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 నెవిల్ సోదరుడా వందనములు. పర్జలారా, శుభోదయం. ఈ రోజు
ఇకక్డ ఆలయములోయుండుటబాగునన్ది. బహుశసోదరుడునెవిల్ఈ

ఉదయముమాటాల్డితే,రాతికినేనుపర్యతన్ంచేయవచచ్నితలంచాను,అలాగైతే
ఈ ఉదయము ఒక సండే క్లు పాఠము కొరకు ఎదురు సాత్ను. పర్భువు
చితత్మైన యెడల, ఈ సండే క్లు పాటమును కలిగియుండుటకు మనము
పర్యతన్ంచేదాద్ము.
2 ఇపుప్డు, నేను లోనికి వచిచ్ దరిదాపుగా రెండువారములైయునన్ది. మీకు
తెలిసినటుల్గానేనుపొలములో,చాలాబలహీనతతోయునాన్ను,నేనునిజముగా,
నిజముగా అలసిపోయాను. ఇంకేమాతర్ము ముందుకు వెళళ్లేను. ఒక చినన్
విశాంతికొరకు నేనులోనికిరావలసి వచిచ్ంది. నేను జనిమ్ంచిన, ఆ కెంటకీక్లోని,
ఉల్ఫ్ కిక్డామ్నొదద్కువెళుళ్టకు డురోజులుపటిట్ంది. నేననుకొనాన్ను, “ఓ,
ఇపుప్డునాకుఅదుభ్తముగాయునన్ది.నేనుబాగాయునాన్ను.”
3 నేను తిరిగి ఇంటికి వచాచ్ను, మరియుమొదటిగా ననున్ ఎదురొక్నన్ సంగతి
ఏమనగా, ఆదాయపు పనున్ను రిచ్న ఒక పర్భుతవ్ వయ్వహారము. మళీళ్ తిరిగి
మారగ్మంతటిగుండానేనుఅడుగనకువెళిళ్పోయాను.కాబటిట్ నేనుగర్హించాను,
తిరిగి నేను విశాంతి తీసుకొనుటకు, ఒక వారము పైన లేక రెండు వారములు
పడుతుంది.
4 ఇపుప్డునా పరిచరయ్మారుప్ చెందుటకు నియమించబడుచునన్ది. నాకు ఏ
టములు నిరణ్యించబడినవి లేవు. ఆ కారణమును బటిట్యే, ఒక విధముగా

పర్కక్కువచిచ్, తరువాతకొనిన్వారములపాటువిశాంతితీసుకొని,సం రణ్ముగా
విశాంతితీసుకొని,పర్భువుకొరకుకనిపెటాట్లనితలంచాను.
5 మాతో ఎంతో కాలమునుండియుండియునన్, పాత-కాలపు పర్జలైన మీకు
తెలుసు, పర్భువు మనతో ఏమి చెపాప్డో, ఆయన చెపిప్న దానిని నెరవేరుసాత్నని,
ఆయనఎలల్పుప్డునెరవేరాచ్డు.
6 గురుత్ంచుకోండి, ఎంతో పారంభములో, ఇకక్డయునన్ సంఘము. ఆ
ఉదయమున నేను ఆలయమునకు పునాది రాయి వేసినపుడు…అది ఆ రాయి
మీద వాయబడింది, నా బైబిలులోని ఖాళీ పేజీలో అది వాయబడింది. ఆ
ఉదయమునఆగొపప్దరశ్నముచెపిప్ంది, “ఇదినీఆలయముకాదు.”
7 నేననాన్ను, “పర్భువా, అది ఎకక్డయునన్ది?” ఆయనననున్ ఆకాశముకింద
నిలబెటాట్డు. మరియు ఒక సవ్రము వచిచ్ంది. నేను డగా అకక్డ చెటల్వలె,

డు సిలువలు ఫలములతోయునాన్యి. ఆ దరశ్నము ఏమిటోమీకుతెలుసు.
ఎనోన్సంవతస్రములనుండి,అదిబయటవాయబడింది.
8 మొనన్టి దినమున, పర్భువు ముందుగా చెపిప్న సంగతులను రిచ్ ఒక
పుసత్కమును ఏరుకొని చదువుచునాన్ను; అవి ఇది వరకే నెరవేరియునన్వి. ఈ
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యవవ్నులను రిచ్, యుదధ్ము ఎలా బయటకు వసుత్ందో, ఆ కారయ్ములనీన్
తాకబడినవి.
9 కేవలము రెండు విషయాలు మిగిలియునాన్యి, ఆ గొపప్ పర్వచనములలో
ఒకటి, అదేమనగా కారుల్ రిమోట్ కంటోల్ దావ్రా, రోడల్ మీదకు రావటం. కోడి
గుడుడ్ ఆకారములో కనబడుతునాన్యి, నీవుదానిని నడపనవసరము లేదు. అది
దానికై అది నియంతర్ణ చేసుకొంటుంది. తరువాత ఒక గొపప్ సీత్ అకక్డ పైకి
లేచుట, ఏలయనగా అమెరికా ఒక సీత్ యొకక్ దేశమైయునన్ది. ఒక గొపప్ సీత్ ఈ
దేశములోఒకఅధయ్కుష్డిగాపైకిలేచుట,లేకఅలాటిదిఏదో;మరియుఅపుప్డుఒక
సం రణ్నాశనమువచుచ్ట.మొతత్ముదేశముతుడిచివేయబడింది.
10 నేను ముందే చెపుతునాన్ను…ఇది ఇపుప్డు పర్భువు చెపేప్ది కాదు (ఇతర
సంగతులు, సీత్ గురించి, అది పర్భువైయునాన్డు) 1933లోనేనుముందేచెపాప్ను.
1977కుముందేపర్పంచముసం రణ్ముగానాశనముచేయబడుతుంది.
11 ఇపుప్డువారు దేనినైనానాశనముచేయుటకు కలిగియునన్టుల్గా, అపుప్డు
నాకుఅది తెలియదు,కానిఈదేశముసం రణ్ముగానాశనమైపోయింది, చెటల్
మొదుద్లు,అవనిన్ ఆరీతిగావిడవబడినవి.
12 కాబటిట్ అది మారగ్ములోయునన్ది. మరియు ఆయన చెపిప్యునన్టుల్గా
మిగిలిన విషయములనీన్ నెరవేరాయి, అది డా నెరవేరుతుంది; సరిగాగ్
ఆయన లేఖనములో ఏమి చెపాప్డో, అదే ఇకక్డయునన్ది. కీసుత్ మొదటి
సారి వచిచ్యునన్టెల్తే, ఆయన రెండవసారి వసాత్డు, ఆయన చెపిప్న ఈ
విషయములనీన్ నెరవేరతాయి. దీనిని సరియైన రీతిలో చుట దావ్రా,
మన సంఖయ్ పిలవబడుటకు సమయమైయునన్దని, ఒక దేశముగా,
మనము ఎరిగియునాన్ము. సంఘము ఎతత్బడుటను తీసుకొనుటకు
సమయమైయునన్దని మనము ఎరిగియునాన్ము. మనము ఈ దినమున,
జీవించుచునాన్మని ఎరుగుట, అది ఏ సేవకుని హృదయమైనా, ఏ సంఘ
సభుయ్నిహృదయమునైనాకదిలిసుత్ంది. ఇదిఎనన్డైనాఏవయ్కిత్యైనా, మిమీద
జీవించిన అతి గొపప్ సమయమైయునన్ది, అది తినన్గా ఇపుప్డే; అదే, సంఘము
కొరకైయునన్ది.కాబటిట్నిశచ్యముగానేనుమీపారథ్నలనుకోరుచునాన్ను.
13 తరువాత ఆలయములో, సంఘములోని బోరుడ్ సభుయ్ల కొరకు తిరిగి
ఎనిన్కలుకలిగియుండబోవుచునాన్రనినేను సియునాన్ను.
14 సంఘమునకు ఒక చినన్ టము. ఒక రేపబడుట అవసరమైయునన్ది,
మీరు ఎలల్పుప్ నాకు దయగాయుండి, ననున్ దీవించియునాన్రు. నేను
ఇకక్డయుండుట దావ్రా, ఒక దీవెనకరముగా యుంటుంది. నిశచ్యముగా
మీతోయుండుట, నాకు దీవెనకరముగాయుండియునన్ది. నేను దానిని
దేవుని దావ్రా సియునన్టుల్గా, నేను చెపిప్నది సతయ్మైయునన్దని మీరు
అంగీకరించారు.నేనుదానినిమెచుచ్కొంటాను.
15 అందును బటిట్, నేను లోనికి వచుచ్ట పారంభించాను, అపుప్డు నేను
కనుగొనవలసినదిఏమనగా,మనసంఘమును,దానిబోరుడ్ సభుయ్లనుతినన్నిగా
చేయటం,తరువాతఎనిన్కలుమరియుమొదలైనవి.మరియుఅపుప్డు-అపుప్డు,
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దాని తరువాత, నేననుకొనాన్ను, నేను తిరిగి పొలములోనికి వెళుళ్ వరకు, నేను
బయటకువెళిళ్కొంతవిశాంతితీసుకొంటాను.
16 ఇది మీ మదయ్యుంచుకోండి. ఇపుప్డు, ఇది బయట వారికి కాదు. ఇది
ఈ ఆలయము కొరకైయునన్ది. ఈ ఆలయముతో మనకు టము కావాలి,
ఆ పర్కారము సమసత్ము, పర్తి పొరపాటు, ముందుకు కొనిపోబడుచునన్
విషయములు, మరియు బహుశ ఒకరి పటల్ భినన్ బేధ భావనలు; అవే, నేను
వారిలో పర్తి ఒకక్రిని ముఖాముఖిగా ముందుకు తేగోరుచునాన్ను. నీవు
దానిని ఎదురొక్నుటకు ఇషట్పడకపోయినటెల్తే, నీవు ఈ ఊరిని విడిచి వెళుళ్ట
మంచిది; ఏలయనగా, మనము ఆలయమునొదద్ చేసినటుల్గా, దానిలో పర్తి
దానితో మీరు ఒకరితో ఒకరు ముఖాముఖిగా ఎదురొక్నబోవుచునాన్రు.
అంత చకక్పరచ్బడాలి, కారణము మనము సహోదరులము మరియు
సహోదరీలమైయునాన్ము, పర్భు రాతి భోజనమును, దీవెనల బలల్నొదద్,
విచిఛ్నన్ము చేసియునాన్ము. తపుప్గా మనలను పర్వరిత్ంపచేయునది దయయ్ము
తపప్ మరేదియు కాదు. వాడే దేనికైనా ఆ రీతిగా చీలిచ్వేసి, అపారథ్ములు
కలిగిసాత్డు. నేను సోదరుడు నెవిల్ తో మాటాల్డుచునాన్ను, మరియు పర్జలను
పర్జలయొదద్కు ఏకముగా చేయుటకు, చివరకు ఈ పాత ఆలయము వెనుకకు
వచిచ్, తిరిగి తన పాదములపై సాథ్పించబడి, దేవుని రాజయ్ము కొరకు మారగ్ము
గుండా వెళళ్నటుల్, మేము సథ్లము వెంబడి, సథ్లములకు తిరుగుచునాన్ము.
ఇపుప్డు,ఇదిఆకారణమునుబటేట్ చెపాప్ను,ఎందుకంటెమనచినన్గుంపుతోఈ
ఉదయమునఅదిఇకక్డయునన్ది.
17 ఇపుప్డునేనుకొంతవిశాంతినిపొందబోవుచునాన్ను. నేనువెళళ్వలసినంత
తవ్రగా వెనుకకు వెళతాను. అపుప్డు నేను తిరిగి పొలములోనికి వెళుళ్ట
కొరకు ఎదురు సాత్ను. ఈసారి, పర్భువు చితత్మైన యెడల, మనము ఏమి
డబెటాట్మో, ఆ చినన్ నిధులను, ఆ బయట విదేశీ పొలము కొరకు నేను

తీసుకొంటాను, ఒక కొతత్ గుడారమును, మరియు కొనిన్ పరికరములను కొని,
పొలములోముందకు వెళుళ్ట పారంభిసాత్ను. సంఘమునుండి సంఘమునకు
కాదు,కానిమనసొంత టములకొరకువెళతాను.
18 ననున్ ఆహావ్నించిన సోదరులను అగౌరవముగా మాటాల్డుట లేదు,
అది అదుభ్తమైనది. అయితే దానిలో అతి ఎకుక్వుగా, ఈ టములలో
కనుగొనేదేమంటేనీవుఅకక్డయుండబోవుచునాన్వనివాళుళ్చెపుతారు,అపుప్డు
నీ సేన్హితులంద లోనికి వసాత్రు, తరువాత డబుబ్ కొరకు ఎంతో ఎకుక్వుగా
మదెద్ల వాయిసాత్యి. సరిగాగ్ అది పర్జలు కిందికి కారిపోవునటుల్ చేసుత్ంది. మీరు
డండి, నేను సిరిగాదానిని కనుగొనుట ఆరంభమైంది. కాబటిట్ అది సరికాదు.

వారిని తెచేచ్ సథ్లమును మనము కలిగియుండవలసియునాన్ము. మీరు మీ
డబుబ్ను తేవలసిన అవసరము లేదు. మీకై మీరుగా మారగ్ము వెంబడి వచిచ్,
పర్భువునుసేవించండి? శారా?కాబటిట్ ఇపుప్డు.
19 నాసేవఇపుప్డేతినన్గాఒకమారుప్నుతీసుకొనియునన్ది.మీకుగురుత్నన్దా,
నేను ఒక మనిషి చేతిని పటుట్కొని, అకక్డ కేవలము నిలబడియునన్పుప్డు,
పర్భువు వారి యొకక్ ఇబబ్ంది ఏమిటో నాకు చెపేప్వాడు. “అపుప్డు అది
నెరవేరేది, పర్జల హృదయములోని రహసయ్ములను నీవు గర్హిసాత్వు,” అనాన్డు.
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అపుప్డు మీలో పర్తి ఒకక్రికి తెలుసు, అది పరి రణ్ముగా చెపప్బడిన
విధానములో సంభవించేది. ఇపుప్డు ఇది తరువాత అడుగు, అది ముందుగా
చెపప్బడి, పర్వచించబడియునన్ది, మీరు డండి, వాటిలో దేనికైనా ఎంతో
రములోయునన్ది.ఇపుప్డేతినన్గాఅదిమారుప్లోయునన్ది.

20 ఆ కారణమును బటిట్యే సాతానుడు, ఆదాయపు పనున్ వయ్వవహారముతో
నాతోపోరాడుచునాన్డు, ఒక సేవకుడిగా, ఇరవై ఏడు సంవతస్రముల కితము,
నేను సేవలో పర్వేశించినపప్టి నుండి పర్తి పైసాకు, నేను పనున్ కటాట్లని,
గవరన్మెంటువారునాతోచెపుప్టకు పర్యతన్ముచేయుచునాన్రు. అది ఆలాగు
కాదు,ఏలయనగాఅదిఇకక్డసంఘముగుండావెళిళ్యునన్ది.
21 నేను ఈ సంఘము యొకక్ ధరమ్కరత్నైయునాన్ను. అది అకష్రాల సతయ్ము.
అది అకక్డ రికారుడ్ల మీదయునన్ది. కాబటిట్, అపుప్డు, నేను ఈ సంఘముల
యొకక్ ధరమ్కరత్యైన కోశాధికారిని, అపుప్డు ఈ పర్పంచములో అకక్డ ఏదీ…
పర్భుతవ్ము దానితో చేయునది ఏదియు లేదు. వారు సంఘమును పర్శిన్ంచుట
లేదు. సంఘముయొకక్ కోశాధికారిగా వారు ననున్ పర్శిన్ంచుచునాన్రు. అదిగో
అకక్డబాయ్ంకులో ధరమ్కరత్లు, ఒక పేపరుపై సంతకముచేసియునాన్రు, అదే, నా
నిధులనీన్…నేనునాసొంతఫౌండేషన్ను కలిగియుండుటకు బదులుగా, నేను
నా సంఘముదావ్రా నేను దానిని జారీ చేసియునాన్ను, ‘కారణము అది దానికై
అదే,ఎలాగైనాఒకఫౌండేషన్గాయుంటుంది.
22 దానిని చేయుటకు, దానిని విడిచి, రముగా యుండుటకు, నేను
సంఘమును విడిచి, రముగా యుండుట జరిగింది. ఇకక్డే ఏమి
లేనందున, బయటకు వెళుళ్ట జరిగింది. నేను సంఘమునకు తిరిగి వసాత్నని
పర్జలకువాగాద్నముచేసినతరువాత, పర్తిసారినేనువారికిసహాయముచేశాను.
ఆ కారణమును బటిట్యే, నేను దానిని ఆ రీతిగాయుంచాను, కారణము పర్జలైన
మీకు నేను వాగాద్నము చేశాను. ఆ కారణమును బటిట్యే ఒక వయ్కిత్ సేవ్చఛ్ను
కలిగియుండుటకు బదులుగా, దానితో ఆ మారగ్ములో నిలిచియునాన్ను.
అపుప్డు, దానిని చేసినటెల్తే, అది ఒక సంసథ్కు దానిని విసిరి వేసుత్ంది. మరియు
సంసథ్కు నేను గటిట్గా వయ్తిరేకిని. కాబటిట్ అదియునన్టుల్గానే, దేవుని యొకక్
హసత్ములలోయుంచుతాను, ఆ పర్కారము అది ముందుకు దేవుని యొకక్
రాజయ్మునకుకదలగలదు.
23 ఇపుప్డు, ఈ ఉదయమున, ఈ ధనయ్మైన పాత వాకయ్మును నమిమ్,
నమమ్గోరుదుము.
24 ఇపుప్డు, మొనన్టి దినమున మేము ధరమ్కరత్ల టమును కలిగియునన్
తరువాత…సోదరుడు ఈగాన్ మరియు అనేకమంది ధరమ్కరత్లలో కొందరు
ఇకక్డ రొచ్ండియునాన్రు, వారికి డా నేను చెపప్గోరుదును; అది
సతయ్మైయునన్ది, మీలో పర్తి ఒకక్ ఇక ఎంత మాతర్ము నియమించబడిన
ధరమ్కరత్లు కారు, నేను సంఘము ముందు బాహాటముగా చెపాప్ను మీరు
ధరమ్కరత్లైయునాన్రు,మరియుమీపేరుల్పుసత్కములమీదయునన్వి.మంచిది.
25 ఇపుప్డు, వారు మరి కొనిన్ పెదద్ల ఎనిన్కలను తదితరములను
కలిగియుండబోవుచునాన్రు. ఈ డిక తరువాత వెంటనే వారిని,
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సోదరుడు నెవిల్ పిలవబోవుచునాన్డు, మంచిది, కోశాధికారి అలాటి వారి
కొరకు సంఘమును, మనము చకక్పెటుట్చునాన్ము. అనిన్టి యొకక్ రవ్
వృతాత్ంతములను తీసుకొందాము, అపుప్డు అది వచుచ్చుండగా, మనము
ఉజీజ్వమునుకలిగియుండగలము.
26 ఇపుప్డు, మన సండే క్లు పాఠము కొరకు, ఈ గొపప్ సజీవమైన దేవుని
వాకయ్ పుటలను, తిరిగి తిపుప్టకుముందు, కొనిన్ కష్ణములపాటుమన తలలను
వంచి, ఈ గర్ంధకరత్తో మాటాల్డదాము. ఇపుప్డు మీరు దీవెనపొందకుండా
దాయుచునన్సమసత్మును,పర్తితలంపునుపర్కక్నపెడదాము.

మనముపారిథ్ంచుకొందాము.
27 అతయ్ంత పరిశుదుధ్డైన, నీతిగల దేవా, ఇపుప్డు మా జీవితములను,
మా ఆతమ్లను, మా శరీరములను, మా సేవలను, మా తలాంతులను నీకు
కానుకగా ఇ త్ నా ధనయ్మైన గంభీరమైన సనిన్ధిలోనికి మేము వసుత్నాన్ము.
మరియుమాకు కలిగిన సమసత్ము నీకు అరిప్ంచుచునాన్ము. పర్భువా, నీవుమా
మీద త్యుండగా, ఏదైనను ఒపుప్కొనని పాపము, కపప్బడని పాపము
అకక్డయునన్టెల్తే, ఓ పర్భువైన దేవా, నీ కుమారుని రకత్మును ఆ సథ్లములో
అనవ్యించమని, మేము నినున్ అడుగుచునాన్ము. ఏలయనగా మాలో మేము
చాలినవారము కాదని, మరియు ఎనన్డైనా మేము బయట పర్మేయము
లేకుండా సరవ్ సమృదిధ్ని కలిగియుండుట అకక్డ అసాధయ్మైయునన్ది.
అయితే మేము సం రణ్ముగా, ఆయన పర్శసత్మైన రకత్ముపై, ఆయన
కృప మా ఖాతాపై అనవ్యించబడుటకు ఆధారపడుచునాన్ము, అదేమనగా
అయోగయ్మైన పాపులమైన మేము ఒక దినమున. మాముందు పర్భువైనయేసు
రకత్మును తీసుకొని, ధైరయ్ముగా నీ సముఖమునకు వసాత్ము. అదేమనగా, నీవు
గతించిన కాలములో అది, నీ అదివ్తీయ కుమారుని రకత్మైయునన్దని నీవు
గురిత్ంచియునాన్వు, మరియుమాకు వాగాద్నము చేశావు, అదేమనగా, “ఆయన
దావ్రా, మా పాపములను మేము ఒపుప్కొనన్టెల్తే, ఆయన కృప దావ్రా మేము
నీతిమంతులుగాతీరచ్బడతాము.”
28 ఇపుప్డు పర్భువా, మేమడుగుచునాన్ము, మా పొరపాటు ఏదైనా ఏదైనా
ఉలల్ంఘించినపాపము, ఏదైనా వదిలిపెటిట్నా. ఏదైనాహదుద్ మీరినా, ఏదైనాచెడడ్
తలంపు, దయయ్ముయొకక్ అగిన్ బాణములదావ్రా, మా ఆతమ్ను గుచిచ్నటెల్తే, నీ
యొకక్మరియునీపర్జలయొకక్చెడడ్శ వును రముగాతరిమివేయుము.
29 నీ వాకయ్ము, మా దావ్రా మాటాల్డునటుల్, మా దావ్రా వినబడునటుల్,
మముమ్లనుమేమునీసాధనములుగాలోపరుచ్కొనుచుండగా,ఈసమయములో
దేవుని వాకయ్మును పటుట్కొనుటకు, పరిశుదాధ్తమ్ను పంపుమని, మేము నినున్
అడుగుచునాన్ము.మేముతిరిగిదానినిఈరోజు, నీనుండిపొందియునన్టుల్గా,
అను తి చెందు , కీసుత్ యొకక్ పని కొరకు తిరిగి సరుద్కొందుము గాక;
పరిశుదాధ్తుమ్ని యొకక్ దరశ్నమును బటిట్, ఈ రాతి మరియు రేపటి పరిచరయ్కు
మేముగాబాగుగాఅమరచ్బడుదుముగాక.
30 ఈ దుషట్ దినమున వాకయ్మును ముందుకు పటుట్కొనియునన్,
పర్పంచములోని సంఘములను, పర్తిచోటయునన్మాసోదరులను దీవించండి.
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ఏలయనగారాతిఅకసామ్తుత్గావచుచ్చునన్ది,పనిచేయుటకుఎకుక్వసమయము
అకక్డ మిగిలియుండలేదని మేము భావిసుత్నాన్ము. యుదధ్ మేఘములు
తిరిగి తేలి ఆడుచునన్వి. చెడుగు సమీపమైయునన్ది, మరియు ఇంతకు
ముందెనన్డుపనిచేయనిరీతిగా,మముమ్నుపనిచేయనిమమ్నిమేముపారిథ్సాత్ము.
అలసిపోయిన మా శరీరములకు విశాంతినివవ్ండి, పర్భువా, తిరిగి మముమ్లను
యుదధ్ మిలోనికి పంపండి. కారణముపర్భువైనయేసునామములో, ఆయన
కొరకుమేముదీనినిఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
31 ఈఉదయమున, బైబిలులోని,హెబీ పతిక 11 అధాయ్యమునుండిమనము
తెరుదాద్ము.
32 బుధవారము రాతి హెబీ పతికలోని 7వ అధాయ్యము మీద మనము
మాటాల్డుచునాన్ము, “తలిల్యు మరియు తండియు లేనివాడు, దినముల
పారంభమునులేకదినములకుఅంతములేనివాడైన,మెలీక్సెదెకు.”
33 ఈఉదయమున, బహుశ, మనముచెపప్బోయే రవ్పు వృతాత్ంతములను,
రవ్పు పఠనములలో కలిగిన వారమై, ఈ అదుభ్తమైన గర్ంథమును తెరచుట

సముచితమైయనన్దని,నేనుతలంచాను.9మరియు10వఅధాయ్యముమీదుగా
దాటుకొం , అవి బలి అరప్ణ నియమములైయునన్వి మనము “విశావ్సము,”
యొకక్ అంశములోనికి వసాత్ము. హెబీ పతిక, 11వ అధాయ్యములో, 23వ
వచనమునుండిపారంభిదాద్ము,అదిఈవిధముగాచదువుతాము:

“మోషే పుటిట్నపుడు అతని తలిల్దం లు ఆ శిశువు
సుందరుడైయుండుట సి, విశావ్సమును బటిట్ రాజాజఞ్కు
భయపడక డుమాసములుదాచిపెటిట్రి.
మోషే పెదద్వాడైనపుడు విశావ్సమును బటిట్, ఐగుపుత్ ధనము కంటె
కీసుత్ విషయమైననిందగొపప్భాగయ్మనియెంచుకొని,
అలప్ కాలము పాపభోగము అనుభవించుటకంటె, దేవుని పర్జలతో
శర్మఅనుభవించుటమేలనియోచించి,
ఫరోకుమారెత్ యొకక్ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు
ఒపుప్కొనలేదు; ఏలయనగా అతడు పర్తిఫలముగా కలుగబోవు
బహుమానమందుదృషిట్యుంచెను.
విశావ్సమును బటిట్ అతడు అదృశుయ్డైన వానిని చునటుట్.
సిథ్ర బుదిధ్ గలవాడై రాజాగర్హమునకు భయపడక ఐగుపుత్ను
విడిచిపోయెను.”

34 ఈ ఉదయమున, “విశావ్సము దావ్రా ఎనున్కొనుట,” అను అంశమును
నేను తీసుకొనగోరుచునాన్ను. ఒక అంశము కొరకు, 23వ అధాయ్యములోని
మొదటి డుమాటలనునేనుతీసుకొనగోరుదును,విశావ్సమునుబటిట్,మోషే.
మనము చేసే సమసత్ , “విశావ్సము దావ్రా ఎనున్కొంటాము,” విశావ్సము
దావ్రా మనము ఎనున్కొనవలసియునన్ది. మోషే చేసినదంతా ఏమని మనము
కనుగొంటామంటేదానిని తిరిగి చెపుప్టలో విలువయునన్ది, విశావ్సమును బటిట్;
చుటదావ్రాకాదు,విశావ్సముదావ్రా.
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35 ఈ ఉదయమున నేను దీనిని ఈ సంఘము కొరకు, ఈ రాషట్ములో
ఎనున్కొనన్ కారణమేమనగా, మన చు ట్ పాఠశాలలో సహితము, మనము
ఎంతో ఎకుక్వగా శాసీత్య బోధను కలిగియునాన్ము. ఈ కారణమును బటిట్,
మనముపర్జలను విశావ్సమునుండి రముగాలాగివేసియునాన్ము. ఇపుప్డు
విశావ్సము, సైనుస్ దావ్రా ఋజువు చేయబడదు. సైనుస్ డనిదే విశావ్సమై
యునన్ది. మనము ఎనన్డైనా, ఈ గొపప్ విశావ్సమును పోగొటుట్కొనన్టెల్తే,
అపుప్డు మనము సం రణ్ముగా చీకటిలో యుంటాము…మనము ఎంత
చకక్గా చదువుకొనన్ వారమైనపప్టికీ లెకక్ కాదు, మన సొంత నమమ్కమునకు
సరిపోవునటుల్,దేవునివాకయ్మునుమనముఎలావివరించగలము.
36 విశావ్సము దావ్రా మాతర్మే తపప్, అకక్డ ఎనన్డైనా దేవునిని సంతోషపరుచ్
మారగ్మే లేదు. అది విశావ్సమును బటిట్ అని, లేఖనము దానిని తేటగా
ఆ మారగ్ములో చెపుతుంది. “మరియు విశావ్సము లేకుండా,” దేవునిని
సంతోషపరుచ్టఅసాధయ్మనిబైబిలుచెపుతుంది.
37 కాబటిట్, విశావ్సము సైనుస్తో సమమ్తించదు, మరియు సైనుస్ విశావ్సముతో
సమమ్తించదు, అది వాటిని ఒకదానికి ఎదురుగా మరొకటి అంచు మీద
పెటిట్నటుల్గాయుంటుంది, అలాగైతే తపప్క మనముమోషే చేసినటుల్గా ఎంపిక
చెయాయ్లి.విశావ్సమునుబటిట్మనమునముమ్తాము!
38 ఇపుప్డు, మనము విశావ్సమును పోగొటుట్కొనన్టెల్తే, అపుప్డు మన
పారథ్నలకు ఎనన్ దేవుని దావ్రా జవాబురాదు. “ఏలయనగా దేవునియొదద్కు
వచుచ్వాడు,మొదట ఆయనయునాన్డనియు, ఆయనను శర్దధ్గా వెదుకువారికి
తపప్క ఫలము దయచేయువాడనియు నమమ్వలెను గదా.” కాబటిట్, మనము
విశావ్సమును పోగొటుట్కొనన్టెల్తే, మన పారథ్నలు రదుద్ అవుతాయి; మనము
ఎకక్డ వెళళ్లేము.
39 కాబటిట్ ఉదయమున మనము ఆలోచించగలిగేదంతా, విశావ్సమును
పటుట్కొనియుండుట రిచ్యే. అలాటపుప్డు, మనము విశావ్సమును
పోగొటుట్కొంటే, మన ఆశలనీన్ వెళిళ్పోతాయి. మనము విశావ్సమును
పోగొటుట్కొంటే మన ఆతమ్ సంబంధమైన యదారధ్త అంతా వెళిళ్పోతుంది.
ఏలయనగా, నీవు సే వాటి యందు నీవు విశావ్సమును కలిగియుండలేవు,
కారణమునీవు సేవనీన్నశించిపోయేవి.
40 మనము ఒక గొపప్ వయ్కిత్ వైపు, ఒక గొపప్ సేవకుని వైపు, లేక ఒక గొపప్
సంఘమువైపు సినటెల్తే,ఒకదినమునఅవనీన్నశించిపోతాయి.మనముఒక
గొపప్ దేశమువైపు సినటెల్తే, లేక ఒకగొపప్ ఆయుధమువైపు సినటెల్తే, ఒక
రోజుఅవినశించిపోతాయి.అపుప్డుమనముసైనుస్పర్కటించలేనికారయ్ములను
బటిట్, మనము తపప్క విశావ్సము దావ్రా జీవించాలి. అది విశావ్సము బటిట్యే
మనమునముమ్తాము.
41 ఇపుప్డు, మనము విశావ్సమును పోగొటుట్కొనన్టెల్తే, మన మహిమను
పోగొటుట్కొంటాము. ఇపుప్డు మనము విశావ్సము నుండి రముగా
వెళిళ్పోయినటెల్తే, అపుప్డు మనము సంఘముయొకక్ జాఞ్నయుకత్మైన పరిధిని
తీసుకొంటాము.
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42 అనేకసారుల్ పర్జల మధయ్ నమేమ్దేమనగా, అది పెదద్
సంఘముయైయునన్ందున, వారు గొపప్ సంఘములు కలిగియునన్ందున,
వారు గొపప్ గోపురములను కలిగియునన్ందున, గొపప్గా దుసుత్లు ధరించి,
దువువ్కొనియునన్వారుయునన్ందున,వారుగొపప్నిధులనుకలిగియునన్ందున,
అలాటి కారయ్ములను వారు చేయగల సమరుధ్లైనందున, అనేకసారుల్ మనము
తలంచేదేమనగా, నిరీణ్త సంఘము తపప్క పేరేపించబడియునన్దని మనము
భావిసాత్ము. లేక కొనిన్సారుల్, గొపప్ జన స హములను ఆకటుట్కొనే,
పొలములోని వివిధమైన సేవకులను బటిట్, కొనిన్సారుల్ అలాటివి పేరేపణకు
చనలుఅనిమనముఅనుకొంటాము.అయితేఅదిమొతాత్నికిసతయ్ముకాదు.

అదిమానవపేరేపణయైయునన్ది.
43 కాని నిజమైన పేరేపణ దేవుని చితత్మును చేయుట దావ్రా వసుత్ంది.
డండి? అది ఒకక్రైనా, లేక ఒక గుపెప్డైనా, అది ఒక పెదద్ సంఘమై, లేక

ఒక చినన్ సంఘమైనా, అది లెకక్ కాదు. అది ఒక వాకాచ్తురయ్ము గలబోధకుడైన
లేక తన అ ఆ లు రాని ఒక మనిషియైనా, అది లెకక్ కాదు. అది అతడు తెచేచ్
వరత్మానముపై ఆధారపడియునన్ది, అది దేవుని యొకక్ వాకయ్ము దావ్రా
పేరేపించబడిందా,లేకఅదిమానవపేరేపణతో డినజాఞ్నయుకత్మైనఆలోచన
దావ్రాపేరేపించబడినదా?
44 కొందరు పర్జలు ఒక వాకాచ్తురయ్ము గల ఒక బోధకుని బటిట్
పేరేపించబడతారు. అది దానిని సరిగా చేయదు. కొనిన్సారుల్ వారు
పేరేపించబడతారు,కారణమేమనగా,ఆమనిషిఎంతతరీఫ్దుపొందినవాడనగా
చివరకుఅతడుతనఅంశమునుఎతిత్ పుతాడు.అదిదేవునిదైయునన్దనిదాని
భావముకాదు. డండి?
45 అది శాశవ్తమైన, నితయ్మైన ధనయ్కరమైన దేవుని వాకయ్ము దావ్రామాతర్మే,
మనముపేరేపణపొందగలము,అదిపరిశుదాధ్తమ్దావ్రాఇవవ్బడింది.విశావ్సము
దావ్రాదానినిమనముసీవ్కరిసాత్ము.
46 ఇపుప్డు మనము మోషేను రిచ్. ఆయన జీవితములోని ఈ గొపప్
సమయమును రిచ్ ఆలోచిదాద్ము. అతని పుటుట్కను రిచ్, దేవుడు ఎలా
అతని పటల్ శర్దధ్ వహించియునాన్డో, మనము వెనుక చదివియునాన్ము,
కాని మోషే జీవితములో అకక్డ, అతడొక ఎంపిక చేసుకొనే సమయమును
కలిగియుండెను.మనముసరిగాగ్ చదివియునన్టెల్తే, అతడుఫరోకుమారెత్యొకక్
కుమారుడైయునాన్డని మనము కనుగొంటాము, మరియు సింహాసనమునకు
వారసుడైయునాన్డు, మరియు ఐగుపుత్లో తరువాత ఫరోయైయునాన్డు. కాబటిట్
అతడుపెదద్వాడైనపుడు,అతడుచు ట్ సిగమనించినదేమనగా,ఆబానిసలు
బురద గుంటలోల్ పనిచేయుచుండిరి. మోషే, రాజనగరి కిటికీల గుండా, ఫరో
సిన అదే బానిసలను సియునాన్డు, అయితే ఆ చుటలో ఎంత

తేడాయునన్దో.
47 ఆ తలంపునే కొనిన్ కష్ణములపాటు, నేను ఆధారము చేసుకోవాలని
కోరుచునాన్ను, పరలోకపు దేవుడు ఇకక్డే పర్తి హృదయ గృహములోనికిదానిని
నడుపునుగాక.నీవుదేనివైపైనాఎలా సాత్వో,అదేభేధమునుచేసుత్ంది.
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48 గొపప్ సువారిత్కుడైన, జాన్ సాట్ల్, సోదరుడైన బాస్ వర్త్ పరిచరయ్లో మారుప్
చెందినవాడు,ఎనోన్ సంవతస్రములకితముమీకుఅతడుగురుత్నన్ది, వృదుధ్డైనా
గోల్రీబార్న్. అతడనాన్డు, ఒకసారి అతని పియమైన సహచారిణియగు భారయ్తో
కలసి, ఆమె చనిపోక ముందు పర్యాణము చేయుచునాన్డు వారు ఫానుస్లోని
లోరైన్, లాసలాల్లో యునాన్రు. అదే సథ్లమును నేనును దరిశ్ంచు ఆధికయ్త
కలిగినది.అకక్డమారగ్దరిశ్వారినితోటలగుండాతోడుకొనివెళుళ్ , వివిధమైన
సథ్లములను పిసుత్నాన్డు. వారు అపుప్డు వారు పర్భువైన యేసు సిలువ
యొకక్ పర్తిమ నొదద్కు వచాచ్రు. శీర్. సాప్ల్ రముగాయుండి, అతడు అతని
భారయ్ దానివైపు త్, వారి హృదయములలో, ఆ చితర్కారుని, ఆ శిలప్కారుని
వివరి త్, పర్భువైన యేసు పేమతో డిన, దయనీయమైన బాధను వయ్కత్ము
చే త్, ఎందుకు అతడు దానిని అంత కరుకుగా కనబడునటుల్ చెకిక్యునాన్డు
అని అనుకొనుచునాన్రు. ఆ మారగ్దరిశ్ శీర్. సాట్ల్ దగగ్రకు వచిచ్, ఇలా అనాన్డు,
“అయాయ్, పర్భువైన యేసు పర్తిమను మీరు విమరశ్ చేయుచునాన్రని నేను
భావిసుత్నాన్ను”.

అతడనాన్డు, “అవును”.
49 అతడనాన్డు, “నేను రవవ్ంత డా ఆశచ్రయ్పడలేదు, కారణమేమనగా,
దరిదాపుగా పర్జలంద , మొదటిసారి చినపుడు, వారు తపప్క దానిని
విమరిశ్సాత్రు”.
50 శీర్ సాప్ల్ అనాన్డు, “ఎందుచేత, అలాటి వసుత్వును సి నేను ఏమాతర్ము
జాలినొంది, ఏ పేరేపణ పొందలేకపోయాను, కాబటిట్ ఆ శిలప్కారుడు ఎందుకు
దానినిఅలాతయారుచేశాడోఅనిఆశచ్రయ్పడుచునాన్ను.
51 శిలప్కారుడా…అని అతడనాన్డు, “శీర్ సాప్ల్, ఈ పర్తిమ బాగానే యుండి
మరియుశిలప్కారుడుసరియైనదానినితనమనసుస్లోకలిగియునాన్డు.అయితే
అకక్డ ఇబబ్ంది ఏమనగా, నీవు దానివైపు సుత్నన్ విధానమే.” అతని యొకక్
భారయ్ను అతనిని, అతడు చేయిపటుట్కొని, సిలువ పీఠము నొదద్ వేదిక కిందకు
నడిపించాడు. అతడనాన్డు, “శీర్ సాప్ల్, ఇపుప్డు పైకి డు.” మరియు అతడు
పైకి సినపుడు, అతని గుండె ఆగిపోయినటెల్ంది అని అతడనాన్డు. రము
నుండి ఆ విధముగా చుటలో మరియు కిందికి వెళిళ్ దానిని డవలసిన
విధానములో చుటమధయ్, ఎంతతేడాయునన్దో.
52 అదేమారగ్ములో దేవుడునుయునాన్డు. అదేమారగ్ములో విశావ్సమునన్ది.
అది నీవు దానిని చు విధానమైయునన్ది. నీవు ఒక విధమైన చరితాతమ్కమైన
బైబిలువలేలేకమరేదోగాగతించినదినములలోజరిగిపోయినదిగానీవుదానిని
చినటెల్తే, నీవు ఎనన్ బైబిలుయొకక్ నిజమైన విలువనుపొందలేవు. నీవు

తపప్కనీమోకాళళ్పైఒరిగి,బైబిలుయొకక్ఆజఞ్లనుపాటించి,పరిశుదాధ్తమ్యొకక్
నేతర్ములదావ్రాదానిని డాలి.
53 ఈ ఉదయమున నేను శోతలను అడుగగోరుదును. ఈ దినమున ఆయన
అదే దేవుడుకానటెట్తే, ఒక చరితాతమ్కమైన దేవుడైతే మనకు ఏ మంచి చేసాత్డు?
మోషేను తీసుకొని అతని దావ్రా అదుభ్తములను చేయించిన దేవుడును రిచ్
మనకుచదవబడినపుడు,ఈరోజున డాఆయనఅదేదేవుడుకానటెల్తేమనకు
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అది ఏ మంచి చేసుత్ంది? హెబీ పిలల్లను మండుచునన్ అగిన్ గుండము నుండి
రకిష్ంచిన దేవుడు, ఈ రోజున అదే దేవుడు కానటెల్తే, అది ఏ మంచి చేసుత్ంది?
గతించిన దినములో తపుప్ మరియు ఒపుప్ల మధయ్ తీరుప్ తీరిచ్, చెడును శికిష్ంచి,
మరియుమంచిని దీవించిన దేవుడు, ఈ దినమున డా ఆయన అదే దేవుడు
కానటెల్తే, ఆ దేవుడు ఏ మంచి చేసాత్డు? అలాగైతే మనము సంఘమునకు
ఎందుకొరకు వెళుళ్చునాన్ము? ఆయన అదే తీరుప్ తీరుచ్ దేవుడు కానియెడల,
మరియుఆయన ఎలల్పుప్డు అదే ఉదేద్శయ్మును కలవాడుకానియెడల, మనము
ఎందుకులోకకారయ్ములకు రముగాయునాన్ము?మండుచునన్ జవ్రముతో
యునన్ సీత్ చేతిని పటుట్కొనన్పుప్డు, ఆమె జవ్రము తగిగ్పోయింది, మరియు ఈ
రోజునఆయనఅదేదేవుడుకానటెల్తే,అదిఏమంచినిమనకుచేసుత్ంది?నాలుగు
రోజుల కితము చనిపోయి, సమాధిలోయునన్, తన సేన్హితుని జీవమునకు
పిలిచిన దేవుడు, ఆయనఈరోజున డాఅదే దేవుడుకానటెల్తే, అలాటి దేవుని
సేవించుటఏమేలుచేసుత్ంది?
54 మరలా మనము ఒక చెంచాడు డిదగా మారినపప్టికి, ఏదో ఒక
మహిమకరమైన దినము, ఆయనమనలను మినుండి పిలుసాత్డని, మనము
విశావ్సము దావ్రా నముమ్తాము. దానిని మనము ఎలా ఋజువు చేసాత్ము.
మనము ఋజువు చేయాలని మనము అడగబడలేదు. దానిని నమమ్వలెనని
మనముఅడగబడాడ్ము.
55 విశావ్సము బటిట్ మోషే పలానా-పలానా దానిని చేశాడు. మరియుమోషే,
ఒక యవవ్నసుథ్డుగా, ఫరో కిటికీ గుండా సిన మురికి, రోతగాయునన్,
బురదలోయునన్బానిసలనే,అతడు శాడు.
56 ఫరో మరియు ఐగుపీత్యులు, వారిని సినపుడు, వారు బానిసలు కంటె
ఎకుక్వ ఏమీకారు. అంత వరకే వారువారికి పనికి వచేచ్ది; వారు కేవలము ఫరో
నిరిమ్ంచుచునన్ పటట్ణములను కటుట్టకు, ఇటుకలు చేయుమటిట్ చీమలు వంటి
వారు.ఆవిధముగానేఫరోమరియుఐగుపీత్యులు,ఆబానిసలవైపు శారు.
57 కాని మోషే వారి వైపు సినపుడు, అది ఒక వేరైన పుగాయుండెను.
అతడుకిటికీగుండాదాటివెళు వారిని సినపుడువారిముఖములుగొపప్
గుంటలు పడిపోయి, వారి వంగిపోయిన శరీరములతో, వారి చెంపల మీదుగా
కనీన్రుకారుచుండెను, దేవునియొకక్ పర్జలుగాఅతడువారిని శాడు. అతడు
వారిని బానిసలుగా డలేదు. అతడు వారిని దేవుని చేత ఎనున్కొనబడిన
పర్జలుగా శాడు.
58 ఓ, నేను దేశమునుండి దేశమునకు, రాజయ్ము నుండి రాజయ్మునకు
బోధించుటకు వెళుళ్చునాన్ను! నేను ఈ చినన్ ఆలయ దావ్రములు
విడిచిపెటిట్నపప్టి నుండి, ఇది ఒక అరితసంఘ వయ్వసథ్యైయునన్ది, మనకు
ఇకక్డ పేమ తపప్ ఏ చటట్ము లేదు, బైబిలు తపప్ వేరే గర్ంథము లేదు, కీసుత్ తపప్
వేరే సిదాధ్ంతము లేదు, తోసివేయబడిన వారిని, ఎనిన్కైన వారిగా మరియు
ఎనున్కొనబడిన పర్జలుగా దేవుని యొకక్ పర్జలుగా వారిని చుటకు
పర్యతిన్ంచాను. మీరు బానాహ్ం గుడారమునకు చెందియునన్వారా, అని నేను
వారినిఅడగను.మీరుమెథడిషుట్వారా, లేక పెసిబ్టేరియన్వారా, లేక పెంతెకొసుత్
వారా, లేక నజరేనుయులా, లేక పిలిగర్మ్ హోలీనెస్ వారా, అని నేను వారిని
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అడగను. నేను కేవలము దేవుని యొకక్ పర్జలుగా డగోరుచునాన్ను. వారి
చరయ్లను,వారిపనులను త్,వారుపర్భువైనదేవునిసేవకులని సుత్నాన్ను.
వారు ఏ జాతికి చెందిన వారైనపప్టికి లెకక్కాదు, నా హృదయము వారితో
సహవాసముచేయుటకుఆశిసుత్ంది. నేనువారినిపేమిసాత్ను, ఎందుకంటెవారు
దేవునియొకక్పర్జలైయునాన్రనినాకుతెలుసు.
59 పొడవైన లంగాతో, చకక్నిపొడవైన వెం కలను కలిగి, చకక్ని, మరాయ్దగా
కనబడుచునన్ వసత్ములను ధరించి, వీధి గుండా నడుచుకొం వసుత్నన్ ఒక
సీత్ని నేను సినపుడు; మరియు అదే వయసుస్లోయునన్ బహుశ పొటిట్ బటట్
ధరించిన, మరొక సీత్ని సినపుడు, లోక దృషిట్ పర్కారముపొడవైన వెం కలు
కలిగియునన్ సీత్ కంటె, ఆమె రెండంతలుగా చకక్గా కనబడవచుచ్, కాని ఒక
కైసత్వ బాలికవలె వసత్ధారణ చేసిన బాలిక వైపునే నేనుంటాను. వారు ఆమె వైపు
సి నవువ్చునన్పప్టికి, ఆమెను ఒక పిచిచ్ది అని పిలిచినపప్టికి, ఇంక ,

నేను ఆమె పకష్ముగాయుంటాను. ఆమె ఆ ఇతర బాలిక కంటె, పు రేఖలలో
చకక్గా యుండకపోయినపప్టికి, ఇంక ఆమె ఒక పర్తేయ్కమైనదైయునన్ది.
విశావ్సమును బటిట్, ఆమె జీవితమును నడుపుచునన్, అదృశయ్మైన వాని వైపు
చుచునన్ది.

60 “పెదద్గా,” పిలువబ , లేక “బోధకుడిగా,” పిలువబడుచు పనిచేయుచునన్
వయ్కిత్ని నేను సినపుడు అతడు పొగతాగుటను నిరాకరించినందున, బీరు
తాగుటను నిరాకరించినందున, అంద చేసినటుల్ చేయక, అతడు డానుస్లను
నిరాకరించినందున, అతడు ఒక “పిచిచ్వాడుగా,” పిలువబడతాడు, కాని నా
హృదయము అతని కొరకు వెళుతుంది. ఈ ఐగుపుత్ నేల కింది, అతడు నా
సోదరుడైయునాన్డు అతనిని కౌగలించుకొని, “సోదరుడా, మనము ఈ
మి మీద పరదేశులము మరియు యాతికులమైయునాన్మని, నేను నీతో

సహవాసము చేయుటకు ఇషట్పడుచునాన్నని, చెపుప్టకు మన హృదయము
ఎదురు సుత్ంది.”

మోషే ఎనున్కొనవలసియుండెను, విశావ్సము దావ్రా
ఎనున్కొనవలసియుండెను.
61 ఫరో కుమారెత్ యొకక్ కుమారుడుగాయుండె అవకాశము కొరకు,
ఎంతమంది యవవ్నసుథ్లు ఎగిరి కే వారో! మోషే కలిగియునన్ అవకాశము
కొరకు, లోకము మైమరపించే, సుఖభోగములను అనుభవించుట
కొరకు, ఐగుపుత్ రాజుగా మారుటకు, పర్పంచమునంతా వారి పాదముల
యొదద్ కలిగియుండుటకు, ఎంతమంది యవవ్నసుథ్లు ఎగిరి కేవారో!
“బోధించబడుచుశర్మనొందుచునన్దేవునియొకక్పర్జలలోయుండుటకుమోషే
తన ఎనిన్కను చేసినపుడు,” అది “ఎలాటి ఒక వెరి సంగతి,” అని ఎంతమంది తన
దినమునయునన్యవవ్నసథ్లుతపప్కతలించియుండేవారో.
62 అతడు దానిని ఎందుకు చేశాడు? విశావ్సమును బటిట్, అతడు తన
కనున్లను పైకెతిత్నపుడు, అతడు ఈ లోక ఆకరష్ణకు పైగా శాడు. అతడు
పాపభోగములకు పైగా శాడు. బైబిలు చెపిప్యునన్ది, అతడు విశావ్సమును
బటిట్, సిథ్రబుదిధ్గలవాడై, అదృశుయ్డైన వానిని చుచునన్టుల్ండెను, మరియు
ఏమిసంభవించిననులెకక్చేయక,దేవునిసేవించుటకుఅతడుఎనున్కొనెను.



12 పలుకబడినమాట

63 అది మారియుండలేదు. మనలో అనేకమంది, ఏది మంచి కటట్డము
అని పిలువబడుతుందో దానిలోనికి వెళాళ్లనుకొంటాము. బహుశ, మనము
ఒక మంచి కురీచ్ల వరుసలో రొచ్ని, సుఖబోగములతో సహవాసము
చేయాలనుకొంటాము. పొగతాగుటకు, సారాయి తాగుటకు, ఎకుక్వ పేరు
పర్తిషఠ్ల కొరకు, లోకములోని వారి వలె వసత్ధారణ చేయాలనుకొంటాము కాని
విషయమేమిటి? నీవు నీ కనున్లు పైకెతిత్, విశావ్సమునుబటిట్ అదృశుయ్డైనవానిని
చుచు, పేరుగాంచిన పరిశుదధ్ రోలరుల్ అని పిలువబడే తిరసక్రించబడినవారి

పకష్మున నీవు నిలబడతావు. విశావ్సమును బటిట్, మనము అదృశుయ్డైన వానిని
చుచు,హింసలుమరియుఇబబ్ందినిఅనుభవించుటనుకోరుకొనాన్ము.

64 పర్జలు ఇబబ్ందులను తపప్క ఎనన్కోవాలని నేను వారికి చెపుప్టలేదు.
నీవు పీడించబడుటను తపప్క ఎనున్కోవాలని నేను చెపప్ను. అది చేయుట
మానవతవ్ముగాయుండదు.అయితేబాధనుఅనుభవించుటమనవిధినిరవ్హణ
మారగ్ములోయుంచబడినటెల్తే, అపుప్డు అది వచుచ్ రీతిగా, మనము దానిని
సీవ్కరిదాద్ము. నినున్ ఎగతాళి చేయటానికి, నీవు ఎవరికో ఏదో చేయాలని నేను
కోరుటలేదు.నేనులోకములోపలానా-పలానాసంఘమునకుచెందియునాన్ను,
వారు దానిని నమమ్రు, అనేక విషయములు, పర్జలు నినున్ ఎగతాళి చేయునటుల్
చేయుట. అది నీకై నీవు నీ మీదికి తెచుచ్కొనుచునాన్వు ఇకక్డ నుండి వెళిళ్, ఏదో
తీవర్మైనభావములుకలిగించుకారయ్ములుచేయమనినేనునినున్కోరుట లేదు.
దానిని నీవు చేయాలని నేను కోరుటలేదు, అపుప్డు నీవు వెరివాడవని ఎవరో
చెపుతారు. అది నీకై నీవు నీ మీదికి తెచుచ్కొనుచునాన్వు. అయితే దేవుని పటల్
నీ విధి నిరవ్హణ మారగ్ములో, అది యుంచబడినటెల్తే, అపుప్డు లోకము ఏమి
చెపుప్తుందోచెపప్నియియ్.నీవుముందుకుజీవించుము.

నీవుఒకఎంపికనుచేసికొనుము.పర్తిసీత్,పురుషుడుదీనినిచేయాలి.
65 మోషే సిన దానినే ఫరో సియుంటే ఏమయేయ్ది? పర్జలు శర్మలను
అతడు శాడు. చెలిల్ంచవలసిన వెల ఎలాటిదో అతడు ఎరిగియుండెను. కాని
పాపభోగముకంటె,ఎకుక్వగావిశావ్సమునుబటిట్అతడుదానినిఎనున్కొనెను.
66 బహుశయవవ్నసీత్లు,సొగసుగాయునన్యవవ్నసీత్లుఇకక్డయుండవచుచ్.
లోకము నీకు ఇలా చెపాప్లనుకొంటుంది, “ఇది అది చెయియ్, నీవు
అందముగాయునాన్వు.నీదేహముచకక్నిఆకృతిలోయునన్ది. నీవుతపప్కదానిని
పెటాట్లి.”

67 కానీ,నా సహోదరీ, నీ కనున్లనుపైకెతిత్ దానికి రముగా, “సీత్, పురుషునికి
చెందినవసత్మునుధరించుటహేయము,”అనిచెపిప్నవానివైపు డుము.
68 నీ సమాజములోని పర్జలు, నీవు సహవాసము చేయు సీత్లు, “ఆ పొడవైన
వెం కలు కతిత్రించు,” అనాన్రు. అది చలల్గాయుంటుంది. అది ఇది, అది,
మరొకటి అని అంటారు. “లేక, అది నీకు బాగావుంటుంది,” అంటారు, ఆ
మాటవినవదుద్!
69 నీ కనన్లుపైకెతిత్, విశావ్సమునుబటిట్, దానిని చెపిప్నవానిని డుము, “సీత్కి
ఆమెవెం కలేమహిమ,ఆమెవాటినికతిత్రించరాదు.”
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70 “అది పేరు పర్తిషఠ్లుగాయుంటుంది, అని వారు చెపిప్నటెల్తే, నీవు సంఘిక
హోదాకొరకుకొంచెముతాగినటెల్తే, లేకనీయజమానితో,నీఉదోయ్గములోనీవు
బాగానిలబడతావు,మిగిలినసీత్లందరి వలెనీవుసిగరెటుల్తాగినటెల్తే, నీయిరుగు
పొరుగుమధయ్ఎకుక్వసాంఘికహోదాలోనిలబడతావు.”
71 నీ కనున్లు పైకెతిత్, విశావ్సమును బటిట్, “ఈ దేహమును పాడుచేసేత్, నేను
దానినిపాడుచేసాత్ను,” అని చెపిప్న ఆయన వైపు డుము. విశావ్సమును బటిట్,
ఆవిషయములనుమనమునముమ్తాము.అదినీవు సేదికాదు,అదినీవుఏదో
నీవునముమ్నదైయునన్ది.విశావ్సమునుబటిట్,మోషేచేశాడు.
72 ఈవిశావ్సపునడకలో,అకక్డఎంపికచేయుఒకసమయముఉంటుంది.
73 మనముచేసే విచారకరమైనపొరపాటునేలోతుచేశాడు. అనేకసారుల్ మన
సొంత మేలు కొరకు మనము ఎనున్కొంటాము. బాగాయుండే వాటిని మనము
ఎనున్కొంటాము.
74 కొనిన్ సారుల్ అకక్డ చినన్ పోటాల్ట సంఘములో వసుత్ంది, మరియు ఎవరో
అంటారు, “బాగుంది, ఆ పెదద్ లేక సంఘకాపరిఈ వైపునయునాన్డు.” దాని వైపు
డవదుద్. ఏదినాయ్యమోదానిని డుము.వారిదద్రినిఏకముగాతెచిచ్,దానిని

బయటకుపారదోలుము.అదిదైవభకిత్తో డినది.
75 అకక్డ ఒక ఎనిన్కయునన్ది. మన కొరకు మనము ఎనున్కొంటాము. మన
సొంతమేలుకొరకుమనముదేనినోకోరుకొంటాము.
76 దేవునియొకక్ పర్జలతో నడుచుట కొరకు, మోషే శర్మలను ఎనున్కొనెను.
ఇపుప్డు దానిని ఆలోచించండి, దీనిని వినండి. దేవుని పర్జలు యొకక్
ఇబబ్ందులనుఎనున్కొనుట, ఒకగొపప్భాగయ్ముగాఎంచుకొనాన్డు, ఏలయనగా
అతడుసిథ్రబుదిధ్గలవాడై,అదృశుయ్డైనవానినిఅతడు చుచుండెను.

ఇపుప్డు,లోతు,ఒకపుప్డు,ఒకఎనిన్కనుచేయవలసియుండెను.
77 బహుశ,అదిఈఉదయమునకావచుచ్, ఇకక్డ రొచ్నన్ సీత్, పురుషులువారి
చివరి ఎంపికనుచేయవచుచ్. ఈరోజున నీవు ఏమైయునాన్వో,దానికికారణము
ఏమనగా,ఎనోన్సంవతస్రములకితమునీఎనిన్క, ఇపుప్డునీవునన్టుల్గాచేసింది.
ఇపుప్డు నీవు ఏమి ఎనున్కొంటావో, ఈ రోజు నుండి అయిదు సంవతస్రముల
తరువాత నీవు ఎలాయుంటావో అది నిరణ్యిసుత్ంది. ఈ రోజు నుండి అయిదు
సంవతస్రములతరువాతనీవుఒకమిషనరీవికావచుచ్.ఈరోజునుండిఅయిదు
సంవతస్రములతరువాతనీవుఒకపర్సిదిధ్చెందినకైసత్వుడవుకావచుచ్.
78 లేక, నీవు తపుప్ తీరామ్నము చేసింనందువలల్, ఈ రోజు నుండి అయిదు
సంవతస్రముల తరువాత, నీవు నరకములోయుండవచుచ్. బహుశ ఈ రోజు
నుండి అయిదు సంవతస్రముల తరువాత, నీవు మదయ్ము వికర్యించుశాలలో,
ఉమిమ్ తొటుల్ కడిగేవాడిగామారవచుచ్. ఈరోజునుండి అయిదుసంవతస్రముల
తరువాత,నీవువీధులలోవేశయ్గామారవచుచ్.
79 లేక, కీసుత్ కొరకు నీవు చేయు ఎనిన్కను బటిట్, సమాజమునకు ఒక
ఘనమైన సీత్గా లేక పురుషుడిగాయుంటావు. ఈ రోజు నుండి అయిదు
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సంవతస్రముల తరువాత, బహుశ నీవు మహిమలోయుండవచుచ్, లేక
ఎతత్బడుటలోవెళిళ్పోవచుచ్,కారణముఈరోజునీవుచేసినతీరామ్నమునుబటిట్.
80 అయితే నీవు తపప్క ఎనున్కోవాలి. నీవు సే దాని వైపు డవదుద్.
విశావ్సమును బటిట్ సే దానిని ఎనున్కొనుముము. నీవు విశావ్సముతో
ఎనున్కొనేదే,అదిమాతర్మేలెకిక్ంచబడుతుంది.
81 లోతు తన ఎనిన్కను చేయవలసియుండెను, అబాహాము లోతుకు
ఎంపికనిచెచ్ను.
82 దేవుడు నీ ఎనిన్కను నీకిసాత్డు, “ఈ రోజు మీరు ఎవరిని సేవిసాత్రో
కోరుకోండి.” ఏదెను తోటలో మంచి చెడడ్ల తెలివినిచుచ్ వృకష్ము మరియు జీవ
వృకష్ముయుండెను. అతడు కోరుకొనన్ దేనినైనా మనిషి ఎంపిక చేసుకొనుటకు
అతనికి ఆధికయ్త ఇవవ్బడింది. సేవ్చాఛ్ సమమ్తితో డిన నైతిక బాధయ్తగా, నీవు
దేనినిఎంపికచేసుకొంటావోనీకునుఆధికయ్తఇవవ్బడింది.
83 నీకు నా సలహా ఏమనగా, నీవు ఎలా పేరు పర్తిషఠ్లు కలిగియుండగలవో,
ఎలా పర్తేయ్కమైన ఆకరష్ణగాయుండగలవో, నీ చు ట్యునన్ ఆ అధునాతన
సంగతులను డవదుద్. కాని, విశావ్సమును బటిట్, తపుప్లనిన్టిని సరిచేసి,
ఒక దినమున వచిచ్, నీకు నితయ్జీవమును ఇసాత్నని, నినున్ మృతులలో
నుండి లేపుతానిని వాగాద్నము చేసిన ఆయనను ఎనున్కొనుము. పర్భువు
పకష్మునయుండి తృణీకరించబడిన, కొదిద్మందితో నీ ఎంపికను, చేసికొనినను
పరవాలేదు. దేశములో ఇబబ్ందులు యునన్టెల్తే, దేశములో అకక్డ
ఇబబ్ందులుయునన్పప్టికి, సంఘములో ఇబబ్ందులుయునన్పప్టికి, గృహములో
ఇబబ్ందులుయునన్పప్టికి, అవి ఎకక్డయునన్ను లెకక్కాదు, నీ ఎంపికను
చేసికొనుము, “విశావ్సమును బటిట్,” నేను దేవునిని సేవిసాత్ను. ఆయన సనిన్ధిలో
నా హృదయమును తగిగ్ంచుకొంటాను, నేను దేవుని యొకక్ పిలల్లతో నా
మారగ్మును తీసుకొంటాను, వారు తోసివేయబడి, తృణీకరించబడి, బయటకు
నెటిట్వేయబడి, ఎగతాళి చేయబడుటను నేను సాత్ను, అయినాఇంక నేను
నావిధి నిరవ్హణకొయయ్ను తీసుకొంటాను. నేను తినన్గావారితో నిలబడతాను.
వారు ఏడిచ్నపుడు, నేను వారితో ఏడుసాత్ను, వారు దుఃఖములోయునన్పుప్డు,
నేనును దుఃఖములోయుంటాను. వారు ఎలా జీవిసేత్, నేనును ఆలాగునే
జీవిసాత్ను.
84 నయోమి చెపిప్నటుల్గా…లేక తు నయోమితో చెపిప్నటుల్గా, “నీ
మారగ్ములేనామారగ్ములు. నామారగ్ములే నీమారగ్ములు. నీవు ఎకక్డ నివశిసేత్,
నేనును అకక్డ నివశిసాత్ను. నీవు ఎకక్డకు వెళితే, నేనును అకక్డకు వెళతాను.
నీవు సేవించే దేవుడే, నాదేవుడు.” ఆ ఎంపికను తీసుకొనుము, అది నీమనసాస్కిష్
యొకక్చరమ్మును,నీవుఏదోయైయునాన్వనేఆలోచన,చరమ్మునులాగివేసినను,
నినున్ నీవుతోలు ఒలుచుకొని, పర్భువుయొకక్ తృణకరించబడిన కొదిద్మందితో,
నీమారగ్మును తీసుకొనుము, సేవాపొలములోనమమ్కముగా, నీ విధి నిరవ్హణ
కొయయ్నొదద్ నమమ్కముగానిలిచియుండుము.
85 లోతుచు ట్ శాడు. అతడనాన్డు, “నాకు ఒక అవకాశము దొరికింది.”
అతడు సొదొమ వైపు శాడు. అబాహాముయునన్ చోట సిన వాటి కంటె,
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చకక్టి మంచి పచచ్టి పొలములను అతడు శాడు. పశువులు చకక్గా మేసి
బలిసినవిగాయుండాలనే,అవకాశములనుఅతడు శాడు.
86 ఎవరి భావనలను నేను గాయపరుచుట లేదని నా నమమ్కము. అయితే
సువారత్తోరాజీపడుటదావ్రా,దానినుండిఎకుక్వడబుబ్నుపొందాలనేఆలోచన
కొరకే అనేకమంది బోధకులు నిలబడియునాన్రు. ఒక భోజనపు టికెటుట్ కొరకు!
సజీవమైన దేవుని వాకయ్మునందలి, నా విశావ్సపు ఒపుప్దల మీద రాజీపడుట
కంటె, నేను నిసాస్రమైన దేశములోనే జీవి త్, కాలువలో నీళుళ్ తాగి, సోడా
బిసెక్టుట్తింటాను.నామారగ్మునుఆలాగేతీసుకొంటాను.
87 వారిలో కొందరు అనాన్రు, “బిలీల్, నీ టములతోయునన్ చికుక్ ఏమిటి,
అకక్డ అనేకమంది పెంతెకొసుత్ వారు అకక్డయునాన్రు.” ఒక గొపప్ సంఘశాఖ
సేవకుడుఆమాటఅనాన్డు.

నేననాన్ను, “మరినీసంఘశాఖనా టములనుభరిసుత్ందా?”
88 ఈ మధయ్నే, లుక్ మేగజైనోల్, అకక్డ ఒక వాయ్సము వాయబడింది. ఆ
గర్ంధకరత్ మాటాల్డు , పెంతెకొసుత్ పర్జలను రిచ్ చెపాప్డు. అతడనాన్డు, “ఈ
దినమున పెంతెకొసుత్ సంఘము పర్పంచములోనే బహు వేగముగా అభివృదిధ్
చెందుచునన్ సంఘమైయునన్ది.” ఎందుచేత? కారణమేమనగా సీత్ పురుషులు
వారినేతర్ములనుపైకెతిత్, రములోనికి సుత్నాన్రు.
89 గర్ంధకరత్ ఇంకా పెంతెకొసుత్ పర్జలను పర్శంశించియునాన్డు. ఓ, నిజానికి,
అతడనాన్డు, “వారిలో కొందరు సంఘ వయ్తిరేక శకుత్లుగామారారు. మెథడిషుట్
వారు ఒక ఆచారముతో ఆరాధిసాత్రు. వారు దేవునిని ఒక ఆచారము దావ్రా
ఆరాధిసాత్రు. బాపిట్షుట్వారు, పెసిబ్టేరియణ్ వారు ఆలాగునే చేసాత్రు. కాని
పెంతెకొసుత్వారువారిబైబిలుదావ్రాఆరాధిసాత్రు.”
90 విశావ్సము దావ్రా మనము వాగాద్నమును సాత్ము. వారు ఎంతగా
తోసివేయబడినపప్టికి లెకక్కాదు. నేను ఇంకా వారిలో ఒకడిని, నేను వారితోనే
నా పాలు తీసుకొంటాను. వారు ఎగతాళి చేయబడినపప్టికి, వారు వారి
యొకక్ ఎతుత్-పలల్ములు కలిగియునన్పప్టికి, ఇశాయేలు చేసినటుల్గా, ఆ కొండ
పర్కక్నయునన్, అబదధ్ పర్వకత్యైన, ఒకబిలాముతోనిలబడి, నేనుఎనన్ దేవుడు
దీవించిన దానిని శపించుటకు పర్యతిన్ంచను. ఏలయనగా పాళెములో, ఒక
చీలచ్బడిన బండయునన్ది, రకత్ము కారుచునన్ బలి అరప్ణయునన్ది, మరియు
ఒక అగిన్ సత్ంభమునన్ది. వారు ఎకక్డ యునన్పప్టికి లెకక్ కాదు, అది వారిని
ముందుకు విజయమునకు నడిపించుచునన్ది, మరియు వారు తపప్క దాని
యొదద్కు రావలసియునన్ది, ఏలయనగావారు విశావ్సముదావ్రా నడుచుచునన్
వాగాద్న పర్జలైయునాన్రు. వారు ఒక సంఘశాఖ కాకపోయినను, వారు చు ట్
తిరుగులాడువారైయునాన్రు,మరియుఆలాగుననేదేవునిపర్జలునాన్రు. అయితే
నేను వారి హోదాలలో చేరి, నా మారగ్మును వారితో తీసుకొనగోరుచునాన్ను;
వారిశాఖలోకాదు,వారిసహవాసములో,నితుయ్డైనదేవునిఆతమ్యొకక్దైవోకుత్ల
చు ట్, విశావ్సమును బటిట్ నేను పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్మును పొందియునాన్ను.
దేవా, ఎలల్పుప్డు నేను అదే భావనను కలిగియుండుటకు నాకు సహాయము
చేయుము.
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91 గమనించండి. వారు ముందుకు సాగిపోగా, పశువులు బాగుగా బలిసే
అవకాశాలను లోతు కనుగొనాన్డు. అనేకమంది బలిసిన జేబు పుసత్కము
అవకాశాలను సాత్రు. ఒక మంచి సాంఘికహోదాలోయుండే అవకాశాలను
అనేకమంది సాత్రు. కొనిన్ ఎకుక్వ డాలరుల్ వచేచ్ అవకాశాలను అతడు
శాడు. ఆ పటట్ణమునకు ఒక మేయరుగాయుండే అవకాశాలను అతడు
శాడు. ఒక కొతత్వాడైయుండి, అతడు యునన్టుల్గా ఒక చకక్ని చురుకైన

మనిషిగాయునాన్ను, “బహుశ నేను ఆ పటట్ణానికి ఒక ముఖయ్మైన మనిషిని
కావచుచ్,” అనుకొనాన్డు. అతడుఅవకాశమును శాడు,కారణముఅవిఅతని
ముందు ఉంచబడినవి. కాని ఆ పటట్ణమును నాశనము చేయవలసియునన్
అగిన్ని అతడు డలేదు. ఆ దేశము మొతత్ము పాపముతో నిండియునన్దని,
దేవుడు దానిని నాశనము చేయవలసియునన్దని, అతడు తనకై తాను
సఖయ్పడలేదు.
92 ఈ రోజున, పర్జలు ఈలాగు చెపుప్ట దావ్రా తముమ్ను తాము సఖయ్ము
చేసుకొనుచునాన్రు, “నీవుఒక…?”

నేనంటాను, “నీవుఒకకైసత్వుడవేనా?”
93 వారంటారు, “నేను ఒక అమెరికను.” ఒక కాకి, నేను ఒక కపప్ను అని
చెపుప్కొనుటకు పర్యతన్ము చేయుటకంటె, అది దానితో ఇంకా ఎకుక్వ చేసేది
ఏమీలేదు.అదిదానితోచేయునదిఏమియులేదు.
94 ఆమె నాశనము గావించబడబోవుచునన్ది, ఏలయనగా దేవుడు
నాయ్యవంతుడైయునాన్డు. మరియుఅమెరికాను ఆమెపాపములతో ఆలాగునే
ముందుకు వెళళ్ నిచిచ్నటెల్తే, నీతిమంతుడైన సారవ్భౌమాధికారము కలిగిన
దేవుడు, సొదొమ గొమొఱాఱ్ పర్జలు తిరిగి లేపి, వారి పాపములను బటిట్ వారిని
కాలిచ్వేసినందుకు, వారికి కష్మాపణ చెపప్వలసియునన్ది; దానితో ఆలాగునే
ఆయనమనలనుముందుకువెళళ్నిచిచ్నటెల్తే.
95 నీ అనాయ్యపు చేషట్లు దావ్రా ఆయన నినున్ ముందుకు వెళళ్నిచిచ్నటెల్తే,
ఆయనఅననియాసపీప్రాలకుమరొక అవకాశముఇవవ్వలసియునన్ది. ఆయన
నిశచ్యముగా ఇవావ్లి. కానీ ఆయన నాయ్యవంతుడు. అననియ తన డబుబ్ను
శాడు.పేతురుకీసుత్ను శాడు.

96 ఓ, అయోయ్! ఆ సథ్లములో అతని పిలల్ల నాశనమవుతారని లోతు
డలేకపోయాడు.

97 ఈ దినమున, మీలో అనేకులు, పాత నామకారథ్ ఆచారములను
పటుట్కొనియునాన్రు, మీ పిలల్ల నాశనమును మరియువారు బాల నేరసుథ్లుగా
మారుటనుమీరు డలేదు. మీ కుమారెత్ను వేశాయ్ గృహములోమీరు చుట
లేదు.నీకుమారుడుఒకతాగుబోతుగా,చీటల్పేకనొదద్యుండుటమీరు చుట
లేదు.
98 “కారణము ఆమె నీళుళ్ పారు దేశమైయునన్ది. పాపము అంటుకొనబడదు.
అతడు సుత్నన్పుప్డు, ఆ సొసైటీలనీన్టికి అతని భారయ్ శిరసుస్గా మారటం,
ఉపుప్ సత్ంభముగామారటం అతడు సియుండలేదు. అతడుతనపాణమును
దకిక్ంచుకొనుటకు, చినన్ పటట్ణానికి, అతని పళళ్ అంచు దగగ్రగా మాతర్మే
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తపిప్ంచుకొంటాడని,అతడుఅతనిని చుకొనలేదు.అతడుదానిని డలేదు,
కారణముఅతడుతనముందునన్దానినిమాతర్మే డగలిగినాడు.
99 కాని, అబాహాము, నీళుళ్ పారుచునన్ దేశమును గురిత్ంచలేదు, కారణము
అతడు తన కనున్లు పైకెతిత్ రేపటిని శాడు, ఏలయనగా అతడు అనిన్టిని
సవ్తంతించుకొంటాడు. నిజమైన కైసత్వుడు ఈ రోజున కనున్లెతిత్ కీసుత్ యొకక్
వాగాద్నమును సాత్డు: “సాతివ్కులు ధనుయ్లు, ఏలయనగా వారు అనిన్టిని
సవ్తంతించుకొంటారు. వారు మిని సవ్తంతించుకొంటారు.” విశావ్సము
దావ్రా, నిజమైన కైసత్వుడు, కనున్లు పైకెతిత్ దానిని సాత్డు. నీవు కోరినటుల్గా
అతనిని పిలచుకో. అతడు తన కనున్లు పైకెతిత్ శాడు. అతడు దానిని
చేసినపుడు. దేవుడు అనాన్డు, “అబాహామా, ఈ దేశము గుండా నడువు,
అదంత నీదే.” విశావ్సమును బటిట్ అబాహాము దీనిని చేశాడు; మోషే అదే
విశావ్సమునుకలిగియునాన్డు.
100 అది ఒక విశేల్షకుని దావ్రా వాయబడింది, అతడు దీనిని చెపాప్డు. అవి
అతయ్ంత సుందరమైన మాటలైయునన్వని నేను తలంచాను. “లోకములోని
శేషట్మైన వాటిని తీసుకొని తాసులో ఒక వైపున మోషేయుంచాడు, హీనమైన
మతమును తాసులో మరొక వైపునయుంచాడు; ఈ లోకములోని శేషట్మైనవి,
హీనమైనమతముముందుకాటాలోతేలిపోయినవి.”
101 కాబటిట్ఈరోజునఅదిఆలాగునేయునన్ది.మనలనువారుఏమనిపిలిచినా,
“పిచిచ్వారు,” లేక “పరిశుదధ్ బండలు,” లేక వారు ఏమని పిలిచినా లెకక్కాదు.
లోకము ఇచేచ్ శేషట్మైన దానిని నీచమైనది తేలిచ్ వేసుత్ంది. “పాతకాలపు, పాత
పొగమంచు, పిచిచ్ వాళుళ్,” అని వారు పిలవబడతారు. సాతానుడు నీకు
పర్తిపాదించగోరే, శేషట్మైన దానిని, అది కాటాలో తేలిచ్వేసుత్ంది. అది ఎంతో
నిశచ్యముగాతేలిచ్వేసుత్ంది.
102 కీసుత్ విషయమైన నింద, గొపప్ భాగయ్ముగామోషే ఎంచుకొనాన్డు. అతడు
ముందే కీసుత్ను చాడు. తరువాత అతడు కొనిన్ బలమైన పేరేపణతో డిన
మాటలు, ఆయనను రిచ్ మాటాల్డాడు. “ డండి, పర్భువైన మీ దేవుడు, నా
వంటి పర్వకత్ను లేపుతాడు.” అతడు ఎరిగియుండెను. అతడుముందే ఆయనను
శాడు, మరియు లోక ఆకరష్ణలనిన్టికంటె, ఆయన కొరకైన నింద, గొపప్

భాగయ్ముగాఎంచుకొనాన్డు.
103 కైసత్వ సేన్హితుడా, ఈ రోజు, నీవు దానిని చేయగలవా? లోకములోని
ఆకరష్ణలనిన్టి కంటె, మరియు పేరు పర్తిషట్ల కంటె, వాగాద్నము చేసిన
ఆయనను మనము సాత్ము. హీనమైన ఈనాటి సంఘము, దాని
పరిసిథ్తులనిన్టితో, సాతాను నీకు పర్తిపాదించే సమసత్మును, తేలిచ్వేసుత్ంది.
మనము చీలిచ్వేయబడినా, మనముముకక్లుగా బర్దధ్లైపోయినా, సంఘశాఖలు
మరియు వెరితనములో, కలతపడి విరిగిపోయినా, సాతాను నీకు పర్తిపాదించే
దేనినైనా,అదితేలిచ్వేసుత్ంది. నిశచ్యముగా.
104 ఐగుపుత్ యొకక్ సంపదలనిన్టికంటె, కీసుత్ విషయమైన నింద గొపప్
భాగయ్ముగా ఎంచుకొనాన్డు. తరువాత అతడు ఏదో చేయవలసియుండెను.
అతడు ఐగుపుత్ను విడిచిపెటాట్డు. ఓ, ఆ మాట నాకు ఇషట్ము. అతడు ఐగుపుత్ను
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విడిచిపెటాట్డు. డండి, అతడునుఅదే కిటికీ గుండా సుత్నాన్డు, కాని ఫరో
కంటెవేరుగావారిని సుత్నాన్డు.ఒకవేళఫరో,తనఅంతమును సియుంటే
ఏమయేయ్ది? ఒక వేళ అతని దేశముమునిగిపోవుట ఫరో సేత్ ఏమయేయ్ది?
మోషేదానిని శాడు.ఎలా?సైనుస్దావ్రానా?విశావ్సముదావ్రామోషేదానిని
శాడు.అతడుచేసినసమసత్ విశావ్సముదావ్రాయైయునన్ది, ఏలయనగా

నాలుగు వందల సంవతస్రముల తరువాత, ఆయన ఈ దేశమును దరిశ్సాత్నని,
మరియు వారిని బయటకు తీసుకొని వసాత్నని, ఆయన తండి అబాహాముకు
దేవుడు వాగాద్నము చేశాడు. మరియు విశావ్సమును బటిట్, దేవుడు చెపిప్న
మాటమోషే నమిమ్యునాన్డు, మరియువారిని బయటకు తెచేచ్ ఎనున్కొనబడిన
నాయకుడనని, విశావ్సమునుబటిట్, అతడుతనున్తానుఎరిగియుండెను.అతడు
ఎకక్డయునాన్డో, అతడు ఎరిగియుండెను. ఐగుపుత్ యొకక్ సింహాసనము
మీద రొచ్నుట కంటె, కీసుత్ విషయమైన నిందను గొపప్ భాగయ్ముగా ఎంచి,
బురద గుంటలలో, ఒక బురద అలుకువాడెగా అతని సాథ్నమును తీసుకొనెను.
“నేను వారితో విచారిసుత్నాన్ను,” అని ఎనన్ అతడు చెపప్లేదు. అతడు వారి
సాథ్నమునుతీసుకొని, వారితో వెళెళ్ను…వారిసాథ్నమునుతీసుకొనాన్డు, మేము
వారితోవెళాళ్ము.
105 పేరేపించబడినగర్ంథకరత్ చెపుప్టలోఆశచ్రయ్ములేదు:

పర్భువు యొకక్ తృణీకరించబడిన కొదిద్మందితో, నేను
దారినితీసుకొంటాను.
యేసుతోనేనులోనికిపారంభించాను, ఇపుప్డు నేనుదాని
గుండావెళుళ్చునాన్ను.
నేను కానాను యొకక్ దేశము మారగ్ములోయునాన్ను.
(నిశచ్యముగా.)

106 మోషే. అది ఒకరి దావ్రా ఇలా చెపప్బడింది. అదేమనగా మోషే ఫరో
యొకక్ కుమారుడైయుండి. పర్పంచ ఆకరష్ణ అంత కలిగియుండేవాడు.
ఫరోయొకక్కుమారుడుగాయుండుటకంటె,అబాహాముయొకక్కుమారుడుగా
యుండగోరాడు. ఫరోయొకక్కుమారుడైరాజుగాయుండుటకంటె, అబాహాము
యొకక్తృణీకరించబడినకుమారుడిగాయుండగోరాడు.
107 ఈ గొపప్ అమెరికా సంయుకత్ రాషట్ములకు అధయ్కుష్డిగాయుండుట కంటె,
లేక ఒక ఎలివ్న్ పెసీల్, లేక ఒక పాట్ గ్ గా యుండుటకంటె, ఆయన
యొకక్ సహదాసునిగా, పర్భువైనయేసుకీసుత్ కుమారునిగాయుండగోరుదును,
లేక మీరు దానితో ఎవరిని చేయగోరినపప్టికి. నేను దానితోనే నా మారగ్మును
తీసుకొంటాను.
108 సీత్లు డాతపప్క తమమారగ్మునుతీసుకోవాలి.మేరీ పిక్పోరుడ్ లేక ఏదో
గొపప్ సినీ తారకు బదులుగా, లేక ఆకరష్నీయమైన ఏదో బాలికకు బదులుగా,
పర్భువుయొకక్తృణీకరించబడినకొదిద్మందితోనీమారగ్మునుతీసుకొనుము.
109 ఒకహాలీఉడ్సినీతారగాలేకఈ మిమీదగొపప్వయ్కిత్గాయుండుటకంటె,
ఒక ఉపదేశకుడిగా వేదిక మీదయుండి, కీసుత్ యొకక్ శోధింపశకయ్ము గాని
నిధులను, వేదిక మీదయుండి బోధిసాత్ను. నేను అడుకొక్ని కొంచెముగా
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తినవలసి వచిచ్నను, లేక నేను ఏమి చేయవలసివచిచ్నను, నేను పర్భువుయొకక్
పర్జలతోనామారగ్మునుతీసుకొంటాను.విశావ్సముదావ్రానేనుదానినిచేసాత్ను.
నాకు ఎనోన్ అవకాశములు పర్తిపాదించబడినవి. కాని, దేవుని యొకక్ కృపను
బటిట్, నేనుఇంక విశావ్సముదావ్రా సాత్ను.

విశావ్సమునుబటిట్, రముగానేనుదానిని సాత్ను;
మనకునివాససథ్లమునుఅకక్డ సిదధ్పరుచ్టకు,
మనతండిమారగ్ములోపైన కనిపెటుట్చునాన్డు.

110 మొనన్టి దినమున ఒక ఆదాయపనున్ మనిషి ఇలా అనాన్డు, “నీయింటిని
నీవు ఎందుకు ఆలయముగా మారాచ్వు? చెతత్వలె కనబడుచునన్ ఆ చినన్
ఆలయముకొరకు, ఇరువది ఐదువేల డాలరల్ ఇంటిని ఇచుచ్నటుల్గా, ఏది నినున్
ఆలాగుచేసింది?”
111 నేననాన్ను, “నేను దానిని చేసినది సంఘమునకు కాదు. అది అకక్డయునన్
పర్జలకు చేశాను.” ఈ లోక వసుత్వులు నాకు ఏదీ వదుద్. నేను తీసుకొనన్ పర్తి
పైసా డబుబ్ ఈ సంఘమునకు ఇచిచ్ వేశాను. ఎందుచేత? నా విశావ్సము
దేవునిపైయునన్ది, ఈ లోకములోని వసుత్వుల మీద కాదు. నేను కోరుకొనేవి
పైనయునన్వి.మీరుదేవునితోయధారధ్ముగాయునన్టెల్తే, మీరంద ఒకటేనని
నేను నముమ్తాను. అది నిజము. మీరు ఒకక్టైయునాన్రు. విశావ్సము దావ్రా
మనముసీవ్కరిసాత్ము.విశావ్సముదావ్రామనముదేవునినినముమ్తాము.
112 మోషే, ఎంపిక చేయవలసియుండెను. అతడు ఎంపిక చేసిన తరువాత,
అతడు విశావ్సముతో పోరాడవలసియుండెను, ఏలయనగా అతడు
రాజాగర్హమునకు భయపడలేదు. ఇపుప్డు, మానవ పరముగా, అతడు
రాజాగర్హమునకు భయపడు హకుక్ను కలిగియుండెను. రాజాగర్హమునకు
భయపడుహకుక్నుఅతడుకలిగియుండెను,కానిఅతడుభయపడలేదు.అతడు
దానిని చేయలేదు, కారణమేమనగా, అతడు ఒక పనిని చేయవలసియుండెను,
అతడువిధినిరవ్హణమారగ్ములోయుండెను.దానిని రిచ్ రాజుఏమిచెపాప్డో
అతడులెకక్చేయలేదు.అతడుతనమారగ్మునుసరిగాగ్ఆలాగునేతీసుకొనెను.
113 ఇపుప్డు, ఫరో, సహజముగా, అతడు తన ఓటమిని సినపుడు, అతడు
మోషేకుమరియుపర్జలతో…అతడనాన్డు, “మంచిది, నేను ఏమిచేసాత్నోమీకు
చెపుతాను. మీరంద ఈ దేశములోనేయుండి మరియు బయటకు వెళిళ్, మీ
దేవునికిబలిఅరిప్ంచండి.”
114 ఆ విధముగానే దయయ్ము పనిచేసాత్డు. “ఓ, మీరు భకిత్గాయుండవచుచ్.
మీరు ఎందుకు ఆ పైకి వెళిళ్, ఏదో ఒక సంఘములో ఎందుకు చేర డదు?
ఈ పనులనీన్ మీరు చేయవలసిన పనిలేదు.” ఒక పురుషుడు తన భారయ్తో ఇలా
అంటాడు…
115 భారయ్ చెపుతుంది, “నా భరాత్, నేను రకిష్ంచబడాడ్ను. ఇక ఎంతమాతర్ము
పెదవులకు రంగులు, ముఖానికి రంగులు వేయను. ఇవి ఇక ఎంతమాతర్ము
అవి చేయను. ఇక విందులు ఏమాతర్ములేవు. ఈసామాజిక కారయ్కలాపములు
ఇక ఎంత మాతర్ము లేవు. నేను వాటిలో నుండి బయటకు వచాచ్ను! ఇక నా
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సమయమును వాకయ్ము చదవటానికి, నా గృహముపటల్ శర్దధ్ వహించడానికి
వాడతాను.”
116 “ఇపుప్డు, డు, పియమైనదానా, నీవు భకిత్గాయుండవచుచ్, మంచిదే.
ఇపుప్డు డు,నీవుఆపైకివెళాళ్వు,నీవుతపుప్సంఘానినికలిగియునాన్వు.
117 లేదు. నీవు తపుప్కాదు. నీవు మంచి వరుసలోయునాన్వు. ఒక బోధకుడు
అలాటిదానినిబోధించినటెల్తే, నీవుతపప్కదానితోనిలిచియుండాలిలేఖనములు
గుండావెనుకకుపరిశోధించండి,అదినిజముకాదేమోకనుగొనండి.
118 “ఓ,” “ఆ పైకి వెళళ్ండి, అనాన్డు. వారు దానిని ఇకక్డ చేయవలసిన పని
లేదు. డండి? ఇకక్డవాళుళ్దానినిచేయరు.” ఆ విధముగానేయుంటుంది…
“అంత రమే వెళళ్ండి.” అయితే ఆ దేశములోనుండి నీవు బయటకు వెళుళ్ట
వాడికి ఇషట్ము లేదు. ఆ విధముగానే దయయ్ము చేసాత్డు. నీవు లోక కారయ్ముల
నుండి బయటకు వెళుళ్ట వాడికి ఇషట్ము లేదు; సంఘములోనికి లోకమును
సరిగాగ్ తెసాత్డు.
119 మొనన్టి దినమునరోడుడ్ మీద వ త్యుండగా, నేను రేడియోనుతిపాప్ను.
అకక్డ ఒక పాటయునన్ది, నేను దానిని విం నేయునాన్ను, అది రిత్గా
భకిత్ పరమైన పాటా, లేక దయయ్ము దేవుని కారయ్ములను లోక పర్మాణములోని
తీసుకొని వసుత్ందా అని చెపుప్టకు, నేను ఆ పాటను దరిదాపుగా, రిత్గా
వినవలసివచిచ్ంది.నీవుదానినిచేయరాదు.దేవాకనికరము పుము!
120 ఎలివ్న్ పెసీల్ ఎనిన్ ఆలబ్మ్ లు వాసినను, ఎనిన్ భకిత్ గల పాటలు వాసినను
లెకక్కాదు. వాడు ఇంకను దయయ్ము పటిట్నవాడు. ఈ దినమున నేను
ఎరిగియునన్ అనిన్ ఉదయ్మములకంటె, వాడు ఎకక్వ మంది పిలల్లను నరకానికి
పంపుతునాన్డు. పాట్ న్, మిగిలిన వారంద , అతడు కీసుత్ సంఘమునకు
చెందినవాడు; మరియుఎలివ్న్ పెసీల్, ఒక పెంతుకొసుత్వాడు, వారు ఆమనుషుల
పములోయునన్ దా ఇషక్రియోతులైయునాన్రు. దేవుని యొకక్

ఉనన్తమైన కారయ్ములను సాతానుడు తెచుచ్టకు పర్యతిన్ంచి, ఆ పర్కారము
వారు ఇకక్డ కింద వాటిని కలుగలుపు చేసాత్రు. పర్జలు దానికి పైగా డరు.
వారు ఇకక్డ సి అంటారు, “బాగుంది, అదంతా ఒకక్టే.” అదంతా ఒకక్టి
కాదు.ఆదేశమునుండిబయటకువెళిళ్పో.
121 అతడనాన్డు, “మీరుకొనిన్రోజులువెళళ్వచుచ్,వెళళ్ండి,కానిఈదేశములోనే
యుండండి.” నిశచ్యముగా, వారు తిరిగి వసాత్రని అతనికి తెలుసు. తరువాత,
అది పనిచేయుకపోవుటను అతడు కనుగొనాన్డు, కాబటిట్ అతడు మరొక
భినన్మైనదానిని ఆలోచించాడు. అతడనాన్డు, “మీరుఏమిచేయాలోచెపుతాను
మీరుకోరుకొనన్ చోటికి వెళళ్ండి, కాని మీ పిలల్లనందరిని, మీ భారయ్లనందరిని,
మీ పశువులనిన్టిని ఈ వెనుక వదిలి వెళళ్ండి. మీరు వాటిని ఇకక్డ వదిలిపెటిట్,
బయటకు వెళళ్ండి.” కారణము, వారికి వెనుక అకక్డయునన్ వసుత్వులు వారిని
వెనుకకురమమ్నిశోధిసాత్యి.
122 అదే దయయ్ము నీకు చెపుతుంది. కొనిన్ లోక సంబంధమైన విషయములు
నీ మీద వేలాడుచునన్ంత వరకు, నీవు ఇంకా పొగతాగాలని అనుకొంటావు.
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నీవు సారాయి తాగాలనుకొంటావు, నీవు లోకములోని వారి వలె వసత్ధారణ
చేయాలనుకొంటావు,అంతమటుట్కుమంచినిదయయ్ముకోరుకొంటుంది.
123 వెనుకకు జారుటకు రిచ్ నేను ఎంతగానో వింటాను. పర్జలు
తలంచినంతగా ఎంతో ఎకుక్వ వెనుకకు జారిపోవుటవుందని, నేను నమమ్ను.
వారిని మళాళ్ వెనుకకు శోధించుటకు, పర్జలు ఎనోన్ వసుత్వులను కేవలము
ఐగుపుత్లోవిడిచిపెడతారు,అంతమటుట్కే. వెనుకకుజారుటలువారుచెపిప్నటుల్గా
కాదు. నీవు నీ వెనుక ఎంతో లోకమును విడిచిపెటాట్వు, అది మిముమ్ను
శోధిసుత్ంది.
124 సోదరుడా, నేను నీకు చెపుతాను, అరధ్రాతి ఇశాయేలు సిదధ్మైనపుడు,
ఈ లోకములో వారు కలిగియునన్ సమసత్మును టకటుట్కొని, వెళుళ్టకు
సిదధ్మయాయ్రు.
125 దేవా, అలాటి ఉజీజ్వమునుమాకు పంపుము. మనము సమసత్మును ట
కటుట్కొని,వెళిళ్పోవుటకుసిదధ్మవుదాము.అరధ్రాతికేకవచుచ్చునన్ది. “ఆయనను
ఎదురొక్నుటకు మీరు వెళళ్ండి.” మీరు సమసత్మును టకటుట్కొనుట
మంచిది. నినున్ వెనుకకులాగుటకుశోధించకుండా, నీకులోకములోనిఏదియు
లేకుండుట మంచిది, మరియు నినున్ ఏ తాళుళ్ కిందికి లాగ డదు. ట
కటట్ండి.మనముసిదధ్పడదాము.
126 ఏమిటో నీకు తెలుసా? నేను మీకు చెపుతాను, వారు దేవునికి ఎంతో
నమమ్కముగాయునాన్రు, చివరకు ఫరో అరధ్రాతి వేళ ఎంతో ఉదేకభరితుడై,
“వెళిళ్పోండి! వెళిళ్పోండి! అనాన్డు. వెళు నే యుండండి. నీకు కలిగిన
సమసత్మునుతీసుకొని,వెళిళ్పొముమ్!”
127 నాకు ఎంతో సంతోషం, అదేమనగా, ఒక మనిషి దేవునికి ఎంత దగగ్రగా
జీవించగలడంటే,చివరకుఅతనితోఏమిచెయాయ్లోదయయ్మునకుతోచదు.అది
నిజము. బయటకువెళిళ్పో! బయటకువెళిళ్పో! వెళు నేయుండుము! దేవునికి
లోబడుము!
128 విశావ్సమును బటిట్, అతడు వాగాద్నమును శాడు. మటిట్ పురుగు,
లేక మటిట్ పురుగు కాకపోయినా, అతడు తన మారగ్మును, పర్భువు యొకక్
తృణీకరించబడిన కొదిద్మందితో తీసుకొనెను. ఫరో అనాన్డు, “మీకునన్
సమసత్మును తీసుకొని, ఇకక్డ నుండి బయటకు వెళిళ్పొండి! మీతో ఏమి
చేయాలో నాకు అరధ్మగుట లేదు.” విశావ్సమును బటిట్, అతడు దేవునికి ఎంతో
నమమ్కముగాయునాన్డు.
129 విశావ్సము అదుభ్తములను చేసుత్ంది, నీవు దేవునికి
నమమ్కముగాయునన్టెల్తే.విశావ్సముబటిట్,మనముఆయనను సాత్ము.

మనసమయముముగించబడింది;సమయందాటిపోయింది.
130 కాని, విశావ్సమును బటిట్, ఈ ఉదయమున, నీ కనున్లు పైకెతుత్ము. నీ
చు ట్ ఏమునన్దో, ఈ అధునాతన పర్పంచానిన్ డవదుద్, కాని వాగాద్నము
నిచిచ్న ఆయనను డుము. బైబిలు చెపిప్ంది, “మనము ఇపుప్డు అనిన్టిని
పరి రణ్ముగా డము,కానిమనముయేసును సాత్ము.”ఈఉదయమున,
నీవుఆయనవైపు డుము,నీమారగ్ములుమారుప్చెందుతాయి.
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131 ఒకక్ కష్ణము, పారథ్న కొరకు మనము తలలు వంచుచుండగా, ఈ
వరత్మానమునకుపర్భువుతనదీవెనలుచేరుచ్నుగాక.
132 ఇపుప్డు నీహృదయములోఆలోచించుము. లోక సంబంధమైన కారయ్ముల
కొరకునీవుఎదురు సుత్నాన్వా?విశావ్సముదావ్రా,నీవుయేసును సాత్వా?
నీ సంఘము యొకక్ పేరు పర్తిషఠ్లు కొరకు సుత్నాన్వా? లోకముతో నీ
సాంఘికహోదాఏమైయునన్దని సుత్నాన్వా?లేకసరవ్శకుత్డైనమహోనన్తుని
కుడి పారశ్ మునయునన్, ఆ నీతిమంతుల కొరకు హతసాకిష్గా బాధను
అనుభవించిన, దీనుడైన యేసును సుత్నాన్వా? అదిగో నీ కనున్లను పైకెతిత్,
ఆ జీవ వృకష్మును సాత్వా? అలాగైతే, సైనుస్ వృకష్మునుమరియుజాఞ్నమును
విడిచి,ఆయననుసేవించుము.
133 నేను పారథ్న చేయక ముందు, నీవు పారథ్నలో గురుత్ చేసుకొనబడవలెనని
కోరుచునాన్వా? నీకు అవసరమైన దేని కొరకైనా, నీ చేతిని ఎతుత్ము. పర్భువు
మిముమ్నుదీవించును.మీహసత్ములనిన్టినిఆయన సుత్నాన్డు.
134 నీవు ఒక పాపివైయునన్టెల్తే. ఇపుప్డు నీ కనున్లు పైకెతిత్ డుము. నీవు
భేధముగాయునన్టెల్తే, నీవు చినన్ చినన్ తగాదాలను కలిగియునన్టెల్తే, అది ఏ
భేధముచేసుత్ందంటావా?ఈదినములలోఒకదినముననీవుచనిపోవుచునాన్వు.
ఏ రోజు? బహుశ ఈ రోజే కావచుచ్! నీకు తెలియదు. ఇపప్టి నుండి ఒక
గంట తరువాత, నీవు బహుశ పాతాళములోయుండవచుచ్. లేక బహుశ నీవు
పరలోకములోయుండవచుచ్. అయితే నీవు తపప్క ఇపుప్డే ఎనున్కోవాలి. నీ
జీవితములో ఏదైనా సరికానిదియునన్టెల్తే, విశావ్సము దావ్రా, ఇపుప్డే నీవు
ఎనున్కొనుము.
135 నీవంటావు, “నేను ఆమెతో కొనసాగవలసి వచిచ్నను! నేను అతనితో
కొనసాగవలసి వచిచ్నను! వారు ఏమి చేసినను లెకక్కాదు, ఇపుప్డు, నీవు
విశావ్సముదావ్రాఎనున్కొనము.
136 కారణము, యేసు అనాన్డు, “నీవు ఎవరి అపరాధమునైనా హృదయ
రవ్కముగా కష్మించకపోయినటెల్తే, మీ పరలోకపు తండియు మీ

అపరాధములను కష్మించడు.” కాబటిట్ దానికి దగగ్రగా రండి. నీ హృదయములో
ఏవయ్కిత్మీదయైనా,పాపియైనాలేకపరిశుదుధ్డైనా, ఏదైనానీవుకలిగియునన్టెల్తే,
నీవునరకాగిన్అపాయములోయునాన్వు.
137 ఇపుప్డు నీ కనున్లను ఎతుత్ము. నీవు ఏమి సాత్వు, నీ శతర్వునా? లేక నీ
రకష్కుని సాత్వా?ఈఉదయముననీవుదేనిని సాత్వు?
138 నీవు రోగిగాయునన్టెల్తే, మరియు నీవు బాగుపడవని వైదుయ్డు చెపిప్నటెల్తే,
సిలువ వైపు నీ కనున్లను పైకెతుత్ము, “అకక్డ ఆయన నీ అతి కర్మముల కొరకు
గాయపరచ్బడినాడు,ఆయనపొందినదెబబ్లచేతమీరుసవ్సథ్తనొందియునాన్రు.
వైదుయ్డు ఏమనాన్డోదాని వైపు డవదుద్; వాడు సైనుస్లో పనిచేయుచునాన్డు.
విశావ్సము దేవుని ఆతమ్ యొకక్ పరిధిలో పని చేసుత్ంది. ఇపుప్డు మీ చేతులను
ఎతిత్యుండగా, ఈ విషయములను రిచ్ ఆలోచిదాద్ము. దేవుడు వారిని
సియునాన్డు.
మనముపారథ్నచేసుకొందాము.
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139 ఓ, నితుయ్డైన దేవా, వరత్మానము ముందుకు వెళిళ్న తరువాత, ఇపుప్డు
నిమమ్ళముగా ఆరాధించుచుండగా, పర్భువా, ఆ వితత్నములు రాతి నేల మీద
పడనీయవదుద్. పర్భువా, ఈ వరత్మానము, ముళుళ్పొదలు, గచచ్ తీగలలో
పడనీయవదుద్, (లోతువలె)ఈలోకచింతలుదానినిఅణిచివేసినవి, అంతములో,
అవి విసరిజ్ంచబడినాయి. కాని, ధనుయ్డైన ఓ దేవా, అవి మంచి ఫలభరితమైన,
పశాచ్తపుత్లైన హృదయములపై పడునుగాక. పర్భువా, నా హృదయము మీద
డా పడును గాక, ఆ పర్కారము మేమందరము దేవుని యొకక్ పుడు

అదద్ము గుండా త్, తిరసక్రించబడిన పర్భువైన యేసు సంఘమును,
తిరసక్రించబడిన పర్జలను, తిరసక్రించబడిన మారగ్మును చుదుము గాక,
మేముమహిమకరమైనమారగ్ములోనడుచుదుముగాక.
140 మోషేవలె, అతడుఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్డోఅతనికి తెలియదు. పర్జలుఎటు
వెళుళ్చునాన్రోవారికి తెలియదు. ఏమారగ్ముగుండావెళాళ్లోవారికి తెలియదు.
వారుపారంభించారు,అంతే.
141 ఓ, పర్భువైన దేవా, ఈ అదభ్తమైన కీరత్న పాడుచుండగా, విశావ్సముదావ్రా,
రము నుండి మేము ఆ దేశమును డగలము. అది ఆలాగున సరిగాగ్

ఇపుప్డుయుండునుగాక,అదేమనగాఇకక్డయునన్సీత్పురుషులు,లోకముఏమి
చెపప్బోవుచునన్దో లేకవారు ఎలాచెపుప్చునాన్రో, తలంచకుందురుగాక. వారు
సరిగాగ్వారిఆతమ్లోపైకిలేచివెళుళ్దురుగాక.
142 మోషే వెలుగును వెంబడించాడు, మరియు అది అతనిని వాగాద్న మికి
నడిపించింది. అతడుఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్డో ఎరగనివాడై, పగటికంటె శేషఠ్మైన
దేశమునకు,అతడువెలుగులోనడిచాడు.
143 పర్భువా, ఈ రోజు, దయచేయుము, అదేమనగా ఇకక్డునన్ అనేకమంది
లేఖనముయొకక్ వెలుగులో, పరిశుదాధ్తమ్యొకక్ సహవాసములో, సంఘముతో
నడుచుదురు గాక; సంఘము, పర్థమ-ఫలములు, కీసుత్ను సీవ్కరించిన కొతత్గా
జనిమ్ంచినబిడడ్లు, పరిశుదాధ్తమ్తోనింపబడినవారు, ఆతమ్తోనడిపించబడుదురు
గాక. దేవుని యొకక్ నిబంధనల చుటుట్, ఈ సహవాసముతో ఏకముగా
నడుచుదుము గాక, ఆయన యొకక్ మరణము, సమాధి, పునరుతాథ్నములో
ఆయనను సేవించుదుము గాక. ఆయన ఆజఞ్ల పర్కారము మనము ఆయనను
సేవించుదుముగాక, “మీరు పై నుండి శకిత్ని పొందువరకుయెరుషలేములోని
నిలిచియుండండి.” రోగుల కొరకు పారథ్న చేయు , దైవిక సవ్సథ్తలో మనము
ఆయనను సేవించుదుము గాక. దేవునియొకక్ వాకయ్ము చు ట్ సహవాసము
చేయు , ఏక మనసుస్తో రొటెట్ విరుచుచు, పర్భు రాతి భోజనము దావ్రా
ఆయనను సేవించుదుము గాక. దృశయ్ముగా పర్భువు వచుచ్ వరకు, మనము
ఆయన దైవిక నిబంధనల చు ట్ ఆయనను సేవించుదుము గాక. పర్భువా,
దానిని దయచేయుము. ఇపుప్డు మేము దానిని నీకు అపప్గించుచుండగా,
పర్భువైనయేసునామములోమాపారథ్నలనుఅంగీకరించుము.
144 తవ్రగా, నెమమ్దిగా, మన తలలను వంచియుండగా, ఈ పాటను
మనము పాడుకొందాము. ఇపుప్డు ఇది ఆరాధనయైయునన్ది. వరత్మానము
ముగించబడింది. ఎవవ్ వెళళ్వదుద్. నిమమ్ళముగా వుండండి. మనము
ఆరాధిదాద్ము.
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145 ఈ వరత్మానము దిదుద్బాటుయైయునన్ది. నీవు ఏమి చేసియునాన్వో,
మరొకసారి ఆలోచించుము, నీవు తపప్క ఏమి చేసియునాన్వో, ఈ రోజు నీవు
ఏమైయునాన్వో, ఆలాగున ఏది నినున్ తయారుచేసినదో. ఈ రోజున ఏది
నినున్ దోషిగా తీరుప్ తీరిచ్ంది. దానికి కారణము నినన్టి దినమున నీవు ఏదో
చేసియునాన్వు. అది రేపు ఏమవుతుంది? ఈ రోజే దానిని సరిచేసుకొనుము,
అపుప్డు రేపు నీవు సవ్తం డుగాయుంటావు. డండి? నీవు తపప్క ఎనిన్క
చేసుకోవాలి. నీవు ఎలా దానిని చేయగలవు? “విశావ్సమును బటిట్, నేను
సమసత్ము నుండి విడిపించబడాడ్ను, మరియు ఒక దినమున నేను ఆ పైకి
వెళళ్బోవుచునాన్ను.”

తవ్రలోనే, తియయ్గా,
మనముఆయననుకలుసుకొంటాము…

ఇపుప్డుపర్భువునుమీఆతమ్లోఆరాధించండి.
తవ్రలోనే, తియయ్గా,
మనము ఆ తృణీకరించబడిన సంఘమును
కలుసుకొంటాము. (ఖఠినముగా వెళుళ్చునాన్ము, కాని
ఒకరోజునమనముకలుసుకొంటాము.)
పైనయునన్ సమృదిధ్యైనతండిని,
మనసుత్తిసుంకమునుఆయనకుచెలిల్సాత్ము,
ఆయనమహికరమైనపేమవరకుకొరకు,
మనగౌరవనీయమైనదీవెనలు…

పర్భువుయొకక్ తృణీకరించబడిన కొదిద్మందితో, విశావ్సము దావ్రా, నేను
ఎనున్కునాన్ను.

తియయ్గా (తియయ్గా)…(తవ్రలోనే),
ఆ సుందరమైన ఒడుడ్న మనము ఆయనను
కలుసుకొంటాము; (తవ్రలోనే)
తియయ్గా (తియయ్గా) తవ్రలోనే,
ఆ సుందరమైన ఒడుడ్న ఆయనను మనము
కలుసుకొంటాము.
అకక్డ ఒక దేశమునన్దిఅది…

ఆయననుఆరాధించండి.ఇదిఆరాధనయైయునన్ది.
…విశావ్సముతోనేను డగలను,

విశావ్సముదావ్రా,నేనునాఎనిన్కచేసాత్ను.
ఓ, తండి కనిపెటుట్చునాన్డు…

146 పర్భువువారందరినినేనుఅకక్డపైన సాత్ను;సోదరుడుజార్జ్,సోదరుడు
సెవార్డ్, పరిశుదుధ్లంద .

…అకక్డమననివాససథ్లము (అవును, పర్భువా!)
తియయ్గా
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147 ఆమె తండి, హౌవార్డ్, ఎడవ్రడ్, పాతకాలపు పరిశుదుధ్లంద , అదిగో ఆ
వెనుక,వారిమారగ్మునుతీసుకొనాన్రు.

తియయ్గా (అవును, పర్భువా!) తవ్రలోనే (తవ్రలోనే),
ఆసుందరమైనఒడుడ్నమనముకలుసుకొంటాము.
మనముదానిమీదపాడుతాము…(ఓ, దేవా!)
ధనయ్మైనశావయ్మైన గీతములు, (దేవునికిమహిమ!)
…దుఃఖముఎంతమాతర్ముయుండదు,
ఆ విశాంతి సథ్లములో, దీవెనల కొరకు, ఒకక్
ఒగరుచ్టయుండదు.
తియయ్గా, తియయ్గా, తవ్రలోనే…(తవ్రలోనే)
మనముఆచకక్ని సథ్లములోకలుసుకొంటాము… 
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(By Faith, Moses)

ఈ వరత్మానమును 1958వ సంవతస్రము లై 20 వ తారీఖున, అమెరికా దేశములోని, ఇండియానా రాషట్ములోని,
జఫర్ సన్ విల్ లోనునన్ బానాహ్ం టెబరిన్కల్ లో సహోదరుడు విలియంమారియన్ బెనాహ్ం గారు పర్సంగించియుండిరి.
మేగిన్టిక్ టేప్ రికారిడ్ంగ్ నుండి నోట చెపిప్న వరత్మానమునుముదించబడిన పుటల పైకి సకర్మముగా బదిలీ చేయుటకై
పర్తియొకక్ పర్యతన్ముచేయబడినది.ఈ వరత్మానమునుఉనన్ది ఉనన్టుల్గాముదించబడి Voice of God Recordings
వారిచేఉచితముగాపంచిపెటట్బడుచునన్ది.
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