
కలవ్రిలోఆదినము
 నెవిల్ సోదరుడా, నీకు వందనములు. [సహోదరుడు నెవిల్ చెపుప్చునాన్డు,

“దేవుడు నినున్ దీవించును గాక!”—సంపా.] దేవుడు నినున్ దీవించును గాక,
నెవిల్సోదరుడా.నీకుచాలావందనములు.
2 సేన్హితులారా, మంచి శుభోదయము. దేవుని యొకక్ వాకయ్మును బోధించుట,
మరియు రోగుల కొరకు పారిథ్ంచుట దావ్రా, ఈ ఉదయమున ఆలయములో తిరిగి,
పర్భువును సేవించుట, ఒక భాగయ్మైయునన్ది. ఈ దినమును బటిట్ నేను ఎంతో
కృతజుఞ్డనైయునాన్ను.
3 నేను లోనికి వసుత్ండగా ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. ఒక సోదరుడు నడుచుకొం వచిచ్
అనాన్డు, “నేనుసవ్సథ్పడినఆయోగుయ్డైనకుషుట్రోగివలెయుండను.”అదిసోదరుడురిట్.
నేనుఅతనికొరకుపారిథ్ంచాను,మరియుపర్భువుఅతనినిసం రణ్ముగాసవ్సథ్పరిచాడు.
అతడు ఏడుచ్కొం పైకి వచిచ్, నాతో కరచాలనము చేసి, అతడు సవ్సథ్పడినందుకు
పర్భువుకు కృతజఞ్తను తెలుపగోరాడు. అతడు లయ్ముగా తిరిగి కృతజఞ్తలిచాచ్డు.
అదంత సమాపత్మైనది. అతడు పరి రణ్ముగా ఆరోగయ్ముగాయునాన్డు. ఆ
సాకష్ ములనుబటిట్మనముకృతజుఞ్లమైయునాన్ము.
4 చారీల్, నీవు మరియు జఫీస్, మీకు ఇషట్మైనటెల్తే, పైకి వచిచ్, ఇకక్డయునన్
కురీచ్లలో రొచ్నవచుచ్. మీకు ఎంతో సావ్గతము, కాబటిట్ మీరు నిలబడవలసిన
పని లేదు. ఆ ఇతర సోదరుడు, సోదరుడు ఉడ్, ఈ పైకి రండి. ఇకక్డ ఈ బలల్ల
మీద కొనిన్ ఖాలీలుయునాన్యి, కాబటిట్ మీరు నిలబడవలసిన పనిలేదు. ఇకక్డ కొనిన్
ఖాళీలునాన్యని, నేను నముమ్తాను, అవును, మీకు మికిక్లి సావ్గతము, వచిచ్ ఈ
సథ్లములుతీసుకోండి.
5 మనకు ఎంతో సంతోషము…ఒక సారి అది ఇలా చెపప్బడింది, “వారు నాతో
అనన్పుప్డు, నాకు ఎంతో సంతోషము…” సోదరుడా పర్భువు నినున్ దీవించును
గాక. [ఒక సహోదరుడు చెపుప్చునాన్డు, బోధకునికి ఎలల్పుప్డు దగగ్రగా ఉండుటకు
ఇషట్పడెదను—సంపా.] వందనములు. వందనములు, మీకు వందనములు. “దేవుని
గృహములోనికివెళళ్దమనివారునాకుచెపిప్నపుప్డు,నాకుసంతోషము.”పర్భువుయొకక్
గృహములోనికివెళుళ్ట,అదికైసత్వునియొకక్ధనయ్త,మరియుసంతోషమైయునన్ది.
6 ఈ ఉదయమున, అనేకమంది సేన్హితులను చు ట్ త్యుండగా, నేను
ఎంతగానో సంతోష భరితుడనయాయ్ను. ఒహీయోనుండి వచిచ్, సహోదరుడుమరియు
సహోదరి డాచ్ ను చుటకు నేను సంతోషిసాత్ను. ఆ వెనుక మారగ్మంతటి గుండా,
ఒహాయోనుండి వచిచ్నసోదరుడుమరియుసహోదరి ఆరమ్ సాట్ంగ్ ఆ వెనుక సాత్ను.
మీ అందరిని పర్భువు దీవించును గాక. ఓ, చు ట్ త్యుండగా, మీరు ఎందరినో
సాత్రు.వారందరి పేరల్ను పిలుచుట కషట్ము.ఈఉదయమునకెంటకీక్నుండి వచిచ్న,

సహోదరి వర్నులోన చుటఎంతోసంతోషము.చారీల్, నెలీల్,మరియుజఫీఅతని
కుటుంబము,పటట్ణముబయటనుండిఅనేకులులోనికివచిచ్యునాన్రు.
7 కాబటిట్ ఈ ఉదయమున పర్భువులో గొపప్ సమయము కొరకు మనము ఎదురు
సుత్నాన్ము, దేవుడు మనలను మారగ్ములో కలుసుకొని, మన ఆతమ్లను దీవించి,

మనకుఅవసరమైనవాటినిపరిచరయ్చేసాత్డనిమనముఎదురు సుత్నాన్ము.
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8 ఈ సథ్లములో చు ట్ నేను త్యుండగా, ఇకక్డయునన్ నా సేన్హితులు
పేరల్నిన్టిని పిలిచినటెల్తే, వివిధమైన వారిని రిచ్ చెపు , నేను ఉదయమంతా
తీసుకొనవలసియుంటుంది. సంఘమునకు తిరిగి వెళిళ్, పర్జలందరిని చుట, వారిని
కలుసుకొనుట,నాకుమంచిఅను తినికలిగిసుత్ంది.
9 మనము ఎంతో మెచుచ్కొనుచునన్ ఆ దీవెనల చుటేట్, దేవునియొకక్ సింహాసనము
చు ట్, ఆ నితయ్మైన సహవాసములో మనము ఏకమైనపుడు, నితయ్తవ్పు గొపప్
సమయము కొరకు, మనము అకక్డ కలుసుకొనన్పుప్డు, మనము పరలోకము
వెళిళ్నపుడు అది ఎలాయుంటుందో? అకక్డ మనము ఎనన్ అలసిపోవుట లేకుండా,
పరిశుదాధ్తమ్ను మన మీద కలిగిన వారమై, ఆయనయొకక్ పోలికలో మరియు ఆయన
యొకక్ పములోనికి తయారుచేయబడినవారమై, నితయ్మంతటాఆయననుసేవి త్,
ఆయననుఆరాధిసాత్ము.
10 కొంచెము, ఆలోచించండి. నీవు చేయుటకుఇషట్పడగోరేది, అకక్డ నీవు ఆలోచించ
గోరేదిఏమియులేదు,కానిఏమిటి,అపుప్డపుప్డునీవుదానినిచేయుటకుఅలసిపోతావు.
చారీల్, మనకు ఇషట్మై చేయగోరు దేనికంటెయైనా, నీకు మరియు నాకు ఉడుతలను
వేటాడుటఎకుక్వఇషట్ము,కానీ,ఆలాగుచేయుటలో,నీవుఅలసిపోతావు.
11 ఒక నడిచే యాతర్ నాకు ఇషట్ము, పరవ్తముల మీదికి నడుచుకొం
యాతర్చేయుట, కాని నేను అలసిపోతాను, కొనిన్ సారుల్ నీవు మరేదో
చేయాలనుకొంటావు.
12 కారు నడుపుట నాకు ఇషట్ము. కొనిన్సారుల్ నేను ఒక విధముగా అలసిపోయి,
పాతగిలిపోయి, మరియు నరములు తెగిపోయినటుల్గా యుంటుంది. నేను నా
కారులోనే కొంచెము ఎగిరి బయటకు తీసుకొని, సీట్రింగ్ వీలున్ పటుట్కొని, “నేను
వారిలో ఒకడనైయునాన్నని,” పాడుకొం రోడుడ్ మీద వెళు యుంటాను. ఆ వీల్
ను గటిట్గా పటుట్కొని, వంగిపోయి నా ఆహారమును తిం , కేకలు వేసాత్ను. మంచిది,
కొదిద్ సేపటి తరువాత, నేను అలసిపోతాను, తరువాత ఇంటికి తిరిగి వెళిళ్, ఇంకా ఏదైనా
పారంభిసాత్ను.
13 కాని ఆకొతత్ రాజయ్ములోమనముఆయనను ఆరాధించుటకు వెళిళ్నపుడు, అకక్డ
ఎనన్ ఒక అలసిపోయిన కష్ణముయుండదు, ఎలల్పుప్డు దీవెనగా, ముందుకు,
ఇంకా ముందుకు వెళతాము. కాని, అపుప్డు పర్యాణపు మారగ్ములో మనము
మారిపోతాము. మనము ఇపుప్డునన్టుల్గా అపుప్డు యుండము. మనము భినన్ముగా
యుంటాము, ఇపుప్డుయునన్ జీవులకంటె భినన్ముగాయుంటాము. కాబటిట్, మనము
సంతోషముగాయుంటాము.
14 నేను కొంచెము ఆలోచన చేయుచుంటిని. నేను ఎనన్డైనా దీనిని ఎతిత్ పించానో
లేదో నాకు నాకు తెలియదు. సోదరుడు చారీల్, కొదిద్కాలము కితము, నేను కెంటకీక్లో
అతనితోయునాన్ను, అతడనాన్డు, “బానాహ్ం సోదరుడా, వెయేయ్ండల్ పాలనలో, నీవు
మరియునేనుఉడుతలనువేటాడతామంటావా?”

నేననాన్ను, “చారీల్, నేనుఅలాఅనుకోను.”
15 నేననాన్ను, “మంచిది, మనకు అది ఎంతో ఇషట్ము.” “వెయేయ్ండల్ పాలనలోమనము
అకక్డకువెళిళ్నపుడు,మనముఅదిచేసాత్మనినీవంటావా?”

నేననాన్ను, “లేదు,వెయేయ్ండల్పాలనలోఏమియుచంపబడదు.”
అతడనాన్డు, “మంచిది,మనకుఅదిఇషట్ము.”

16 నేననాన్ను, “చారీల్, ఒకపుప్డు నీవు పందివైయునన్వని నేను నినున్
ఒపిప్ంచగలిగినటెల్తే. మరియు ఇపుప్డు నీవు ఉనన్తమైన జీవిగా, ఒక మనిషిగా
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లేపబడాడ్వు? నీవు మరలా ఎనన్డైనా తిరిగి, ఒక పందియొకక్ సుఖభోగములను
అనుభవిసాత్వా?”

అతడనాన్డు, “లేదు.”
17 నేననాన్ను, “ డు, నీవు పందికంటె ఉనన్తమైనవాడవు, ఇపుప్డు, నీవు ఒక
మనిషివైయునాన్వు, నీవు ఇంకెంత మాతర్ము ఒక పందిగాయుండుటకు ఇషట్పడవు.”
నేననాన్ను, “ఇపుప్డు, నీవు దానిని పదివేలసారుల్ హెచిచ్ంచు, ఇకక్డ నుండి నీవు
యుండబోవుసిథ్తిలోనికిమారినపుడు,ఆలాగుననీవుఉండబోవుచునాన్వు. నీవుఎనన్
తిరిగిఒకమనిషిగామారుటకుఇషట్పడవు.”
18 అది నిజము. అది ఒక రకముగా వేరుగాయుంటుంది. దానియొకక్ తలంపులను
బటిట్ నాకు ఎంతో సంతోషము, ఎందుకనగా, ఒక రోజున నేను ఉనన్తమైన సిథ్తికి
ఎగురుతాను.
19 బాగునన్ది, ఇపుప్డు, పర్భువు చితత్మైన యెడల, వచేచ్ ఆదివారము…నా మంచి
సేన్హితునితోవోయ్మింగ్వెళుళ్టకుసిదధ్పడతాను; లేకనామంచిసేన్హితుడు,సోదరుడు
మైనర్ ఆరగ్న్ బైట్, సోదరుడు కాల్ట్ సన్ మోర్, కిషిట్యన్ బిజినెస్ మెన్ తో, ఐడహా
లోనికివెళతాను.
20 ఇపుప్డు వచేచ్వారము తరువాత వారము, 7వ తారీఖున నేను టెకాస్స్ లోని డలాల్స్
లో, వాయిస్ ఆఫ్ హీలింగ్ కనెవ్నష్ న్ నొదద్యుండాలి. మరియునేనుమాటేల్డే రాతి, 7వ
తారీఖు రాతియైయునన్ది. తరువాత నేను తిరిగివచిచ్, ఐడహాలోనికి వెళిళ్, ఆరాగ్న్ బైట్
తో, కిషిట్యన్ బిజినెస్ మెన్ యొదద్యుంటాను. మేము వెళళ్కముందు, బహుశ ఒక
రాతి మినియోషిలిన్ లోయుంటాను. తరువాత ఒక కిషిట్యన్ బిజినెస్ మెన్స్ బేక్ ఫాస్ట్
నొదద్యుంటాను.
21 పర్భువు చితత్మైనయెడల, అది అనుమతించబడినటెల్తే, అది పర్భువు చితత్మైనటెల్తే,
వచేచ్ ఆదివారము ఉదయమున, నేను ఆలయములోయుంటాను, మరియు గాలిలోని
సుడిగాలి, అను అంశమును, పర్భువు చితత్మైన యెడల, మాటాల్డగోరుచునాన్ను.
వారమంత ,అదినాహృదయములోయునన్టుల్గాకనపడింది.
22 మొనన్టి ఉదయమున, ఎంతో పెందలకడ, దరిదాపుగా ఉదయమున 4 గంటల
సమయములో, నేను మేలొక్నాన్ను మరియు ఈ తలంపు నాకు వచిచ్ంది, “కలవ్రిలో ఆ
దినము.” మరియు దాని గురించి నేను ఈ ఉదయకాల సమయములోమాటాల్డుటకు
కోరుచునాన్ను: కలవ్రిలోఆదినము.
23 ఇపుప్డు పఠనముకొరకు,మన బైబిళుళ్లోని లేఖనమువైపుకు దాద్ము, పరిశుదధ్
మతత్యి సువారత్, 27వ అధాయ్యము. మన రవ్పు వృతాత్ంతములనుపొందుకొనుట,
27వ వచనముతో పారంభించి, లేఖనములో ఒక భాగానిన్ చదువుదాము, అపుప్డు
తినన్గామనముపారంభముచేదాద్ము.బోధించు టముతరువాత, అపుప్డుమనము
రోగులకొరకుపారథ్నచేయబోవుచునాన్ము.
24 ఓ, గతసారి ఇకక్డయునన్పప్టి నుండి, నా కొతత్ రకపు పరిచరయ్ను, న నా
చేయు ,అదివెనుకకువచుచ్చునన్ది.నేనుఒకధీరఘ్కాలములోకలిగియునన్సాకష్ ముల
కంటె,ఆ టమునుండినాకుఎకుక్వసాకష్ ములువచుచ్చునన్వి.
25 అకక్డ దానిని రిచ్ ఒకటునన్ది, అదేమనగా నీవు తపప్క ఆ వయ్కిత్ని
తాకవలసియునన్ది, అకక్డ ఎంత సహజాతీతమైనది పబడినపప్టికి లెకక్ కాదు.
డు, సవ్సథ్త వయ్కిత్గతమైన విశావ్సముపై యుంచబడింది. ఇపుప్డు, ఆ వయ్కిత్

విశావ్సమునుకలిగియునన్టెల్తే…
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26 “పలానా-పలానా కారయ్ములు జరుగుతాయని, పరిశుదాధ్తుమ్డు శోతల మీదుగా
వెళుళ్టను వారు సాత్రు. అదేమనగా, నీ పేరు పలానా-పలానాయైయునన్ది. నీవు
పలానా-పలానా సథ్లము నుండి వచిచ్యునాన్వు. మరియు నీవు పలానా విషయము
చేసియునాన్వు. మరియు అది ఈలాగున ఉండబోవుచునన్ది.” అదంత సరిగాగ్ ఆ
విధముగానేజరుగుట సాత్రు!
27 ఇంక , అకక్డ రొచ్నన్ వయ్కిత్ “అదిదేవుడైయునాన్డని. నేనునాయొకక్ సవ్సథ్తను
అంగీకరించియునాన్నని,”తపప్కపైకి సిచెపప్వలసియునన్ది.
28 కాని,దానికిబదులుగా, “నామీదచేతులనుయుంచిపారథ్నచేయండి,అపుప్డునేను
సవ్సథ్పడగలను,” ఆ వయ్కిత్ అంటాడు. అయితేదానిని నముమ్టకుకారణము, ఆ విధముగా
ఇకక్డఅమెరికాలోనేరప్బడింది.అదినిశచ్యముగాలేఖనానుసారమైయునన్ది.
29 అయితే, ఇపుప్డు మనము కనుగొనునది ఏమనగా, ఆఫికా మరియు వివిధమైన
సథ్లములలో, సరిగాగ్ అలాటిది ఏదో జరగనివవ్ండి, శోతలంద ఒకేసారి ఆ
సథ్లమునకు చేరుకొని, వారి సవ్సథ్తను సీవ్కరిసాత్రు, కారణమేమనగా వారికి
ఏమియు నేరప్బడియుండలేదు. డండి? కనీసము సవ్సథ్తను రిచ్ వారికి
నేరప్బడలేదు. మరియు అపుప్డు వారు దానిని సినపుడు, అకక్డ ఒక జీవించుచునన్
దేవుడుయునాన్డని వారు తెలుసుకొంటారు. “మరియు ఆయన జీవిసుత్నన్టెల్తే,
ఆయన మహోనన్తుడు, ఆయన సవ్సథ్పరుచ్తాడు.” అది అంతే, కారణము ఆయన
సవ్సథ్పరుచ్వాడైయునాన్డని, ఆయన పర్జలను సవ్సథ్పరుచ్తాడని ఆధారము, పునాదులు
ఇది వరకే వేయబడియునన్వి. అలాగైతే ఆయన సంఘము దావ్రా ఆయన సనిన్ధి
పని చేసుత్నన్టెల్తే, అపుప్డు వారంటారు, “మాకు కావలసినదంతా అదియే, అది దానిని
పరిషక్రిసుత్ంది.”
30 అయితే “రోగుల మీద చేతులనుయుంచుట,” మొదలగు విషయములు మనకు
నేరప్బడాడ్యి. ఆ కారణమును బటిట్యే, అమెరికాలో అది అంత మంచిగా పనిచేయుట
లేదు.
31 ఇపుప్డుగురుత్ంచుకోండి, వచేచ్ ఆదివారముఉదయము, పర్భువుచితత్మైనయెడల,
సోదరుడునెవిల్దానినిపర్కటిసాత్డు,…అదేగాలిలోనిసుడిగాలి.
32 ఇపుప్డు, లేఖనములను తీయుటకు, మీకుకొంచెముసమయముఇచుచ్చునాన్ను,
మతత్యి 27వ అధాయ్యము. 27వ వచనము నుండి చదువుటను పారంభిదాద్ము,
పరిశుదధ్మతత్యిసువారత్. ఇపుప్డుచదువుటనుజాగర్తత్గావినండి.

అపుప్డు అధిపతియొకక్ సైనికులుయేసును అధికార మందిరములోనికి
తీసుకొనిపోయి,ఆయనయొదద్ సైనికులనందరిని సమ రిచ్రి.
వారుఆయనవసత్ములనుతీసివేసి, ఆయనకుఎఱఱ్ని అంగీతొడిగించి,
ముండల్ కిరీటమునుఅలిల్ ఆయనతలకుపెటిట్, ఒకరెలుల్ఆయనకుడిచేతిలో
నుంచి, ఆయన యెదుట మోకా ళ్ని- దుల రాజా, నీకు శుభమని
ఆయననుఅపహసించి.
ఆయన మీద ఉమిమ్వేసి, ఆ రెలుల్ను తీసివేసి దానితో ఆయన తలమీద
కొటిట్రి.
…ఆయనను అపహసించిన తరువాత, ఆయన మీదనునన్ ఆ అంగీని
తీసవేసి,ఆయనవసత్ములాయనకుతొడిగించి,సిలువవేయుటకుఆయనను
తీసుకొనిపోయిరి.
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వారు వెళుళ్చుండగా కురేనియుడైన సీమోనను ఒకడు కనపడగా ఆయన
సిలువమోయుటకుఅతనినిబలవంతముచేసిరి.
వారుకపాలసథ్లమనుఅరధ్మిచుచ్గొలొగ్తాఅనబడినచోటికివచిచ్,
చేదు కలిపిన దాకాష్రసమును ఆయనకు తాగనిచిచ్రి గాని ఆయన దానిని
రుచి సితాగనొలల్కపోయెను.
వారు ఆయనను సిలువవేసిన పిమమ్ట, చీటుల్ వేసి ఆయన వసత్ములు
పంచుకొనిరి;అనిపర్వకత్దావ్రాపలుకబడినదినెరవేరునటుల్గా,నావసత్ములు
వారుపంచుకొనుచునాన్రు,నాఅంగీకొరకుచీటుల్ వేయుచునాన్రు.
…అంతటవారకక్డ రొచ్ండిఆయనకుకావలియుండిరి;
-ఇతడు దుల రాజైన యేసు అని ఆయన మీదమోపబడిన నేరము
వాసిఆయనతలకుపైగాయుంచిరి.
మరియుకుడివైపునఒకడునుఎడమవైపునఒకడునుఇదద్రుబందిపోటు
దొంగలుఆయనతో డాసిలువవేయబడిరి.
ఆమారగ్మునువెళుళ్చుండినవారుతల పు
దేవాలయమును పడగొటిట్ డు దినములలో కటుట్వాడా, నినున్ నీవే
రకిష్ంచుకొనము; నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువ మీద నుండి దిగుమని
చెపుప్చుఆయనను షించిరి.
ఆలాగే శాసుత్లును పెదద్లును పర్ధానయాజకులును డా ఆయనను
అపహసించుచు,
వీడు ఇతరులను రకిష్ంచెను, తనున్ తాను రకిష్ంచుకొనలేడు; ఇశాయేలు
రాజుకదా, ఇపుప్డుసిలువమీదనుండిదిగినయెడలవానినముమ్దుము.
వాడు దేవునియందు విశావ్సముంచెను; నేను దేవుని కుమారుడనని
చెపెప్ను, గనుక ఆయనకిషుట్డైతే ఆయన ఇపుప్డు వానిని తపిప్ంచునని
చెపిప్రి.
ఆయనతో డా సిలువ వేయబడిన బందిపోటు దొంగలును అలాగే
ఆయననునిందించిరి.
మధాయ్హన్ము మొదలుకొని డు గంటల వరకు ఆ దేశమంతటను
చీకటి కమెమ్ను.
ఇంచుమించు డు గంటలపుప్డు యేసు- ఏలీ, ఏలీ, లామా సబకాత్నీ
బిగగ్రగా కేకలు వేసెను. ఆ మాటకు నా దేవా, నా దేవా ననెన్ందుకు చెయియ్
విడిచితివనిఅరథ్ము?
అకక్డ నిలిచియునన్ వారిలో కొందరామాట విని-ఇతడు ఏలీయాను
పిలుచుచునాన్డనిరి.
వెంటనే వారిలో ఒకడు పరుగెతిత్కొనిపోయి, సప్ంజీ తీసుకొని చిరకాలో
ముంచి, రెలుల్నుతగిలించిఆయనకుతాగనిచెచ్ను.
తకిక్నవారుఊరకుండుడిఏలీయాఅతనిరకిష్ంపవచుచ్నేమో తమనిరి.
యేసుమరలాబిగగ్రగా కేక వేసి-పాణమువిడిచెను.
అపుప్డు దేవాలయపు తెర పై నుండి కిందికి రెండుగా చినిగెను, మి
వణకెను, బండలుబదధ్లాయెను;
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సమాధులు తెరవబడెను, నిదించిన అనేకమంది పరిశుదుధ్ల శరీరములు
లేచెను.
వారు సమాధులలో నుండి బయటకు వచిచ్, ఆయన లేచిన తరువాత
పరిశుదధ్ పటట్ణములోపర్వేశించిఅనేకులకుఅగపడిరి.
శతాధిపతియు అతనితో డా యేసునకు కావలియునన్వారును,
కంపమును జరిగిన కారయ్ములనిన్టిని, సి మికిక్లి భయపడి

నిజముగాఈయనదేవునికుమారుడనిచెపుప్కొనిరి.
33 ఒకక్ కష్ణముపారథ్నకొరకుమనతలలనువంచుదాము.
34 పర్భువా, నీవు దేవుడవైయునాన్వని మాకు తెలుసు. నీ పరిశుదధ్మైన, పవితర్మైన
వాకయ్ము చదివిన తరువాత, మేము ఇంక నీ సవ్భావము మారలేదని మేము
డగలము. నీవు ఎలల్పుప్డు దేవుడవైయునాన్వు. యేసు ఏ సహాయమును

పొందబోవునటుల్గా అది కనబడుటలేదు, ఆయన దురామ్రుగ్ల చేతులకు అపప్గించబడి,
ముకక్లుగాకోయబడి,ఉమిమ్వేయబడి,అపహాసింపబడి,రకత్ముకారు ,చనిపోవు
సిలువ మీద వేలాడుచునాన్డు. ఏ సహాయము, ఎకక్డ నుండి వచిచ్నటుల్ కనబడలేదు.
చివరకు ఆయన, ఆయనే సవ్యముగా, “నా దేవా, నాదేవా ననున్ ఎందుకు చేయి
విడిచితివి?” అనిమొఱఱ్ పెటాట్డు.
35 కానీ, ఏది పనిచేయనపుడు, నీవు ఆ కష్ణములో పని చేశావు. మేము
తెలుసుకొనుటకు ఇవవ్బడినదేమనగా, పర్భువా, మేము కలిగియునన్ ఏ నదులనైనను
మేము దాటలేనపుడు, మేము దానిగుండా వెళళ్లేని ఏ పరవ్తములనైనా మేము
కలిగియునన్పుప్డు, ఇతరులు చేయలేని కారయ్ములు చేయుటలో దేవుడు
నేరప్రియైనవాడు.
36 నీవు పనిలో నేరప్రియైనవాడవు, ఏలయనగా కలవ్రిలో ఆ దినమునకు
కారణమేమిటో నీవు ఎరిగియునాన్వు. నీవు అనంతుడవైన దేవుడవైయుండి, ఈ
గడియ తపప్క రావలెనని ఎరిగియునాన్వు. కాని అది నెరవేరినపుడు, అపుప్డు
నీవు దేవుడవైయునాన్వని నీవు పుకొనాన్వు. యజమాని ఎవరైయునాన్రో నీవు
పుకొనాన్వు. నీవు మిని వణకించావు, మిలో నిదించిన పరిశుదుధ్లు

బయటకు వచాచ్రు. నీవు దేవుడవైయునాన్వని పు , రాతి చీకటి వలె రుయ్ని
నలల్గా, రాతిగా చేశావు. నీవు దేవుడవైయునాన్వు. అయితే ఎంతో సమయము నీవు
నిశశ్బద్ముగాయునాన్వు.
37 దీనినుండిమనము,ఈముగింపునుతీసుకొందాము,అదేమనగా,మనముఆతమ్లో
నడుసుత్నన్ంత కాలము, దేవుని హసత్ము చేత నడిపించబడినంత వరకు, ఏది తపుప్గా
కనపడినపప్టికి లెకక్ కాదు, ఇంకను మనము కలవ్రిని ఎదురొక్నుచునాన్ము; సరియైన
గడియలో,సరియైనసమయములోదేవుడుమాటాల్డతాడు.
38 ఇపుప్డు, తండివైన దేవా, మా పాపములను బటిట్ మరియుమా అతికర్మములను
బటిట్, మేము కష్మాపణ అడుగుచునాన్ము. పావురము, గొరెపిలల్ను నడిపినటుల్గా,
మముమ్లను నడుపుము. మాకు ఏది సంభవించినపప్టికి, దీనిని ఎరిగినవారమై, అది
అంత సకర్మముగానేయుంటుందని, దేవుడుఅనిన్ కారయ్ములనుచకక్గా చేసాత్డని,
మేముదీనులుగాయుందుముగాక.
39 ఈ రోజు ఈ డికలో మాతోయుండుము. రకష్ణను వెదుకు , రకిష్ంచబడే,
సిథ్తిలోయునన్ వారిని రకిష్ంచుము. అలాటిది వెదుకు వారిని నితయ్జీవముతో నింపుము.
సవ్సథ్తను వెదుకు , రోగులను మరియు బాధింపబడుచునన్ వారిని, సవ్సథ్పరుచ్మని,
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మేము పారిథ్ంచుచునాన్ము. దానిని బటిట్ మేము నినున్ సుత్తిసాత్ము. మా రకష్కుడైన, నీ
కుమారుడైనయేసుకీసుత్నామములోమేముఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
40 ఇపుప్డు, ఈ ఉదయమున మాటాల్డుచుండగా, కలవ్రిలో ఆ దినము, అను
ఎనున్కొనబడినఅంశముమీదమాటాల్డుటకు,మేముమీదృషిట్నిపిలుచుచునాన్ము.
41 అది ఈ ఋతువునకు బయటయునన్టుల్గా కనబడుతుంది; అది తపప్క మంచి
శుకర్వారమునయుండాలి. కాని కలవ్రి తపప్క పర్తిరోజు జాఞ్పకము చేసికొనబడాలి.
మనముదానిని రిచ్ ఎంతో వినియునాన్ము, దానిని రిచ్ ఎంతో చదివియునాన్ము.
కాలము యొకక్ ఆరంభము నుండి ఉపదేశకులు దాని మీద ఉపదేశించియునాన్రు.
యుగముల గుండా గాయకులు నాలుగు వేల సంవతస్రముల కితము అది ఎనన్డైనా
సంభవించకముందు, గాయకులుదానిని రిచ్ పాడియునాన్రు. మరియుఈ దినము
యొకక్ పర్వకత్లు అది ఎకక్డ సంభవించియునన్దో, వెనుకకు వేలు పియునాన్రు.
అది ఎలాటి ఒక ముఖయ్మైన దినమైయునన్దో! అది దేవుడు ఎనన్డైనా మి మీదకు
ఉదయింపనిచిచ్నదినములనిన్టిలోఅది,అతయ్ంతపాముఖయ్మైనదినమైయునన్ది.
42 కలవ్రి, అది మానవాళికి ఎంతో పాముఖయ్మైయునన్టెల్తే, మనము వెనుకకు
వెళిళ్, అది మనకు ఏ భావమునిసుత్ందో, పరీకిష్ంచుట, అది మంచిదైయునన్దని నేను
తలసాత్ను. కారణము, మనము జీవించుచునన్, ఈ ఆలసయ్పు గడియలో, దానిని రిచ్
నేరుచ్కొనుటకు, పర్తిపాముఖయ్తనుమనమువెతుకుతునాన్మని,నానిశచ్యత.మనము
కనుగొనగలిగినదంత , అది మనకు ఏమైయునన్దో చుటకు, దేవుడు మనకు
ఏమి చేసియునాన్డో, మరియు మనకు ఏమి వాగాద్నము చేశాడో చుటకు, దానిని
రిచ్ నేరుచ్కొనుటకుమనము ఇకక్డయునాన్ము. దాని కొరకే మనము సంఘమునకు

వసాత్ము. ఆ కారణమును బటిట్యే ఉపదేశకుడు ఉపదేశిసాత్డు, పేరేపణను వెతుకుట
కొరకు, అందుకొరకే అతడు లేఖనానిన్ చదివి, ధాయ్నిసాత్డు, కారణమేమనగా, అతడు
దేవునియొకక్ పర్జలకుపర్జాసేవకుడు. దేవుడుతన పర్జలకుఏమిచెపప్వలసియునన్దో,
వారికి ఏదైనా సహాయపడుటకు, దేనినో కనుగొనుట కొరకు అతడు పర్యతన్ము
చేయుచునాన్డు. బహుశ, పాపములనుబటిట్ వారిని ఖండించుటకొరకుకావచుచ్, వారు
తమ పాపములను విడిచిపెటిట్, పర్భువును సేవించుటకు, పైకిలేచుట కొరకు, అయితే
వారినిపైకి లేపుటకొరకుఅదిసహాయపడుతుంది. సేవకులుతపప్కఈవిషయములను
వెతకాలి.
43 ఈ దినము, ఎంతో పాముఖయ్మైయునన్ందున, అతయ్ంత గొపప్ దినములలో, ఒక
గొపప్ దినమైనందున, ఆ దినమనగా మనకు భావమేమిటో, డు విషయముల వైపు
దాద్ము.మనమువందలవిషయములనుతీసుకోవచుచ్.కానిఈఉదయమున, కలవ్రి

అనగా మనకు భావము ఏమైయునన్దో, కొనిన్ కష్ణముల పాటు, డు భినన్మైన,
ముఖయ్మైన సంగతులను, నేను ఎనున్కొనాన్ను. ఇకక్డ హాజరైన పర్తి పాపిని అది
ఖండిసుత్ందని, పర్తి పరిశుదుధ్ని అతని పాదములపై మోకరించునటుల్ చేసుత్ందని నేను
పారిథ్సాత్ను; పర్తిరోగియొకక్విశావ్సమును,సవ్సథ్పడినడిచివెళిళ్పోవునటుల్ చేసుత్ంది; పర్తి
పాపి రకిష్ంచబడతాడు; పర్తి వెనుకకు జారిపోయిన వయ్కిత్, తనకై తాను సిగుగ్పడి, తిరిగి
వసాత్డు; పర్తి పరిశుదుధ్డు సంతోషిసాత్డు, మరియు తన నిరీకష్ణతో, కొతత్ పటుట్ను
తీసుకొంటాడు.
44 మనకుమరియుపర్పంచమునకు, కలవ్రియొకక్పాముఖయ్మైనభావముఏమనగా,
ఒకేసారి అదిశాశవ్తముగా, పాపముయొకక్ పర్శన్ను పరిషక్రించియునన్ది. పాపమును
బటిట్ మనిషి దోషిగా కనబడాడ్డు. మరియుపాపముయొకక్ జరిమానా, ఏ మనిషి
చెలిల్ంచలేనిదైయునన్ది. ఆ జరిమానా ఎంత గొపప్దనగా, చివరకు ఆ జరిమానాను
ఎవరు చెలిల్ంచలేకపోయారు. దేవుడు దానిని ఆమారగ్ములో నిరేధ్శించియునాన్డని,
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నేను నిజముగా నముమ్తాను, ఆ పర్కారము, ఆయనే సవ్యముగా, దానిని చేయగలడు.
మనమందరము పాపములో పుటిట్, అతికర్మములో పుదిదద్బడి, అబదధ్ములాడుచు
లోకములోనికివచాచ్ము.అందుచేతన,మనలోఅకక్డయోగుయ్లైనవారుఎవరు లేరు.
లేక, మిమీదయోగుయ్డైనవానినివారుకనుగొనలేకపోయారు.
45 పాపము మిమీదపారంభముకాలేదు.పాపముపరలోకములోపారంభమైనది.
సిఫర్, దయయ్ము వాడు ఎనన్డైనా మిని తాకకముందు, వాడి అవిధేయతను

బటిట్ ఒక దోషిగా తీరుప్ చేయబడిన జీవియైయునాన్డు. పాపము పరలోకములో
పారంభమైనది, ఆయన మనుషులను యుంచియునన్టుల్గానే, తలను డా అదే
ఆధారముపైయుంచియునాన్డు;జాఞ్నము,జాఞ్నమునిచుచ్ వృకష్ము, జీవ వృకష్ము,మంచి
చెడడ్ల తెలివినచుచ్ వృకష్ము, అకక్డ మనిషి తన యొకక్ ఎంపికను తీసుకొనగలడు.
అతని ఎంపికను చేయవలసి వచిచ్నపుడు, సిఫర్ కుపాధానయ్త ఇవవ్బడింది, దేవుడు
కలిగియునన్ దాని కంటె శేషట్మైన దానిని ఏదో వాడు కోరుకొనాన్డు. అదే ఇబబ్ందిని
పారంభించింది.
46 అకక్డ పాపము కొరకు ఒక అవసరమునన్ది. ఆ అవసరము మరణమైయునన్ది,
జరిమానా మరణమైయునన్ది. అదేమనగా, మనముదాని యొకక్ గొపప్ వివరణలోనికి
వెళళ్గలము, కాని కారణమేమనగా, అకక్డ ఒకే మరణమునన్ది. ఒకే జీవమునన్ది.
నితయ్జీవమును కలిగిన మనిషి ఎనన్ చనిపోడు. మరియు పాపముచేయు ఆతమ్,
సం రణ్ముగా నాశనము చేయబడుతుందని, నేను నముమ్తాను, కారణము బైబిలు
చెపిప్ంది, “పాపముచేయు ఆతమ్, నిశచ్యముగామరణిసుత్ంది.” మనిషి కాదు; “పాపము
చేయు ఆతమ్.” కాబటిట్, సాతాను తపప్క చనిపోవాలి, అది నిశచ్యముగా చనిపోవాలి.
సం రణ్ముగానాశనముచేయబడవలసియునన్ది.సాతానురకిష్ంచబడుతుందని,చెపేప్
సారవ్తికవాదులతో, నేను ఎలా విభేదిసాత్నో! వాడు పాపము చేశాడు మరియు వాడు
పాపమునకు ల కరత్యైయునాన్డు. వాడి ఆతమ్ పాపము చేసింది, వాడు ఒక
ఆతమ్యైయునాన్డు. ఆ ఆతమ్, దానిలో ఏమియు మిగలచ్బడకుండా, సం రణ్ముగా
నాశనముచేయబడాలి.
47 ఆ వెనుక, పారంభములో పాపము మిని తాకినపుడు, ఒక నలల్టి దుపప్టి
వలె, ఆకాశముల నుండి పడుతునన్టుల్గా, అది మిని నిజముగా పకష్వాతమునకు
గురి చేసింది. అది మి మీదయునన్ పర్తి జీవిని, దేవుని యొకక్ సృషిట్ అంతటిని,
బానిసతవ్ములోనికివిసిరివేసింది.మనిషిమరణముకింద,రోగముకిందఇబబ్ందికింద,
దు:ఖములకిందబానిసతవ్ములోయునాన్డు. పర్కృతిఅంత దానితోపడిపోయింది.
మిని పకష్వాతపురోగిగాచేసింది, అదిపాపముఅనుఒకమతుత్మందుయైయునన్ది.

అపుప్డు మనము, నిరీకష్ణలేని వారముగా అకక్డ రొచ్నాన్ము, ’కారణము మి
మీదయునన్ పర్తి జీవి, దాని వశమైయునన్ది. మి మీద పుటిట్న పర్తి ఒకక్ దాని
వశమైయునాన్రు.
48 కాబటిట్, అది పాపము లేని, ఏదో ఒక సథ్లము నుండి రావలసియునన్ది. అది
మిమీద నుండి రాలేదు. మనలో ఒకరు మరొకరిని విమోచించలేరు వేరొకరి నుండి

రావలసియునన్ది.
49 అందుచేత, మనిషి తాను దేవుని నుండి వేరైపోయాడని గర్హించినపుడు,
అతడు ఒక తిరుగులాడేవాడయాయ్డు. వారు ఏడాచ్రు. వారు మొఱఱ్పెటాట్రు. వారు
శర్మించారు. వారు ఎడారుల గుండా, పరవ్తముల గుండా తిరుగులాడారు, దేవుడు
దేనికి శిలిప్ నిరామ్ణకుడో ఆ పటట్ణము కొరకు వెతికారు. కారణము, అతడు ఎనన్డైనా
దేవుని యొకక్ సముఖములోనికి తిరిగి వెళిళ్నటెల్తే, అతడు దానిని రిచ్ ఆయనతో
మాటాల్డగలడని, ఎరిగియుండెను. కాని అకక్డ వెనుకకు వెళేళ్ మారగ్ము లేకుండెను.
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అతడు తపిప్పోయియుండెను. ఏ వైపునకు తిరగాలో అతడు ఎరుగకయుండెను,
కాబటిట్ అతడు, తిరుగులాడు , ఎకక్డో దానిని కనుగొనుట కొరకు, ఆ సథ్లమునకు
తిరిగి వెళుళ్టకు బయలు వెళాళ్డు. అతని యొకక్ అంతరంగములో ఏదో, అతడు
ఒక పరి రణ్మైన సథ్లము నుండి వచాచ్డని, అతనికి చెపిప్ంది. ఈ ఉదయమున, ఆ
పరి రణ్తను వెదకని వారు, ఈ దృశయ్మైన శోతలలో గాని, ఈ టేపును వినుచునన్
శోతలలోగాని, లేక ఇదిపర్పంచములోనికిఎకక్డకువెళిళ్నా, ఎకక్డైన , ఇకక్డైనను, ఆ
పరి రణ్తనువెతకనివారుఒకక్ డాఎకక్డాయుండరు.
50 నీ బిలుల్లు చెలిల్ంచబడాడ్యని, నీవు అనుకొంటావు, “అది దానిని పరిషక్రించింది.”
నీ బిలుల్లు చెలిల్ంచబడిన తరువాత, అపుప్డు ఎవరో నీ కుంటుంబములో జబుబ్పడాడ్రు.
ఆ జబుబ్ నయమయినపుడు, అపుప్డు నీవు ఎకుక్వ బిలుల్లు చెలిల్ంచాలి.మొదటి సంగతి
నీకు తెలుసా, నీ వెం కలు తెలల్బడిపోతునాన్యి, అపుప్డు నీవు తిరిగియవవ్నసుథ్డిగా
మారాలనుకొంటావు. ఆ పాపపు అలను బటిట్, ఎడతెగకుండా, ఎలల్ వేళలా అకక్డ
ఏదోయునన్ది. కాని నీ హృదయములో, నీవు దాని కొరకు వెదుకుచునన్ందున, అది
పునదిఏమనగా,అకక్డఎకక్డోఒకపరి రణ్తయునన్దనిఅది పుతుంది.ఎకక్డో,

అకక్డ ఏదోయునన్ది.
51 ఆకారణమునుబటిట్యే,ఈదినము,ఆపాపిఇంక తిరుగులాడుచునాన్డు.పేరు
పర్ఖాయ్తులుకలిగియుండుటకొరకు,ఒకయవవ్నబాలికతనజడలనుకతిత్రించివేసుత్ంది;
అందముగా కనపడుటకు ముఖమునకు రంగులు వేసుత్ంది; ఆమెయొకక్ పమును
కనపరుచుట కొరకు, బటట్లు ధరిసుత్ంది. కారణమేమనగా, ఆమె కనుగొనుటకు
పర్యతిన్ంచేది దానిని మాతర్మే, ఎకక్డి నుండో ఏదో తిరిగి వచుచ్ట కొరకు ఆమె
పర్యతన్ము చేయుచునన్ది, పురుషులు ఆమెను సి ఈల వేయునటుల్, ఆమెను
సి చేతులు ఊపునటుల్, ఆమెతో పరిహాసము చేయుటకు కారణమగుచునన్ది.

యవవ్నసుథ్డు, సీత్ పటల్ అదే కారయ్ము చేసాత్డు, అతడు తనున్ తాను ఆమె కొరకు,
ఆకరష్ణీయముగాయుండుటకు పర్యతన్ము చేసాత్డు. పొరుగువారు ఒక గృహమును
నిరిమ్ంచి, మరియు ఒక నిరీణ్తమైన సిథ్తిలో దానిని ఏరాప్టు చేసాత్రు, ఎందుకంటే, వారి
పొరుగు వారి గృహము కంటె, వారి గృహము కంటె వారి గృహము కొంచెము బాగా
కనపడటానికి, ఆలాగు చేసాత్రు. ఎలల్వేళలా మనము దేని కొరకో వెతుకుచునాన్ము,
ఏదో కొంచెము దానికంటె పైగా, దేనినో ఉంచుచునాన్ము. ఒక యవవ్నసుథ్రాలు,
ఆమె కంటె మరి ఎకుక్వ పేరు పర్ఖాయ్తులను కలిగియునన్, యవవ్నసుథ్రాలి కొరకు
వెదుకుతుంది. ఒకపొరుగువాడు, అతనిపొరుగువానికంటె, ఒక శేషఠ్మైన గృహమును
కనుగొంటాడు.ఒకసీత్, ఆమెకంటె,ఒకనిరీణ్తమైనవిధానములో,వసత్ధారణచేసినమరొక
సీత్ని కనుగొంటుంది.
52 అది మనలోయునన్ ఏదో, దేనికొరకో అది వెదుకుచునన్ది, మరియు అది
పునదేమనగా, మనము తపిప్పోయాము. ఆ తృపిత్నిచేచ్ దాని యొదద్కు, మనలను

తిరిగి తెచుచ్నది ఏదో, దాని కొరకు మనము కనుగొనాలి, అదే అకక్డయునన్ ఆకలిని
నింపుతుంది, అయితే దానిని మనము కనుగొనలేనటుల్గా, అది కనపడుతుంది.
యుగముల గుండా, మానవాళి దాని కొరకు పర్యతిన్ంచారు. దాని కొరకు వారు
ఏడాచ్రు. వారు విలపించారు. వారు దానిని ఎలా చెయాయ్లో, వారు ఎరిగియునన్
సమసత్మును చేశారు, కాని ఇంక , వారు లోకముగుండా తిరుగులాడు , దానిని
కనుగొనలేకపోయారు.
53 చివరగా, ఒక రోజు, అదే కలవ్రిలో ఆ రోజు, ఒకరు మహిమ నుండి కిందకు
దిగివచాచ్రు. ఒకరు, యేసుకీసత్ను పేరు గల, దేవుని కుమారుడు, మహిమనుండి
వచిచ్యునాన్డు, మరియు కలవ్రి నిరిమ్ంచబడింది. ఆ దినమునే, ఆ వెల చెలిల్ంచబడింది,
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మరియు పాపముయొకక్ పర్శన్ శాశవ్తముగా పరిషక్రించబడింది. మరియు మనము
ఆకలిగొం , దపిప్గొంటునన్ దాని కొరకు, ఇది దావ్రమును తెరిచింది. అది తృపిత్నిచుచ్
ఒక సథ్లమును తెచిచ్ంది. ఎనన్డైనా కలవ్రిని దరిశ్ంచిన, ఏ మనిషియైనా అకక్డ, అది
యుండినటుల్గా సి, ఎనన్ ఇక అదే రీతిగాయుండడు. అతడు ఆ సథ్లమును
చేరుకోగానే, అతడు ఎనన్డైనా ఆశించినది, లేక అతడు ఎదురు సినది, అకక్డ
కలుసుకొనన్ది.
54 అది ఎంత పాముఖయ్మైన దినమనగా, అది ఎంత పాముఖయ్మైక కారయ్మనగా,
అది పర్పంచమును కదిలించి వేసింది. అది ఇది వరకు ఎనన్ కదిలించనంతగా,
పర్పంచమునుకదిలించివేసింది.యేసుకలవ్రిలోచనిపోయినపుడు,అదిపాపపుపర్శన్ను
చెలిల్ంచి వేసింది, ఈపాప పర్పంచము నలల్గామారిపోయింది. మధాయ్హన్ము రుయ్డు
అసత్మించాడు, అది అమిత శకిత్పాతంతో దదధ్రిలిల్పోయింది. బండలు కదిలిపోయినవి,
పరవ్తములుబర్దధ్లైనవి,మరియుసమాధులుబర్దధ్లై,చనిపోయినవారుతిరిగిలేచారు.
55 అది ఏమి చేసింది? కలవ్రిలో, దేవుడు దానిని సునాన్గా చేశాడు. సాతానుగా
పిలవబడిన, జంతువును,శాశవ్తముగాఆయనగాయపరాచ్డు. ఇపుప్డు, అపప్టినుండి,
వాడుమరిఎకుక్వవిష రితముగాయునాన్డు,ఎందుకంటేఅదిమానవాళికివెలుగును
తెచిచ్ంది.ఎవరికైనాతెలుసుఒకగాయపరచ్బడినజంతువు,బహువిష రితముగా,దాని
నడుముతో చు ట్ పాకుతుంది. ఇపుప్డు, కలవ్రిలో సాతాను పడగొటట్బడింది. మి
దానినిఋజువుచేసింది.
56 ఎనన్డైనా చెలిల్ంచబడిన అతి గొపప్ వెల, ఒకక్డే దానిని చెలిల్ంచగలిగాడు, కలవ్రి
నుండి దిగివచిచ్ దానిని చేశాడు. అకక్డే గొపప్వెల చెలిల్ంచబడింది. అదే విషయములలో
ఒకటైయునన్ది, దేవుడు దానిని కోరియునాన్డు. ఏ మనిషియు యోగుయ్డు కాదు.
దేవుడే సవ్యముగా దిగివచిచ్, మానవుడుగా మారి, మానవ ఆశల కింద, ఒక మానవ
జీవితమును జీవించి, మరియు కలవ్రిలో సిలువవేయబడాడ్డు. అకక్డ, ఆయన దానిని
చేయలేడని, ఆయన దానిగుండా వెళళ్లేడని సాతానుడు తలంచాడు, ఆయన గెతెస్మనె
గుండా వెళాళ్డు, ఎనన్డైనా ఏ మనిషియైన నిలబడిన శోధనకు ఆయన నిలబడాడ్డు.
మనుషులందరివలెఆయనదానిగుండావెళాళ్డు,కానిఆయనవెలనుచెలిల్ంచాడు.
57 అదే మిని నలల్గా చేసింది. అది శసత్ చికితస్ కొరకు ఇచుచ్
మతుత్మందువలెయునన్ది. ఒక వైదుయ్డు మనిషికి మతుత్మందును ఇచిచ్నపుడు, అతడు
దానిని చేయకముందు, అతనిని పడగొటిట్వేసాత్డు. దేవుడు సంఘమునకు శసత్ చికితస్
చేసినపుడు,పర్పంచముమతుత్లోనికివెళిళ్ంది, పర్కృతిచు ట్ గిరకలువేసింది.ఆశచ్రయ్ము
లేదు! దేవుడు మానవ శరీరములో చనిపోవుచుండెను. ఆ గడియ కొరకే పర్పంచము
ఎదురు సింది,ఇంకావారిలోఅనేకమందికిఅదితెలియదు.
58 ఈరోజునఅదియునన్టుల్గా, అనేకమంది ఆకారయ్ములకొరకుఎదురు శారు,
మరియుఇంక ,వారువాటినిగురిత్ంచలేదు. బయటకువెళేళ్దారినివారుగర్హించరు,
వారుఇంకను,వారుబయటకువెళేళ్దారినే సుకొం ,లోకకారయ్ములనుమరియు
లోకకోరెక్లనువెదుకుటకుపర్యతన్ముచేసుత్నాన్రు.
59 అకక్డ ఆ దినమునకుఎనోన్ముందుఛాయలు, పర్కటనలుతెలిపేకొయయ్లు, ఎనోన్
దానినివేలు పియునన్వి.గొఱెఱ్దావ్రా,ఎదుద్దావ్రా,గువవ్దావ్రా,ఇవనిన్ ముందు
ఛాయగా పబడియునన్వి, కాని ఇంక అది దానిని బర్దధ్లు చేయలేకపోయింది.
అకక్డ సాతాను మిపై కలిగియునన్ పటుట్ను, ఆ మరణపు పటుట్ను అది బర్దధ్లు
చేయలేకపోయింది.
60 మి మీద పైకి కిందకు, వాడు నడిచిన అవే బండలు, మండుచునన్ అగిన్
గంధకములు! ఆ తేజో నకష్తర్ము సిఫర్ యైయునాన్డు, అది మండుచునన్
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అగిన్ పరవ్తముగాయునన్పుప్డు, వాడు మి మీద నడిచాడు. యేసు కలవ్రిలో
చనిపోయినపుడు, మిలో నుండి పంపులవలె పైకి వచిచ్, అగిన్ పరవ్తపు బండలే
చలల్బడిపోయినవి.
61 వెల చెలిల్ంచబడింది, మరియు సాతాను యొకక్ దాసయ్ము విరుగగొటట్బడింది.
అతడు ఏ దారి కొరకు వెనుకకు చుచునాన్డో, దేవుడు దానిని మనిషి హసత్ములలో
పెటిట్నాడు. అతడుఇక ఎంతమాతర్ముఏడవ్వలసిన పనిలేదు.పాపము,రోగముయొకక్
వెనెన్ముక, కలవ్రిలోసాతానువెనెన్ముక విరుగగొటట్బడింది, గుదధ్బడింది! మరియుఅది
మిమీదయునన్ పర్తి మరుత్ ని, పాప కష్మాపణతో, తిరిగి దేవునియొకక్ సనిన్ధిలోనికి

తెసుత్ంది. హలెల్ య! మన పాపములు కష్మించబడినవి. ఇక ఎంతమాతర్ము, దేవుని
నుండి రముగామనలనుపాపముతోనలల్గాసాతానుచేయలేడు.
62 అకక్డ ఒక రాజ మారగ్ము తయారుచేయబడింది. అకక్డ ఒక టెలిఫోను
ఉంచబడియునన్ది. అకక్డ మహిమకు ఒక దారియునన్ది, పర్తి వయ్కిత్ని ఆ దారికి
అందుబాటులోనికి తెసుత్ంది. ఒక మనిషి సం రణ్ముగా పాపముతోయుంటే, అది
కేందర్మునకు అతనిని కలుపుతుంది. ఆ పాపమును బటిట్ అతడు కష్మించబడవచుచ్ను.
అంత మాతర్మే కాదు, కాని ఆ పాపమునకు చెలిల్ంపు జరిగింది. ఓ! “నేనుయోగయ్డును
కాదని,” నీవు చెపప్వలసిన పనిలేదు. నిశచ్యముగా, నీవు కాదు, నీవు ఎనన్ కాలేవు.
కాని ఒకయోగుయ్డు నీ సాథ్నమును తీసుకొనాన్డు. నీవు విడుదల పొందావు. నీవు ఇక
ఎంతమాతర్ముతిరుగులాడవలసినపనిలేదు. మిమీదఒకసుఖమునువెదికేవయ్కిత్గా,
నీవుయుండవలసినపనిలేదు.

ఏలయనగాఅకక్డ ఒకఊటరకత్ముతోనింపబడియునన్ది,
ఇమామ్నుయేలుయొకక్ రకత్ నాళములనుండి,
అకక్డ ఆపర్వాహముకిందపాపులుముంచబడి,
వారియొకక్దోషపుమరకలనిన్టినిపోగొటుట్కొంటారు.

63 నీవు తపిప్పోవలసిన పనిలేదు, అకక్డ ఒక రాజమారగ్మునన్ది, ఒక మారగ్ము,
మరియుఅదిపరిశుదధ్మైనమారగ్మనిపిలువబడింది.అపవి లుదానిమీదనడవరాదు.
కారణము, అతడు మొదట ఊట గుండా వసాత్డు, మరియు అపుప్డు అతడు రాజ
మారగ్ములోపర్వేశిసాత్డు.
64 సాతాను యొకక్ శకుత్లను ఆయన విరుగగొటెట్ను. మరణ భయముతో, అతడు
మరణించినపుడు మరణము అతనిని ఏమి చేసుత్ందో, అని భయపడుచు, మి మీద,
బంధీ గృహములోయునన్ పర్తీ మనిషికి, ఆయన పాతాళము యొకక్ బంధీ గృహ
దావ్రములను తెరచెను. కలవ్రిలో, పర్తీ బంధీ సవ్తం డుగా వెళుళ్నటుల్, ఆయన ఆ
బంధీ గృహముల దావ్రములను తెరచెను. ఇక ఎంతమాతర్ము నీవు, పాపము దావ్రా,
చింపివేయబడవలసిన పనిలేదు. నీవు ఇక ఎంత మాతర్ము నీ అవయవములను,
పాపమునకు, తాగుడునకు, పొగతాగుటకు, దమునకు, అబదధ్ములు చెపుప్టకు
లోపరచవలసిన పనిలేదు. నీవు యధారధ్వంతుడవుగా, నీతిమంతుడిగా మరియు
నాయ్యవంతుడిగా యుండవచుచ్. దానిని రిచ్ సాతాను ఏమియు చేయలేడు, నీవు
ఒకదారినిపటుట్కొనాన్వు, అదియుగములబండలోలంగరువేయబడినఒకజీవపునాడి
దానినుండి ఏదియునినున్ కదిలించలేదు. ఏగాలులుదానినుండి నినున్ కదిలించలేదు.
ఏ గాలులు దాని నుండి నినున్ కదిలించలేవు. ఏదియు అకక్డ లేదు, దానికై అది,
మరణముతోసహా, ఏదియుకీసుత్యేసులోనిదేవుడుపేమనుండినినున్ వేరుచేయలేదు.
అదే కలవ్రియొకక్భావము.
65 దాసయ్ములోయునన్ మనుషులు సవ్తం లుగా చేయబడాడ్రు. ఒకపుప్డు మరణ
భీతి కిందయునన్ మనుషులు, ఇక ఎంతమాతర్ము మరణమునకు భయపడవలసిన
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పనిలేదు. ఆ పటట్ణము కొరకు ఎదురు సుత్నన్ మనిషి, దాని శిలిప్ మరియు
నిరామ్ణకుడు దేవుడే, అతడు ఆ రాజ మారగ్ములో అడుగుపెటిట్, అతని ముఖమును
పరలోకము వైపు ఉంచుతాడు, ఎందుకంటె అతడు సవ్తం డయాయ్డు. హలెల్ య!
అతడు విమోచించబడాడ్డు. అతడు ఇక ఎంతమాతర్ము తిరుగులాడవలసిన పనిలేదు,
ఏలయనగానీవుసరియోలేకకాదో, తెలుసుకొనేఒకమారగ్ముఅకక్డయునన్ది. దేవుడు
మనకు జీవమునిసాత్డు. మన పాపములు కష్మించబడినవి. కలవ్రిలో ఆ దినమున వెల
చెలిల్ంచబడింది. దానినంతా మనము సినపుడు, కవి ఈ విధముగా వాయుటలో
ఆశచ్రయ్ములేదు:

బండలుకరిగిపోవుచు, ఆకాశములుచీకటిపడుచుండగా
నారకష్కుడుతలవాలిచ్, చనిపోయాడు.
తెర తెరవబడుటదావ్రా,మారగ్ముబయలుపరచ్బడింది
పరలోకపుఆనందములకు, అంతములేనిదినమునకు.

66 దేశమంతటిగుండా,ఒకపటట్ణమునువెదుకు ,అబాహాముఇకఎంతమాతర్ము
తిరుగులాడనవసరము లేదు. అతడు రకిష్ంచబడగలడా లేక లేదా అని, ఒక పాపి ఇంక
ఎంతమాతర్ముతిరుగులాడనవసరములేదు. ఒక రోగి, అతడు సవ్సథ్పడగలడా లేక లేదా
అని అతడు తిరుగులాడనవసరములేదు. ఆ దినమున కలవ్రిలో, తెర తెరువబడినపుడు,
అది సం రణ్ విజయమునకు దావ్రమును బయలుపరిచ్ంది. ఈ కారయ్ములనిన్టిపై,
విజయోతస్వముగాజీవించుటకు,దేవామాకుపరిశుదాధ్తమ్శకుత్లనిముమ్; కేవలముదానిని
నమమ్మనిమముమ్ను అడుగుచునాన్వు. అది కలవ్రిలో ఆ దినమున సంభవించియునన్ది.
అలాటి ఒక దినముఅకక్డ ఎనన్డును లేదు. అలాటి దినముఎనన్ అకక్డయుండదు.
అది ఇక ఎంత మాతర్మును అవసరము లేదు. వెల చెలిల్ంచబడియునన్ది, మరియు
మనమువిమోచించబడాడ్ము. దేవునికి కృతజఞ్తలు!మనమువిమోచించబడాడ్ము. అకక్డ
నీవు ఎంత మాతర్ము తిరుగులాడనవసరము లేదు. దానిని రిచ్ ఎంత మాతర్ము
ఊహాగానములులేవు. అది అంత తీసివేయబడింది.ముసుగునుతెరలాగి వేసింది,
మరియుమనమురాజమారగ్ముమీదఉంచబడాడ్ము,ఇకఎంతమాతర్ముతిరిగులాడుట
కాదు, కాని నమిమ్ తినన్గాముందుకు నడిచి వెళళ్వచుచ్ను. దేవుని సనిన్ధిలోనికే మనము
తినన్గానడిచివెళతాము.
67 వారు ఆ పటట్ణమును వెదుకుచుండగా, వారు మరొక చోట నుండి
వచిచ్యునాన్రని, అబాహాము ఎరిగియుండెను, మరియు ఇతరులు ఎరిగియుండిరి.
ఏదో సంభవించియునన్ది. వారు పకష్ రోగివలె మొతత్బడిన మి మీద
జీవించుచుండిరి. కంపములు వచిచ్నవి. తుఫానులు వసాత్యి. యుదధ్ములు
మరియ చంపుకొనుట! తోడేలు గొరెపిలల్పై పడి దానిని తినివేయుట, సింహము,
ఎదుద్ను తినివేయుట, అది సరియైనదిగా కనబడుట లేదు. అకక్డ ఏదో తపుప్యునన్ది.
అకక్డ ఏదో పొరపాటుయునన్దని అతడు ఎరిగియుండెను. మనుషులు, సోదరుడు
సోదరుని చంపుట; తండి కుమారుని చంపుట, కుమారుడు తండిని చంపుట.
అకక్డ ఏదో పొరపాటుయునన్ది. అతడు ముసలివాడగుచునాన్డు. అతడు
చనిపోవుచునాన్డు. అతడు వాడిపోవుచునాన్డు. వాయ్ధి అతనిపైయునన్ది. అతడు
బానిసతవ్ములోయునాన్డు. చెటుల్ పెరుగుతాయి, కాని అవి అనైతికముగా వుండవు.
అవి చనిపోతాయి. పరవ్తములుమారుప్ చెందుతాయి. సముదర్ములు ఎండిపోతాయి.
నీళుళ్తపిప్పోతాయి.అకక్డఏదోతపుప్యునన్ది.అతడుఒకపటట్ణముకొరకువెదికాడు,
ఆ పటట్ణములో అది ఇక ఎంతమాతర్ము సంభవించదు. దానిని చకక్గా తయారుచేసిన
వానిసముఖములోనికి,తానుఎనన్డైనావెళళ్గలిగినటెల్తే,అతడుదానిని రిచ్ఆయనతో
మాటాల్డగలడు.
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68 ఓ, పాపి ఈ ఉదయమున, నీవు దారిని కలిగియునాన్వని తెలుసుకొనుట, ఎలాటి
ఒక ఆధికయ్తగాయునన్ది. కలవ్రిలో ఆ దినము దారిని తెరచియునన్ది. ఏలయనగా ఆ
పితరులంద వేటాడిన దాని కొరకు, వెదికిన దాని కొరకు, కలవ్రి నీకు దానిని,
ఉచితముగా ఇచిచ్యునన్ది. నీవు ఎలా దానిని కిందకు తోసివేయగలవు? దానికి
పర్తాయ్హన్యముగా ఏదో లోక సంబంధమైన సుఖములను తీసకొని, నీవు దానిని
ఎలా తోసివేయగలవు? దానిని ఎందుకు అంగీకరించ డదు? తెర తెరవబడుట,
ఏ రకమైన పాపము అతని మీద లేకుండా, ఒక మనిషిని తిరిగి దేవుని యొకక్
సముఖములోనికి తెసుత్ంది. అతడు వెదుకుచునన్ దాని కొరకు, అతని ముందు దారిని
ఏరప్రచుతుంది; పరలోకము,మహిమ, సమాధానము, నితయ్జీవము, సమసత్ తినన్గా
అతనిముందుయునన్ది.
69 ఆ దినము-సాతానుయొకక్ శకిత్కి మరణపు గుదుద్యైయునన్ది. అది సమసత్మును
అంతముచేసింది.
70 అకక్డనేనుఆయనను డగలను;దానినుండివచిచ్నమొదటిఛాయయే,ఏదెను
గొరెపిలల్ ఆయనేయైయునాన్డు.
71 విశావ్సమును బటిట్, హేబేలు, కయీను కంటె శేషఠ్మైన బలిని దేవునికి అరిప్ంచెను,
అతడుతపప్కగొరెపిలల్మెడచు ట్,దాకాష్తీగెనుచుటిట్,బండయొదద్కుదానినఈడుచ్కొని
వచెచ్ను. కోయుట కొరకు, ఒక రాతిని తీసుకొని, దాని తలను వెనుకకు లాగి, అది
చనిపోవు వరకు, నరికి కోసివేసేను. దాని సొంత రకత్ములో, దాని బొచచ్ంత
తడిసిపోయెను.అతడుదానిరకత్ములోపొరాల్డెను.అదిఒకఛాయయైయునన్ది.
72 కానికలవ్రిలోఆదినమున,ఈ సంబంధమైనగొఱెఱ్పిలల్ అకక్డ లేదు, అదిదేవుని
యొకక్ గొఱెఱ్పిలల్ చనిపోవు , ఆయన సొంత రకత్ములో పొరాల్డుచుండెను. ఆయన
చీలచ్బడాడ్డు, నరకబడాడ్డు, కొటట్బడాడ్డు, ఉమిమ్వేయబడాడ్డు, నేలకు కొటట్బడాడ్డు,
ముఖముమీదకొటట్బడాడ్డు, లోకము చేత సమసత్ చేయబడాడ్డు, మరియు రకత్ము,
ఆయనచెంపలమీదుగాకారుచునన్ది.
73 హేబేలు యొకక్ గొఱెఱ్పిలల్ చనిపోయినపుడు, అది చనిపోయింది, ఆదాము
గర్హించలేనిభాషలోఅదిమాటాల్డుచుండెను.అదిఅరుచుచుండెను.
74 ఆ దినమున కలవ్రిలో దేవుని యొకక్ గొఱెఱ్పిలల్, ఎవరు గర్హించలేని భాషలో
అతడుమాటలాడెను. “నాదేవా,నాదేవాననున్ ఎందుకుచెయియ్విడిచితవి?” అదిదేవుని
యొకక్గొఱెఱ్పిలల్యైయునన్ది,ముకక్లుగానరకబడి,చీలిచ్వేయబడింది.
75 అతడు వాగాద్నము చేయబడిన సీత్ యొకక్ సంతానమును సినపుడు, హేబేలు
మనసులో కలిగియునన్ గొఱెఱ్పిలల్ ఆయనే. చేతి సహాయము లేకుండా పరవ్తము
నుండి తీయబడిన రాయి, దానియేలు సిన గొఱెఱ్పిలల్ ఆయనే. పర్వకత్కు ఆయన
చకర్ములోయునన్ చకర్మైయుండెను. కలవ్రిలో ఆ దినమున, వారు ముందుగా
సినవనిన్ , కలవ్రిలో కలుసుకొనన్వి, అది గొపప్ కారయ్మును లోనికి తెచిచ్ంది.

అదిసాతానుయొకక్వెనున్నువిరగగొటిట్ంది.
76 మొదటగా,మనముతపప్క ఆ దినముయొకక్భావమేమిటోవెదకాలి. రెండవదిగా,
ఇపుప్డు, తపప్క ఆ దినము మన కొరకు ఏమి చేసిందో డాలి, అది మన కొరకు
ఏమి చేసింది, ఇపప్డు, డవదిగా, మనము తపప్క ఆ దినముకొరకు ఏమి చేయాలో
డాలి.మనముతపప్కదానికొరకుఏమిచేయాలి.

77 మొదటగా, మనము తపప్క దానిలోనికి డాలి, కారణము అది ఒక గొపప్
దినమైయునన్ది, అనిన్ దినములలో అతి గొపప్దినమైయునన్ది. పాపము యొకక్ వెల
పరిషక్రించబడింది.సాతానుయొకక్శకిత్ విరుగగొటట్బడింది.
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78 ఇపుప్డు దానికి పర్తిగా, తపప్క మనము ఏమి చేయవలసియునన్దో దాద్ము.
ఇపుప్డు దానికి పర్తిగా, కలవ్రిలో ఆ దినమున యేసు చనిపోయినపుడు, ఆయన
మన పాపముల కొరకు వెల చెలిల్ంచుట మాతర్మే కాక, మనము ఆయనను
వెంబడించగలుగునటుల్, ఇంకాఆయనవెలను డాచెలిల్ంచి,మారగ్మునుసిదధ్పరచెను;
ఏలయనగామనము, పడిపోయినఆదాములుగామనమువిమోచించబడియునాన్ము.
ఆదాము, ఆతమ్ దావ్రా నడిపించబడినటల్గా (మొదటి ఆదాము), అతడు పర్కృతి
అంతటిపై నియంతర్ణ కలిగియునాన్డు, అపుప్డు మనము (రెండవ ఆదాము), లేక
ఈ సంబంధమైన మనుషులమైన మనము, కలవ్రిలో ఆ రోజునుండి, ఆయనను
వెంబడించగలము. ఇపుప్డు, ఆయన కలవ్రిలో చనిపోయినపుడు, ఆయన ఒక
మారగ్మును సిదధ్పరిచాడు. ఆయన ఆతమ్ను అపప్గించి, నీవు మరియునేనుదానిదావ్రా
జీవించుట కొరకు, పరిశుదాధ్తమ్ను తిరిగి మి మీదకు పంపాడు. అదే మనకు కలవ్రి
యొకక్భావమైయునన్ది,ఆయననువెంబడించుటయే.
79 మొదటగా, దానిలోనికి డు. అది మన కొరకు ఏమి చేసిందో డు. ఇపుప్డు,
దానిని గౌరవించుటకు, తపప్క మనము ఏమి చేయాలి? నీవు మరియు నేను తపప్క
ఏమిచేయాలి?
80 ఇపుప్డు, మనమంటాము, “బాగుంది, నేను దానిని మెచుచ్కుంటాను. అది చాలా
చకక్గాయునన్ది.” అయితే తపప్క మనము దానిని అంగీకరించవలసియునన్ది. దానిని
అంగీకరించుట అనగా. ఆయన వయ్కిత్తవ్మును, కీసుత్ను మన హృదయములోనికి
అంగీకరించుటయే.
81 అపుప్డు, మనము పాపము నుండి సవ్తం లమవుతాము, కాబటిట్ అకక్డ
పాపపు సంకెళుళ్ ఏ మాతర్ము మన మీద వేలాడవు. దేవుడు, మనము ఎనన్
పాపముచేయనివారముగా పరి రణ్మైన అరప్ణ, మనలను పరి రణ్ము చేసియునన్ది.
ఏలయనగా, యేసు అనాన్డు, “మా పరలోకపు తండి, పరి రుణ్డు గనుక మీరును
పరి రుణ్లుగాయుండెదరు.” తరువాత, అకక్డ చేయబడవలసినది ఏమియులేదు, కాని
మనముదేవునియొకక్సనిన్ధిలోపరి రుణ్లుగాచేయబడాడ్ము.
82 ఇపుప్డు, మనము గమనించకపోయినటెల్తే, మనము ఏమైయుండినామో
వెనుకకు చుటకు పర్యతిన్ంచినటెల్తే, అకక్డే మన సాథ్నమును మనము
పోగొటుట్కొంటాము మనము గతములో ఏమైయుండియునాన్మో అని, మనము
వెనుకకు సుత్నన్ంతవరకు, బలి అరప్ణ అనగా భావము మనకు ఏమీయుండదు.
ఓ, సంఘమా, మీరు దానిని డలేరా? [సంఘము “ఆమేన్,” చెపిప్ంది—ఎడి.]
పనిచేయుటకు నేను పర్యతన్ముచేయను, నేను పర్యతన్ము చేయలేను,నీవును
పర్యతన్ముచేయలేవు.అకక్డపర్యతన్ముచేసేఅవసరములేదు.ఆరంభమునుండియే,
నీవు ఏమి చేసియునాన్వో అని సుత్నన్ంత వరకు, నీవు తపిప్పోయావు. అయితే నీవు
ఏమిచేసియునాన్వో డవదుద్.
83 కలవ్రిలో ఆ దినము నీకు ఏమి చేసియునన్దో డుము. అది నీ వెలను
చెలిల్ంచింది. అది పాపముయొకక్ పర్శన్ను పరిషక్రించినది. “మీ పాపములు రకత్మువలె
ఎరర్ని వైనను; అవి హిమము వలె తెలల్బడతాయి. కెంపువలె ఎరర్నివైనను; అవి గొరె
బొచుచ్వలె తెలల్బడతాయి.” అపుప్డు నీకు పాపము లేదు. నీవు పరి రణ్ముగా
పాపము లేనివాడవైయునాన్వు. నీవు ఏమి చేసినపప్టికి లెకక్కాదు, నీవు ఏమి
చేసాత్వో లెకక్కాదు, నీవు ఇంక పాపము లేనివాడవు. నీవు యేసుకీసుత్ను నీ
రకష్కుడిగా అంగీకరించియునన్ంత కాలము, నీ పాపములు కష్మించబడినవి. ఏదైన
కష్మించబడుటఅనగా, “అదికష్మించబడినదిమరియుమరిచ్పోబడినది.”
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84 అలాగైతే అది చేసేది ఏమిటి? ఆ షరతు తరువాత, ఆయనను వెంబడించుటకు,
ఆయనఆతమ్ను, అదినీకుఇసుత్ంది,మరియుఆయనచేసినటుల్గాచేయుటకు, ఇతరులు
దానిని ముందుకు వెంబడించునటుల్గా చేసుత్ంది. నీతిమంతుడైనవాడు, పరి రణ్మైన
మనిషిఆయనఒకక్డే. ఆయనతనపాణమునుఇచిచ్, నీకొరకుమాదిరిని సిదధ్పరిచాడు.
ఇపుప్డుమనముతపప్కఏమిచేయాలి?
85 ఇపుప్డు, నేను మీకు చెపేప్ మొదటి విషయమేమనగా, యేసు తన కొరకు తాను
ఎనన్ జీవించలేదు. ఆయన జీవితము ఇతరుల కొరకు ఖరుచ్ చేయబడింది. అది
పరి రణ్ముగా, నితయ్జీవమైయునన్ది. నేను సంఘమునకు వెళిళ్, మంచి కారయ్ములు
చేసుత్నాన్నని చెపిప్నపుడు, అది మంచిదే. కాని నీవు నీ జీవితమును నీ కొరకు
జీవిసుత్నన్పుప్డు, నీవు నితయ్జీవమును కలిగిలేవు. నితయ్జీవమనగా, ఇతరుల కొరకు
జీవించుటయే. అది దేవుని యొకక్ గొరెపిలల్లోనికి వచిచ్నపుడు అది దానిని ఋజువు
చేసింది. ఆయన జీవించాడు, మరియు ఆయన నితయ్జీవమును కలిగియునాన్డు,
ఏలయనగాఆయనతనకొరకుజీవించలేదు. నీవు నితయ్జీవమునుసీవ్కరిసాత్వు, ఆరోజు
దానినిసీవ్కరించుటనుబటిట్, ఇక ఎంతమాతర్మునీవునీకొరకుజీవించవు. నీవుఇతరుల
కొరకుజీవిసాత్వు.
86 ఎవరో అనాన్రు, “అలాటి చెడడ్ పేరల్లో ఎవరినైనా నినున్ పిలువనిచిచ్నపుడు,
నీవు ఎలాగు నిలబడగలవు?” నీవు నీ కొరకు జీవించుట లేదు. ఆ మనిషిని
విమోచించగలుగునటుల్గా, నీవు ఇతరుల కొరకు జీవిసాత్వు. మీరు కుమారలవుతారు.
దానితో వచిచ్న చికుక్ ఏమనగా, వారు కుమారులనన్ విషయమును సంఘము
మరిచ్పోయింది. నీవు ఒక కుమారుడవైయునాన్వు. నీవు కీసుత్ యొకక్ సాథ్నమును
తీసుకొనుచునాన్వు. నీవు ఒక కుమారుడవైయునాన్వు, కాబటిట్ నీవు నీ కొరకు జీవించవు.
ఇతరులకొరకుజీవించుము.
87 “బాగుంది,బానాహ్ంసోదరుడా,నేనుఈసోదరునికొరకుజీవించగలను,కారణము
అతడునిశచ్యముగాఒకమంచిమనిషి.”అదిఅదికాదు.
88 నినున్ దేవ్షించుచునన్ మనిషి కొరకు జీవించుము. వారు ననున్ చంపగలిగినటెల్తే,
నినున్ చంపగలిగే వయ్కిత్ కొరకు జీవించుము. వారు ఆయనకు చేసియునన్ది అదియే.
వారు ఆయనను చంపారు, ఆయనవారిని రకిష్ంచగలుగునటుల్, ఆయన చనిపోయాడు.
అదే నితయ్జీవము. అపుప్డు, నీవు నీ రొముమ్లో దానిని కలిగి, అపుప్డు పరలోకమును
ఎదురొక్నుచునాన్వు. అయితే నీ సొంత వాటిని, నీవు తాయ్గము చేసి, గొరె ఉనిన్ని
ఇచుచ్నటుల్గా, నీవు వాటిని వదులుకొనుచునాన్వు. నీవు ముందుకు, కలవ్రి వైపునకు
సుత్నాన్వు.

89 ఒక సథ్లములోనికి నినున్ తెచుచ్టకు, ఇది సహాయపడుతుందని నా నిరీకష్ణ. అదే
ఆలయమైయునన్ది, అదేపర్జలనగా, నీవుఏమైయునాన్వో, నీఉదేధ్శయ్ముఏమిటో,దానినే
నీవు తపప్క చేయవలసియునన్ది. సంఘమనగా, ఏదో సంగీతమును వాయించుటకు,
పాటలుపాడుటకు వెళుళ్ట కాదు. సంఘము దిదుద్బాటు సథ్లమైయునన్ది. “తీరుప్ దేవుని
యొకక్ఇంటినొదద్పారంభమవుతుంది.”
90 “మనము తపప్క మనలను మనము మృతులుగా, కీసుత్లో సజీవులుగా మనలను
మనముఎంచుకోవాలి.” అపుప్డు, ఆయననువెంబడించుటకుఆయనసేవకుమనలను
మనముతాయ్గముచేసికొనుటకు, ఆయనమారగ్మునుసిదధ్పరాచ్డు. మనముఆయనను
వెంబడించినటెల్తే,ఆయనజీవించినజీవితమునుమనముజీవిసాత్ము.అదిఅదుభ్తము.
91 యేసుదానిని రిచ్ మాటాల్డాడు, చెపాప్డు. దాని మీద కొనిన్ అభిపాయములను,
ననున్ మీకు ఇవవ్నివవ్ండి. దానిని తపిప్పోవదుద్. యేసు అనాన్డు, ఆ దినమున ఆయన
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గొరెలు మరియు మేకలవలె పర్జలను వేరు చేసాత్డు. ఆయన మేకలతో, “ఎడమవైపున
నిలబడమంటాడు.”మరియుగొరెలను, “కుడివైపుననిలబడమంటాడు.”
92 ఆయన మేకలతో అనాన్డు, “నా నుండి తొలగిపొండి. నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు
నాకుభోజనముపెటట్లేదు. నేనుచెరసాలలోయుంటిని,మీరుననున్ చుటకురాలేదు.
నేనుదిగంబరిగాయుంటిని,మీరునాకుబటట్లీయలేదు. నేనుదపిప్గొంటిని.మీరునాకు
దాహమునకివవ్లేదు. నేను రోగిగాయుంటిని, మీరు ననున్ దరిశ్ంచలేదు కాబటిట్ ననున్
విడిచిపొండి.”
93 గొరెలతో ఆయన అనాన్డు, “నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకుభోజనము పెటాట్రు.
నేనుదిగంబరినైయుంటిని,మీరునాకుబటట్లిచాచ్రు. నేనురోగిగాయుంటిని,మీరునాకు
పరిచరయ్ చేశారు.”
94 గమనించండి. సంఘమా దీనిని గర్హించుటలో తపిప్పోవదుద్. శాశవ్తముగా దీనిని
మీరుహృదయములలోయుంచుకొనండి.అదిఎంతోసప్ హలేకుండాజరిగించబడింది.
పర్జలు విధి నిరవ్హణ వరుసగా దానిని చేయరు. నీకు ఇదో ఏదో ఇచేచ్ ఒక మనిషి,
అతడు దానిని తపప్క చేయవలసియునన్దని, నీకు భోజనము పెటేట్ మనిషి దానిని
తపప్క చేయవలసియునన్దనిఅనుకొంటే, అపుప్డుఅతడుసావ్రధ్ రితమైనఆలోచనను
కలిగియునాన్డు.అదితపప్కనీయొకక్సొంతజీవితమై,నీచరయ్యైయుండాలి.
95 అది ఈ గొరెలను ఎంతో ఆశచ్రయ్పరుచ్చుండగా, వారనాన్రు, “పర్భువా, నీవు
ఎపుప్డు ఆకలిగొనాన్వు, మేము నీకు ఎపుప్డు భోజనం పెటాట్ము? నీవు ఎపుప్డు
దిగంబరిగాయునాన్వు, మేము ఎపుప్డు నీకు బటట్లు ఇచాచ్ము? నీవు ఎపుప్డు
దపిప్గొనాన్వు, ఎపుప్డు మేము నీకు దాహమిచాచ్ము? నీవు ఎపుప్డు రోగిగాయుండుట
సి,ఎపుప్డునీకుమేముపరిచరయ్చేశాము?”

96 అది దానికై అది ఎంతో పేమతో చేయబడింది, సరిగాగ్ నీయొకక్ జీవితమువారిలో
జీవించింది. దేవా, ఎంతో దానికై అది, కలవ్రి మా కొరకు ఏమి చేసిందో, పర్జలను
డనిముమ్.
“పర్భువా,నీవుఎపుప్డుఆలాగునాన్వు?అదిమాకుఎనన్ తెలియదు.”

97 యేసువారి వైపు తిరిగి ఏమి చెపాప్డో డండి, “ఈ చినన్ వారిలో ఒకరికి మీరు
చేసినందున,మీరుదానినినాకుచేశారు.”
98 నిసావ్రధ్మైన జీవితము, రెండవ తలంపు కాదు. దానిని రిచ్ ఆలోచించుట కాదు;
కాని నీవు లోక కారయ్ములకు ఎంతగానో చనిపోయియునాన్వు, మరియు కీసుత్లో
ఎంతగానో సజీవమైయునాన్వు, ఎంతగానో రాజ మారగ్ము మీద నడుసుత్నాన్వు, ఆ
పర్కారము ఈ కారయ్ములనిన్యు సరిగా వాటంతట అవే జరుగుతాయి. నీవు వాటిని
కేవలము చేసాత్వు. “బాగుంది, ఇపుప్డు, పర్భువు చేసాత్డని చెపుప్ట కాదు, కాని నేను
దానిని చేయాలని పర్భువు కోరుచునాన్డు.” అది అది కాదు. నీవు సరిగాగ్ దానిలో
భాగమైయునాన్వు. ఆయన ఆతమ్ నీలోయునన్ది, మరియు ఆయన పనిచేసిన విధముగా
నీవుపనిచేసాత్వు.హ! తపప్కదానినిపొందండి.
99 “అకక్డ ఒక మనిషికి సరియైనదిగా కనబడు మారగ్మునన్ది, కాని దాని అంతము
మరణమైయునన్ది.”
100 “‘పర్భువా, పర్భువా,’ అని పిలుచు పర్తివాడు దానిలో పర్వేశించడు గాని, నా తండి
చితత్పర్కారముచేయువాడుదానిలోపర్వేశించును.”సరిగాగ్వారిహృదయమునుండి,ఇషట్
రవ్కముగాచేయువారు.

101 ఇపుప్డు, కలవ్రిలో ఆ దినమున ఆ వెల చెలిల్ంచబడింది. ఆ పర్కారము మనము ఆ
మారగ్ములోయుండగలము.
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102 నేను చెపాప్ను, “మీకు తెలుసా, ఒకసారి విధవరాలైన జోన్స్ కు బొగుగ్
అయిపోయింది,నేనువెళిళ్ఆమెకొరకుకొంతబొగుగ్నుకొనాన్ను.నేనుమీకుచెపుతాను,
ఒక సోదరునికి ఒక టు బటట్లు అవసరమైనది, నేను వెళిళ్ అతని కొరకు ఒక టు
బటట్లనుకొనాన్ను. దేవుడుసనున్తించబడునుగాక! నేను ఒక కైసత్వుడనైయునాన్ను.” ఓ,
అయోయ్!సావ్రధ్పరుడా,దీన,దరి డా,నీవుఒకవేషధారివి.
103 “నీయెడమ చేయిఏమిచేసుత్నన్దో, నీ కుడిచేయికి తెలియనీయవదుద్, మరియునీ
కుడిచేయిఏమిచేసుత్నన్దో,నీయెడమచేయికితెలియనీయవదుద్.” ఎలాగైనానీవుదానిని
చేయువరకు, నీకై నీవుగా ఎంతో కీసుత్లో చనిపొముమ్. అది నీ సవ్భావమైయునన్ది. అది
నీ నిరామ్ణమైయునన్ది. ఎలాగైనను నీవుదానిని చేసాత్వు. అది సరిగాగ్ నీలో జీవించుచునన్
జీవితమైయునన్ది. నీవు సం రణ్ముగా, ఆ ఆతమ్కులోపరచ్బడియునాన్వు, మరియుఅది
దానికై అది సరిగాగ్ జీవిసుత్ంది. ఓ, ఆ ధనయ్మైన ఆతమ్ను, ఆ జీవమును నీవు సప్ శిసాత్వు!
పౌలనాన్డు, “జీవించువాడను నేను కాదు,” “కాని కీసేత్ నాయందు జీవించుచునాన్డు,”
సరిగాగ్ ఎంతోదానికైఅదిజీవిసుత్ంది.
104 “బాగుంది, బానాహ్ం సోదరుడా, మనము కైసత్వులమైయునన్మని నేను మీకు
చెపుతాను.ఈ పర్జలకు మనము సహాయముచేసాత్ము. పర్జలకుమనము సహాయము
చేసాత్ము.”ఓఅయోయ్!మీకుసిగుగ్లేదా,అదికైసత్వయ్ముకాదు.
105 కైసత్వయ్ముదానంతటదానికైఅదివెళుతుంది.అదిజరిగించబడవలసియునన్ది.నీవు
దానంతటిని రిచ్మరిచ్పోతావు. “నేనుమరిచ్పోలేను.”వెళిళ్దానినిచేయుము.
106 కీసుత్ సం రణ్ముగా ఆయన జీవితమును దేవునికి సమరిప్ంచుకొనియునాన్డు.
ఆయన తనున్ తాను, ఒక పర్జా సేవకుడిగా, పర్జలకు ఇచిచ్వేసుకొనాన్డు. ఆయన తన
పాణమును ఉచితముగా ఇచిచ్వేసుకొనాన్డు. ఆయన దానిని చేయవలసిన పనిలేదు.
ఆయనదానినిపగతోచేయలేదు. “ఇపుప్డుసోదరులారా,మీరందరుఎంతోతపప్కననున్
రిచ్ ఆలోచించాలి, అని ఆయనచెపప్లేదు, ఏలయనగానేనుమీకొరకుచనిపోవుటకు

వచాచ్ను.” ఆయన దానిని రిచ్ ఎనన్ ఒకక్ మాట చెపప్లేదు. ఏమైనను, ఆయన
చనిపోయాడు,కారణముఅదిఆయనలోయునన్దేవుడైయునాన్డు.
107 మనము ఇతరుల కొరకు చునటుల్ చేయునది, అది నీలోయునన్
దేవుడైయునాన్డు,అదినాలోయునన్దేవుడైయునాన్డు.గొరెలు,ఒకవైపునఉనాన్యి.
108 వారిలో ఒకరంటారు, “బాగుంది, పర్భువా, నేను దీనిని చేశాను. మరియు పర్భువా,
దానిని నేనుచేశాను.”
109 ఆయననాన్డు, “అకర్మము చేయువారలారా, నా యొదద్ నుండి తొలగిపొండి.
కనీసముమీరుఎవరోనాకుతెలియదు.”
110 సంఘముఎనన్డైనా ఆ ల సిదాధ్ంతములయొదద్కు వచిచ్నటెల్తే, అది నీవు ఏదో
చేయుటకొరకుపర్యతిన్ంచుటకాదు, నినున్ నీవుదానిలోనికిపనిచేయుట డాకాదు.
అదిఏదోనీలోపటిట్నదైయునన్ది.
111 నా పెంతెకొసుత్ సేన్హితుడా, ననున్ మనిన్ంచు. నేనును పెంతెకొసుత్నే. అయితే నా
పెంతికొసుత్ సేన్హితులు, ఏ సాథ్నములోనికి వెళిళ్యునాన్రనగా, ఒక కేకను తెచుచ్టకు
ఎంతో వేగముగా సంగీతమును వాయి త్, ఒక విధమైన బాండు మేళములను
కొడు , లేక చపప్టుల్ కొడు , లేక తంబురలను వాయిసుత్నాన్రు. అది కేవలము
ఉదేకమైయునన్ది. వారు యుదధ్మునకు వెళళ్కముందు, వారు బాండు మేళములను
వాయిసాత్రు. వారు యుదధ్పు ఉదేకములోనికి పర్జలను తెసాత్రు. నేను సంగీతమును
నముమ్తాను. చపప్టుల్ కొటుట్టను నేను నముమ్తాను. అయితే ఈ కారాయ్లనీన్ నేను
నముమ్తాను.అదిఅకష్రాలసతయ్ము.మనముతపప్కదానినికలిగియుండాలి.
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112 అయితేగొపప్పనులనుమనము,చేయకుండావిడిచిపెటిట్యునాన్ము,అదేనీసావ్రధ్
తాయ్గము దావ్రా, దేవుడు నీలో జీవించుట, సరియైనదేదో దానిని నీవు నీయంతట నీవే
చేసుత్నాన్వు, కారణమేమనగా అది సతయ్మైయునన్ది. దానిని రిచ్ కనీసము ఏమియు
తలచకుండా,సరిగాగ్ముందుకుకొనసాగుచునాన్వు.సరిగాగ్దానినిజీవిసుత్నాన్వు.అలాగైతే
గమనించు, ఏది సంభవించుచునన్దో నీవు డు, నీ రాజమారగ్ములోయునాన్వురాజ
మారగ్ములో,అదేకలవ్రినీభావమైయునన్ది,ఆదినమునఅదినీకొరకుతెరవబడింది.
113 ఇపుప్డు, నీవుగమనించు.నీవుసగముమేకగా,లేకసగముగొరెగాయుండలేవు.ఆ
రెం కలవవు.
114 ఇపుప్డు అనేకమంది ఈలాగున అంటారు, “అవును, అది ఏమిటోమీకు తెలుసా?
మాగుంపులోఒకసంసథ్యునన్ది.మేముపేదవారికిసహాయముచేసాత్ము.మేముదీనిని
చేసాత్ము.” అదిమంచిదే,కానిదానిని రిచ్ నీవునీసొంత రనుఊదుచునాన్వు. నీవు
దానినిచేయరాదు.
115 “ఆ ధరమ్మును నీవు రహసయ్ముగా చేయుము,” అనియేసనాన్డు. కేవలముదానికై
అది, నీవు వెళిళ్ నీరు తాగుట కంటె ఎకుక్వుగా, దానికై అది చేయబడుతుంది. నీవు
దాహముతోయునాన్వు. నీ పర్కక్ మనిషి డా దాహముతోయునాన్డు, అతనిని రిచ్
డా నీవు ఆలోచన చేసాత్వు. నీ పర్కక్ మనిషియొకక్ అవసరత, నీ సొంత అవసరతను
రిచ్ నీవు ఆలోచనచేసినటుల్గా, అతనిని రిచ్ డా నీవుఆలోచనచేసాత్వు. దాని పటల్

ఏశర్దధ్ పవదుద్. కేవలముముందుకుజీవించుము.
ఇపుప్డు,నీవుసగముగొరెగా,సగముమేకగాయుండవు.

116 కాబటిట్ నీవు ఈలాగు చెపిప్నటెల్తే, “బాగుంది, మా సంఘము ఒక సంసథ్ను
కలిగియునన్ది. మేము పేదలకు సహాయము చేసాత్ము, మేము ఇది, అది, మరొకటి
చేసాత్మంటారు.”
117 కీసుత్ జీవము నీలో లేకుండా, నీవు దానిని కలిగియునన్టెల్తే, నీవు పరి రణ్ముగా
వయ్రధ్ముగా దానిని చేయుచునాన్వు. యేసు…పౌలు అనాన్డు, 1 కొరింథీ 13వ
అధాయ్యము, “బీదల పోషణ కొరకు నా ఆసిత్ అంతయు ఇచిచ్నను, కాలచ్బడుటకు నా
శరీరముఅపప్గించినను,పేమలేనివాడనైతేనాకుపర్యోజనములేదు.”
118 ఇపుప్డు, ఇది కఠినముగా వుంది, కాని అది సతయ్మైయునన్ది. నీవు తపప్క ఆ
యధారథ్తనొదద్కువచిచ్, కలవ్రినీకుఏమిచేసియునన్దోగురిత్ంచవలసియునన్ది.మనము
దానివైపు సి, “ఓ, అవును, అది చకక్గాయునన్ది,” అంటాము. అది అది కాదు. ఆ
దేవుని యొకక్ కుమారుడు కలవ్రికి వెళళ్వలసియునన్టెల్తే, దేవుని యొదద్కు వచుచ్ పర్తి
కుమారుడు, తపప్క ఒక కలవ్రికి వెళళ్వలసియునన్ది. అతడును తపప్క ఒక కలవ్రిని
కలిగియునాన్డు. నీవును తపప్క కలవ్రిలో ఆ దినమును కలిగియుండవలసియునన్ది.
అదిపాపముయొకక్ పర్శన్నుపరిషక్రిసుత్ంది.బోధకునితోకరచాలనముచేయుటకాదు;
సంఘములోనికి కరచాలనముచేసిందికాదు; సిఫారసుఉతత్రముదావ్రాలోనికి వచుచ్ట
కాదు;వృతిత్దావ్రాలోనికివచుచ్టకాదు.కానిఒకజనమ్దావ్రాలోనికివచుచ్టయైయునన్ది.
ఆయన ఎనన్ ఒక ఉతత్రము ఇయయ్లేదు. ఆయన ఎనన్ ఒక వృతిత్ని ఇవవ్లేదు.
ఆయన ఒక జనమ్నిచాచ్డు. ఆ విధముగానే మనము లోనికి వసాత్ము. తరువాత, దాని
నుండి,దానికైఅది,మనముకైసత్వజీవితములనుమనముజీవిసాత్ము.
119 ఇపుప్డు, మరొక చన. సగముమేక, సగముగొరె అనునది అకక్డ వారికి లేదు.
నీవు మేకవైనా లేక గొరెవైనాయైయుండాలి. నీవు సగముగొరె, సగముమేక కాదు. నీవు
మేకవైనాలేకగొరెవైనాయైయుండాలి.
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120 ఇపుప్డు, నీవు మంచి పనులు చే త్, నేను లోనికి రాగలను అని అనుకొనన్టెల్తే,
దానిని బటిట్, అపుప్డు అకక్డ ఒక కలవ్రిలో ఆ దినము యుండేదికాదు. ధరమ్శాసత్ము
దానిని సిదధ్పరిచ్ంది, కాని కలవ్రిలో ఆ దినమును తీసుకొనుటగాయుండాలంటే, దానిని
లోనికి తేవాలి, మనము కేవలము సంఘ సభుయ్లుగా ఉండలేము, కాని దేవుని యొకక్
కుమారులుగా, దేవుని యొకక్ కుమారెత్లుగా మనము ఉండాలి. అదే కలవ్రిలో ఆ
దినమైయునన్ది దానియొకక్ భావము నీకు అదేయైయునన్ది, నీవు ఆలాగునయుండి,
ఆయననువెంబడించి,యేసువలెపర్వరిత్ంచాలి.
121 ఇపుప్డు,ఒకనదిఒకేసారిపైకి,కిందకిపర్వహించదు.నదిఒకేమారగ్ములోమాతర్మే
పర్వహిసుత్ంది. మరియుదేవునియొకక్ ఆతమ్ ఒకేమారగ్ములోపర్వహిసుత్ంది. అదిదానితో
వీటినిమిశర్మముచెయయ్దు.ఒకేమారగ్ములోపర్వహిసుత్ంది.
122 ముగింపులో, యేసును గమనించండి. యేసు అనాన్డు, “నేను చేయు కియలు
మీరును చేసాత్రు, వాటి కంటె మరి ఎకుక్వ చేసాత్రు, ఏలయనగా నేను తండియొదద్కు
వెళుళ్చునాన్ను.”
123 ఇకక్డయునన్ సంఘమునకు, ఎంతో ఎకుక్వుగా నేను ఇది చెపుప్ట లేదు. మీకు
అరథ్మైనదా. అయితే ఈ వరత్మానములు టేపు చేయబడినవి. పర్పంచమంతటా
లకష్లమందివీటినివింటారు.
124 విమరశ్కుని బటిట్ ఇపుప్డే తినన్గా, నేనుఆపర్శన్కు జవాబుఇవవ్బోవుచునాన్ను. నేను
తరచుగా దానిని చెపిప్యునాన్ను. వాళళ్నాన్రు “ఎందుకు నీవు బైబిలును నముమ్తావు?
యేసు అనాన్డు, ‘నేను చేయు కియలు మీరును చేసాత్రు, మరియు వాటికంటె మరి
ఎకుక్వగాచేసాత్రు,ఏలయనగానేనుతండియొదద్కువెళుళ్చునాన్ను.’ ”
125 దొర, నీవు ఎంత చెడడ్గా మారగలవు? నీ తెలివితో డిన వేదాంతములతో,
దేనిని రిచ్యైనా నీ మానసిక ఆలోచనలో, విమోచన నుండి నీవు ఎంత రముగా
తిరుగులాడుతావు? నా దయగల తపిప్పోయిన సేన్హితుడా, ఈ బైబిలు ఆతమ్
సంబంధముగాఅనువదించబడియునన్దనినీవుగర్హించలేవా?
126 చదువుకొనన్ వారి నుండి, చురుకైన వారి నుండి, తెలివిగల వారి నుండి,
జాఞ్నుల నుండి, ఆయన మరుగుపరచి, నేరుచ్కొనే వారు, కలవ్రి నొదద్ వచేచ్ వారికి
బయలుపరిచ్నందుకు,యేసుతండికికృతజఞ్తాసుత్తులుచెలిల్ంచాడు.
127 ఇపుప్డు గమనించండి. యేసనాన్డు, ఆయన దానిని ఎలా వివరించాడో
గమనించండి. “నేనుచేయుకియలు,”ఆయనఇపుప్డేవాటినిచేయుచునాన్డు. “ఇపుప్డు
నేను చేయుచునన్ కియలు, రోగులను సవ్సథ్పరుచ్ట, చనిపోయిన వారిని బర్తికించుట,
గుడిడ్వారి నేతర్ములు తెరచుట, ఈ కియలు మీరు డా చేసాత్రు. మీరు నాయందు
విశావ్సముంచినటెల్తే, వీటిని మీరు చేసాత్రు. మీరు ఈ కియలను చేసాత్రు. ఏలయనగా
నేనుతండియొదద్కువెళుళ్చునన్ందున,వీటికంటెమరిగొపప్కారయ్ములుమీరుచేసాత్రు.”
128 “కొంతకాలమైన తరువాత లోకము ననున్ మరి ఎనన్డును డదు. అయితే
మీరు ననున్ తురు. నేను మీలోను, మీతోను, యుగసమాపిత్ పరాయ్ంతమందును.
నేను మిముమ్లను అనాధలనుగా విడువను నేను తండిని వేడుకొందును. మీ యొదద్
ఎలల్పుప్డు ఉండుటకుఆయనవేరొక ఆదరణకరత్ను, అనగా సతయ్ సవ్ పియగుఆతమ్ను
మీకనుగర్హించును, లోకము ఆయనను పొందనేరరు; అయినను మీరు ఆయనను
ఎరుగుదురు.”
129 ఇపుప్డు గమనించండి. “ఇంకా గొపప్” కారయ్ములు, పారథ్నా దావ్రా రోగులను
సవ్సథ్పరుచ్టకు, పారథ్నా దావ్రా దయయ్ములను వెళళ్గొటుట్ట, సంఘములో దేవునియొకక్
శకిత్ని కలిగియుండుటయే గాక, విశావ్సులకు నితయ్జీవమును ఇచుచ్టయైయునన్ది.
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విశావ్సులకు నితయ్జీవమునిచుచ్టకు, పరిశుదాధ్తుమ్డు సంఘము యొకక్ చేతులలోనికి
వచుచ్చునాన్డు. ఓ! అదే కలవ్రి అనగా భావము. అది వంగిపోయిన, దిగజారిపోయిన
సీత్ పురుషులను, ఏ సాథ్నమునకు ఎతిత్యునన్దనగా, పర్జలను సవ్సథ్పరుచ్టకు మరియు
నితయ్జీవమునిచుచ్టకు, వారిని దేవుని యొకక్ కుమారులుగా మరియు కుమారెత్లుగా
చేసియునన్ది; విధేయతగల విశావ్సులకుపరిశుదాధ్తమ్ను ఇ త్. ఒకపుప్డుఅవిశావ్సులైన
వారిని, విశావ్సులుగా తయారుచేసి, వారికి ఆతమ్ సంబంధమైన నితయ్జీవమును
ఇచుచ్చునన్ది.దానినిచెపుప్టఎంతగొపప్విషయమైయునన్ది…
130 ఇకక్డ రోగముతో పడియునన్ సీత్. నేను విశావ్స సహితమైన పారథ్న చేయగలను,
మరియు ఆమె సవ్సథ్పడగలదు. అది ఒక గొపప్ కారయ్మైయునన్ది. అపుప్డు ఆయన
చేసియునన్దదియే.
131 “కాని,” ఆయననాన్డు- “వీటి కంటె మరి గొపప్ కారయ్ములను మీరు చేసాత్రు.
కొదిద్కాలము అతనిని పైకి లేపుటకు, నేను మీకు శకిత్ని ఇచుచ్ట మాతర్మే గాక, అతనికి
నితయ్జీవమును ఇచుచ్టయైయునన్ది, అది నితయ్మైనది, నిరంతరముండునదైయునన్ది.”
దీన, దరి లైన గుడిడ్ పర్జలు, మీరు దానిని ఎలా తపిప్పోగలరు? “ఇంకా గొపప్
కారయ్మనగా” ఏమిటో మీరు చుటలేదా? ఎనన్డైనా పర్జలకు సంభవించగలిగే,
అతి గొపప్ కారయ్ము, పర్జలకు నితయ్జీవమునిచుచ్టయైయునన్ది. నితయ్జీవమనగా
ఏమిటి? ఆయన జీవించిన జీవితము, ఆయనలోయునన్ జీవము, ఇతరులకు
ఇచుచ్టయైయునన్ది. ఒక మనిషి దానిని చేయగలడా? ఒక దేవుని కుమారుడు
చేయగలడు.
132 యేసుఅనాన్డు, “మీరుఎవరిపాపములుకష్మింతురోఅవివారికి కష్మించబడును,
ఎవరిపాపములుమీరునిలిచియుండనితుత్రోఅవినిలిచియుండును.”
133 ఇపుప్డు ఇకక్డే కాథలిక్ సంఘము వారు మరియు ఇతరులైన అనేకులు, వారి
యొకక్ పెదద్ పొరపాటును చేశారు. వారు బయటకు వెళిళ్, “నేను నీ పాపములను
కష్మించుచునాన్ను,”అనిచెపుతారు.అదిఅదికాదు.
134 బైబిలులోవారిపాపములుఎలాకష్మించబడాడ్యి?పెంతెకొసుత్ దినము, ఆ పర్శన్కు
పేతురుజవాబుచెపిప్యునాన్డు.వారనాన్రు, “రకిష్ంచబడటానికిమేముఏమిచేయాలి?
మీరంద కలిగియునన్ దానిని, మేమును ఏలాగు పొందగలము?” అతడు మందు
చీటినిఅకక్డఉంచియునాన్డు.వారుఏమిచేయాలోఅతడుచెపిప్యునాన్డు.
135 అతడనాన్డు, “మీలోపర్తిఒకక్రుదేవునియెదుటమారుమనసుస్పొంది,యేసుకీసుత్
నామమునబాపిత్సమ్ముపొందుడి.” దేనికొరకు?మీపాపకష్మాపణకొరకు. అకక్డే “మరి
గొపప్”కారయ్ములునన్వి.
136 ఈ ఉదయమున ఎంత మంది బోధకులు, మేగన్టిక్ టేప్ పై నా వాకయ్మును
వినుచునన్ ఎంతమంది బోధకులు, ఈ ఉదయమున కలవ్రి నొదద్కు వెళుళ్టకు
ఇషట్పడుచునాన్రు?మరియుదేవుడునీకొరకుదేవుడుఅకక్డ ఏమిచేశాడో డుము.
నీయొకక్ సంఘశాఖా మతములను విడచిపెటిట్, సువారత్ను బోధించుము. హలెల్ య!
అదిఇపుప్డునీవడిలోయునన్ది.దానితోనీవుఏమిచేయబోవుచునాన్వు?
137 “ఏలయనగామారుమనసుస్మరియుపాపకష్మాపణ,యె షలేముమొదలుకొని,
పర్పంచమంతటా ఆయన నామములో తపప్క పర్కటించబడాలి.” హలెల్ య! మహిమ!
అకక్డే నీవునాన్వు.
138 కలవ్రి నీకు ఏ భావము నిసుత్ంది? ఆ దినము నీకు ఏమి చేసుత్ంది? ఏదో
వేదాంతముతోఅది నినున్ గటిట్గా చేసుత్ందా? ఒక గటిట్ చొకాక్యిగాఅది నినున్ తయారు
చేసుత్ందా?లేకఅమిమ్వేసుకొనన్ఒకకైసత్వుడిగాఅదినినున్చేసుత్ందా?హలెల్ య!



కలవ్రిలోఆదినము 21
139 పాపముకష్మించబడింది! “వీటింకటెమరిగొపప్కారయ్ములుమీరుచేసాత్రు.” “మీరు”
లు ఎవరో మీరు డండి, మీరు డరా? “దీనికంటె మరి గొపప్ కారయ్ములు,”
యేసుకీసుత్నామములోపాపములనుకష్మించుట.
140 కాని మతములు మరియు సంఘశాఖలు, తదితరమైన వాటి దావ్రా, అది ఒక
సాథ్నములోనినున్ కిందకు బంధించింది, మీరు ఇంక లోకమునుసేవించుచునాన్రు.
ఏ పురుషుడైనా, ఏ సీత్యైనా కలవ్రియొదద్కు వచిచ్, ఎవరో ఏదో చెపిప్న కారణమును,
ఏదో ఒక పెదద్ వయ్కిత్గా యుండుటకు పర్యతిన్సాత్రేమో, మీరు నాకు చెపప్ండి. దాన
యొకక్ సరియైన వెలుగులో, కలవ్రిలో ఆ దినము, కలవ్రి యొకక్ ముఖములో నీవు
సినపుప్డు, అకక్డ నాకు చెపుప్. కలవ్రిలో ఆ రోజును నీవు కలిగియుండి, ఒక గటిట్

చొకాక్యిగా ఎలా బయటకు వసాత్వు? ఒక తోలు బొమమ్గా ఎలా నీవు బయటకు వచిచ్,
ఒక సంసథ్ కొరకు మానవ కలిప్తమైన సిదాధ్ంతములను బోధించగలవు? అది ఎందుకు
దేవునియొకక్వాకయ్మునకునినున్ తగిగ్ంచదు? నీవు ఎనన్డైనాఅకక్డకు వెళిళ్నటెల్తే, నీవు
దీనుడివిగా బయటకు వసాత్వు. యేసుకీసుత్, దేవునియొకక్ కుమారుడే ఉమిమ్వేయబడిన
ముఖముతో, కోయబడిన శరీరముతో, అవమానముతో అపకీరిత్తో ఆయనే తనున్
తాను తగిగ్ంచుకొనన్పుప్డు? వారు ఆయన వసత్ములను చించివేసి, పర్పంచముముందు
ఆయనను సిలువవేశారు. “అవమానమునుతోసివే త్,” నీవు కలవ్రిలోనికి వెళిళ్, ఆయన
వలెఅవమానము,అపకీరిత్తోగాక,ఇంకాఎలాభినన్ముగానీవుబయటకురాగలవు?

“ఓ,”నీవంటావు, “వారుననున్బయటకుతనున్తారు.”వారినితనన్నియియ్.
141 కలవ్రి నొదద్ నీ దినమును కలిగియుండుము, అపుప్డు దేవుడుఆయనమారగ్మును
నీతో కలిగియుంటాడు. దానిని మరలా ననున్ ఉదహరింపనియయ్ండి. కలవ్రి నొదద్
నీ దినమును కలిగియుండుము. అపుప్డు దేవుడు ఆయన మారగ్మును నీతో
కలిగియుంటాడు.

పారథ్న చేసుకొందాము.
142 పర్భువా, ఓ దేవా, ఇపుప్డే మా అందరిని పైకి కలవ్రి నొదద్కు తీసుకొనుము.
పర్భువా మనుషుల భయము నుండి, ఎవరు ఏమి చెపుతారో అనే భయము నుండి,
మరియుసావ్రధ్ము నుండి మేము రముగా వెళళ్నిముమ్. ఎందుచేత సరవ్ పర్పంచము
ఆయనను సి నవివ్ంది. కాని ఆయన మరణమునకు విధేయుడుగా ఉండెను.
ఆయన అపకీరిత్కి విధేయుడుగాయుండెను. పర్భుతవ్ము కింద సహితము ఆయన
విధేయుడిగాయుండెను.
143 సాతానుడు ఈ మిని మొతిత్నపుడు ఈ మిపై వాడు అధిపతిగాను,
అధికారిగాను మారినాడని మనము గర్హిసాత్ము. మన పర్భువు ముందు దానినేవాడు
సాకష్ మిచిచ్, “ఈ రాజయ్ములనీన్ నావి, వాటితో నేను ఇషట్ము వచిచ్నటుల్ చేసాత్ను,”
అని అనాన్డు. దానిని మనము గర్హిసాత్ము, ఆ దినము నుండి ఈ దినము వరకు,
ఈ పర్పంచము, అది శాపము కిందయునన్ది, దానిని శపించిన వాని దావ్రా అది
ఏలబడుచునన్ది.

కానిదేవా,ఓదేవా,మేముశపించబడనిరాజయ్మునుసేవిసాత్ము.
144 తండివైన దేవా, అది ఎంత అదుభ్తమైనది. ఈ దినమున నీవు చితర్ పర్పంచములో,
నీవు కొనిన్ గొపప్ కారయ్ములను చేసియునాన్వు. ఈ గొపప్ చితర్ములైన పది ఆజఞ్ల
వంటివి బయటకు రానిచిచ్, సీత్ పురుషులను డనిచాచ్వు. అది సంఘ దావ్రమును
సహితముచీకటిగాచేసుత్ంది,కానిఅదిఏమైయునన్దోవారిని డనిముమ్.దేవునియొకక్
మారగ్ము పర్పంచముచేత, నిరాకరించబడినమారగ్ము. ఏలయనగామేముదానివలె…
క య్నిజంకిందమేమురషాయ్లోనికివెళతాము.
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145 మనము లోకములోయునాన్ము, కాని మనము ఈ లోక సంబంధులము కాదు.
మనము కలవ్రి నొదద్కు వెళాళ్ము. దేవుని యొకక్ రాజయ్ములో ఒకరిగాయుండుటకు,
మనలను మనము దేవుని రాజయ్ము కొరకు సిలువవేసుకొనాన్ము. లోకము ఏమి
చెపిప్నపప్టికి లెకక్కాదు, పర్భువు యొకక్ తృణీకరింపబడిన కొదిద్మందితో, మన
మారగ్మును తీసుకొంటాము. మేము ముందుకు పునరుతాథ్నము లోనికి వెళతాము,
మరియు అది తవ్రలోనే సమీపమైయునన్దనియు, చివరకు ఈ పర్పంచమును
సావ్ధీనపరుచ్కొను, మరొక రాజయ్ములోనికి మేము పునరుతాథ్నము చెందుతాము.
దానియేలుముందు సినటుల్గా, అది పర్పంచమునంతాచినన్పొటట్వలెఊడిచ్వేసింది.
కాని ఆ రాయి పెదద్ పరవ్తముగా ఎదిగి పర్పంచమునంతా కపిప్వేసింది. ఆ రాయి
వసుత్ంది. ఓ, దేవా, మేము దానిలో ఒక భాగముగా ఉండగోరతాము. మముమ్లను
మేము తృణీకరించుకొని, పర్తి దినము కీసుత్ కొరకు, సిలువనెతుత్కొని, ఇతరుల కొరకు
జీవించుదుముగాక.పర్భువాదానినిదయచేయుము.
146 ఈ ఉదయమున ఇకక్డయునన్ కొదిద్ మంది, తమ రకష్కునిగా నినున్ ఎరుగని
వారు, ముగింపు పారథ్నలో జాఞ్పకముంచుకొనబడగోరువారు, ఈ దినమే మీకు
కలవ్రిగాయుండవలెనని కోరువారు, మీరు మీ చేతులనెతిత్, “బానాహ్ం, సోదరుడా, నా
కొరకుపారిథ్ంచు, అని చెపుతారా.నా రకష్కుడిగానేనుఆయననుఎరుగగోరుచునాన్ను.”
పర్భువు నినున్ దీవించును గాక, యవవ్నసుథ్డా, ఇంకా ఎవరైనా? ఆ వెనుకయునన్ నా
సోదరుడా,పర్భువునినున్దీవించునుగాక.
147 అకక్డ ఇంకెవరైనాయునాన్రా? “నేనుఆయననుతెలుసుకోవాలని, చెపుతారా. ఇది
కలవ్రిలోఆదినముగానాకుండాలనినేనుకోరుచునాన్ను. నేనురోగినైఅలసిపోయాను.
దానిని చేయుట కొరకే నేను జనిమ్ంచియుండగా. దాని చు ట్ నేను అలప్ముగా
తిరుగుటవలనఉపయోగమేమిటి?ఒకదేవునియొకక్కుమారుడిగాయుండుటకునేను
జనిమ్ంచియునాన్ను,మరియుఇకక్డనేనులోకకారయ్ములనుపటుట్కొనియునాన్ను.దేవా,
ఈరోజేననున్సిలువవేయబడనిముమ్.నేనుకీసుత్కొరకుజీవించునటుల్,మరియుఇతరుల
కొరకు జీవించునటుల్గా, ఈ రోజే ననున్ నేను, నా ఆలోచనలను సిలువ వేసుకొననిముమ్.
వారునాకు ఏమి చేసినపప్టికి, ననున్ ఎగతాళి చేసినపప్టికి లెకక్కాదు, ననున్ దీనుడిగా,
సాతివ్కముగా, గొరెపిలల్ వలె, ఆయన నడిచినటుల్గామారగ్ములో ననున్ నడవనిముమ్. ఒక
రోజున, అంతయ్దినమున, ఆయన ననున్ లేపుతానని వాగాద్నము చేశాడు. ఆ దినము
కొరకునేనుఎదురు సుత్నాన్ను.”అకక్డమరికొనిన్చేతులుపైకివెళతాయా?ఆవెనుక
నినున్, నినున్ పర్భువు దీవించును గాక. మంచిది. మరికొందరు…దేవుడు మిముమ్లను
దీవించునుగాక.మనముపారిథ్ంచకముందు,మరికొందరు.
148 మా పరలోకపు తండీ, పేతురు పెంతెకొసుత్ దినమున బోధించినపుడు, “నమిమ్న
వారంద సంఘమునకు చేరచ్బడిరని,” అది చెపప్బడింది. వారు నిజముగా వారి
హృదయమంతటితోనమిమ్యునాన్రని నేనునముమ్తాను.వారుకలిగియునన్టెల్తే, అకక్డ
ఒక నీటి కొలను వారి కొరకు కనిపెటుట్చునన్ది. వారి పాపములు కష్మించబడవలెనని
వారు కోరుచునాన్రు. వారికి ఆ నామములో బాపిత్సమ్మిచుచ్టకు, అకక్డ ఒకరునాన్రు,
ఆకాశము కింద మనుషులలో ఇయయ్బడిన, ఆ నామములోమాతర్మే, మనము తపప్క
రకష్ణపొందవలెను.
149 ఏలయనగా, కొనిన్ కష్ణముల కితము, నేను లేఖనమును ఉదహరించినటుల్గా,
అదేమనగా, “యె షలేము మొదలుకొని, పర్పంచమంతటా, మారుమనసుస్
మరియు పాపకష్మాపణ, ఆయన నామములో పర్కటించబడాలి.” మె షలేము నొదద్,
మారుమనసుస్ మరియు పాపకష్మాపణ బోధించబడినపుడు, అపొసత్లులు వారి
లేఖనమునుచెపిప్వారుతపప్క “మొదటమారుమనసుస్పొంది,యేసుకీసుత్నామములో
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బాపిత్సమ్ముపొందాలని చెపాప్రు.” దానిని చేయుట బోధకునియొకక్ పనియైయునన్ది.
ఏలయనగా వారు మారుమనసుస్ పొందాలి, మరియు వారి పాపకష్మాపణ కొరకు
అతడు వారికి బాపిత్సమ్మును ఇవావ్లి. “ఎవరి పాపములను మీరు కష్మింతురో అవి
వారికి కష్మించబడును, ఎవరి పాపములు మీరు నిలచియుండనితుత్రో, అవి వారికి
నిలిచియుండును.”
150 తండీ, వారు కలిగియునన్టుల్గా, ఎలా పర్పంచము ఎనన్డైనా దాని నుండి
దిగిపోయి విసుగు చెందగలదు? ఎందుకు కష్మమైన సువారత్ను నమమ్దు? దానికి
పర్తాయ్మాన్యముగాసహితము,వారుదానినిలోనికితెసుత్నాన్రు; తపుప్డుపేరుల్, తపుప్డు
బాపిత్సమ్ములు, తపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ములు, తండి, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్ అను
బిరుదులను ఉపయోగి త్, సేవకులతో కరచాలనము చేసుత్నాన్రు, అది ఎనన్
లేఖనములలో లేదు; ఒక కైసత్వుడు ఎకక్డా బైబిలులోదానినిబోధించలేదు, అది రోమన్
మనుషులదావ్రాతయారుచేయబడినఒకచితర్ము.పాపములుకష్మించబడుట,ఎనన్
బిరుదులలోకష్మించబడదు,కానియేసుకీసుత్నామముదావ్రాజరుగుతుంది.
151 ఇపుప్డు, తండీ, అదిచాలాపేరు లేనిదనిమాకుతెలుసు. నీమారగ్ములుఎలల్పుప్డు
ఆలాగునేయునన్వి. అయితే సీత్, పురుషులు ఈ ఉదయము, ఆ దినమునకు, కలవ్రినొదద్
ఆ దినమునకు వచుచ్దురు గాక. అకక్డ యేసు, తృణీకరించబడు ఆ రోజు,
అవమానముతోచించివేయబడి,ముకక్లుగాకోయబడాడ్డు,ఉమిమ్వేయబడాడ్డు;మొతత్ం
పర్పంచము దావ్రా, సంఘము దావ్రా, తపప్క ఆయనను పేమించవలసిన పర్జల దావ్రా
ఎగతాళి చేయబడాడ్డు. ఇంక , వాటనిన్టి మధయ్లో, ఆయన తన నోరు తెరవలేదు,
మరియుఆయననుఎగతాళిచేయుచునన్ఆపర్జలకొరకుచనిపోయాడు.
152 దేవా,ఈఉదయమునకలవ్రికిమముమ్లనుతీసుకొనివెళుళ్ము.మేమువెరివారమని
వారు చెపిప్నపప్టికి, మేము లేఖనములను తపుప్గా తీసుకొనాన్మని, వారు ఏమి
చెపిప్నపప్టికి,దేవా,అదితపుప్అనిదేవునియొకక్సనిన్ధిలోనిలబడివారుచెపప్లేరు.

బైబిలు దావ్రా వారు తమ పాపములను కపుప్కొనలేరు. బైబిలు వారి పాపములను
బహిరగ్తము చేసుత్ంది; వారి అవిశావ్సము; పేరు పర్తిషఠ్లు గలవారిగాయుండుట;
లోకములోనిఇతరులవలెపర్వరిత్ంచుట.ఈఉదయమునవారినికలవ్రినొదద్కురానిముమ్.
153 “యె షలేము మొదలుకొని మారుమనసుస్ మరియు పాపకష్మాపణ, సమసత్
జనములలోఆయననామమునపర్కటించబడాలి,యె షలేముమొదలుకొని.”

ఉమిమ్వేయబడుట కొరకు, ఎగతాళి చేయబడుట కొరకు , మత సంబంధమైన
దేశదిమమ్రులుగా,సంఘములనుచీలిచ్వేయువారని,వారుఎనిన్చెపిప్నపప్టికి,వారుఅదే
సిలువవేయబడినఅడుగును,నరకబడుటకొరకుతీసుకొందురుగాక.

పర్భువా, ఈ ఉదయమున మేము, పర్భువు యొకక్ తృణీకరించబడిన కొదిద్మంది
మారగ్మును తీసుకొందుము గాక. దేవుని సేవించుటలో మా హృదయముల
మంచితనము నుండి, కుడికి గాని ఎడమకు గాని తొలగక, అపొసత్లులు నడిచినటుల్
మేమునడుచుదుముగాక,తండీ,దానినిదయచేయుము.
154 ఇపుప్డు, పారథ్నా వరుసలోనికి వచుచ్చునన్ రోగులనుమరియుబాధింపబడుచునన్
వారిని సవ్సథ్పరుచ్ము. ఇపుప్డే తినన్గా, వారి హృదయములలో నుండి చేతులెతిత్న వారు,
పశాచ్తాత్పపడుదురు గాక. ఎంతో సమయము నుండి, ఆ వెనుక నిలబడిన వారు,
నీళుళ్ యొదద్కు నడిచి, బలి అరప్ణయైన యేసుకీసుత్ నామములో, వారి పాపములు
తుడిచివేయబడునుగాక,ఆమేన్.
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సిలువనొదద్నా రకష్కుడుచనిపోయాడు,
అకక్డ నుండియే పాపము శుదిధ్చేయబడుట కొరకు నేను
మొఱఱ్పెటాట్ను;

అకక్డ రకత్మునాహృదయమునకుఅనవ్యించబడింది;
ఆయనకుమహిమ…
ఆయననామమునకుమహిమ!
ఓ, ఆయననామమునకుమహిమ!
ఓ, అకక్డనాహృదయమునకురకత్ముఅనవ్యించబడింది;
ఆయననామమునకుమహిమ!
నేను ఎంతో ఆశచ్రయ్కరముగా పాపము నుండి రకిష్ంచబడాడ్ను,
(ఎలా?)

యేసుఎంతోరమయ్ముగాలోలోపలజీవించును,
సిలువనొదద్ ఆయన…(ఆయనవారిలోఒకరిగా)లోనికివచాచ్ను;
ఓ, ఆయననామమునకుమహిమ!
ఆయననామమునకుమహిమ!
ఆయననామమునకుమహిమ (పర్శసత్ నామము.)
ఓ, అకక్డ…హృదయమునకురకత్ముఅనవ్యించబడింది;
ఆయనకుమహిమ…

155 అది సరిగాగ్ ఏదో మీకు చేయలేదా? అది నినున్ సరిగాగ్ శుదిధ్చేసింది. నీలో ఒక
నిరీకష్ణనుఉంచింది; జీవము,నితయ్జీవము.
156 “కీసుత్తో సిలువ వేయబడుట అనగా,” ఏమిటి? ఇతరుల కొరకు జీవించుట.
ఇతరులనగా ఎలాటివారు? నినున్ దేవ్షించేవారు, నిను ఇషట్పడనివారు, నినున్ ఎగతాళి
చేసేవారు: వారి కొరకు జీవించుము; వారితోయుండుము; వారిని పేమించుము; “నా
నామము నిమితత్ము జనులు మిముమ్ను నిందించి, మీ మీద అబదధ్ముగా చెడడ్మాట
పలుకునపుడు, వారి కొరకు పారిథ్ంచండి. ఈలాగున వారు మీకు రవ్మందుండిన
పర్వకత్లనుహింసించిరి.”
157 మనకు కలవ్రి అవసరమైయునన్దని, మనకు ఒక సిలువ అవసరమైయునన్దని
మనము సాత్మని, ఈ ఉదయమున వరత్మానము, బహుశ సంఘమునకు
సహాయపడుతుందనినేనుతలంచియునాన్ను.
158 ఇపుప్డుఅదంతాచేసినది ఏమిటి? అదంత నీకొరకుచెలిల్ంచబడింది. చకాల
కురీచ్లోయునన్సహోదరీ,వాయ్ధితోమరియుపీడింపబడుచునన్పర్జలకు;అదిఅంత
చెలిల్ంచబడినది, నీవు చేయవలసిన ఒకే కారయ్ము, అది నీదైయునన్దని నముమ్టయే; అదే
మారగ్ములోదానినిఅంగీకరించుము,మరియునీవుసవ్సథ్పడతావు.
159 గురుత్ంచుకోండి: ఇపుప్డు అది ఏమైయునన్ది? మీరు పర్పంచములోనికి వెళిళ్,
సువారత్నుబోధించి,రోగులనుబాగుచేయవచుచ్ను;మరియునితయ్జీవమివవ్వచుచ్ను.

అదిఇంకెంతఎకుక్వగొపప్గాయుంటుంది; ఇకక్డ ఒకమనిషి కణితితో,కానస్ర్తో
పడియునాన్డు, అది ఏమైయునన్పప్టికి, (ఎనోన్సారుల్ ఆయనతన దీవెనలనుఇచుచ్టను,
సీత్ పురుషులను బాగు చేయుటను మనము సియునాన్ము; లకష్ల కొలదిసారుల్
పర్పంచమంతటా తపిప్పోని కేసులను మంచముల మీదనుండి, పడకలమీద నుండి
వారిని తీయుట మనము శాము. కానస్ర్ నీడతో తినివేయబడిన పర్జలు ఈ రోజు
చకక్గా ఆరోగయ్మైన పర్జలుగాయునాన్రు.“నేను చేయు కియలు మీరును చేసాత్రు;
వీటికంటెమరిగొపప్విచేసాత్రు” : “వీటికంటెఎకుక్వ.”అదినిజము.
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ఏమిటి? యేసు’ నామములో నేను వారి జీవితమును పొడిగించాను, మరికొనిన్
దినములువారిజీవితముపొడిగించబడింది.

అయితే, “వీటికంటెమరిఎకుక్వగామీరుచేసాత్రు;నానామముదావ్రా,వారికిమీరు
నితయ్జీవమునిసాత్రు.” అయోయ్!
160 ఆ పర్శసత్మైన నామమును రిచ్ నీవు ఎందుకు సిగుగ్పడతావు? ఎందుకు
పర్జలు దానిని తపిప్ంచి రముగా వెనకగా ఉంచుతారు? అది దయయ్మైయునన్ది.
నిశచ్యముగా.
161 “యె షలేము మొదలుకొని, దిగంతముల వరకు పాపకష్మాపణ
పర్కటించబడాలి.” అకక్డే మొదటగా వరత్మానము బయటకు వెళిళ్ంది. అది నిజమేనా?
“మారుమనసుస్మరియుపాపకష్మాపణ,యె షలేముమొదలుకొనిపర్కటించబడాలి.”
162 ఇపుప్డు, మొదటిగా, ఆయన చేసినటుల్ మనము చేదాద్ము; రోగుల సవ్సథ్త కొరకు
పారథ్న చేదాద్ము.
163 తరువాత, గొపప్ వరమును మనము కలిగియుంటాము. బాపిత్సమ్ము పొందగోరు
వారికి, ఆ వెనుక నీరు సిదధ్ముగాయునన్ది, (అకక్డ పురుషుల కొరకు, సీత్ల
కొరకు వసత్ముల సిదధ్ముగాయునన్వి), నీ పాపములు కడిగివేయుటకు సిదధ్ముగా
నిలబడియునన్వి; ఏలయనగా గురుత్ంచుకోండి, బైబిలు ఉపదేశము పర్కారమే మీ
పాపములు కడిగివేయబడగలవు. “ఏలయనగా మనము తపప్క రకష్ణ పొందుటకు,
ఆకాశముకిందమనుషులలోఇయయ్బడిననామములోమరొకటిలేదు.”
164 ఇది వరకే బాపిత్సమ్ముపొందిన కొందరిని పౌలు కలుసుకొనాన్డు. వారు జయము
పొందినటుల్గా,కేకలువేసుత్నాన్రు, “అలాగైతేమీరుదేనినిబటిట్బాపిత్సమ్ముపొందారు.”

వారనాన్రు, “యోహానునుబటిట్.”
అతడనాన్డు, “యోహానుమారుమనసుస్ నిమితత్ముబాపిత్సమ్ముఇచాచ్డు.” ఇపుప్డు,

దీనినిగర్హించండి;మారుమనసుస్నిమితత్ము,పాపకష్మాపణకొరకుకాదు.ఎంతమందికి
అది అరథ్మైనది? పాపకష్మాపణ కొరకు కాదు. మారుమనసుస్ నిమితత్ము, వారు
బాపిత్సమ్మును పొందారు, మంచిదే. వారు మారుమనసుస్ పొందారు: “అవునండి,
నేను మారుమనసుస్ పొందాను. ఆయన వచుచ్చునాన్డని నేను నముమ్చునాన్ను.”
వారుమారుమనసుస్ నిమితత్ము బాపిత్సమ్మును పొందారు; అది చెపాప్లంటే, “పర్భువైన
యేసునందువిశావ్సముంచుచు.”
165 వారు దీనిని వినన్పుప్డు, (బలి అరప్ణ ఇది వరకే వచిచ్ందని), వారు మరలా
తిరిగి యేసుకీసుత్ నామమలో బాపిత్సమ్ము పొందిరి. మరియు అపుప్డు అతడు వారి
మీద చేతులుంచినపుడు, వారికి పరిశుదాధ్తమ్ ఇయయ్బడింది; వారు భాషతో మాటాల్డి
పర్వచించిరి.
166 ఆ లేఖనమును నీవు ఎలా మారచ్బోవుచునాన్వు? నీవు బైబిలులో ఒక సథ్లములో
నీ వేలినియుంచి, పాపకష్మాపణ కొరకు కొతత్ నిబంధనలో, ఎనన్డైనా యేసుకీసుత్
నామములోతపప్,మరేఇతరమారగ్ములోబాపిత్సమ్ముపొందారేమోనీవు పించు.
167 బైబిలులో ఒకక్ సథ్లములో ఎనన్డైనా ఒకక్ వయ్కిత్ తండి, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్ అను
బిరుదులలో బాపిత్సమ్ము పొందియునాన్డేమో నాకు పించు. లేక నా బలల్ యొదద్కు
చరితర్ను తీసుకు రముమ్, ఎనన్డైనా ఎవరైనా తండి, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్ బిరుదులలో
బాపిత్సమ్ పొందియునాన్రేమో నాకు పించు, అకక్డ డు వందల సంవతస్రముల
తరువాత,చివరిఅపొసత్లుడుచనిపోవువరకు,కాథలిక్సంఘముసంసథ్గామారువరకు
అదిజరగలేదు.
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168 ముందునన్ నైసీన్ తం ల చరితర్ను…చరితర్కారులందరి యొకక్ చరితర్ను,
సమసత్మును తినన్గా నా పఠన గదిలో కలిగియునాన్ను; అతయ్ంత పాచీనమైన,
పవితర్మైన పర్పంచ చరితర్లో అదియునన్ది. తపిప్పోని ఋజువులనుమాతర్మే మనము
కలిగియునాన్ము.
169 మా సండే విజిటర్ ను, లేక కాథలిక్ సంఘము యొకక్ పర్శాన్తత్ర గర్ంథమును
చదవండి, అవి ఏమి చెపుతునాన్యో గమనించండి; “పొటెసెట్ంటు వారైన కొందరు
రకిష్ంచబడతారు, ఏలయనగా కాథలిక్ సిదాధ్ంతమునకు వారు తలవంచుచునాన్రు:
కారణమువారి బైబిలు చెపుతుంది, ‘యేసుకీసుత్ నామములోబాపిత్సమ్మివవ్ండి,’ అయితే
‘యేసునామము’యొకక్ గంభీరతనుమనముతీసివేసి, ‘తండి,కుమార, పరిశుదాధ్తమ్ను’
ఉంచియునాన్మని,వారుదానినిఒపుప్కొంటారు.”

ఇపుప్డు,దానికివయ్తిరేకమైనఒకక్లేఖనానిన్నాకు పించండి.
170 అకక్డే నీవునాన్వు. మరియు ఇంకను లోకము దానిని నమసక్రిసుత్ంది.
ఎందుచేత? వారు ఎనన్ కలవ్రి యొదద్కు వచిచ్యుండలేదు. వారు ఎనన్ దానిని
సియుండలేదు.

171 వాళుళ్ మిమమ్లిన్ ఎగతాళిచేసి, “పరిశుదధ్-బండ”, “యేసు మాతర్మే,” అని, వారు
పిలవగలిగే పిచిచ్ పేరల్నన్టితో పిలుసాత్రు. వాళుళ్ నినున్ ఏమని పిలిచినా, అది ఏ
భేదము చేసుత్ంది? వారు ఆయనను ఏమని పిలిచినా లెకక్ చేయలేదు? ఆయన
సిలువవేయబడాడ్డు. ఆయన దేవుని కొరకు జీవించాడు. దేవుని కొరకు మాతర్మే
జీవించాడు. మరియు ఆయనలోయునన్ అదే ఆతమ్, నీలోయునన్టెల్తే, నీవు వాటినే
చేయునటుల్ చేసుత్ంది; ఆయన నామమును భరించుట. “మీరు ఏది చేసినను,” (బైబిలు
చెపుతుంది), “మాటచేతగానిలేక కియచేతగాని, తండియైనదేవునినిమహిమపరు త్,
సమసత్ యేసునామములోచేయుడి.”
172 ఆ తితవ్, అనయ్ సిదాధ్ంతమును మీరు ఎకక్డ నుండి పొందారు? మీ పర్శన్తత్ర
గర్ంథమునుండిపొందారు, బైబిలునుండి కాదు. “తితవ్ము,” అనేమాట ఆదికాండము
నుండిపర్కటన గర్ంథమువరకు,మొతత్ములేఖనాలలోనే లేదు. అలాటిదిఅకక్డ ఏదియు
లేదు. తితవ్ దేవుడనునది అకక్డ లేనే లేదు. ఆయన దేవుడైయునాన్డు. ఆయనమాతర్మే
దేవుడు, ఒకే దేవుడు. ఆయన ఎలల్పుప్డు ఒకే దేవుడైయునాన్డు. ఆయన డు
కారాయ్లయములలో పని చేశాడు. మోషే కాలముతో ఆయన తండిగా పనిచేశాడు,
తరువాత కుమారుడుగా పని చేశాడు, యేసు. ఇపుప్డు ఆయన పరిశుదాధ్తమ్గా పని
చేసుత్నాన్డు. అయితే అది ఒకే దేవుడు. ఒకే దేవుడు. డు పేరల్తో కాదు. డు
కారాయ్లయముల,ఒకేపేరులో డుబిరుదులు:యేసుకీసుత్.
173 దానికి భినన్మైనదేదైనను అనయ్మతమైయునన్ది; ఎవరైనను దానిని పించాలని
నేనుఅడుగుతాను,అదిలేనటెల్తే.అదినిజము.ఎనోన్సంవతస్రములుగా,సంవతస్రముల
తరబడి,దానినినేనుచెపిప్యునాన్ను, ఇంక , ఎవ దానినిపైకెతత్లేదు ( డండి?),
కారణమేమనగా అది ఆలాగున యుండలేదు. మొదటగా, నేను ఇకక్డ బైబిలును
కలిగియునాన్ను; మరియు అది ఖచిచ్తముగా సతయ్మైయునన్దని ఋజువు చేయుటకు,
అకక్డ పాచీనమైన చరితర్లునన్వి. దయయ్ము ఎందుకు దానిని చేసుత్ంది…? బాగుంది,
వారు ఆ విధానములోయుంటారని బైబిలు చెపిప్ంది: “నేను ఆకరిష్ంచనిదే ఎవరు నా
యొదద్కు వసాత్రు?” దానిని రిచ్ నేను ఎరిగినదంతా అంతమటుట్కే. దానినే యేసు
చెపాప్డు,కాబటిట్…
174 నేను దానిని చెపుప్ట లేదు…నేను దానిని చెపిప్నటెల్తే, ఈ విధముగా ఒక
పర్సంగమునుబోధించినటెల్తే, మీ మధయ్లో నేను అతిహీనమైన వేషధారిగాయుంటాను.
అది నిజము. దానిని నేను చెపుప్చునన్ కారణమేమనగా, అది సతయ్ము మరియు
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జీవమైయునన్ది. కీసుత్లోనికి బాపిత్సమ్ము పొందిన వారంద , కీసుత్ను
ధరించుకొనియునాన్రు.ఆయననామముదావ్రా,వారుజీవమునుకలిగియునాన్రు.
175 మనము ఆయన నామములో పారిథ్సాత్ము, ఆయన నామములో వెదుకుతాము,
ఆయన నామములో బోధిసాత్ము, ఆయన నామములో బాపిత్సమ్ము పొందుతాము,
ఆయన నామములో జీవిసాత్ము, ఆయన నామములో చనిపోతాము, ఆయన
నామములోపరలోకమువెళతాము,ఆయననామములోపునరుతాథ్నముచెందుతాము.
“పరలోకములో కుటుంబమంతయు యేసు నామములో పేరు పెటట్బడింది.” బైబిలు
ఆ రీతిగా చెపిప్ంది: “ మి మీద కుటుంబమంత యేసు నామములో పేరు
పెటట్బడింది.” ఆయనఅనాన్డు, “నేనునా…”

బాగుంది, “అదితండియొకక్పేరని,” నీవంటావు.
తండి పేరు కాదు, అది ఒక బిరుదైయునన్ది, ఆయననాన్డు, “నేను నా తండి

నామములోవచాచ్ను,వారుననున్సీవ్కరించలేదు.” ఇపుప్డుఆయనఏపేరులోవచాచ్డు?
హ-హా.నిశచ్యముగా, “…వారుననున్సీవ్కరించలేదు.”
176 అకక్డేనీవునాన్వు;అదిసరిగాగ్, అవును,అదిజాఞ్నముగలవారినుండితెలివిగలవారి
నుండిమరుగుచేయబడింది.నిశచ్యముగాఅదినిశచ్యముగా,హ-హా.
177 పర్కటన గర్ంథములో, మొనన్టి దినమున మనము బోధించినటుల్గా: అకక్డే
మొదటి వేశాయ్ సంఘమునన్ది, అది మొదటి సంసథ్యైయునన్ది; మరియు ఆమె నుండి
పుటిట్న కొంతమంది కుమారెత్లునాన్రు. వారు దానినే చేసాత్రు, అదే అలవాటు. ఆమె
అంతా బబులోనులో చుటిట్వేయబడుతుంది, అదే మారగ్ము,…రోమన్ సంఘముతో
మరియు దేశముల యొకక్ ఐకయ్ సంఘ సమాఖయ్తో; అకక్డ ఆమెయునన్ది, అంతా
చుటిట్వేయబడుతుంది,అంతాఅదేకారయ్ము,అదేపడవ.
178 కాని దేవుని యొకక్ సంఘము (హలెల్ య), అది ఒక పిలువబడిన,
వేరుచేయబడిన సంఘమైయునన్ది. సంఘము ఎలా నిరిమ్ంచబడింది? నీవు ఎలా
దానిని తెలుసుకొంటావు? అది సతయ్మైయునన్దని నీవు ఎలా తెలుసుకొంటావు?
అది దేవుడు నీకు బయలుపరిచినపుడు తెలుసుకొంటావు. అవి ఆపిల్ పండుల్ కాదని,
అది ఒక గొరెపిలల్యైయునన్దని, హేబేలు ఎలా తెలుసుకొనాన్డు? అది అతనికి
బయలుపరచ్బడింది: “విశావ్సమునుబటిట్హేబేలుశేషఠ్మైనబలిదేవునికిఅరిప్ంచెను.”
179 పాంతరపు కొండ మీద నుండి దిగి వసుత్ండగా, యేసనాన్డు, “నేను ఎవడని
మనుషులుచెపుతునాన్రు?”

కొందరు, “ఏలీయా”అనికొందరు“మోషే,అనిచెపుతునాన్రు.
అయితే ఆయననాన్డు, “నేను మిముమ్ను అడుగుచునాన్ను, ‘నేను ఎవరినని మీరు

చెపుతారు?’ ”
పేతురనాన్డు, “నీవుసజీవుడవైనదేవునికుమారుడవైనకీసుత్వు.”

180 ఆయననాన్డు, “నీవు ఎనన్ దీనిని నేరుచ్కొనలేదు…” మరొక మాటలో
(పెదద్గాయుండుటకు కాదు, కాని ఒక మాటను కిందకు దిగగొటట్టానికి, నేను దీనిని
చెపుతాను): “ఏదో వేదాంత పాఠశాలలో ఎనన్ నీవు దానిని నేరుచ్కొనలేదు; ఏదో
మనిషి ఎనన్ నీకు దానిని నేరప్లేదు; కాని పరలోకమందునన్ నా తండి, నీకు దానిని
బయలుపరాచ్డు: అదే నేను (తండి కాదు, కుమారుడు కాదు, పరిశుదాధ్తమ్ కాదు, కాని
నేను యేసుకీసుత్నైయునాన్ను). ఈ బండ మీద (ఏ బండ? హేబేలు వెళిళ్యునన్ అదే
బండ; అదే బండపై.), ఈ బండమీద, ఆతమ్ సంబంధముగా బయలుపరచ్బడిన దేవుని
యొకక్ సతయ్ము, దానిపైనా సంఘమును కడతాను, మరియుపాతాళలోకదావ్రములు
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దానియెదుట నిలువజాలవు.” అది సతయ్ము. వారు పర్యతిన్సాత్రు, కాని వారు ఎనన్
జయించలేరు. డండి?
181 కాబటిట్ సరిగా కలవ్రికి వెళళ్ండి, సిలువ వేయబడండి, తిరిగి రండి, మరియుపర్భువు
యొకక్తృణీకరించబడినకొదిద్మందితోముందుకుసాగండి.
182 పర్భువా, ఇపుప్డు, అనిన్ విషయములను నీకు అపప్గించుచునాన్ము. ఈగుంపులో
నుండి, ఇకక్డ ఏమునన్దో నాకు తెలియదు. పర్భువా, నీవు నాకు దానిని బయలు
పరిచ్తే తపప్, దానిని నేను ఎరిగే ఆలోచనయే లేదు. ఇపుప్డు, తండివైన దేవా, నీవు
దానిని చేయమని నేను అడుగుట లేదు. ఇపుప్డు సరిగాగ్ పర్జల ఒడులలో నేను దానిని
ఉంచియునాన్ను. వారకక్డ యునాన్రు. ఈ ఉదయమున ఇది ఒక నిజమైన కలవ్రిగా
యుండనిముమ్; సీవ్య-చితత్మునకు, సవ్కీయ కోరెక్లకు, మరియు జీవితములోని గొపప్
సంగతులకు,ఇదిఒకనిజమైనసిలువవేయబడుటగాయుండునుగాక.
183 పర్జలు దీనులుగా, పర్భువు యొకక్ తృణీకరింపబడిన వారితో మారగ్మును
తీసుకొందురుగాక. వారు దీనులుగా నడుచుదురుగాక. ఈ రాజయ్ములోనికి, ఈ గొపప్
దేవుని రాజయ్ములోనికి, ఈ ఆతమ్ సంబంధమైన శరీరములోనికి, మి మీదయునన్
కీసుత్యొకక్ పరలోకపుశరీరములోనికి,వారుజనిమ్ంచుదురుగాక: “ఒకే ఆతమ్దావ్రాఒకే
ఆతమ్లోనికిమేముబాపిత్సమ్ముపొందియునాన్ము.”
184 పర్భువా, దానిని దయచేయుము. వారు నలల్వారైనా, తెలల్వారైనా,
పసుపురంగువారైనా,గోధుమరంగుగలవారైనా,వారుఎవరైయునన్పప్టికి,మగవారైనా
లేక ఆడవారైనా,దాసులైనాలేక సవ్తం లైనా,మేమందరమునీయొకక్ ఒకే ఆతమ్లోనికి
పానముచేసియునాన్ము.
185 తండీ, దానిని దయచేయుము…ఈ ఉదయమున వారిలో అనేకమంది
గర్హించుదురు గాక, వారి గర్హింపును తెరువుము. అపుప్డు, అది వారికి ఒక
కొతత్దినముగాయుంటిది; రుయ్డు పర్కాశిసాత్డు, మానవ కలిప్తమైన మిణుగురు
వెలుతురు, రముగాకదిలిపోయి,దేవునియొకక్వెలుగువారిపైపర్కాశించి,ఈచకక్ని
వెలుగునుముసుగు వేసిన, తెర చిరిగిపోవును గాక. అపుప్డు, వారు కీసుత్ చేసినటుల్గా,
ఇతరులకొరకుజీవి త్,పరిశుదాధ్తమ్యొకక్రాజమారగ్ములోనడుచుదురుగాక.
186 ఇపుప్డు పారథ్నా వరుసను మేము లోనికి తె త్యుండగా, మేము ఒకరికొరకు
ఒకరము పారిథ్ త్యుండగా, ఈ ఉదయమున నీ సేవకులను, మా అందరిని
అభిషేకించుము. ఈ రోజు, పారథ్నా వరుసగుండా వచిచ్ పర్తి రోగిని సవ్సథ్పరుచ్ము. ఆ
చినన్ మెలల్కనున్ బాలిక, ఆ చినన్ బాలుడు సవ్సథ్పడియునన్టుల్గా…ఆ పెదద్ సీత్, మరియు
సోదరుడు రిట్, అనేకమంది వాయ్ధులతో, రుగమ్తులతో వచిచ్యునాన్రు, వారిని వైదుయ్లు
డా దానిని సవ్సథ్పరచ్లేరు; ఈ రోజున వారికక్డయునాన్రు (ఒక వారము రోజుల

కితము),ఈరోజుఆరోగయ్ముగావారికక్డయునాన్రు.
187 దేవా, పురుషులు మరియు సీత్లు అదే విశావ్సముతో వారి తలంపులకు, వారి
ఆలోచనలకు వారి యొకక్ గత వైదయ్మునకు, సిలువవేయబడుటకు కలవ్రి యొదద్కు
వెళుళ్చునాన్మని, వారు “పారథ్నా వరుసగుండా దాటియునాన్రు.” యేసును మృతులలో
నుండిలేపినశకిత్,వారికిజీవమిచుచ్నుగాక,గొపప్విశావ్సజీవితము.
188 మరియు దీని తరువాత వెంటనే, అనేకమంది బాపిత్సమ్ము కొరకు నీటి కొలను
యొదద్కువచుచ్దురుగాక.యేసునామములోమేముఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్?
189 ఇపుప్డు, మనముపారథ్నా వరుసను నడుపుటకు, మరియుబాపిత్సమ్ కారయ్మునకు,
మనకు తపప్క 20 నిమిషములునన్వి. ఇపుప్డు మనకు పారథ్నా కారుడ్లు లేవు.
మనము దాని నుండి వెళిళ్పోయాము, మరియు మనము పారంభించినపుడు, మన
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పెదద్ టములలో పనిచేసినటుల్గా చేయుటకు పర్యతిన్దాద్ము. నేను మీకు అంతా
చెపిప్యునాన్ను, మనము దానిని బయట ఉంచాము, టేపు మీద దానిని మనము
కలిగియునాన్ము.నేనుఎకక్డికివెళిళ్నను,ఆటేపులుముందుగాపంపబడతాయి.
190 ఈ చన దీవెన కొరకు మాతర్మే వేలు పుతుంది. దాని ఉదేద్శయ్ము
ఏమైయునన్దనగా, “నీవు రోగి కొరకు పారిథ్ంచినపుడు, పర్జలు నినున్ నమమ్గలుగునటుల్
చేసినటెల్తే.”

నేననాన్ను, “వాళుళ్ ననున్నమమ్రు.”
ఆయననాన్డు, “ఈ చనలు నీకు ఇవవ్బడతాయి, మరియు దానిని బటిట్ వారు

నముమ్తారు.” ఒకక్సారి తపిప్పోకుండా, ఈ చనలు పది సంవతస్రములుపర్పంచము
చు ట్ తిరిగి, తిరిగి, కదిలియునన్వి. దానిలో ఏ మాతర్ము తపిప్పోవుట లేదు. అది
సతయ్మనిమీలోఎందరికితెలుసు?
191 మంచిది, నీవు చనను నమిమ్నటెల్తే, అపుప్డు వరత్మానమును నముమ్ము. అది
నిజము. అదిదానిని పుతుంది. దేవుడునాలోఒక వరత్మానమునుఉంచాడు (దానిని
ఎంతో పరి రణ్ముగాఆ రీతిగా వెళళ్నిముమ్, కాని ఏమిటి…) నేనుదానినిమీకు తపుప్గా
ఎలా చెపప్గలను? దేవుడు అది ననున్ చెయయ్నివవ్డు. లేదు, లేదు, లేదండి. నేను మీకు
సతయ్మునుచెపుప్చునాన్ను.
192 ఇపుప్డు, పారిథ్ంచబడగోరు వారందరు, ఇకక్డ ఈ వరుసలో, ఈ పైకి పర్కక్కు
రండి, మీరు కోరినటెల్తే, ఇకక్డ పైన తినన్గా వరుసకటట్ండి. అపుప్డు, మనము
పారిథ్ త్యుండగా, పర్జలను దానిగుండా రానివవ్ండి. అపుప్డు కురర్వాళుళ్, దావ్ర
పాలకులు వారిని గమనిసాత్రు; వారు ఇకక్డ వచుచ్చుండగా, చు ట్ వెనుకనుండి,
వారిని మనము తీసుకొదాద్ము, దాని గుండా వారిన తీసుకొని వదాద్ము. పర్తి ఒకక్
పారిథ్ంచబడతారు.
193 [ఎవరో సోదరుడు బానాహ్ంతో మాటాల్డుచునాన్రు—ఎడి.] ఓ, లేదు, లేదు,
నాకు తెలియదు. మంచిది, మీరు కోరిన ఏ సమయములోనైనా, పరవాలేదు. మీరు
ఆమెను బయటకు తీసుకొనిరావచుచ్. లేక నీవు…నేను చేయగలను…ఇపుప్డు ఆమెను
బయటకుతేవొచుచ్, లేకకొంచెముసేపటితరువాత, ఆమెకోరిన ఏ సమయములోనైనా,
పరవాలేదు.
194 ఇపుప్డు, కొనిన్ నిమిషములు, మనము ఉండవలసినంత నెమమ్దిగాయుందాము.
ఇపుప్డు మీరంద ఆలోచి త్యుండాలని నేను కోరుచునాన్ను. ఇపుప్డు, బైబిలు
ఏమి చెపిప్ంది? “విశావ్స సహితమైన పారథ్న రోగిని సవ్సథ్పరుచ్ను.” అది సతయ్మని మీలో
ఎంతమందికి తెలుసు? బైబిలు చెపిప్యునన్దని, మీలో ఎంతమందికి తెలుసు, “నమిమ్న
వారి వలన ఈ చక కియలు కనపడును, నేను చేయు కియులుమీరును చేసాత్రు”?
మరియు కియలు ఏమైయునాన్యి? ఆయననాన్డు, “నేను దీనిని చేయగలనని నీవు
నమిమ్నటెల్తేనేనుచేయగలను.”అదినిజమేనా?

నాపర్శన్ఏమైయునన్ది? “వారుననున్నమమ్రు.”
ఆయననాన్డు, “ఈ చనలువారునముమ్నటుల్చేసాత్యి.”

195 ఇపుప్డు, మీరు నమిమ్నటెల్తే, సిదధ్పడండి-ఇది మీ యొకక్ విడుదల
గడియయైయునన్ది. సరిగాగ్ పాపమునుండి బయటపడుటకు, అది దేవునియొకక్ అదే
వాగాద్నమైయునన్ది.
196 ఇపుప్డు, కడుపు జబుబ్తో బాధపడుచు, య్ ఆలబ్నీ నుండి వచిచ్న ఒక సీత్ మన
యొదద్యునన్ది.మొదటగా,మనముఆమెకొరకుపారిథ్ంచబోవుచునాన్ము,ఆపర్కారము
ఆమెతనసీటునుపొందగలదు.ఇపుప్డుమెలల్గా, పర్తిఒకక్ , ఇకక్డయునన్సోదరులు
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నాకుసహాయముచేయాలనినేనుకోరుతాను.ఒకక్ కష్ణముపారథ్నకొరకుమనతలలను
వంచుదాము.
197 ఇపుప్డు, పరలోకపు తండీ, ఇది నీవాకయ్మైయునన్ది. దానిపై తీసుకొనేచరయ్కొరకు,
నేను బాధుయ్డను కాదు, కాని దానిని బోధించుటకే నేను బాధుయ్డను. దీనిని ఎరిగిన
వాడనై (నేను మధయ్ వయసుగలవాడనైయునాన్ను, ఒక దినమున నేను నినున్
ఎదురొక్నవలసియునన్దని ఎరిగినవాడవై) నా హృదయము నుండి సతయ్మును నేను
బోధించియునాన్ను. నీకు అది తెలుసు. పకష్పాతముయుండుటకు కాదు. పర్భువా, అది
ఆలాగునయునన్టెల్తే,అపుప్డునాకుమారుమనసుస్అవసరము.
198 మేమురోగులకొరకుపారిథ్ంచుటకువెళుళ్చుండగా.నీవుసహాయముచేయవలెనని
పారిథ్సుత్నాన్ము, మా పారథ్నలకు జవాబు ఇయయ్బడును గాక, నా పారథ్నలకు మాతర్ము
కాదు, పర్భువా, ఈ సంఘ పారథ్నను ఈ దీనుల పారథ్నను వినండి…ఒక వేళ ఇకక్డ
నిలబడియునన్ది నా భారయ్యైతే ఏమవుతుంది? ఆ చకాల కురీచ్లో రొచ్నన్ది,
ఆమెయేయైతే ఏమవుతుంది? లేక నా సహోదరియైతే? ఓ, దేవా, ఈ పర్జలను
సవ్సథ్పరుచ్ము,పర్భువాసవ్సథ్పరచ్వా?
199 డండి, పారథ్నా వరుసలో నిలబడియుండగా: గుండె జబుబ్గలవారు, కానస్ర్,
కణితి, అనిన్ విధమైన వాయ్ధులు ఇబబ్ందులు గలవారు. వందల మంది వసుత్నాన్రు
(పర్భువా, ఇకక్డే వందలమంది విడుదల పొందియునాన్రు), వారు దానిని శారు,
వారు నమామ్రు, మరియు వారి సవ్సథ్తను అంగీకరించుటకు పారథ్నా వరుసలోనికి
వసుత్నాన్రు. ఇపుప్డు వారు సజీవమైన రాయినొదద్కు వసుత్నాన్రు; నీ సేవకునియొదద్కు
కాదు, కాని నీ కుమారుడైన కీసుత్నొదద్కు, ఆయనే సంఘమునకు నాయకుడు, ఆతమ్
సంబంధమైన, మరమ్యుకత్మైన వయ్కిత్గామామధయ్యునాన్డు. మేము వెళుళ్ , ఆయన
నామమునుపర్తిపాదించుచుండగా, (నీవనాన్ను, “నానామములోవారుదయయ్ములను
వెళళ్గొడతారు.”),యేసునామములో,మాపారథ్నలకుజవాబిసాత్వని,నేనుపారిథ్సుత్నాన్ను.
ఆమేన్.
200 ఇపుప్డు, పర్తి ఒకక్ పారథ్నలో యుండండి. ఇపుప్డు, ఇది డా మీ యొకక్
భాగమైయునన్ది. ఇదిమీపారథ్నమైయునన్ది.

ఏదైనాఆమెకుసహాయపడకపోతే,ఈసీత్చనిపోతుంది.
201 మీలోఎంతమందికిసోదరుడుసాట్డ్స్ లివ్తెలుసు?సోదరుడుమరియుసహోదిరి
సాట్డ్స్ లివ్? మొనన్టి రాతి జరమ్నీ నుండి డు సారుల్ నేను పిలవబడాడ్ను; వారి బిడడ్
చనిపోయింది.వారడిగారు, “బానాహ్ంసోదరుడా, దేవుని ఆతమ్దావ్రా, నీవు చనిపోయిన
వారినిలేపుటనుమేము శాము,” (వారుహాజరైనిలబడిదానిని శారు. డండి?)
“నీవుదేవునియొకక్పర్వకత్వనిమాకుతెలుసు.కేవలముమాటనుచెపుప్ము.”

నేననాన్ను, “అదినానోటిలోఉంచబడితేతపప్,నేనుదానినిచెపప్లేను.”
“జరమ్నీ రండి.” నేను తినన్గా లేచాను.వాళుళ్ఫోనుచేశారు: “ఆరు గంటలలో ననున్

జరమ్నీ తీసుకొని వెళళ్టానికి ఒక జెట్ విమానానిన్ సిదధ్ము చేశారు.” ఆ చనిపోయిన
బాబుని లేపుట కొరకు, ననున్ జరమ్నీ తీసుకొని వెళళ్టానికి అది సిదధ్ము చేయబడిన ఒక
సైనిక జెట్ విమానము. యిస్ విల్ నుండి జరమ్నీలోని ముచెన్ కు, ఆరు గంటలలో
ననున్తీసుకొనివెళేళ్ జెట్విమానము.
202 నేను వెళిళ్, నా మోకాళళ్పై మోకరించాను, నేననాన్ను, “తండీ, నేను తపప్క ఏమి
చెపాప్లి? నా నోటిలో మాటాల్డుము.” ఆయన నాకు జవాబు ఇవవ్లేదు. మరలా నేను
అడువులలోనికి వెళిళ్, “తండీ, నేను ఏమి చెపాప్లి? నా నోటిలో మాటలను ఉంచుము.
ఆలాగుకానియెడల,నేనువయ్రథ్ముగావెళతాను.”నేనుమరలావెళిళ్పారిథ్ంచాను.ఆయన
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నాకు జవాబు ఇయయ్లేదు. లోనికి వచిచ్ రాతర్ంతా పారిథ్ంచాను, “పర్భువా, నా నోటిలో
మాటలనుఉంచుము.”ఏమీజవాబురాలేదు.
203 మరుసటి ఉదయముననాభారయ్ మేలొక్ంది. ఆమె వెళిళ్పోగానే, వాకయ్ము వచిచ్ంది,
(నేను లేచి నిలబడాడ్ను), ఆయననాన్డు, “దానిని గదిద్ంచవదుద్. అది పర్భువు యొకక్
హసత్మైయునన్ది.”హ-హా.

తరువాతవెంటనే నేనుఫోనుదగగ్రికి వెళాళ్ను: “నేనురాలేననిచెపాప్ను.రాను, ఇది
పర్భువుయొకక్హసత్మైయునన్ది. నేనుఅడడ్గించబడాడ్ను.” ఆ గదిద్ంపుపై ఏ శకిత్యునన్దో
మీరు డండి? దేవుడు చెపాప్డు, “దానిని చేయవదుద్, ఏలయనగా అది దేవునియొకక్
హసత్మైయునన్ది.”
204 ఇపుప్డు,మోషేఒకసారి, ఒకదానినిచేయవదద్ని అతనికిచెపప్బడింది, అతడువెళిళ్,
ఎలాగైనాదానినిచేశాడు.మీకుగురుత్నన్దా?కాబటిట్-నేనువెళళ్లేదు.
205 నలుగురు వేరేవ్రు వయ్కుత్లు, వారు చనిపోయారని వైదుయ్ల చేత ధృవీకరించబడిన
తరువాత, పారథ్న తరువాత మరణము గదిద్ంచబడిన సంగతులను, నేనుమీముందుకు
తెచిచ్ పెడతాను. డండి? మనము అకక్డ నిలబడి గదిద్ంచగలమా, దేవుడు నీకు
శకిత్నిచిచ్నటెల్తే, దేనినైనా చేయటానికి, నీవు ఏమి చేయుచునాన్వో జాగర్తత్ వహించుట
మంచిది. డండి?నీవుజాగర్తత్గాయుండు…ఆయననాన్డు, “చేయవదుద్…”
206 ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకోండి, అది ఎంతో గొపప్గా నీతో నమోదు కాకపోవచుచ్, కాని
నాకైతే,అదిభావమునిసుత్ంది. డండి?

“దానిని గదిద్ంచవదుద్.” నిజమైన తియయ్ని, దయగల సవ్రము, (అది దరిదాపుగా
ఉదయమున ఆరునన్ర గంటలకు) చెపిప్ంది, “దానిని గదిద్ంచవదుద్, అది పర్భువుయొకక్
హసత్మైయునన్ది.”

నేననాన్ను, “తండీ, నీకు వందనములు. పర్భువా, నీకు వందనములు, నేను దానిని
చేయను.”
207 “దానినిగదిద్ంచు,అనిఆయనచెపిప్యుంటే,అదిశ వులోనికివచిచ్ంది.”

“మనమువెళదాము,”అనినేనుచెపేప్వాడిని,మరియుఅదిజరిగియుండేది.
208 ఫిన్ లాండ్ లోని ఆ చినన్ బాలుడు చనిపోయి చితుకగొటట్బడి, పర్తి ఎముక
విరిగిపోయియుండగా, పర్భువు అనాన్డు, అది శ వు యొకక్ హసత్ము, “దానిని
గదిద్ంచు,” అనిచెపాప్డు.
209 నేననాన్ను, “మరణమా, నీవు అతనిని పటుట్కొనియుండలేవు. అతనిని తిరిగి తెముమ్,
అతనిని విడిచిపెటుట్.” అకక్డే అతడు కాళళ్మీద నిలబడి గంతులు వేశాడు, కనీసము
అతనిలో ఒక విరిగిన ఎముక లేదు. అది పర్భువు యొకక్ మాటయైయునన్ది. పర్భువు
యొకక్మాటనాయొదద్కువచుచ్వరకు,నేనుపర్భువుమాటనువాడలేను.
210 కానీ లేఖనములో, రోగుల కొరకు పారథ్న చేయుటకు, పర్భువు యొకక్ వాకయ్ము
నాకుఅదికారణమిచిచ్నది: రోగులకొరకుపారిథ్ంచుటకునీకుఅధికారమిచిచ్యునాన్ను.
ఇపుప్డు, “విశావ్స సహితమైనపారథ్న రోగిన సవ్సథ్పరుచ్ను;” మనముపారథ్న చేదాద్ము,మీ
తలలువంచండి;మీరువెళుళ్చుండగా,ఆయనఏమిచెపుతాడో దాద్ము.
211 నీవు కైసత్వుడవు, కాదా? యేసు నినున్ సవ్సథ్పరచ్బోవుచునాన్డని, నీ
హృదయమంతటితో నముమ్తావా? నీవు కడుపు జబుబ్ను కలిగియునాన్వు; సహోదరీ,
ఎనోన్ సంవతస్రాలుగా నీవు బాధపడియునాన్వు. ఇపుప్డు, నీవు నమిమ్నటెల్తే, నీవు
బాగపడబోవుచునాన్వు.
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212 ఇపుప్డు,పర్భువైనదేవా,నీవుసహాయముచేసేత్నేతపప్,ఈయవవ్నసీత్చనిపోతుంది.
ఇపుప్డు, నేను ఆమె వైపు త్ పారిథ్సాత్ను. ఆమె చనిపోవుటకు ఏ కారణము లేదని
నేను సాత్ను.

పర్భువా, నా ఆతమ్లో నేను దానిని సప్ శిసాత్ను. అది నీ యొకక్ అనుమతించబడిన
చితత్ము,ఇపుప్డునేనుదానినిగదిద్ంచుచునాన్ను:సాతానా,ఆబిడడ్నువిడిచిపెటుట్!

యేసుకీసుత్ నామములో, ఆమె సవ్సథ్పడును గాక, ఈ సంఘమునకు వచిచ్, దేవుని
మహిమకొరకుసాకష్ మిచుచ్నుగాక.ఆమేన్.
213 ఇపుప్డు, ఓ సీత్ అది ఎంత సామానయ్ముగాయుందో, అంతగా నీవు
బాగుపడబోవుచునాన్వు.సోదరుడానీవుదానినినముమ్తావా?

[సహోదరుడు బానాహ్ం గారు మైకోఫోను నుండి రముగా వెళిళ్యునాన్రు—
సంపా.] నీవుఇచచ్టసవ్సథ్పడగలననినముమ్చునాన్వా?

ఇపుప్డువెళుళ్,ఇదివరకుతినన్టుల్గానీవుభుజించు…అపుప్డునీవుబాగవుతావు.
ఇపుప్డు, నీవే ఈ లోకమునకు ఒక దెబబ్నిచిచ్, దానిని పకష్ రోగిగా చేసాత్వు; అది

నినున్ పకష్ రోగిగా మొతిత్ంది. ఇపుప్డు పరలోకపు దేవుడు, లోకముయొకక్ దెబబ్ను నీ
నుండి తీసివేసి, అదేనామములోనీకుపాపకష్మాపణనుఇసాత్డు, నీకుపాపకష్మాపణను
ఇవవ్గలడు,నీనుండిఆదెబబ్నుతీసివేసి,నినున్బాగుచేసాత్డు.

ఆ గుండె కొటుట్కొనుటను ఆయన బాగు చేసాత్డని నీవు నముమ్తావా? నీవు
నముమ్తావా?నీవుబాగుపడతావు…?…
214 పర్భువైన యేసు, అలాగైతే ఈ దీన సీత్ తన మిగిలిన జీవితమంతటా ఈ
కురీచ్లోనే తపప్కయుండి, తీసుకొనిపోబడాలి. కాని సాతాను శకిత్ ఆమె నుండి
తీసివేయబడాలని మేము అడుగుచునాన్ము. ఆమె ఇది వరకు యునన్టుల్గా జీవించి,
నడిచి,బాగుగాయుండునుగాక.యేసు’నామములోమేముఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
215 నీవు నముమ్చునాన్వా? అది ఒక ముగించబడిన కారయ్ము, అది ముగించబడింది.
విషయమేమిటి? ఏ భయము లేదు…లేదు…? ఒకసారి నీవు కానస్ర్ నుండి
బాగుపడాడ్వు…?…విపుప్కొనుము,సమసత్మునుయేసుకుఇముమ్.
216 పర్భువైనయేసు,నేనుఈసీత్పైచేతులనుఉంచి,ఆమెరోగమునుగదిద్ంచుచునాన్ను.
ఆమె దేవుని ఆతమ్ దావ్రా పుటిట్న ఒక కైసత్వురాలని నాకు తెలుసు. యేసుకీసుత్ యొకక్
అదుభ్తమైననామములో,దానినిఆమెమీదనుండితీసివేయుచునాన్ను.ఆమేన్.
217 పర్భువైన దేవా, ఆమె పర్శసత్మైన సోదరుని రకష్ణ కొరకుయేసు’ నామములో నేను
అడుగుచునాన్ను.దానిమీదనిలబడండి.ఆమేన్.అదిజరుగుతుంది.
218 కుమారుడా, నీ సవ్సథ్తను సీవ్కరించుటకు నీవు సిదధ్ముగాయునాన్వా? అలాగే, అది
ఆయనచేతిలోనికివెళిళ్పోయింది.
219 పర్భువైనయేసు,నీనుండిసవ్సథ్తనుసీవ్కరించుటకుఅతడుపారథ్నచేయుచునాన్డు.
నీ సేవకుడిగా, యేసుకీసుత్ నామములో అతనిపై నా చేతులను ఉంచుచునాన్ను…?…
ఆమేన్.

ఇపుప్డు ఎవరైనా…?…ఇపుప్డు, ఆయన నామమును బటిట్ మీరు పిలవండి.
ఇపుప్డు, ననున్కాదు…?…
220 తండివైన దేవా, ఏకైక కుమారుడుగా, అతడు తన తలిల్ రొముమ్లపై అతడు
ఆనుకొనియునాన్డు, ఆమె అతనిని నిమిరింది, అతనితో పారిథ్ంచింది. అతడు చినన్
బిడడ్గా ఏడు త్యుండగా, అతని చేతులను పటుట్కొనియునన్ది. ఇపుప్డు, సాతానుడు
ఆమెను పిచిచ్ ఆసుపతిలో ఉంచాడు. దేవా, సజీవుడైన దేవుని పరిశుదధ్ సంఘమునకు
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అతడు వచాచ్డు, అది దేవుని ఆతమ్తో జనిమ్ంచిన సంఘము, దేవుని ఆతమ్లోపల
నివసించుచునన్, ఆయనను తెలయపరుచ్చునన్ సంఘము. ఈ రోజున, పారథ్న దావ్రా,
ఆ పిచిచ్ ఆసుపతి నుండి మేము ఆమెకు విడుదలను ఇచుచ్చునాన్ము, యేసుకీసుత్
నామములోమేముపారిథ్ంచుచునాన్ము.ఆమేన్.

ఇంటికివెళుళ్ము,నీవుబాగుపడాడ్వు.
నీ తలిల్ కొరకు అడుగు , వచిచ్నందుకు నీకు వందనములు, అదే ఒక నిజమైన

కుమారుడు.
221 ఇది నీయొకక్ విడుదల దినమైయునన్ది. పర్భువైనయేసు, ఈయవవ్న సీత్ కొరకు,
ఆమె భరత్ రకష్ణ కొరకు మరియు ఆమె గొంతు సవ్సథ్త కొరకు అడుగుచునాన్ము.
యేసుకీసుత్ నామములో ఆమెదానినిపొందును గాక. దానికి ఎవరు చెపుతారు, “వచిచ్,
దానినినమమ్ండి,”అదిఒకముగించబడినఉతప్తిత్యైయునన్ది.
222 పర్భువా, అది ఆమె శరీరములోనుండి, ఆమె కంటిలోనికి వచుచ్చునన్దని, పర్భువా,
వైదుయ్లు చెపిప్యునాన్రు. ఈ వేదిక మీద పరిశుదధ్మైన సంఘము పారిథ్ంచుచుండగా,
ఆమె విడుదల పొందుటకు వచిచ్ంది. యేసుకీసుత్ నామములో ఆమె విడుదల కొరకు
అడుగుచునాన్ను,ఈశాపముఆమెదేశమునువిడుచునుగాక. అదిఒకముగించబడిన
కారయ్ము.

ఆమె కుమారుని కొరకు, ఈ చేతి రుమాలును నేను ఆశీరవ్దించుచునాన్ను. ఆ
వినికిడి,మరియుసరియైనపరిసిథ్తులుఅతనిచెవికితిరిగివచుచ్నుగాక…?…
223 ఇపుప్డు సంఘము మాటాల్డుతుంది; ఇపుప్డు సంఘము కీసుత్ యొకక్ అదృశయ్
శరీరమైయునన్ది. మేమంతా నీ కొరకు పారిథ్ంచుచునాన్ము. డు? మేము ఇక
ఎంత మాతర్ము లోకము లోని వారమని చెపప్ము. మేము ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్మో
అని తిరుగులాడుచునాన్మని, మేము దానిని రిచ్ చెపప్ము. మేము మారగ్మును
కనుగొనాన్ము. మేము ఆ మారగ్ములోనికి పుటిట్యునాన్ము. మేము సజీవుడైన దేవుని
యొకక్ సంఘమైయునాన్ము (దానిలోభాగమైయునాన్ము); విధిగా, అది పర్పంచమంతా
చెదిరియునన్ది. అయితే ఇది వారియొకక్ గుంపైయునన్ది. ఈ రోజు, మేము ఏకముగా
ఆయననామములోవసుత్నాన్ము, ఆయనఏమిచేయమనిచెపాప్డో,దానినే చేయుటకు
మేము వసుత్నాన్ము, మనము ఏకముగా వచిచ్నపుడు, ఆయన బయలుపరచ్నిది ఏమిటి.
నేను రోగుల కొరకు పారిథ్సాత్ను, వారిపై చేతులనుంచుతాను, “ఏలయనగా విశావ్స
సహితమైనపారథ్నరోగినిసవ్సథ్పరుచ్ను.”
224 నీగుండెజబుబ్నినున్విడిచిపెటుట్నుగాక.యేసుకీసుత్నామములోదేవుడునాకిచిచ్న
ఆజఞ్కులోబడుచునాన్ను…?… 
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