
ఈచివరిదినములలో
దేవునియొకక్ సవ్రము

 నిశచ్యముగా ఈ ఉదయమున తిరిగి సాప్నిష్ పర్జల మధయ్లో ఉండుట ఒక
ఆధికయ్తయై యునన్ది. మరియు దీనిని జిమ్ పొందుతునన్టల్యితే నేను

ఆశచ్రయ్పోతాను. ఓ, అతడు రికారిడ్ంగ్ ను పొందుచునాన్డు. ఇదివరకు ఇకక్డ
నేను సహోదరుడు గారిస్యాతో ఉనన్పుప్డు, ఆ చినన్ పాటలుపాడు సాప్నిష్
బృందము దావ్రా రికార్డ్ చేసినది ఇంక నా యొదద్ కలిగియునాన్ను. మరియు
వారు నా కొరకు పాడే ఆ చినన్ పాటను నేను మరచిపోయియునాన్ను. కానీ, ఓ,
నేను దానిని ఎలా పేమిసాత్నో! మరియు ఆ పిలల్లు పెదద్వారై, ఇపుప్డు వివాహము
చేసుకొనాన్రు. అపుప్డపుప్డు నేను వారి యొదద్ నుండి వినుచునాన్ను. మరియు
ఈ ఉదయమున నేను నడిచి వచిచ్ చినన్ యోసేపును సియునాన్ను, మరియు
నాకు నిజముగా అది ఒక దానిని చేసియునన్ది, మరియు మిముమ్లను చుటకు
నేనెంతో సంతోషముగా ఉనాన్ను.
2 మరియు, ఇపుప్డు, నేను సాప్నిష్ భాషలో చెపప్గలిగే ఒకక్ మాట ఉనన్ది.
మీరు దానిని వినగోరుచునాన్రా? “హలెల్ యా!” నేను ఎనన్ ఆ మాటను
మరువలేను. ఒకసారి ఒక చెవిటి సీత్ నా యొకక్ మాటను వినాలని నేను
పర్యతన్ము చేయుచుంటిని. ఇపుప్డు, నేను ఇదంత తపుప్గా చెపప్వచుచ్,
మీరు డండి, కానీ నాకు బాగుగా జాఞ్పకమునన్ మాట, “ఓయీ.” అది నిజము?
నా మాట వినబడుచునన్దా. వినాన్రా, “ఓయీ.” మరియు తరువాత ఎనన్
మరచిపోలేను, “గోల్రియా ఎ డియోస్!” అది అదుభ్తము! ఓ, మెకిస్కో రాజధానిలో
ఉండి, అకక్డ వారితో మాటాల్డే అవకాశమును నేను కలిగియునాన్ను. నేను ఎంత
సంతోషముగా ఉనాన్నో!
3 నేను ఇకక్డ ఉనన్ తరువాత ఫిన్ లాండ్ లో ఉనాన్ను. మరియు ఒక ఫినిన్ష్
సీత్తో మాటాల్డుట నాకు ఎలల్పుప్డు గురుత్కు వసుత్ంది. “బేతనీ,” అని పిలువబడు
ఒక సథ్లమునకు వారు ననున్ తీసుకొనివెళాళ్రు. పర్తీ దేశ దాని యొకక్
సవ్ంత ఆలోచనను కలిగియునన్ది. (నేను మీకు పర్తిధవ్నించునటుల్ శబద్ం
ఎకుక్వగా ఉనన్దా, నేను దానికి చాలా దగగ్రగా ఉనాన్నా? మీరు బాగుగా
వినగలుగుచునాన్రా? అది అలా ఉనన్ది.) ఈ చినన్ సీత్, ఆమె ఒక పియమైన
చినన్ వయ్కిత్. కానీ ఆమె నా వలెనే ఉనన్ది, ఎకుక్వగా మాటాల్డుట ఆమెకు ఇషట్ము.
మరియు అనువాదకుడు…ఆమె చాలా వేగముగా మాటాల్డినది, అనువాదకుడు
ఆమె చెపప్గోరినది తగినంత వేగముగా చెపప్లేకపోయాడు. మరియు ఆమె
నిలబడియుండగా ఆమె ముఖము ఎరర్బారినది, ఆమె అనన్ది, “వాళుళ్ బబులోను
యొదద్ పొందినటుల్గా అది నాకునన్ది.”
4 కానీ, నీకు తెలుసా, పకుష్లనిన్ ఇంగీల్షులో పాటలు పాడతాయి, కుకక్లు
ఇంగీల్షులో మొరుగుతాయి, చినన్పిలల్లు ఇంగీల్షులో ఏడుసాత్రు. ఎలాగైనా



2 పలుకబడిన మాట

మనతో ఉనన్ సంగతి ఏమిటని నేను ఆశచ్రయ్పోతాను. కానీ నిజానికి, మనలో
పర్తి ఒకక్రి భాష వెయేయ్ండల్ పాలన భాషగా ఉంటుంది. అయితే పరిశుదాధ్తమ్ను
పొందిన మనకు, అది సతయ్మైయునన్ది, ’ఏలయనగా మనము పరలోకపు భాషను
కలిగియునాన్ము.
5 ఈ ఉదయమున, వాషింగ్ టన్ నుంచి వచిచ్న ఒక రాజ త బర్దర్ రోవ్
మన మధయ్ ఉనాన్డు. అతడు ఐదు లేక ఆరు, ఏడుగురు అధయ్కుష్ల కింద పని
చేసియునాన్డని నేను నముమ్తాను. మరియు మీకు తెలుసా అలాటి మనిషి
నా వెనుక రొచ్నియుండగా, ఈ వేదిక మీద నిలబడి మాటాల్డుట, దానిని
భావి త్ నేనెలా నిలబడియునాన్నో మీకు తెలుసా. కానీ ఆయన సాకష్ ము నాకు
ఎంత విశేషమైనదో, మరి ఎకుక్వగా అతడు…ఆయన ఒక థరన్ అయి
ఉనాన్డని నేను నముమ్తునాన్ను, నేను పొరబడని యెడల, ఒక కాథలిక్ గానీ
లేదా ఒక థరన్ వాడు, థరన్. మరియు అతడనాన్డు…ఓ పెంతెకొసుత్

టములో, ఒక గుడారము కింద అతడు ఒక రకముగా పాకుచునాన్డు,
మరియు అతడు పైకి లేచియునాన్డు…చివరగా వేదిక నొదద్కు అతడు దారి
చేసుకునాన్డు, మరియు, అతడు వేదికనొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, పర్భువు అతని
మీదకు వచిచ్, అతనిని ఎంతగానో దీవించియునాన్డు…అతడు ఏడు రకముల
భాషలను మాటాల్డుతాడని నేననుకొంటాను. మరియు అతడు అనాన్డు, నేను ఒక
దానిని పర్యతన్ము చేశాను, “అది పనిచేయలేదు,” అని, తరువాత మరొకదానిని
పర్యతన్ము చేశాను, “అది పనిచేయలేదు.” మీరంద మాటాల్డగలిగినటుల్గానే
అతడు సాప్నిష్ భాషను మాటాల్డగలడని నేననుకొంటాను. కాబటిట్, అతడు
వాటనిన్టిని అతడు పర్యతన్ము చేశాడు, అవి పనిచేయలేదు. మరియు,

డండి, అదేమిటి, దేవుడు అతనికి ఎంతో మంచిగా ఉనాన్డు, ఆయన దిగివచిచ్,
అతడు ఇదివరకు ఎనన్ పర్యతిన్ంచని ఒక భాషను అతనికి ఇచిచ్యునాన్డు,
“అది పనిచేసుత్ంది!” అని అనాన్డు. అది సతయ్ము. ఆవలి గటుట్ నది ఆ మారగ్ములోనే
ఉంటుందని నేను భావిసాత్ను.
6 ఇకక్డ ఉనన్ చినన్ సంఘమును రిచ్ ఎనోన్ జాఞ్పకాలను నేను నా
హృదయములో కలిగియునాన్ను. ఓ, అది ఎకక్డ ఉనన్దో నేను మరచిపోయాను.
అది ఆపైన ఎకక్డో టాంటో వీధికి దగగ్రలో ఉనన్ది. మరియు అది నాకు గురుత్నన్ది.
“టాంటో వీధి,” అను మాటను నేను ఆలోచించగలను, అకక్డే సాప్నిష్ అపొసత్లిక
సంఘముండేది.
7 నేను సంఘకాపరితో చెపుప్చునాన్ను, “ఒక ఉజీజ్వమును కలిగియుండుటకు
ఇది ఒక అదుభ్తమైన సథ్లమైయునన్ది,” చాలినంత సథ్లమునన్ది, కొతత్ సంఘము,
చకక్ని పర్జలు. కాబటిట్ ఒక దినమున ఉజీజ్వము కొరకు అది వరుసలో ఉంటుందని
నేననుకొంటాను. మీరు దానికొరకు పారథ్న చెయయ్ండి, లోనికి వచిచ్, ఒక
ఉజీజ్వమును కలిగి ఉండండి. ఇపుప్డు, మరొక సంఘమునొదద్ మనము
కలిగియునన్ దానినే సరిగాగ్ ఇకక్డ తిరిగి చెపుప్చునాన్మని నా నిరీకష్ణ. నేను
దొడిడ్లో, కంచె మీద ఆనుకొని నిలబడియుండగా, ఒక రాతివేళ ఆ సథ్లమును
విడిచివెళుళ్టకు పర్యతన్ము చేయుచుండగా, నాకు గురుత్నన్ది, నేను ఎనన్
మరచిపోయి యుండలేదు, అది నిశచ్యముగా ఒక పులకింతయై యునన్ది.
మరియు ఆ చినన్ సీత్లు, శీర్మతులు, సహోదరులు పాడిన పాటల రికారుడ్ను
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ఒక దానిని నేను కలిగియునాన్ను. మరియు వారు “కేవలము నముమ్ము,”
అను పాటను పాడుటకు పర్యతిన్ంచియునాన్రు, మీకు తెలుసా, వారు దానిని
సరిగాగ్ పొందలేకపోయారు. “కేవలము నముమ్ము,” అనుటకు బదులుగా, వారు
“యోనియో నముమ్ము,” అని పాడారు. డండి.
8 నాకు గురుత్నన్ది, నా కుమారెత్యైన రిబాక్, శారా, ఇంక వారనాన్రు,
“డాడీ, ఆ చినన్ రికారుడ్ను ఆడించండి, పాడండి అనాన్రు…” “సాప్నిష్,” భాషలో
చెపుప్టకు బదులుగా, వారు ఆ మాటను మాటాల్డలేరు, “‘కేవలము నముమ్ము’ అను
పాటను గోం ర పిలల్లు, గోం ర పాట పాడుతునాన్రు.”
9 బాగునన్ది, దానితరువాత టమి నాకు గురుత్నన్ది. అపుప్డు ఉజీజ్వము
పారంభమైనది, మరియు వారు పశిచ్మ తీరమునకు మారగ్మంతటిగుండా

టమును వెంబడించారు. మరియు నేను…మేము కాలిఫోరిన్యాను
విడిచిపెటిట్నపుప్డు ఒక చినన్ విషయము నా హృదయములో లంగరు
వేయబడినది. సహోదరుడు ర్ మరియు నేను, మరియు సహోదరుడు
బౌన్, రాజధాని యొదద్ ఉనాన్ము. మరియు నేను ఆ కటట్డము గుండా ఆ రాతి
వెళిళ్నపుప్డు, ఆ పిలల్లు అకక్డ నిలబడి, “ఆయన నీ పటల్ శర్దధ్ వహించును,” అను
పాటను పాడుచునాన్రు. మీరు దానిని వినియునాన్రు. “ రయ్కాంతుల గుండా
లేక గాడాంధకారముల గుండా ఆయన నీ పటల్ శర్దధ్ వహించును.” అనేకసారుల్
విదేశములలో, పర్పంచ కలహముల యొకక్ యుదధ్ ముల మీద, కీసుత్ యొకక్
వరత్మానము తెచుచ్టకు పర్యతిన్ త్ ఉండగా, “ఆయన నీపటల్ శర్దధ్ వహిసాత్డు.

రయ్కాంతుల గుండా లేక గాడాంధకారముల గుండా, ఆయన నీ పటల్ శర్దధ్
వహించును,” అను పాటను ఆ బాలురు మరియు బాలికలు పాడుట నాకు
గురుత్నన్ది. ఆ పర్కారము అది నాకు ఒక గొపప్ పేరేపణగా, ఒక సహాయముగా
ఉనన్ది.
10 మీ సంఘకాపరిని కలుసుకొం , సంఘము సజీవముగా ఉండుటను

డగా ఎంతో సంతోషముగా ఉనన్ది మరియు అంత చకక్గా అమరచ్బడి,
సమృదిధ్యైన కారుల్ నిలుపు సథ్లములో, ఈ గొపప్ కటట్డమును మీరు ఇకక్డ
కలిగియునాన్రు. ఒక ఉజీజ్వము కొరకు మనము పిలిసేత్, దానిని చుటకు
ఆయనను మనము ఇకక్డకు తెచిచ్నటల్యితే, సరిగాగ్ పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ చేతులలో
ఇది ఒక నిజమైన సథ్లమైయునన్ది. అతడు, అతడు ఒకటి ఇసాత్డని నేను
నముమ్చునాన్ను.
11 ఇపుప్డు, ఈ రాతి, పైన ఆవలి తీరమున, మనము సహోదరుడు అవుట్ లా
యొకక్ యేసు నామ సంఘములో ఉనాన్ము. సహోదరుడు అవుట్ లా, నేను
నముమ్చునాన్ను…అది డా, ఒక అపొసత్లిక సంఘము. యేసు’ నామ,
సంఘమని, సరిగాగ్ అతడు తన సంఘమును పిలుచుచునాన్డని నేననుకొంటాను.
ఆయన అపొసత్లిక విశావ్సమును కలిగియునాన్డని నేను అనుకొంటాను.
కాబటిట్ ఈ రాతికి మనము అకక్డ ఉండాలి. మరియు ఇపుప్డు మనము సాప్నిష్
సంఘమునకు చెపుప్టలేదు, “ఇపుప్డు అకక్డకు రండి,” కారణము మీ విధి
నిరవ్హణ కొయయ్ నొదద్ మీరు నిలిచియుండండి. మరియు అపుప్డు గురువారము,
ఇతర సంఘములలో టములు ముగించబడిన తరువాత, గురువారముతో
పారంభమై, అకక్డొక గొపప్ కిసిట్యన్ బిజినెస్ మెన్ యొకక్ బహిరంగ పర్దరశ్న
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ఉంటుంది. మరియు టములలో, వారు అతి ముఖయ్మైన పర్సంగీకులను, ఓరల్
రాబర్ట్ , మరియు ఒక మెథడిస్ట్ సోదరుడు, ఇపుప్డే రకష్ణ పొందియునాన్డు,
మరియు అతడు బాగా ఒతిత్డితో మాటాల్డు పర్సంగీకుడు, అలాటి వారిని కలిగి
ఉండబోవుచునాన్రు. నిశచ్యముగా మీరు ఈ టములలో ఆనందిసాత్రు.
చిరు పాయమందునన్ పిలల్లు, ఇపుప్డే సోదరుడు పర్కటించియునన్టుల్గా, చిరు
పాయమందునన్ పిలల్లకు డా అకక్డ చిరు పాయముల పర్దరశ్న యునన్ది.
నా పిలల్లను అకక్డ నేను కలిగియునాన్ను, కాబటిట్ వారు దానిలో ముందుకు
వెళతారు. కాబటిట్ ఇపుప్డు పైకి వదాద్ము, మిముమ్లను కలిగియుండుటను నేను
సంతోషించుచునాన్ను. పర్భువు మీ అందరినీ దీవించునుగాక.
12 ఇపుప్డు ఆయన యొకక్ ధనయ్కరమైన వాకయ్ములో కొంత చదువుటకు
నేను బైబిలులోనికి తిరగగోరుచునాన్ను. కొంచెము సమయము కొరకు, ఈ
ఉదయమున నేను ఎనున్కొనాన్ను, నేను మిముమ్లను ఎకుక్వ సమయము
ఉంచను, ఒక అంశము, మరియు వాటిలో ఒకటి మొదటి స యేలు, మరొకటి
యెషయాలో కనుగొంటాము. మరియు మొదటగా నేను యెషయా నుండి
చదువగోరుచునాన్ను. మరియు నేను…
13 ఈ చు ట్, మీరు బాగానే వినుచునాన్రా? ఈ మైకుల మధయ్లో, వారు
సునిన్తమైన వారుగా కనపడుచునాన్రు, ఎందుకో నాకు తెలియదు. ఆ బయట
మీరు బాగుగానే వినగలుగుచునాన్రా, మీ చేతిని ఎతత్ండి. మంచిది, మంచిది.
14 ఇపుప్డు, నిజానికి, ఎకుక్వగా మాటాల్డుటను బటిట్, నా గొంతు కొంచెము
బొంగురుపోయింది. ఇకక్డ సాప్నిష్ సహోదరుల యొదద్కు వచిచ్, దరిదాపుగా
పదహారు సంవతస్రములయియ్ంది, బహుశా పదహారు లేక పదిహేడు
సంవతస్రములు కావచుచ్, అని నేను ఊహిసాత్ను, మంచిది, అపప్టి నుండి నేను
బోధి త్నే ఉనాన్ను. కాబటిట్ అపుప్డు నేను అలసిపోయి యునాన్ను, నేననాన్ను,
మరియు నేను ఇంక అలసిపోయి యునాన్ను, కానీ ఇంక దేవుని యొకక్
కృపను బటిట్ ఇంక ముందుకు వెళు నే ఉనాన్ను.
15 ఇపుప్డు యెషయా 40వ అధాయ్యమునకు మనము తిరుగుదాము,
యెషయా 40వ అధాయ్యము, లేక మొదటి స యేలు 3వ అధాయ్యము.
మరియు వాకయ్ము చదువుటకు మనము ఆ సథ్లమును మనము
పటుట్కొనియుండగా, ఇపుప్డు ఒకక్ కష్ణము పారథ్న కొరకు మన తలలు
వంచుదాము.
16 పరలోకపు తండీ, దేవుని కొరకు మరియు ఆయన పని కొరకు
పర్తిషిఠ్ంచబడిన ఈ పియమైన అతి పరిశుదధ్ సథ్లములో మేము నిలబడియునన్
ఈ ఆధికయ్తను బటిట్ ఈరోజు మేము నీకు కృతజుఞ్లమైయునాన్ము. మేము
ఎరిగియునన్టుల్గా నీ సేవకులు ఈ వేదిక మీద లేక బలిపీఠము మీద ఎనోన్సారుల్,
నీ సేవ కొరకు ఒక సమరిప్ంచబడిన జీవితముతో ఇకక్డ నిలబడియునాన్రు.
17 అదే ఇది. ఈ ఉదయమున జాఞ్పకమునకు తిరిగి తెసుత్ంది, గొపప్ వెలుగు

పములో కిందికి దిగివచిచ్యునన్ పరిశుదాధ్తమ్తో పారంభమైయునన్ ఉజీజ్వపు
జాఞ్పకములు, అగిన్సత్ంభము వలే, మరియు ఈ వరత్మానము తపప్క మిని
ఊడిచ్వేయునని అది మాటాల్డియునన్ది. మరియు ఈ దినమున అది చరితర్యై
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యునన్ది. ఓరల్ రాబర్ట్ వంటివారు, టామీ ఆస్ బర్న్, టామీ హిక్స్ మరియు
అనేకులు దీనిని సిన తరువాత, ఈ వరత్మానము ఈ గొపప్ మనుషుల
గుండా అగిన్ని రాజబెటిట్ంది. మరియు మనమందర ఏకముగా ముందుబెటిట్న
పర్యాసల వలన, పెంతెకొసుత్ వరత్మానము యొకక్ ఈ వరత్మానము, ఆకాశము
కింద పర్తి దేశములో ఉజీజ్వపు అగిన్ని రాజబెటిట్ంది. ఓ గొపప్ దేవా, దీనిని బటిట్ నీకు
సుత్తులు మరియు కృతజఞ్తలు.
18 ఇపుప్డు ఈరోజు మేము పారథ్న చేయునది ఏమనగా, మా హృదయములను
సరైన సిథ్తిలోనికి తెమమ్ని, తవ్రలో సంభవించబోయే ఒక గొపప్ ఎతత్బాటుకు
సిదధ్ము చేయమని, మేము నముమ్తాము. మరియు నీవు మా కొరకు దాచిన
దేనినైన పొందుటకు మా హృదయములు దానికొరకు సరైన సిథ్తిలో
లేనటల్యితే, మా తపిప్దములను కష్మించుము, మరియు నీ వాకయ్ము
దావ్రా ఈరోజు మాతో మాటాల్డుము. ఈ సంఘ కాపరిని, దాని పెదద్లను,
ధరమ్కరత్లను, సామానుయ్లను, సభుయ్లందరిని దీవించుము. ఈ చినన్ పాఠకుల
మేళమును, పియానో వాయించువారిని, గాయకులను దీవించుము. ఈ సథ్లము
దావ్రములలో పర్వేశించు వారందరినీ, ఏకముగా దీవించుము. ఇదివరకు
వారు లోనికి వచిచ్యునన్ దానికంటే మరికొంచెము నీకు దగగ్రై, పర్తీసారి
మారుప్చెంది బయటకు వెళుళ్దురుగాక. తండీ, దానిని దయచేయుము. మరియు
ఈ ఉదయమున సహితము, అది ఆలాగు ఉండునుగాక, ఏలయనగా యేసు’
నామములో మేము దానిని అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
19 ఇపుప్డు యెషయా, 40వ అధాయ్యమునకు తిరిగి, మనము చదువుదాము.

మీదేవుడుసెలవిచిచ్నమాటఏదనగా,
నా జనులను ఓదారుచ్డి ఓదారుచ్డి యె షలేముతో పేమగా
మాటలాడుడి ఆమె యుదధ్కాలము సమాపత్మయెయ్ను ఆమె
దోషరుణము తీరచ్బడెను యెహోవా చేతివలన ఆమె తన సమసత్
పాపములనిమితత్మురెండింతలుపొందెననుసమాచారముఆమెకు
పర్కటించుడి.
ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు పర్కటించుచునాన్డు ఎటల్నగా
అరణయ్ములో యెహోవాకు మారగ్ము సిదధ్పరచుడి ఎడారిలో మా
దేవునిరాజమారగ్ముసరాళముచేయుడి.
పర్తి లోయను ఎతుత్ చేయవలెను పర్తి పరవ్తమును పర్తి
కొండను అణచవలెను వంకరవి చకక్గాను కరుకైనవి సమముగాను
ఉండవలెను.
యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తపప్కుండ
సరవ్శరీరులు దాని చెదరు ఈలాగున జరుగునని యెహోవా
సెలవిచిచ్యునాన్డు.

ఇపుప్డు స యేలు గర్ంథము, మొదటి స యేలు, 3వ అధాయ్యము, 1,
2 వచనములు, మరియు 19వ వచనము నేను చదువగోరుచునాన్ను:
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బాలుడైన స యేలు ఏలీ యెదుట యెహోవాకు పరిచరయ్
చేయుచుండెను. ఆ దినములలో యెహోవా వాకుక్ పర్తయ్కష్మగుట
అరుదు, పర్తయ్కష్ముతరుచుగాతటసిథ్ంచుటలేదు.
ఆ కాలమందు ఏలీ కనున్లు మంద దృషిట్ గలవైనందున అతడు
డలేక తన సథ్లమందుపండుకొనియుండగాను
దీపము ఆరిపోకమునుపు స యేలు దేవుని మందసమునన్
యెహోవామందిరములోపండుకొనియుండగాను
యెహోవా స యేలును పిలిచెను. అతడు-చితత్మండి
నేనునాన్ననిచెపిప్

19వ వచనము:
స యేలుపెదద్వాడుకాగాయెహోవాఅతనికితోడైయునన్ందున
అతనిమాటలలోఏదియుతపిప్పోలేదు.

20 ఓ, ఒక నెల వరకు మాటాల్డుటకు అది తగినంత పాఠాయ్ంశమై యునన్ది,
మరియు ఈ మహిమకరమైన పాఠాయ్ంశము నుండి మనము ఎకుక్వ రోవ్తత్ర
సందరభ్ములు లాకొక్నవచుచ్ను. కానీ ఈ ఉదయమున, దరిదాపుగా ఇరవై
నిముషములలో సరైన సమయమునకు ఇకక్డ నుండి…చినన్ పిలల్ల సండే క్ల్
ముగించబడినది, లేక దీని తరువాత జరుగుతుందని నేను ఊహిసాత్ను, నాకు
తెలియదు. కానీ, ఏమైన ,ఈచివరి దినములలోదేవునియొకక్ సవ్రము,అను
అంశమును నేను తీసుకొనగోరుచునాన్ను.
21 ఇది చాలా ఒక విశేషమైన సమయమైయునన్ది. మనము అకక్డ లేఖనముల
నుండి మాటాల్డుచునాన్మని మనము గర్హిసాత్ము, అది “స యేలు
దినములలో ఒక బహిరంగ దరశ్నము లేదని,” అది చెపిప్ంది. అందుచేత, “దైవోకిత్
లేని చోట,” బైబిలు చెపిప్ంది, “పర్జలు నశిసాత్రు.” మనము తపప్క దరశ్నమును
కలిగియుండాలి. మరియు దరశ్నములు పర్వకత్లకు వసాత్యి, మరియు వారితో
మాటాల్డినది దేవుని వాకయ్మై యునన్ది.
22 ఏలీ ఒక పర్వకత్ కాడని మనము కనుగొనాన్ము, ఏలీ ఒక యాజకుడై
యునాన్డు. మరియు అతడు వృదుధ్డగుచునాన్డు, అతని నేతర్ములు మంద
దృషిట్గా మారాయి, అతడు చు ట్ వెళుళ్టకు అతనికి కనపడదు, అతడు బాగా

థ్లకాయుడు. దేవుని యొకక్ పని విడిచిపెటట్ డదని అతడు పారంభించాడు.
23 అది ఏదో ఈ దినమున ఉనన్టుల్గా ఉనన్ది. అది సంఘమని, శాఖ
మరియు సంఘశాఖ అని, నేననుకొంటాను, వారెంతో కాలము నుండి
పొలములో ఉండియునాన్రు, వారు నిరల్కష్ ముగా మారిపోవుచునాన్రు. మరియు
పర్భువు యొకక్ పని అసం రణ్ముగా విడువబడ డదు, వాకయ్ సతయ్ము,
ఏలయనగా సంఘము, దానికై అది, మంద దృషిట్గా మారింది. మరియు
ఈ దినమున, మనలను వెనుకకు తెచుచ్టకు, మనమధయ్ దేవుని సవ్రము
మాటాల్డవలసియునన్ది.
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24 మరియు, డండి, ఏలీ కింద పండుకొనియునాన్డు, మరియు…అతని
కంటి పు తపిప్పోయింది. అతడు ఒక యాజకుడై యునాన్డు. మరియు వారికి
పర్భువు నుండి దైవోకిత్ లేదు. అదియే గొపప్ అవసరత!
25 ఈ ఘడియ యొకక్ అవసరతను తీరుసాత్నని దేవుడు వాగాద్నము చేశాడు.
ఆయన ఎలల్పుప్ దానిని చేసాత్డు. మరియు మనము జీవించుచునన్ కాలమును
కనుగొనుటకు, ఈ ఘడియ యొకక్ అవసరతను తీరుచ్టకు, ఈ దినమున మనకు
దేవుని సవ్రము అవసరమైయునన్ది. ఆయన దానిని వాగాద్నము చేసిన తరువాత,
ఆయన తన వాగాద్నమును నిలబెటుట్కొంటాడని మనము నిశచ్యముగా
విశర్మించవచుచ్. ఆ అవసరతను తీరుసాత్నని ఆయన వాగాద్నము చేసియునాన్డు,
అదియే విశావ్సికి తన సృషిట్కరత్ యందునన్ నమమ్కము.
26 మరియు, ఈ దినమున, సంఘము అది ఉనన్ సిథ్తిలో ఉండుటకు కారణము
ఏమనగా, అకక్డ ఎనోన్ సవ్రములు ఉనాన్యి. దేవుని సవ్రము నుండి సంఘమును
ఆకరిష్ంచే అనేకమైన సవ్రములు ఉనాన్యి, చివరకు అది వారి మధయ్లో సరైన
రీతిలో చెపప్బడిన అనేకమంది దేవుని సవ్రమును వింటునాన్రా అనేది నా
సందేహము. వారు బహుశా కనీసము దానిని అరథ్ము చేసుకోలేరు, కారణము
అది వారికి ఒక వేరైన సంగతిగా ఉంటుంది. వారు వారి దినము యొకక్ సవ్రముల
మీద ఎంతో ఎకుక్వగా తముమ్నుతాము కేందీకరించుకునాన్రు!
27 మరియు మనము గమనించినటల్యితే, మన లేఖన పఠనములో, దేవుని
సవ్రము వారికి కొతత్గా ఉనన్ది.
28 మరియు ఈ దినమున మరలా దేవుని సవ్రము, ఆ మారగ్ములోకే మారింది…
అకక్డ ఎనోన్ ఇతర సవ్రములు ఉనాన్యి. దేవుడు దానిని మనకిసాత్నని
వాగాద్నము చేసినటల్యితే, అపుప్డు ఇతర సవ్రములు దేవుని యొకక్ సవ్రమునకు
విరుదధ్మైనవి, అపుప్డు తపప్క అవి మనలను తబిబ్బుచేచ్వి, మన శ వు యొకక్
సవ్రమైయునన్ది, అందుకే అది మాటాల్డునపుప్డు దేవుని సవ్రమును మనము
గర్హించలేము.
29 అది దానికి సమ పములో ఉనన్దేదో అదే ఏలీతో మరియు స యేలుతో
ఉనన్టుల్ మనము గమనిసాత్ము, అయితే అది దేవుడై యునాన్డని ఏలీ వెంటనే
గురిత్ంచాడు. మరియు అది పరి రణ్ముగా ఏలీ మీద అది ఒక దేవ షణయై
యునన్ది. కారణము, దేవుని యొకక్ సవ్రము, స యేలుతో మాటాల్డుచునన్ది,
ఏలీ యొకక్ తపుప్ కారయ్ములను రిచ్ అతనితో చెపిప్యునాన్డు, కారణము
అతడు తన కుమారులను బుజజ్గించాడు, వారు డబుబ్ను మరియు బలి
అరప్ణలోని మాంసమును తీసుకొనుచునాన్రు. అది సరికాదు. మరియు వారు
దేవుని వాకయ్మునకు విరుదధ్మైన, తపుప్ కారయ్ములను చేయుచునాన్రు.
30 స యేలు కలిగియునన్ది…స యేలు చేయగలిగే ఒకే కారయ్ము
ఏమనగా, కచిచ్తముగా మాటాల్డుటయే. అతడు దానిని చేయుటకు కొంచెము
అయిషట్ముగా ఉనాన్డు, కారణము అతడు పెంచబడుటకు లోపలకు పంపిన
ఆ సథ్లమే దానికి వయ్తిరేకముగా ఉంది, ఏలీ, ఆలయములో ఉనాన్డు. కానీ ఏలీ
చెపాప్డు, “మాటాల్డుము.” డండి? మరియు ఏమి సంభవించబోవుచునన్దో
అతడు కచిచ్తముగా అతనికి చెపాప్డు, ఆ స యేలు…లేక, “ఒక
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యాజకుడుగా, ఏలీ దినములు ముగించబడినవి,” కారణము దేవుడు
మాటాల్డియునాన్డు, మరియు తన పర్వకత్యైన స యేలు దావ్రా దేవుడు
తన వరత్మానమును పంపుచునాన్డు. చాలా వింతైన పుటుట్క, చినన్పుప్డు
నుండి దేవునికి పర్తిషఠ్ చేయబడాడ్డు. ఒక చినన్ బిడడ్గా ఉండగా, దేవుడు
అతనితో మాటాల్డాడు, మరియు అతని ముందునన్ పనికొరకు అతనిని సిదధ్ము
చేయుచునాన్డు మరియు ఏలీ యొకక్ సమయము ముగించబడుచునన్ది.
31 ఈ దినమున మి మీద ఎనోన్ సవ్రములునాన్యి, అది పరి రణ్ముగా
ఒక కఠినమైన సంగతి, కారణమేమనగా సహజాతీతమైన సవ్రమును అది
చంపుతుంది. అకక్డ ఎనోన్ జాఞ్నయుకత్మైన సవ్రములునాన్యి, తెలివితేటలు
గల బలిషుఠ్లైన మనుషుల యొకక్ సవ్రములు, అదే, వారి తెలివితేటలతో ఉనన్
పరిసిథ్తులలో, దేశములను సహితము వారు కదిలిసాత్రు. వారు రాతికి రాతే
వచిచ్న పర్జలు కాదు, కానీ వారు దేశములను కదిలిసాత్రు, లపానుప్గా,
గొపప్ టములను, గొపప్ సంసథ్లను ఏకముగా తెసాత్రు. మరియు ఒక వయ్కిత్
కొంచెము కంగారుపడతాడు. అవి ఎలా ముందుకు వెళిళ్, వృదిధ్ చెందుతాయో,
వారిని కంగారు చేయటానికి అది ఆ మాతర్ము సరిపోతుంది. అకక్డ ఉనన్ అవే
సవ్రములు, అవి లేచి, ఈ కారయ్ములను చేసాత్యి, అవి నిజమైన దేవుని సవ్రమును
ఆ వెనుక ఎకక్డో ఉంచినటుల్గా, అది దేవుని సవ్రమును చేసుత్ంది.
32 “మరియు దేవుని యొకక్ సవ్రము,” వారంటారు, “అది దేవుని యొకక్
సవ్రమై యునన్దని మేము ఎలా తెలుసుకొంటాము?” కారణము, ఈ దినమున…
అపుప్డు అది సతయ్మని రుజువుచేయబడిన ఒక పర్వకత్యై యునాన్డు. ఇపుప్డు,
ఈరోజు, అది దేవుని యొకక్ సవ్రమని మనము ఎలా తెలుసుకుంటాము,
కారణము అది పర్వకత్ యొకక్ వాకయ్ పర్తయ్కష్తగా ఉనన్ది. అది దేవుని యొకక్
పర్వకత్. మరియు ఒక నిజమైన దేవుని యొకక్ సవ్రము మాతర్మే నిజమైన,
సజీవమైన, సహజాతీతమైన దేవునిని, ఆయన సహజాతీతమైన వాకయ్ముతో,
సహజాతీతమైన నిజమైన వాకయ్ పర్తయ్కష్తతో తిరిగి వెనుకకు తెసుత్ంది. అపుప్డు
అది దేవుని యొకక్ సవ్రమైయునన్దని మనము గురిత్సాత్ము. కారణము…అకక్డ
ఇతర పరిమాణములలో ఎంతో ఉనన్ది, అది దానిని దరిదాపుగా బయటకు
చంపివేసుత్ంది. కానీ, గురుత్ంచుకోండి, అది పర్కాశిసుత్ంది, అది ముందుకు
వసుత్ంది! అది దానిని చేసుత్ంది.
33 ఇపుప్డు, రాజకీయ పర్పంచములో అకక్డ ఒక సవ్రమునన్ది. అది
గొపప్ సవ్రమై యునన్ది. మరియు పర్జలు, పరి రణ్ముగా, ఈ గొపప్
రాజకీయ దినములలో, అదంత వారి సంఘములతో, సమసత్ముతో
కలగలుపైపోయినది. మరియు అనేకసారుల్, అదే ఈ మధయ్నే మనము

సియునాన్ము, అదే రాజకీయముల సవ్రము నిజానికి సంఘములలో
దేవుని సవ్రము కంటే బలముగా ఉనన్ది, లేక అమెరికా పర్జలు వారు ఇపుప్డే
చేసిన దానిని వారు ఎనన్ చేసియుండేవారు కాదు. డండి? వారు
ఎనన్ దానిని చేసియుండేవారు కాదు. సంఘములో దేవుని యొకక్ సవ్రము
సజీవముగా ఉంచబడి ఉంటే, వారు ఎనన్ ఆ పొరపాటుల్ చేసియుండేవారు
కాదు. కానీ రాజకీయాల సవ్రము సంఘములలో ఈ దినములో ఎంత
బలముగా ఉనన్దంటే, చివరకు పర్జలు కైసత్వుల పేరు పర్తిషఠ్లు, విదయ్, మరియు
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రాజకీయపు శకిత్ అను భోజనము కొరకు వారి యొకక్ జనమ్ హకుక్ను
అమిమ్వేసుకొనాన్రు. అది చుటకు ఎంత అవమానమో. మన దేశము
దేనికొరకు తయారుచేయబడిందో, దానినే అది తయారుచేయబడిన దానినే
పర్జలు తిరిగి దానిని వెనుక తోసివేశారు, మరియు మనము విడిచిపెటిట్న వారికి
ఓటు వేసియునాన్ము. మరియు పెల్మౌత్ రాక్, మరియు మేఫల్వర్ మరియు
ఇతరులు, ఇకక్డకు వచిచ్ మనము కలిగియునన్ ఈ గొపప్ ఏరాప్టును సాథ్పించిరి.
మనము బయటకు వచుచ్టకు దేనికొరకు అంత కఠినముగా పోరాడామో,
మనము తిరిగి తినన్గా దానియొకక్ కోరలలోనికే వెళిళ్పోయాము, కారణము అది
ఆ మారగ్ములోనే ఉంటుందని బైబిలు చెపిప్ంది.
34 మరియు ఏలీ యొకక్ పదధ్తి: అతడు పర్వకత్కు బదులుగా అతడు
ఒక యాజకుడు. పర్వకత్ వాకయ్మైయునాన్డు మరియు యాజకుడు
సంఘమైయునాన్డు.
35 మరియు అది ఏ సాథ్నమునకు వెళిళ్ందనగా, చివరకు వాకయ్ము ఎంతో
వదులుగా మారి పర్జలకు కొతత్దిగా ఉంది. వారు దానిని సీవ్కరించలేరు. అపుప్డు
అది నీవు మాటాల్డలేవు, మరియు వారు దానిని గర్హించలేరు, కారణము వారు
దానికి తరీఫ్దు కాలేదు. పౌలు అనాన్డు, “ ర సప్షట్మైన ధవ్నిని ఇవవ్నపుప్డు,
యుదధ్మునకు తననుతాను సిదధ్పరచుకోవాలని ఎవరు గురిత్సాత్రు?”
36 పర్జలు సంఘ సవ్రమునకు, ఒక సంఘ రకు తరీఫ్దు పొందియునాన్రు,
“మిగిలిన వారందరి కంటే మన సండే క్ల్ లో మనము ఎకుక్వమందిని
కలిగియునాన్ము.” దానివలన ఒకక్ భావము లేదు. “మిగిలినవారు కలిగియునన్
దానికంటే, మనము సంఘశాఖలో మనము ఎకుక్వమందిని కలిగియునాన్ము.
సంఘశాఖల మధయ్లో మనము అతి పెదద్వారమైయునాన్ము.” డండి,
ఆ విధమైన సవ్రమునకు పర్జలు తరీఫ్దు చేయబడాడ్రు. వారు వీధులలోనికి
వెళిళ్, పర్జలను లోనికి తీసుకొని వసాత్రు. లకష్లమంది యుండు ఒక గొపప్

టమిగా వారిని లోనికి తెసాత్రు. వారికి దేనియందు ఆసకిత్యునన్ది? “మేము
అందరి కంటే పెదద్ సంఘమును కలిగియునాన్ము. మేము అందరి కంటే పెదద్
సంఘమును కలిగియునాన్ము. మా సండే క్ల్ లో అతి ఎకుక్వ మంది
సభుయ్లను కలిగియునాన్ము. పటట్ణపు మేయర్ ను మేము కలిగియునాన్ము,
ఆయన మా సంఘమునకు వసాత్రు.” అదంతా మంచిదే, కానీ అదే సంఘము
దేవుని యొకక్ సవ్రమునకు తరీఫ్దు పొందనియెడల, సువారత్ రకు, ఏ మేలును
అది చేసుత్ంది?
37 మరియు మన పర్భుతవ్ము మధయ్లో లేచియునన్టుల్గా, అలాటిది ఒకటి
లేచినపుప్డు ఏమి సంభవించింది? సంఘము ర యొకక్ సవ్రమును
ఎరుగలేదు, మరియు వారికి ఏమి చేయాలో తెలియలేదు. వృదిధ్ చెందుట
యొకక్ గొపప్ వాగాద్నము, ఒక తెలివితేటలు కలిగిన రాకష్సుడు లోనికి
వచుచ్చునాన్డు, మరియు బైబిలు ముందుగా చెపిప్యునన్దానిలోనికే వారు
తినన్గా వెళిళ్యునాన్రు, మరియు దానిని లోనికి తెచాచ్రు. డండి, ఒక
రాజకీయ సవ్రము! మరియు అది మతసంబంధమైన సవ్రముపై సావ్రీ
చేయుచునన్దని అది రుజువు చేసింది, లేనిచో వారు చేసిన దానిని ఎనన్
వారు చేసేవారు కాదు, సువారత్ సవ్రము. కారణము మనకు ఎనోన్ వాటిని రిచ్
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వాగాద్నము చేయబడింది, మనము సం రణ్ముగా వృదిధ్ చెందుటకు మనకు
వాగాద్నము చేయబడియునన్ది, సందేహము లేదు కానీ మనము దాని నుండి
పొందేదేమిటి.
38 అయినా, ఇంక , దానివలన ఒక విశావ్సికి ఏ అరథ్ము లేదు. హెబీ గర్ంథము
వైపు తిరగండి, 11వ అధాయ్యము, పరిశుదధ్ పౌలు, వారి యొకక్ దినమున, వారు
ఎలా ఉనాన్రో, పౌలు మాటాల్డుటను వినండి, “వారు గొఱెఱ్ చరమ్ములు మరియు
మేక చరమ్ములతో వారు దికుక్లేని వారుగా సంచరించిరి, ఒకక్ సథ్లము లేదు,
పటట్ణములో పర్వేశించలేకపోయారు.”
39 నైసియన్ కౌనిస్ల్ లో నేను చదువుచునాన్ను, కీసుత్ మరణించిన

డువందల సంవతస్రములకు ఆ గొపప్ అంశములు నైసియా, రోమ్ నొదద్కు,
వచిచ్నపుప్డు ఆ గొపప్ నైసియన్ కౌనిస్ల్ లో ఆ గొపప్ సంఘము నిజమైన
దానికొరకు నిలబడినపుడు, వారు బైబిల్ ను కోరుకొనియునాన్రు. మరియు
ఆ మొదటి రోమా సంఘము మారుప్ చెందిన రోమీయులు, సిదాధ్ంతములను
దానికి లోనికి పర్వేశపెటాట్రు, చెపాప్లంటే, ఉదాహరణకు, మనము కిసమ్స్ ను
కలిగియునన్టుల్గా.
40 కిసమ్స్, నేను ఎలా కాదో, అలాగుననే డిశంబర్ 25వ తారీఖున కీసుత్
ఎంతమాతర్ జనిమ్ంచియుండలేదు. ఎందుకు, దయ కొండలు
మంచుతో ఉంటాయి, అది బైబిలు పర్వచనములనిన్టికి వయ్తిరేకముగా
ఉంటుంది. గొఱెఱ్పిలల్లు జనిమ్ంచునటుల్, ఆయన వసంత కాలములో
జనిమ్ంచియునాన్డు. ఒక గృహమునకు బదులు, ఎందుకు ఆయన పశువుల
పాకలో పుటాట్డు? ఆయన ఒక గొఱెఱ్పిలల్యై యునాన్డు. ఆయన సిలువ
వేయబడిన, సిలువ నొదద్కు, వేదిక నొదద్కు ఎందుకు ఆయన పరుగెతత్లేదు?
ఆయన సిలువ యొదద్కు నడిపించబడాడ్డు. గొఱెఱ్లను నీవు కసాయి వాని
యొదద్కు నడిపిసాత్వు. ఆయన ఒక గొఱెఱ్పిలల్యై యునాన్డు. అపుప్డు గొఱెఱ్పిలల్లు
పుటిట్నపుప్డు ఆయన జనిమ్ంచియునాన్డు.
41 కానీ, మీరు డండి, దానిని చేయుటకు, వారు రయ్ కుటుంబములోని

రయ్ దేవుని యొకక్ జనమ్దినమును కలిగియునాన్రు, డిశంబరు 20వ తారీఖు
నుండి డిశంబరు 25వ తారీఖు వరకు, ఆ ఐదు దినములలో కనీసము రుయ్డు
కదలనటుల్గా ఉంటాడు. రోజురోజుకు తేడాగా ఉంటుంది, ఇంకా పెదద్గా, ఇంకా
పెదద్గా మారు , అతి పెదద్ దినమైన లై మాసములో దానిని తాకుతుంది.
మరియు తరువాత, డిశంబర్ లో, అది చినన్ దినము. మరియు అపుప్డు 25వ
తారీఖు ఆ చినన్ సమయము, 20వ తారీఖు నుండి 25 వరకు, వారు రోమా
సరక్స్ ను కలిగియునాన్రు, అదే రయ్దేవుని యొకక్ జనమ్దిన వేడుక. అపుప్డు

పిటర్, అది రోమీయుల దేవుడు, అపుప్డు వారు దీనిలోనికి ఎకిక్ంచి, “దేవుని
కుమారుడు మరియు రయ్దేవుని యొకక్ జనమ్దినమును, ఏకము చేసి ఒకే
గొపప్ పండుగను జరుపుకొందామని,” అపుప్డు వారు చెపాప్రు. అది విరుదధ్మైనది!
మరియు, ఓ, ఎనిన్టినో వారు అకక్డ దానిలోని ఉంచారు!
42 అపుప్డు నిజమైన దైవజనులు, వాకయ్ముతో నిలిచియుండగోరారు,
పోలికారుప్ వంటివారు, ఐరేనియస్, మారిట్న్, ఆ గొపప్ ఆదిమ పరిశుదుధ్లు
సతయ్ముతో నిలిచియుండగోరారు…వారు నైసియన్ కౌనిస్ల్ గుండా దానిని
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బయటకు తెచిచ్నపుప్డు, వారిలో కొందరు ఎంతగానో తిరసక్రించబడాడ్రు,
చివరకు పర్వకత్లు వారు కపుప్కొనుటకు ఏమి లేక ఒక చినన్ గొఱెఱ్చరమ్ము
కపుప్కొని, సభలో రుచ్నాన్రు. అయితే వారికి పర్భువు యొకక్ వాకయ్ము తెలుసు.
కానీ పేరు పర్తిషఠ్ల కొరకు, పదిహేను రోజులు రకత్పాతపు రాజకీయములు,
దానిపైన సావ్రీ చేశాయి. తరువాత ఒక వెయియ్ సంవతస్రములు చీకటి
యుగములను మనము కలిగియునాన్ము, డండి.
43 కానీ ర మరలా ఊదబడుతుందని దేవుడు వాగాద్నము చేసియునాన్డు.
ఎలల్పుప్ పర్జలు వాకయ్ము యొకక్ నిజమైన సవ్రమును వింటారు, ఎలల్పుప్
వాకయ్ము దావ్రా నీవు ఏమి చేయుచునాన్వో పరీకిష్ంచుకో.
44 రాజకీయ సవ్రములు. అమెరికాలో ఉనన్ మనము, మిగిలిన పర్పంచము, ఈ
దినమున ఒక బిగగ్రగా మాటాల్డు సవ్రమును కలిగియునాన్ము, మరియు అదే
హాలీవుడ్ యొకక్ సవ్రము. అది పర్పంచమును సావ్ధీనపరచుకొనన్ది. హలీవుడ్
నుండి ఎవరైనా ఒకదానితో బయటకు రానీయండి, దానినే నీవు దేశమంతా
కనుగొంటావు. ఇపుప్డు, మన సీత్ల వసత్ధారణకు, తల వెం కలకు, వారు ఒక
న నాను ఏరప్రిచారు. ఆ వసత్ధారణను వారు నియమించారు.
45 సంఘము తపప్క దానిమీద దేవుని యొకక్ రను తెలుసుకోవాలి! కాని
అకక్డ ఎంతో గందరగోళము ఉనన్ది, కారణము ఇతరులు చేయుటను మీరు

సుత్నాన్రు, మాదిరులు. ఆ రకమైన ఉదాహరణతో నినున్ నీవు మాదిరిగా
చేసుకోవదుద్, ఎందుకంటే, అది నశిసుత్ంది. ఎలల్పుప్డు దేవుని యొకక్ సవ్రమును
వినుము, దాని గురించి ఆయన ఏమి చెపుప్చునాన్డో వినుము.
46 మరియు అలాగైతే హాలీవుడ్ ను, గమనించండి, వాటినే వారు తెచుచ్చునాన్రు.
మరియు మనము ముందుకు వెళళ్కమునుపు ఒకక్ కష్ణము ననున్ దానిమీద
మాటాల్డనివవ్ండి. ఈ మధయ్నే అకక్డ ఒకటి వచిచ్ంది, అదే హాలీవుడ్ లోని ఒక
మనిషి…ఇపుప్డు ఆ మనిషికి వయ్తిరేకముగా ఏమి లేదు, అతడు ఒక
మరుత్ డు, కీసుత్ అతని కొరకు చనిపోయాడు, కానీ మీకు కొంచెము పిసాత్ను.
వారు పిలల్ల కొరకు, తమాషా చేయు, “హొలా-హుప్ ” ను కనుగొనాన్రు, హొలా-
హుప్, లేక అలాటిది. చినన్పిలల్లు దానిని వెంబడించువారు, ఆ కారయ్ములను
గమనిసేత్, ఎంతో తు పని. అది సరికాదు.
47 ఇపుప్డు హాలీవుడ్ నిండా తుపాకులతో పోరాడేవారే. ఇపుప్డు ఎవరికైనా
ఆ చరితర్ తెలుసు, ఆ రోజులోల్ ఆ వెనుక ఉనన్ పర్జలు తెలుసుకుంటారా,
వారు వేరైనవారు, తుపాకులతో పోరాడేవారు, వారు మంచి పౌరులు కాదు,
వారు దేశదిమమ్రులు, వారు ఆల్ కాపన్ మరియు డిలిల్ంగర్ ల వలె ఉనాన్రు.
వారు హాలీవుడ్ చితానిన్, టెలివిజన్ లో కలిగి ఉనాన్రు, వారు దానిని “గన్ సోమ్క్”
అని పిలుసాత్రు. మరియు మొనన్టి దినమున దానిని ఆడిన వయ్కిత్ని నేను
తెర మీద వినాన్ను, ఆరెన్స్ లేక మరేదో, ఆరెన్స్ లేక అతని పేరు ఏమిటో
నేను మరచిపోయాను, అతడు దానిని తీసుకొనాన్డని నేను ఊహిసాత్ను…
అతడు కానస్స్ లో ఒక పోలీస్ అధికారిగా ఉనన్ మేట్ డిలల్న్ కు పాతినిధయ్ం
వహిసాత్డు. మరియు మేట్ డిలల్న్ కుందేలు వలే పసుపుగా ఉంటాడు. పొదలో
కనిపెటుట్చునన్, ఇరవై ఎనిమిది మంది, నిరోద్షులైన మనుషులు, డాడిజ్ పటట్ణము
బయటకు వెళుళ్చుండగా వారి వీపుల మీద కాలిచ్, వారిని చంపాడు. ఇపుప్డు
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అతడు ఒక “పెదద్వాడుగా” కిందికి వచుచ్టను మనము కనుగొంటాము. ఎందుకు
అది పరి రణ్ముగా పాపమును మహిమపరచుటయై యునన్ది. అయితే మన
దేశములోని చినన్ పిలల్లకు, వారు యేసుకీసుత్ రిచ్ కంటే మేట్ డిలల్న్ రిచ్
మరిఎకుక్వ చెబుతారు. దుకాణాలు, పది సెంటల్ దుకాణాలు, బటట్ల కొటుట్లలో
మీరెకక్డైనా కొనగలిగేటటుల్ ఆ చినన్ ఆట తుపాకులు, టోపీలు వేలాడుతునాన్యి.
దానిని ధరించుట మంచిదే, కానీ నేను కేవలము మీకు చెపుప్చునాన్ను, మీరు

డండి. అపుప్డు వారు, వాయ్పార పర్పంచము, దానిని తీసుకొని, కోటల్ డాలరుల్
దానినుండి సొముమ్ చేసుకొనాన్రు.
48 “సెయింట్ పాటిక్ డే,” గా పిలువబడేది మనకునన్ది, మనము
“మతసంబంధమైన సెలవులుగా.” పిలువబడేవి మనకునాన్యి. మరియు ఈ
వాయ్పార పర్పంచము దానిని తీసుకొని, లకష్ల డాలరుల్ సొముమ్ చేసుకొంది. “తలిల్
యొకక్ దినము,” లగుతుత్లు. ఎందుకు, పర్తిరో తలిల్కి గౌరవనీయమైన
దినముగా ఉండాలి. ఆమె వృదుధ్రాలై, ఎకక్డో ఉనన్ది, వెళిళ్ ఆమెను డండి.
నీవు పంపే పుషప్ముల కంటే లేక మరి దేనికంటెను అది ఎకుక్వగా విలువకలది.

డండి, వారు దానిని ఎనున్కొనాన్రు. అది ఒక సవ్రమైయునన్ది, మరియు
మనము తినన్గా దానిలో మిశర్మమైపోయాము. అది నిజముగా సరికాదు.
అయితే నీవు ఏమి చేయబోవుచునాన్వు? డండి, మనము కేవలము…
49 ఒక విషయానిన్ మీకు చెపప్టానికి పర్యతన్ము చేయుచునాన్ను, అదేమనగా,
నేను నముమ్తాను. దేవుని యొకక్ సవ్రము అరుదుగా ఉనన్ది.
50 ఇపుప్డు వారు ఒక దారిని సిదధ్పరచుకొనాన్రు. మరియు మీరెనన్డైనా
గమనించారా? మన యౌవవ్న బాలురు “రికీక్” గా మరియు “ఎలివ్స్ ” గా
మారుచునాన్రు. నీవు అలాటి పేరు కలిగిన బిడడ్ను కలిగి ఉంటే, దానిని అతి
తవ్రగా మారుచ్ము, అతనికి నంబరు “ఒకటి,” నంబరు “రెండు,” లేక మరొకలాగా
పిలువు. అది చేయవదుద్, అది నాశనకరమైనది…నీవంటావు, “పేరులో ఏ
బేధముంది?” ఎందుచేత, నిశచ్యముగా, దాని భావము వేరుగా ఉనన్ది. నీ పేరు
నీ జీవితమును నీ గుణశీలమును చేసుత్ంది. “ఇపుప్డు, బెన్ హాం సోదరుడా, నీవు
సంఖాయ్ పదజాలముతో ఉనాన్వు.” లేదండి, నేను కాదు! నేనుయెహోవాఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు మీద ఉనాన్ను! అది ఎందుకు అలా ఉనన్ది, యాకోబు,
అతడు తన పేరును బటిట్ జీవించాడు, ఒక మోసగాడు, ఒక దగాకోరు, యాకోబు.
మరియు దేవుడు అతనిని మారిచ్నపుప్డు, అతని పేరును మారాచ్డు. దేవుడు
సౌలును పౌలుగా మారాచ్డు, సీమోను నుండి పేతురు. నిశచ్యముగా, అది ఒక
దానిని కలిగియునన్ది. మరియు రికీక్, ఎలివ్స్, అలాటి పేరుల్, అధునాతన అమెరికా
పేరుల్, అది ఆ బిడడ్ను దానంతట అదే తినన్గా దానిలోనికి విసిరివేసుత్ంది. శారా
నా భావము?
51 ఇపుప్డు, నేను దానిని చేయను…నేను దానిని సమరిథ్ంచుట మంచిది,
మరియు ఒక చినన్ కొమమ్ మీద అంత రము వెళళ్ను, (నా భావమును మీరు

శారా?) అది మీరు గర్హించలేనిది కాదు. అయితే ఈ విషయములనిన్
ఒక సాధారణ మనిషి కనీసము గర్హించలేదు. వారు దానిని పటుట్కొనలేరు,
కారణమేమంటే వారు ఒక పోకడను కలిగియునాన్రు. వారు వినేది అంతమటుట్కే,
ఆ సవ్రములే.
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52 అకక్డ వేదాంత పండితుల సవ్రము, క య్నిజం యొకక్ సవ్రమునన్ది,
వారు దానికొరకు నిలబడలేని ఏవో వాగాద్నము చేసాత్రు. మరియు ఇంక
ఒక గొపప్ శాతం అమెరికా పర్జలు క య్నిజంలో వారు చుటట్బడియునాన్రు.
ఇపుప్డు, నేను క య్నిజం ఉనన్ పాంతములలో, క య్నిజం ఉనన్ జరమ్నీలో,
బెరిల్న్ రుప్ భాగమున నేనునాన్ను. బయట వారికి పించుటకు వారు గొపప్
ఇండల్ను కలిగియునాన్రు. మీరు తపప్క వాటి లోనికి నడిచినటల్యితే, కనీసము
అవి రిత్ చేయబడలేదు. అది దేనినో ముందుకు నెటుట్చునన్, ఒక అబదధ్పు
ఏరాప్టుయైయునన్ది.
53 మరియు, రషాయ్లో, అది క య్నిజం పుటిట్నిలుల్…అది ఎనోన్ సంవతస్రముల
కితము, నేను అపుప్డు ఒక బాల బోధకుడుగా ఉనాన్ను, నేను చెపాప్ను, ముపప్యి

డు సంవతస్రముల కితము, నాసిజమ్, ఫాసిజమ్, మరియు క య్నిజం
లేవబోవుచునన్దని నేను చెపాప్ను, నేను చెపాప్ను, “పర్భువు నామములో నేను
చెపుప్చునాన్ను! అవనిన్ క య్నిజంలో చుటిట్వేయబడాడ్యి.” కానీ, మీరు
ఎనన్డైనా ఆలోచించారా, మనము దానిని తీసుకొనగలిగినటల్యితే, దేవుడు
మనకు ఒక దారిని విడిచిపెటాట్డు. రషాయ్లో అకక్డ క య్నిజమ్ ఒక శాతమే,
ఒక శాతమే, అయినా వారే నియంతర్ణ చేయు శాతమై యునాన్రు. ఒకక్ శాతము
క య్నిజమ్…రషాయ్లో ఒకక్ శాతం పర్జలే క య్నిజమ్ వారు, ఇంకా వారు
నియంతర్ణ చేసాత్రు.
54 మరియు అదే విషయము, హాలీవుడ్ ఒకే శాతము, కానీ వారు నియంతర్ణ
చేసాత్రు.
55 దరిదాపుగా డు పాళల్లో రెండు పాళుల్ లేక రెండు పాళల్ జనాభా అమెరికా
వారు సంఘమునకు వెళతారు, వారు సంఘ సభుయ్లైయునాన్రు, వారే ఈ
సంఘములను నియంతర్ణ చేసాత్రు.
56 క య్నిజమ్ మీద అవసరమైనదేమనగా, వారి మధయ్లో దేవుని సవ్రము పైకి
లేచుటయే, అదే దానిని అవమానపరుసుత్ంది.
57 ఫినాల్ండ్ లో, ఆరోజు ఆ చినన్ బాలుడు మృతులలో నుండి సజీవుడుగా
లేపబడినపుప్డు, వారు ననున్ డు ఇండల్ స హములకు రముగా ననున్
తీసుకొని వచాచ్రు, అకక్డే ఈ చినన్ బాలుడు మరణము నుండి సజీవుడుగా
లేపబడాడ్డు; క య్నిసుట్ సైనికులు, రషాయ్వారు, రషాయ్ నమసాక్రములతో
అకక్డ నిలబడియునాన్రు, మరియు వారి చెంపల మీదుగా కనీన్రు కారుతుంది.
వారనాన్రు, “మరణించిన వారిని తిరిగి బర్తికించు దేవునిని మేము నముమ్తాము.”
అకక్డ కాథలిక్ సంఘము మరియు థరన్ సంఘము యొకక్ నిరల్కష్ మై
యునన్ది, మరియు ఆ సంఘశాఖలనీన్, వారు డబుబ్ అంతా తీసుకొని, సంఘ
సంసథ్లను నిరిమ్ంచి, ఆ పర్జలకు ఏమీ ఇవవ్లేదు. వారు మిగిలిన పర్జల వలే
జీవిసాత్రు. అకక్డే ఉనన్ది…
58 పర్భువు యొకక్ వాకయ్ముతో రషాయ్కు రంగము మీద పర్వకత్ అవసరమైతే, అదే
దాని నోరు సుత్ంది. అపుప్డు ఆ తొంభై శాతం మంది జయించబడతారు.
59 అమెరికాకు అవసరమైనది హాలీవుడ్ ను ఖండించే, వీటనిన్టిని ఖండించే
యేసుకీసుత్ నామములో దేవుని యొకక్ పర్వకత్ సవ్రము అవసరం, అపుప్డు
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పరిశుదాధ్తుమ్డు దానిని జయిసాత్డు. ఎంతో గందరగోళము. డండి, దానికి
వయ్తిరేకమైన అనేక సవ్రములు.
60 సంఘము, దానియొకక్ సవ్రము, పర్తిఒకక్రికి ఎకుక్వ సభుయ్లు కావాలి.
వారంద బాపిట్సుట్ వారుగా కావాలని, వారంద మెథడిసుట్వారుగా కావాలని,
వారంద పెసిబ్టేరియన్ వారుగా కావాలని వారు కోరతారు. మరియు కాథలిక్
వారు వారందరినీ తీసుకొనబోవుచునన్టుట్గా కనపడుతుంది, మరియు వారు
తీసుకొంటారు. వారు ఏలుతారని కచిచ్తముగా దేవుని యొకక్ సవ్రము బైబిలులో
చెబుతుంది. వారు ఏలుతారు.
61 కానీ సరోవ్నన్తుడగు దేవుడు ఆఖరిలో ఏలుతాడు. పరిశుదుధ్లు ఒక రోజున
ఏలుతారని, బైబిలు చెపిప్ంది. వారు ఏలుతారు.
62 అలాటి ఎనోన్ భయంకరమైన సవ్రములు! తరువాత అకక్డ అబదధ్ పర్వకత్
యొకక్ సవ్రమునన్ది. అది ఒక తీవర్మైన సవ్రము, ఒక మనిషి తనున్తాను ఒక పర్వకత్
అని పిలుచుకొంటాడు. ఒక పర్వకత్, అనగా నిజానికి, ఒక బోధకుడు. “పర్వకత్” అను
అధునాతన మాట పరి రణ్ముగా భావము, “ఒక పేరేపణ కింద బోధించువాడు.”
అకక్డ తనున్తాను ఒక పర్వకత్ అని నిలబడి, పిలుచుకొని, దేవుని వాకయ్ సతయ్మును
నిరాకరించు ఒక మనిషి యునాన్డు. అకక్డ ఎనోన్ సవ్రములునాన్యి.
63 కొనిన్ నిముషముల కితము, ఒక సోదరుడు ఇకక్డ నేను ఎకక్డకు రావాలో
నాకు దారి పిసుత్నాన్డు, నేను వీధిలో ఇ , అ తిరుగు , చు ట్ తిరిగి
నేను ఇకక్డకు ఎందుకు వచాచ్నా అని అతడు ఆశచ్రయ్పడాడ్డు. సోదరుడా, నీవు
ఇకక్డ ఉనన్టల్యితే, మన నలల్జాతి సోదరులు, అది నీగో వారి రిచ్, నేను
ఒక దానిని వినుచునాన్ను. వారు ఇకక్డ ఒక గుడిని కలిగియునాన్రు, వారు
దానిని “ఏలీయా మహమమ్ద్,” లేక “యౌవవ్న ఏలీయా మహమమ్ద్” అని ఎలాగో
పిలుసాత్రు. ఒక సవ్రముతో పైకి లే త్, వారు ఆ నలల్ జాతీయులను ఆ అసత్వయ్సత్మైన
సిథ్తిలో నుండి పైకి లేపు సవ్రము వారేనని చెపుప్కొనుచునాన్రు. అదే, మీరు

డండి, ఆ విషయమే, ముసిల్ం వారు ఇకక్డ ఉనాన్రు, వారి మసీదు. ఎందుకు,
మీరు దానిని డరు, దాని యొకక్ రవ్పు వృతాత్ంతమే తపుప్!
64 నలల్జాతి పర్జలు, తెలల్వారి వలే, పసుపు రంగు వారివలే, గోధుమ రంగు పర్జల
వలే సరిగాగ్ ఉనాన్రు, వారు మహమమ్దీయము లోనికి తిరిగి వెళళ్లేదు, కానీ కీసుత్
నొదద్కు, బైబిలు బోధించే ఉపదేశము నొదద్కు తిరిగి వచాచ్రు. మహమమ్దీయము
వాకయ్మునకు వయ్తిరేకముగా ఉనన్ది. ఇపుప్డు, సౌత్ ఆఫికాలోని దరబ్న్ లో
ఒకసారి, పదివేలమంది మహమమ్దీయులను కీసుత్ యొదద్కు నడుపు భాగయ్ము
నాకు దొరికింది. అది మనసత్తవ్ శాసత్మును తపప్ దేనినీ ఉతప్తిత్ చేయదు.
వాకయ్మును నిరాకరించనంత వరకు, మనసత్తవ్ శాసత్ము సరియే. కానీ మనసత్తవ్
శాసత్ము వాకయ్మును నిరాకరించినపుప్డు, అపుప్డు మనసత్తవ్ శాసత్ము తపుప్. అది
అసప్షట్మైన ధవ్ని ఇసుత్ంది. అకక్డ దేవుని వాకయ్ము తపప్ అనీన్ గతించిపోతాయి,
యేసు అలా చెపాప్డు, “ మాయ్కాశములు గతించును గానీ, నా మాట
ఎంతమాతర్ము గతించదు.” కాబటిట్, మీరు డండి మనము తపప్క వాకయ్ముతో
నిలబడి ఉండాలి, సవ్రముతో.
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65 అనేకులు విషయములను తారుమారు చేసాత్రు! వారు చేసాత్రు,
వారికి వాకయ్ము తెలియదు, మరియు వారు చెపుప్ విషయములు, చాలా
సమమ్తముగా ఉంటాయి. క య్నిజమ్ డా చాలా సమమ్తమైన విషయము,
“అంద సమానముగా ఉండాలి. పెటుట్బడుదారులు ఉండరాదు, వారంద
క య్నిసుట్లు.” క య్నిజమ్, ఒక అబదధ్పు ఉజీజ్వమై యునన్దని నీవెనన్డైనా
ఆగి ఆలోచించావా? మరియు వారు దానిని దేని పర్కారము న నాగా చేశారు?
యేసు అనాన్డు, “సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడడ్వారిని సహితము మోసగించునంతగా,
ఆ రెండు ఆతమ్లు ఎంతో దగగ్రగా ఉంటాయి.” మరియు సాతాను కలిగియునన్
సమసత్ , దేవుడు సృజించినదానికి ఒక వంకరయైయునన్ది. పాపమనగా,
వంకర చేయబడిన నీతి. ఒక అబదధ్ము అనగా, వంకర చేయబడిన
సతయ్ము. వయ్భిచారమనగా, మనము చేయుటకు దేవుడు నియమించిన
కారయ్మును, వంకరగా చేయుటయే. అవిశావ్సమంత వంకరగా చేయబడిన
విశావ్సమే. వంకర దానిని నీవు తీసుకొనుటకు గా , నీవు సతయ్మును
నిరాకరించవలసియునన్ది. డండి, ఈ సవ్రములను తినన్గా చేయుము, అవి
సతయ్మో కాదో వాకయ్ముతో పరీకిష్ంచుము.
66 ఓ, ఎలా ఈ సవ్రముల మీద మనము ఈ దినమున, ముందుకు ఇంకా
ముందుకు వెళళ్గలమో, కానీ మన సమయము గతించిపోయింది. అయితే,
ఎనోన్ సవ్రములు, అవే పర్జలకు ఏమి చేయాలో అరథ్మగుట లేదు. మెథడిసుట్
వారు చివరగా ఒక బాపిట్సుట్ బోధ వింటారు, అకక్డకు వెళతారు, కొదిద్కాలము
అకక్డ ఉండి, మరలా వారు ఒక థరన్ వారి యొదద్కు వెళతారు. మరియు
పెంతెకొసుత్ వారిలో, వారు రకరకాల గుంపులను కలిగియునాన్రు, ఒకరు మరొకరి
యొదద్కు, ఒకరి నుండి మరొకరి యొదద్కు, వెనుకకు ముందుకు వెళతారు. అది

పేదేమంటే, మీరు సిథ్రమైన వారు కాదు. ఆయన సవ్రమును వినండి! అది
ఇకక్డ ఉనన్ది, పేపరు మీద వాయబడినది, సవ్రము, అది సతయ్మైనటల్యితే, అది
నిరాధ్రించబడుతుంది.
67 ఏమి చేయాలో సంఘ పర్పంచమునకు తెలియదు, రాజకీయ పర్పంచ
అసత్వయ్సత్ముగా ఉంది. సమసత్ అసత్వయ్సత్ముగా ఉంది. వారు ఇకక్డ నుండి
పరుగెతుత్తారు, ఏదో ఒక కోటు, ఏదో ఒక అంగీ పైకిలేసుత్ంది. నేను రోములో
ఉనన్పుప్డు, యేసు’ చేతిలో దిగగొటట్బడిన, సతయ్మని చెపుప్ , పందొమిమ్ది
భినన్మైన మేకులను వారు కలిగియునాన్రు; అకక్డ డు మేకులే ఉనాన్యి,
కానీ ఇంక వారు పందొమిమ్ది మేకులను కలిగియునాన్మని వారు రికారుడ్
కలిగియునాన్రు. ఇపుప్డు, ఎవరు మేకును కలిగియుంటే, అది ఏ బేధము
చేసుత్ంది? మనము ఆరాధించుటకు కీసుత్ మేకులను విడిచిపెటట్లేదు, వాకయ్ము
దావ్రా, పరిశుదాధ్తమ్ను విడిచిపెటాట్డు! “నమిమ్నవారి వలన ఈ చకకియలు
కనపడును, వారు అసలైన మేకును కలిగియునాన్రు”? “నమిమ్నవారి వలన
ఈ చకకియలు కనపడును, నేను పారంభించిన సంఘశాఖకు వారు
చెందియుంటారా”? ఆయన ఏ సంఘశాఖ పారంభించలేదు. డండి ఆ
సవ్రము ఎంత భినన్ముగా ఉనన్దో?
68 అయితే, “నమిమ్నవారి వలన ఈ చకకియలు వెంబడిసాత్యి; నా
నామమున వారు దయయ్ములను వెళళ్గొడతారు.” అకక్డే వాకయ్మునన్ది. “వారు
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కొతత్ భాషలు మాటాల్డుతారు; వారు సరప్ములను ఎతిత్పటుట్కొంటారు, అవి వారికి
ఏ హాని చేయవు. మరణకరమైనదేది తాగిన , అదివారికి హాని చేయదు.
రోగుల మీద చేతులుంచినపుప్డు, వారు సవ్సథ్త నొందుదురు.” మరియు మిగిలిన
లేఖనములనిన్టినీ ఏకముగా కలిపి ఈ కారయ్ములను డా గమనించండి.
69 ఇపుప్డు, అది ఒకక్టి మాతర్మే దానిని నిరాధ్రణ చేయదు, ఎంతమాతర్ము
కాదు. అకక్డే పెంతెకొసుత్ వారు తపుప్ మారగ్ములోకి వెళాళ్రు. యేసు చెపప్లేదా,
“ఆ దినమున అనేకులు నా యొదద్కు వచిచ్, ‘పర్భువా నీ నామమున మేము
గొపప్ కారయ్ములు చేయలేదా? నీ నామమున మేము పర్వచింపలేదా? నీ
నామములో మేము అవనిన్ చేయలేదా?’” యేసు అనాన్డు, “అకర్మము
చేయువారలారా, నా యొదద్ నుండి తొలగిపొండి, నేను మిముమ్ను ఎనన్
ఎరుగను.” నా సహోదరీలు మరియు నా సహోదరులు, మీరు సాత్రా,
నేను ఎందుకు ఈ తరము మీద నేరారోపణ చేయు , అంతగా వారు
దోషులని ఖండించుచునాన్ను? మనుషుయ్ల భాషలతోను మరియు దేవ తల
భాషలతోను మీరు మాటాల్డవచుచ్ను, మీరు ఆతమ్లో సంఘము చు ట్ నాటయ్ము
చేయవచుచ్ను, అది దానితో చేయునది ఏది లేదు.
70 మహమమ్దీయులు చు ట్ నాటయ్ము చేయుటను నేను శాను. త
వైదుయ్ల గుడారములో నేను వినాన్ను, మరియు మాంతికులు నిలబడి, భాషలతో
మాటాల్డి, దానికి అరథ్ము చెపుప్టను నేను శాను, మరియు కచిచ్తముగా ఏమి
సంభవించబోవుచునన్దో చెబుతారు, మరియు అది అలాగే జరుగుతుంది. ఒక
పెనిస్ల్ పైకి లేచి, అనయ్ భాషలతో వాయుట, మరియు ఒకక్రే దానిని చదువుట
సహితము నేను శాను, మరియు అది దయయ్మైయునన్ది. నీ యొకక్ నితయ్తవ్పు
గమయ్మును ఏదో ఒక ఉదేకముపై నీవు ఆధారము చేసుకోలేవు. సాతాను ఆ
ఉదేకములలో దేనినైన అనుకరణ చేసాత్డు. కాదు…అది కీసుత్ను ఎరుగుటయై
యునన్ది, ఏదో నీ జీవితమును మారిచ్వేసుత్ంది. నీ జీవితమును గమనించు,
వాకయ్ముతో దానిని న నా చెయియ్, మరియు నీవు ఎకక్డ ఉనాన్వో డు.
నిశచ్యముగా లెకక్ తీసుకో.
71 ఈ అనుకరణలనిన్ , అబదధ్పు సవ్రములు, అబదధ్పు పర్వకత్లు, ఈ ఇతర
కారయ్ములనిన్ పైకి లేచినపప్టికీ, యేసు ఇంక అనాన్డు, ఇదంత
జరిగిన , “ఎవడైన నా సవ్రము వినిన యెడల అతడు ననున్ వెంబడిసాత్డు.”
ఆయన వాకయ్మై యునాన్డు. వినండి, ఈ సవ్రములనిన్టి మధయ్లో, ఈ దినమున
మనకు ఆయన ఆజఞ్ ఏమనగా, అది నేను చెపాప్ను, ఈ సవ్రములనిన్
బయటకు తెచుచ్టకు అది గంటలు పడుతుంది. మరియు అది పర్జలకు
గందరగోళముగా ఉంటుంది, అది ఒక దయనీయమైన సిథ్తి. మరియు, చివరికి,
నీకు రెండవ అవకాశము దొరకదు, నీవు తపప్క దానిని ఇపుప్డే తీసుకోవాలి. ఈ
రాతి తపప్క నీకు అవకాశము దొరకకపోవచుచ్. రేపు నీకు తపప్క అవకాశము
దొరకకపోవచుచ్. అది ఇపుప్డే! “నీవు నా సవ్రమును వినన్పుప్డు, కోపము
పుటిట్ంచిన దినములలో వలే, మీ హృదయమును కఠిన పరుచుకోవదుద్. ఇపుప్డే
సమయము. ఎవడైన నా సవ్రము వినిన యెడల ఇదే అను ల సమయము.”
అది పునదేమనగా, ఈ అసత్వయ్సత్ములనిన్టి మధయ్లో ఇంక ఆయన సవ్రము
అకక్డ ఉనన్ది. ఆయన ఇంక ఒక సవ్రము కలిగియునాన్డు! ఎందుకు?
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ఆయన సవ్రము ఎలల్పుప్ ఉంటుంది. అది ఇకక్డ ఉనన్ది, “ మాయ్కాశములు
గతించును గానీ, నా మాట ఎంతమాతర్ము గతించదు,” ఆయన వాకయ్ము.
72 తవ్రగా, మనము మరొక ఐదు నిముషాలు తీసుకొందాము. మీరంతా
సమయము లేక కొనిన్ నిముషములు మీరు నిలిచియుంటారా? ఇపుప్డు, నేను
తవ్రపడతాను. ఈ సవ్రమును విని, దానికి లోబడినవారిని కొందరిని మనము
తీసుకొందాము. అది ఎలా వారిని పర్వరిత్ంచునటుల్ చేసిందో, ఏమి చేయుటకు అది
వారిని తయారుచేసిందో దాద్ం. తినన్గా నేను దానిని మీ యొదద్కు తెచుచ్టకు,
ఇపుప్డు కొనిన్ లేఖనములను నేను ఇకక్డ దాటిపోవుచునాన్ను: అది ఎలా వారి
జీవితములను మారిచ్యునన్దో, వారందరిని రిచ్; వారు ఎలా వింత వయ్కిత్గా
మారియునాన్రో, వారిని మనము ఒక “వింత వయ్కిత్” అని పిలుసాత్ము. దేవునిని
ఎనన్డైనా విశవ్సించిన పర్తి వయ్కిత్, ఒక వింత వయ్కిత్గా పరిగణింపబడాడ్డు. కారణము,
నీవు లోకము యొకక్ పోకడలో ఉనన్పుప్డు, నీలో అకక్డ ఏదో తపుప్నన్ది.
ఒక కైసత్వుడుగా ఉండుటకు నీవు ఒక వింత వయ్కిత్గా ఉండవలసియునాన్వు.
“ఏలయనగా కీసుత్లో సదభ్కిత్తో జీవించగోరువారంద లోకము చేత హింసలు
పొందుతారు. ఆయన లోకములో ఉనాన్డు, మరియు లోకము ఆయన

లముగా కలిగింది, మరియు లోకము ఆయనను తెలుసుకొనలేదు.” ఇపుప్డు
తవ్రగా, మనము ముగించుచుండగా శర్దధ్గా వినండి.
73 ఆదాము ఆయన సవ్రమును వినెను, సాయంకాలమున చలల్ ట, ఆదాము
ఆయనతో సహవాసమును కలిగియుండెను. ఆదామునకు దోషారోపణ లేదు.
అతడు దేవుని యొకక్ సవ్రమును వినెను, అతడనాన్డు, “తండీ, ననున్ నిదర్పుచుచ్.”
అతడు విశర్మించగా, హవవ్ అతని చేతుల మీద విశర్మించింది, సింహము,
పులి, ర మృగములు తినన్గా ఆయన చు ట్ ఉనాన్యి, అకక్డ ఏ హాని
లేదు, వాయ్ధిగర్సుథ్లయేయ్ అవకాశము లేదు, అతడు ఉదయము మేలొక్నన్పుప్డు
తిరుగులాడవలసిన పనిలేదు, అవి డా మేలొక్నేవి. ఆదాము తపప్క వినవలసిన
విధముగా అతడు ఆయన సవ్రమును వినాన్డు.
74 కానీ ఒక దినమున అతడు తన భారయ్ సవ్రమును వినాన్డు. కొంచెము సేపు
నేను దానిని విడిచిపెటుట్ట మంచిది. అయితే అతడు తపుప్ సవ్రమును వినాన్డు,
ఇంక అది అతని భారయ్యై యునన్ది, మి మీద అతడు కలిగియునన్
అతయ్ంత సనిన్హితమైన బాంధవయ్ము. యోబు వలే, “నీవు రుఖ్రాలు వలే
మాటాల్డుచునాన్వు” అని ఎందుకు అతడు చెపప్లేదు? మరియు అది అతడు అలా
చెపిప్ ఉంటే, మానవాళి అంత చనిపోకుండా బర్తికి ఉండేది. మానవాళి
యొకక్ కాలమును, ఋతువును అది మారిచ్వేసింది. అయితే అతడు దేవుని
సవ్రము వినాన్డు, అతడు దానితో సహవాసమును కలిగియునాన్డు, కానీ అతడు
దానిని తోసివేసినపుప్డు…అతని భారయ్ తపుప్యై యునన్దని అతడు ఎలా
ఎరిగెను? గురిత్ంచుకో, అది రమయ్ముగా ఉనన్ది.
75 ఈరోజున మన సంసథ్, మన సంఘము, ఈరోజు మనము వృదిధ్ చెందుటను

సి, దేవుడు మనపై పేమతో నవువ్చునాన్డని మనము తలసాత్ము. అది
చకక్గా కనపడుచునన్ది. నాలుగు వందల మంది పర్వకత్ల ముందు మీకాయా
నిలబడినపుప్డు, అది చకక్గా కనపడియునన్ది, మరియు రిత్ దేశము వారికి
చెందియునన్ది, మరియు ఫిలిషీత్యులు దాని మీద ఉనాన్రు, లేక సిరియనులు,
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అది చకక్గా కనపడింది. “అకక్డకు వెళళ్ండి, అది మనకు చెంది ఉనన్ది. దానిని
తీసుకోండి!” అని ఈ పర్వకత్లు చెపుప్చునాన్రు. కానీ అది దేవుని యొకక్ సవ్రము
కాదు. మరియు మీకాయా చు ట్ సి, ఆ సవ్రమును శపించాడు. మరియు
దానిని చేయుట అతనికి ఎలా తెలుసు? కారణము అతని దరశ్నము కచిచ్తముగా
వాకయ్ముతో ఉనన్ది. ఈరోజున దానిని చుటకు మరియు నముమ్టకు అది
ఒకక్టే మారగ్ము, అది తపప్క వాకయ్ము మీద ఉండవలసియునన్ది.
76 అపుప్డు మీరు గమనించారా? దేవుని సవ్రము కాకుండా, ఆదాము
మరొక సవ్రమును వినన్పుప్డు, తన సవ్ంత భారయ్…మరియు సంఘము
ఆమె సంసథ్ యొకక్ సవ్రమును విం , వాకయ్మునకు బదులుగా వారి సవ్ంత
సిదాధ్ంతములను ఎకిక్ంచుచునన్ది, వారు కోరిన ఏ జీవితమునైనా జీవించుటకు
అనుమతిసుత్ంది. వారు సంఘమునకు వెళుళ్నంతవర మరియు ఆ నిరీణ్తమైన
సంఘమునకు సభుయ్డుగా ఉనన్ంత వర , వారికి అవసరమైనదంతా అదియే.
అతయ్ంత సనిన్హితమైన సంబంధమును విశావ్సి మి మీద కలిగియునాన్డు,
అదే సంఘము. కానీ విశావ్సి, నిజమైన విశావ్సికి, అతయ్ంత సనిన్హితమైన
సంబంధము పరిశుదాధ్తుమ్డై యునాన్డు, దేవుని వాకయ్మై యునన్ది.
77 కాబటిట్ ఆదాము తన సిథ్తిని గురిత్ంచినటుల్ మీరు కనుగొంటారు, మరియు
దేవుని సవ్రము అతనిని మరలా పిలుచుట వినాన్డు, అపుప్డతడు అం రపు
ఆకులతో ఉనాన్డు. అయితే అది దోషారోపణ చేయుచునన్ సవ్రమైయునన్ది,
“నీవు దీనిని ఎందుకు చేశావు?”
78 ఈ రోజున అమెరికా, లేక పర్పంచము దాని యొకక్ మతపరమైన
సందడిలో, అది ఇపుప్డు ఉనన్టుల్గా, అమెరికా మింగివేయుచునన్ది, అది
మింగివేయబడుచునన్ది, అతి తవ్రలోనే అది ఒక దేశీయ మతముగా
మారుతుంది. [టేపులో ఖాళీ ఉనన్ది.—సంపా.]
79 నా ముందు ఎవరు రొచ్ని ఉనాన్రు? అవి టేపులని మరియు అవి
పర్పంచమంత వెళతాయని నాకు తెలుసు. మరియు టేపు పర్ణాళికను
కలిగియునాన్ము, అనిన్ దేశములలోనికి మరియు పర్పంచమంతటి లోనికి పర్తి
వరత్మానము వెళుతుంది.
80 బాగుంది, మీరు దానిని సి, గర్హించినటల్యితే, మీరు కేవలము
అం రపు కచచ్డములతో నిలబడియునాన్రు. దేవుని యొకక్ నిజమైన సవ్రము
బయటకు వచిచ్నపుప్డు, దానిని రిచ్ ఏమి చేయాలో వారికి అరథ్ము కాలేదు. అది
గందరగోళము చేయుచునన్ది, వారు ఏమి చేయాలో వారికి అరథ్ము కాలేదు.
81 వేగముగా, నోవహు దేవుని యొకక్ సవ్రమును వినాన్డు. అది ఆయన
జీవితమును రకిష్ంచుటకు సిదధ్ము చేయుచునన్ది, మరియు అతడు చనను
వెంబడించి, నిలబడాడ్డు.
82 ఒక మనిషి ఆ సవ్రమును వినినటల్యితే…ఇపుప్డు వినండి, దీనిని చకక్గా
అరథ్ము చేసుకోండి. తపిప్పోవదుద్. ఒక మనిషి ఒక సవ్రమును వినన్పుప్డు,
అది దేవుడైయునాన్డని రుజువు చేయబడినపుప్డు, మరియు సరియైన
సమయములో, అపుప్డు ఆ మనిషి నుండి అది ముందుకు వెళుతుంది,

మాయ్కాశములు గతిసాత్యి కానీ ఆ వాకయ్ము ఎనన్ గతించదు.
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83 నోవహు ఆ సవ్రమును వినాన్డు, మరియు లోకముపై నేరసాథ్పన చేశాడు.
మరియు వారు అతని ముఖము మీద నవావ్రు, కారణము అతని వరత్మానము
వారి యొకక్ శాసీత్య పర్గతులతో సరి గలేదు, కానీ వరష్ము కురిసి, పర్పంచము
మొతత్ము నాశనము చేసింది. డండి? ముందుకు వెళిళ్న ఆయన సవ్రము,
వితత్నము అకక్డ ఉంచబడింది. పర్తీ యుగములో అది ఆ మారగ్ములోనే ఉనన్ది.
84 స యేలు, దేవుని యొకక్ సవ్రమును వినన్పుప్డు, అతడు
హెచచ్రింపబడాడ్డు. అతడు ముందుకు వెళిళ్, అతని పటల్ శర్దధ్ తీసుకొనుచునన్
మనిషియైన ఏలీనే అతడు దోషిగా ఖండించవలసి ఉండెను. అతనిని పెంచి,
పోషించిన ఒక తండియైన మనిషిగా అతడునాన్డు.
85 సేవక సోదరులారా, నేనా? సేవకులారా, అనేకసారుల్, వారి యొకక్
సంఘశాఖా ఆచారములపై, వారి సిదాధ్ంతములపై, వారి తాత యొకక్ నియామక
పతర్ములు జేబులో ఉంచుకుంటారు, ఆ సంసథ్యే వారిని పెంచి, పోషించి,
వారిని బయటకు తెచిచ్, సంఘములో వారిని ఒక సాథ్నములో ఉంచుతారు,
మరియు వారిని సమాజముపై ఉంచుతారు, వారు బోధించిన దానిపర్కారమే
నీవు కఠినముగా పనిచేయవలసి’ ఉంటుంది. డండి? ఒక నిజమైన దేవుని
సేవకుడు దేవుని సవ్రమును విని, తిరిగి తలిల్ సంసథ్ యొదద్కు వచుచ్ట, అది ఎలాటి
నాశనకరమైన విషయముగా ఉంటుంది? “ఈ వాకయ్మును సీవ్కరించనందున,
నీవు దోషిగా తీరచ్బడాడ్వు.” ఎలాటి కారయ్మంటావు!

అది స యేలుకు కఠినముగా ఉనన్ది. కానీ అతడు ఒక పర్వకత్యై
యునాన్డు, అతడు దానిని చేయవలసియునన్ది. అది గాయపరిచినా లేక
గాయపరచకపోయినా లెకక్కాదు, అతడు ఎలాగైనా దానిని చేయవలసి ఉనన్ది.
86 మోషే దేవుని సవ్రము వినాన్డు. అతడు నిండుగా వేదాంతముతో
ఉనాన్డు. అతడు లోపట మరియు బయట అంత ఎరిగినవాడు, కానీ అది
తపిప్పోయింది. అతడు దేవుని సవ్రము వినాన్డు, మోషే ఎనన్ ఇక మునుపటి
వయ్కిత్వలే లేడు.
87 మరియు ఏ మనిషైనా, ఇక ఎనన్ మునుపటి వయ్కిత్వలే ఉండడు. ఆ
సవ్రము మాటాల్డుటను నీ చెవులతో వింటావు, కానీ నీవు నీ హృదయముతో
వినన్పుప్డు, దేవుని సవ్రము మాటాల్డుట డు, అపుప్డు నీవు వినుచునాన్వు. నీవు
నీ నేతర్ముతో గర్హించలేవు. నీవు నీ నేతర్ముతో సాత్వు, కానీ నీ హృదయముతో
గర్హిసాత్వు. నీవు ఏదైనా సి, “నేను దానిని చుటలేదంటావు,” దాని
భావమును నీవు గర్హించుటలేదు. నీవు నీ చెవులతో వినవు, కానీ నీవు నీ
హృదయముతో వింటావు. అనేకసారుల్ నీ చెవులు దేవుని యొకక్ నిజమైన
సవ్రమును వింటాయి, మరియు అది ఒక బాతు యొకక్ వీపు మీద పడిన నీళళ్ వలే
నీ నుండి జారిపోతుంది. కానీ నీవు నిజముగా వినన్పుప్డు, నీవు నీ హృదయముతో
వింటావు.
88 మరియు మోషే కలిగియునన్ వేదాంతమంతటితో, అతడు దేవుని యొకక్
సవ్రమును వినలేదు. కానీ ఒక దినమున ఈ ఎనభై సంవతస్రముల వృదధ్ గొఱెఱ్ల
కాపరిని ఓ పర్కక్కు పిలిచాడు మరియు ఆయనతో మాటాల్డాడు, అతడు దానిని
పటుట్కొనాన్డు. ఆయన దేవుడైయునాన్డని ఆయన రుజువు చేశాడు. దేవుడు
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మోషేకు చేసిన మొదటి పని, ఆయన వాకయ్ము సతయ్మై యునన్దని రుజువు
చేశాడు, “నేను ఏమి వాగాద్నము చేశానో దానిని గురుత్చేసుకునాన్ను, నేను
అకక్డకు వెళుళ్చునాన్ను.”
89 మరియు దీనినే ఆయన చివరి దినముల కొరకు వాగాద్నము చేశాడు. అనుయ్ల
నుండి ఒక పర్జను లేపుతానని, మరియు వాగాద్నములనిన్ .
90 “ఇది నేను వాగాద్నము చేసియునాన్ను.” “మోషే, నీ చెపుప్లు విడువుము,”
అనాన్డు. మరొక మాటలో, దానిని గౌరవించుము. “ఇపుప్డు నీ కరర్ను కింద
పడవేయుము.” మరియు ఒక అరణయ్ములో ఎండిపోయిన కరర్ ఒక పాముగా
మారింది, మోషే దానిని పటుట్కొనగా, అది తిరిగి మునుపటి వలే కరర్గా
మారింది. డండి? అది దేవుడై యునాన్డని అతను ఎరిగాడు, కారణము
దేవుడు అనాన్డు, అది ఆయన మాటాల్డుచునన్ మాట, “నీ చేతికరర్ను కింద
పడవేయుము,” అనాన్డు. అది దేవుని వాకయ్మై యునన్ది. దానినే చేయుటకు
పర్యతన్ము చేయవదుద్, అది నీ కొరకైన దేవుని మాట కాదు, అది మోషేకు
దేవుని మాటయైయునన్ది. ఇకక్డ నీ దేవుని మాట ఉనన్ది! “కరర్ను కింద
పడవేయుము.” అది ఒక సరప్ముగా మారింది. “ఇపుప్డు నీవు దానిని రిచ్
భయపడుచునాన్వా? దాని తోకను పటుట్కో” అనాన్డు, అది తిరిగి కరర్గా మారింది.
అతనికి దేవుని యొకక్ వాకయ్ము. ఆయన ఏమి చేశాడు? దేవుడు, ఆయన
వాకయ్ము సతయ్మని రుజువు చేశాడు.
91 కొనిన్ నెలల కితము, దరిదాపుగా ఒక సంవతస్రము, ఒక సంవతస్రము
కితము, నాకు ఒక పిలుపు వచిచ్ంది. ఒక చినన్ సీత్, ఒక బాపిట్సుట్ బోధకుడు మరియు
ఒక పెంతెకొసుత్ బోధకునితో టెలిఫోనులో ఆ వైపు ఉనన్ది. ఆమె అనన్ది, “బెన్ హాం
సోదరుడా, పర్భువు ననున్ ఒక పర్వకిత్నిగా చేసియునాన్డు.”

నేననాన్ను, “మంచిది.”
92 అనన్ది, “నీకు తెలుసా, నా సేవ దేవునిదై యునన్దని నీవు దానికి సాకష్ మును
కలిగియునాన్వని, నీవు చెపాప్వని నాకు తెలియపరచబడింది.”
93 ఇపుప్డు, నేను దానిని చేయలేను, అది దేవుని వాకయ్మునకు విరుదధ్మైనది.
కాబటిట్ నేననాన్ను, “ఓ సీత్, అది తపుప్. నీవు కనీసము నాకు తెలియదు.”
94 బాపిట్సుట్ బోధకుని రిచ్, నేను వినాన్ను, పెంతెకొసుత్ బోధకుని రిచ్
నేను వినాన్ను. ఆమె అనన్ది, “మంచిది, ఇకక్డ నేను ఒక టమును కలిగి
ఉండబోవుచునాన్ను.” “పర్భువు గొపప్ కారయ్ములు చేయుచునాన్డు,” అనన్ది.
95 నేననాన్ను, “నేను దానికి కృతజుఞ్డను.” నేననాన్ను, “ఇంక ఆయన ఏమైనా
నీకు చెపిప్యునాన్డా?”

అనన్ది, “అవును, ఒక గొపప్ పర్ణాళికను నా చేతిలో కలిగియునాన్ను.”
96 నేననాన్ను, “అదుభ్తము.” నేననాన్ను, “ఇపుప్డు నీ పర్ణాళిక ఏమిటి?”
నేననాన్ను, “పర్భువు నీకు ఏమని చెపాప్డు?”
97 “ఆయననాన్డు, ‘పలానా-పలానా దినమున నీవు, ఆరిజోనాలోని,
ఫినిక్స్ కి వెళుళ్ము మరియు డచ్ మనిషి పోగొటుట్కొనన్ బంగారు గనిని నేను
నీకు ఇవవ్బోవుచునాన్ను, అకక్డ దొరికిన బంగారమును నీవు తీసుకొని,



ఈ చివరి దినములలో దేవుని యొకక్ సవ్రము 21
పర్పంచమంతా సేవ చేయుటకు నీవు మిషనరీని బలపరచబోవుచునాన్వు.” డచ్
మనిషి పోగొటుట్కొనన్ బంగారు గని ఒక కటుట్ కథ అని మనకు తెలుసు. “కావున
అతడనాన్డు.”
98 నేననాన్ను, “మంచిది, అది దేవుడో కాదో దానిని ఎలా కనుగొనాలో నేను
నీకు చెబుతాను.” నేననాన్ను, “ఆ దినమున నీవు అకక్డ ఉండుము. మరియు
ఆ డచ్ మనిషి పోగొటుట్కొనన్ బంగారు గని నీవు కనుగొనన్టల్యితే, అపుప్డు
అది దేవుడై యునాన్డు. నీవు ఆ డచ్ మనిషి పోగొటుట్కొనన్ బంగారు గనిని
నీవు కనుగొనకపోతే, అపుప్డు నీవు పశాచ్తాత్పపడి, ఆ అబదధ్పు ఆతమ్ను నీలో
నుండి తీసివేయుము.” అది దేవునిదై యునన్దా లేక కాదా అని తెలుసుకొనుట ఆ
విధముగానే.
99 దేవుడు అనాన్డు, “మోషే, కరర్ను కింద పడవేయుము, అది సరప్ముగా
మారుతుంది.” ఆయన దానిని చేశాడు. ఆయననాన్డు, “దానిని పైకి
పటుట్కొనుము, అది కరర్గా మారుతుంది.” ఆయన దానిని చేశాడు.
100 ఈ చివరి దినములలో దేవుడు ఒక పరిచరయ్ను రిచ్ వాగాద్నము
చేసినపుప్డు, ఆయన కచిచ్తముగా ఏ విధానములో దానిని చేసాత్నని వాగాద్నము
చేసియునాన్డో, ఆలాగునే ఆయన దానిని నిరాధ్రణ చేసాత్డు. అపుప్డు నీవు సరైన
సవ్రమును కలిగియునాన్వని నీవు తెలుసుకుంటావు. నీవు సరియైన వాకయ్మును
వినుచునాన్వు, కారణము అది నిరాధ్రించబడిన వాకయ్మైయునన్ది. డండి? ఓ,
ననున్ మనిన్ంచండి. మంచిది.
101 మోషే వయ్తాయ్సముగా పర్వరిత్ంచాడు. అది ఏమిటో డుము, ఒక
వింత కారయ్ము మోషే చేశాడు. ఇపుప్డు, నీవు దేవుని యొకక్ సవ్రమును
వెంబడిసుత్నన్పుప్డు, నీవు లోకమునకు, పిచిచ్వాడవుగా ఉంటావు. మరుసటి
రోజు, మోషే, తన భారయ్ను కంచరగాడిద మీద రుచ్ండబెటిట్, ఆ చినన్బిడడ్ను
ఆమె తొడ మీద రుచ్ండబెటిట్, లేక అది ఉతత్రవాసి వలే, “బిడడ్ను” ఆమె తొడ
మీద రుచ్ండబెటిట్నటుల్ మోషేను కనుగొంటాము, మరియు వారకక్డ ఉనాన్రు.
ఈ వృదధ్ మనిషి యొకక్ గడడ్ము ఈ విధముగా వేలాడుచునన్ది, అతని బటట్ తల
పర్కాశించుచునన్ది, అతని చేతిలో ఒక కరర్ ఉనన్ది, చినన్ గాడిదను ఐగుపుత్ వైపునకు
అతడు వెళళ్గలిగినంత వేగముతో దానిని నడుపుచునాన్డు. ఎవరో అనాన్రు,
“మోషే, నీవు ఎకక్డకు వెళుళ్చునాన్వు?”
102 “ఐగుపుత్ను సావ్ధీనపరచుకొనుటకు వెళుళ్చునాన్ను.” ఒక మిలటరీ మనిషిగా,
ఒక యౌవవ్నసుథ్డుగా అకక్డే అతడు విఫలమయాయ్రు, కానీ ఇకక్డ అతడు
దానిని సావ్ధీనపరచుకొనుటకు వెళళ్బోవుచునాన్డు. అతడు దానిని చేశాడు.
ఎందుచేత? అతడు దేవుని యొకక్ సవ్రమును వినాన్డు మరియు తన దినమునకు
అది సతయ్మని రుజువు చేయబడుటను శాడు, ఏలయనగా అతని దినమున
ఉండవలసియునన్ది. అతడు దానిని శాడు.
103 పౌలు, ఒక సావ్భిమానము కలిగిన పరిసయుయ్డు, సరిగాగ్ అతడు
ఉండవలసినంత సం రణ్మైన వేదాంతముతో ఉనాన్డు, కానీ ఒక దినమున
అతడు దేవుని సవ్రమును వినాన్డు. అతడు అగిన్ సత్ంభమును శాడు,
అకక్డ ఏదో వయ్తాయ్సమునన్దని అతడు తెలుసుకొనన్పుప్డు, అది అతని
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యొకక్ జీవితమును మారిచ్యునన్ది. ఎంతమంది పరిసయుయ్లు, ఎంతమంది
గమలీయేలులు లేక మరేదైనా, “నువువ్ తపుప్, నువువ్ తపుప్” అని పౌలును కేకలు
వేసినా, పౌలు దేవుని యొకక్ సవ్రమును వినియుండెను, అది సతయ్మని అతడు
తెలుసుకొనాన్డు.
104 పేతురు, అతడు ఉండవలసినంత మత భకిత్గా ఉండి, పెదద్ల
పారంపరాయ్చారములను పాటించుచునాన్డు, అతడు ఏ విధమైన మాంసము
తినడు. లేదండి. దానంతటి రిచ్ అతడు చేయునది ఏమి లేదు.
అతడు తినన్గా వాకయ్ము నొదద్, పెదద్ల పారంపరాయ్చారములను నిజముగా
పాటించుచునాన్డు. ఏమి జరిగింది? ఒక దినమున అతడు దేవుని యొకక్
సవ్రము వినాన్డు, “నేను పవితర్ము చేసిన దానిని ఆ సామానుయ్లను, అపవితర్ము
అని పిలువవదుద్.” అతడు ఒక మారుప్ చెందిన మనిషయాయ్డు. పర్భువు ఎటు
పంపించినా వెళుళ్టకు అతడు సిదధ్మయాయ్డు.
105 ముగింపులో, నేను దీనిని చెబుతాను. ఒకపుప్డు ఒక విశావ్సియైన మనిషి
అకక్డ ఉనాన్డు. అతడు చనిపోయి నాలుగు రోజులయియ్ంది. అతడు సమాధిలో
ఉనాన్డు, మురిగిపోయాడు, కంపుగొటుట్చునాన్డు, కానీ “లాజ , బయటకు
రా!” అని, దేవుని సవ్రము మాటాల్డుట అతడు వినాన్డు. మరియు చనిపోయిన,
కుళిళ్పోయిన మనిషిని అది బయటకు తెచిచ్న యెడల, ఇంక దానిలో జీవము
కలిగియునన్ సంఘమునకు తపప్క అది ఏమి చేసుత్ంది? మతసంబంధమైన,
రాజకీయ సంబంధమైన, హాలీవుడ్, బయటకు వెళిళ్న ఈ అబదధ్పు పర్వచనములు,
మనము మాటాల్డియునన్ కారయ్ములనిన్టి నుండి, ఈ సవ్రముల గందరగోళము
నుండి అది తపప్క వారిని బర్తికిసుత్ంది. వాటనిన్టి మధయ్లో, నిజమైన దేవుని
యొకక్ సవ్రము, ఒక మనిషిని, పాపములో చనిపోయిన సిథ్తి నుండి, అతికర్మము
నుండి, తిరిగి జీవమునకు పిలుసుత్ంది. అది తపప్క ఒక వెనుక జారిన సంఘమును
తీసుకొని, తిరిగి తపప్క జీవమునకు పిలుసుత్ంది. నిశచ్యముగా!
106 గురుత్ంచుకో, ముగింపులో, నేను దీనిని చెబుతాను, తరువాత ముగిసాత్ను.
యేసు అనాన్డు, “ఒక సమయము వసుత్ంది, అపుప్డు సమాధులలో ఉనన్
వారంద దేవుని సవ్రము వింటారు.” మీరు వినబోవుచునాన్రు. నీవు ఎలాటి
దోషారోపణతో ఉనన్పప్టికీ లెకక్కాదు, నీవు ఎలాగైనా దానిని వినబోవుచునాన్వు.
వారిలో కొందరు సమాధులలో నుండి బయటకు వచిచ్, దోషులుగా తీరుప్
చేయబడతారు. వారు సవ్రమును వినాన్రు, కానీ అది వారిని దోషులుగా
తీరుప్ చేసుత్ంది. మరియు ఈ దినమున నీవు వినన్టల్యితే, “ఈ దినమున,
ఎంతో కాలము తరువాత, మీరు నా సవ్రమును వినన్పుప్డు, మీరు నాకు
కోపము పుటిట్ంచిన దినములలో వలే, మీ హృదయమును కఠినపరచుకోవదుద్.”
మత సిదాధ్ంతములలో, లోకతవ్ములో తడుములాడుచునన్ పెంతెకొసుత్ వారైన
మీరునన్టల్యితే, “పైకి భకిత్గల వారివలె ఉండి, దాని శకిత్ని ఎరుగనివారై
యునన్టల్యితే,” మీరు పునరుతాథ్నములో లేపబడి, దోషులుగా తీరుప్
తీరచ్బడుటకు ముందు, కారణము ఇపుప్డు వాకయ్ము దావ్రా మీతో మాటాల్డిన
సవ్రము ఆ దినమున మిముమ్లను దోషులుగా తీరుప్ చేసుత్ంది.
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107 నీవు ఒక నులివెచచ్ని విశావ్సివై యునన్టల్యితే, “నీవు ఒక నులివెచచ్ని
విశావ్సివని,” దేవుని యొకక్ సవ్రము, ఈ ఉదయము నీ హృదయముతో
కేకవేసుత్ంది. నీవు పశాచ్తాత్పపడుట మంచిది.
108 పురుషులైన మీరు, సీత్లు, బాలురు లేక బాలికలు, కీసుత్ కొరకు జీవించని
యెడల, మరియు దేవుని యొకక్ సవ్రము ఆయన వాకయ్ము దావ్రా, “దానిని
ఆపుము,” అని చెపిప్నటల్యితే, నీవు దానిని ఆపివేయుట మంచిది. ఏలయనగా
ఒక దినమున నీవు మరలా దానిని వినబోవుచునాన్వు మరియు అపుప్డు అది నినున్
దోషిగా తీరుప్ చేయబోవుచునన్ది. నీవు దానిని కాదనలేవు, ఇపుప్డు అది నీతో
మాటాల్చునన్ది. మరియు, గురిత్ంచుకో, అది నమోదు చేయబడుచునన్ది.
109 మరియు సరియైన దానిని చేసి, ఆయన సవ్రమును వినన్వారు,
నీతిమంతులుగా, పరలోకములో, ఉదయిసాత్రు.
110 కాబటిట్, నీవు ఏదో సమయములో దేవుని యొకక్ సవ్రమును
వినబోవుచునాన్వు. బహుశా సప్ హ కోలోప్వునటుల్గా ఈ ఉదయమే, తపప్క
నీవు వెళుళ్చునన్ మారగ్ము నుండి మరలుకొని, దేవుని వైపు తిరగాలని అది నీ
హృదయములో మాటాల్డుతుంది. ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకో, నీ హృదయముతో
మాటాల్డుచునన్ సవ్రమును వారు పరలోకములో నమోదు చేసాత్రు. మరియు
ఏదో ఒక దినమున యేసు పిలిచినపుప్డు, సమాధులలో నుండి అంద ,
అంద , మంచివారు మరియు చెడడ్వారు, తిరిగి లేసాత్రు, అపుప్డు అదే
సవ్రము తినన్గా నీతో తిరిగి మెలల్గా మాటాల్డుతుంది, “ఆరిజోనాలోని, ఫినిక్స్ లో,
ఒకానొక ఆదివారము ఉదయమున, ఆ సవ్రమును రిచ్ మాటాల్డు ,
సేవకుడు ఎంతో సేపు నిలిపి ఉంచాడు, నేను మీతో మాటాల్డాను; వెం కలను
పెంచుకోమని, అసభయ్కరమైన దుసుత్లు ధరించుట మానమని సీత్లైన మీతో
చెపాప్ను; అబదధ్మాడుట మానమని, పొగతాగుట మానమని పురుషులైన మీతో
చెపాప్ను; దేవుని వాకయ్ము వైపు తిరగమని సేవకులైన మీతో చెపాప్ను.” నా భావము
ఏమిటో శారా? అది నిజము.

“అది సతయ్మై యునన్దని,” ఆ మెలల్ని సవ్రము చెపిప్ంది.
111 నేను నీకొదేము వలే రావలసి వచిచ్నటెల్తే, నేను ఇంక అకక్డకు వెళుళ్టకు
పర్యతన్ము చేసాత్ను. నేను ఆయన యొదద్కు వసాత్ను, అకక్డ ఎడారిలో ఏదో
సథ్లమునకు వెళిళ్, “పర్భువైన దేవా, నేను ఇకక్డ ఉనాన్ను, ఇపుప్డు ననున్
మారుచ్ము. నీ పోలికలోనికి ననున్ మారుచ్ము,” అని అంటాను. తిరిగి వాకయ్ము
నొదద్కు రండి. ఏదో సథ్లములో నీవు వాకయ్మును విడిచిపెటుట్టను నీవు సాత్వు,
తినన్గా తిరిగి దానియొదద్కు రముమ్, ఏలయనగా, ఒక చైన్ దాని బలహీనమైన
లింక్ నొదద్ అది అతి బలముగా ఉంటుంది. మరియు నీ జీవితములో ఎకక్డైనా
ఒక ఆచారమును సేవించుటకు, నీవు దేవుని యొకక్ ఆజఞ్ను విడిచిపెటిట్నటల్యితే,
నీవు మరొకవైపున ఎంత గటిట్గా ఉనన్ లెకక్కాదు, ఆ చైన్ తెగిపోతుంది.
మారుప్చెందని దేవుని హసత్మును పటుట్కొనియుండుము.
112 మనము పారిథ్ంచుకొందాం. ఈరోజు, ఎంతో దీరఘ్సమయము తరువాత,
మా హృదయమనే పలకలపై నీ శాసనములను వాయుము, నీవు మాటాల్డతానని
చెపాప్వు. నా ముందు ఏమి నిలబడియునన్దో నాకు తెలియదు. నేను ఎరిగిన
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ఒకే కారయ్మేమనగా, నీ వాకయ్మును తీసుకొని బయటకు వాయ్పించుటయే,
నిశచ్యముగా కొనిన్ బండల కింద ఎకక్డో నివసించునుగాక. దేవా, అది
ఏమైయునన్పప్టికి నేను పారథ్న చేయునది ఏమనగా, పర్తీ వయ్కిత్తో, పర్తీ
యౌవవ్నసుథ్నితో, పర్తి వృదుధ్నితో మాటాల్డుము. పర్భువా నా హృదయముతో
మాటాల్డుము, ఇకక్డ ఈ సేవకుల’ హృదయములతో మాటాల్డుము.
సంఘములోని హృదయములతో మాటాల్డుము.
113 తండీ, మా పారథ్న ఏమనగా, ఈరోజు మేము నీ సవ్రమును విందుము
గాక. మరియు మాకు తెలుసు, స యేలు యొకక్ దినములలో వలే, ఒక
దైవోకిత్ అరుదుగా ఉంది మరియు అది పర్జలను దిగాభ్ంతికి గురిచేసింది. కాబటిట్
ఈరోజున అలాగే ఉనన్ది. మేము కలలను, కలలను కనేవారిని కలిగియునాన్ము,
మేము పర్సంగీకులను, తరుజ్మా చేయువారిని కలిగియునాన్ము, కానీ దైవోకిత్,
పర్భువు వాకయ్ము నుండి వచుచ్ దిదుద్బాటు లేదు. పరలోకపు తండీ, మా పారథ్న
ఏమనగా, “పర్భువు యొకక్ మారగ్మును సిదధ్పరచుడి,” అని చెపుప్, అరణయ్ములో
కేకవేయు సవ్రము, ఈ దినమున ఆ సవ్రమును మరలా పరిశుదాధ్తుమ్డు మాకు
ఇమమ్ని మేము నముమ్చునాన్ము, “పర్భువు యొకక్ రాకడ కొరకు సిదధ్పడండి!”
అది ఎంత వింతగా ఉనన్ది, ’కారణము అకక్డ ఎనోన్ ఇతర సవ్రములు దానిని
బయటకు తీసివేయుటకు అది తిమిమ్రి పటుట్నటుల్ చేయుచునన్ది, కాని అది దానిని
వినువారి చెవులలో అది కృపా సహితముగా ఉనన్ది. మా అందరి హృదయములలో
ఇపుప్డు పరిశుదాధ్తుమ్డు కారయ్ము చేయాలని నేను పారిథ్సాత్ను.
114 మనము మన తలలను వంచియుండగా, మరియు మన
హృదయయములను డా వంచియుండగా నేను నముమ్తాను, ఏదో ఒక
హాలీవుడ్ సవ్రము నినున్ భినన్ముగా తయారుచేసినందున, ఎకక్డో నీవు నీ
యొకక్ జీవితములో ఏదో లేఖనమునకు అవిధేయుడవై, బైబిలు బోధతో
సమమ్తించలేదని నీవు గురిత్ంచిన యెడల. సేవకులైన మీరు బైబిలులో, ఎకక్డో
అది సతయ్మైయునన్దని కనుగొనాన్రు, మరియు మీరు దానిని బోధించినటల్యితే,
నీయొకక్ సంసథ్ నినున్ బయటకు తనిన్వేయునని నీకు తెలుసు, అది పరి రణ్ముగా
సతయ్మైయునన్దని నీకు తెలుసు. తపుప్ కారయ్మును తీసుకొని, తపుప్గా
జీవించుచునన్ పర్జలైన మీరు. తలుల్లైన మీరు, తం లైన మీరు, మీరు మీ
పిలల్లను దిదుద్టకు పర్యతిన్ంచలేదు, సరిగా వారిని పెంచుటకు పర్యతన్ము
చేయలేదు. మీరు సాయశకుత్లా పర్యతిన్ంచి ఉండవచుచ్, ఇంక వారు తినన్గా
లోకసుథ్లుగా మారిపోవుచునాన్రు, అయితే మీరు వారి ముందు మాదిరిని
ఉంచుచునాన్రు. మీరు దానిని చేయకపోయినటెల్తే, దేవుని యొకక్ సవ్రము
మీతో మాటాల్డుతుంది, “దానిని చేయవదుద్.”
115 ఇపుప్డు పర్తీ తల వంచియుండగా, కళుళ్ సుకొని ఉండగా, పరలోకపు
దేవుడు ఆకలిగొనుచునన్ వయ్కిత్ని, వారు ఎకక్డ తపుప్యై యునాన్రో కనుగొనిన
వయ్కిత్ని, వారి హృదయములలోనికి చునుగాక. మీ చేతిని పైకెతిత్, చెపప్ండి,
“పర్భువా, నీవు ఇషట్పడని వాటనిన్టిని, నాలోని అవిశావ్సమంతటినీ నీ సవ్రము
వాటిని బయటకు తీసివేయాలని నేను నిజముగా కోరతాను. నీవు కోరినటుల్గా
నేనుండునటుల్ ననున్ తయారుచేయుము.” మీ చేతులను పైకెతత్గలరా? పర్భువు
మిముమ్ను దీవించును. దేవుడు మిముమ్ను దీవించును.
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116 అపుప్డు బైబిలు చెపిప్యునన్ది, యేసు అనాన్డు, ఈ ఇతర సవ్రములనిన్టి
మధయ్లో, “ఇంక ఒకడు నా సవ్రము వినిన యెడల.” ననున్ వెంబడించిన
యెడల, నీవు నీ హృదయ వాంఛను పొందబోవుచునాన్వు.
117 పర్భువా, సమయము దాటిపోవుచునన్ది. అయితే బైబిలు దానిని
చెపిప్యునన్ది, “విశవ్సించిన వారంద , బాపిత్సమ్ము పొందిరి.” పరలోకపు
తండీ, నా పారథ్న ఏమనగా, నిజమైన ఒపుప్కోలుతో, చేతులెతిత్న పర్తీ ఒకక్ ,
వారు చదివిన దేవుని వాకయ్మును బటిట్, వారు తపుప్యై యునాన్రని వారు

సియునాన్రు. వారిలో సగము మందిని నేను ఎనన్ సియుండలేదు.
చుట అది నా పని కాదు, చుట అది నీ పనియై యునన్ది, పర్భువా.

పైకి లేపబడిన చేతులు వెనుక ఉనన్ ఉదేద్శయ్మును మరియు లకష్ మును
నీవు ఎరుగుదువు. ఈ ఘడియ నుండే, వారు, వారి హృదయములో
తీరామ్నించుకొననిముమ్, “ఈ దినము నుండి, ఇకమీదట, పెటట్వలసిన వెల
ఎంతైనపప్టికీ, నేను దేవుని వాకయ్మును, ఆయన సవ్రమును తీసుకొని
వెంబడిసాత్ను.” మరియు వారు వెళుళ్చుండగా, వారి మనసులో ఆ కవి వాసిన
పాటను వారు భరించుదురుగాక, “లోకమంత విడుదల పొందుటకు,
యేసు ఒంటరిగా తపప్క సిలువను భరించెను? పర్తి ఒకక్రికి అకక్డ ఒక సిలువ
యునన్ది; అకక్డ నాకు ఒక సిలువ యునన్ది. మరణము ననున్ విడుదల
చేయువర , ఈ పర్తిషిఠ్ంచబడిన సిలువను నేను భరిసాత్ను.” ఆ తరువాత దేవుని
యొకక్ సవ్రము ననున్ పిలిచినపుప్డు, “నేను ఆయన యొకక్ నీతితో నేను పైకి
వసాత్ను, కారణము నేను ఆయన యొకక్ సవ్రమును వెంబడించియునాన్ను, అదే
ఆయన వాకయ్ సవ్రము.” ఇపుప్డు, యేసుకీసుత్ నామములో, పర్భువా, నేను వారిని
నీకు అపప్గిసాత్ను.
118 ఇపుప్డు మనము మన తలలను వంచియుండగా, నీవు నీయొకక్
ఒపుప్కోలును, నీ పర్తిజఞ్ను చేయుము. తన తలను ఎగురవేయుచునన్ ఒక చినన్
బాలుడు అకక్డ రుచ్ండి ఉండుట నేను చి ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. మరియు
అకక్డ సంఘమునకు ఒక సవ్రము ఉనన్ది, “నీ రోగములనిన్టిని బాగుచేయు
యెహోవాను నేనే.” అదే సంఘములో ఉనన్ సవ్రము. మరియు మీరంద సవ్సథ్త
అవసరమైన వారంద , మరియు దేవుని యొకక్ పర్తిమాటకు సమరిప్ంచబడిన
జీవితములు జీవించుచునన్ మీరు ఏది సతయ్మో మీకు తెలుసు, మరియు నీకు
సవ్సథ్త అవసరమైతే, మీరు మీ చేతిని ఎతుత్తారా అని నేను ఆశచ్రయ్పడతాను. మీ
చేతినెతత్ండి, “పర్భువా, నాకు సవ్సథ్త అవసరము.” మంచిది.
119 ఇపుప్డు, ఆ సవ్రమును మీ హృదయములలో ఉంచుకోండి, “నీ
రోగములనిన్టిని సవ్సథ్పరచు యెహోవాను నేనే.” గురుత్ంచుకో, వాకయ్ము
పలుకబడినపుప్డు, అది నెరవేరవలసియునన్ది. మారుక్ 11:22 లో, యేసు
అనాన్డు, “ఎవడైన ఈ కొండను సి, ‘నీవు ఎతత్బడి సముదర్ములో
పడవేయబడమని’ చెపిప్, తన మనసులో సందేహింపక, తాను చెపిప్నది
జరుగునని నమిమ్నయెడల, వాడు చెపిప్నది జరుగునని మీతో నిశచ్యముగా
చెపుప్చునాన్ను.”
120 ఇపుప్డు, మన సవ్ంత మారగ్ములో పర్తీఒకక్ , మీ తలలు వంచండి,
మీ ఒపుప్కోలును చెపప్ండి, “పర్భువా, నేను నీ వాకయ్మును నముమ్తాను. నీవు



26 పలుకబడిన మాట

నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకేరీతిగా ఉనాన్వని నీ సవ్రము నాతో చెపుప్టను
నేను వినుచునాన్ను.” నేను కిందకు వెళిళ్, ఈ చినన్ బిడడ్పైన నా చేతులను
ఉంచబోవుచునాన్ను, ఏలయనగా ఇదంత ఏమిటో ఎరుగుటకు అతడు
ఎంతో చినన్వాడు, పర్శసత్మైన చినన్ బాలుడు, దరిదాపుగా, నా చినన్ యోసేపు
అంతవాడు. మరియు అంద పారథ్న చే త్, పారథ్న చే త్ ఉండండి, “పర్భువా,
నేను నీ సవ్రమును వింటాను. నేను నముమ్తాను.”
121 పరలోకపు తండీ, వారి దేహము యొకక్ సవ్సథ్త కొరకు ఈ చినన్ శోతలను నీ
యొదద్కు తెచుచ్చునాన్ము. మరియు, పర్భువా, ఇకక్డ ఈ చినన్ దీనుడైన బాలుడు

రొచ్నాన్డు, వరత్మానమంతటిగుండా అతడు నా దృషిట్ని ఆకరిష్ంచుచునాన్డు,
అకక్డొక తలిల్, తండి ఆ చినన్ బిడడ్ను పటుట్కొని రుచ్ండి ఉండుట నేను

సాత్ను. వైదయ్శాసత్ము గుండా, ఆ చినన్ బిడడ్కు ఒకక్ ఆశ లేదు. అకక్డ
సమసత్ముపై సావ్రీ చేయుచునన్ ఒక దేవుని సవ్రమునన్ది. మరియు ఈ సంఘము
ఏకముగా కలసి నేను ఎరిగిన పర్తి ఆజఞ్కు సిదధ్పడుచుండగా, మిగిలినది
నీకు చెందియునన్ది, తండీ. నేను అకక్డకు నడిచి వెళిళ్, ఆ బిడడ్పై చేతులను
ఉంచబోవుచునాన్ను.
122 తండివైన దేవా, యేసుకీసుత్ నామములో, నేను దీనిని ఖండించుచునాన్ను.
దేవుని యొకక్ శకిత్, దేవుని యొకక్ సవ్సథ్త…తరువాత ఐదు నిముషములలో
అతనిలో ఎంతో మారుప్ వచుచ్నుగాక. నీ యొకక్ మహిమారథ్మై, వారంద నీ
యొదద్కు వచుచ్దురుగాక.
123 పరలోకపు తండీ, నీవు వాగాద్నమిచాచ్వు. నేను ఎరిగియునన్ది అంతవరకే,
నీవు వాగాద్నమిచాచ్వు. అది చెపిప్యునన్టుల్గా, అది జరిగియునన్ది, “నీవు దీనితో
మాటాల్డినటల్యితే,” పర్తి రోగపు దయయ్మునకు లేక ఈ శోతలను బంధించిన
పర్తీ ఇబబ్ందిని, పర్తి అవిశావ్సపు ఆతమ్తో నేను చెపుప్చునాన్ను, “యేసుకీసుత్
నామములో, ఈ పర్జలను విడిచిపొముమ్.” ఇపుప్డు, అది వాయబడియునన్దని
మనకు తెలుసు, మరియు అది చెపప్బడియునన్ది, దేవుని యొకక్ మహిమ కొరకు,
ఘనత కొరకు జరుగనిముమ్. యేసుకీసుత్ నామములో అది అడుగబడినది.
124 ఇపుప్డు, నమమ్గలుగు మీరు, ఏమి సంభవించినపప్టికీ లెకక్కాదు,
లెకిక్ంచవలసిన పనిలేదు, తపప్క నమమ్ండి, వితత్నము అకక్డ చలల్బడింది. అది
మీ అంతరంగములో ఉనన్ ఆ చినన్, అదే సవ్రము. ఈ చినన్ బిడడ్ తలిల్దం లారా,
ఈ చినన్ బిడడ్ ఏ సిథ్తిలో ఉనన్పప్టికీ లెకక్కాదు, ఆ పిలల్వాడు సవ్సథ్పడతాడని దేవుని
వాకయ్ము మీ హృదయములో నాటబడియునన్ది? పారిథ్ంచియునన్ మిగిలిన మీ
అంద , ఒకరికొరకు ఒకరు, దేవుని యొకక్ వితత్నము మీ హృదయములో
చలల్బడిందని నముమ్తునాన్రా, “నా రోగము ముగించబడియునన్ది”? అపుప్డు
విశావ్స సహితమైన పారథ్న మీ కొరకు చేయబడినది, ఆ కొయయ్ నుండి కారు
నడుపుకొని వెళళ్ండి. మరియు సాతాను ఎనన్డైనా పర్యతన్ము చేసేత్, మీరు
తిరిగి ఇకక్డకు రండి, “ఆ సాప్నిష్ సంఘములో, ఆ ఆదివారము ఉదయమున
నిలబడియుండగా, విశావ్స సహితమైన పారథ్న నా కొరకు చేయబడింది. మరియు
దేవుడు వాగాద్నము చేశాడు!” విశావ్స సహితమైన పారథ్న రోగిని సవ్సథ్పరచును
మరియు దేవుడు వారిని లేపుతాడు. అది సంభవించియునన్ది. మీరు దానిని
నముమ్తారా? “ఆమేన్,” చెపప్ండి. [సమాజము, “ఆమేన్,” చెపిప్ంది.—సంపా.]



ఈ చివరి దినములలో దేవుని యొకక్ సవ్రము 27
దేవుడు మిముమ్లను దీవించునుగాక. ఇపుప్డు ఈ టమును తిరిగి రోజ్ కు,
ఇకక్డునన్, సోదరుడు జువెల్ రోజ్ కు అపప్గిసాత్ను. 
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