
వాకయ్మునిమితత్మునింద

 నెవిల్ సోదరుడా, నీకు వందనములు. [సహోదరుడు నెవిల్ “ఆమేన్”
చెపుప్చునాన్డు—సంపా.]

నేను సోదరుడు నెవిల్ కు చెపాప్ను, “నిశచ్యముగా ఈ ఉదయమున నీపై
రవవ్ంత అభిషేకము లేదు?”
2 నేను రోగుల కొరకు పారథ్న చేయుటకు వచాచ్ను. ఆదివారము ఉదయమున
పెందలకడ, అకక్డ కొంతమంది పర్జలు పోగైయునాన్రు. వారినే నేను అకక్డ
పటుట్కోవాలి, వారిని సంఘము నొదద్కు రానిచాచ్ను. ఆలయము చు ట్ రోగుల
కొరకు పారిథ్ంచుట, అది ఎలల్పుప్డు శేషట్మైనదని నేను అనుకొంటాను. నాకు
తెలియదు. ఆలయము అంటే నాకు ఇషట్ము, మరియు సంఘము యునన్ చోటికి
వచిచ్, బయట పర్జలకు పారథ్న చేయుట నాకు ఇషట్ము.
3 ఆ వెనుక ఒక చినన్ బాలిక యునన్ది, ఎంతో చకక్ని చినన్ పాప, ఎందుచేత,
పర్జలు వారి గృహమునకు వెళల్కపోయినటెల్తే, ఆమె ఇకక్డే ఎకక్డో రొచ్ని
యుంటుందని నేను అనుకొంటాను. ఓ, ఇపుప్డు నేను సాత్ను. మరియు
అది ఎంతో చకక్నిదై యునన్ది. ఆమె చాలా రోగిగా యునన్ది. భాషలతో వచిచ్న
వరత్మానమును, మరియు దానియొకక్ అనువాదమును మేము వినుచుంటిమి.
మేము విం యుండగా, ఆ చినన్ బాలికను రిచ్ ఏదో చెపప్బడినదని మేము
గర్హించియునాన్ము. అకక్డ ఏమి చెపాప్లో అని, పర్భువు ఒక వరత్మానమును
ఇచిచ్నటెల్తే, డాలని మేము కనిపెటుట్చునాన్ము. అయితే ఆ చినన్ బాలిక
బాగుగానే యుండబోవుచునన్ది, ఆరోగయ్ముగా ఉండబోవుచునన్ది. మరియు ఆ
విధముగా…
4 అకక్డ ఒక సీత్ డా యునన్ది. ఆమె తన దృషిట్ని కోలోప్యియునన్ది, మేము
ఆమె కొర పారిథ్ంచుచునాన్ము. అకక్డ బయట అంబులెన్స్ లో ఒక మనిషి, ఒక
సేవకుడు యునాన్డు. ఆ మనిషి ముపప్యి ఐదు లేక నలభై పౌండల్ కంటే ఎకుక్వ
బరువు యుండడు. కాబటిట్ నేను వారి కొరకు పారథ్న చేయుటకు కిందకు వచాచ్ను.
5 నేను ఒక రకముగా సంకోచించిన కారణమేమనగా, నా పళళ్లో నుండి,
ఎంతో నింపబడియునన్ సునన్ము రాలిపోయింది. మరియు నాకై నేనుగా
ఈల వేయుచునాన్ను, ఈ ఉదయమున, ఆ ముందు యునన్ పనున్ను,
నేను పీకించవేయవలసి వచిచ్ంది. ఆ సథ్లములో వాటి మీద తలు
ఉంచబడాడ్యి. కాబటిట్ ఈ వృదధ్ వయసుస్ పైకి పాకుచుండగా, అది మాతర్మే
నేను ఎరిగియునాన్ను. దానిలో సునన్ము నింపబడింది, దానిలో సగానికి. నేను
మాటాల్డుట పారంభించినపుడు, నీవు దానిని గర్హించగలవు. గాలి ఒక రకముగా
బయటకు నెటుట్తుంది, నా భావము నీకు తెలుసా, బయటకు నీ పెదవుల గుండా.
అది ఒక రకముగా నోరు తిరుగకుండా చేసుత్ంది.
6 ఈ ఉదయమున నిజానికి మనము సజీవులుగా యుండి ఒక ఆధికయ్త గల
పర్జలుగా ఆలయమునకు వచాచ్ము. ఈ కిసమ్స్ సందరభ్మున, వారు కలిగియునన్
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ఉతస్వము కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము, అదే నా నిరీకష్ణ…ఈ ఉదయమున
అకక్డ ఎంతోమంది చినన్ పిలల్లునాన్రు, కాబటిట్ నేను మౌనముగా యుంటాను.

డండి? మనము పెదద్వారము, కొనిన్సారుల్ మనము కనీసము పిలల్లు వినలేని
విషయములను మాటాల్డతాము, నీకు తెలుసా.
7 అయితే, కొంచెము తరువాత చినన్ పిలల్ల కొరకు సంఘము చినన్ కానుకను
కలిగియునన్ది. నేను ఆ వెనుక యుండి, దానిని పైగా సుత్నాన్ను. ఓ,
నీవు ఉండాలనుకొనుచునాన్వా? సండే క్లు తరువాత, మీరు కొంచెము
వేచియుండండి, డండి, ’కారణమేమనగా, ఆ చినన్ పిలల్లకు ఇచుచ్టకు,
ఈ ఉదయమున వారు కొనిన్ బహుమానములను కలిగియునాన్రని నేను
అనుకొనుచునాన్ను. చినన్ పిలల్లారా గురుత్ంచుకోండి, మనము దీనిని
చేయుచుండగా, దీనిని నేను తేటపరచ్గోరుచునాన్ను, అది శాంతాకాల్స్
కాదు, ’కారణము అది ఒక కథయైయునన్ది, దానికి ఏ అరథ్ము లేదని మీరు
తెలుసుకుంటారు. అయితే అది యేసుకీసుత్ నుండియై యునన్ది. ఇది అనిన్
సతయ్ములకు సతయ్ము, నీవు డు అది దేవుని యొకక్ కుమారుడు. ఈ
ఉదయమున, ఈ చినన్ బహుమానమును మేము మీకు ఇచుచ్చునాన్ము,
కారణము అది మీరు ఎరుగునటుల్, ఒకసారి దేవుడు మానవాళికి ఎనన్డైనా
ఇవవ్బోవు అతి గొపప్ కానుకను ఇచాచ్డు: అది ఆయన కుమారుడే. మరియు
దానిని వయ్కత్పరుచ్టకు మేము ఒక దీనమైన విధానమును కలిగియునాన్ము.
దానితో అకక్డ పోలిచ్నటెల్తే, మేము మీకు ఏమియు ఇవవ్లేము. అయితే
మరుత్ లముగా, ఒకరికి ఒకరము, దానిని చేసాత్ము.
8 ఇపుడు, వచేచ్ ఆదివారము వరకు కనిపెటట్బోవుచునాన్ను. నేను చెపప్గోరే ఒక
విషయము మీద, ఎలాగైనా, నేను బహుశా కనిపెడతాను. పైన గృహము నొదద్, ఒక
దరశ్నమును రిచ్, ఒకటి మాకు తెలియపరచ్బడియునన్ది, నేను తపప్క దానిని
బయటకు వెంబడించాలి. అది ఒక రకముగా కరుకుగా యుంటుందని మనము
ఎనన్ తలంచరాదు. ఆయన భారములు తేలిక.
9 అది తరువాత ఆదివారమై యునన్ందున, పర్భువు చితత్మైన యెడల,
ఈ టమును మనము కలిగియుండుటకు దేవుడు సంతోషించిన
యెడల, కొతత్ సంవతస్రము సందరభ్ముగా ముందు, ఇకక్డ మనము ఒక

టమును కలిగి యుండబోవుచునాన్ము. ఉదయము టమును మనము
కలిగియుంటాము. రోగుల కొరకు పారథ్న చేదాద్ము, మరియు బాపిత్సమ్ము

టమును కలిగియుంటాము. తరువాత నేను అనుకొంటాను, వారు లోనికి
వచుచ్నటుల్ మన సేన్హితులకు పర్కటన చేదాద్ము. అపుప్డు మనము ఆదివారము
ఉదయము మరియు ఆదివారము రాతిని కలిగియుంటాము. తరువాత పర్జలు

తన సంవతస్ర టము కొరకు, వేచి యుండగోరినటెల్తే, అపుప్డు మనము,
ఈసారి కనిపెటేట్ టమును కలిగియుందాము? [సహోదరుడు నెవిల్ “అవును”
అని చెపుప్చునాన్డు—సంపా.]
10 తన సంవతస్రము రాతికి, అకక్డ మాటాల్డే అనేకమంది సేవకులు
అరథ్రాతి వరకు మాటాల్డతారు. అలాటి సేవకులను వచిచ్ మాటాల్డమని మనము
ఆహావ్నిదాద్ము. పర్భువు చితత్మైన యెడల, తన సంవతస్రము రాతికి మాటాల్డే
వారిలో, నేనును వారిలో ఒకడిగా యుండగోరుచునాన్ను.



వాకయ్ము నిమితత్ము నింద 3
11 మరియు తరువాత ఆదివారము, దేవుడు ఎలా తన పర్జలతో వయ్వహరిసాత్డో,
జరిగిన ఒక వరుస సంగతులను, జరుగుచునన్ సంగతులను నేను పైకి తెసాత్ను.
మరియు దానిని తినన్గా, సంఘము నొదద్ ఒక ముమమ్రానికి తెచిచ్ పెడతాను.
12 మనము వెళుల్చునన్ ఆదాయపు పనున్ వయ్వహారమును రిచ్, మీలో కొందరు
ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్రు. అది పరిషక్రించబడింది. కాబటిట్ అది ఎలా సంభవించి
యునన్దో డా నేను మీకు చెపుతాను. నేననుకొంటాను, అది మరలా నేను తిరిగి
చెపాప్లి, వచేచ్ ఆదివారము, కాబటిట్ వచేచ్ ఆదివారము వరకు నేను కనిపెటాట్లి. ఈ
ఉదయమున, వాకయ్ములో నుండి నేను కొంచెము మాటాల్డుతాను, డండి?
వచేచ్ ఆదివారము, పర్భువు చితత్మైన యెడల, పర్భువు చెపిప్న విషయములను
పర్తి ఒకక్టి మీకు తెచుచ్టకు పర్యతన్ము చేసాత్ను. దాని సాథ్నమును అది
ఖచిచ్తముగా తాకుటను గమనించండి, ఖచిచ్తముగా సరిగాగ్ అది దాని సాథ్నములో
యుంచబడింది. డండి? ఆయన ఏదియు తపుప్ చెపప్డు.
13 కాని, ఇపుప్డు, ఒక విషయమును నేను ఈ ఉదయమున చెపప్గోరుదును,
నినన్ జరిగిన ఒక సంగతిని రిచ్, బహుశా నేను వచేచ్ ఆదివారము చెపప్ను.
ఈ ఉదయమున నేను వ త్యుండగా కొంచెము అయిషట్ముగా యునాన్ను,
కారణము నేను నిజముగా ఒక రకముగా చీలిచ్వేయబడాడ్ను. కాబటిట్ నేను దానిని
ఎకుక్వ ఇషట్పడను. కాని, నేను ఇకక్డ యునన్ందున, మంచిది, నేను చేయగలిగిన
శేషట్మైన రీతిలో పర్యతిన్సాత్ను.
14 మొనన్టి రాతి, ఇకక్డ మీరు ఎరిగియునన్టుల్గా, సోదరుడు మరియు
సహోదరి సాత్ మన్ తో నేను సహవాసమును కలిగియునాన్ను, ఆయన
మన సంఘ ధరమ్కరత్లలో ఒకరు, ఆయన, ఆయన భారయ్, ననున్ నా భారయ్ను
దరిశ్ంచటానికి వచాచ్రు. పర్భువు చితత్మైన యెడల, ఫినికుస్ మరియు ఆ చుటుట్
పర్కక్ల టములను రిచ్ మేము మాటాల్డుచుంటిమి. మేము పదినన్ర వరకు
పైన యునాన్మని నేను అనుకొంటాను, మరియు నేను నా పడకకు పదకొండు
గంటల సమయములో వెళాల్ను.
15 రాతి ఒక సమయములో, నేను ఒక కలను కనాన్ను. మరియు ఈ కలలో
నేను ఒకరిని శాను, అతడు నా తండి వలె యునాన్డని అనుకొందాము; ఒక
బలమైన ఎతెత్న మనిషి, అలంకారముగా నా తండికి పాతినిధయ్ం వహిసుత్నాన్డని
మాటాల్డతాను. నేను ఒక సీత్ని శాను, ఆమె నా తలిల్ వలె కనబడుట లేదు,
కాని, ఇంక , ఆమె నా తలిల్ వలె యునన్దనుకొందాము. ఈ మనిషి (నా
తండి వలె యునాన్డనుకొందాము, ఈ సీత్ యొకక్ భరత్) రముగా ఆమెను
హింసించుచునాన్డు, ఎంతమటుట్కనగా అతని చేతిలో ఒక గొపప్ చెకక్పేడునన్ది,
మరియు అతడు ఆమెను ఆ రీతిగా పటుట్కొని, ఆ పెదద్ కరర్తో ఆమెను
కొటుట్చునాన్డు, ఆమె కింద పడిపోవుచునన్ది, తరువాత, మళీళ్, కొదిద్ సేపటి
తరువాత, ఆమె తిరిగి పైకి లేచి నిలబడింది. మరలా అతడు, ఆమె చు ట్ వెళిల్,
ఆమెను అతడు మరలా కొటాట్డు, మరలా కొటాట్డు. నేను రములో యుండి
దానిని గమనిసుత్నాన్ను.
16 చివరగా, నేను దానిమీద విసిగిపోయాను. నేను ఈ మనిషి కంటే చాలా
చినన్వాడిగా యునాన్ను, అతడు నా తండి వలె యుంటాడనుకొందాము.
కాబటిట్ నేను అతని యొదద్కు నడచి వెళిల్, అతని ముఖముపై నా వేలు పి,
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నేననాన్ను, “మళీళ్ ఆమెను కొటట్వదుద్.” డండి? నేను ఆలాగు చేసినపుప్డు,
ఏదో సంభవించుట పారంభమైనది, నా చేతులు బాగా ఉబిబ్పోయి, నా
కండరాలు, బలముగా లావుగా మారినవి. ఆలాటి కండరాలను నేను ఎనన్

సియుండలేదు. నేను సరిగాగ్ అతని కాలర్ పటుట్కొని, “మళీళ్ ఆమెను కొటట్వదుద్,
నీవు మళీళ్ కొటిట్నటెల్తే, నీవు ఇక నాతో తేలుచ్కోవాలి, మళీళ్ ఆమెను కొటిట్నటెల్తే.”
అపుప్డు ఆ మనిషి ననున్ సి భయపడాడ్డు. నాకు మెళుకువ వచిచ్ంది.
17 మంచిది, అకక్డ పరుండియుండగా, సరిగాగ్ ఒకక్ కష్ణములో, నిజానికి,
దానియొకక్ అనువాదము వచిచ్ంది. అది నిజానికి, అలంకార భాషలో మాటాల్డితే,
అది సంఘమైయునన్ది, అది ఒక విధముగా తలిల్. మరియు తండి ఆమెపై
యునన్ సంఘశాఖ, భారయ్ మీద భరత్ ఏలుబడి చేసినటుల్గా, అది సంఘము పైన
ఏలుబడి చేసుత్ంది. ఈ సంఘశాఖలు ఆ సంఘమును కొటుట్చునన్వి, కనీసము
ఆమెను తన పాదముల మీద నిలబడనియుయ్ట లేదు. సరిగాగ్, పర్తిసారి ఆమె
పైకి లేచుటకు పర్యతిన్ంచినపుడు, లేక ఏదైనా చేయుటకు పర్యతిన్ంచినపుడు,
అకక్డయునన్ పర్జలు, సంఘశాఖలు ఆమెను కిందకు పడవేయుచునన్వి. దాని
భావము కొనిన్ విశావ్సపు కండరములు నా వేలికి అతుకొక్నుచునే యునన్వి, నేను
ఇటుల్ చెపుతునాన్ను, “నీవు నాతోనే పెటుట్కొంటునాన్వు. శారా?” కారణము,
అకక్డ కొందరు పర్జలు దేవునికి చెందిన వారునాన్రు. అది బాగునన్ది.
18 అకక్డ రెండు లేక డు గంటలు దరిదాపుగా మేము యుండియునాన్మని
నేననుకొంటాను. వారిలో ఒకరు, నా కుమారెత్ రిబాక్, ఆ వెనుక ఉనన్ది,

యిస్ విల్ లోని మెథడిసుట్ హాసిప్టల్ లో పని చేసుత్ంది. ఓ, అది, ఒక చినన్ నరుస్
టైనింగ్. అది “జీతము లేకుండా ఆసుపతి సహాయకుల ఉదోయ్గము చేసేవారు,”
అని వారిని పిలుసాత్రు లేక ఆ విధముగా పిలుసాత్రు. ఆ ఉదయమున వారు
ఆమెను రమమ్ని పిలిచియునాన్రు, దానిని బటేట్ నేను మేలొక్నాన్ను. ఉదయమున
పెందలకడ, ఆమె మరియు క్లులో ఆమెతో పనిచేసే సహచరురాలితో,
వారిదద్ కలిసి పని చేసాత్రు, వారిని యిస్ విల్ తీసుకొని వెళల్బోవుచునాన్రు.
వారు అకక్డ పది గంటలకు ఉండవలసియునన్ది. ఆమె ఎందుకు పడక గదిలోనికి
రాలేకపోయిందోనని నా భారయ్ ఆశచ్రయ్పడింది. నేను దానికి గడి వేసియునాన్ను.
19 ఇపుప్డు, నా జీవితములో ఎనోన్ సంగతులు సంభవించియునన్వి, కాని
అలాటి దానిని నేను ఎనన్ కలిగియుండలేదు. నేను ఒక చినన్ మైకములోకి
వెళాల్ను. దాని అనువాదము నాకు తెలియదు. అలాటి దానిని ఎనన్ నేను
నా జీవితములో కలిగియుండలేదు. కాని, నా ముందు, అది ఒక దరశ్నము అని
నేను గర్హించాను మరియు నేను ఆ దరశ్నములో యునాన్ను. అయితే నేను
నా కుమారుడైన యోసేపుతో మాటాల్డుచునాన్ను. అతడు ఆ సమయములో
గదిలో లేడు. కాని ఎలాగో అది ననున్ తాకియునన్ది, నేను యోసేపుతో
మాటాల్డుచునాన్ను.
20 నేను పైకి శాను. నా ముందు ఒక రకమైన పిరమిడ్ ఆకారములో అది
ఉనన్ది, అవి చినన్ పకుష్లు, అవి అంగుళము పొడవునన్వి. అవి పైన కొమమ్లపై
యునన్వి, అకక్డ ఒక కొమమ్ మీద డు లేక నాలుగునాన్యి. తరువాత
కొమమ్ మీద, ఎనిమిది లేక పది ఉనాన్యి. మరియు కింద పదిహేను లేక ఇరవై
యునాన్యి.
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21 వారు చినన్ సైనికులై యునాన్రు, కారణమేమనగా వాటి రెకక్లు
నలిగిపోయినవి, మరియు అవి నాతో మాటాల్డి ఏదో చెపుప్టకు
పర్యతిన్ంచుచునన్టుల్గా కనబడినది. నేను పశిచ్మాన యునాన్ను. ఆరిజోనాలోని
టుసాన్ లో యునన్టుల్ కనబడుచునన్ది. ఆ పకుష్లు రుప్నకు సుత్నాన్యి,
మరియు నేను జాగర్తత్గా వింటునాన్ను, అవి నాతో ఏదో చెపుప్టకు
పర్యతిన్సుత్నన్టుల్ కనబడింది, అవి చినన్ రెకక్లను కలిగియునన్వి, అవి
నలిగిపోయినవి. అవి ఎంతో యుదధ్ గాయములతో యునాన్యి. తరువాత
అకసామ్తుత్గా, ఆ రీతిగా ఎగిరి ఒక పకిష్ మరొక పకిష్ సాథ్నమును తీసుకొనన్ది. ఆ
చినన్ పకుష్లు రుప్ వైపునకు వేగముగా ఎగిరిపోయినవి.
22 మరియు అవి దానిని చేసినపుప్డు, అచచ్ట నుండి ఒక పొడుగైనటువంటి పకిష్
వచెచ్ను, అవి పావురముల వలే ఉండెను, చాలా పదునైన రెకక్లు కలిగి ఉండెను.
మరియు అవనిన్యు డా గుంపుగా చాలా వేగముగా వచెచ్ను, చినన్ పకుష్ల కంటే
వేగముగా వచిచ్, రుప్ వైపుగా అవి ఎగిరి వెళెల్ను.
23 నేను ఇంక …నా రెండు మనసాస్కుష్లతో ఏకముగా యునాన్ను, నేను
ఇకక్డ నిలబడి యునాన్నని ఎరిగియునాన్ను, ఆలాగే మరొక చోట డా
యునన్టుల్గా ఎరిగియునాన్ను. డండి? నేననుకొనాన్ను, “ఇపుప్డు, ఇది
దరశ్నమై యునన్ది, దీని భావము ఏమిటో నేను తపప్క తెలుసుకోవాలి.”
24 అవి వెళిల్పోగానే రెండవ గుంపు పకుష్లు వచాచ్యి, నేను పశిచ్మ దిశగా

శాను. అది ఒక పిరమిడ్ పములో యునన్ది, రెండు పర్కక్ల రెండు,
ఒకటి పైగా, ఎంతో బలమైన ఐదుగురు తలు వచాచ్రు. నా జీవితములో
నేను ఎనన్ వాటిని డలేదు. ఎలాటి అదుభ్తమైన వేగము, నేను ఎనన్

సి యుండలేదు. వాటి తలలు వెనుకగా, వాటి మొన రెకక్లతో, తవ్రగా
పర్యాణము చేయుచునన్వి! మరియు సరవ్శకిత్గల దేవుని యొకక్ శకిత్, ఎలా ననున్
తాకియునన్దనగా, అది ననున్ నేల మీద నుండి తినన్గా పైకి లేపినది.

జోసెఫ్ ఇంకా మాటాల్డుటను నేను వినగలను.
25 శబద్ అవరోధమును బర్దధ్లు చేసినటుల్గా అది శబద్ము చేయుచునన్ది. ఒక
గొపప్ గరజ్న, రములో దకిష్ణమునకు పైకి వెళిల్ంది. నేను పైకి లేపబడినపుడు…
అకక్డ తల యొకక్ ఎలాటి అదుభ్తమైన వేగము యునన్దో! వారు
వచుచ్చుండగా, తినన్గా నాలోనికి ఊడిచ్వేసుకొం , ఆ ఆకారములో నేను

డగలను.
26 ఇపుప్డు, నేను కలగనుట లేదు. లేదు. ఇపుప్డునన్ంత ఎంతో
మెళకువగావునాన్నో, అకక్డ నేను అంత తినన్గా యుండియునాన్ను. డండి?
27 అయితే అది ఇకక్డకు వసుత్ంది. వారు ఎంత అదుభ్తమైన వేగముతో
యునాన్రనగా, చివరకు, అది పైకి లేపబడినపుడు, నేననుకొనాన్ను…ఆ
పేలుడును నేను వినాన్ను, ఒక పేలుడు వలె, ఒక శబద్ అవరోధము వలె బయటకు
వెళిల్ంది. అది సంభవించినపుడు, నేననుకొనాన్ను, “మంచిది, దీని భావము తపప్క
నేను చంపబడబోవుచునాన్ను, డండి, ఏదో ఒక విధమైన పేలుడులో.” నేను
ఆ విషయములను రిచ్ ఆలోచించుచుండగా, “కాదు, అది కాదు, కారణము
అది ఒక పేలుడై యునన్టెల్తే, అది జోసెఫ్ ను డా కలిగియునన్ది, ఏలయనగా
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అతడు అకక్డ యునాన్డు, నేను అకక్డ యునాన్నని అనుకొం , ఇంకా
అతడు మాటాల్డుచునే యునాన్డు. నేను అతని మాటలు వినగలను. అది అదియై
యుండలేదు.”
28 ఇపుప్ ఇదంత దరశ్నములో యునన్ది. అది అది కాదు… డండి? అది
దరశ్నములో యునన్ది.
29 తరువాత అకసామ్తుత్గా, వారు నాతో యునన్టుల్గా నేను గర్హించియునాన్ను.
నేను వారిని డలేకపోయాను, కాని ఒక పిరమిడ్ వలె వారునన్ నకష్తర్
రాశిలోనికి, ఐదుగురు తల నకష్తర్ రాశిలోనికి నేను తేబడియునాన్ను.
నేననుకొనాన్ను, “ఇపుప్డు, మరణ త వాటిలో ఒకటైయుంటుంది. ఐదు కృపా
సంఖయ్.” దానిని నేను ఆలోచన చేయుచునాన్ను. నేననుకొనాన్ను, “ఓ! అది నా
వరత్మానముతో వచుచ్చునన్ది. అది నా యొకక్ రెండవ ముమమ్రము. వారు పర్భువు
నుండి నాకు వరత్మానము తెచుచ్టకు వసుత్నాన్రు.” నా బలమంతటితో, నేను,
ఎంత బిగగ్రగా అరవగలనో అంత బిగగ్రగా అరిచాను, “ఓ, యేసు నీవు ననున్ ఏమి
చెయయ్మంటావు?” నేను ఆలాగున చేసినపుడు, అది సరిగాగ్ నానుండి రముగా
వెళిల్పోయింది.
30 నేను అపప్టి నుండి బాగుండ లేదు. డండి? నినన్ రోజంతా నేను
దరిదాపుగా భయముతో నింపబడినవాడనై, ఇంటి యొదద్నే యుండవలసి
వచిచ్ంది. నా మనసుస్ను నేను తేటపరుచ్కొనలేకపోయాను. దేవుని యొకక్
మహిమ మరియు శకిత్! అది ననున్ విడిచిపెటిట్నపుప్డు, నాకు అంతా తిమిమ్రి
పటిట్ంది. నా చేతులను నేను రుదుద్కొనుటకు పర్యతిన్ంచాను. “నేను నా శావ్సను
పీలచ్లేననుకొనాన్ను.” కింద చు ట్ ముందుకు వెనుకకు నేను నడిచాను.
నేననుకొనాన్ను, “పర్భువా, దాని భావము ఏమిటి? దాని భావము ఏమిటి?”
తరువాత నేను ఆగాను, నేననాన్ను, “పర్భువైన దేవా, నీ సేవకుడు…దానిని
గర్హించలేకపోవుచునాన్డు. ఎందుచేత? అది ఏమైయునన్ది? పర్భువా, దానిని
తెలియజేయండి.” మంచిది, అపుప్డు…
31 “పర్భువు యొకక్ శకిత్” అని నేను చెపిప్నపుడు, నేను దానిని రిచ్ చెపప్లేను.
దానిని వివరించే మారగ్ము అకక్డ లేదు. ఇకక్డ దీవెనలలో నీవు సప్ శించినటుల్గా
కాదు. అది పర్భువు యొకక్ దీవెన. అది పవితర్మైనది! ఓ, అయోయ్! కనీసము ఒక
మరుత్ డు ఊహించే దానికి అది అవతల యునన్ది. డండి? అది ఎంతగానో
ననున్ బాధించుచునన్ది. అది ఒక దీవెన కాదు. అది బాధింపబడుట. నీవు
కలవరపడాడ్వు. డు? అది అదియే.
32 అది ఏమైయునన్దో దానిని పర్జలకు చెపప్గలిగే మారగ్మును నేను కేవలము
పొందగలిగినటెల్తే…దాని యొకక్ భావన ఎలా యుంటుందో! అది ఇకక్డ

రుచ్నన్టుల్గా, ఆనందించునటుల్గా కాదు. అది ఎలాంటిదనగా నీలోని పర్తీ
నరము, అది భీతికంటే ఎకుక్వగా ఉంటుంది. అది భయపడుట కంటే ఎకుక్వగా
యుంటుంది. అది ఒక పవితర్మైన గౌరవము. నేను…దానిని అకక్డ వివరించే
మారగ్ము లేదు. కనీసము చివరకు, నా రిత్ వీపు భాగము, పై నుండి కిందకు
నా వెనున్ అంతా, పైకి కిందికి నా బొటన వేళళ్ గుండా, నా పాదముల గుండా,
నా మొతత్ము తిమిమ్రి ఎకిక్పోయింది. డండి, ఈ పర్పంచములో నుండి నీవు
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ఎకక్డకో వెళిల్నటుల్గా యుంది. మరియు అది, కర్మేణా ననున్ విడిచిపెటుట్చునన్ది,
నేను పర్భువుతో చెపాప్ను, “ఓ దేవా, నీవు దానిని ననున్ తెలుసుకొననిసాత్వా?”
33 ఎనన్డైనా, ఎంతో దగగ్రగా, ఎంతో బలముగా తిరిగి ఆ జీవి వచిచ్యునన్ది.
సివ్టజ్ర్ లాండ్ లోని జురిచిచ్లో నేను యునన్పుప్డు, ఆ సమయములో
ఆఫికా గుండా గురర్ంపై సావ్రీ చేసే ఆ ఇంగీల్షువాడిని, ఆ జరమ్నీ పకిష్రాజు
గమనించుచునన్ది. మరియు ఆయన అనాన్డు, “అందరును పాపము చేసి
దేవుడనుగర్హించు మహిమను పొందలేకపోవుచునాన్రు.”
34 నాకు సహాయము చేయుమని పర్భువుకు నేను మొరర్పెటుట్చుంటిని. దాని
అనువాదమును ఆయన నాకు ఇవావ్లని కోరుచునాన్ను, ఎందుకంటే దాని
భావమును రిచ్ నేను ఆశచ్రయ్పోతాను. దాని భావము నేను వెళిల్పోవుచునాన్నా,
లేక నేను చంపబడబోవుచునాన్నా. అది ఆలాగు యైయునన్టెల్తే, నా
కుటుంబమునకు దానిని రిచ్ నేను ఏమియు చెపప్ను. అది నేను ఇంటికి వెళేల్
సమయమైయునన్ది, ఎందుకని, నేను వెళిల్పోతాను, దానికునన్దంతా అదియే.
కాని దాని భావము అదేయై యునన్టెల్తే, నేను నా కుటుంబమునకు చెపుప్ట నాకు
ఇషట్ము లేదు. దానిని రిచ్ వాళుల్ ఏమియు తెలుసుకొనుట నాకు ఇషట్ము లేదు.
సరిగాగ్ దానిని జరగనివవ్ండి, దానికునన్దంత ఆలాగున యుంటుంది.
35 నేననాన్ను, “పర్భువా, నాకు సహాయము చేయుము. ఇది, గృహమునకు నా
పిలుపు యైయునన్టెల్తే, కుటుంబమునకు చెపుప్ట నాకు ఇషట్ము లేదు, మంచిది,
నేను వెళిల్పోవుచునాన్ను.” నీవు డు…
36 నీవంటావు, “మంచిది, నీవు దరశ్నములో ఏమి చెపాప్వో, దరశ్నము ఏమి
చెపిప్యునన్దో, దానిని రిచ్ నీవు ఎందుకు ఆలోచన చేయ డదు?”
37 కాని ఆలాటి సంగతులను అపుప్డు నీవు ఆలోచించలేవు. ఎలాగైనా, నేను
చేయలేను. నేననుకొనాన్ను…నేను కలవరపడాడ్ను, ఇబబ్ంది పడాడ్ను. ఎలా
ఆలోచన చేయాలో నీకు తెలియదు, నీవు ఆలోచించలేవు.
38 నేననాన్ను, “పరలోకపు తండీ, దాని భావము ఒక పేలుడు ననున్ తీసుకొని
వెళల్బోవుచునన్టెల్తే, ఇపుప్డు ననున్ తెలుసుకొననిముమ్, ఆ పర్కారము దానిని రిచ్
నేను ఏమియు చెపప్ను. నీ మహిమ మరియు నీ శకిత్ మరలా నా పైకి వచిచ్,
మరలా ననున్ పైకి లేపనిముమ్. లేక నీ మహిమ నా మీదికి రానిముమ్, అపుప్డు నేను
తెలుసుకుంటాను, అది దాని యొకక్ భావమని, ఆ పర్కారము నేను దానిని నాకై
దాచుకొంటాను.” మరియు ఏమియు సంభవించలేదు.
39 కాబటిట్, అపుప్డు నేననాన్ను, “అలాగైతే, పర్భువా, నీవు నీ వరత్మానికుని నీ
పనిమీద పంపబోవుచునన్టెల్తే, అపుప్డు, మరలా నీ శకిత్ని రానిముమ్.” అది ననున్
గదిలో నుండి తీసుకొని వెళిల్నటుల్గా యునన్ది!
40 అయినను, నాకు తెలివి వచిచ్ంది, అపుప్డు, బైబిలును నా చేతిలో
పటుట్కొనియునాన్ను, డండి, దేవుడు నాకు సహాయము చేయమని
అడుగుచునాన్ను, నేను ఆలాగున చేసినపుడు, లేఖనములో ఒకదానిని
ఆయన నాకు పించాడు, తినన్గా దానికి సంభవించినదే, అకక్డే యునన్ది.
నేననుకొనాన్ను, “నిజానికి అది అదేనా? నేను దానిని ఎలా చేశాను?” జనులారా,
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ఆ విషయములను నేను వివరించలేను. అది నేను ఎరిగిన దేనికైనా రముగా
యునన్ది. డండి?
41 నా భారయ్ ఒక వింతైన సీత్ యైయునన్ది; పర్పంచములోనే ఒక శేషట్మైన సీత్.
కాని కొదిద్ సమయము, దానిని రిచ్ నేను ఏమియు చెపప్లేదు. నేను ముందుకు
వెళాల్ను. అకక్డ ఏదో సంభవించియునన్దని ఆమె ఎరిగియుండెను. కాబటిట్ నేను
ఆమెకు చెపిప్నపుడు, ఆమె అనన్ది, “నీకు తెలుసా, బిల్, అలాటి సంగతులెనోన్ నేను
వింటాను మరియు సాత్ను.” “నా హృదయమంతటితో నినున్ నముమ్తాను”
అనన్ది. “కాని అది నిజముగా ఒకదానిని కలిగియునన్ది,” అని అనన్ది.
42 ఆ పేలుడు మరియు, ఒక రాశిగా వేగముగా వచుచ్చునన్ ఆ ఐదు

తలు, అది ననున్ కదిలించి వేసుత్ంది. అలాటి పిరమిడ్ ను నేను ఒక దానిని
గీచియునాన్ను. డండి, వారు ఎలా ఉనాన్రనగా, మొదటగా వారు రములో
యునన్టుల్ కనబడాడ్రు. వారు పావురము వంటి రంగులో యునాన్రు. మరియు
వారు ఈ మారగ్ము నుండి వసుత్నాన్రు. వారు, ఎలా కనబడియునాన్రనగా, ఒకటి,
రెండు, డు, నాలుగు; మరియు ఒకటి తినన్గా పైన యునన్ది, డండి,
మొతత్ము ఐదు. వారు ఎంత వేగముతో వసుత్నాన్రో! వాటి వేగములో ఏ జెట్
విమానముతోను, మరియు దేనితోను పోలచ్లేము.
43 నేను వారిని డగలను, వారి తలలు ఒక విధముగా పర్కక్కు తిరిగి ఉనన్వి.
ఆ రెకక్లు మొనలు వలె వెనుకకు ఉనన్వి, సం రణ్, సరావ్ంగ కవచముతో, వారు
ఇకక్డకు వసాత్రు, కాబటిట్, “అయోయ్!” ఆ రీతిగా యునాన్రు. వారు తినన్గా కిందికి
వచిచ్, పిరమిడ్ వలె యునన్వారి నకష్తర్ రాశిలోనికి ననున్ తీసుకొని వెళాల్రు. నేను

మి మీద నుండి లేపబడుట శాను. బహుశా రములో, ఆ గరజ్నను నేను
వినాన్ను, “ మ్!” ఒక విమానము శబద్ అవరోధమును దాటుచునన్పుప్డు, అది
సంభవించుటను మీరు శారు, సరిగాగ్ రములో ఒక గరజ్న వలె యునన్ది.
44 నేననుకొనాన్ను, “ఇపుప్డు దీని భావము ఏమనగా, ఈ దరశ్నము
ననున్ విడిచినపుడు, నేను ఏదో ఒక పేలుడులో చంపబడబోవుచునాన్ను.”
నేననుకొనాన్ను, “ఇకక్డ నేనునాన్ను, నేను పైకి లేపబడాడ్ను. వారు ఇకక్డే ఎకక్డో
యునాన్రు, నేను తల యొకక్ పిరమిడ్ లో యునాన్ను. కాని నాకు తెలియదు,
పర్భువు ననున్ గృహమునకు తీసుకొని వెళుల్టకు వసుత్నాన్డేమో.”

అపుప్డు కింద ఉనన్ జోసెఫ్, “నానన్?” అంటునాన్డు.
“లేదు, అది ఆలాగునయైతే, అది అతనిని డా తీసుకొనియుండేది.”

45 ఏదో చెపిప్ంది, “మీరు…” గురుత్ంచుకోండి, అది ఎలల్పుప్డు ముందుకు
కనబడుచునన్ ఏదో ఒక వరత్మానము కొరకు నేను కనిపెటుట్చునాన్ను.
46 మొనన్టి దినమున దరశ్నము, మీకు తెలుసా, మీ మధయ్నే నేను ఇకక్డ
ఏమి సంభవించబోవుచునన్దో చెపుప్చుంటిని; ఎలా నేను రుయ్ని నుండి, ఈ
సథ్లమునకు ఎలా బోధించుచునాన్నో. తరువాత ఆయన అనాన్డు, “ఇపుప్డు
గురుత్ంచుకో, రెండవ మరమ్ము ఇంక రావలసియునన్ది.”

“అకక్డ ఒక వరత్మానము ఉనన్దని,” నేను అనుకొనాన్ను.
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47 ఇకక్డ నా వరత్మానమును గురుత్ంచుకోండి? ఆ తలరాయిని తెరచుట,
అకక్డ, ఆ ఏడు సవ్రములు మరియు ముదర్లు కనీసము దేవుని వాకయ్ములో
వాయబడియుండలేదు. గురుత్ంచుకోండి? అది ననున్ పిరమిడ్ లోనికి తీసుకొని
వెళిల్ంది.
48 ని జాక్ సన్, నీవు ఇకక్డ యునన్టెల్తే, అది ఎంతో కాలము కితము అది
నీవు నాకు ఇచిచ్న కలయై యునన్ది. ఈ ఉదయమున నేను దానిని చెపప్ను.
దేవుడు ఎంతో పరి రణ్ముగా యునాన్డు. మరియు దాని అనువాదమును
నీకు ఇవవ్నందుకు ననున్ మనిన్ంచుము; ’ఏలయనగా ఏదో కదులుటను నేను

సాత్ను.
J.T. ఇదే సంగతి, డండి, నాకు అది తెలుసు.
కాలిన్స్ సహోదరీ, ఖచిచ్తముగా అదియే. డండి?
వాటిలో ఆరు, తినన్గా అదే కారయ్మునకు నడుపుచునన్వి.

49 తరువాత, దరశ్నములు, ఎనోన్ సంవతస్రముల కితము మీ అందరికి
నేను చెపాప్ను, ఇది సరిగాగ్ నినన్టి దినమున సంభవించింది. డండి? అది
సంభవిసుత్ంది.
50 అది అకక్డ యునన్ది, తినన్గా సమసత్ము అకక్డ యుంచబడియునన్ది. అది
ఏదో కదులుచునన్ది. అది ఏమిటో నాకు తెలియదు. దేవుడు నాకు సహాయము
చేయాలని నా పారథ్న.

పారథ్న చేసుకొందాము.
51 పరలోకపు తండీ, మేము కేవలము మరుత్ లమై యునాన్ము, మరియు
ఈ ఉదయమున ఇకక్డ నిలబడియునాన్ము. పర్భువా…ఈ చినన్ మందను,
ఈ సంఘమును నడిపించుటకు నీవు ననున్ పంపావు. నేను నా అంతములో
యునాన్ను, ఏ మారగ్మో, ఏమిటో, ఎకక్డ నుండి వచుచ్చునన్దో నాకు తెలియదు.
కాని ఈ ఒకక్ విషయము నాకు తెలుసు, అదేమనగా, నీవనాన్వు, నీ చితత్ పర్కారము
పిలవబడిన వారికి, నినున్ పేమించువారికి “సమసత్మును సమ డి మేలు కొరకే
జరుగుచునన్వి.” దేవా, ఆ గొపప్ కృపా హసత్ము మాపై యుండవలెనని నేను
పారిథ్సాత్ను.
52 నీవు నిజముగా దేవుడవై యునాన్వని మాకు తెలుసు. నీవు ఎపుప్డో
గతించిన దినములలో జీవించినవాడవు కాదు, కాని ఇంక ఈరోజు నీవు
జీవించుచునాన్వు. నీవు ఎలల్పుప్డు దేవుడవైయునాన్వు. నీవు ఎలల్పుప్డు దేవుడుగా
యుంటావు. నీవు కాలమునకు ముందే దేవుడవై యునాన్వు, అకక్డ ఇక
ఎంతమాతర్ము కాలము లేనపుడు, నీవు దేవుడుగా యుంటావు. నీవు ఇంక
దేవుడుగా యుంటావు.
53 మేము నీ చేతులలో యునాన్ము పర్భువా. మేము కేవలము జిగట మనున్,
పర్భువా, నీవు మా కుమమ్రివాడవు, మముమ్ను మలచేవాడవు. మరియు మా
యొదద్ నుండి శేషట్మైన పరిచరయ్ను పొందునటుల్, ఆ మారగ్ములోనే మా
జీవితములను మలచండి. తండీ, దానిని దయచేయుము. మేము సరిగాగ్ నీ
చేతులలో యునాన్ము.
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54 ఇకక్డకు మముమ్లను మేము తెచుచ్కునే ఏ మారగ్మును లేదు, లేక మేము
ఎలా బయటకు వెళతామో మాకు తెలియదు. దేవా, మాకు జీవితమునిచాచ్వు,
మరియు మరలా మా జీవితములను నీకిసాత్ము, ఆ పర్కారము దానికి మారుగా
నీవు మాకు నితయ్జీవమునిచాచ్వు. మా సొంత జీవిలోనికి, మా విశావ్సము శావ్స
పీలుచ్కొంటుంది. దీనిని బటిట్ మేము నినున్ పేమిసాత్ము, కారణము ఒక దినమున
మేము నినున్ సాత్ము, మరియు నీవు నీ యొకక్ మహిమలో యుంటావు.
మేము నినున్ సాత్ము. ఆ మాటలను వినుటకు మేము ఎదురు సాత్ము, “భళా
నమమ్కమైన, నా మంచి దాసుడా, జగతుత్ పునాదికి ముందునుండే సిదధ్పరచబడిన,
నీ యజమానుని యొకక్ సంతోషములో పర్వేశించుము.” ఆ సమయము వరకు, ఓ
దేవా, మేము కలుసుకొను వరకు, మముమ్ను నడుపుము.

మేము నీ సేవకులము, మా పాపముల కొరకు మేము కష్మాపణ
అడుగుచునాన్ము.
55 ఈ బలమైన దరశ్నములు, పర్భువా, నీ సేవకునికి ఎంతో ఎకుక్వైయునన్వి.
నేను ఏమిచేయాలో నాకు తెలియదు. వాళుల్ వచాచ్రనే నాకు తెలుసు. అది
ఏమి చెపప్బడిందో, నేను ఏమి సియునాన్నో, అంతవరకే నేను చెపప్గలను.
కొనిన్సారుల్ అది ననున్ భయపెడుతుంది, పర్భువా. నేను ఏమిచేయాలో నేను
ఆశచ్రయ్పోతాను.
56 తరువాత, ఆ దేవ తలు మోకాళళ్ వరకు వాటి రెకక్లతో కపుప్కొని
యుండుటను యెషయా సినపుడు, ఎలా యెషయా భావించియునాన్డో,
నేను బైబిలు తీసుకొని అకక్డ చదివాను. ఆశచ్రయ్ము కాదు, అతడు బిగగ్రగా
మొరర్పెటాట్డు, “నా కనున్లు పర్భువు యొకక్ మహిమను సియునన్వి, అయోయ్
నాకు శర్మ!”
57 అపుప్డు, పర్వకత్ బిగగ్రగా మొరర్పెటిట్నపుడు: నేను అపవితర్మైన పెదవులు
గలవాడను, అపవితర్మైన జనుల మధయ్ నివాసము చేయుచునాన్ను, అని
అనన్పుప్డు, ఆ త నిపుప్ కొరివి తీసుకొని, అతని పెదవుల మీద యుంచినపుడు,
అతడు ఆలయములో శుదిధ్ చేయబడాడ్డు, అయినను అతడు ఒక పర్వకత్. దేవ త
ఆ నిపుప్ కొరివెలను తీసుకొని అతని పెదవులపై యుంచి శుదిధ్చేసి, ఈలాగనాన్డు,
“ఇపుప్డు, వెళిల్ పర్వచించు.”

పర్భువైన దేవా, అని యెషయా మొరర్పెటాట్డు, “పర్భువా, నేను ఇకక్డ
యునాన్ను, ననున్ పంపుము.”
58 ఈ దురామ్రగ్పు, వయ్భిచారపు తరము కొరకు, “మా కొరకు ఎవరు వెళతారు?”
అని ఆయన అనన్పుప్డు!
59 ఓ, దేవా, అది తిరిగి చెపప్బడనిముమ్. అది మరలా రానిముమ్, ఓ పర్భువా. శుదిధ్
చేయుచునన్ అగిన్తో పరిశుదాధ్తమ్ను పంపుము. ఏలయనగా, నేను అపవితర్మైన
పెదవులు గలవాడనని, అపవితర్మైన పెదవుల గలవారి మధయ్ జీవించుచునాన్నని
నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. పర్భువా, నీ దృషిట్లో మేము అపవి లము. అయితే,
శుదిధ్చేయు శకిత్ని పంపుము, పరిశుదాధ్తుమ్డా! పర్భువా, మముమ్ను శుదిధ్
చేయుము. పర్భువా, నీ సేవకుని శుదిధ్చేయుము.



వాకయ్ము నిమితత్ము నింద 11
60 అలాగైతే మాటాల్డుము, పర్భువా. నీ సేవకుడు వినుచునాన్డు, ఆ సవ్రమును
వినుటకు నేను కోరికతో యునాన్ను. నేను నీ వాడను. నీ బలిపీఠముపై ననున్
నేను యుంచుకొనియుండగా, నీవు చునటుల్, తగినటుల్గా వాడుకొనుము.
పరిశుదాధ్తుమ్డు ననున్ శుదిధ్ చేయునుగాక, పర్భువా; ఇది అదే ఘడియ
యైయునన్టెల్తే, ఇది అదే సమయమై యునన్టెల్తే, ఎవరైనా వెళాల్లని నీవు
కోరినటెల్తే, వారిని అభిషేకించి ముందుకు పంపుము.
61 పర్భువా, నాకు తెలియదు. ఆ తలను నేను సియునాన్ను, అంతవరకే
నాకు తెలుసు. అవి, ఖచిచ్తముగా సతయ్మైయునన్వని నీకు తెలుసు. పర్భువా, నేను
పారిథ్సుత్నాన్ను, “అయోయ్, నాకు శర్మ,” కాబటిట్ నాకు సహాయము చేయుము.
62 ఇపుప్డు, ఈ పర్జలను దీవించుము, పర్భువు యొకక్ జనమ్దినము యొకక్
పండుగకు ముందు, ఈరోజు మేము ఇకక్డ యునాన్ము. మాకు సహాయము
చేయుమని పారిథ్సాత్ము.
63 ఈ ఉదయమున, నీ సేవకుడైన మా సోదరుడు నెవిల్, బహుశా కొనిన్
కష్ణములు అతడు విశాంతి తీసుకోవాలని, ఇది ఆ సమయమై యునన్దని అతడు
భావించియునాన్డేమో, బహుశా నేను మాటాల్డవలసియునన్దేమో. ఇపుప్డు, నీవు
నాకు సహాయము చేయుమని పారిథ్సాత్ను.
64 ఇకక్డయునన్ వారు, మేమందరము, పర్భువా, అవసరతలో యునాన్ము.
కాబటిట్ ఇపుప్డు మేము నీ వాకయ్మును చదివి, కొదిద్సేపు ధాయ్నించుచుండగా,
మముమ్ను దీవించుమని మేము పారిథ్సాత్ము. పర్భువా, నీ ఆతమ్ మా మీదికి
వచుచ్నుగాక. ఆ గొపప్ నితుయ్డైన దేవుడు రాకముందు, ఈ చనిపోవుచునన్
పర్పంచమును కదిలించునటుల్, దేవుని యొకక్ వరత్మానముతో, తాజాగా
నీ బలిపీఠము నుండి, నీ పరిశుదాధ్తమ్తో, మముమ్ను శుదిధ్చేసి, నీ అగిన్తో
మండించుము. ఏలయనగా యేసు నామములో, ఆయన పియ కుమారుడు, మా
రకష్కుని నామములో మేము అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
65 మీ దృషిట్ని కొనిన్ లేఖనముల వైపు నేను పిలువగోరుచునాన్రు, కొంత నోటుస్,
నేను వాసుకునాన్ను.
66 డాక్ లేక బిలీల్, లేక వారిలో ఒకరు నాకు చెపాప్రు అని నేను నముమ్తాను,
పిలల్లను బటిట్ కొంచెము పెందలకడ విడిచిపెటాట్లని కోరారు. దానికొరకు వారు
కొనిన్ బహుమానములను కలిగియునాన్రు.
67 సండే క్లు నుండి ఇపుప్డే బయటకు వచిచ్న పిలల్లైన మీరు, కొంచెము
సేపు ఇకక్డ నిలిచియుండండి. మేము ఇకక్డ నుండి ఏమి చెపుతామో, అది మీకు
కొంచెము లోతుగా యుంటుంది, కాని మీరు ఇంక కొనిన్ నిముషములు మీ
అమమ్, నానన్తో రొచ్ని యుండండి. నేను వారితో మాటాల్డతాను.
68 ఇపుప్డు కీరత్నలు, 89వ కీరత్న. కీరత్న 89వ అధాయ్యము నుండి ఒకటి లేక
రెండు వచనములు నేను చదువుతాను. కీరత్న 89వ అధాయ్యము నుండి 50, 51,
52 వచనములను నేను చదువుతాను.
69 ఇపుప్డు, ఆ వెనుక, ఇంకా వెనుక మీరు బాగా వినగలుగుచునాన్రా?
మీరు వినగలుగుచునన్టెల్తే, మీ చేతులను ఎతత్ండి? ఈ మైకులనీన్ చకక్గా
పనిచేయుచునన్వా? [ఎవరో ఒకరు చెపుప్చునాన్రు “నాకు తెలియదు,” అని—
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సంపా.] ఇది బాగుందా, లేక ఇదా? ఇదా? ఇదా? [“ఈ పర్కక్న ఉనన్ రెండు
పనిచేయుచునన్వి.”] ఇకక్డే, ఈ రెం ఉనన్వి? [“ఇది, ఇది మరియు ఇది.”]
మంచిది.
70 వారు దీనిని టేపు చేయబోవుచునాన్రో లేదో నాకు తెలియదు. ఇది ఈరోజు
ఉదయమున ఒక ఎదురు డని సంఘటన.
71 ఇపుప్డు మరచిపోవదుద్, మీ సేన్హితులందరిని కలిగియుండండి.
నిశచ్యముగా, ఇంచుమించు, వచేచ్ ఆదివారము టానికి హాజరవటానికి
పర్యతిన్ంచండి.
72 తవ్రలో వారు సంఘము యొకక్ పనిని ముగిసాత్రని నేను అనుకొంటాను.
అపుప్డు, నేను మరలా వచిచ్, పర్భువు చితత్మైన యెడల, లేఖనములలో నుండి, నేను
ఏడు ముదర్లను రిచ్ బోధిసాత్ను.
73 కీరత్నల గర్ంథము, 89వ అధాయ్యము 50వ వచనము నుండి పారంభము.
ఇపుప్డు చదువుచునన్ వాకయ్మును జాగర్తత్గా వినండి.

పర్భువా, నీ సేవకులకు వచిచ్న నిందను జాఞ్పకము చేసికొనుము
బలవంతులైన జనులందరి చేతను నా యెదలో నేను భరించుచునన్
నిందను జాఞ్పకము చేసికొనుము.

యెహోవా, అవి నీ శ వులు చేసిన నిందలు నీ అభిషికుత్ని నడతల
మీద వారు మోపుచునన్ నిందలు.

యెహోవా నితయ్ము సుత్తినొందును గాక. ఆమేన్ ఆమేన్.
74 కొనిన్ కష్ణములు నేను మీతో మాటాల్డతాను…మీరు ఆ మొదటి వచనమును
గురుత్పెటుట్కోండి, మరియు మరలా మరలా, చాలా చకక్గా దానిని చదవండి.
బహుశా, ఇపుప్డే తినన్గా మరలా అది చదవబడుట భరించబడాలి. ఇపుప్డు
దగగ్రగా వినండి. డండి?

పర్భువా, నీ సేవకులకు వచిచ్న నిందను జాఞ్పకము చేసికొనుము
బలవంతులైన జనులందరి చేతను నా యెదలో నేను భరించుచునన్
నిందను జాఞ్పకము చేసికొనుము.

యెహోవా, అవి నీ శ వులు చేసిన నిందలు నీ అభిషికుత్ని నడతల
మీద వారు మోపుచునన్ నిందలు.

యెహోవా నితయ్ము సుత్తినొందును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్.
75 దావీదు దానిని మాటాల్డియుండగా, దానిని జాగర్తత్గా చదవండి. నేను
ఒక అంశమును ఉపయోగిసాత్ను…అది చాలా వింతైనది, మరలా ఒక
కిసమ్స్ అంశము యైనటెల్తే; గత ఆదివారము నేను ఒక వింతైన అంశముపై
బోధించినటుల్గా యుంటుంది. అది ఏమిటో ఇపుప్డు నేను మరిచ్పోయాను.
అది…[“చినాన్ భినన్మై పడిపోవుచునన్ పర్పంచము” అని ఒక సహోదరుడు
చెపుప్చునాన్డు—సంపా.] మనిన్ంచండి? [“చినాన్ భినన్మై పడిపోవుచునన్
పర్పంచము.”] పడిపోవుచునన్: చినాన్ భినన్మై పడిపోవుచునన్ పర్పంచము.
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76 ఈ ఆదివారము, నేను ఒక అంశము కొరకు తీసుకొనేది: వాకయ్ము నిమితత్ము
నింద. మరలా దానిని ననున్ తిరిగి చెపప్నివవ్ండి, చాలా చకక్గా…వాకయ్ము
నిమితత్ము నింద.
77 ఆయన తన మాటలను నెరవేరుచ్టకు, దేవుడు, ఒక సమయమును, ఆ
సమయమునకు ఒక కారణము కలిగియునాన్డు. దేవుడు ఖచిచ్తముగా ఏమి
చేయబోవుచునాన్డో ఆయనకు తెలుసు. మనకు తెలియదు. ఆయన దానిని
సరిగాగ్ మనకు ఇచిచ్న రీతిగానే మనమును దానిని తీసుకోవాలి. కాని, ఆయనకు
తెలుసు, ఆయన ఏమి చేయుటకు పర్ణాళికను వేసియునాన్డో, దానితో ఏదియు
తపుప్గా వెళల్దు. అది అంత నెరవేరాలి. కొనిన్సారుల్ అకక్డ కరుకైన,
కఠినమైనవి మాతర్మే ఆ నిజమైన వసుత్వు యొకక్ నిజమైన సవ్భావమును
బయటకు తెసాత్యి.
78 నీకు తెలుసా, గరిజ్ంచుచునన్ ఆకాశములు, చెదరగొటుట్చునన్ మెరుపులు,
వాటిని కతిత్రించి, చించివేయుట దావ్రా వరష్ము పుడుతుంది. మరియు
వరష్ము లేనటెల్తే మనము జీవించలేము. కాని వరష్మును తెచుచ్టకు అది ఏమి
తీసుకొంటుందో నీవు డు? ఉరుములు, మెరుపులు, పర్కాశము, కోపము.
దాని నుండి వరష్ము వసుత్ంది.
79 కొతత్ జీవమును తెచుచ్టకు గాను ఒక వితత్నము చనిపోయి, కుళిళ్పోయి,
మురిగిపోయి, దురావ్సనతో తిరిగి మి యొకక్ ళిలోనికి వెళిల్పోవాలి.
80 దానిలోనుండి చిటట్ము తీసివేయబడువరకు, బంగారము ముందుకు
వెనుకకు దంచుటను తీసుకొంటుంది, తిపిప్, తిపిప్ దానిని దంచుతారు. అది
పర్కాశించుట వలన కాదు, ’కారణము అది అగిన్శిల వలన, అది వెరి బంగారము
అని పిలవబడుతుంది, అది డా నిజమైన బంగారము వలె పర్కాశిసుత్ంది, కాని
రెండింటిని ఏకముగా కలిపి డండి. వాటిని ఒకే పర్కక్గా తిపిప్ యుంచండి,
నీవు కనీసము విడివిడిగా వాటి బేధమును చెపప్లేవు. కాని వాటిని ఒకక్టిగా కలిపి

డండి, నీవు చెపప్గలవు. ఆ దంచువాడు ఎలల్పుప్డు, తన సొంత పము
బంగారములో పర్తిబింబించు వరకు దానిని దంచుతాడు.
81 ఆయన చేయు సమసత్మునకు దేవుడు, ఒక సమయమును, ఒక
ఉదేద్శయ్మును నియమిసాత్డు. ఆయన చితాత్నుసారముగా పిలవబడేవారికి,
పర్భువును పేమించేవారికి అనుకోకుండా ఏదియు జరుగదు. డండి?
మనము ముందుగా నిరణ్యించబడినవారము. సమసత్ , దానికొరకు సరిగాగ్
జరుగుతుంది. కారణము ఆయన అబదధ్మాడలేడు. ఆయన ఆ పర్కారము
చెపిప్యునాన్డు, అదేమనగా సమసత్ దాని సమయమును, దాని ఋతువును,
దాని మారగ్మును కలిగియునన్ది. మరియు దేవుడు పర్తి కదలిక వెనుకయునాన్డు.
కొనిన్సారుల్ పర్తీదీ తపుప్గా వెళుతుందని నీవు అనుకొంటావు. అది మన ఇషట్ము.
తిరుగులాడుట, పరీకష్లు, మనము వాటిమీద ఎలా పర్తిసప్ందిసాత్మో చుటకు,
అవి మనపై యుంచబడినవి.
82 కొదిద్కాలము కితము, సోదరుడు ఫెడ్ మరియు నేను, య్యార్క్ లోని
వెరమ్ంట్ లో చాంప్ లైన్ సరసుస్ గుండా వెళాల్ము, మేము య్యార్క్ వైపు వెళాల్ము.
నేను సాధారణముగా వేటాడే పరవ్తము, హరికేన్ పరవ్తము మీదికి వెళాల్ను.
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ఒకసారి నేను తపిప్పోయిన సంగతి అకక్డ గురుత్ంచుకొనాన్ను, దేవుడు ఎలా
ననున్ వెనుకకు నడిపించాడో, ఒక తుఫాను గుండా, సరిగాగ్ పరిశుదాధ్తుమ్డే
నడిపించాడు. అకక్డే నేను చనిపోయి నశించి పోయేవాడిని, ఆలాగునే నా భారయ్,
బిలీల్ డా ఆ చినన్ కుటీరము నొదద్, ఎనోన్ మైళళ్ రములో, చనిపోయేవారు.
కాని నేను చు ట్ తిపప్బడాడ్ను.
83 మేము గుడారములోనికి వెళల్టానికి, దానిగుండా మంచును బయటకు
లాగాము, అది ఆకురాలే కాలము పారంభములో. నేను అకక్డ నిలబడి
సహోదరుడు ఫెడ్ తో మాటాల్డుచునాన్ను, మరియు పరిశుదాధ్తుమ్డు చెపాప్డు,
“ఒంటరిగా బయటకు వెళుల్.” మరియు నేను కొదిద్ సమయము ఒక సథ్లములో
ఒక పొదలోనికి వెళాల్ను. అపుప్డు ఆయన నాతో చెపాప్డు, “అకక్డ నీ కొరకు ఒక
వల పనిన్యునాన్రు. ఇపుప్డు జాగర్తత్గా యుండుము.” కాని అది ఏమిటో, ఎలాగో
ఆయన నాకు చెపప్లేదు. నేను తిరిగి వచిచ్, సోదరుడు ఫెడ్ కి చెపాప్ను.
84 ఆ రాతి ఆడిటోరియంలోని సంఘము నొదద్కు వెళాల్ను, దానిని పర్జలకు
పర్కటించాను. తరువాత రాతి అది సంభవించింది. అకక్డ నిలబడియుండగా,
కొందరు అపహాసకులను రిచ్ ఆయన నాకు చెపాప్డు, “అది నీ చేతులలో
యునన్ది. నీవు వారితో ఏమి చేసాత్వో, నీవు ఏమి చెపితే, అది తినన్గా ఇపుప్డే
సంభవిసుత్ంది.”
85 నీవు అకక్డేయునాన్వు. అకక్డ ఒకరు అగౌరముగా, భకిత్హీనతగా, ఒక
యౌవవ్నసుథ్డు, ఒక యౌవవ్న సీత్, తమాషాగా, ఎగతాళి చేయుచు టమును

రిచ్ మాటాల్డుచునాన్రు. అతడు ఆ కటట్డములోనే అసభయ్ముగా ఆమెతో
పేమ-కలాపము చేసుత్నాన్డు; నేను బోధించుటకు పర్యతిన్ంచుచుండగా,
అందరి దృషిట్ వారిపై పడింది. ఆమె తలను వెనుకకు లాగి, ఆమె ఒడిలోనికి
ఎకుక్తునాన్డు, మరియు ఆమె తలను వెనుకకు తోసి, ఆమెను ముదాద్డుటకు
పర్యతన్ము చేసుత్నాన్డు, టములో ఆలాగు జరుగుచుండగా, అందరి దృషిట్
మళిళ్ంచబడింది.
86 పరిశుదాధ్తుమ్డు చెపాప్డు, “ఇపుప్డు…వారు నీ చేతులలో యునాన్రు. నీవు
వాళళ్తో ఏమి చేసాత్వు?”
87 అకక్డ ఒక పవితర్మైన నిశశ్బద్ము ఏరప్డింది. పర్తియొకక్రు
మరణమగునంతగా నిమమ్ళముగా యునాన్రు. నేనుకొనాన్ను, “ఓ దేవా, నేను
తపప్క ఏమిచేయాలి?”
88 అపుప్డు నేను గురుత్ చేసుకొనాన్ను, రెండు రోజుల కితము, అది పరిశుదాధ్తమ్
యొకక్ హెచచ్రిక కాకునన్టెల్తే, నేననాన్ను, “నేను మిముమ్లను కష్మిసాత్ను.” ఇపుప్డు
నేను దానినే చెపాప్లని ఆయన కోరియునాన్డు. డండి?
89 కారణము, అనిన్టి తరువాత, నేను దోషారోపణతో యునాన్ను, బహుశా
దానిని బటిట్ కాదు, కాని దోషారోపణతో యునాన్ను. “మరియు చినన్ వాటిలో
దోషిగా యుంటే మొతాత్నికి దోషిగా యుంటావు.”
90 కాబటిట్ నేననాన్ను, “నేను నినున్ కష్మిసాత్ను.” అపుప్డు యునన్వారు, దానికి
సాకుష్య్లు ఇకక్డ రొచ్ని యునాన్రు, తరువాత పరిశుదాధ్తుమ్డు దానిగుండా
కుమమ్రించబడాడ్డు.
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91 ఇపుప్డు, నీవు డు, ఈ సంగతులనిన్యు ఒక భావమును కలిగియునన్వి.
ఒక శకిత్తో నీవు ఏమి చేసాత్వు? నీవు ఎలా చేసాత్వు, డు, ఒక చరయ్కు నీ
పర్తిచరయ్? ఒక చరయ్గా ఏదో వచిచ్ంది, అపుప్డు ఆ చరయ్కు నీ పర్తిచరయ్ ఏమిటి? నా
భావమును మీరు గర్హించారా? నీవు ఏమి చేసాత్వు? బహుశా ఇపుప్డు మనము
ఎకక్డ యునాన్మో అకక్డకు ఇదంతయు తయారైంది. నాకు తెలియదు. నేను
సరిగాగ్ చెపప్లేను. కాని ఎలల్పుప్డు ఏదో మారగ్ము యుండియునన్ది.
92 దానిని గురుత్ంచుకోండి, వాకయ్ము నిమితత్ము నింద…వాకయ్ము
ఎలల్పుప్డును ఒక నిందను భరించియునన్ది. అనిన్ యుగముల గుండా,
అభిషేకించబడిన దేవుని వాకయ్ము ఎలల్పుప్డును నిందించబడియునన్ది. ఆ
కారణము బటిట్యే, ఎలా ఆ నిందను తెలుసుకోవాలో, గర్హించలేని పర్జలకు
అది కఠినముగా యుంటుంది.
93 మీకు గురుత్నన్దా, శిషుయ్లు ఆనందముతో తిరిగి వ త్, కారణము
ఆయన నామము కొరకు నిందను భరించుట, ఒక గొపప్ భాగయ్ముగా
వారు ఎంచుకొనాన్రు? ఆయననాన్డు, “కీసుత్ యేసునందు సదభ్కిత్తో
జీవించువారంద హింస పొందుదురు,” వాకయ్ము నిమితత్ము నింద.
94 నీకు పరీకష్ ఇవవ్బడుటకు గాను, నీవు ఎలల్పుప్డు నిందను తటుట్కొనవలెను,
నీవు డు, దేవుడు నినున్ నిరణ్యించిన ఉదేద్శయ్ము కొరకు కారణము
కీసుత్ యొదద్కు వచుచ్ పర్తి మనిషికి, తపప్క మొదటగా, బాల శికష్ణ కావాలి.
గురుత్ంచుకోండి, నీవు సరిగాగ్ నెమమ్దిగా యునన్టెల్తే! గురుత్ంచుకో, దీనికొరకు
ఆయన నినున్ పిలిచియునన్టెల్తే, అది సంభవించకుండా దానిని ఆపేది అకక్డ
ఏదియు లేదు. అకక్డ బాధించే ఎనిన్ దయయ్ములునాన్ కాదు, కాని దేవుని వాకయ్ము
ఏమి చెపిప్ందో అది పర్తయ్కష్ పరచబడుతుంది. నీవు ఒక ఉదేద్శయ్ము కొరకు
జనిమ్ంచావు, మరియు ఎవవ్ నీ సాథ్నమును తీసుకొనలేరు. అనుకరణలు
చేసేవారిని సమసత్మును నీవు కలిగియుండవచుచ్, కాని ఎనన్ వారు నీ
సాథ్నమును తీసుకొనలేరు. నిజము. దేవుని యొకక్ వాకయ్ము జయిసుత్ంది. అది
తపిప్పోదు. దానిని ఎరిగినవారై, అకక్డే పర్తి కైసత్వుడు నిలబడవలసి యునాన్డు.
మరియు పరీకష్లు పైకి వసాత్యి, పర్తి దారి గుండా నీ యొదద్కు వచిచ్నటుట్ంటుంది.
కాని గురుత్ంచుకో, దేవుడు ఒక ఉదేద్శమును కలిగియునాన్డు, అవనిన్ సరిగాగ్
పనిచేసాత్యి.
95 ఇపుప్డు, వారి యుగములో వాకయ్మును కలిగియుండుట దావ్రా, ఎలా
దేవుని యొకక్ వాకయ్ము నెరవేరచ్బడియునన్దో, కొనిన్ సంఘటనలను మనము,
జాఞ్పకము చేసుకుందాము.
96 ఈ మధయ్ కాలములోనే, ఎవరో ననున్ విమరిశ్ంచుటను, నేను ఆతమ్లో
గురిత్ంచాను. అది టేపులను వినుచునన్ దేశములో యైయునన్ది. మీరు
వెనుకకు వెళిల్, నేను ఏమి చెపుప్చునాన్నో, బైబిలులో ఆ గుణశీలములుగల
వయ్కుత్లను ఏరుకొనమని, నేను ఎంతో చించుచునాన్ను. మంచిది, అది ఒక
ఉదేద్శయ్ము కొరకే నేను చేసాత్ను. మనము వాటి వైపు డాలని ఈ విషయము
వాయబడినవని బైబిలు చెపిప్ంది. మరియు నేను విదయ్ లేకుండా, నేను చేయగలిగే
ఒకే పని, దానిని రిచ్ వెనుకకు చించుటయే, అదొకక్టే మారగ్ము, “నీవు

డు ఇది ఎకక్డ నిలబడిందో, దాని దావ్రా ఏమి సంభవించిందో, ఎకక్డ అది
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సంభవించియునన్దో,” చెపుప్టయే. డండి? అపుప్డు నినున్ నీవు సరిగాగ్ అకక్డ
యుంచుకొంటావు.
97 ఈ మధయ్నే నేను బోధిసుత్నన్టుల్గా, ఒక చినన్ బాలుడు ఓడలో యునాన్డు,
నీకు తెలుసా, ఆ వృదధ్ ఓడ నావికుడు చనిపోవుచుండెను. అతడు రోగిగా
యుండెను. ఎవరి దగగ్రైనా ఓడలో ఒక బైబిలు లేదా అని అతడు అడిగాడు.
అపుప్డు వారు బైబిలును కలిగియునన్ ఒక చినన్ బాలుని వారు పటుట్కొనాన్రు,
మరియు అతడు వచిచ్, యెషయా 53:5 చదివాడు, “మన యతికర్మ కియలను
బటిట్ అతడు గాయపరచబడెను, మన దోషములను బటిట్ నలుగగొటట్బడెను.”
అతడనాన్డు, “ఓ, నావికుడా ననున్ నీకు దానిని చెపప్నివువ్, నా తలిల్ దానిని ఎలా
చదివేదో.” అతడనాన్డు, “ఈ విధముగా ఆమె దానిని వాసింది. ‘ఆయన విలీల్

ట్ అతికర్మ కియలను బటిట్ అతడు గాయపరచ్బడెను. విలీల్ ట్ దోషముల
కొరకు నలుగగొటట్బడెను. మరియు ఇవనిన్యు ఆయన విలీల్ ట్ కొరకు
చేసియునాన్డు.’” అది అతని పేరు.

ఆ వృదధ్ నావికుడు అనాన్డు, “నాకు అది ఇషట్ము. నీవు దానిలో నా పేరును
యుంచి చదువుతావా?”
98 అతడనాన్డు, “నేను పర్యతన్ము చేసాత్ను,” “జాన్ కావ్ర్జ్ యతికర్మముల
కొరకు ఆయన గాయపరచ్బడెను, జాన్ కావ్ర్జ్ దోషములను బటిట్ ఆయన
నలుగగొటట్బడెను. మరియు ఆయన పొందిన దెబబ్ల చేత జాన్ కావ్ర్జ్ సవ్సథ్త
పొందియునాన్డు, అని చదివాడు.”

అతడనాన్డు, “నేను దానిని సాత్ను.” అపుప్డు పర్భువు అతనిని
సవ్సథ్పరాచ్డు. శారా?
99 నీ పేరును దానిలో యుంచి చదువుము. ఆయన విలియం బెన్ హాం అతికర్మ
కియలను బటిట్ ఆయన గాయపరచ్బడెను. విలియం బెన్ హాం దోషముల కొరకు
ఆయన నలుగగొటట్బడెను. ఆయన నా కొరకు దానిని చేశాడు, మరియు నీ కొరకు
దానిని చేశాడు. దానిలోని నీ పేరును ఉంచి చదువుము.
100 మంచిది, ఆ మారగ్ములోనే నేను నా పర్జలకు లేఖనములను తెసాత్ను,
ఆయనకు లోబడిన ఎవరికో ఆయన ఏమి చేశాడో డండి. ఆయన ఎవరికో
చేసినది, ఆ కారణమునకు నిజమైయునన్టెల్తే, మరియు ఎవరికో ఆయన
దానిని చేసియుండకపోయినటెల్తే, అపుప్డు నీవు నీ పేరును దానిలో యుంచి
చదువుము. నీవు అకక్డ నిలబడియుంటే, నీవు ఏ నిరణ్యము తీసుకొనేవాడవు?
గురుత్ంచుకో, అదే నిరణ్యమును తీసుకొనుటకు, ఈ రోజున, నీవు తపప్క
ఆధికయ్తను కలిగియునాన్వు.
101 దేవుని యొకక్ వాకయ్ము నోవహుతో మాటాల్డినపుడు, అది వాకయ్మును బటిట్
నింద. నోవహు, అకక్డ ఒక నిందయునన్ది. నోవహు ఒక శాసీత్య యుగములో
జీవించాడు, ఈ రోజున మనము ఉతప్తిత్ చేసిన వాటికంటే, ఆనాటి శాసీత్య
ఘన కారయ్ములలో నేడు యునన్ దేనికంటెను దాటి వారు ఘనమైన వాటిని
ఉతప్తిత్ చేసియునాన్రు. వారు ఎంతో చురుకైనవారు, ఎకుక్వ తెలివైనవారు.
మన దానికంటే వారి శాసీత్య పురోగతి ఎంతో వృదిధ్ చెందియునన్ది. కొంచెము
జాఞ్పకము చేసుకోండి, ఒక ట ఇరవై సంవతస్రములు, అపహాసకులను
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ఎదిరించి వారికి బోధించి, అతడు బోధించిన వాకయ్మును బటిట్, అతడు నిందను
తటుట్కొనవలసి యుండెను. వారి గొపప్ శాసీత్య పదధ్తులు, ఆకాశములలో
వరష్ము లేదని వారికి ఋజువు చేసినవి. కాని, ఇంకను, నోవహు పర్భువు యొకక్
మాటను వినియునాన్డు, మరియు అది, దానిని రిచ్ వారి యొకక్ ఆలోచనలకు
వయ్తిరేకముగా యుండెను. కాబటిట్, అతని యొకక్ పాణము రకిష్ంచబడుటకు
ముందు, ఈ అపహాసకులు నిందించిన నిందలను బటిట్, వారిని ముఖాముఖిగా
ఎదురొక్ని దానిని భరించెను.
102 ఓ, అకక్డ సందేహము లేదు, ఆ దీన, వృదధ్, బోధకుని బటిట్ వారు తపప్క
చింతించి యుండిరి. వారు అతనిని రముగా ఉంచుట గాని లేక మరేదైనను
చేయలేదు, కారణమేమనగా ఆ మాదిరి ఇండుల్ ఆ దినమున ఎకుక్వ లేకుండెను.
అతడు హాని చేసేవాడు కాదు. అతడు ఎవరిని గాయపరచ్బోవుటలేదు, కాబటిట్
వారు అతనిని ఒంటరిగా వదిలిపెటిట్రి. “ఓ, ఢ భకిత్గలవాడా, ఆ కొండ
పర్కక్న నీళుళ్ లేనిచోట, ఒక ఓడను కటుట్చునాన్డు. ఓ, బాగుంది, దీన వృదుధ్డు!
కాని” వారంటునాన్రు, “నోవహు, నీ ఓడ తేలటానికి నీవు ఎకక్డనుండి నీటిని
పొందబోవుచునాన్వు?”

“అవి ఆకాశములో నుండి కిందికి వచుచ్చునన్వి.”
103 “బుదిధ్హీనత. మేము రాడార్ తో చం డు మరియు నకష్తర్ములకు
కిరణములను పంపగలము,” వారు కలిగియునన్ దానితో. “అకక్డ వరష్ము లేదు.”

కాని అతడనాన్డు, “దేవుడు అకక్డ కొంత ఉంచబోవుచునాన్డు.”
“ఆయన ఎలా దానిని చేయబోవుచునాన్డు?”

104 “అది ఆయన పనియైయునన్ది. నేను తపప్క చేయవలసిన పని యేదనగా,
ఇకక్డ నుండి బయటకు రమమ్ని హెచచ్రించుటయే.”
105 ఇపుప్డు సరిగాగ్ దరిదాపుగా ఆలాగునే యునన్ది. “ఎకక్డ నుండి అగిన్
వసుత్ంది?” సోదరుడా, అది నోవహు కాలము కంటె ఇంకా కొంచెము
తేటగాయునన్ది. అది ఎకక్డయునన్దో ఇది వరకే మనము శాము. అది దానిని
కొటుట్టకు సిదధ్ముగా యునన్ది, అంతే. ఈసారి అకక్డ ఏ సాకు, ఏ మాతర్ము లేదు,
’ఏలయనగా సైనుస్ ఇదివరకే దానిని కనుగొనన్ది. అవునండి.
106 కాబటిట్, ఇపుప్డు మనము కనుగొనేదేమంటే, అది ఒక పెదద్ విషయమై
యునన్ది. కాబటిట్ వారు ఆ దీన బోధకుని పటల్ చింతించి, అతనిని వెళల్నిచాచ్రు.
అది ఒక వింతైన సంగతి, బహుశా, ఆ పర్జలకు, ఒక జాఞ్నము గల మనిషి తపప్క,
ఆ దేవునిని నమిమ్, మాయ్కాశముల సృషిట్కరత్, ఏదో చెపిప్న దానిని చేసాత్డా అనే
సంగతి, వారి ఆలోచనకు వయ్తిరేకముగా వునన్ది. వారు దేనిని కలిగియనాన్రో,
బహుశా నీవు దానిని పొందలేదు. డండి…వారి సైనుస్ దావ్రా, సహజమైన
పర్తిదానిని వారు రుజువు చేయగలమని అనుకొనాన్రు. ఈరోజున, అతి తెలివిగల,
సం రణ్ముగా సైనుస్తో నిండిన, చదువుకొనన్ పర్పంచములోనే కదా మనము
జీవించుచునన్ది! అది తపుప్ అని వారు దేనినైనా రుజువు చేయగలరు. “లేదు,
దేవుడు ఎనన్డైనా దేనినైనా మాటాల్డి, అది శాసీత్యముగా అకక్డ లేదని రుజువు
చెయయ్నియయ్గలడా…”
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107 ఇపుప్డు, ఈరోజున వారు అదే ఆలోచనను కలిగియునాన్రు. నీ వైదుయ్డు, నీవు
కానస్ర్ ను కలిగియునాన్వని, నీవు తపప్క చనిపోతావని వైదుయ్డు చెపిప్నపుడు,
మరియు అది బాగా వాయ్పించిన దశలో యుందనన్పుప్డు, అపుప్డు దానికి
భినన్ముగా దేనినైనా ఆలోచించుట వెరితనము, కారణమేమనగా నీవు
చనిపోబోవుచునాన్వు. అంతే. నీవు చనిపోబోవుచునాన్వని సైనుస్ చెపిప్ంది. వారు
నినున్ పరీకిష్ంచారు. దానికునన్దంతా అంతే. నీవు చనిపోబోవుచునాన్వు. మరియు
దేవుడు నినున్ సవ్సథ్పరుచ్టకు వాగాద్నము చేసియునాన్డని చెపుప్టకు పర్యతన్ము
చేసేత్, అది వెరితనము అని వారు అనుకొంటారు. డండి, అది ఇదివరకు
యునన్టుల్గా, నీవు నిందకు నిలబడవలసి యునన్ది.
108 వారంటారు, వైదుయ్డు ఈ రీతిగా చెపిప్నటెల్తే, “మేము అంతా పరీకిష్ంచాము,
మరియు కానస్ర్ ముదిరిపోయింది. మేము నినున్ కోసి శాము, అది నీ
శరీరమంతటా, నీ గుండె గుండా, నీ ఊపిరితితుత్ల గుండా, నీ కాలేయము గుండా
అంతా వాయ్పించింది. అది అసంభవము.”

కాబటిట్, నీవు డు, “ఎలాగైనా అతడు జీవించబోవుచునన్డని,” నీవు
చెపిప్నపుప్డు.

వారంటారు, “భలే, దీన మనిషి, అతనిని ఒంటరిగా విడవండి.”
109 ఆ రాతి నాకు గురుత్నన్ది. బిల్ హాల్, మిల్ టౌన్ సంఘము నొదద్యునన్
బిల్ హాల్ అతని సంగతి మీలో అనేకులకు గురుత్ంటుంది. వాళుల్ ననున్ బయటకు
పిలిచారు. నా భారయ్, నా అతత్ గారు, నేను, అకక్డకు వెళాల్ము. అతడు ఒక
బాలికను వివాహం చేసుకొనాన్డు, ఆమె జార్జ్ కప్ కు సహోదరి, అతడు ఆ
పటట్ణ మేయరు లేక నాయ్యాధిపతి కావచుచ్. అది అతని బావమరిది. అతడు
చనిపోవుచుండగా వారు అతనిని ఇకక్డకు తెచాచ్రు. మిల్ టౌన్ లోని వైదుయ్డు,

య్ ఆలబ్నీలోని వైదుయ్డు, అది కాలేయపు కానస్ర్ గా గురిత్ంచాడు. కాబటిట్ శీర్మతి
హాల్ ను దరిశ్ంచుటకు నేను వెళాల్ను. అతనికి కామెరుల్ యైనవి, అతడు అంతా
పసుపుగా యునాన్డు. నేననాన్ను, “సరే, అతడు చనిపోబోవుచునాన్డు అని నేను
అనుకుంటునాన్ను.”
110 ఆమె అనన్ది, “బిల్ సోదరుడా, ఏదైనా మారగ్ము యునన్దా…నీవు దేవుని
నుండి వినగలవా?”

నేననాన్ను, “సహోదరి హాల్ నాకు తెలియదు. నేను పారథ్న చేయగలను.”
111 నేను పారిథ్ంచాను. నేను తిరిగి ఇంటికి వెళాల్ను, పర్భువు నాకు ఏమీ చెపప్లేదు.
తరువాత రోజు, నేను వెళిల్ తిరిగి పారిథ్ంచాను.

ఆమె అనన్ది, “నీకు ఎవరైనా మంచి వైదుయ్డు తెలుసా?”
112 నేననాన్ను, “సరే, ఇకక్డ జఫర్ సన్ విల్ లో మా కుటుంబ వైదుయ్డైన, శామ్
అడైర్ యునాన్డు. ఆయన తండి మా కుటుంబ వైదుయ్డు. యౌవవ్నసుథ్డైన శామ్
మరియు నేను ఎలల్పుప్డు మంచి సేన్హితులమై యునాన్ము. ఒకే సమయములో
మేము పాఠశాలకు వెళేల్వారము, మేము కలిసి పెంచబడాడ్ము. ఏదైనా పొరపాటు
సంభవించినపుడు, మేము ఎలల్పుప్డు అతని యొదద్కు వెళతాము.”

ఆమె అనన్ది, “అతడు వచిచ్ తన భరత్యైన బిల్ హాల్ ను డగలడా?”
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నేననాన్ను, “నేను అతనిని అడుగుతాను.”

113 సరే, శామ్ నాతో అనాన్డు, “బిలీల్, అతడు కానస్ర్ ను కలిగియునాన్డని, డాకట్ర్
చెపిప్నటెల్తే,” “నేను చేసే పని ఒకక్టే, నాకంటే పెదద్ వైదుయ్డు, ఒక సెప్షలిస్ట్ దగగ్రకు
అతనిని పంపుతాను. మేము ఎక్స్-రే లు తీసాత్ము; మరియు ఇంకా ఏ ఇబబ్ంది
కింద మేము అతనిని ఉంచము.”
114 మేము య్ ఆలబ్నీకి పంపి, ఆ వైదుయ్ని నుండి ఎక్స్-రే లు తీసుకొనాన్ము. ఒక
అంబులెన్స్ లో అతనిని యిస్ విల్ తీసుకొని వెళిల్, పరీకిష్ంచి, మరలా అతనిని
వెనుకకు తీసుకొచాచ్ము.
115 సరే, నిజానికి, అతని ఇబబ్ంది ఏమిటో శీర్మతి. హాల్ కు చెపప్లేడు. కాబటిట్
అతడు ననున్ పిలిచి, “అతడు చనిపోతునాన్డు,” అని అనాన్డు, “నీ సేన్హితుడైన
బోధకుడు.” “ యిస్ విల్ లోని సెప్షలిస్ట్ ఇపుప్డే ననున్ పిలచి, ఇలా అనాన్డు,
‘మిల్ టౌన్ లోని వైదుయ్లు పరీకిష్ంచిన దానికంటే, య్ ఆలబ్నీలోని వైదుయ్డు సరిగాగ్
ఆరోగాయ్నిన్ నిరాధ్రించాడు.’” “అది కాలేయపు కానస్ర్, బాగా విసత్రించిపోయింది,
బిలీల్, ఆ మనిషి యొకక్ కాలేయమును మేము కతిత్రించలేము, అలాగైతే అతడు
బర్తుకడు,” “అతడు చనిపోతునాన్డు. అతడు ఒక బోధకుడై యునన్టెల్తే, అతడు
తపప్క సిదధ్పడాలి.”
116 నేననాన్ను, “అది పర్శన్ కాదు. కాని అతనికి ఇంకా యాభై ఐదు
సంవతస్రములు మించలేదు, కాబటిట్, ఇంకా, బోధించటానికి అతడు ఎంతో
జీవితమును కలిగియునాన్డు.” నేననాన్ను, “సరే, అతడు చనిపోతునన్టెల్తే,
అపుప్డు అది దానిని పరిషక్రిసుత్ంది. డాకట్ర్. శామ్ నీకు వందనములు.”
117 నేను వెళిల్, శీర్మతి హాల్ ను పిలిచి, ఆమెతో చెపాప్ను. నేననాన్ను, “శీర్మతి హాల్,

యిస్ విల్ లో వారి రోగ నిరాధ్రణ, య్ ఆలబ్నీ మరియు మిల్ టౌన్ లోని వారి
వలే అతడు కాలేయపు కానస్ర్ ను కలిగియునాన్డు, అది ముదిరిపోయింది.”
118 కాబటిట్ ఆమె ఏడవ్డం పారంభించింది. నేను చు ట్ తిరిగి, అతనితో
పారిథ్ంచాను. అతడు ఎంతగా తనున్ తాను మరచిపోయాడంటే, చివరకు నేను
గదిలో యునన్టుల్ అతనికి తెలియదు.
119 కాబటిట్, నేను తిరిగి వచాచ్ను. ఆ రోజులలో చాలామంది పర్జలు ఇంటికి
వచేచ్వారు. అకక్డ పొలములో ఎవవ్ లేరు, మరియు పర్తి చోట నుండి పర్జలు
వచేచ్వారు, అయినా ఎంతో ఆ సథ్లము కికిక్రిసిపోయేది కాదు.
120 నేను కొంచెము విశాంతి తీసుకొనగోరాను. కాబటిట్ నేను పెందలకడ,
రెండునన్ర, డుగంటల సమయములో, నేను లోనికి వెళిల్పోయాను. ఇంకా
సోదరుడు ఉడ్, ఆ వీధిలోనికి మారియుండలేదు. నేను వీధి బయటకు శాను,
అకక్డ బయట ఎవరు లేరు, కాబటిట్ నేను నా డెన్ ములోనికి వెళిల్, నా
పాత టోపీని తీసుకొని, నా పాయింట్ ఇరవై రెండు తుపాకీ తీసుకొనాన్ను. నేను
ఉడుతల వేటకు బయటకు వెళల్బోవుచునాన్ను, ఎనిమిది గంటల వరకు అవి
లేచువరకు, తరువాత ఎకక్డో ఒక చినన్ చెటుట్కు ఆనుకొని చినన్ నిదర్పోతాను.
ఇంటి చుటుట్పర్కక్ల నీవు దానిని పొందలేవు.
121 నేను నా టోపీని పెటుట్కొని, గదిలో నుండి బయలుదేరాను. ఆ గోడపై ఒక
ఆపిల్ పండు వేలాడుచునన్ది. అది ఎంతో కుళిళ్పోయిన ఆపిల్ పండు. దానిని
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పురుగులు తినివేసినవి, బొడుపులతో, అంతా పాడైయునన్ది. నేననుకొనాన్ను,
“ఎందుకు మిడా దానిని గోడకు వేలాడదీసింది?”
122 నేను మరలా గమనించాను, అది గోడ మీద లేదు. అది గాలిలో వేలాడుతుంది.
నేను నా పాత టోపీని తీసివేసి, తుపాకీని ఒక పర్కక్న పెటిట్, నా మోకాళల్పై పడాడ్ను.
నేననాన్ను, “పర్భువా, నీ సేవకుడు ఏది తెలుసుకోవాలని నీవు కోరుచునాన్వు?”
123 మరొక ఆపిల్ కిందకు వచిచ్ంది, మరొక ఆపిల్ కిందికి వచిచ్ంది, ఆలాగున
నాలుగు లేక ఐదు ఆపిల్ పండుల్ అకక్డ (ఎనోన్ నేను మరిచ్పోయాను),
వేలాడుచునన్వి. అపుప్డు ఒక పెదద్, చారలతో యునన్, చకక్ని ఆపిల్ పండు, కిందికి
దిగివచిచ్, ఆ మురిగిపోయినటుల్గా కనబడుచునన్ ఆపిల్ పండల్ను, కరకరమని
శబద్ము చే త్ నమిలి వేసింది. ఆయననాన్డు, “నీ పాదములపై లేచి నిలబడు,”
“వెళిల్, అతడు చనిపోవటం లేదని, అతడు జీవించ బోవుచునాన్డని బిల్ హాల్ కు
చెపుప్,” అని అనాన్డు.
124 ఓ, నేను పరుగెతత్వలసినంత వేగముగా పరుగెతాత్ను, నేననాన్ను, “శీర్మతి.
హాల్, నేను, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డును, కలిగియునాన్ను,
అతడు జీవించబోవుచునాన్డు.” అతడు నా మాట వినాన్డు. అతడు ఏడుచ్టకు
పర్యతిన్ంచాడు, మరియు ఎంతమాతర్ము అతడు మాటాల్డలేకపోయాడు.
125 నేను తిరిగి వచిచ్ శామ్ ను పిలిచాను, నేననాన్ను, “శామ్, మన సోదరుడు
జీవించబోవుచునాన్డు.”

అతడనాన్డు, “ఆ విధముగా అతడు ఎలాగు జీవించగలడు?”
126 నేననాన్ను, “దానిని కనుగొనుట నా పని కాదు. దేవుడు ఆ విధముగా
చెపాప్డు, అది దానిని పరిషక్రిసుత్ంది.”
127 ఈ రోజున అతడు జీవిసుత్నాన్డు. అది దరిదాపుగా పది సంవతస్రముల
కితము. సరిగాగ్ బలముగా, ఆరోగయ్ముగా యునాన్డు. అతడు మరలా వివాహము
చేసుకొనాన్డు.
128 జారిజ్రిట్ కు అది ఎలా సంభవించబోవుచునన్ది, ఇంకా ఎందరినో, ఎనోన్
మనము చెపప్గలము? అది ఏమిటి? అది నిందకు నిలబడుటయై యునన్ది. వాళుల్
నవివ్ దానిని ఎగతాళి చేశారు.
129 ’పందొమిమ్ది వందల ముపెప్ ఏడు వరదకు ’ముందు నాకు గురుత్నన్ది.
నేను అకక్డ ఫాల్స్ సిటీ టాన్స్ ఫర్ కంపెనీతో నిలబడియునాన్ను, ముపెప్ రెండు
అడుగుల నీరు సిప్ంగ్ వీధిలోనికి రాబోవుచునన్దని దానిని రిచ్ వాళల్కు
చెపుతునాన్ను. వాళుల్ ననున్ సి నవావ్రు. వాళల్నాన్రు, “దీన బిలీల్, అతడు
బాలుడని, నేను ఊహిసాత్ను.” అపుప్డు నేను బాలుడను. అతడనాన్డు, “బిలీల్
ఒక మంచి బాలుడు, అయితే అతడు అంతా కలగలుపైపోయాడు, అది ఒక
అవమానము.” నేను కలగలుపైపోలేదు. నేను లోనికి బాపిత్సమ్ము పొందాను,
కలగలుపు కాలేదు. నేను సరిగాగ్ “లోనికి” వెళాల్ను, అది సరిగాగ్ ఆలాగునే
సంభవిసుత్ంది.
130 నేను మాటాల్డుచునన్పప్టి నుండి, నేను సహోదరి హతీత్ రైట్ ను గమనించాను,
ఆ వెనుక రొచ్ని యునన్దని నేను నముమ్తాను. బిల్ హాల్ గురించి, ఆ సంగతి
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ఆమెకు గురుత్ంటుంది. చాలా. ఈ ఉదయమున, ఇకక్డ హాజరైన ఎంతమందికి ఆ
సంగతి తెలుసు? ఓ, అయోయ్! నిశచ్యముగా. అకక్డ అనేకమంది యునాన్రు.
131 ఇపుప్డు, అపహాసకుల కాలములో, దేవుని వాకయ్మును పటుట్కొనియుండే
ఏ మనిషి పటెల్నా వారు చింతిసాత్రు. కాని, గురుత్ంచుకోండి, నింద తపప్క
రావాలి. అది ఎలల్పుప్డు ఆ విధముగానే యుండియునన్ది. వారు అపుప్డు
చేసియునన్టుల్గానే, వారు తపప్క తలంచియునాన్రు. శాసీత్యముగా రుజువు
చేయబడని దేనిని రిచ్యైనా, సైనుస్కు వయ్తిరేకముగా యునన్ దేనిని

రిచ్యైనా, దేవుడు మాటాల్డడని వారు అనుకొనాన్రు. మంచిది, అదే
ఆయనను దేవునిగా చేసుత్ంది. ఆయన సైనుస్ పర్కారము వెళిల్నటెల్తే, అపుప్డు ఇక
ఎంతమాతర్ము ఆయన మనిషి సాధించిన దానికంటే ఎకుక్వ సాధించినవాడు
కాదు. కాని ఆయన దేవుడై యునాన్డు. ఆయన సైనుస్ను సృజించిన సృషిట్కరత్యై
యునాన్డు. ఆయన తాను కోరిన దానిని ఆయన చేయగలడు.
132 వారు తపప్క ఈలాగు తలంచారు, “దీనుడైన వృదధ్ నోవహు, బాగుంది, ఆ
ముసలివాడిని ఒంటరిగా ఉండనివవ్ండి. ఈ దినములలో మనము కలిగియునన్
తమాషానంతా, అతడు పోగొటుట్కొంటునాన్డు, కాబటిట్ అతనిని ఒంటరిగానే
వదిలెయయ్ండి.” ఇపుప్డును అది ఆలాగునే యునన్ది.
133 కాని, ఇపుప్డు, మరొక విషయానిన్ నేను ఇకక్డే చెపాప్లనుకొనాన్ను.
ఇపుప్డు, మనము వెనుకకు సి అతని విశావ్సము మెచుచ్కొంటాము.
కాని నేను ఆశచ్రయ్పోయేదేమంటే మనము ఆ దినమున జీవించియుంటే,
నోవహు తీసుకొనన్ అదే నిరణ్యానిన్ మనమును తీసుకొనియుండేవారమా?
అతడు వెళిల్న సతయ్ముతో నిందను, మనమును తీసుకొనుటకు ఇషట్త పి
నిలబడేవారమా? అపుప్డు అకక్డయునన్ కోటల్ మంది పర్జలలో, నోవహు
మరియు అతని కుటుంబము మాతర్మే సతయ్ము కొరకు నిలబడింది. నీవు
దానిని రిచ్ ఆలోచించావా? ఆ మనిషి, అతని ముగుగ్రు కుమారులు, అతని
కోడళుళ్, అతని భారయ్ మాతర్మే ఆ సతయ్ము కొరకు నిలబడాడ్రు. వారుయెహోవా
ఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డును కలిగియునాన్రు. మనము వెనుకకు సి వారిని
మెచుచ్కుంటాము. మనము దానిని మరలా ఆలోచిదాద్మా?

ఈ పిలల్ల’ యొకక్ బహుమతులను బటిట్ నేను తపప్క తవ్రపడాలి.
134 అబాహాము, అబాహాము అను మాటకు భావము, “అనేకులకు తండి,”
అతనిని, “జనములకు తండిగా,” చేసుత్ంది.
135 ఇపుప్డు, అబాహాము దేవుని యొకక్ వాకయ్మును వినాన్డు. అబాహాము ఒక
పర్వకత్, అతడు దేవుని యొకక్ వాకయ్మును వినాన్డు. దేవుని యొకక్ వాకయ్మును
అబాహాము పటుట్కొని యుండుటను బటిట్ మనము అతనిని మెచుచ్కొంటాము;
ఎలా అతడు తన రకత్ సంబంధుల నుండి వేరైయునాన్డో; అది అబాహాముకు ఎంత
కఠినముగా యునన్దో. అతడు అకక్డ పెరిగియునాన్డు. బాబెలు నుండి వచాచ్డు,
షీనారు దేశములో, కలీద్యుల ఊరు అను పటట్ణము నుండి వచాచ్డు, అకక్డే
అతని పర్జలు, అతని సహచరులు, అతడు సంఘమునకు కలిసి వెళిల్నవారు,
సమసత్ అకక్డయునాన్రు. కాని దేవుడు అనాన్డు, “నినున్ నీవు వేరు చేసుకో.”
ఓ, అయోయ్! అతడు పియముగా ఎంచిన వాటనిన్టిని విడిచిపెటుట్ట, ఎలాటి
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భయంకరమైన సంగతి, అతడు కలిగియునన్ సమసత్ము అతనికి ఎంతో
పియముగాను యథారథ్ముగాను యునన్ది. కాని దేవుడు అతనితో, “నినున్ నీవు
వేరు చేసుకొమమ్ని,” చెపాప్డు.
136 దేవుడు అతనికి ఒక వింతైన విషయానిన్ ఇచాచ్డు, “నీవు, నీ భారయ్ దావ్రా
ఒక బిడడ్ను పొందబోవుచునాన్వు.” అతనికి డెబబ్ది ఐదు సంవతస్రములు, ఆమెకు
అరవై ఐదు సంవతస్రములు. ఒక సీత్గా బిడడ్లను కనే కర్మము ఆగిపోయి
ఎనోన్ సంవతస్రములు గతించినవి. ఇకక్డ, అతడు ఆమె ఒక యౌవవ్న బాలికగా
యునన్పప్టి నుండియు ఆమెతో జీవిసుత్నాన్డు, ఏలయనగా ఆమె అతనికి సగము
సహోదరియై యునన్ది, అపుప్డు ఏలాగు అతడు ఆ బిడడ్ను తేగలడు? ఇపుప్డు
నీవు ఊహించగలవా, అబాహాము బయటకు వచిచ్ తన సేన్హితులతో ఇలా
చెపుప్తునాన్డు, “మేము ఒక బిడడ్ను పొందబోవుచునాన్ము, శారా మరియు
నేను?” నీవు దానిని ఊహించగలవా?
137 ఎందుచేత, పర్జలనాన్రు, “దీనుడైన వృదుధ్డు, అతనిలో ఏదో లోపమునన్ది.”
138 అది ఒక నిందయై యునన్ది, కాని అబాహాము దానిని పటుట్కొని యునాన్డు.
అతనికి రేళుళ్ వచిచ్నపుడు, అతడు దేవుని యొకక్ వాగాద్నమును రిచ్
సందేహించలేదు. అతడు ఇంక దానిని పటుట్కొని యుండి, నిందకు
నిలబడాడ్డు, నిశచ్యముగా.
139 అకక్డయునన్ భేదమును నీవు గమనించావా? శారా అబాహామునకు,
లేక దేవునికి, తనకైతానుగా, కొంచెము సహాయము చేయాలనుకొనన్ది. ఆమె
అనుకొనన్ది, నీకు తెలుసా, దేవుడు వాగాద్నము చేసిన దానికంటే వేరుగా. “ఇపుప్డు
నీకు తెలుసా, నేను ఒక వృదధ్ సీత్ని, కాని హాగరు ఒక అందమైన సీత్. అబాహాము
ఆమెను డా వివాహము చేసుకొనుటకు పటిట్ంచుకొనడు. కాబటిట్, మీకు
తెలుసా, అది దేవునికి సహాయ పడుతుంది. అది దేవునికి సహాయపడుతుంది,
’కారణము బహుశా, హాగరు ఇరవై సంవతస్రముల వయసుస్ గలది. ఆమె నా
పనికతెత్. నేను ఏమి చేసాత్నో మీకు తెలుసా? ఆమెను భారయ్గా నా భరత్కు ఇసాత్ను,”
’ఏలయనగా ఆ రోజులలో బహుభారయ్తవ్ము చటట్సమమ్తమైనది. “నేను ఆమెను
ఇసాత్ను, అపుప్డు నా భరత్ దావ్రా ఆమె ఒక బిడడ్ను కంటుంది, మరియు నేను ఆ
బిడడ్ను తీసుకొంటాను, మరియు దేవుడు వాగాద్నము చేసినది అదియే.”
140 నీవు డు, మనము ఎలల్పుప్డును ఏదో చేయాలనుకొంటాము; ఆయన
కొరకు మనము కనిపెటట్లేము. మనము మనకై మనముగా తపప్క ఏదో
చేయాలి అనుకొంటాము. అది బాగుగానే యుండవచుచ్. ఆమె అందముగా
యుండియునన్ది. అది చకక్గా కనబడవచుచ్, కాని అది వాకయ్ పర్కారము కాదు.
దేవుడు అబాహాముతో అనాన్డు, “ఆ బిడడ్ శారా దావ్రా వసుత్నాన్డు.”
141 గురుత్ంచుకోండి, ఆ చినన్ మందను రిచ్ ఆయన ఏమి చెపాప్డు?
“నమిమ్నవారిని ఈ చక కియలు వెంబడించును.” “నోవహు దినములలో
జరిగినటుల్, మనుషయ్కుమారుని రాకడలో జరుగును, అకక్డ కొదిద్మంది,
కనీసము ఎనిమిది ఆతమ్లు రకిష్ంచబడినవి.” ఆ మాటలు ఎనన్డును తపిప్పోవు,
కాబటిట్ మనలను మనము జాగర్తత్గా గమనించుకొని, వాకయ్ముతో నిలబడదాము.
మంచిది. డండి?



వాకయ్ము నిమితత్ము నింద 23
142 పర్జలు ఎలల్పుప్డు, దేవుని యొకక్ సృజనాతమ్కమైన చితత్మును తీసుకొనుటకు
ఏదో ఉతప్తిత్ చేయాలనుకొంటారు. మీరు డండి, నేను తరచుగా చెపాప్ను,
సంఘమునకు ముందు, ముందు, నీకు తెలుసా, “నాకు కొంచెము ఉనిన్ని
ఉతప్తిత్ చేయగలవా?” అని నీవు గొఱెఱ్ను అడగలేవు. లేదు. వాడు దానిని
చేయలేడు. ఇపుప్డు, ఒక మేక ఉనిన్ని ఉతప్తిత్ చేయలేదు, ఎందుకంటే, వాడి
సవ్భావము దానిని చెయయ్నివవ్దు. నీవు మేక మీద ఎంత ఉనిన్ని కటుట్టకు
పర్యతిన్ంచినను, అది పనిచేయదు. మేక ఉనిన్ని ఉతప్తిత్ చేయలేదు, ఆలాగునే
ఒక గొఱెఱ్ వెం కలను ఉతప్తిత్ చేయలేదు, కాని వాడు ఒక గొఱెఱ్యై యునన్ందున
వాడు ఉనిన్ని కలిగియునాన్డు. అదే అతనిని తయారుచేసుత్ంది. వాడు దానిని
ఉతప్తిత్ చేయడు.
143 మనము ఆతమ్ యొకక్ ఫలములను తపప్క ఉతప్తిత్ చేయవలసిన పనిలేదు.
మనము తపప్క ఆతమ్ యొకక్ ఫలములను ఫలించాలి. ఆపిల్ చెటుల్ ఆపిల్ పండల్ను
ఉతప్తిత్ చేయదు. కాని అది ఒక ఆపిల్ చెటుట్యైనందున, అది ఆపిల్ పండుల్
ఫలిసుత్ంది.
144 మనము దేనినైనా ఉతప్తిత్ చేయుటకు పర్యతన్ము చేసేత్, “నేను ఆ కారణానికి
సహాయపడతాను. నేను పది సంవతస్రములు వేదాంత పాఠశాలలో చదువుతాను.
నేను ఇది, అది మరొకటి నేరుచ్కొని, నా బాయ్చిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డిగీని, డాకట్ర్ డిగీని
పొందుతాను. నేను పర్భువుకు ఒంటరిగా సహాయము చేసాత్ను,” అనుకొంటే అది
పనిచేయదు.
145 దేవుడు తన ముందు నిరణ్యము దావ్రా, ఆయన కిషట్మైన వారిని పిలుసాత్డు.
ఆయనకు ఇషట్మైన వారికి ఆయన రాజయ్మును ఇసాత్డు. నెబుకదెన్జరు దావ్రా
మనము దానిని నేరుచ్కొనాన్ము.
146 దానిని యిరీమ్యా దావ్రా మనము నేరుచ్కొనాన్ము. పర్భువు యొకక్
మాట దావ్రా, దేవుడు అతనితో చెపాప్డు, అదేమనగా అకక్డ ఒకే కాలము
ఉండబోవుచునన్ది, అపుప్డు, ఇశాయేలు డెబబ్ది సంవతస్రములు బబులోనుకు
కొనిపోబడతారు. ఇకక్డ మరొక పర్వకత్ పైకి వచాచ్డు. ఆయన ఇదివరకే చెపాప్డు,
“మీరు పర్వకత్లను కలిగియుంటారు, వారు పైకి లేసాత్రు. మరియు మీరు వారిని
బబులోనులో కలిగియునాన్రు, వారు పర్వకత్లు, కలలు కనేవారు, వారు లేచి ఈ
పర్వచనమునకు వయ్తిరేకముగా పర్వరిత్సాత్రు. అయితే ఆ పర్వకత్ల మాటలు వినవదద్ని
పర్జలతో చెపుప్.”
147 పర్వకత్లలో ఒకరు, హననాయ్ పైకి వచాచ్డు. మరియు యిరీమ్యా తన మెడ మీద
ఒక కాడితో నిలబడియుండగా, హననాయ్ పైకి వచిచ్ అనాన్డు, “యెహోవాఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు; రెండు సంవతస్రములలో, పర్భువు యొకక్ పాతర్లనీన్…”
ఇపుప్డు, ల సిదాధ్ంతముగా, అది చకక్గా కనబడింది. “దేవుడు తన
పర్జలను దీవించబోవుచునాన్డు, ఆయన రెండు సంవతస్రములలో ఖచిచ్తముగా
సమసత్మును వెనుకకు తెసాత్డు.”
148 బైబిలు చెపిప్ంది, యిరీమ్యా సహితము చెపాప్డు, “ఆమేన్. ఆమేన్,
హననాయ్, పర్భువు నీ మాటలను నెరవేరుచ్ను గాక. కాని హననాయ్, మనము ఒక
విషయము ఆలోచిదాద్ము. మనముందు పర్వకత్లు యుండియునాన్రు, మరియు
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ఆ గొపప్ దేశముల యొకక్యు యుదధ్ములను రిచ్, వాటికి వయ్తిరేకముగా
పర్వచించియునాన్రు. కాని, గురుత్ంచుకోండి, అతని యొకక్ పర్వచనము పర్తయ్కష్
పరచబడిన తరువాత, పర్వకత్ గురిత్ంచబడతాడు.” డండి?
149 అపుప్డు హననాయ్ పైకి వచిచ్, సమాజము ముందు, యాజకులందరి ముందు,
పది లకష్లు లేక ఐదు లకష్ల పర్జల ముందు, యిరీమ్యా మెడ మీదయునన్
కాడిని లాగుకొనాన్డు. యిరీమ్యా మెడ మీద దేవుడు యుంచిన కాడిని
తీసుకొని, ఒక గురుతుగా దానిని ముకక్లుగా విరిచి, అతని పాదముల ముందు
పడవేసి, ఉదేకముతో అనాన్డు, “యెహోవాఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డు; రెండు
సంవతస్రములలో వారు తిరిగి వసాత్రు.”
150 యిరీమ్యా కొంచెము అతని వైపు శాడు. అది వాకయ్మునకు
వయ్తిరేకముగా యునన్ది, కాబటిట్ అతడు నడిచి వెళిల్పోయాడు. దేవుడు అనాన్డు,
“నీవు తిరిగి వెళిల్ అతనితో చెపుప్,” చెపుప్, “నేను అతనితో ఎనన్ మాటాల్డలేదు.”
151 అతడు కొంచెము ఉదేకభరితుడయాయ్డు. అతడు తన సొంత ముదర్ను
తీసుకొనాన్డు. డండి? అతడు దానిని నిజముగా చువరకు అతడు
కనిపెటిట్యుండలేదు, మరియు అది చెపిప్నది అతడు కాదని, అది దేవుడై
యునాన్డని అతడు తెలుసుకొనలేదు. అంతా ఉదేకముతో, అతడు తిరిగి
వెళిల్పోయాడు.
152 ఈ రోజున దేశమంతటి గుండా, మనము దానిని కనుగొంటాము. మన
టేపులలో ఒకటి, ఈ మధయ్నే ఒక గృహములో వినిపించబడింది, అకక్డ ఒక
చినన్ గుంపు సేవకులు, తినన్గా అపుప్డే ఒపిప్ంచబడి, యేసుకీసుత్ నామములో
బాపిత్సమ్ము పొందుటకు వచుచ్చుండిరి, మరియు ఒక మనిషి ఆ గదిలో లేచి,
భాషలతో మాటాల్డి, అనాన్డు, “యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు, మీరు
పొందిన దానిని పటుట్కొని యుండండి, సరిగాగ్ ముందుకు కొనసాగుచు,
ముందుకు వెళల్ండి, మరియు నేను మిముమ్ను దీవిసాత్ను.”
153 వాళల్నాన్రు, “బాగునన్ది, అది పర్భువు చెపిప్నటెల్తే, అది అంతే అని
మేమంటాము.” మీరు డండి, అది వాకయ్ముతో పరీకిష్ంచబడలేదు. అది
తపప్క మొదట, వాకయ్మును తీసుకొనవలసియునన్ది, అకక్డే నీవునాన్వు. అది
వాకయ్మునకు భినన్ముగా యునన్ది.
154 యిరీమ్యా మరలా తిరిగి వచాచ్డు, ఆ అభిషేకించబడిన పర్వకత్. దేవుడు
అతనితో అనాన్డు, “నీ మీద యుంచిన చెకక్ కాడిని హననాయ్ విరుగగొటాట్డని నాకు
తెలుసు, కాని నేను ఒక ఇనుప కాడిని తయారు చేయబోవుచునాన్ను.” ఆయన
అనాన్డు, “ఈ దేశములనిన్యు, నా సేవకుడైన నెబుకదెన్జరును సేవించుటకు
అకక్డకు వెళిల్యునన్వి,” మరియు అతడు ఒక అనుయ్డు. డండి? ఇశాయేలు,
వారి బలి అరప్ణలనిన్టిని పాటించుచునాన్రు, కాని వారు పాటించుటలేదు…

డండి?
155 ఆయన దీవిసాత్నని, దేవుడు ఒక వాగాద్నము చేశాడు, కాని ఆ దీవెనలు
షరతుల కిందయునన్వి. అది పనిచేయుటకు నీవు షరతులకు లోబడాలి.
156 కొనిన్ కష్ణముల కితము ఒక చినన్, చకక్ని బాలికతో రొచ్నియునాన్ను.
మొదటగా, అకక్డ ఏదైనా తపుప్ యునన్దా అని, ఆ కుటుంబమును చకక్గా
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దువివ్యునాన్ను. దేవుడు సవ్సథ్పరుచ్తాడు, కాని అది షరతుల కింద యునన్ది.

డండి? నేను కనుగొనన్ ఒకే విషయము ఏమనగా, మందులు తీసుకొనుట
తపుప్ అని తలిల్ భయపడుతుంది. నేననాన్ను, “నీవు ఆలాగున ఆలోచన చేయవదుద్,
సహోదరీ. దానిని నీ మనసులో నుండి తీసివేయుము. తినన్గా ఆ బిడడ్తో
ముందుకు వెళుల్ము. మందులు ఇముమ్. దేవుడు దానిని తెలియపరుచ్తాడు.”

డండి?
157 ఇపుప్డు, విషయము ఏమనగా, కనుగొని తెలుసుకోండి. మరియు అపుప్డు
అది, “యెహోవాఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డు,” యైతే, పరవాలేదు.
158 మనము ఇకక్డ కనుగొనేదేమంటే, ఈ పర్జలు, వారు ఏదో ఉతప్తిత్ చేయుటకు
పర్యతిన్ంచుచునాన్రు; హాగరు మరియు శారా, అబాహాముకు సహాయము
చేసి, ఆయన వాగాద్నము సతయ్ముగా నెరవేరుటకు, దేవునికి సహాయము
చేసుత్నాన్రు. నీవు దానిని చేయలేవు. దానిని చేయుటకు ఏ మాతర్ము దారిలేదు.
అది సమసత్మునకు వయ్తిరేకముగా యునన్ది. ఎలాగైనా దేవుని యొకక్ వాకయ్ము
నెరవేరబోవుచునన్ది. నీవు తపప్క దేవుని యొకక్ వాకయ్ముపై నిలబడాలి, చెపుప్,
“ఇది ఈ దారియై,” యునన్ది, మరియు వాకయ్మును పాటించుము. ఇపుప్డు
గమనించండి, దేనినైనా ఉతప్తిత్ చేయుటకు పర్యతిన్ంచుట, ఆయన వాకయ్ము
యొకక్ సాథ్నమును తీసుకొనుటయే!
159 బహుశా అబాహాము యొకక్ సేన్హితులు డా అతనికి రేళుళ్
వచిచ్నపుప్డు, మనము ఎనన్డైనా గమనించినటెల్తే, అతని దగగ్రకు వచిచ్,
అనాన్రు, “మంచిది, జనములకు తండీ, ఇపుప్డు నీకు ఎంతమంది పిలల్లు?”
అనాన్రు, “జనములకు, అనేకులకు తండీ, ఇపుప్డు నీకు ఎంతమంది పిలల్లు?”
అపహాసకులు!
160 ఇపుప్డు, ఆ కాలమును మీరు సియుండలేదా? కొనిన్సారుల్ మనము
ఒకదాని కొరకు పారిథ్ంచినపుడు, అది సంభవించుట, మీరు దానిని

సియుండలేదా?
161 “ఇకక్డ ఒక వృదుధ్డు, రొచ్నాన్డు,” వారనాన్రు, “అతడు గుడిడ్వాడు,
అతడు చెవిటివాడు, అతడు గవాడు. అతడు రోగిగా యునాన్డు, ఆయన
దానిని చేశాడు. మీరు అకక్డు వెళిల్ అతనిని బాగు చెయయ్ండి, దైవిక సవ్సథ్త
చేయువారలారా, మేము దానిని నముమ్తాము.”
162 ఆ దయయ్మే దానిని చెపిప్ందని వారు గర్హించారా, “సిలువ మీద నుండి
దిగిరముమ్. అపుప్డు నేను నినున్ నముమ్తాను. ఈ రాళళ్ను రొటెట్లుగా చెయియ్
అపుప్డు, నేను దానిని నముమ్తాను.” డండి? ఆ దయయ్మే, మన పర్భువు యొకక్
కనున్లకు గుడడ్ కటిట్, ఒక కరర్తో ఆయన తల మీద కొటిట్, అనన్ది, “ఇపుప్డు నీవు ఒక
పర్వకత్వైతే, నినున్ ఎవరు కొటాట్రో మాకు చెపుప్, మేము నినున్ నముమ్తాము.”
163 బాగుంది, ఆయనను ఎవరు కొటాట్రో ఆయనకు తెలుసు. ఆ రాళళ్ను
ఆయన రొటెట్లుగా మారిచ్యుండేవాడే, లేక ఆయన సిలువ మీద నుండి దిగి
వచిచ్యుండేవాడే. కాని ఆయన దానిని చేసియుంటే, మనము ఈ రోజున
ఏమయేయ్వారము? డండి? వారికి దేవుని యొకక్ పర్ణాళిక తెలియదు. దేవుడు
ఏమని వాగాద్నము చేసియునాన్డో, నీవు తపప్క దానిని కనుగొనాలి.
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ఇపుప్డు నేను తపప్క తవ్రపడాలి.
164 ఇపుప్డు, వారు ఇలా అనాన్రు, “జనములకు తండీ, ఇరవై ఐదు
సంవతస్రముల కితము, నీవు శారా దావ్రా ఒక బిడడ్ను పొందబోవుచునాన్వని,
మరియు దాని నుండి జనములు వసాత్యని, మేము వినాన్ము. ఈ సమయములో
నీవు ఎంతమంది పిలల్లను కలిగియునాన్వు, జనములకు తండీ?” హా! డండి?
అదే పాత కిల్షట్మైన ఆతమ్, విమరిశ్సుత్ంది.
165 అబాహాము ఏమి చేశాడు? “అతడు వాగాద్నము పటల్ అవిశావ్సముతో
సందేహించలేదు” అని చెపప్బడింది.

“ఎందుచేత, ఇకక్డ నీవు పలానా, పలానా వారి కొరకు పారిథ్ంచావు, మరియు
వారు సవ్సథ్పడలేదు.”
166 అది లెకక్ కాదు. ఈ రాతి నేను పదివేల మంది కొరకు పారథ్న చేసినటెల్తే,
మరియు ఆ పదివేలమంది రేపు ఉదయమున చనిపోయినటెల్తే, మరలా రేపు
రాతికి, నేను ఇంక నె రాసి రోగుల కొరకు పారిథ్సాత్ను. దేవుడు ఆ రీతిగా
చెపాప్డు. అది రవవ్ంత దానిని ఆపదు. దేవుడు దానిని వాగాద్నము చేశాడు.
నేను దానిని నముమ్తాను. నిశచ్యముగా. వాళుల్ ఏమి చెపుతారో, ఇంక అది
ఏ భేదమును చేయదు. కాని వాళుల్, అపహసిసాత్రు. అది వాకయ్ము నిమితత్ము
నిందయైయునన్ది.
167 అబాహాము దేవుని యొకక్ వాకయ్ము మీద నిలబడాడ్డు, చివరగా అది
నెరవేరచ్బడింది. ఓ, అయోయ్!
168 గొడాలని అపహాసయ్ము చేయబడుటను గమనించండి. అపహసించబడింది,
మొదటగా, గొడాలు అనే నింద, ఆ సంవతస్రములనిన్టి గుండా, గొడాలు అను
నిందకు ఆమె నిలబడింది. ఆమెకు దరిదాపుగా వంద సంవతస్రములు. దేవుని
యొకక్ వాకయ్ము చెపిప్నటుల్ ఆమె రాణిగా డా ఉంటుందని చెపప్బడింది, ఈ
బిడడ్ యొకక్ తలిల్. ఆమె మరియు అబాహాము, ఫలించని వారుగా యునాన్రు.
వారిదద్రి శరీరములు మృతమైనవి, కాని, ఇంక , ఒకక్ రవవ్ంత డా దేవుని
వాకయ్మును ఎనన్ సందేహించలేదు. మొదట, వారు దాని కొరకు నిలబడవలసి
యునన్ది. అపుప్డు, హలెల్ య, ఆ చీకటి ఘడియలో, దేవుడు తన వాకయ్మును
నిలబెటుట్కొనెను: ఇసాస్కు జనిమ్ంచెను. “మరియు అతని సంతానము సముదర్
తీరమందలి ఇసుక రేణువల వలెను, ఆకాశ నకష్తర్ముల వలెను యుంటుంది.”

డండి? దేవుడు ఎలల్పుప్డు ఆయన వాకయ్మునకు జవాబిసాత్డు. అవును.
మొదట గొడాలు, తరువాత ఇసాస్కు.
169 ఆలాగునే జెకరాయ్ మరియు ఎలీసబెతులు, ఆ వృదుధ్డు మరియు వృదధ్ సీత్,
ఇంకను పటుట్కొనియునాన్రు. జెకరాయ్ అకక్డకు వచిచ్నపుడు, అతడు పలక మీద
వాసి చెపాప్డు, “ఒక త ననున్ కలుసుకొనన్ది, ఇకక్డయునన్ నా వృదుధ్రాలైన
భారయ్ ఎలీసబెతు దావ్రా, నేను ఒక బిడడ్ను కంటానని చెపాప్డు. నేను ఇక
ఎంతమాతర్ము మాటాల్డలేకపోయాను. నేను గ వాడనయాయ్ను. ఆ బిడడ్ పుటేట్
వరకు నేను గవాడిగానే యుంటాను. కాని అకక్డ ఒక బిడడ్ రాబోవుచునాన్డు,
మరియు అతడు సరోవ్నన్తుని పర్వకత్గా యుండబోవుచునాన్డు. అతడు ఉదయ
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నకష్తానిన్ పరిచయము చేసాత్డు. అతడు మెసీస్యాకు ముందు ఆయన రాకడను

చిసాత్డు.” అది ఎనన్డైనా ఎలా యుంటుంది?
170 కొందరు అనాన్రు, “దీనుడైన వృదుధ్డు, ఓ, అతనికి కొంచెము
మతిపోయిందని నేననుకొంటాను, నీకు తెలుసా, అకక్డ ఏదో చినన్ది
యునన్ది. కాని అకక్డయునన్ ఎనభై సంవతస్రముల వయసుస్లోయునన్
వృదధ్ ఎలీసబెతు వైపు డండి. మరియు జెకరాయ్ వైపు డండి, ఎంతో
వృదుధ్డు, వణుకుచునాన్డు, మరియు ఆలాగైతే అలాటి విషయమును అతడు
చెపప్బోవుచునాన్డు. బాగుంది, దీన వృదుధ్డు.”
171 కాని అతడు పర్భువు యొకక్ వాకయ్మును కలిగియునాన్డు, ఎలాటి ఒక
నింద, చివరకు ఆమె ఎనోన్ దినములు దాగియుండెను. కానీ ఆయన వాకయ్ముతో
నిలబడి యుండెను. ఓ, అయోయ్!
172 పేరు పర్తిషఠ్లను నిరాకరించుట, పేరుగాంచిన ఉదేద్శయ్మును నిరాకరించుట,
ఆ దినము యొకక్ మెరుగును, వారి దినము యొకక్ శైలిని, వాటనిన్టిని
నిరాకరించుట. వారు దానిని నిరాకరించారు. అవిశావ్సుల గుంపుతో నడుచుటకు
వారు నిరాకరించారు, వారు లోక సంబంధమైన కారయ్ములను నిరాకరించారు.
వాకయ్ముతో నిలిచి యుండుటకు, వారు దానిని చేయవలసి యుండిరి. వారు
దానిని చేయవలసి యుండిరి.
173 అది ఈ రోజున ఆలాగునే యునన్ది, నీవు మరియు దేవుడు తపప్, నీవు
సమసత్ము నుండి నినున్ నీవు వేరు చేసుకొనుము. అది సంఘము చేసేది ఏదో
కాదు. అది నీవు దేవునితో చేయునదై యునన్ది. డు? అది ఒక వయ్కిత్గతముగా,
నీవై యునాన్వు. అవును.
174 కాని దేవుడు అతనికి ఏమి ఇచాచ్డో డండి. యేసే సవ్యముగా
వచిచ్నపుడు, జెకరాయ్ చనిపోయాడు, ఎలీసబెతు డా చనిపోయింది. కాని
వారి కుమారుడు,యెహోవాఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డుతో అరణయ్ము నుండి
వచాచ్డు, యేసు అనాన్డు, “సీత్లు కనిన వారిలో యోహాను కంటే గొపప్వాడు లేడు.”
ఆమేన్. ఏమిటి? ఆమె గొడాలు యొకక్ నిందను భరించింది. ఆమె వాకయ్ముపై
నిలబడి, ఆలాటి కుమారుని కనన్ది.
175 వృదుధ్రాలైన శారా వలె, వృదుధ్డైన అబాహాము వలె, ఆ వృదధ్ దంపతులు
దానిని పటుట్కొనియునాన్రు. డండి, ఎనన్డైనా ఆలాగున జనిమ్ంచిన
అధికమైనవారు, “సముదర్ము యొకక్ ఇసుక రేణువుల వలె యునాన్రు,”
పర్పంచములో దులునన్ంత ఎకుక్వమంది ఏ తెగలోను లేరు. “సముదర్ము
యొకక్ ఇసుక రేణువుల వలెను, ఆకాశ నకష్తర్ముల వలె యునాన్రు.” ఏమి
సంభవించింది? అది అలప్ సంఖాయ్కులలో జరిగింది, ఒకే బిడడ్.
176 ఇపుప్డు నేను ఎటు వెళుల్చునాన్నో డండి, ఒకే బిడడ్, అది అంతవరకే
తీసుకొంది. దేశములను కదిలించుటకు మరియు మెసీస్యా వైపు గురి

పుటకు, అది ఒక బిడడ్ను తీసుకొనన్ది. విధేయతగల ఒకరు. అది నిజము.
దేవునికి సరిగాగ్ ఒకక్ మనిషి కావాలి. ఆయనకు అవసరమైనది అంతవరకే, ఎకక్డో
ఆయన ఒక సవ్రమును కలిగియుంటాడు. ఆయన కోరేది అంతమటుట్కే, ఒకక్
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మనిషిని తన నియంతర్ణలోనికి తీసుకొనుటయే. ఓ, ఒకక్ మనిషిని పొందుటకు,
ఆయన ఎంత పేమిసుత్నాన్డో!
177 ఒకసారి, నోవహును కలిగియునాన్డు. ఒకసారి ఆయన మోషేను
కలిగియునాన్డు. ఆయన యిరీమ్యాను కలిగియునాన్డు. ఆయన ఏలీయాను
కలిగియునాన్డు. ఆయన ఎలీషాను కలిగియునాన్డు. ఆయన యోహానును
కలిగియునాన్డు. ఆయన ఒక సమోస్నును కలిగియునాన్డు. ఆయన ఒక మనిషిని
ఆయన నియంతర్ణలో కలిగియునన్ంత వరకు, అది ఆయన సవ్రమైయునన్ది.
ఆయన దానిగుండా మాటాల్డగలడు. ఆయన లోకమును దోషిగా తీరుప్
తీరచ్గలడు. ఓ, అయోయ్!
178 ఆయన ఒక మనిషిని ఆయన నియంతర్ణలో కలిగియుండుటకు, ఆయన
ఎలా ఎకుక్ , ఆకలిగొనుచునాన్డో, “ఆ పర్కారమే నేను అతని దావ్రా
మాటాల్డగలను. నా సవ్రమును తెలియబడనిసాత్ను. అతను ఒక నిందగా
నిలబడతాడు, కానీ నేను నా సవ్రమును తెలియజేసాత్ను.” డండి? ఓ, అవును.
179 మొదట, ఫలించని సిథ్తి, గొడాలు అను నిందకు నిలబడవలసియునన్ది.
శారా దాని కొరకు నిలబడవలసి యుండెను. ఆలాగునే జెకరాయ్, ఎలీసబెతులు
నిలబడిరి.
180 ఈ రోజున డండి. ఇపుప్డు నేను ఒకదానిని చెపప్బోవుచునాన్ను. ఈ
రోజున వేశయ్ యొకక్ పిలల్లను డండి. సంఘశాఖ యొకక్ రాజకీయ పాలన
కింద, ఆ వేశయ్ మరియు ఆమె కుమారెత్లు దేశములను పటుట్కొనన్వి. ఎలాటి
శాఖా సంబంధమైన తరము లేచియునన్దో డండి, నీతిమంతులు ఎంత
తకుక్వగా యునాన్రో. నీవు కలత పడవదుద్. వాకయ్ముతో నిలబడి యుండుము.
అది బాగుంటుంది.
181 నీవు వెకిక్రించబడి, పరిశుదధ్ రోలరుగా పిలవబడతావు. అనిన్ రకములుగా,
ఏ రకమైన చెడడ్పేరుతోనైనా నీవు పిలవబడతావు. అయితే అకక్డే తినన్గా
నిలబడుము, అది వాకయ్మైయునన్ది, వాళుల్ నినున్ రిచ్ చెపేప్ది, వాకయ్మును బటిట్
నిందయైయునన్ది.
182 ఒక యౌవవ్నసుథ్డు, ఈ ఉదయమున అతడు ఇకక్డ బహుశా యుండవచుచ్.
అతడు నా సేన్హితుడు; జిమ్  ల్, యౌవవ్నసుథ్డైన జిమ్, అతని యొకక్
పర్జలు. మొనన్టి దినమున అతడు అడగబడాడ్డు, బాగుంది, అతడు ఇకక్డ
బాపిత్సమ్ము పొందాడు. ఎవరో అతనితో ఇలా అనాన్రు, “నీవు బాపిత్సమ్మును
పొందబోవుచునన్టెల్తే, నీవు ఒక పెదద్ సంఘమునకు ఎందుకు వెళల్ డదు?”

డండి? కాని అతడు వెలుగును శాడు. అది అంతే. డండి?
183 “నీతిమంతుల యొకక్ పిలల్లు కంటె, అనీతిమంతుల పిలల్లు ఎకుక్వగా
యునాన్రు.” అవును. మంచిది. నీతిమంతులు ఎలాయునాన్రు! నోవహు
దినములలో ఎలా ఒక చినన్ గుపెప్డు మంది యునాన్రో డండి. సొదొమ
దినముల వైపు డండి, నీతిమంతులు ఎంత కొదిద్గా యునాన్రో!
184 వేశయ్ ఎంతమంది పిలల్లను కలిగియునన్ది! ఏ పాత మారగ్ములోనైనా, ఆమె
పిలల్లను కనగలదు, కాని వారంద దురీభ్జులైన పిలల్లు. వేశయ్, వేశయ్నే కంటుంది,
కుకక్, కుకక్నే కంటుంది.
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185 కీసుత్ అభిషేకించబడిన వారిని కంటాడు. బైబిలు నీతిమంతులను కంటుంది,
ఆ చినన్ గుంపు అనే తలంపునకు మనము నిలబడాలి. అది ఎలాటి దయగల
విషయమై యునన్ది!
186 ఆ గొపప్ ఎఫెసీ సంఘమును డండి, దానిలో అకక్డ పనెన్ండు మంది
మాతర్మే యునాన్రు. అవును. ఈ రోజున మనమును ఏలాటి గుంపును
కలిగియునాన్మో, వారివైపు డండి. అవును.

నోవహు దినములలో అకక్డ ఎనిమిది ఆతమ్లేయునన్వి.
187 లోతు దినములలో ఐదు మంది మాతర్మే యునాన్రు, కాదు, నలుగురు;
లోతు అతని భారయ్, అతని ఇదద్రు కుమారెత్లు. మరియు ఆమె బయటకు వచిచ్,
వెనుకకు చుట దావ్రా, ఆమె ఒక ఉపుప్ సథ్ంభముగా మారిపోయింది. నిజానికి,
ఆ దినమున ముగుగ్రు బయటకు వచాచ్రు.
188 యేసు అనాన్డు, “ఆ దినములలో జరిగినటుల్ జరుగుతుంది.” మనము
గమనించి, జాగర్తత్గా యుండుట మన బాధయ్తయై యునన్ది. నీతిమంతులు
ఎంతకొదిద్గా యునాన్రు! ఎపప్టివలెనే, అపహాసకులు తపప్క నిందించాలి.
మొదట గొడాలు అనే నిందకు నిలబడుము. అయోయ్!
189 నేను తవ్రపడాలి. ఆ పిలల్లకు సహాయము చేయుటకు వెళాల్లి, కొంచెము
నాలో భరించండి. డండి?
190 మనుషులు ఎలల్పుప్డు, ఎపుప్డైనా ఒకే రీతిగా యునాన్రు. నేను మరలా
ఒక విషయానిన్ చెపప్బోవుచునాన్ను. అది టేపు చేయబడుతుందో లేదో నాకు
తెలియదు. కాని అది టేపు మీద యునన్టెల్తే టేపు వినే మీరు నా మాటలు
వినండి, దానిని తపిప్పోవదుద్. కాని దానిని చదవండి. మనిషి ఇదివరకు
యుండి యునన్టుల్గానే ఉనాన్డు. దేవుడు ఇదివరకు చేసిన దానిని బటిట్,
అతడు దేవునిని సుత్తిసుత్నాన్డు; ఆయన భవిషయ్తుత్లో ఏమి చేయబోవుచునాన్డో
దానిని సుత్నాన్డు; మరియు ఆయన పర్సుత్తం ఏమి చేయుచునాన్డో దానిని
మరిచ్పోవుచునాన్డు. ఆయన చేసిన దానిని బటిట్ అతడు దేవునిని సుత్తిసాత్డు;
ఆయన భవిషయ్తుత్లో ఏమి చేయబోవుచునాన్డో దానికొరకు ఎదురు సాత్డు,
కాని ఇపుప్డు ఆయన చేయుచునన్ దానిని మరచిపోతాడు, అకక్డ అతడు
సమసత్మును పోగొటుట్కొనుచునాన్డు. వారికి అరథ్మైనదని నా నిరీకష్ణ.

డండి? పర్సుత్తము ఆయన ఏమి చేసుత్నాన్డో మరచిపోవుచునాన్డు! ఆయన
ఏమి చేసియునాన్డో అతనికి తెలుసు; ఆయన ఏమి చేయబోవుచునాన్డో,
ఆ వాగాద్నము అతనికి తెలుసు; కాని ఆయన పర్సుత్తం చేయుచునన్ దానిని

చుటలో తపిప్పోతాడు.
191 ఓ, పెంతెకొసుత్ వారైన మీరు, మీరు దానికి మాదిరియై యుండలేదా!
ఏదో సంభవించబోవుచునన్దని మీరు ముందుకు సుత్నాన్రు: ఎలల్పుప్డు
జరుగుచునన్టుల్గా, తినన్గా అది మీ కిందనే జరిగింది, కాని మీకు అది తెలియదు.
“కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కింద కేలాగు చేరుచ్కొనునో, అలాగే నేనును నీ పిలల్లను
ఎనోన్ మారులు చేరుచ్కొనవలెనని యుంటిని గాని మీరు ఒలల్కపోతిరి.” ఆయన
యొకక్ వాకయ్ము కంటే మరియు ఆయన యొకక్ ఆతమ్ కంటే, మీ ఆచారములను

రిచ్, మీ సంఘశాఖలను రిచ్ ఎకుక్వ తలంచారు, అవును.
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192 మరియకు ఎలాటి నింద! (మనము ముగించుచుండగా), ఆయన
వాకయ్మును బటిట్ మరియ మరియు యోసేపులకు ఎలాటి నింద. ఇది
కిసమ్స్ సమయమైయునన్ది. మరి కొంచెము సేపు నేను మిముమ్లను నిలిపి
యుంచాలని అనుకొనుచునాన్ను, కాని దానిని రిచ్ మీరు ఎకుక్వగా
కాపరుల దావ్రా వింటారు. దేవుని వాగాద్న వాకయ్మును పటుట్కొని యుండుట,
మరియ, యోసేపులకు ఎలాటి నిందగా యుంటుంది. గురుత్ంచుకోండి,
ఇపుప్డు, ఆ చినన్ మరియ, యోసేపుతో వెళుల్చునన్పుప్డు, ఆ అపహాసకులు
తమ కను బొమమ్లను పైకి లేపారు, “నీవు ఒక వేశయ్ను వివాహము
చేసుకొనుచునాన్వు?” డండి? మరియు గురుత్ంచుకోండి, సోదరుడా, ఆ
రోజులలో వయ్భిచారము, మరణమైయునన్ది. “ఇపుప్డు, ఆమె చంపబడకుండా
నీవు ఆమెను కాపాడుచునాన్వు. ఆమె నీ దావ్రా తలిల్గా యుండవలసియునన్ది.”
కాని, గురుత్ంచుకో, అనిన్వేళలా, దేవుడు వారితో పనిచేయుచునాన్డు, మరియు
అది వాకయ్ పర్కారమై యునన్ది. మరియు వారికది తెలియదు. డండి?
193 “కనయ్క ఒక కుమారుని కంటుంది.” అది యోసేపునకు తెలుసు. మరియకు
అది తెలుసు, కారణమేమనగా, వాకయ్ము వాయబడిన తరువాత, అకక్డ దేవుని

త వారితో మాటాల్డుచునన్ది, సంభవించబోవు కారయ్మును సతయ్మని
రుజువు చేయుచు, పర్తయ్కష్ పరుచ్చునన్ది. ఇపుప్డు కల కనవదుద్. ఆలోచించు.
పరిశుదాధ్తుమ్డు మి మీదకు వచాచ్డు; సంఘము మొతత్ముతో ఎనన్
మాటాల్డలేదు. కాని ఆయన వారితో మాటాల్డాడు.
194 యోసేపు శాడు. త అతనిని దరిశ్ంచక ముందు, అతడనాన్డు, “సరే,
ఇపుప్డు, నేను ఆమెను పేమిసాత్ను. కాని, నేను నీతిమంతుడను. అలాటి సీత్ని నేను
పెండిల్ చేసుకొనలేను.”
195 పర్భువు యొకక్ త, కలలో అతనికి పర్తయ్కష్మై, ఇలా అనాన్డు,
“దావీదు కుమారుడవైన యోసేపు, నీ భారయ్యైన మరియను తీసుకొనుటకు
భయపడవదుద్. ఏలయనగా ఆమె గరభ్ము ధరించినది పరిశుదాధ్తమ్ వలన
కలిగినది.” ఓ, అయోయ్! ఎలాటి ఆదరణ! డండి?
196 మరియ, బావికి వెళుల్ దారిలో యునన్ది. పదిహేడు లేక పదెద్నిమిది
సంవతస్రాల ఒక చినన్ కనయ్క, మరియు ఆమెను వివాహము చేసుకొనే మనిషికి,
ఇదివరకు వివాహమైంది మరియు నలుగురు పిలల్లు. ఒక ముసలివాడు. ఆమె
అతనిని పేమించింది, ఎందుకో ఆమెకు తెలియదు. అతను ఆమెను పేమించాడు,
ఎందుకో అతనికి తెలియదు. వారు అకక్డ యుండిరి. నీళుల్ తెచుచ్టకు ఆమె
బావినొదద్కు వెళుల్చునన్ది, ఆమె చదివియునన్ లేఖనములను రిచ్, ఆమె
తలపోయుచునన్ది, సందేహము లేదు, అపుప్డు ఒక వెలుగు ఆమెముందు
పర్కాశించింది. ఆ వెలుగు పర్కాశించినపుడు, అకక్డ త నిలబడాడ్డు!
197 చినన్ మరియ ఎలాటి అను తి చెందిందోనని నేను ఆశచ్రయ్పడతాను.
నీవు ఎనన్డైనా దానిని రిచ్ ఆలోచించావా? నేను నినన్ ఎంతగా భయపడాడ్నో
ఆమెయు అంతగా భయపడియుంటుందని నేను ఆశచ్రయ్పడతాను.
198 “మరియా, శుభము!” శుభము అనగా భావము, “ఆగుము.” “నేను నీకు ఏమి
చెపప్బోవుచునాన్నో జాగర్తత్గా వినుము. సీత్లలో నీవు ధనుయ్రాలవు, కారణము
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నీవు దేవుని దయపొందావు, నీవు ఒక బిడడ్ను కనబోవుచునాన్వు. పురుషుని
వలన కాదు, కానీ నీవు ఒక బిడడ్ను కలిగియుండబోవుచునాన్వు. మరియు నీ
తోడు కోడలైన వృదుధ్రాలు ఎలీసబెతు డా గరభ్ము ధరించింది, ఒక బిడడ్ను
కనబోవుచునన్ది, మరియు ఈ చనలు సంభవిసాత్యి.”

ఆమె అనన్ది, “నేను పురుషుని ఎరుగని దానను, అది ఎలా సాధయ్ము?”
199 అతడనాన్డు, “పరిశుదాధ్తుమ్డు నినున్ ఆవరిసాత్డు, మరియు నీకు పుటట్బోవు
పరిశుదధ్మైనది, దేవుని కుమారుడని పిలవబడతాడు.”
200 అపహాసకులు ఏమి చెపుతారో చెపప్నివవ్ండి. ఆమెకు అది తెలుసు. అది
ఆలాగున యుంటుందని ఆమెకు తెలుసు, ఏలయనగా దేవుడు ఆ రీతిగా
చెపాప్డు.
201 ఆ పర్తిషఠ్ దినమున, లేక ఆ బిడడ్ సునన్తి దినమున, ఆ బిడడ్ను చేతులలో
పటుట్కొని ఆమె పైకి నడుసుత్ండగా, ఆమె తపప్క ఎలాటి అను తి చెందిందో,
ఆ విధముగా, మిగిలిన ఆ సీత్లంద వారి బిడడ్లను పర్తిషిఠ్ంచుటకు మరియు
సునన్తి చేయుటకు, అందరు గొఱెఱ్పిలల్ను లాగుచుండగా, ఆ సీత్లంద ఆమెకు
కొంచెము రముగా నిలబడాడ్రు. కాని ఆమె తన సొంత శుదీధ్కరణ కొరకు,
రెండు పావురపు పిలల్లను కలిగియుండెను. ఆ చినన్ బిడడ్ పొతిత్ బటట్లతో
చుటట్బడియుండెను, అవి ఎదుద్ మెడకు కటేట్, కాడికి కటేట్ మెతత్ని గుడడ్లైయునన్వి.
అవే తొటిట్లో యునన్ పొతిత్ బటట్లు. ఆయనకు వారి యొదద్ ఏమియు లేవు. వారు
పేదవారు డా. మరియు ఇకక్డ ఆమె నిలబడి యునన్ది.
202 సందేహము లేదు, సీత్లంద ఆ కనయ్కకు కొంచెము రములో
నిలబడాడ్రు. వారనాన్రు, “మీరు డండి, ఒక అకర్మముగా పుటిట్న బిడడ్ను
ఆమె కలిగియునన్ది.” డండి, దేవుడు కారయ్ములను ఎంతో లముగా
కనబడునటుల్ చేసాత్డు. ఓ, అయోయ్! ఆయన తినన్గా సాతాను కనున్ల మీద
నుండి వెం కలను లాగుతాడు. “ఎంత మురికిగా యునన్ది! వయ్భిచారము. ఆమె
అదేయైయునన్ది. ఆమె ఒక వయ్భిచారిణి అనాన్రు.” అది ఆ చినన్ మరియలో తన
గుండె కొటుట్కొనుటను ఆపలేదు. వారు ఆయనకు రముగా యునాన్రు.
203 వాళుల్ ఇంక అదే పని చేయుచునాన్రు, ఇపుప్డు ఆయనను, “పరిశుదధ్-
రోలరు, లేక పిచిచ్వాడు,” అని లేక ఇంకేదో అని పిలుసుత్నాన్రు.

ఆ బిడడ్ ఎవరి బిడడ్యై యునాన్డో మరియకు తెలుసు. ఆమె ఆలాగునే
ముందుకు వెళిల్ంది.
204 కాని, ఓ, సుమెయోను ఆ గదిలో రొచ్నియుండగా, అతనికి వాగాద్నము
చేయబడినది, వారు తపప్క గమనించి యుండలేదా? అతడు చు ట్ వెళిల్
పర్వచిసుత్నాన్డు. అతడనాన్డు, “పర్భువు నాకు పర్తయ్కష్మయాయ్డు,” మరియు
ఆయననాన్డు, “నేను మరణము డను…” అతనికి అపుప్డు ఎనభై
సంవతస్రములు, “ఆయన రకష్ణను డక ముందు నేను చనిపోను.”
205 “ఓ, సుమెయోను, నీవు వృదుధ్డవు, కుమారుడా. ఆ వృదుధ్నికి కొంచెము
మతి భర్మించినటుల్గా యునన్ది, అతనిని ఒంటరిగా విడవండి. అతడు హాని
చేయనివాడు. అతడు ఎవరినీ గాయపరచడు.”
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206 కానీ సుమెయోను పర్భువు యొకక్ మాటను కలిగియుండెను, అతడనాన్డు,
“దేవుని యొకక్ ఆతమ్ నా మీదికి వచిచ్ంది. నేను నిలబడి ఆయన వైపు శాను.
ఆయన నాతో అనాన్డు, ‘సుమెయోను, నీవు ఒక నీతిమంతుడవై యునాన్వు. దాని
నుండి నేను ఒక సాకష్ మును తయారు చేయబోవుచునాన్ను.’” హ-హ. అది అంతే.

“పర్భువా, నీవు దానిని ఎందుకొరకు చేయబోవుచునాన్వు?”
“అది, నా పని.”

207 నా ఉదేద్శయ్ము ఏమనగా, ఆ దినమున నిశచ్యముగా, వారి మీద నిపుప్లు
వేసాత్డు. “మీరు ఒక సాకష్ మును కలిగియునాన్రు. మీరు ఎందుకు దానిని
వినలేదు?”
208 అకక్డ ఒక వృదుధ్రాలైన అనన్ యునన్ది, ఆలయములో రొచ్ని
పారిథ్ంచుచునన్ది. “సుమెయోను రైటుయై,” యునాన్డని పర్భువు ఆమెకు
బయలుపరాచ్డు. ఆమేన్. ఆమె చీకటి నుండి వెలుగును డలేదు, కాని
ఆమె ఈ దినమున కనున్లు ఉండి సేవారికంటే, ఆమె ఎకుక్వ రము

డగలదు. ఆమె ఆతమ్లో సింది, మెసీస్యా రాకడ సమీపమైనది, ఆతమ్ ఆమె
హృదయములో కదులుచుండెను.
209 అకక్డ ఎలాటి చినన్ సంఘమునన్దో డండి? జెకరాయ్, ఎలీసబెతు, మరియ,
యోసేపు, అనాన్, సుమెయోను; మిలియనుల మందిలో ఆరుగురు. నోవహు
దినములలో వలె. వారిలో ఆరుగురు. దేవుడు వారిలో పర్తి ఒకక్రితో విచారించాడు.
వారందరు సఖయ్తతో యునాన్రు. వారందరు కలిసియునాన్రు. ఆమేన్.
210 ఇకక్డ వృదుధ్డైన సుమెయోను యునాన్డు. ఇకక్డ చినన్ బిడడ్ లోనికి వచాచ్డు.
దానిని రిచ్ అతడు ఏమియు విని యుండలేదు. ఇకక్డ బిడడ్ యునాన్డు.
సుమెయోను తన గదిలో రొచ్ని యునాన్డు, మరియు ఆతమ్ అతని మీదికి వచిచ్
అనాన్డు, “సుమెయోను బయటకు కదులు.”
211 ఇకక్డ అతడు నడుచుకొం వెళుతునాన్డు, ఎటు వెళుతునాన్డో అతనికి
తెలియదు. అబాహాము వలె, అతడు ఒకదాని కొరకు వెతుకుతునాన్డు. అతడు
ఎకక్డయునాన్డో అతనికి తెలియదు, కాని అతడు వెళు నే యునాన్డు.
కొంచెము తరువాత, అతడు ఆగాడు మరియు పరిశుదాధ్తుమ్డు తపప్క అతనితో
చెపిప్యుంటాడు, “అకక్డ ఆయన యునాన్డు.”
212 అతడు అకక్డకు వెళిల్ మరియ చేతులలో నుండి ఆ బిడడ్ను తీసుకునాన్డు. పైకి

సి అనాన్డు, “పర్భువా, నీ సేవకుడు, సమాధానముతో ఈ జీవితము నుండి
వెళిల్పోనిముమ్. నా కనున్లు నీ రకష్ణను సియునన్వి.” ఎవరైతే దానిని రిచ్
ఎగతాళి చేయుచునాన్రో, సీత్లు ఎవరినైతే విసరిజ్ంచియునాన్రో దానిని “అది నీ
రకష్ణ, పర్భువా,” అని సుమెయోను అనాన్డు.
213 దరిదాపుగా ఆ సమయానికి, చు ట్ దారిగుండా తిరుగు శోతల
గుండా తడబడు వృదుధ్రాలైన గుడిడ్ అనన్ అకక్డకు వచిచ్ంది. ఆమె
ఆయన యొదద్కు వచిచ్, ఆమె డా పర్వచించింది, ఏలయనగా ఆమె
ఆయన కొరకు ఎదురు చుచుండెను. మరియు ఆమె డా పర్వచించెను,
“నీ హృదయములోనికి ఒక ఖడగ్ము సుకొనిపోవును, మరియు అనేక
హృదయాలోచనలు బయలుపరచ్బడును.” డండి? అది ఏమైయునన్ది?
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214 ఇపుప్డు, నేను ఊహిసాత్ను, అకక్డ కొందరు సీత్లు అనాన్రు, “ఇపుప్డు అది

డండి! వాళుల్ ఏ తరగతి వాళోల్ మీరు డండి? అకక్డే నీవునాన్వు. డు?
అది అంతే. అది ఎకక్డ యుందో డండి? ఆ ముసలివాడు, తలలో పగుళుళ్
ఏరప్డినవాడు. అకక్డే నీవునాన్వు. ఆ అకర్మముగా పుటిట్న బిడడ్. ఆ ముసలి అనన్ ను

డండి, మరణమగునంతగా ఆకలితో బాధపడుచునన్ది, మరియు ఆలాగునే
ముందుకు వెళుల్చునన్ది. మనము చేయునటుల్గా, ఏ తమాషా ఆమెకు లేదు, కాని
నీవు అకక్డే యునాన్వు, డు. ఈ దేశములో యునన్ అనిన్ సొసైటీలకు ఆమె
చెంది యుండవచుచ్, ఆమె ఒక మంచి చకక్ని కుటుంబము నుండి వచిచ్ంది.

డండి, ఆమె వీటికి చెందవచుచ్. కాని ఆమె అకక్డ యునన్ది. డండి, ఆ
గుంపు ఎలా ఏకమవుతారో?” ఓ, అవును. ఆమేన్.
215 ఈ రోజున డా అదే సంగతి. “పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా లేపబడిన వారమై,
కీసుత్ యేసుతో పరలోకపు సథ్లములలో రొచ్ండియునాన్ము.” నిశచ్యముగా
అవునండి.
216 ఓ, మనకు కొంచెము సమయమే యునన్దా? నేను తపప్క ఒక విషయము
చెపాప్లి. [సమాజము “అవును” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.]
217 ఆ సమయములో వాకయ్ము పర్తకష్పరచబడుచుండగా, నాకు మరొక
గుణశీలము ఇకక్డ యునన్ది. వారే జాఞ్నులు.
218 నీవు చదవటానికి నాకు సమయముంటే బాగుంటుంది, ఫెడ్. నీ జేబులో
యునన్దా? [సహోదరుడు ఫెడ్ సాత్ మన్ “అవును” అని చెపుప్చునాన్డు—
సంపా.] మీలో అనేకమంది మాగజైన్ లో సియుంటారని నేననుకొంటాను.
219 పరిశుదాధ్తుమ్డు ఆ నదియొదద్, ముపప్యి డు సంవతస్రముల కితము,
మాటాల్డిన దానిని, వారు సరిగాగ్ పైకి తవావ్రు. డిసెంబరు 9, ఆ వోయ్మగామిని

రిచ్, ఆ పిటర్, ఆ నకష్తర్ములు, వాటి యొకక్ రాశిలో దానిని ఋజువు
చేయుచునన్ది’!
220 వారు ఒక పాత వోయ్మగామి యొకక్ కాలెండర్ ను దాని గురుతులను
కలిగియునాన్రు…వారు దానిని పైకి తవావ్రు. అది ఖచిచ్తముగా ఆ
సమయములోనే, ఆ నకష్తర్ రాశి’, బబులోను వైపు కిందికి వచిచ్యునన్వి.
గురుత్ంచుకోండి, అవి వాటి కకష్ లు దాటి, కోటల్ వెలుగు సంవతస్రములకు

రముగా, కిందికి వేలాడుచునన్వి. మరియు బబులోనుకు వెళిల్న ఆ దా
జాఞ్నులు, ఆ నకష్తర్ములు ఏకరాశిగా’ వచుచ్టను శారు. వాటిలో డు
ఏకమై, ఆ ఉదయ నకష్తర్మును తయారు చేసాత్యి. దేవుని యొకక్ వాకయ్ము
దావ్రా, ఆ నకష్తర్ములు ఏకముగా వచిచ్నపుడు, మెసీస్యా మి మీద
యుండవలసియునన్దని వారు ఎరిగియుండిరి.
221 ఆ కారణమును బటిట్యే వారు బయలుదేరారు, “ దుల రాజుగా
పుటిట్నవాడు ఎకక్డ? ఆయన ఎకక్డ యునాన్డు? ఎకక్డోయునాన్డు!
ఏలయనగా, ఆ నకష్తర్ములు లోనికి వచిచ్నపుడు, వారి పరలోకపు సైనయ్ము, ఒక
పెదద్ పరలోక సైనయ్ముగా మారింది, అపుప్డు ఆ డు ఏకముగా కదిలాయి,
ఆ సమయములో మెసీస్యా మి మీద యుంటాడు.” మరియు అవి వాటి
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కకష్ లోనికి కదిలినపుడు, మెసీస్యా మి మీద యుండి యునాన్డని వారు
తెలుసుకొనాన్రు.
222 వారు వారి యొకక్ పొలములో పండితులై యునాన్రు, వారు గొపప్
మనుషులు. వారు వారి యొకక్ మత శాసత్ములోని పొలములో పండితులై
యునాన్రు, దాని యొకక్ మత సంబంధమైన కోణమును వారు చుచుండిరి.
అదిగో, ఆ నకష్తర్ములు బయటకు కదులుటను వారు శారు, పిటర్
మరియు సారగ్స్, వాటి వరుసలోనికి కదిలియునన్వి. మరియు వారనాన్రు,
“మెసీస్యా ఎకక్డో యునాన్డని మాకు తెలుసు. కాబటిట్ ఆయన తపప్క
యె షలేములో యుంటాడు, కారణమేమనగా, అది మెసీస్యా మతమునకు,
పర్ధాన కారాయ్లయము. అది వారి పర్ధాన కారాయ్లయమై యునన్ది. అది
సంఘశాఖా పర్ధాన కారాయ్లయమై యునన్ది. అకక్డే మత సంబంధమైన గుంపు

రొచ్ంటుంది.”
223 వారు ఒంటెల మీద బయలుదేరారు, రెండు సంవతస్రములు టైగిస్
నదిగుండా, అడవుల గుండా, తడి నేలల గుండా, పర్యాణము చే త్,
ఆ పటట్ణమునకు వెళుల్చునాన్రు, వారి హృదయములు సంతోషముతో
నిండిపోయినవి.
224 ఆ నకష్తర్ములు వేలాడుచుండగా వారికి తెలిసియునన్ది, మరియు, ఈ
దినమున వోయ్మగాములు సహితము చెపుతునాన్రు, “నిజానికి ఆ నకష్తర్ములు
తిరిగి ఆ సాథ్నములోనికి వచిచ్నటెల్తే, వారు ఎకక్డ నిలబడి యునాన్రో, అకక్డ
నుండి సుత్నన్పుప్డు, అది ఒకే నకష్తర్మును చేసుత్ంది.” కాని దానిని డటానికి,
ఆ సథ్లములో నిలబడవలసి యునన్ది. ఆమేన్. ఆమేన్.
225 నీవు ఎకక్డ నిలబడియునాన్వో దానిపై అది ఆధారపడియునన్ది. నీవు దేని
వైపు సుత్నాన్వో దానిపై అది ఆధారపడియునన్ది. హ, హ, అవును.
226 కాబటిట్ వారు దానిని శారు, దానిని వెంబడించారు, మరియు వారు
తినన్గా వరుసలో యునాన్రు. వారు దానిని ఎకక్డ కలిగియునాన్రో అది లెకక్
కాదు, అది తినన్గా వారితో వరుసలో యునన్ది. అది వారిని నడిపించింది.

డండి?
227 ఆ విధానములోనే నీవు తపప్క అనిన్ లేఖనములతో వరుస కటట్వలసి
యునన్ది, సమసత్ము, అపుప్డు లేఖనములతో ఆ వరుసలో నిలిచియుండుము.
కేవలం అదియే మారగ్ము. అది సరిగాగ్ నేరుగా ఆయన యొదద్కు నినున్
నడిపిసుత్ంది. నిశచ్యముగా.
228 ఇపుప్డు గమనించండి, వారు ఇకక్డకు కేకలు వే త్ వచాచ్రు, “ దుల
రాజుగా పుటిట్నవాడు ఎకక్డ?” నకష్తర్ము తినన్గా వారిని యె షలేము లోనికి
నడిపించింది, తినన్గా సంఘశాఖా పర్ధాన కారాయ్లయానికి నడిపించింది. కాని
వారు దాని నుండి పర్కక్కు తిరిగినపుడు, నకష్తర్ము వారిని విడిచిపెటిట్ంది.
వారు పటట్ణములోనికి వెళిల్, పైకి కిందికి తిరుగుతునాన్రు. పటట్ణమంతా ఎంతో
సంతోషముగా యుంటుందని వారనుకొనాన్రు. సంతోషముతో వీధులలో పైకి
కిందికి తిరుగు వెళిల్, కేకలు వేసుత్నాన్రు, “ దుల రాజుగా పుటిట్నవాడు
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ఎకక్డ? మేము రుప్న యునన్పుప్డు ఆయన నకష్తర్మును సి ఆయనను
ఆరాధించుటకు వచాచ్ము.”
229 గురుత్ంచుకోండి, నకష్తర్ము, వారు పశిచ్మానికి వెళాల్రు. వారు రుప్న
యుండిరి. “పశిచ్మము నడిపించుచునన్ది, ఇంకా ముందుకు వెళుల్చునాన్రు.
మముమ్ను నడిపించుము…” డండి? వారు పరి రణ్ముగా, బాగుంది,
బబులోను మరియు ఇండియా పాలసీత్నాకు రుప్లో ఆగేన్యముగా యునన్వి.
కాని వారు పశిచ్మానికి వెళుల్చునాన్రు. “పశిచ్మానికి నడుపు,” ఆపాట మీకు
తెలుసా, “ఇంక ముందుకు సాగిపోవుచునాన్రు. ఆ పరి రణ్మైన వెలుగు
నొదద్కు మముమ్ను నడిపించుము.” డండి. ఆ జాఞ్నులు, పశిచ్మానికి
వసుత్నాన్రు. రుప్ను విడిచి, పశిచ్మానికి వెళుల్చునాన్రు, మరియు వారు
నకష్తర్మును శారు. ఇపుప్డు వారు పశిచ్మాన యుండి, వెనుకకు సి, వారు
దానిని డలేదు. డండి?
230 వారు అకక్డకు వెళిల్నపుడు, అది తినన్గా వారిని అకక్డకు నడిపించింది,
తరువాత అది వారిని విడిచిపెటిట్ంది. వారనుకొనాన్రు, “అది ఇకక్డ యునన్ది,
నకష్తర్ము వారిని విడిచిపెటిట్ంది, కాబటిట్ అది ఇకక్డ యునన్ది.” వారు పటట్ణములో
ఉనాన్రు, “ఓ, అయోయ్!” “పర్తి ఒకక్ సంతోషముగా పాడుచునాన్రు.
దేవుని యొకక్ మహిమ సమసత్మును వెలిగించింది. కాబటిట్ మనము ఇకక్డ
యునాన్ము. మన ఘన కారయ్ము మనకు తెలుసు, మనము ఆ నకష్తర్ రాశిని’
గమనించుచుండగా, ఎవవ్ , ఏ పండితుడు, ఆ నకష్తర్ములను ఏకముగా
అకక్డకు లాగలేదు. మనకు తెలుసు, ఆ నకష్తర్ములు పరలోక సైనయ్ములోనికి
వచిచ్నపుడు, ఆ సమయములోనే మెసీస్యా మి మీద యుంటాడు. మెసీస్యా

మి మీద యునాన్డు.”
231 కాబటిట్ కొనిన్ వందల సంవతస్రములకు, పర్తిసారి, వాటి రాశిగుండా’ తిరిగి
దాటతాయి, నీవు డు, అపుప్డు మి మీదకు ఒక బహుమానము వసుత్ంది.
గమనించండి.
232 “ఆ గుంపు నకష్తర్ములు ఏకముగా మారినపుడు, మెసీస్యా మి
మీద ఉనాన్డు.” ఆయన అకక్డ యునాన్డని వారికి తెలుసు, కాబటిట్ వారు
మతసంబంధమైన పర్ధాన కారాయ్లయానికి వెళాల్రు, ఆ ఒంటెల మీద వీధులలో
పైకి కిందికి తిరుగు , “ఆయన ఎకక్డ యునాన్డు? ఆయన ఎకక్డ యునాన్డు?

దుల రాజుగా పుటిట్న వాడెకక్డ వునాన్డు? రుప్న మేము ఆయన
నకష్తర్మును శాము. ఆయన ఇకక్డ ఎకక్డో యునాన్డు. ఆయన ఎకక్డ
యునాన్డు? ఆయన ఎకక్డ యునాన్డు? ఆయన ఎకక్డ యునాన్డు?” హ!
ఎలాటి నింద!
233 వారు పర్ధాన యాజకుని యొదద్కు వెళాల్రు, అతడనాన్డు, “మీతో యునన్
విషయము ఏమిటి? ఎందుకు, ఢ భకిత్ గుంపువారలారా!” డండి? వారి
శాసీత్య ఘన కారయ్ము మీద ఎలాటి నింద! దేవుని యొకక్ శకిత్ దావ్రా, వారు
నకష్తానిన్ శారు. వారు జాఞ్నులు, తెలివైనవారు. వారు మత శాసత్పు పొలములో
యునాన్రు. వారికి తెలుసు, ఆ నకష్తర్ము అకక్డకు వెళిల్నపుడు, మెసీస్యా ఎకక్డో
ఉనాన్డు. ఇకక్డ ఈ సథ్లము దానిని తపప్క ఎరగవలసియునన్ది, కాని దానిని

రిచ్ వారికి ఏమియు తెలియదు.
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234 నేను ఊహించగలను, అకక్డ పిలల్లు వీధిలో నిలబడి, అనాన్రు, “హ! దానివైపు
డండి. హ! వాళుల్ ఒక ఢ భకిత్గల గుంపు, వాళుల్ చెపుప్చునన్ మాటను

వినండి, ‘ దుల రాజుగా పుటిట్న వాడెకక్డ యునాన్డు?’ అకక్డ యునన్
హేరోదు రాజు వారికి తెలియదు. పలానా బిషప్ వాళల్కు తెలియదు.” ఓ, అయోయ్!
235 “ దులకు రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ? రుప్న మేము ఆయన యొకక్
నకష్తానిన్ శాము.”
236 వారనాన్రు, “మీరు ఇకక్డకు రండి, ఇకక్డ యునన్ జాఞ్నులంద ,” హ-హ.
“ఇకక్డకు రండి. మీరంద ఎకక్డైనా ఏ నకష్తానిన్యైనా సాత్రా?”

“ఓ, అలాటి దానిని నేను ఎనన్ సియుండలేదు.”
237 “నకష్తర్ శాసత్జుఞ్లు, మీరంద ఇకక్డకు రండి. మీరంద ఎకక్డైనా, ఏ
నకష్తానెన్నా శారా?”

“లేదు. లేదు.”
“ఒక మరమ్మైన ఏ విధమైన చననైనా మీరు శారా?”
“లేదు. అలాటి దానిని మేము డలేదు. లేదు.”

238 ఇంకా, దానిని డలేదు డా, అదే సంగతి. వారు ఏమియు డరు.
వారు దానిని డలేరు.

“హ, అలాగైతే సేవకులను పిలుదాద్ము. మీరంద ఏమంటారు?”
“లేదు. మేము ఎనన్ ఏ నకష్తానిన్ డలేదు.”

239 “బాగుంది, ఆ గోడమీద యునన్, కాలమును కాయు అబాబ్యిలు, మీ సంగతి
ఏమిటి? మీరు నకష్తర్ములను గమనిసాత్రు. ఆకాశములో యునన్ పర్తి నకష్తర్ రాశి’
మీకు తెలుసు, మీరు ఏదైనా సాత్రా?”

“లేదు. మేము అలాటి దానిని డలేదు.” కాని అది అకక్డయునన్ది.
240 దేవునికి మహిమ! ఓ, మీరు దానిని డలేదా? ఇపుప్డు అది అకక్డ
యునన్ది, కాని వారు దానిని డలేరు. వారి చు ట్ అది వెళుల్చునన్ది, కాని వారు
దానిని డలేరు.
241 “లేదు. మేము ఏమియు డలేదు. ఓ, నేను అకక్డకు వెళాల్ను. నాకు ఏమీ
కనబడలేదు.” నిశచ్యముగా. నీకు కనబడదు. సరిగాగ్ ఎంతో గుడిడ్వారు. అది నీవు

చుటకు కాదు. డు? నీవు ఆ గుడిడ్వాడవైతే, ఎందుకు, నిశచ్యముగా, నీవు
దానిని డవు.
242 అది సరిగాగ్ దేవుడు బయలుపరేచ్వారికై యునన్ది. వారే దానిని సాత్రు. అది
ఎలల్పుప్డు ఆ మారగ్ములోనే యునన్ది. నిశచ్యముగా.
243 పైన ఆకాశములలో వరష్మునన్దని నోవహు మాతర్మే డగలిగాడు, నీకు
తెలుసా, కాని మిగిలిన వారంద దానిని డలేకపోయారు. డండి? పైన
అకక్డ వారు వరష్మును డలేకపోయారు, కాని నోవహు దానిని శాడు.
244 శారా ఆ బిడడ్ను పటుట్కొని యుండుటను అబాహాము శాడు. అది
నిజము. “ఇపుప్డు నీకు ఎంతమంది పిలల్లునాన్రు, జనములకు తండి?” అని
అనన్వారు కాదు.
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245 ఎలా మనము బైబిలు దిగువ వరకు రాగలమో, జాఞ్నులు, పర్వకత్లు,
మారగ్మంతటిగుండా! “అదృశయ్మైనవి యునన్వనుటకు విశావ్సము
రుజువైయునన్ది.” వాకయ్ము దానిని మాటాల్డియునన్దని వారికి తెలుసు, మరియు
అది అకక్డ యునన్ది. దాని సాకష్ ము ఇకక్డ యునన్ది. వారు దానిని సాత్రు.
ఇపుప్డు గమనించండి. ఓ, అయోయ్!

“మన జాఞ్నులు ఆ నకష్తర్మును డరు, దానికి అకక్డ ఏమీ లేదు.”
246 ఎందుచేత? నిజానికి, వారు త్, అలాటి గుంపు యొదద్కు వెళిల్నపుడు,
నకష్తర్ము బయటకు వెళిల్పోయింది.
247 ఈరోజు డా అదే సంగతి. అదే అనేకమందికి వెలుగును బయటకు
తీసివేయును, అది నిజము. అలాటి గుంపువారితో జతచేరుట, మొదటి
సాథ్నములో వారు కనీసము నమమ్రు. మరియు సంఘముల సమాఖయ్ను మనము
ఎలా కలిగియుంటాము? “సమమ్తించకుండా ఇదద్రు డి ఎలా నడుసాత్రు?”
పర్పంచ సంఘముల సహవాసము ఎలా యునన్ది, పర్పంచ ఐకయ్ సంఘముల
సమాఖయ్? మనము లకష్ల కొలదిగా లకష్ల మైళుళ్, ఒకరితో ఒకరము రముగా
యుండగా, మనమందరము ఏకముగా ఎలా ఐకయ్మవుతాము? డండి?
మనము దానిని ఎలా చేసాత్ము? మనతోయునన్ సువారిత్క సంఘములు, ఇది,
అది, మరియు అది అం , ఇంకను అంద అలాటి రోతతో ఎలా ఒకక్టిగా
ఐకయ్మవుతారు?
248 శుదధ్మైన, పవితర్మైన, కలీత్లేని, వాకయ్ముతో నిలబడే భారయ్ను దేవుడు
పొందబోవుచునాన్డు. మంచిది.
249 యేసు’ వాకయ్ము కొరకు నింద. (తరువాత ఒకక్ నిముషము మనము
ఆగుదాము.) వాకయ్మును బటిట్ యేసు నిందించబడాడ్డు. ఇకక్డ డండి.
ఆయన దేవుడై యుండి, శరీరధారియైన దేవుడై యుండి, ఆయన ఎలా నిందను
భరించాడు? ఆయన దేవుడై యునాన్డు, తానే సవ్యముగా శరీరధారియైనాడు.
250 నీకు తెలుసా, బైబిలు ఆ రీతిగా చెపిప్ంది. “మేము ఆయనను
తాకియునాన్ము. తలు ఆయనను శారు.” దానిని కొంచెము
ఆలోచించండి. తిమోతి పతికలో అలాటి విషయము వాశాడని నేను
నముమ్తాను. డండి, అదేమనగా, “నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్ని రిచ్న మరమ్ము
గొపప్దైయునన్ది; ఆయన సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను, దేవ తలకు
కనబడెను.”
251 ఆయన జనిమ్ంచినపుడు అకక్డ తలు యునాన్రు. వారు కిందికి
తొటెట్లోనికి శరీరధారియైన దేవునిని సినపుడు, తలు కిందికి సి
ఎలా ఆనందించియుంటారో, ఆమేన్. వారు కేకలు వేయుట పారంభించుటలో
ఆశచ్రయ్ము లేదు, “దావీదు పటట్ణమందు నేడు మీ కొరకు రకష్కుడు
పుటిట్యునాన్డు, ఆయనే రకష్కుడైన కీసుత్.” దయ కొండల మీదుగా,
వాటి పెదద్ రెకక్లను ఆడించు , తలు ఆనందించినవి, “సరోవ్నన్తమైన
సథ్లములలో దేవునికి మహిమ, ఆయన కిషుట్లైన మనుషులకు మి మీద
సమాధానము కలుగునుగాక.” వారు కాచియునన్, దేవుని యొకక్ వాకయ్ము
పర్తకష్పరచబడుటను వారు శారు. అది అకక్డే యునన్ది.
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252 ఇపుప్డు, సాతాను దానిని నమమ్లేదు, నీకు తెలుసా, వాడనాన్డు, “నీవు
అదియైయుంటే…”

త అనాన్డు, “ఆయన అదేయైయునాన్డు,” అదే భేదము.
“నీవు పలానా, పలానా అయితే. నీవు దానిని చేయుట మముమ్ను

డనియియ్.”
కాని త అనాన్డు, “ఆయన అకక్డ యునాన్డు.”

253 జాఞ్నులు వారి మత శాసత్ముతో, “ఆయన అకక్డ యునాన్డు,” అని అనాన్రు.
ఆమేన్.
254 ఆ కారణము చేతనే గరభ్ శాసత్వేతత్లు, ఎనోన్ సంవతస్రముల కితము
పర్వచించబడి నెరవేరియునన్ వీటిని, ఈ దినమున తర్వివ్ పైకి తీయుచునాన్రు.
ఇకక్డ వారు వాటిని పైకి తర్వువ్చునాన్రు. కనీసము వారికి ఎనన్ …
255 పొంతు పిలాతు మి మీద యునాన్డని, అకక్డ ఎనన్డైనా చెపప్బడిన ఏ
చరితర్యు లేదు. నీకు అది తెలుసా? బడికి వెళేల్ పిలల్లైన మీరు, పొంతు పిలాతును

రిచ్ చరితర్లో ఆయన పుటుట్ రోవ్తత్రాలు ఎకక్డ చెపప్బడి యునన్వో నాకు
చెపప్ండి. అవిశావ్సులు, దానిని ఎగతాళి చేసి నవువ్తారు, “అకక్డ ఎనన్
పొంతు పిలాతు అను పేరుగల రోమా చకర్వరిత్, ఒక గవరన్రు ఎనన్డు అకక్డ
లేడని” వారంటారు. కాని ఆరు వారముల కితము, వారు ఒక లరాయిని
తర్వావ్రు; దాని మీద పొంతు పిలాతు, గవరన్ర్, అని యునన్ది. ఓ, అయోయ్! ఎలాటి
బుదిధ్హీనత!
256 వారనాన్రు, “చరితర్లో, ఐగుపుత్ మీద రామసేసు అను వయ్కిత్ ఎనన్ లేడు.”
కాని వారు తర్వవ్కాలలో ఒక రాయిని పైకి తీసారు: రెండవ రామసేసు, అని
దానిమీద యునన్ది. గమనించండి.
257 ఆ గోడలు ఎనన్ కింద పడలేదని వారనాన్రు. పురావసుత్ శాసత్వేతత్లు
చు ట్ తర్వువ్ యునాన్రు, మొదటి సంగతి నీకు తెలుసా, ఆ యెరికోలో

లిపోయిన గోడలు, రలు ఊదినపుడు అవి కిందకు లిపోయినవి.
వారనాన్రు, “అది కేవలము ఒక కటుట్ కథ, అది అకక్డ ఎవరో పాడిన ఒక
పాటయైయునన్ది.” అవును. అపహాసకులు దానిని చెపాప్రు. “అది ఒక కటుట్
కథ అని అనాన్రు. గోడలు పడిపోవుట అనేది ఎనన్ అకక్డ లేదనాన్రు,
యెహోషువా, రలు ఊది, గోడలు చు ట్ పరుగెతిత్నపుడు అవి పడిపోయినవి.
కాని అలాటి సంగతి అకక్డ లేదు,” అనాన్రు. ఒక గొపప్ కైసత్వ పురావసుత్
శాసత్వేతత్, అతడు తర్వువ్ యునాన్డు, ’కారణము ఏమనగా అది ఆలాగున
యుండవలసియునన్ది. అతడు ముపప్యి అడుగులు లోతునకు తర్వవ్గా,
వాకయ్ము చెపిప్నటుల్గా, గోడలు ఒకదాని మీద ఒకటి గుటట్లుగా పడియునన్వి.
258 వారనాన్రు, “అకక్డ దావీదు ఎనన్డైనా వాయించిన తీగలతో చేయబడిన
సితార, అనునది ఎనన్ లేదు, ’కారణమేమనగా తీగల దావ్రా వాయిదయ్ము
పదిహేనవ శతాబద్ము వరకు తెలియదు.” “అలాటి వసుత్వు అకక్డ ఎనన్
లేదనాన్రు.” కాని కైసత్వ పురావసుత్ శాసత్వేతత్లు, ఐగుపుత్లో తర్వివ్ పైకి తీశారు,
నాలుగు వేల సంవతస్రముల కితము తీగలతో చేయబడిన వాయిదయ్మును వారు
కనుగొనాన్రు. ఆమేన్. ఓ, అయోయ్!
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259 వారనాన్రు, హెబీ పిలల్లు గడిడ్తో ఇటుకలను తయారు చేయుట, “అనునది
అకక్డ లేదు.” అనాన్రు. పురావసుత్ శాసత్వేతత్లు దానిమీద తర్వువ్చునాన్రు, వారు
దేనిని కనుగొనాన్రు? అది సైనుస్. వారు ఏమి కనుగొనాన్రు? హెబీ పిలల్లు
కటిట్న గోడలు, మొదటి వరుస రాళుళ్, పొడవైన గడిడ్; రెండవ వరుస చినన్ చినన్
ముకక్లుగా నరకబడిన మొదుద్లు; మరియు డవ దానిలో ఏ మాతర్ము
గడిడ్లేదు. ఓ, అయోయ్!

దేశములు బర్దద్లగుచునన్వి, ఇశాయేలు మేలొక్నుచునన్ది,
పర్వకత్లు ముందుగా చెపిప్న చనలు.

260 అవునండి, సోదరుడా, సోదరీ, అదంత తినన్గా మనపైకి
కదిలియునన్ది. అది ఎందుచేత? గత కొనిన్ సంవతస్రములలో, ఎనన్ అది
చేసిన దానిని సినిమా పర్పంచము చేసియుండలేదు. తెరమీద సిసిల్ డెమిల్
దావ్రా పది ఆజఞ్ల కథ వచిచ్ంది. తరువాత తెరమీద బెన్ హర్ దావ్రా, యేసుకీసుత్
కథ వచిచ్ంది. మరలా తెరమీద, పెదద్ జాలరియైన పేతురు మారుమనసుస్.
ఈ మతసంబంధమైన చితర్ములనీన్, సినిమాలవారు వాటిని నిరాకరించారు,
మురికివని, రముగా విసిరివేశారు. కాని, దేవుడు, ఆయన బలమైన శకిత్తో,
సరిగాగ్ ఆలాగునే, బర్దద్లు చేశాడు.
261 ఇపుప్డే కొనిన్ సంవతస్రముల కితము చెపప్బడియునన్ సంగతులు, అది నేనే.
ఒక దీన, చినన్ దేవుని సేవకుడు. నేననాన్డు, “అకక్డ ఒక వెలుగు నిలబడి నాతో
మాటాల్డింది మరియు నేను చేయవలసిన పనులను రిచ్ చెపిప్ంది.” పర్జలు
నవివ్ ఇలా అనాన్రు, “అతనికి కొంచెము మతి భర్మించింది.” అకక్డ దాని యొకక్
చితర్మునన్ది. సైనుస్ దానిని తీసింది. అది అకక్డ యునన్ది, అది సతయ్మై యునన్ది.

నేననాన్ను, “ఆ సీత్ మరణమగునంతగా నీడతో ఆవరించియునన్ది.”
262 వారనాన్రు, “ఒక నీడగా యుందా. అది వెరితనమనాన్రు. అతడు దానిని
ఇపుప్డు మనసుస్లో ఊహించాడు.”
263 అకక్డ దాని యొకక్ చితర్మునన్ది. దేవుడు ఆ రాళళ్ను కేకలు వేయునటుల్
చేసాత్డు. ఆయన కోరిన దానిని, ఆయన చేయగల సమరుధ్డు.
264 యేసు, వాకయ్ము కొరకు నిందను భరించుట. దేవుని యొకక్ దైవ కుమారుడు,
అకక్డ నిలబడి యునాన్డు, ఇమామ్నుయేలు, ఎలాటి అవమానము! అవిశావ్సియైన
పాపి ఆయనను బంధించనియయ్ండి, ఆయన ముఖముపై ఉమిమ్వేసి, చేతినిండా
ఆయన గడడ్మును పీకి, దానిని రిచ్ ఏదైనా చెయియ్ అని సవాలు చేసుత్నాన్డు.
వాకయ్ము నిమితత్ము నింద! హ—హ. ఏమిటి? తండి మాటను నెరవేరుచ్ట.
ఓ! అయితే గురుత్ంచుకోండి, మరణము యొకక్ నిందకు ఆయన తపప్క
నిలబడాలి. దేవుడు, ఆయన చనిపోలేడు, ఒక పాపిని రకిష్ంచుటకు, ఆయన
ఒకక్డే చనిపోగలడు. ఇంకా ఎవవ్రును లేరు, రెండవ వయ్కిత్, లేక డవ వయ్కిత్
దానిని చేయలేడు. ఆయన ఒకక్డే దానిని తనకు తానుగా చేయవలసి యునాన్డు.
ఆయన ఇకక్డ యునాన్డు.
265 ఆయన అనాన్డు, “పరలోకము నుండి దిగివచిచ్న మనుషయ్ కుమారుడే తపప్,
మరి ఎవడును పరలోకమునకు ఎకిక్పోలేదు.” ఆమేన్.
266 వారనాన్డు, “మా పితరులు అరణయ్ములో మనాన్ తినాన్రు.”
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ఆయననాన్డు, “వారు చనిపోయారు.”
“మరియు నీవు జీవాహారమై యునాన్వని చెపుతావా?”

267 ఆయన అనాన్డు, “అబాహామునకు ముందే యునాన్ను, నేను.
జీవాహారమును నేనే. నేను ఉనన్వాడను, అనువాడనైయునాన్ను.”
268 వారనాన్రు, “నీకు ఇంకా యాభై సంవతస్రములైనా లేవే, మరియు నీవు
‘అబాహామును శానంటునాన్వు’?”
269 ఆయన అనాన్డు, “నేను, అబాహామునకు ముందే యునాన్ను.”
అపుప్డు పాపులు ఆయనకు బంధించనివవ్ండి, సంఘశాఖలు ఆయనను
బంధించనివవ్ండి.
270 మీకు గురుత్నన్దా, చివరి దినమున, ధనికమైన లవొదికయ సంఘము,
వారు ఆయనను సంఘమునకు బయట సహితము యుంచారు. ఇపుప్డు
అది ఎకక్డయునన్దో నీవు సాత్వా? ఆ పదధ్తులకు వయ్తిరేకముగా నేను
ఎందుకు కేకలు వేయుచునాన్నో, నీవు డలవా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని
చెపుప్చునన్ది.—సంపా.]
271 ఎందుకు యేసు, పాపులు ఆయనను బంధింపనిచాచ్డు? వాకయ్మును
నెరవేరుచ్టకే, చనిపోవు , దేవునికి ఒక నిందను తెచుచ్టయే. దేవుడు
చనిపోవలసియునన్ది. చనిపోవుటకు గాను ఆయన శరీరధారిగా యుండాలి.
యేసు దానిని ఎరిగియుండెను. దానిని రిచ్ ఆయన వారికి చెపాప్డు. ఆయన
అనాన్డు, “ఈ ఆలయమును పడగొటట్ండి, నేను దానిని తిరిగి లేపుతాను.” ఎవరో
దానిని లేపుటకాదు. “నేను దానిని లేపుతాను. డు దినములలో, నేను తినన్గా
దానిని వెనుకకు తెసాత్ను. మీరు దానిని నాశనము చెయయ్ండి; నేను దానిని తిరిగి
లేపుతాను. డు రాతింబవళుళ్ తిమింగలము కడుపులో యోనా యునన్టుల్గా,
ఆ పర్కారమే మనుషయ్కుమారుడు గరభ్ములో యుంటాడు.” కనీసము అది
వారికి అరథ్ము కాలేదు. డండి? వాకయ్ము కొరకు ఒక నిందను, ఆయన
కలిగియుండెను.
272 ఇపుప్డు, ఆయన నితయ్జీవమునకు తిరిగి లేచుటకు, మరణమునకు హాసయ్ము
చెయయ్బడాడ్డు. మొదట ఆయన మరణమునకు అపప్గించబడవలసియుండెను,
ఆ పర్కారము ఆయన నితయ్జీవమునకు లేచి, దానిని అంగీకరించు, పర్తి ఇతర
మనిషిని (ఆయన పములో యుండి యునన్వారు) నితయ్జీవానికి తెసాత్డు.

డండి? సరిగాగ్ ఆయనకు ముందు యునన్ సహ దాసులకు జరిగినటుల్గా,
ఆయన అపహాసయ్పు నిందకు భరించవలసి యుండెను, అందుచేత ఆయన
మానవుడయాయ్డు, ఒక రకత్ సంబంధియైన విమోచకుడయాయ్డు. మోషే వలె,
నోవహు వలె, మిగిలిన వారంద అపహాసయ్మునకు నిలబడినటుల్గా, ఆయన

డా అపహాసయ్మునకు నిలబడవలసియుండెను. ఎందుచేత? ఆయన
వాకయ్మును కలిగియుండెను, ఆయన వాకయ్మై యుండెను. ఆ కారణమును
బటిట్యే ఇదివరకు ఎనన్ లేనంతగా ఆయన వెకిక్రించబడాడ్డు. ఆయన దేవుడై
యునాన్డు మరియు దానికై అది వాకయ్ము. హలెల్ య! అదే ఆయనను తయారు
చేసింది.
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273 యేసు అనాన్డు, “వేషధారులారా,” అనాన్డు, “మీరు పర్వకత్ల సమాధులను
కటాట్రు, కాని వారిని వాటిలో యుంచినవారు మీరే. వారు దేవుని యొకక్
వాకయ్ముతో వచాచ్రు. మరియు మీరు వారిని నమమ్లేదు. వారందరిని బటిట్ మీరు
దోషులు.”
274 ఫినిక్స్ నొదద్, పర్భువు చితత్మైన యెడల, మొనన్టి దినమున నేను
ఒక వాకయ్మును శాను. యేసును చంపినందుకు, ఆయనను తాజాగా
సిలువవేసినందుకు, ఈ తరముపై నేను నేరారోపణ చేసాత్ను. పర్భువు చితత్మైన
యెడల, సేవకుల సమాఖయ్ ముందు, వారిపై నేను నేరారోపణను తెచుచ్చునాన్ను.
ఆయనను తాజాగా సిలువ వేసినందుకు, యేసుకీసుత్ రకత్మును బటిట్ వారు
దోషులై యునాన్రు. అవునండి. మొతత్ము పై నేరారోపణ!
275 పెంతెకొసుత్ దినమున పేతురు వారిపై నేరారోపణ చేసాడు, అతడనాన్డు,
“మీ దుషట్ హసత్ములతో మీరు జీవాధిపతిని సిలువవేసిరిగాని, దేవుడు ఆయనను
మృతులలో నుండి లేపెను. మేము దానికి సాకుష్య్లము.” అతడు ఒక నేరారోపణను
తెచాచ్డు.
276 నేను దేవుని యొకక్ వాకయ్మును తీసుకొని, అకక్డయునన్ పర్తి సంఘశాఖను,
ఈ మి మీద యునన్ పర్తి మనిషిని, యేసుకీసుత్ రకత్ము విషయమై దోషులై
యునాన్రని, వారిపై నేను నేరారోపణ చేసాత్ను. దేవా, ఆ దినమున, ఆయన
నాయ్యవాధిగా యుండుటకు, నాకు సహాయము చేయుము. ఆమేన్. అవును.
277 ఓ, అపహాసకులు ఆయనను ఎగతాళి చేశారు. వారు ఆయనను
నిందించారు. ఆయన తినన్గా దానితో నిలబడాడ్డు. ఆమేన్. ఓ! ఆయన
ఏమి చేశాడో గమనించండి, పాపమును మరణమునకు అపప్గించుటకు,
ఆయన మరణమును అనుభవించాడు, ఆయన దేవుని కుమారుడై యునాన్డు.
ఆయన దానిని చేయవలసియుండెను. ఆ విధానములోనే, అది మరణమునకు
అపప్గించబడగలదు. ఆయన దానిని చేశాడు, దానికొరకు నిలబడాడ్డు,
’ఎందుకంటే మిగిలిన వారందరు దానిని చేశారు.
278 కారణము ఏమనగా, ఆ వెనుక వారంద , దేవుని యొకక్ వాకయ్ములో,
ఒక కష్మమైన దానిని కలిగియునాన్రు, ఏలయనగా యేసు అనాన్డు, “దేవుని
యొకక్ వాకయ్ము పర్వకత్ల యొదద్కు వచిచ్ంది.” ఆయననాన్డు, “మీ తం లు,
మీ శాఖామతము, వారిలో ఎవరిని రాళళ్తో కొటిట్ చంపలేదు? పర్వకత్లను
పొందినవారు వారే? తరువాత వారు, చనిపోయిన తరువాత, మీరు వారి
సమాధులను కటుట్చునాన్రు.” అనాన్డు, “వారిని సమాధులలో యుంచినందుకు
దోషులు మీరే.”
279 తరువాత కాపునకు ఇచిచ్న ఉపమానమును ఆయన వారికి ఇచాచ్డు.
అయితే వారు వారిని హింసించారు, తరువాత చివరగా వారనాన్రు, “కుమారుని
చంపుదాము, ఎందుకంటే అతడు వారసుడు.” డండి? ఓ, వారు దానిని

సినపుడు, వారు కోపపడాడ్రు. డండి?
280 కాని, ఆయన నిందకు నిలబడవలసియుండెను. ఇకక్డ ఆయన తానే
బంధించబడి, తిరిగి నితయ్జీవమును తెచుచ్టకు, మరణము విధించబడుటకు,
మరణమునకు నడిపించబడాడ్డు. దేవునికి మహిమ! ఓ, నేను ఆయనను ఎలా



42 పలుకబడిన మాట

పేమిసాత్నో! పర్తి యుగము గుండా వాకయ్ముతో నిలబడి, నిందను భరించిన
వారందరిని, పర్తి దేవుని యొకక్ కుమారునికి తిరిగి నితయ్ జీవమును తెసుత్నాన్డు.
అది నిజము.
281 ఆయన వచిచ్ యుండకపోతే, నోవహు లేచేవాడు కాదు. ఆయన
వచిచ్యుండకపోతే, ఏలీయా తిరిగి వచేచ్వాడు కాదు. ఆయన
వచిచ్యుండకపోతే, నోవహు ఎనన్ లేచేవాడుకాదు, ఆయన
వచిచ్యుండకపోతే, అతడు లేచేవాడు కాదు. కారణమేమనగా, ఆయనే ఆ
ముందుగా నిరణ్యించబడిన గొఱెఱ్పిలల్, తనపై యునన్ నిందను తీసివేయుటకు,
పర్కటించబడిన పర్తి దేవుని మాటకొరకు, మరియు దానికొరకు నిలబడిన
ఈ నీతిమంతుల కొరకు, మరణమునకు చనిపోవలసినది ఆయనే. ఆయన
ఆలాగున యుండవలసియునన్ది. మరెవవ్ దానిని చేయలేరు. వారిని
విమోచించి, పర్తి కుమారునికి నితయ్జీవమును ఇచుచ్టకు, అదే వాకయ్ము కొరకు
నిందను అనుభవించిన వారికొరకు దేవుడే సవ్యముగా వచిచ్, ఆ సాథ్నమును
తీసుకొనెను. పర్తి దేవుని కుమారుడు, యుగములనిన్టి గుండా, ఆ నింద కొరకు
నిలబడినవారు, విమోచకుడు వసుత్నాన్డని విశావ్సము దావ్రా సిన వారు తపప్,
వారిలో ఏ ఒకక్ విమోచించబడలేరు.
282 యోబు ఆయనను శాడు. యోబు అకక్డ నిలబడియుండగా, వారనాన్రు,
“ఓ, నీవు ఒక రహసయ్ పాపివి. నీవు రహసయ్ పాపివి ’అయినందున, దేవుడు నినున్
బాధిసుత్నాన్డు.”
283 అతడనాన్డు, “నా విమోచకుడు సజీవుడని నాకు తెలుసు. మరియు అంతయ్
దినములలో ఆయన మి మీద నిలబడతాడు. నా దేహమును పురుగులు
తినివేసినను, ఇంక నా దేహముతో నేను దేవునిని సాత్ను.”
284 అతని భారయ్ అనన్ది, “నీవు ఆయనను షించి, ఎందుకు చనిపో డదు?”
అతడనాన్డు, “నీవు ఒక దౌరాభ్గుయ్రాలవలె కనబడుచునాన్వు.”
285 అతడనాన్డు, “నీవు ఒక రుఖ్రాలువలె మాటాల్డుచునాన్వు.” ఆమేన్. అకక్డే
అతడునాన్డు, “ఆయన జీవిసుత్నాన్డని నాకు తెలుసు, మరియు అంతయ్ దినమున
ఆయన నిలబడతాడు.”
286 యేసు వచిచ్యుండకపోతే, యోబు విమోచించబడి యుండేవాడు కాదు,
’ఏలయనగా, ఆయన జగతుత్ పునాదికి ముందే వధింపబడిన గొఱెఱ్పిలల్. ఆయన
సాథ్నము ఆయనకు తెలుసు. ఆయన హోదా ఆయనకు తెలుసు.
287 ఆ కారణమును బటిట్యే ఆ రోజు ఆమె అకక్డ నుండి బయటకు
వచిచ్నపుడు, మరియ ఆయన సాథ్నమును గురిత్ంచింది. ఆమె అనన్ది, “నీవు ఇకక్డ
యుండియుంటే, నా తముమ్డు చనిపోయి యుండేవాడు కాదు.”

ఆయన అనాన్డు, “నీ తముమ్డు మరలా లేసాత్డు.”
ఆమె అనన్ది, “అవును, పర్భువా, పునరుతాథ్నములో లేసాత్డు. అతడు ఒక

మంచి బాలుడు.”
యేసు అనాన్డు, “అయితే నేనే ఆ పునరుతాథ్నమును. నీవు దీనిని

నముమ్చునాన్వా?”
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288 ఆమె అనన్ది, “అవును, పర్భువా, నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని
కుమారుడవని నాకు తెలుసు.”

ఆయన అనాన్డు, “మీరు అతనిని ఎకక్డ పాతిపెటాట్రు?” ఓ! అకక్డే
నీవునాన్వు. హా!
289 ఆమె దానిని గురిత్ంచింది. ఆ చినన్ సీత్ దానిని చెపుప్ట లేదు. ఆమెలో
నుండి ఏడు దయయ్ములు వెళల్గొటట్బడినాయి. ఆమె దేవుని యొకక్ శకిత్ని
ఎరిగియుండెను, ఆమెలో నుండి ఆ గరవ్మును, ఒతిత్డిని, ఆ చినన్ సావ్రధ్పరమైన
ఉనన్త పాఠశాల ఆతమ్ను సమసత్మును తీసివేసి, ఆమెను ఒక తన సృషిట్గా
చేయగలిగిందని ఆమెకు తెలుసు. ఏడు దయయ్ములను ఆయన వెళల్గొటాట్డు.
ఆయన ఏమైయునాన్డో, ఎవరు ఆయనను అంగీకరించారో, ఆ సీత్లు
ఎరిగియుండిరి.
290 ఆయన వారికొరకు ఏమి చేశాడో వారు ఎరిగియుండిరి. ఈరోజున

డా వారు అదే చేసుత్నాన్రు. సరిగాగ్ దానిని అంగీకరించుము. అదే తరువాత
విషయము.
291 ఆయన అకక్డ యునాన్డు. ఆమె దానిని చెపిప్ంది. ఏమి సంభవించిందో నీకు
తెలుసా. ఓ!
292 అదే వాకయ్ము కొరకు అంద శర్మపడతారు. ఆ కారణము చేతనే ఆయన
చనిపోయాడు. దానిని చేయుటకు, చనిపోగలిగినవాడు ఆయన మాతర్మే,
కారణము ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు, ఆ వాకయ్ము
పర్తయ్కష్పరచబడింది. ఇతరులంద చినన్ ముంపులను కలిగియునాన్రు, కాని
ఇకక్డ ఆయనలో, దేవుని యొకక్ పరి రణ్త యునన్ది. ఈరోజున ఒకేరీతిగా
యునాన్డు, హెబీ 13:8, “యేసుకీసుత్ నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకేరీతిగా
ఉనాన్డు.” వినండి.
293 నేను నిజముగా ముగిసుత్నాన్ను. నేను చేయబోవుచునాన్ను, నేను
చేయవలసియునన్ది. నా సమయము గతించిపోయింది.
294 ఆయన ఎనన్ ఒకక్మాట వాయలేదు. ఆయన వాశాడా? [సమాజము
“లేదు” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] ఎనన్ ఒకక్మాట వాయలేదు.
ఎందుచేత? ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. ఆయన ఎవరు? వాయబడియునన్
మాటలకు, ఆ వాకయ్మునకు ఆయన పర్తయ్కష్త యైయునాన్డు. మహిమ! అయోయ్!
ఇపుప్డు నాకు మంచి అను తి కలుగుతుంది. ఆయన వాకయ్మై యునాన్డు.
ఆయన ఏమియు వాయవలసిన పనిలేదు. ఆయన వాకయ్మై యునాన్డు, ఈ
వాయబడిన మాట పర్తయ్కష్పరచబడింది. దేవునికి మహిమ! ఆయన నినన్,
నేడు, నిరంతరము ఒకే రీతిగా యునాన్డు. ఆయన వాకయ్మై యునాన్డు,
బయలుపరచబడిన వాకయ్ము.

నీవంటావు, “అది నిజమేనా, బెన్ హాం సోదరుడా?”
295 అకక్డ నిలబడియునన్ యెహోవాను గమనించండి, ఆ అలల గుండా, అదిగో
ఆయన ఒక గీతను గీచాడు, మరియు దానిగుండా నడవటానికి ఇశాయేలుకు
దారిని తయారుచేశాడు.
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296 శరీరములో యునన్ యెహోవాను గమనించండి, “నిమమ్ళించుము,”
అనాన్డు. అలలు, తుఫానులు ఒడుడ్ను కొటుట్చునాన్యి, మరియు దయయ్ము
పర్తివైపున నాకుచునాన్డు, ఆయన, “నిమమ్ళించును,” అనగానే గాలులు అనీన్ అవి
ఆయనకు లోబడినవి. ఆయన యెహోవా. ఆమేన్.
297 అదిగో, ఆ యెహోవా అకక్డ నిలబడి, కొనిన్ మంచు ముకక్లను
చిలకరించగా, అది మి మీద, పర్జలను పోషించుటకు, రొటెట్గా
తయారుచేయబడింది.
298 ఆయన నిలబడి, అయిదు రొటెట్లు, రెండు చినన్ చేపలను తీసుకొని అయిదు
వేలమందికి ఆహారము పెటాట్డు.
299 ఆయన వాకయ్మై యునాన్డు. ఆమేన్. ఆమేన్. ఆయన వాకయ్మై యునాన్డు,
ఆయన ఎనన్ వాకయ్ముగానే యుంటాడు. మరియు నేనును నా ఇంటివారును
వాకయ్మును సేవిసాత్ము.

ఓ, నేను ఆయనను డగోరుదును, ఆయన ముఖమును
డగోరుదును,

ఆయన రకిష్ంచు కృపను రిచ్, అకక్డ శాశవ్తముగా
పాడతాను;

మహిమ వీధుల మీద, నా సవ్రమును పైకెతత్నివవ్ండి;
చింతలనిన్ గతించిపోయినపుడు, చివరగా గృహము

చేరి, సదాకాలము ఆనందిసాత్ను.
300 ఓ, అయోయ్! అవును. వాకయ్ము కొరకు నిందను భరించుము. వాకయ్ముతో
అకక్డ నింద వెళుతుంది. వాకయ్ముతో తినన్గా నిలిచి యుండుము, మరియు
నిందను భరించుము.

పారథ్న చేసుకొందాము.
301 యేసు మొనన్ రాతి, పర్భువా, నేను మొరర్పెటాట్ను, “ఓ, యేసు, ననున్ నీవు
ఏమి చేయమంటావు? నేను ఏమి చేయగలను, పర్భువా? ఈ సంగతులను

త్, మరియు మేము జీవించుచునన్ ఘడియను ఎరిగినవాడనై, నేను ఏమి
చేయగలను, పర్భువా? నేను ఏమి చేయగలను?”
302 పర్భువా, ఇకక్డయునన్ నా చినన్ సంఘము కొరకు పారిథ్సాత్ను. జరిగియునన్
సంగతులు, ఆ చినన్ పకుష్లను నేను దరశ్నములో సాత్ను; మరియు మిగిలిన
పకుష్లు, అవి గొపప్ సంగతులు. కాని అవి డు అంతసుథ్లుగా యునన్వి,
పర్భువా? కాని ఆ తలు లోనికి వచిచ్నపుడు, అకక్డ ఏ పకుష్లు లేవు. ఆ చినన్
వరత్మానికులు, అదుభ్తముగా యునన్వి, పర్భువా, అయితే ఏదో సంభవించుటకు
సమయమైయునన్దని నేను నముమ్తాను. పర్భువా, దానిని జరుగనిముమ్. నీ
మారగ్ములో మముమ్ను తయారు చేయుము, మముమ్ను మలచుము, మేము జిగట
మనున్. నీవు మా కుమమ్రివి.
303 పర్భువా, కిసమ్స్ సందరభ్ముగా, దేవుడు మా కొరకు ఇచిచ్న బహుమానమును
బటిట్ మేము కృతజుఞ్లము. మేము మా హృదయములలో నమిమ్నటుల్గా, ఇకక్డ
కొందరు, ఈ దినమున ఒక అనయ్ ఢ నమమ్కముగా, దీనిని వారు ఒక
మాస్ గా, కిసమ్స్ గా మలచాలని అనుకొనుచునాన్రు. కాని మేమైతే, ఆ శాంతాకాల్జ్
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మారగ్ములో, కిసమ్స్ చెటల్తో, అలంకరణములతో రాగోరుట లేదు. కాని, మముమ్ను
విమోచించుటకు, మా మధయ్ నివసించి, మావలె శరీరముగా మారి, శరీరధారిగా
మారిన పరలోకపు దేవునిని ఆరాధించుటకు, పర్భువైన యేసుకీసుత్ నామములో
మేము వసుత్నాన్ము; మాకు నితయ్జీవమును తెచుచ్టకు సిలువ నిందను భరించి,
ఆ నామము కొరకు నిందను భరించి, లోక సంబంధమైన విధి పర్కారము,
ఇమామ్నుయేలును మరణమునకు అపప్గించనిచాచ్డు.
304 మేము ఎవరము, పర్భువా? ఏ నిందనైనా వదద్నుటకు మేము ఎవరము?
దేవా, మముమ్ను సాహసము గల సైనికులుగా చేయుము. తండీ, ఈ మాటలను
నీకు అపప్గిసాత్ను. వారును విరిగిపోయి యునాన్రు; నావలె అలసిపోయి,
వాయ్కులముతో యునాన్రు. కాని, తండీ, ఇకక్డ రొచ్ని, వినినందుకు, ఈ
పర్జలకు బహుమానము నిముమ్. ఈ చివరి దినములో, నా పర్భువును పైకి
తెచిచ్న ఆ శకిత్, ఇకక్డ మా కొరకు రకష్కుడిగా హాజరు పరిచ్న ఆ శకిత్, పర్భువా,
ఇకక్డయునన్ పర్తి ఆతమ్ను, పర్భువైన యేసు రాకడకు సమీపముగా, పర్తి ఆతమ్ను
అది బర్తికించును గాక. ఆలాగున జరుగనిముమ్ తండీ.
305 మా మధయ్యునన్ రోగులను, వాయ్ధిగర్సుథ్లను బాగుచేయండి. విరిగిన
హృదయములను కటట్ండి. పర్భువా, మేము ఎనోన్ వాటిగుండా వచిచ్యునాన్ము,
కఠిన పోరాటములను బటిట్, నా గుండెపై ఎనోన్ గాయములునన్వి, నేను ఒక పాత
సైనికుడను. పర్భువా నాకు సహాయము చేయుము, నీ సహాయము నాకు కావాలి.
ఈ తరీఫ్దంత ఒక ఉదేద్శయ్ము కొరకైయునన్ది. అది యుండియునన్దని నేను
నముమ్తాను, పర్భువా. ఓ దేవా, నాకు సహాయము చేయుము. ఈ సంఘమునకు
సహాయము చేయుము. మముమ్ను ఏకముగా దీవించుము.
306 ఈ చినన్ పిలల్లను దీవించండి. ఆ చినన్, దీనమైన చినన్వారిని రిచ్
నేను ఈ రోజున ఆలోచిసుత్నాన్ను, అకక్డ వారు ఏమియు పొందలేదు. నా
పారథ్న ఏమనగా, వారితో యుండండి, వారికి సహాయము చేయండి. పర్భువా
వారికి నితయ్జీవమును ఇవవ్ండి. అదే గొపప్ది…అదే మేము కోరియునన్ కిసమ్స్
బహుమానము, అదే యేసుకీసుత్ యొకక్ జీవము, మా హృదయమును ఏలి,
పరిపాలించుటయే. పర్భువా, అదే నేను కోరేది.
307 ఇపుప్డు, మముమ్ను ఏకముగా దీవించండి. ఈ మాటలను మేము
మీకు అపప్గిసాత్ము. పర్భువా, అవి కోరిన చోట అవి పడును గాక. ఎకక్డైతే
హృదయములు తెరవబడియునన్వో అకక్డ అవి ఒక గొపప్ రకష్ణ కాలమును
తెచుచ్ను గాక, యేసు నామములో, ఆమేన్.
308 ఎంతమంది ఆయనను పేమిసాత్రు? [సమాజము “ఆమేన్” అని
చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] ఎలాగైనా, ఎంతో తొందరలో యునాన్ను? ఓ, నేను
ఆయనను పేమిసాత్ను! నేను ఆయనను పేమిసాత్ను! “పర్భువా, ననున్ ఏమి
చేయమంటావు?”
309 ఈ రాతి టమును మరిచ్పోవదుద్. కిసమ్స్ అనగా భావము ఏమిటో ఇపుప్డు
మీరు తెలుసుకొనాన్రు? ఓ, ఇది నా కిసమ్స్ బహుమానము. ఇదే ఆ వాకయ్ము.
పర్భువా, ననున్ నేను మారగ్ములో నుండి వెళల్నిచిచ్నటెల్తే, ఆ పర్కారము నీ మాట,
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ఇకక్డ దానికై అది బయటకు దానిని వయ్కత్పరచ్గలదు. నేను ఎరిగిన వాటిలో అదే
అతి గొపప్ విషయము.
310 ఇపుప్డు పిలల్లకు ఇవవ్టానికి, వారు కొనిన్ వసుత్వులను కలిగియునాన్రని
నేననుకొంటాను. ఇపుప్డు తిరిగి టమును నేను నెవిల్ సోదరునికి
అపప్గిసాత్ను. దేవుడు మిముమ్ను దీవించునుగాక.

సోదరుడు నెవిల్. 
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