
ముదర్లమీదపర్శన్లుమరియుజవాబులు

 [ఒక సహోదరుడు వేరొక భాషతో మాటాల్డుచునాన్డు. మరొక
సహోదరుడు అనువాదము చేయుచునాన్డు. సభ బిగగ్రగా

పారిథ్ంచుచునన్ది—సంపా.]
మా పరలోకపు తండీ, దేవుని యొకక్ సనిన్ధానంలో మరలా నీ యొకక్

వాకయ్ముతో మేము సహవాసము చేయుచునన్ందుకు ఈ సమయము
కొరకై మేమెంతగానో కృతజుఞ్లమైయుంటునాన్ము. ఈ ఉదయవేళ మాతో
యుండి, మముమ్ ఆశీరవ్దించగలందులకు నీవు మాతో ఉనన్ందుకు మేమెంతో
కృతజుఞ్లమైయుంటునాన్ము. మా యొకక్ దీపములు నెతో నింపబడి
శుభర్పరచబడి, మండుచుండుటకై మా పాపములకు కష్మాపణ కోరుచునాన్ము.
తదావ్రా నీ ఘనమైన నామ ఘనత కొరకు మముమ్ను వాడుకొందురు గాక. మేము
దీనిని దేవుని కుమారుడైన యేసుకీసుత్ పియమైన నామమున అడుగుచునాన్ము.
ఆమేన్.

రొచ్నవచుచ్ను.
2 ఆ వరత్మానము బయలు వెడలునపుడు నేను అపుప్డే లోపలకు
వసుత్నాన్ను. కనుక నేను…మనము మన యొకక్ దీపములను
నింపుకొనవలసియునన్దనునది వాసత్వము…మీకు తెలుసా…మీరు
వెలుగుచుండగా మీరు చేసిన దానితో ముందుకు వెళల్లేరు. శారా? …
ఎందుకనగా నిపుప్, నె వలన మండుచునన్పుప్డు మసిపటుట్ను. కాబటిట్ మీ
దీపములు పరిశుభర్ము చేయవలయును. ఎందుకనగా వతిత్ మీద మసిపటిట్నది.
నా వయసుస్లోయునన్ మీలో చాలామంది, మనము బొగుగ్ నె దీపమును
వాడేవారము. శారా, అదెకక్డ మండుతుందో, అకక్డ చివరన మసివచేచ్ది.
అందుచేత వెలుగును రానిచేచ్ది కాదు. కనుక మసినంతా నీవు తుడువ
వలసియుంటుంది. అది “ముందుకు సాగులాగున, కీసుత్నందు ఉనన్త పిలుపగు
గురియొదద్కు.”
3 ఇపుడు, ఇది ఒక—ఇది ఒక గంభీరమైన, అందమైన ఉదయ వేళ, లోపట,
బయట ఈ యొకక్ ఈసట్రు సమీపిసుత్ండగా.
4 మరియు—మరియు ఈ రాతి, పర్భువు చితత్మైతే, మనము చివరి
ముదర్కు వసుత్నాన్ము. మరియు ఇది యొక చాలా మరమ్మైన ముదర్, చాలా,
చాలా, ఎందుకనగా అది చివరకు—చివరకది ఎకక్డ డా లేఖనములలో,
ఏలాటి చనలతోగాని గురిత్ంచబడలేదు. అది నేరుగా పరలోకము నుండి
రావలసియునన్ది.
5 మరియు అది—అది యొక—యొక విధమైన అలసట సమయము
నాకు. అది వారమంతా, ఇది నాకు…గదిలో ఎనిమిదవ రోజు. అనేకమైన
ఈ వినన్పాలలో నేనికక్డ గమనించినది నేను ఏరుకొనవలసినది. అకక్డ
అనేకమంది కలవవలెనని కోరుచునాన్రు. మరియు నేనది అభిమానిసుత్నాన్ను.



2 పలుకబడిన మాట

ఇపుప్డే నేనది ఇవవ్వలెనని ఇషట్పడుచునాన్ను. శారా, అయితే ఇపుప్డు
నేనది చేయలేను. ఎందుకనగా, మీరు గర్హించగలరు, ఇపుడు మనము చేయు
పర్యతన్మంతా పర్భువు యొకక్ చితత్మును రిచ్న బయలాప్టును ఇపుడు
కనుగొనుటయే. శారా. కనుక మీతో సమాలోచన జరిగినయెడల, అది
మిముమ్లను లాగివేయును. మరొక దానివైపునకు లాగివేయును. ఔను.
6 మరియు, తరువాత, రోగుల కొరకు పారిథ్ంచుట వలె, అదంతా వయ్తాయ్సము.
మీరు…అది దరశ్నములు మరియు విషయాలు; మీరు వేరే విధముగా చదివారు.
మరియు మీరు—మీరు వేరే విధముగా అభిషేకించబడాడ్రు. అది, బైబిల్ ఆ
విధముగా చెపిప్నటుల్గా ఉంటుంది, “ఒక—ఒక వృకష్ము—నీటి కాలువల వెంట
నాటినటుల్ంటుంది.” “నీటి కాలువలు,” శారా, ఒకక్టే నీరు, అయితే నీరు ఈ
పర్కక్ నుండి, ఈ పర్కక్ నుండి, ఈ పర్కక్న నుండి బయటకు వచుచ్ను. ఏ పర్కక్న
నుండి వచుచ్ననునది దానిపై ఆధారపడియునన్ది. అది ఒకే ఆతమ్.
7 పౌలు, మొదటి కొరింథీ 12, అదే చేసుత్నన్ది, దానిని రిచ్ మాటాల్తుచునాన్డు,
“చాలా వరములునన్వి, అయితే అది ఒకే ఆతమ్.”
8 కాబటిట్, మీరు డండి, ఒక వసుత్వు వలె మీరు పని చేసుత్నన్టల్యితే,
తరువాత, ఇకక్డ ఈ కారయ్మునకు వసాత్రు. నా భావమేదో అరథ్మైందా.
మీరు—మీరు ఆ వరుసను చదువుతారు, పర్జలను చేరుతారు…మరిపుప్డు
వారి హృదయాలు సిథ్రపడియునన్వి, “ఈ ముదర్లు ఏమిటి?” వారి యొకక్
దృషిట్యంతా దానిమీదనే నునన్ది, “ఇదేంటి?” రాతి వెంబడి రాతి, నేనికక్డకు
వచుచ్నపప్టికి, ఎంతో ఉదికత్తతో నునాన్రు, నేనొకటి మాటాల్డువరకు; దానిని
నిలుపు చేయువరకు. తరువాత పరిశుదాధ్తమ్ ముదర్ను విపుప్వరకు. మరియు
తరువాత—తరువాత పర్తిరాతి అలాగే. తరువాత దానిని సవ్సథ్తకు లేక
మరోదానికి మారిచ్నయెడల…పర్జలు ఒకే దానిమీద కేందీకృతమై యుందురు.
మీరు దానిని వేరొక దానివైపునకు మారుచ్ట అంత సులభం కాదు.
9 మరియు—మరియు తరువాత, ఇంకా, మీ మధయ్ కారయ్ములు
జరుగుచునన్వి. డండి, నేను—నేను…నేను—నాకు తెలుసు. మీరు నాకు
తెలుసు, మీరది డరు. మీరు దానిన్ డలేరని, నాకు నిశచ్యముగా తెలుసు.
మీరంటారు, “సహోదరుడా, బెన్ హాం, నీవు దానిన్ చెపుప్ట కఠినమైన విషయం.”
అది ఆ విధముగా నుండునని నాకు తెలుసు.
10 అయితే, డండి, ఇపుప్డు దీనిని చెపప్నీయండి. ఈ టేపులు మనకు
మాతర్మేనని నేను అనుకుంటునాన్ను. అయితే ఇది చెపప్నీయండి. అది,
మీరు—మీరు చేయరు…మీరది పొందుకోరు, డండి. మీరు దానిని
పొందుకోనకక్రలేదు. కాబటిట్, దేనిని అనువాదము చేయవదుద్. శారా. నీ
యొకక్ అనువాదానిన్ దాని మీద పెటట్వదుద్. నీవు మాతర్మే—నీవు దానికి

రంగా వెళాత్వు. నా సలహా తీసుకో, నీవు ఇపుడు ననున్ నమిమ్నటల్యితే, నీ
దృషిట్లో దేవుడు నాకు దయ కలుగజేసిన యెడల.
11 మీకు తెలుసా, ఆ పర్తయ్కష్తలు మరియు సంగతులు. నేను—నేను మీతో
చాలా కాలము నుండి యునాన్ను. అదెలల్పుడు నిజం. దానిని రెండంతలుగా
రుజువు చేయుటకుగాను అది వాకయ్ముతో జతపరచబడియునన్ది. శారా?



ముదర్ల మీద పర్శన్లు మరియు జవాబులు 3
కాబటిట్ ఇది యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనునది. అది ఖచిచ్తం. ఔనా,
అది మీకు ని పించబడియునన్ది.
12 ఇపుడు, మీ యొకక్ సహోదరుడుగా నా సలహా తీసుకోండి. దేనికి డా
మీ యొకక్ సవ్ంత అనువాదానిన్ పెటట్వదుద్. మీరు వెళుల్ , మంచి కైసత్వ జీవితం
జీవించండి. కారణం, మీరు అది చేసేత్ మీకు మీరే నిజమైన దాని నుండి

రమవుతారు. ఔనా? మీరు, మీరు అసలు విషయము నుండి రమవుతారు.
13 మరియు మీరందరు దానిని రిచ్ తెలిసినవారై అకక్డ ఏదో మరమ్మైన
విషయము జరుగనైయునన్దని మీరెరుగుదురు. మరియు అది జరుగుచునన్ది.
మరియు అదేంటో నాకు తెలుసు. ఇపుడు నేను అది మాతర్మే చెపుప్ట కాదు;
అదేమైయునన్ది నేనెరుగుటకు అది దేవుని కృపయే. అది యొక భీకరమైన
కారయ్ము. మరియు అది ఇపుప్డు వెళిల్పోయినది. లోకములో నీవు అది చుటకు
లోకంలో మారగ్ం లేదు. మరియు అది…నేను…అయితే నాకు సహాయపడినది,
ఈ బైబిల్ గర్ంథము నా చేతిలో యుండగా అదేమిటని నాకు తెలుసు.
ఇంతకుముందే అది మీకు చెపప్బడినది. కాబటిట్ ఏలాటి అనువాదానిన్ పెటట్వదుద్.
ననున్ నీ సహోదరునిగా, కేవలం నముమ్ము. శారా? మనము గంభీరమైన
సమయములో నివసించుచునాన్ము. మనము జీవించుచునాన్ము…సరే,
మనము…
14 ఇపుడు, మీరు నిజముగా దీనులై, కైసత్వులుగా యుండి, దేవుని
కొరకు జీవించుటకై పర్యతిన్ంచండి. సాటి మనుషుయ్లతో నమమ్కముగా
బర్తకండి, మిముమ్లను పేమించని వారిని పేమించండి. ఏదైన చేయుటకు
పర్యతిన్ంచవదుద్…మీరు సుత్నాన్రా, ఒక మరమ్మైన దానిని మీరది చేసుత్నాన్రు
మరియు దేవుని యొకక్ నిజమైన పథకమును చెరిపివేయుచునాన్రు. ఔనా?
15 నినన్ మధాయ్హన్ము, ఒకటి నా గదిలో జరిగింది, నేను—నేనది
వదలలేకునాన్ను. శారా. మరియు…సుమారు రెండు వారముల కితము,
ఒకటి జరిగినది, నేనది… మి మీద నేనునన్ంత కాలము దాని నుండి నేను
బయటకు వెళల్లేను, శారా. మరియు, కాబటిట్, అయితే…
16 మరియు—సంఘము, ఈ విషయాలు ముందుగా తెలుసుకొనుటకు
మీరు ముందుగా నిరణ్యింపబడకపోవచుచ్ను. కాబటిట్ దేనికి డా ఏలాటి
అనువాదము పెటట్వదుద్. శారా? మీరు ముందుకు సాగివెళల్ండి. మీకేమి
చెపప్బడిందో, అది జఞ్పిత్ంచుకోండి. కైసత్వ జీవితం జీవించండి. మీ ఆలయానికి
వెళుల్డి. మీరెకక్డునాన్రో అకక్డ నిజమైన వెలుగుగా యుండండి. కీసుత్
కొరకు పర్కాశి త్ మీరు ఆయనను ఏలాగు పేమిసుత్నాన్రో అది పర్జలకు
తెలియజేయండి. మరియు మీ యొకక్ సాకష్ ము పర్జలతో నిరంతరము
పేమతో యుండును గాక. శారా? ఎందుకనగా మీరు ఆ విధముగా
నుండని యెడల మీరు అకక్డ మరేదో కారయ్ములోకి వెళిల్ దారి తపుప్తారు,
తరువాత మీరు—సగము దారిపై యుంటారు. సుత్నాన్రా, మీరు చేయుటకు
పర్యతిన్ంచునపుప్డెలాల్, మీరది చేసాత్రు. శారా, కాబటిట్ వదుద్, వదుద్, ఏలాటి
అనువాదము చేయుటకు పర్యతిన్ంచవదుద్.
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17 మరియు పర్తేయ్కించి ఈ రాతి ఆ ముదర్ తెరవబడుటకు మీ ముందునన్పుడు,
శారా, దానిని అనువాదము చేయుటకు పర్యతన్ం చేయవదుద్. మీరు

ముందుకు సాగుడి. దీన మనసుక్లై యుండుడి. మరియు తేటగానునన్ అదే
వరత్మానముతో ముందుకు సాగుడి.
18 ఇపుడు మీరు చెపాత్రు, “సహోదరుడా బెన్ హాం…మేము జీవముగల దేవుని
సంఘము, మేము చేయ డదా…”

సరే. నేను పర్యతిన్సుత్ండగా…ఇటు డు, నేను
చెపాప్లనుకుంటునాన్ను…

అంటావు, “సరే, నేనెందుకు చేయ డదు? నేను చేయవలసియునన్ది…”
కాదు. ఇపుడు, కాదు.

19 జఞ్పిత్ంచుకోండి, నేనిది మీ కేష్మము కొరకు చెపుత్నాన్ను. శారా, మీరు అరథ్ం
చేసుకొనుటకై నేనిది చెపుత్నాన్ను. మీరు ననున్ నమిమ్నటల్యితే, ఇపుడు, నేనేమి
మీకు చెపుత్నాన్నో అది ఆలకించండి. శారా? శారా?
20 ఇపుడు, ఇకక్డ ఒక సత్ంభము ఉనన్ది, దానిని మనము వినునటువంటి
సత్ంభమందాము. మరియు రేడియో యునన్ది మరియు అకక్డ హెచచ్రికలు
మొదలైనవి వసుత్ంటవి. మీ చేతిలో ఖడగ్ము వలె, చెడు నుండో లేక…అది వాటి
వరత్మానమును పొందుకొనును, శారా.
21 ఇపుడు, అయితే ఇపుడు, ఉదాహరణగా, సాధారణ మానవునికి భకిత్
భావాలు లేచినవి. చినన్ ఆతమ్ కుమమ్రింపులు కలుగుచునన్వి. ఎంతవరకనగా
జనులు వీటివలన కదలింపబడి ఉదేకమునకు లోనై వెళిల్పోయి చినన్ చినన్
ఉదయ్మములు సాథ్పిసుత్నాన్రు. మీకు తెలుసా విషయం. శారా? ఇపుడు మీరది
చేయనవసరము లేదు. శారా? ఇపుడు గురుత్ంచుకోండి, మీ మారగ్ములోనే
యుండండి.
22 మరియు, మీరు అంటారు, “భలే, పర్భువు పించాడు…” కాదు. ఇపుడు
జాగర్తత్గా ఉండుడి. శారా.
23 ఇటు డండి. ఒక దానిని పించనివవ్ండి. డండి. పదివేలు సవ్రాలు
ఇపుడు ఇకక్డయునన్వని మీకు తెలుసా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపుత్ంది—సంపా.]
అకష్రారథ్ంగా పర్జల యొకక్ సవ్రములు రేడియో విదుయ్త్ తరంగముల దావ్రా
బయటకు వచుచ్చునన్వి! వాటిని మీరెందుకు విన డదు? అవి సవ్రములు.
ఔను. [“ఆమేన్”] ఇపుడు ఇకక్డ అవి కదలిపోవుచునన్వి. సరే. అకక్డ పర్జల

పములో, దేహములుగా ఈ గదిలోగుండా కదలుచునన్వి. ఔనది నిజమేనా?
[“ఆమేన్”] మరి మీరెందుకు వాటిని డ డదు? శారా? అవి ఇకక్డునన్వి,
నా మాదిరిగా వాసత్వమైన సవ్రములు. సరే. ఎందుకని మీరు వినరు? ఔనా? అది
బయలుపరచుటకు, మొదటి ఒక దానిని తాకవలయును. ఔనా? మీరు ఇపుడు
అరథ్ం చేసుకునాన్రా? [“ఆమేన్”]
24 ఇపుడు దేనినీ అనువాదము చేయవదుద్. ఒకటి మీరు తెలుసుకోవాలని
దేవుడు కోరినటల్యితే, ఆయన దానిని మీ యొదద్కు పంపుతాడు. శారా?
కాబటిట్ సిథ్రంగా నిజంగా యుండుడి. గటిట్గా పటుట్కోండి, ఒకటి జరిగినది.
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మరియు నిజంగా…నా భావమేదో మీరు అరథ్ం చేసుకునాన్రా, లేదా? [సభ
“ఆమేన్” అని అనన్ది—సంపా.] మరియు…కైసత్వుడుగా యుండుటకు నినున్
నీవు వింతగా చేసుకొనవదుద్. ఎందుకనగా దేవుని యొదద్ నుండి మీకు మీరు

రమవుతారు. మరియు మీరు—మీరు—మీరు…
25 అది మీరు అరథ్ం చేసుకునన్టల్యితే, ఇది ఈ డవ లాగుడు. శారా?
మీరు—మీరు గత దినమున దానిని పటుట్కొందురు. శారా…కాబటిట్
అటుతరువాత జఞ్పిత్ంచుకోండి, మిగతా రెంటికి యునన్టుల్ ఏలాటి అనుకరణ
దానికి యుండదు. శారా? కాబటిట్, అది నీవు ఎరిగినంత వరకు ఇపుడు…
26 మీరు సుత్నాన్రా, ఇపుడు ఈ గదిలో ఒక కారయ్ము జరుగుతుంది మరియు
ఇకక్డొకటి యునన్ది. అకక్డ—అకక్డ, వాసత్వముగా, ఈ గదిలో, తలు,
దేవుని యొకక్ సవ్రము యునన్ది. శారా? అయితే నీవేలాగు…నీవు వినలేవు.
సావ్భావిక సవ్రమును దానిని వినుటకు పంపునటువంటి ఒక సాధనము లేకుండా
మీరు వినలేని యెడల మరి ఏ విధముగా ఆతీమ్య సవ్రమును వినగలరు?
27 ఇపుడు ఈ పలానా పాటను ఒకరు పాడుచునాన్రని ఒకరు మీకు
చెపప్వచుచ్ను. వారు అకక్డ యుండకపోవచుచ్ను, శారా. అయితే అది
వాసత్వముగా ఆ కిసాట్ల్ అను సాధనమును తాకినపుడు, అది నిజమైన అరథ్మును
ఇచుచ్ను. మరియు బొమమ్ను పుట దావ్రా రుజువుపరచును. నా భావమేదో
అరథ్మైందా? [సమాజము “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది.—సంపా.]
28 ఇపుడు, దేవుని ఆతమ్, నిజమైన వాకయ్ము దావ్రా మాటాల్డినపుడు, దానికదే
రుజువుపరచును, అది నిజమని దానికదే పించుట కొరకు. ఇపుడు మీరు
అరథ్ం చేసుకునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] సరే.

ఇపుడు మరలా పారిథ్ంచుకుందాం.
29 పరలోకపు తండీ, మేము ఈ గర్ంథము యొకక్ తలను
తెరవబోవుచునాన్ము. నీవు ఆతీమ్య మండలపు సంగతులను మాకు తెరచి ఇచిచ్న
విధముగా శరీరరీతాయ్ దీనిని మేము తెరచి ఇచుచ్టకు పర్యతిన్ంచుచుండగా ఆ
కారయ్ములు మాకు అనుగర్హించుము. మరియు దేవా, ఈ పర్శన్లకు సరియైన
అనువాదము ఇచుచ్టకు నీవు నాకు సహాయము చేయమని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను.
అది ఈ విధంగా చెపప్బడవచుచ్—అవి…అవి పర్జలకు ఉపయుకత్ము
లౌతునన్వి. అవి వారికి భావానిన్ ఇసుత్నన్వి. అవి నీ పర్జలకు నేను పంపునటుల్గాను,
తదావ్రా వారది గర్హించునటుల్గాను, తదావ్రా మేము కలసి నీ మహిమా ఘనతల
కొరకు జీవించునటుల్గాను వారికి గాహయ్మగునటుల్గా చేయుము. యేసుకీసుత్
నామములో, ఆమేన్.
30 ఇపుడు, అది నేను చెపాప్లని ఆశిసుత్నాన్ను.
31 మరియు ఇకక్డునన్ ఇది ఆ టేపులను సావ్ధీనమందుంచుకునన్దని
నేననుకుంటునాన్ను. అయితే అది కాదు. మరియు ఇది—బలల్ వెలుతురు.
టేపును అదుపుచేయు పరికరము ఇకక్డుండేది. అయితే రికారుడ్ చేయు
గదిలోనునన్ సహోదరులకు నేను గురుతు చేయాలని చెపాప్రు. ఎపుప్డు నిలుపు
చేయవలెనో, ఎపుడు నిలుపు చేయ డదో తెలుసుకుంటారు.
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32 డండి. టేపులు పర్తి చోట, డండి పర్తి యొకక్ చోట పర్పంచ వాయ్పత్
పరిచరయ్. అనిన్ రకములైన భాషలలోకి అవి వెళుత్నన్వి. కాబటిట్ బయట కొనిన్ చోటల్
చెపప్లేని విషయాలను ఇకక్డ చెపాత్ము. ఔనా. ఆ కారణము చేత మనము అది
నిలుపు చేసాత్ము.
33 ఇపుడు, పర్శన్లకు జవాబిచుచ్ట…ఒక ముఖయ్మైన విషయము. కాబటిట్,
నేను—నేను…దీనికి జవాబివవ్బోతునాన్ను. వాటిలో అనేకమైన పర్శన్లు…
ఇపుడు…వాటిలో కొనిన్ వరత్మానమునకు సంబంధమునన్వి కావు, అయితే
నేను, లేక, ముదర్లకు సంబంధించినవి కావు. అయినపప్టికి వాటికి జవాబివవ్
పర్యతిన్సుత్నాన్ను. మరియు అవి నాకు ఇవవ్బడినవి, వారు అడిగిన విధముగా
వారికి జవాబివవ్వలెనని కోరారు. లేక వాటిలో అనేకములు వాయ్ధిగర్సుత్లకు,
బాధలోనునన్వారి కొరకు పారథ్నా వినన్పములు. మరియు—మరియు
అలాటి విధములైనవి. మరియు జవాబివవ్వలసిన ఎటువంటి పర్శన్కు అవి
సంబంధించినవి కావు. మరియు పలు విధములైన రకరకాలైన విషయాలు,
లేఖనము తదితరమైనవి; అయితే, ఒకవేళ మనకు సమయమునన్టల్యితే వాటికి
జవాబిచుచ్టకు శకిత్కొలది మేము పర్యతిన్సాత్ము. ఇపుడు, మరియు నేను తపుప్
చేసేత్, జఞ్పిత్ంచుకోండి అది ఉదేద్శ రవ్కముగా చేసిన తపుప్కాదు.
34 కాబటిట్ అంద మంచి భావముతో నునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపుత్నాన్రు.—సంపా.] ఆమేన్. ఇది ఆ విధముగా కాదా…కీసుత్ యేసునందు
పరిశుదధ్ సథ్లములో యుండుటను రిచ్ మాటాల్డుట. ఎంతటి అదుభ్తకరమైన
సథ్లము, ఎంతటి అదుభ్తకరమైన సమయము!
35 మందిరములో వేదిక వెనుక నేనునన్ సమయాలనిన్టిలో, నా పరిచరయ్ ఏ
సమయములోను దేవుని యొకక్ రాజయ్మునకు సంబంధించిన కారయ్ములు
మరియు ఆతీమ్య కారయ్ములను గురించిన సంగతులు వీటనిన్టిని రిచ్ అనేక
సమయములలో పర్సాత్వించినను ఈ సమయముల వలె అవి లేవు. అవనిన్యు
అనేకములు సవ్సథ్తను రిచ్. అదే ఆతమ్ దావ్రా ఇది సతయ్ములను బయలుపరచు
కారయ్ములైయునన్వి, అదే ఆతమ్ దావ్రా.
36 మరియు నేను—నాకు నేనే ఒకే సథ్లములో ఉనాన్ను మరియు ఒక
సథ్లములో భోజనము చేయుచునాన్ను. మరియు నేను ఒంటరిగానునాన్ను. అది
నిజముగా గొపప్ సమయము.
37 మరియు, ఇపుడే ఉదయం గానీ, లేక రాబోవు ఉదయం గానీ, నేను…
ఒకవేళ, మనకు సమయముంటే, ఈ పర్శన్లు తవ్రగా ముగించిన యెడల రోగులకై
ఈ ఉదయం నేను పారిథ్సాత్ను.
38 కాబటిట్ నేను—నాకు నేను కొదిద్సేపు సిదధ్పడవలసియుంది, శారా.
మానవుని మనసుస్ కొంతవరకే నిలబడగలదు. ఔనా? దేవుని యొకక్ సనిన్ధిలో
మీరు ఒక గంట రొచ్నియునన్ యెడల, మరియు అగిన్ సత్ంభము అకక్డ
మీముందునన్ యెడల, మీరు ఎకుక్వ సేపు ఉండలేరు. ఔనా. మానవుడు దానిని
తటుట్కోలేడు.
39 కాబటిట్, ఇపుడు ఈ పర్శన్లు చాలా బాగునన్వి. నేను అభినందిసుత్నాన్ను. వారి
యొకక్ జాఞ్నమును, కారయ్ములను నేను అభినందిసుత్నాన్ను. ఇపుడు మొదటి
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దానికి. మరియు నేను వాటికి జవాబిచుచ్టకు పర్యతిన్సాత్ను. అటుతరువాత
నేను—నేను సరికానియెడల, సరే, మీరు—మీరు ననున్ మనిన్ంచండి,
ఆలాగైతే.
40 మరియు మీకు వేరే అరథ్ం యునన్టల్యితే, దానిని రిచ్న మీ అరథ్ం సరియని
నమిమ్నటల్యితే ఆ విధముగానే ముందుకు సాగుడి. అది బాధించదు. ఎందుకనగా
ఒకటి లేక రెండు తపప్ మరి ఏ పర్శన్యు రకష్ణకు సంబంధించినది లేదు. అది
మాతర్మే…
41 చాలా పర్శన్లు మరొక వైపు…లేక సంఘము ఎతత్బడుటను రిచ్
అడగబడినవి. కాబటిట్, డండి, రాబోవు వాటిని రిచ్, జరగబోవు వాటిని

రిచ్ ఇకక్డ పర్శన్లునన్వి. కారణం గర్ంథములోని బోధలు సంఘకాలానికి
ఆవలనునన్వి. ఒక లకష్ నలభై నాలుగు వేలమందిని పిలచిన కాలమునకు దాటిన
వారముగా మనమునాన్ము. ఇపుడు మొటట్ మొదటిది:
173.మతత్యి 25 లోని అయిదుగురు బుదిధ్గల కనయ్కలు, పెండిల్ కుమారెత్కు—

పరిచారకులా, లేక వారు పెండిల్ కుమారెత్యా? శారా? ఈ బుదిధ్గల
కనయ్కలు పెండిల్కుమారెత్కు పరిచారకులైన యెడల, పెండిల్కుమారెత్
ఎకక్డునన్ది?

42 శారా, ఇపుడు, నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ అయిదుగురు కనయ్కలు…
బయటకు వెళిళ్నవారు పదిమంది, మీకు తెలుసా, ఔనా. మరియు ఇకక్డ
ఇది యొక చన, లేక ఒక ఉపమానము, శారా, అది—అది మీకు
చెపప్బోవుచునాన్ను. శారా, వారిలో పదిమంది యుండిరి. పదిమంది కనాన్
ఎకుక్వమంది ఉండిరి. అది సంఖయ్గా చెపప్బడెను. అయితే, తరువాత, బుదిధ్గల
కనయ్కలు తమ దివిటీలలో నె కలిగి ఉండెను. బుదిధ్లేని వారు తమ దివిటీలలో

నె లేకుండెను.
43 “కాబటిట్ మతత్యిలోనునన్ ఆ పదిమంది…” ఇది—వయ్కిత్ యొకక్ పర్శన్.
“ఆ పదిమంది, అకక్డునన్వారు అదియని ఆ అరథ్మా…లేక ఈ అయిదుగురు,
అయిదుగురు మాతర్మే, శారా అయిదుగురు మాతర్మేనా?” కాదు, అది ఆ
అరథ్ం కాదు.
44 అది కనయ్కల యొకక్ చన, శారా, దివిటీలలో నె కలిగి వెళిల్పోయిన
కనయ్కలు వారు పెండిల్కుమారెత్లో భాగము. మరియు నాకరథ్మైనటుల్గా…
45 మరియు, తరువాత మీరు గమనిసేత్ వారు ఆఖరు జాము యొకక్ కనయ్కలు.
జాములను చుచు వచిచ్న యెడల, ఏడు జాములునన్వి. ఏడవ జాము, మధయ్
రాతి వేళ. ఇపుడు ఈ మధయ్ రాతి జాములో, ఈ కనయ్కలు మేలొక్ని వారి దివిటీలు
వెలిగించిరి, లోపలకు వెళిల్రి; అకక్డ నిదించు కనయ్కలు…
46 “ఇపుడు, ఇకక్డ ఈ భాగము, ఈ అయిదుగురు” అది పర్శన్కు
జవాబుయైనటల్యితే, ఏ అరథ్ం “అకక్డ అయిదుగురు మాతర్మేనా?” మరియు
ఇకక్డ చాలా పర్శన్లు మనకునన్వి. ఏడు వేలమంది మొదలగు వాటిని రిచ్.
ఇపుడు, అది కేవలము చిహన్ము, అందులో భాగము. మరియు, ఈ ఆఖరి
కాలములో, ఏడవ జామున మేలొక్నిన వారు,…“అయితే అయిదుగురు మాతర్మే
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మేలొక్ని, మరి మారచ్బడి పెండిల్కుమారెత్తో, పెండిల్కుమారునితో లోపలకు వెళిల్రి.
కాదా. ఇపుడు వారికి వారే…”
47 కేవలం అయిదుగురు మాతర్మే యుందురని దాని అరథ్ం కాదు. ఎందుకనగా
మనము ఈ వారములో చినటుల్గా కాలాలనిన్టిలో నిదించుచునన్వారు వీరే,

శారా.
48 పౌలు యొకక్ దినాలలో, ఎఫెసుకు సంఘపు త; పౌలు ఈ సంఘానికి
వరత్మానికుడై యుండి, ఈ సంఘమును కనుగొనెను. జఞ్పిత్ంచుకో, పౌలు,
ఎఫెసులో సంఘానిన్ కనుగొని, ఆ సంఘానికి వరత్మానికుడయాయ్డు. ఆ
సమయములో ఆ దేశములోనునన్ ఆతమ్ సింహపు ఆతమ్. మరియు సింహము,

దా గోతర్ సింహము, అనగా కీసుత్. కీసుత్ వాకయ్ము. పౌలు ఆ కాలము యొకక్
వాకయ్ముతో ఉండెను! వేలకొలది మంది ఆ కాలంలో నిదించారు. ఔనా? [సభ
“ఆమేన్.” అని అంటునన్ది.—సంపా.]
49 అటుతరువాత, మరొక కాలము వచెచ్ను. మరియు అంధకార కాలంలో
సంఘము సిథ్రపడినపుడు, ఎదుద్ యొకక్ ఆతమ్ బయలువెడలింది; పని, శర్మ,
సమరప్ణ, వారి పాణాలు అరిప్ంచుట, హతసాకుష్ల పేరిట వేలకు వేలు నిదించారు.
వారు ఎదురు సుత్నాన్రు. శారా.
50 అటుతరువాత, తరువాత కాలము వచెచ్ను. థరన్, దిదుద్బాటు కాలము.
అకక్డ మానవుని యొకక్ యుకిత్, జాఞ్నము బయలువెడలెను. మీరు గమనిసేత్,
మానవుడు వాటితో బయలువెడలి, అతడు దానికి తన యొకక్ వివేకమును

కష్మబుదిధ్ని చేరాచ్డు. అదియే అతనిని ఇంకొకదానితో వివాహమాడునటుల్
చేసింది, శారా. శారా? అతడు దేవుని జాఞ్నముతో నిలచినటల్యితే,
దిదుద్బాటు చే త్ సాగిపోతే…అయితే అతడేమి చేశాడు? ఆ వయ్కిత్ థర్
వరత్మానము కలిగియునన్ తరువాత, థర్ మరణము తరువాత, వారు ఒక

థర్ సంసాథ్పకములను కలిగియుండిరి.
51 వెసీల్ మరణము తరువాత వారు మెథడిసుట్ సంసాథ్పకమును కలిగియుండిరి.
ఔనా? అకక్డ, ఆ మారగ్మున మీరు వెళుల్చునేయునాన్రు. అది—అది…అది అది
చేయును. ఇపుడు, మీరిది—గమనించాలని నేను కోరుచునాన్ను. ఔను. ఇపుడు,
పెంతెకొసుత్ను రిచ్ ఒకరు అడగవచుచ్, అది డవ కాలము.
52 మీరు గమనించండి, ఆ కాలములో పర్తి యొకక్టియు పరిశుదాధ్తమ్లో
ఒకసారి మునిగినవి. నీతిమతవ్ము పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ పని; శుదీధ్కరణ
పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ పని; అయితే బాపిత్సమ్ము అనునది పరిశుదాధ్తమ్. ఆ కారణం
చేతనే ఒక పర్వచనాతమ్క పర్వకత్ రావలసియుండెను. కాలమునకు వరత్మానికుడు
లేడు. ’ఏలయనగా పరిశుదాధ్తమ్ తనకుతానే వచెచ్ను. బాపిత్సమ్ములో ఆయన యొకక్
సం రణ్తలో వచెచ్ను.
53 అయితే కాలము యొకక్ ముగింపులో, ఇతరులు వచుచ్టలో ముగిసినటుల్గా,
మనమకక్డ సుత్నాన్ము, వరత్మానికుడు పంపబడాడ్డు. ఆ కొదవలనిన్,
మొదలగువనిన్ ఆ విధముగా వాటి సాథ్నములో పెటట్బడును. అటుతరువాత
సంఘమునకు ఎతత్బడుట వచుచ్ను.
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54 అయితే, ఈ పలు పలు విషయాలను పలు విధములుగా చాలా మంది
విభాగించారు, “ రుయ్డు చీకటిగా మారును, చం డు…” వారు దానిని ఇకక్డ
కైసత్వ కాలమునకు అనవ్యించుచునాన్రు. అకక్డ వారు పర్భువును డు
పర్శన్లు అడిగారు. ఆయన వాటికి జవాబిచిచ్నపుడు, డండి, వారు అవి

చుటలో తపిప్పోయారు.
55 ఇపుడు, గడచిన రాతి, ఏ పర్శన్ లేదనుకుంటాను. మనము వాటిలో పర్తీ
పర్శన్ను తీసి వాటిని ముదర్ల కింద ఉంచుదాము. మరియు ముదర్లు సం రణ్
పుసత్కము, దానికదే.

మీరది నముమ్తునాన్రా, డాకట్ర్? [ఒక సహోదరుడు “ఔను” అని చెపెప్ను.—
సంపా.]
56 శారా, సమసత్ము ఒకక్టిగా చుటట్బడియునన్వి. మరియు యేసు ఏమి
చెపాప్డో అది తీసుకునాన్ము. వారు డు పర్శన్లు అడిగారు, శారా, “ఇవి
ఎపుప్డు జరుగును? నీ రాకడకు చన ఏది? మరియు లోకమునకు అంతము
ఏది?” మరియు ఆయన వాటికి జవాబిచెచ్ను…ఒకటి తపప్, వాటిని మనము
లాగాము. అదేంటి? ఏడవ ముదర్. ఎందుకని? శారా, అది తెలియబడలేదు.
ఔనది. పర్తీది తెలియబడెను. నేను వాటిని ముందు వెనుకకు తిపిప్ పోలిచ్

పించాను.
57 మరియు నేను గతరాతి వాసుకొనన్పుడు, మరియు అకక్డకు వచిచ్…నా
పాత వివరణ పుసత్కమును తీసుకొని అది చినపుడు, సరే, ఇంకో సాథ్నంలో
నేను ఒకటి పెటిట్యుండుట శాను, ఆలాగు. వాటిని నేను ముందుకు వెనుకకు
ఉంచాను. అదీ నేను చేసినది. మీరు అది పటుట్కునాన్రనుకుంటాను. మీరు, మీరు
పటుట్కునాన్రా? శారా?
58 నేను ఒక చోట వాయవలసిన దానిని ఇంకొక చోట వాశాను. అకక్డ
వాయవలసిన దానిని ఇకక్డ వాశాను. రెండు—ఆ రెండిటిని ఉంచాను. 9, 11
లేక 9, 6 లేక ఏదీ…లేక 6 మరియు 11, మరియు—మరియు—మరియు 9
మరియు 11 మరియు ఆ విధంగా కాదు. ఒకటి ఒక వయ్తిరేకము. దాని కింద
తరువాత వచనము. శారా? మరియు అది అదే, జవాబు, తెగులు యుదధ్ము
మధయ్, శారా. అది అకక్డ ఉంది.
59 కాబటిట్ నేనెంతో ఆనందంగా ఉనాన్ను! నేనాలాగున కొనసాగుతునాన్ను…
పర్తయ్కష్త దావ్రా కలిగిన ఉతేత్జము వలన నేను సంతోషంగా ఉనాన్ను. కనుక
నేను—నేను ఇది ఇకక్డ ఉంచాను. పెనిస్ల్, లేక కలము పటుట్కొని రుచ్ండి,
రెండు సథ్లాలలో 11 పెటాట్ను, ఉండ డని దానిలో. మరొక పర్కక్ 11 బదులు 9
అనుకునాన్ను.
60 అయితే, అవి ఎంతగా సరిపడినవో మీరు శారా? ఇపుడు, దానిని
మరువవదుద్. అవి, ఆరు వరకు ఒకదానితో ఒకటి సరిపరచబడి, ఆగినవి. శారా.
గమనించుడి—ముదర్లు విపప్బడటము గమనించుడి. అది ఆరు వరకు వచిచ్,
మరియు ఆగినది. “పరలోకములో నిశశ్బద్ము,” అది అంతే, అది చెపప్బడినది,
“ఇంచుమించు అరగంటసేపు.”
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61 ఇపుడు—ఇపుడు వీటిలో డండి, నేను…నేను తొందరపడి వీటికి
జవాబు ఇవవ్వలసియుంది. ఎందుకనగా డండి, వాటిలో ఒకొక్కక్టి నాలుగు
వారముల పర్సంగం, గర్హించారా, ఆ విధముగా చేసిన పర్తియొకటి వేరే దేనికైనను
దారి తీయును. అయితే ఆలాగు చేయవలెనని నా అరథ్ం కాదు, ’ఎందుకనగా
పర్తియొకక్రి పర్శన్ నేను తీసుకోవాలి, నాకు సాధయ్మైనంత వరకు.
62 ఈ కనయ్కలు…ఆ కాలములో, వారిలో భాగము. పర్తి కాలము కనయ్కలు
కలిగియునన్ది. ఔనా? ఒక—ఒక ముదర్…

త సంఘము యొదద్కు వచుచ్చునన్ది. “ఎఫెసులోనునన్ సంఘపు తకు
వాయుము.” శారా?
63 తరువాత, ఇకక్డకు వచిచ్, తరువాత ఎఫెసు సంఘానికి వాసిన తరువాత
దానిని వెనుకకు వచిచ్ పోలిచ్ డండి, ఒక ముదర్ విపప్బడినది. ఆలాగున మనము
ఆ కారాయ్లను తీసుకొని వచుచ్చునాన్ము. పర్భువు చితత్మైతే, మీకు తెచుచ్టకు
పర్యతిన్సాత్ను. (నా భావమేదో గర్హించారా?)
64 వారు మొదట దేనిని కలిగియుండిరి? సంఘకాలాలు. ఔను. తరువాత,
సంఘకాలాలకు వరత్మానాలు. అదిపుప్డు అందరికి విశదంగా ఉందా?

శారా?
65 మొదట, సంఘకాలాలు శాము, మరియు చరితర్ శాము, నికేయ
ఆలోచనా సభలను, ముందు-నికేయ సభలను శాము. పర్తీదీ చరితర్లో
కనుగొనాన్ము మరియు సరియైన వాకయ్ము యొకక్ అనువాదము చరితర్తో
యుండుట కనుగొనాన్ము. మరియు ఈ లవొదికయ కాలమునకు ఈ
దినమునకు దానిని తీసుకొని రండి, మరియు మీరు—మీరు కలిగిలేరు, దానిని

రిచ్న చరితర్యు లేదు. ఇది ఇపుడు చరితర్ చేసుత్ంది. అదకక్డే యునన్ది.
అటుతరువాత ఈ కాలంలో ఏమైయుండునని పించబడినది.
66 ఇపుడు, మనము ముదర్ల యొదద్కు వచిచ్ ఆ ముదర్ను తెరచాము. దేవుడు ఆ
ముదర్ను మన కొరకు విపాప్డు. ఏంటది? మొదట, ఒక వరత్మానికుడు, సంఘ
కాలము; తరువాత ఏడు ముదర్లు.
67 ఇపుడు, ఏడవ సంఘకాలమును కలుషితము ఎంత తాకినదో మనము

శాము. అయితే, ఏడవ ముదర్ ఏదీ బయలుపరచలేదు. దానికి ఏమి
సంభవించనైయునన్ది అనునది. శారా? ఎందుకనగా ఆ సంఘకాలము
యొకక్ చివరన ఈ సంగతులు బయలుపరచుటకు ఒక పర్వచన వరము
రానైయునన్ది. శారా? మీరు దానిని గర్హిసుత్నాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపిప్నది.—సంపా.] సరే.…ఇపుడు గమనించు, ఏ విధముగా ఆ ఒకొక్కక్
ముదర్…
68 తరువాత నేనికక్డకు వచాచ్ను. మరియు ఆ డు పర్శన్లు యేసుకీసుత్ను
అడిగారు, “ఏమిటి, ఎపుప్డు ఇవి జరుగును, ‘రాతిమీద రాయి నిలువబడని
కాలము వచుచ్ను’? మత పర్పంచములో కేందర్ముగా యుండు ఇది ఎపుప్డు
పడదోయబడి మరియు ఇంకొకటి సాథ్పించబడును? శారా, అదెపుప్డు
జరుగును?” అంతయ్కీసుత్ సావ్రీ! శారా? దానిని ఎదురొక్నుటకు ఏమి బయలు
వెళిల్నది? వాకయ్ము, వాకయ్మునకు విరుదధ్ముగా వాకయ్ము.
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69 అటుతరువాత, అది రాజకీయాలతో అనిన్టితో సిథ్రపడిపోయినది. మరియు
ఎదుద్ శర్మ వచిచ్నది. శారా? అది ఖచిచ్తంగా రెండవది. ఇకక్డ. మరియు
మతత్యి 24 లో యేసు ఈ విధముగా చెపాప్డు, ఔనా. అటుతరువాత మనము
సంసక్రత్ల యొకక్ యుకిత్ యొదద్కు వచాచ్ము. మానవ జీవి దానిని ఎదురొక్నుటకు
బయలువెళెల్ను. అది జరిగిన కారయ్ము. అటుతరువాత నాలుగవ ముదర్ యొదద్కు
వచాచ్ము. అకక్డ అంతయ్కీసుత్ మిశర్మమై “మృతుయ్వు” అను పేరు కలిగియుండెను.
70 ఇపుడు యేసు ఏమి చెపాప్డో గమనించుడి, “మరియు వారిని అగిన్లోనికి
తోసి మరియు ఆమె యొకక్ బిడడ్లను చంపివేయును.” అదియే మరణము,
సావ్రీచేయుట. అది పొటసెట్ంటు మరియు కథోలిక్ వారు. ఇరిరువురు
వారిపై మరణముదర్ను కలిగియునాన్రు. శారా. “ఆమె మరియు ఆమె పిలల్లు
నాశనము చేయబడిరి.” కాబటిట్ మీ సంసాథ్పకములపై ఆధారపడినటల్యితే, ఇపుడే
మీరు రమౌట మంచిది.
71 మరియు అది ఏడవ ముదర్ యొదద్కు వచుచ్నపప్టికి, యేసు అకక్డే
నిలుపుచేశాడు. “చం డు రకత్ముగా మారును మరియు సమసత్మును
అంధకారమగును” అని చెపుప్ట దావ్రా ఆయన ఆరవ ముదర్ను తెరచాడు.…
ఈ కారయ్ములు జరుగును. మనము ఇకక్డకు వచాచ్ము మరియు ఆరవ ముదర్
తెరచాము. ఆరవ ముదర్ తెరచిన తరువాత, అపుడు వెనుకకు వెళిల్ అదే విషయము

పుతుంది.
72 అకక్డే మీరునాన్రు, లేఖనములలో డు వేరు వేరు సథ్లాలలో
బయలుపాటుతో అది ముడివేయబడియునన్ది. శారా? గమనించుడి.
ఆలాగని యేసు చెపిప్న సథ్లము; ఆయన గర్ంథమును విపిప్న సథ్లము,

మికి పునాది వేయబడినపప్టి నుండి అది మరుగుచేయబడినది; మరియు
అటుతరువాత ఇకక్డునన్ ఈ దినపు పర్తయ్కష్త, అకక్డ దానిని కర్మములో యుంచి,

డు ఐకయ్ముగా కలుపును. డు సాకష్ ము. కాబటిట్, అది సతయ్ము. అది
ఖచిచ్తంగా సతయ్ము.
73 ఇపుడు, ఇకక్డ వచుచ్చునన్ ఈ కనయ్కలు నిదించినవారు, అటుపిదప సమసత్
శరీరము ఆ గుంపుతో కలసి తయారైనది. అది వెళుల్ను… శారా, బుదిధ్గల
కనయ్కలుగా తయారుచేయుటకు. బుదిధ్గల కనయ్కలతోనే ఆ బుదిధ్లేని కనయ్కలు

డా బయలుదేరారు, అంతయ్కీసుత్, నెను కొనుటకు పర్యతిన్ంచినది వీరే.
74 ఇపుడు ఇటు చి నీవెటు చినగాని ఎంత పరి రణ్మో డండి.
నేనికక్డ నిలబడి, ఆ గదిలో పర్తయ్కష్మైన విషయాలు మాటాల్డితే, మీ తల తిరుగును.
అయితే వారికక్డ సమసత్కారాయ్లు పొందినటల్యితే, దానిని మీరెటుల్ చేయగలరు?
75 మరియు తరువాత ఏదో ఒక విధంగా, పర్జల నుండి మీరు రమైనపుడు,
ఆ తరువాత మరమ్ములు తెరవబడుటకు పారంభమౌను. ఆ తరువాత, పర్జలకు
మీరు చెపప్లేని విషయాలు డా మీరు సాత్రు. కారణం, మీరు చిన
యెడల, వారు చినన్ ఢ నమమ్కాలు పారంభిసాత్రు.
76 మరియు తరువాత ఈ చినన్ సవ్సథ్త వరము ఏం చేసిందో, అదేవిధముగా
సంఘమును గజిబిజి చేసిందో మనం దాద్ం. పర్తి యొకక్రు ఒక
ఉదేకానిన్ కలిగియునాన్రు, పర్తియొకక్రు ఇది కలిగియునాన్రు; నా



12 పలుకబడిన మాట

హృదయారంతరంగంలో, (అది సతయ్మని దేవునికి తెలుసు.), అది కర్మము కాదని
నాకుతెలుసు, ’కారణం ఆలాగని ఆయన నాకు చెపాప్డు. శారా? అయితే
అది తపుప్డు అనుకరణ, పర్జలను గుంపుగా చేయుట మాతర్మే. ఇపుడు అది
నిజం. అయితే, మీరు డండి, నీవు ఆ విషయాలు చెపప్లేవు. దానిని ఆలాగే
వదలివేయుట మంచిది.
77 మరియు మీకు డవ లాగుడు గురుత్నన్దా? ఆయన చెపాప్డు,
“ఎవరితోను చెపప్వదుద్.” నేను చెపిప్నది అదేనా? ఎంతమందికి అది
జాఞ్పకమునన్ది? నిజమేనా. దరశ్నంలో, నేను అకక్డ నిలబడి ఆ చినన్ టుకు
లేసులను ఆ రంధర్ముల గుండా ఎకిక్ంచుటకు పర్యతిన్ంచుట, ఎందరకు
గురుత్ంది? ఆయన చెపాప్డు, “పెంతెకొసుత్ బిడడ్లకు అతీతమైన విషయాలు నీవు
బోధింపలేవు” అని.
78 నేను చెపాప్ను, “ఇది డవ లాగుడు, మరియు అది తెలియబడదు, కాబటిట్
నాకు సహాయపడుము దేవుని కృప వలన.”

ఇపుడు—ఇపుడు, మనము—మనమిపుడు అంతయ్కాలమున ఉనాన్ము.
కృపా సింహాసనము నాయ్య పీఠముగా అగువరకు ఎకుక్వ కాలము పటట్దు. ఇవి
వచుచ్ట మీరు చునపుప్డు మరియు ఈ పర్జలు వచుచ్ట మీరు చునపుడు,
మీరు డా లోపలకు వచుచ్ట మంచిది. మీరు లోపల లేనటల్యితే. శారా?
79 ఇపుడు, “పరలోక సథ్లములో డుకొనుట,” శారా. సంతోషించుట
కంటే మికక్టమైన కారయ్ము యని భావము డా. “పరలోక సథ్లములో,” మీరు
నిజముగా డుకునన్టల్యితే అది యొక భయపడవలసిన విషయం.
80 ఆ పర్భువు త…యొదద్ నిలబడినపుడు, మీరు అరచవచుచ్, కేకలు
వేయవచుచ్ను. అది, అది అది కాదు. అది మీకు చనిపోవునంతగా భయము
కలిగించును. శారా? కాబటిట్, శారా, అకక్డ కేవలం ఆనందించుటలో,
ఉదేక నాటయ్ములో వయ్తాయ్సముంది, అది సరే. అటు తరువాత అసలైన విషయానికి
వసుత్ంది. శారా? శారా? అకక్డే భయమునన్ది. అది భయపడవలసిన
విషయం. మీరు నశించిపోయారని భయం కాదు; అయితే తకు ముందు
నిలబడినపుడు, పరిశుదాధ్తమ్ తనకుతానే అకక్డ నిలబడి యునన్పుడు భీతి
కలుగును.
81 ఇపుడు, అది పెండిల్కుమారెత్లో భాగమైయునన్ది. నిదించిన వారందరును
చేరి ఆ గుంపుగా ఉంటారు. మరియు దానిని ఖచిచ్తంగా డలేము…

[టేపు రికారుడ్ చేయు పరికరము ఆగిపోయింది. టేప్ లో ఖాళీ సథ్లము
ఉనన్ది.—సంపా.]…పరుండబెటట్బడిన ఈ యొకక్ చేతి రుమాళల్ దావ్రా,
పర్జలకు సవ్సథ్త మీరు అనుగర్హించమని పారిథ్సుత్నాన్ను. యేసు నామములో,
ఆమేన్.

ఇపుడది బాగుందా? [సహోదరులు “ఆమేన్” అని చెపాప్రు—సంపా.]
వందనాలు మీకు. ఒకరు దేనిమీదనైనా కాలు పెటాట్రా? [ఒక సహోదరుడు
చెపాప్రు, “ఆ వరుసలో చాలా టేపు రికారుడ్లు యునన్వి.”] చాలా టేపు రికారుడ్లు
ఉండుట వలన దానిపై ఎకుక్వ బరువు ఏరప్డింది. ఔనా! మంచిది. టేపును తీసి
దానిని మారిచ్వేయండి. ఇపుడు తరువాత పర్శన్ను గమనించండి.
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174.సువారిత్కులు పొలములో పనిచేయుట కొనసాగవలెనా?
82 ఒకవేళ “ఈ ఘడియలో,” దాని అరథ్ం ఏంటి. తపప్క అనిన్ విధములుగా. ఏ
ఒకక్ విషయము మారచ్వదుద్. ఉదయవేళ యేసు వచుచ్చునన్టల్యితే, అది ఈ
దినము నుండి పది సంవతస్రములనుకొని ఈ దినమున బోధించు, అయితే అది
ఈ ఘడియలోనే జరుగనునన్టుల్ జీవించు.
83 వదుద్—ఇపుడు దేనిని రిచ్ సందేహించవదుద్. దానిని రిచ్ నేను నీకు
హెచచ్రిక చేయ పర్యతిన్సుత్నాన్ను. ఔను. వి డ్రంగా వింతగా యుండవదుద్.
దేనిని మారచ్వదుద్. అయితే మీరు ఒకటి తపుప్ చేసుత్నన్టల్యితే లేక కీడు
చేసుత్నన్టల్యితే, పశాచ్తాత్పపడు, శారా, తిరిగి దేవుని యొదద్కు రండి. మీరు
ఎలల్పుప్డు చేయుచునన్టుల్గానే మీ యొకక్ సువారత్ పరిచరయ్ను కొనసాగించుడి.
84 మీరు ఇలుల్ కటుట్చునన్టల్యితే, కటట్ండి. యేసు రేపు వసేత్, మీ కరత్వయ్ములో
నమమ్కసుత్లుగా యుండండి. మీరు ఆలయానిన్ కటుట్చునన్టల్యితే, సాగిపోండి,
కటట్ండి. ధనమును నా జేబులో ఉంచుకొనుట కంటే ఆలాటి కారాయ్ల కొరకు
పెడతాను. శారా?
85 కాబటిట్—సాగిపోండి. మీరునన్ విధముగానే కొనసాగించుడి. ఇపుడు
పర్తియొకక్రు అరథ్ం చేసుకునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని అనన్ది.—సంపా.]
మీరునన్టుల్గానే యుండి ఆలా కొనసాగించుడి. ఇపుడు, నిలుపు చేయవదుద్.
ఏదీ చేయవదుద్…మీరుండినటుల్ ఆ విధంగానే యుండండి. పర్భువును సేవి త్
యుండుడి.
86 ఇపుడు, ఉదాహరణగా, మీరు—ఒక మనిషి కొరకు
పనిచేయుచునన్టల్యితే, అది వదిలిపెటుట్ సమయమునకు పదిహేను నిముషాలు
ఉనన్వని మీరు ఎరుగుదురు. “సరే,” “ఉఁ. ఇక పదిహేను నిముషాలునన్వి, కనుక
నేను వెళిల్ రుచ్ంటాను,” అని నీవు చెపేత్, నీకు పదిహేను నిముషాల జీతము
తగిగ్ంచబడును.
87 నీవు గోధుమ నాటుతునన్టల్యితే; గోధుమ నాటు. నీవు బంగాళదుంప
తర్వువ్తునన్టల్యితే; తర్వువ్, వాటిని వెలుపలకు తీయు. “సరే, ఎవ అవి తినరు”
అని చెపప్వదుద్. అదేమి వయ్తాయ్సము చేయదు. ఏలాగైనా వాటిని వెలుపలకు తీయు.

శారా? ఆఁ. నీవు ఆలాగే కొనసాగించు.
88 గత దినమున నేనొకరి యొదద్ నుండి ఒక ఉతత్రం పొందుకునాన్ను.
చెపాప్రు, ఒకరు వారితో చెపాప్రు, “సరే, సమయము సమీపించినది, పొలమును
అమిమ్వేయ్. ఇపుడు మీరు పొలము పండించి ఆ పంటను తినుటకు మీకు
అవకాశము లేనేలేదు.” అనాన్రు, “ఎందుకనగా వెయేయ్ండల్ పాలన పారంభం
కానునన్ది. నీకు అది అవసరము లేదు. కాబటిట్ మీరు ఆలాగు చేయండి…
మరియు శర్మ కాలము జరుగునపుడు, మీ బిడడ్లు రకిష్ంచబడని యెడల, వారు…
బిడడ్లు పొలమును కలిగియుండనీయుడి. వారు అది భుజిసాత్రు. అయితే
మీరు మీ యొకక్ పొలమును అమిమ్” మరియు—మరియు ఆలాగుండుడి.
మరియు వారు…
89 నేను అంటాను, “ఓ, మై!” ఆయన రేపు వచుచ్చునన్టుల్ నేనెరిగియునన్టల్యితే,
నేను వయ్వసాయకుడనైతే, నేను ఈరోజు నా యొకక్ పంటను వేసాత్ను. ఖచిచ్తం.



14 పలుకబడిన మాట

ఆయన ననున్ వయ్వసాయకుని చేసిన యెడల నేను నా విధిలో నిలచియుంటాను.
ఔను. ఆయన ననున్ ఒక మెకానిక్ గా చేసేత్…
90 గత దినాన ఒకరనాన్రు, అతడు చెపాప్డు, “ఒకరు లోపలకు వచిచ్ ‘చెపాప్డు,
సహోదరుడా, ఏంటో తెలుసా?’ అని అడిగాడు. అతడు చెపాప్డు, ‘నేను’
నీకు నా యొకక్ రెండవ తాళపు చెవి గుతిత్ని ఇవవ్బోతునాన్ను. నేను కొతత్
కారును కొనాన్ను.’ అతడనాన్డు, ‘నేను’ నీకు రెండవ తాళపు చెవి గుతిత్ని,
ఇవవ్బోతునాన్ను,’ అని తన సంఘకాపరితో చెపాప్డు. అనాన్డు, ‘నేను’ నీకు
రెండవ తాళపు చెవి గుతిత్ని ఇవవ్బోతునాన్ను, ’ఎందుకనగా ఎతత్బడుట బహుశా
రావచుచ్ను. తెలుసా, మరియు’ అనాన్డు, ‘ఇవి ఇక నాకు అవసరముండవు.’”
కాపరి వదిలిపెటట్బడబోవుచునాన్డు. శారా. ఓ! అది సిదధ్పడుట. ఔనుకదా?
మంచిది. అయితే—అది ఆ విధంగా ఉండును. డండి. మనం ఆ విధంగా
ఉండాలి.
91 మనము తపప్కుండా సిథ్ర బుదిధ్ కలిగి, గటిట్ కైసత్వులుగా ఉండవలసియునన్ది.
ఔనా. అందుకొరకు నేను ఆఖరి నిముషము వరకు పని చేయుటకు ఇకక్డ
ఉనాన్ను. నేను నిరవ్రిత్ంచవలసిన విధి యొకటి యునన్ది. మరియు నేను నా విధి
నిరవ్హణలో నమమ్కసుత్నిగా కనుగొనబడవలసియునన్ది. ఆయన ఈ ఉదయం
వచిచ్నటల్యితే, ఇకక్డ వేదిక యొదద్ నిలబడగోరుచునాన్ను.
92 నీవు అడుగుతావు, “సహోదరుడా బెన్ హాం, ఆయన ఈ ఉదయం
వచుచ్చునన్టల్యితే నీవు అకక్డ బయట నుండవలెనా?” లేదండి!
93 ఇది నా విధి నిరవ్హణ. ఆయన వచిచ్నపుడు, నేనికక్డే నిలబడి బోధిసాత్ను.
నేను చెపుప్ విషయాలే చెపాత్ను. తరువాత ఆయన వచిచ్నపుడు, నేను ఆయనతో

డా వెళాత్ను, శారా.
94 నేను పాఱతో బంగాళాదుంపలు తర్వివ్న యెడల, నేనెంతగా తర్వవ్వలెనో
నేనంతగా తర్వువ్తాను. ఆయన వచుచ్నపుడు, నేను పాఱను పడవేసి ఎతత్బడతాను.

సునాద సంవతస్రము రిచ్ గురుత్నన్దా? వారు పాఱతో—పాఱతో
తర్వివ్న యెడల వారు తర్వువ్చునే యుంటారు. సునాద సంవతస్రము ఇంకా పది
నిముషాలు ఉనన్వనియు సునాద సంవతస్రమున ర ఊదబడుననియు వారికి
తెలుసు. వారు గడిడ్ని తీయుచు, వారు చేయునది చేయుచుండిరి. అయితే ర
ఊదబడినపుప్డు గడిడ్ని ఎతిత్వేయు కరర్ను అటేల్ వదిలి వెళిల్పోతారు. శారా?
ఔను. ర మోగు వరకు గడిడ్ని ఏరుచు కొనసాగిసాత్రు.…సరే

[అకక్డ సమీపమున నుండి ఒక శబద్ము వినబడుచునన్ది—సంపా.] పర్శన్
“తెరువబడిన పర్కారము…” అది…? సంభవించినదా? ఊ? అది—అదికక్డ
శబద్ము చేసియునన్ది. ఒక పర్శన్:
175.అయిదవ—అయిదవ ముదర్ విపప్బడిన పర్కారముగా, మోషే,

ఏలీయాలు—చనిపోవలసియునన్ది. హనోకు సంగతి ఏంటి?
95 నాకు తెలియదు. శారా? నేను—నేను…నాకు తెలియనటల్యితే,
నేను నాకు తెలియదని మీకు చెపప్బోవుచునాన్ను. శారా? నాకు—నాకు
పర్జలారా, అనిన్ జవాబులు నాకు తెలియదు. నాకు—నాకు తెలియదు. మరియు
నాకు తెలియనటల్యితే, నాకు తెలియదని నేను మీకు చెపప్బోవుచునాన్ను. నాకు
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తెలియనటల్యితే…నాకు తెలిసినంత వరకు నేను మీకు చెపాత్ను, ఔనా. అయితే
నాకు—నాకు తెలియదు.
96 అందును రిచ్, నాకు నేను తరచుగా ఆశచ్రయ్పడుతుంటాను. హనోకు
ఉనాన్డు…మోషే వచుచ్టను మరియు ఏలీయా తిరిగి వచుచ్టను నేను

శాను. మరియు వారు చంపబడాడ్రు. శారా. అయితే ఇపుడు హనోకు
సమయమునకు ముందే కొనిపోబడాడ్డు. నేను తరచుగా ఆలోచి త్
ఆశచ్రయ్పడుతుంటాను, “సరే. అదేంటి? అని.”
97 ఇయితే, పిదప, నేను మీకు చెపప్గలిగిన ఒకేయొక ఆదరణ ఒకటియుంది,
అది. ఇపుడు గమనించండి, మోషే నలభై సంవతస్రాలు మాతర్మే దేవుని
సేవించాడు. ఔనా? అతడు—అతడు ట ఇరవై. అయితే ఇరవై
సంవతస్రములు…నలభై సంవతస్రములని నా భావం. అతడు తన
విదయ్నభయ్సించాడు. ఔనా? రెండవ నలభై సంవతస్రములు అతనిలో నుండి
దేవుడు అది తీసివేసుత్నాన్డు. మరియు డవ నలభై సంవతస్రములు అతడు
దేవుని సేవించాడు. ఔనా. సరే. అయితే హనోకు దేవునితో అయిదు వందల
సంవతస్రములు నిందారహితముగా నడిచాడు. శారా? శారా? కావున,
మోషే, ఏలీయాలు ఇంకొదిద్ కాలము సేవ చేయుటకు వసాత్రు.
98 ఇపుడు, అది, అది సరియని నేను చెపుప్ట లేదు, శారా. ఒక ఆలోచనకై
నేనది మీకు ఇచాచ్ను. ఔను. అయితే చెపుప్టకు అది ఏ భాగములోనిదో నాకు
తెలియదు. నేను వాసత్వముగా—అకక్డ ఏమి జరిగిందో లేక దేవుడు ఏమి
చేయునో నాకు తెలియదు.
176.పర్కటన 3:12 లో ఉనన్ జనుల మీద ఉండు నామము ఏమిటి?
99 నాకు—నాకు తెలియదు. అఁ. ఆయన చెపాప్డు, “వారికి ఒక తన
నామము ఇవవ్బడును” నాకు—నాకు—నాకు తెలియదు అదేంటో, శారా.
బహుశా మనము అకక్డకు చేరుకునన్పుడు అది తెలియబడును, అయితే ఇపుడు
నాకది తెలియదు. శారా, ఆయనది చేయబోతునాన్డు. శారా? ఆయన
వారికి తన నామము ఇచుచ్ను—వారికి మాతర్మే తెలియును. ఔనా?
177. ఇపుడు, సహోదరుడా బెన్ హాం, విడాకులు ఇచిచ్న తరువాత వివాహమును

అనుమతించు లేఖనము ఏదైనా ఉనన్దా? ఇది చాలా పాముఖయ్మైనది.
100 అది “పాముఖయ్మైనదని” అది చెపుప్చునన్ది. సరే, ఆ కారణం చేత…అది
దీనికి సంబంధించినది కాదు. నా సహోదరుడా లేక సహోదరీ, అదెవరైనది నేను

చినపప్టికి, నీ సహచరిని చనిపోతే గాని మీకు అనుమతి లేదు. ఎందుకనగా,
బైబిల్ చెపుత్ంది, “వారు బర్తికియునన్ంత కాలము మనము బదుధ్లమైయునాన్ము.”

శారా?
101 కాబటిట్—“దానికి సంబంధించిన లేఖనము ఏమైనను ఉనన్దా?”
ఇకక్డ అది అడుగబడినది. “ఏదైనా లేఖనము ఉనన్దా?” శారా?
“ఏదైనా లేఖనమునన్దా?” నేను కనుగొనినంత వరకు లేదు. శారా, నేను
కనుగొనినంత వరకు లేదు.

కారణం, పౌలు చెపాప్డు—వివాహితులైన వారిని రిచ్ చెపాప్డు,
“సహచరిని లేక సహచరుడు చనిపోయిన యెడల, పర్భువు నందు వారు
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వివాహము చేసుకొనుటకు వారికి సావ్తంతర్య్ము కలదు.” అయితే అంతవరకు,
అయితే గమనించండి, దానిని తీసుకోండి, “మరణము మనలను విడదీయు
వరకు.” అదంతే. మీరు దాని మీద పర్మాణము చేశారు. ఔనా.
102 కాబటిట్ ఆలాగునన్దని నేననుకోను. ఇపుడు, ఆలాగైతే…మీరు కనుగొంటే
అది సరియైతే, మంచిదే, అయితే నా మటుట్కైతే నేను—నేనది కనుగొనలేదు.
178.పర్కటన 6:6 లో “నీవు నెను దాకాష్రసమును పాడుచేయవదుద్”

అనుదానికి అరథ్మేమిటి?
103 అది పరిశుదాధ్తమ్. శారా? మనము ఇపుడే దానిన్ రిచ్ చెపుప్కునాన్ము.
బహుశా వరత్మానమునకు ఆలసయ్ంగా ఒకరు వచిచ్యునాన్రేమో, వారు…ఇతర
టేపుల కొరకు, శారా.

“ నెను మరియు దాకాష్రసమును పాడుచేయవదుద్.” నె మరియు
దాకాష్రసము అనగా అరథ్మేంటి?

104 నె, దానిని మనము చనగా తీసుకునాన్ము, అరథ్ం పరిశుదాధ్తమ్.
శారా? దాకాష్రసము…మరియు నె కలిపి బైబిల్ గర్ంథములో ఆరాధనలో

యునన్వి. శారా? మరియు దాకాష్రసము, అది ఉంచినపుడు, అకక్డే నాకు
తలంపు వచిచ్నది, “ఉతేత్జము.” దాకాష్రసము ఉతేత్జానిన్ కలిగిసుత్ంది. మరియు
దాకాష్రసము, అది పర్కృతి సవ్భావముగా ఉతేత్జానిన్ కలిగించినటుల్, బయలుపాటు
వలన ఉతేత్జమునకు అది సాదృశయ్ముగా ఉనన్ది.
105 ఇపుడు ఆలోచించు. సంఘానిన్ ఏది ఉతేత్జం కలిగిసుత్ంది? పర్తయ్కష్త. ఔనా?
కాబటిట్ దాకాష్రసము, కొతత్ దాకాష్రసము…ఇపుడు గమనించండి. అరప్ణలో

నె మరియు దాకాష్రసము కలసి వెళుల్ను. సంఘ ఆరాధనలో కలసి వెళుల్ను.
గమనించు. కలసిన చనలు, కలసిన సమిమ్ళితము.
106 మీ యొదద్ అకారాధి చిక నిఘంటువు యుంటే ఆరాధనలో దాకాష్రసము,

నె యుండుట పటీట్ యంతటిలో యుండుట మీరు కనుగొనగలరు. మీ యొదద్
డెన్స్ యుంటె అకక్డ డా చెపప్బడింది.

107 ఇపుడు దీనిన్ రిచ్ గమనించు. అయితే డండి. నె ఎలల్పుడు
పరిశుదాధ్తమ్. అది యెహెజేక్లులో కనుగొంటునాన్ము. పాత నిబంధనలో
మనమది సుత్నాన్ము. కొతత్ నిబంధన అంతట మనమది సుత్నాన్ము.
108 ఎందుకు మనము రోగులను నెతో అభిషేకిసుత్నాన్ము? రోగులను

నెతో మనము అభిషేకిసుత్నాన్ము. ఎందుకనగా, వారి మీద పరిశుదాధ్తమ్
కుమమ్రింపుకు గురుతుగా అది యునన్ది. డండి. ఇంకా బుదిధ్గల కనయ్క

నెను కలిగియునన్ది; బుదిధ్లేని కనయ్క యొదద్ నె లేదు, ఆతమ్ లేదు.
శారా. అదీ నె. మరియు అటు తరువాత దాకాష్రసము. అది—

అది… నె పోలికగా యునన్టల్యితే, దేవునికి పోలికగాయుంటే. దేవుడు
ఆతమ్యైయునాన్డు. డు?
109 దేవుడు వాకయ్మైయునాన్డు. “ఆదియందు వాకయ్ముండెను. వాకయ్ము దేవుని
యొదద్ నుండెను. వాకయ్ము శరీరధారియాయెను, మరియు అది దేవుడు.”
ఇపుడు, తరువాత వాకయ్ము…ఇకక్డ పర్కృతి పములో రొచ్నియునన్ది.
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దాకాష్రసమును నీరు వలె లేక వాకయ్మును వాయ్ఖాయ్నించు ఆ బయలుపాటును
పర్తయ్కష్పరచుట, అది ఒక విశావ్సిని ఉతేత్జపరచును, మీరు డండి. మై వారు
చెపాత్రు, “కితం నేనెనన్డు డలేదు! మై! మహిమ!” అదేమిటి? శారా,
ఉతేత్జము. శారా పర్తయ్కష్త యొకక్ ఉతేత్జము.
110 గడచిన దినమున నేను అకక్డ రొచ్నియునన్ంత వరకు నాకు తెలియదు.

శారా? అది, “ నె, దాకాష్రసము ఏమైయునన్దో…?” అవి, “ , మీరు
వాటిని పాడుచేయవదుద్.” అది నలల్ని గురర్ం మీద సావ్రీ చేయువాడు. మరియు
అది అంధకార యుగము సంఘము యొకక్ డవ కాలము.…గమనించు.
మరియు “అకక్డ అందులోనికి కొదిద్గా, కొదిద్గా మిగిలియునన్ది. అయితే దానిని
పాడుచేయవదుద్.”
111 మరియు నేను నముమ్తునాన్ను. మీరు టేపు మీద డవ ముదర్ను
పొందుకునన్టల్యితే, మీరు…మీరది అకక్డ సాత్రు. మేమకక్డ వివరంగా
విశదీకరించాము.
179.సహోదరుడా బెన్ హాం, గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్ జీవ గర్ంథము, జీవ గర్ంథము, ఒకే

గర్ంథమా?
112 ఖచిచ్తం, ఔనా. ’ఎందుకనగా ఈ గర్ంథములోనే సమసత్ విమోచనా
వాయబడియునన్ది. శారా? వారి పేరుల్…నీవు అడుగుతావు, “సరే, మా
యొకక్ పేరు గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్ జీవ గర్ంథమందు పెటట్బడియునన్దా సహోదరుడా
బెన్ హాం, గతరాతి అది పెటట్బడినది.” లేదు. నీ పేరు ఇపుడు పెటట్బడలేదు.
లేదు. లేదు. అది అకక్డ యునన్దని గతరాతి నీవు అది కనుగొనాన్వు.

శారా, ఎందుకనగా, మికి పునాది వేయబడకమునుపే వారి పేరులు
వాయబడియునన్వి. శారా? అదంతయు ఒకే గర్ంథము. శారా.
180.ఇపుడు, సహోదరుడా బెన్ హాం, కీసుత్ వచిచ్నపప్టి నుండి జనిమ్ంచిన పర్తి

దుడును రకిష్ంచబడుననుట నిజమా? మరియు ఒక లకష్ నలభై
నాలుగు వేలమంది ఎవరు? పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా ముదింపబడుటకై
ముందుగా నిరణ్యింపబడినవారు వీరా? మరియు వారి యొకక్ పని
ఏమిటి?

113 అకక్డ ఒకదానిలో డు పర్శన్లునన్వి. అయితే, ఇకక్డ మొదటిది:
కీసుత్ వచిచ్నపప్టి నుండి జనిమ్ంచిన పర్తి దుడు రకిష్ంపబడునను మాట
నిజమా?

114 లేదు. ఎవవ్ రకిష్ంపబడరు. వారు దులుగాని లేక అనుయ్లుగాని జగతుత్
పునాదికి ముందే ఎవరి పేరులైతే గొఱెఱ్పిలల్ జీవగర్ంథమందు వాయబడునో,
వారు మాతర్మే రకిష్ంపబడతారు. శారా. అంతే. ఆ మరమ్మును గర్ంథము
పటుట్కొనియునన్ది. గర్ంథము మాతర్మే దానిని తెరచి పించును; పర్తియొకక్రి
పేరు కాదుగాని, అది ఆ పేరల్ను పిలచుచుండగా గర్ంథము యొకక్ మరమ్మేదని
బయలుపరచును. చివరికిపుప్డు దానిని మీరు గర్హించారా? శారా?
115 “ఇపుడు, ఈ సంఘకాలములో లీ వైల్ రకిష్ంచబడబోవుచునాన్డు, లేక
ఆరమ్న్ నెవిల్,” లేక—లేక ఎవరైనను అని గర్ంథము చెపుప్ట లేదు. లేదు.
అది అది చెపుప్ట లేదు. అది మరమ్మును పుచునన్ది, విషయమేమనన్
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మరమ్మును బయలుపరచుచునన్ది. అయితే విశావ్సము వలన మనకై మనము
అది నముమ్చునాన్ము. అదే గతరాతి నేను చెపిప్నది.
116 ఒకరనాన్రు, “సరే. దానిని పర్యతిన్ంచ నాకు అవసరము లేదు. సహోదరుడు
బెన్ హాం చెపాప్డు, జఫర్ సన్ విల్ లో ఒకక్రే రకిష్ంచబడతారు” అని. శారా?
ఇపుడు, శారా అది ఉపమానమును పుతుంది. అది—అది—అది కాదు,
అది—అది కాదు. లకష్ల మంది రకిష్ంచబడవచుచ్. నాకు తెలియదు. వారిలో
పర్తియొకక్రు రకిష్ంచబడాలని నా నిరీకష్ణ. శారా, అయితే నాకు తెలియదు.

అయితే ఇకక్డ నేను నముమ్ విధమొకటి యునన్ది, “ఆ ఒకక్డను నేను.”
నీ కొరకు అదే నముమ్. నీవు కానటల్యితే, ఆలాగైతే నీ విశావ్సములో తపుప్
ఒకటియునన్ది. నీవేమి చేయుచునాన్వో నిశచ్యత లేకుండా ఉనాన్వు.
117 నీవు ఏలాగు—నీవు రకిష్ంచబడాడ్వో లేదో ఖచిచ్తంగా తెలియకుండా
ఏలాగు మరణమును ఎదురొక్నగలవు? శారా? నీవు ఇకక్డకు వెళిల్, ఇకక్డ
పడియునన్ ఈ కుంటివాని యొదద్కు వెళిల్, మెలికలు తిరిగిన గుడిడ్వాని యొదద్కు
“యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు లేచి నిలబడు అని చెపప్గలవు?
యేసుకీసుత్ నినున్ బాగుచేయును” అని ఎటుల్ చెపప్గలవు?
118 అకక్డొక చనిపోయి చలల్బడిపోయి, బిగుసుకుపోయిన ఆ మృత శరీరము
అకక్డ గంటల కొలది పడియుండగా నీవు అకక్డ నిలబడి, “పర్భువు ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు, లేచి నీ కాళళ్పై నిలబడుమని నీవెలా చెపప్గలవు?” నీవేమి
మాటలాడుచునాన్వో దానిని తెలుసుకొనుట మంచిది. శారా?
119 మంచిది. చెపాత్వు, “మరణము సమసత్మును హకుక్ పొందియునన్ది. అంతా
అయిపోయినది.” ఆఁ, అయితే వాకయ్ము బయలుపరచబడినపుడు, మరియు
మీకు తెలుసా అది దేవుడు, అది కారయ్ములను మారుచ్ను. ఔను.
120 ఇపుడు, ఔను, ఈ దులు… దులందరు రకిష్ంచబడరు.
లేదండి. వారు రకిష్ంచబడరు; కేవలం ఎవరైతే… దుని రిచ్ ఆయన
మాటాల్డుచునన్పుడు, వారు వదలి వెళుల్నపుడు, “ దుడు” అని ఇవవ్బడెను…
నేను అనుకుంటాను, మొదటిగా నెబుకదెన్జరు “ దుడని” వారిని పిలిచెను.
ఎందుకనగా దా గోతర్ము అకక్డకు కొనిపోబడాడ్రు. మరియు “ దుడని”
పేరు పెటాట్రు, ఎందుకనగా వారు దయ నుండి వచాచ్రు. మరియు

దుడని పేరు పొందుకునాన్రు.
121 అయితే, ఇశాయేలు వేరు. ఇశాయేలు మరియు దుడు వేరువేరుగా
ఉనాన్రు. పర్తి దుడు—పర్తి దుడు ఇశాయేలీయుడు కాదు.

శారా. లేదు. అతడు దుడు. అయితే ఇశాయేలు… దులందరు
రకిష్ంపబడతారని పౌలు చెపప్లేదు. అతడు చెపాప్డు, “ఇశాయేలీయులందరు
రకిష్ంపబడెదరు.” ఎందుకని? ఇశాయేలు యొకక్ పేరు, అది—అది
ఆది నుండియు విమోచనా నామము. శారా? ఇశాయేలీయులందరు
రకిష్ంపబడతారు. అయితే దా అంతా కాదు— దా మతసుత్లందరు
రకిష్ంపబడెదరు. శారా?
122 అనుయ్లవలె. అకక్డ…అకక్డ వేలకొలది వేలకొలది మంది పర్జలు, ఔను,
అకష్రాల లకష్లు లకష్ల మంది ఈ సంఘ సంసథ్లలో నునాన్రు. వారు “కైసత్వులని,
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కీసుత్ సంఘమని” పిలచుకుంటారు, ఆలాటి పేరుల్ కలిగియుంటారు. ఆ విధముగా
పిలువబడుటలో ఏ అరథ్ము లేదు. లేదు…వారు రకిష్ంపబడాడ్రని దాని అరథ్ం కాదు.

పర్జలు చెపాత్రు, “ఇపుడు నీవు దీనికి చెందవలసియునన్ది లేక దానికి
చెందవలసియుంది, ఒక సంసథ్కు, పలానా సంసథ్కు చెందవలసియునన్ది అని.
నీ పేరు మా పుసత్కములో లేనటల్యితే నీవు నశించిపోతావు.” ఇపుడు అది అనయ్
ఆచారము. శారా? అది అనయ్ ఆచారము. శారా?
123 నీవు రకిష్ంచబడు ఒకే ఒక మారగ్ము, అదేదనగా, “ఇచఛ్యించువాని
వలనైనను లేక పరుగెతుత్ వానివలనైనను కాదు…తరువాత, అది కరుణించు
దేవుని వలననే జరుగును.” మరియు దేవుడు, ఆయన యొకక్ భవిషయ్త్
జాఞ్నమును బటిట్ ఆయన మహిమ నిమితత్ము ఒక సంఘమును ముందుగా
నిరణ్యించెను. మరియు అదీ రకిష్ంచబడునది. ఔను. నీ యొకక్ విశావ్సము
దానిలో ఎంతగానో లంగరు వేయబడినది!
124 నీవు చెపాత్వు, “సరే, నా యొకక్ విశావ్సము అకక్డ లంగరు వేయబడినది”
యని. డు, ఏలాటి జీవితం నీవు జీవిసుత్నాన్వో. శారా, మీరు అకక్డ
యుండుటకు యోగుయ్లు కారు. మీ లంగరు తపుప్. బండకు బదులుగా ఇసుకపై
ఉంచారు. మొటట్మొదటి చినన్ అల దానిని తోసివేసుత్ంది. ఊఁ హుఁ.
125 దేనిలోనైనా వాకయ్ము బయలుపడనిముమ్. “నా యొకక్ సంఘము దానిని
బోధించుట లేదు!” ఆలాగైతే నీవు బండపైన లంగరు వేయబడలేదని అది

పుతుంది. నీవు ఇసుకపైనునాన్వు. ఊఁ హుఁ. ఔనది నిజం. కాబటిట్ ఇపుడు
డు, ఇపుడు.

మరియు ఒక లకష్ నలభై నాలుగు వేలమంది, వారు ముందుగా
నిరణ్యింపబడినవారా?

126 ఔనండి. వారు ఇశాయేలీయులు, ఆతమ్ సంబంధ ఇశాయేలీయలు.
127 ఆలోచించు. అకక్డ లకష్ల లకష్ల మంది యుంటారు. ఇపుడు అచట
ఎందరునాన్రో నాకు తెలియదు; మొతత్ము గుంపును నే హిసుత్నాన్ను. అయితే
వారందరు రకిష్ంపబడరు, ఎందుకనగా వారు దయలో ఉనాన్రు. శారా?

ఇపుడకక్డ ఎంతమంది ఉనాన్రని మీకు ఏదైనా అభిపాయమునన్దా?
నాకు తెలియదు. అయితే బహుశా వారు…ఈ హింస వారిపైకి వచిచ్నపుడు…
వారు డుకొనుచునాన్రు…మీకు తెలుసా, వారిని రిచ్న టేపు ఉనన్ది నా
యొదద్. దానిని నేను పశిచ్మమునకు వెళిల్నపుడు ఆ—ఆ—ఆ నిబంధన
సంఘమునకు…
128 అది పాతది…ఓ, నేను దానిని మరచిపోయాను. అది పారంభించబడినది.
వారు ఆఫికాలో అది ఉంచారు. డచ్ సంసక్రణ. అది డచ్ రిఫార్మ్ చరిచ్, ఆ
నిబంధన యునన్ది. ఇపుడు, దానిలో ఎవరైనను మీరు రుచ్నన్ యెడల,
ఎందుకని నేను మీకు చెపాత్ను. మీరు ఇంకా ఆ పాత హీడల్ బర్గ్ మత బోధలను
పటుట్కొనియునాన్రు. ఖచిచ్తంగా ఆ కారణం చేతనే డచ్ సంసక్రణలో ఉనాన్రు.
కాబటిట్, మీరు ఒక అమెరికన్ పేరుతో దానికి మెరుగు దిదద్వచుచ్ను. దాని—దాని
వెనుక కారయ్ము అదే, ’ఎందునగా ఆ మత బోధచేత మీరు బోధింపబడుచునాన్రు.



20 పలుకబడిన మాట

ఆ పాత హీడల్ బర్గ్ చేత. అది సరియా, కాదాయని మీ కాపరిని అడగండి.
శారా? కావున ఇపుడిది గమనించండి.

ఒక లకష్ నలభై నాలుగు వేలమంది పరిశుదాధ్తమ్తో ముదించబడుటకు వారు
ముందుగానే నిరణ్యించబడియునాన్రా?

129 ఔనండి. అది ఖచిచ్తంగా సరియే. ఔను. ఇపుడు ఇకక్డెవరైనా…ఇపుడు
నేను గనుక…

ఒక వేళ మీకు అను లంగా నేను జవాబు ఇవవ్నియెడల…నేను తపుప్గా
యుండవచుచ్ను. శారా. అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు ఇదియే. మీరు

శారా, నాకు తెలిసినంత వరకు ఇదియే సరియైనది.
181. సహోదరుడా బెన్ హాం, సరప్ము యొకక్ సంతానమును రిచ్…నీవు

పర్యాసతో పర్సంగించియుంటివి… (ఓ, దీనిని నేను గమనించనే
లేదు. ఇది నా యొదద్ నుండి జారిపోయినది.) ఈ వాదము సరప్ము
యొకక్ సంతానమును రిచ్, ఈ పర్శన్ అడుగుట కర్మముగా
నుండునా? ఆదికాండము 4:1 నా యొకక్ సేన్హితులు వివరించమని
ననున్ అడుగుచునాన్రు. మరియు నేను చెపప్లేకపోతిని. నీవు నాకు
సహాయపడగలవా?

130 ఇది—ఇది మన యొకక్ అంశమునకు సంబంధించినది కాదు. అయితే,
ఏలాగైనా, ఏలాగైనా దేవుని యొకక్ సహాయము వలన నేను—నేను—
నేను వీలైనంత వరకు పర్యతిన్సాత్ను. ఇపుడు మనము దానిని దాద్ం.
ననున్ కొదిద్గా చెపప్నీయండి. అకక్డే ఆమె చెపిప్నది అనుకుంటునాన్ను. “నేను
యెహోవా వలన ఒక మనుషుయ్ని సంపాదించుకొనాన్ను.” నేను—అది అదేనని
నేననుకొనుచునాన్ను. అది హవవ్ చెపిప్ందని నేననుకొంటునాన్ను. దానిని నేను
పరీకిష్ంచబోవుచునాన్ను. నిశచ్యత కొరకు.
131 ఎందుకంటే, ఆ రాతి నేను ఏడు…బదులుగా…ఏడు వేలకు బదులు ఏడు
వందలు అని చెపాప్ను. కాబటిట్ అది ననున్ భయభీతునిన్ చేసింది. డు. మరియు
మీరు గమనించవలయును. శ వు అనిన్ పర్కక్ల ఉంటుంది. మీరు—మీరు
దానిన్ రిచ్ మెళకువతో నుండవలయును. ఔనా. ఔను. అంతే.

మరియు ఆదాము తన భారయ్యైన హవవ్ను డినపుప్డు ఆమె
గరభ్వతియై కయీనును కని—యెహోవా దయవలన నేనొక
మనుషుయ్ని సంపాదించుకొనాన్ననెను.

132 నా సహోదరుడా లేక సహోదరీ, నేను మీ యొకక్ పర్శన్కు
జవాబివవ్బోతునాన్ను. మరియు ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి. కాదు—మీ మీదికి
తోయుట కాదు. కాదు నేను మీకు సహాయము చేయ పర్యతిన్సుత్నాన్ను.

శారా. నేను మిముమ్లను పేమిసుత్నాన్ను. దానిని రిచ్ విమరిశ్ంచు ఒక
వయ్కిత్ని నేను పేమిసుత్నాన్ను. అయితే ఈ వయ్కిత్ విమరశ్కుడని నేను అనుకొనుట
లేదు. వారనాన్రు “నాకు సహాయపడుము” అని అనాన్రు. శారా, ఎందుకనగా
పర్జలు అది నమామ్రు. అయితే వారిని ఆ పర్శన్ అడిగిన వారికి, వారు బదులు
చెపప్గలుగునటుల్ వారికి ఆతమ్ దావ్రా ఇంకా దానిని రిచ్ రిత్గా నాటబడలేదు.
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133 ఇపుడు, ఇకక్డ ఆమె చెపుత్ంది పర్శన్ ఏమిటని, ఏలాటి సందేహము
లేదు, వారు చెపుత్నాన్రు. “యెహోవా దయవలన నేనొక మనుషుయ్ని
సంపాదించుకొనాన్ననెను.” అని హవవ్ చెపిప్ంది.
134 తపప్యినది లేక సరియైనదో జీవము దేవుని యొదద్ నుండి తపప్ మరి
ఎకక్డనుండి వచుచ్నని మీరు తలసుత్నాన్రు? ఎవరు—ఇసక్రియోతు దాను
ఈ లోకమునకు పంపినదెవరు? అది నాకు చెపప్ండి.…“నాశనపు డుగ”
అతడు మన మధయ్ జనిమ్ంచెనని బైబిల్ చెపుత్ంది. అది వారిని అడగండి;
నిమమ్కాయలో పురుగునన్టుల్ వారుంటారు. శారా. శారా? ఇపుడు మీరు

డండి, వారు చేయలేదు…అది.
135 గమనించండి. మీరు వారిని ఇంకొంచెముగా చాకచకయ్ముగా తీసుకొని
పోవలెయునంటె డండి. హవవ్ ఇకక్డ మాటాల్డినది. ఇకక్డునన్ భాషలో
మీరు అది తీసుకోవాలంటే అది జాఞ్నులకు వివేకులకును మరుగు చేయబడినది.
అది ఏ విధముగా బోధింపబడినది అనగా, హవవ్ దేవుని వలన ఈ కుమారుని
పొందియునన్ది. మరియు ఆయన ఆతమ్యైయునాన్డు, మరియు దానిని ఆయన
చేయలేదు. శారా? ఇపుడు ఇకక్డ గమనించండి. మీరు అది గమనించగోరితే,
“నేను పర్భువు వలన ఒక—ఒక మనుషుయ్ని పొందితిని.” డండి, అది అరథ్
రహితంగా లేదు…అయితే దాని సరియైన అనువాదము యుండవలసియునన్ది.
ఔను. ఔనండి.…లేదండి, అటల్యిన యెడల, ఆతమ్…
136 మరియు మనమెలల్పుడు, మన తలిల్దం ల సవ్భావమును
పోలియుంటాము. అది మీకు తెలుసు. ఆ బిడడ్ యొకక్ సవ్భావమును
గమనించండి. సరే. ఆదాము దేవుని కుమారుడు; హవవ్ దేవుని కుమారెత్. దేవుని
యొకక్ సృషిట్లో, ఎకక్డైనా రవవ్ంతైనా చెడు అను కారయ్ము లేదు. చెడు అసలు
తెలియనే తెలియదు.
137 ఆలాగైతే కయీను ఏల ఒక అబదిధ్కుడు, హంతకుడు మరనిన్
కావలసియునన్ది? అదెకక్డ నుండి వచిచ్నది? నీకు నీవు ఆ పర్శన్ అడుగు. అది
సరప్ము యొకక్ సంతానము. శారా? బైబిల్ ఆలాగు చెపుప్టలేదా? అతని
సంతానమును మొదటి నుండి గమనించండి. అందులో అతడు…
138 పర్పంచము ఎవరికి సంబంధించినది? దయాయ్నికి. ఇపుడు దానినెవరు
పరిపాలన చేసుత్నాన్రు? దయయ్ము. ఖచిచ్తంగా నిజం. దయయ్ం పర్పంచానిన్
నడిపిసుత్ంది. అతడు యేసుతో చెపాప్డు. అనాన్డు, “ డు, అది ఎంత అందంగా
ఉనన్దో, దాని మహిమ? నీవు ననున్ ఆరాధిసేత్ నేను నీకది ఇసాత్ను” అని. శారా.
దానిని నడిపించువాడు అతడు, అది ఇపుడు అతని ఆధీనములో ఉనన్ది.
139 ఇపుడు గమనించు. అతని బిడడ్లు తెలివైనవారు; దయయ్పు బిడడ్లు. లేక
కయీను బిడడ్లను తీసుకో. కావలయునంటె, అతని యొకక్ వంశావళిని కింద
నుండి గమనించు. వారిలో పర్తియొకక్రు చాలా తెలివైనవారు.
140 అయితే అపుప్డు అతడు హేబెలును చంపినపుడు; మరియు దేవుడు అతనికి
మరలా షేతును ఇచాచ్డు. చనిపోయిన నీతిమంతులు విమోచించబడినపుడు
వారు మరలా లేచుటకు గాను షేతు ఒక మాదిరిగా యుంచబడాడ్డు.
మరియు అకక్డ నుండి…ఇపుడు గమనించండి. సావ్భావికముగా మొదటి
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వితత్నము నుండి కాదు; వారు మరణించారు. ఇపుడు మీ యొకక్ మనసుస్లు
తెరవబడియునన్వా? శారా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది.—సంపా.]
సావ్భావికముగా మొదటి సంతానము, అది మా లుగా మంచిది. అది
నవీన సంఘమునకు మాదిరిగా నునన్ది, హేబెలు.…వచుచ్చునన్ ఆ వరుసను
భదర్పరచుటకు, ఆ ఒకక్డు చనిపోయెను ఇంకొకరు లేచుటకు, శారా.
కాబటిట్ అది మరలా తిరిగి జనిమ్ంచుటయై యునన్ది. అది గర్హించారా? [“ఆమేన్”]
మంచిది. కాబటిట్ మీరు దాని గర్హించారు, శారా, శారా?
141 పరి రణ్ మాదిరిగా అకక్డే మీరునాన్రు. కనుక, సహజమైన మానవుడు
ఆదాము వలన పుటిట్నవాడు, అని తండి ఆ పర్కృతి విధానమును

పించుచునాన్డు. అది పనిచేయదు; పర్కృతి సంబంధమైన మనుషుయ్డు దేవుని
విషయాలను గర్హింపడు. కాబటిట్, పర్కృతి సంబంధమైన మనిషి వచిచ్, తిరిగి
పునరుదధ్రణ చేయుటకు చావవలసియుండెను; మరియు హేబెలు మరణములో
షేతు అతనికి పర్తిగానుండుట దావ్రా అది సాదృశయ్ముగా పబడినది.
142 మరియు గమనించండి. ఆ పర్జలు ఏ విధముగా యునన్ది మరియు
ఎటువంటి ఆతమ్ను అది తీసుకొని వచిచ్నది; దీనులు, వయ్వసాయకులు, గొఱెఱ్లు
మేపువారు. ఇకక్డ పర్పంచము యొకక్ జాఞ్నము నుండి ఏమి వచిచ్నదో
గమనించండి; తెలివైనవారు, కటట్డాలు నిరిమ్ంచువారు మరియు—మరియు
లోహముల పని చేయువారు మరియు అనిన్ విధములుగా తెలివైనవారు
మొదలగునవి. డు, వారు ఎకక్డ అంతమైనారో, అకక్డ, అకక్డ వారునాన్రు.
మరియు దేవుడు వారిలో పర్తియొకక్రిని, వారిలో పర్తియొకక్రిని నాశనము
చేసి దీనులను రకిష్ంచాడు. మతత్యి 5 లో యేసు చెపప్లేదా, “సాతివ్కులు

లోకమును సవ్తంతించుకొందురు.”
143 కనుక, అఁ, భయపడవదుద్. వారు పాదము పెటుట్టకు సథ్లమైనా లేదు.

శారా? వారు, అది కయీను సంతతియని నముమ్టలేదు. అయితే, మీరు
వినాలనుకుంటే (వినుటకు అది వివరముగా తెలియజేయబడినది.) అది టేపు
మీద మనకునన్ది. మీరు అది వినవలెనని యునన్, అది విశదముగానునన్ది.

శారా? లేదండి.
144 మరియు విజాఞ్నము దానిని ని పించుటకు వారొక కాగితములో
అకక్డ వాయించుకొనియుండుట నేను శాను. “హవవ్ యాపిల్ పండు
తినలేదు, ఆమె ఆపికాట్ ను తినన్ది.” శారా? ఇపుడు దానిని రిచ్, ఆ
కాగితము ఇంటియొదద్నునన్ది. డండి. “అది ఆపికాట్” ఎంతవరకు—పర్జలు
ఎంతవరకు…అది పర్కృతి సంబంధమైన మనసుస్, శారా.

“అటుతరువాత, మోషే నీళల్ను అసలు దాటలేదు. అతడు రెలుల్పై నడిచాడు;
ఇశాయేలును మృత సముదర్ము పై భాగమున నడిపించి తీసుకొని వెళాల్డు.
అకక్డ గుతిత్గా రెలుల్ ఉండెను. సముదర్మంతా రెలుల్యుండెను. అకక్డ ఒకపుప్డు
నీళుల్ండి, తగిగ్పోయెను. మోషే, అడడ్దారి గుండా, ఆ దారిన వెళాల్డు.” మరియు
పారంపరాయ్చార సంఘములు దానిని అంగీకరించినవి. అది ఆలాగని.
145 ఓ, మనుషుయ్డా, అది సరప్ము యొకక్ సంతానమని నీవు చుటలేదా, ఆ
అంతయ్కీసుత్, మరియు సమసత్మును అకక్డనే యునన్ది కదా? నిజం. ఔనండి.
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సహోదరుడా బెన్ హాం, దయచేసి నా చినన్… (అది యొక పారథ్నా
వినన్పము; నేను దానిని శాను.) ల్ వాయ్ధితోనునన్ నా చినన్ మనవని
కొరకు పారిథ్ంచు. అతడు రివర్ య్ హోటల్ లో ఉనాన్డు.

146 పర్భువైన యేసు, ఈ దీన వయ్కిత్ ఇకక్డ ఇది వయ్రథ్ముగా వాయలేదు. గతరాతి
ఒక చినన్ బాలుని యొకక్ వాత రోగమును నీవు ఉదేద్శయ్ రవ్కముగా తీసివేసిన
కారయ్మును ఆమె చినది. నీవు గొపప్ దేవుడవని ఆమె ఎరిగినది. ఆ చినన్ బాలుని
కొరకు మా పారథ్నలు అరిప్సుత్నాన్ము. యేసుకీసుత్ నామములో అతడు సవ్సథ్త
నొందుగాక. ఆమేన్.
147 ఒకరు ఏదైనా వాసిన యెడల, అది వయ్రథ్ము కాదు. వారు—వారు—
వారు…అది మనకు ఎంత చినన్దిగా అగుపించినను, దాని వెనుక ఏదో
కారయ్మునన్ది. మీరు శారా; ఆ సీత్, ఆ చినన్ పిలల్వాడు, ఏదో ఒకటియునన్ది.
182. దులకు బోధించుట కొరకు వచుచ్ ఏలీయా, మి మీద జీవించిన

నిజమైన మనిషియా లేక ఏలీయా ఆతమ్ కలిగిన ఇంకొక వయ్కిత్యా?
ఇపుడు, అది, నేను—నేను చెపుప్టకు భయపడుచునాన్ను. నాకు

తెలియదు. దానిని నేను మరలా చదువుతాను.
దులకు బోధించుటకు వచుచ్ ఏలీయా (ఓ, ఔను) మి మీద

జీవించిన నిజమైన మనిషియేనా, లేక ఏలీయా ఆతమ్ కలిగిన ఇంకొక
వయ్కిత్యా?

148 ఇపుడు, అది నేను సరిగాగ్ జవాబు ఇవవ్గలిగిన యెడల, హనోకును
గురించి మీకు చెపప్గలను. అయితే నేను—నేనది చేయలేను. శారా.
నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక విషయము లేఖనము ఏమి చెపిప్నదో అదే. మరియు
ఇపుడది ఒకవేళ…ఇపుడు, నేను—నేను చెపప్వలయుననిన దీనిని ఈ విధంగా
చెపప్నీయండి. మరియు టేపులు వినుచునన్ సహోదరులు ఇది గర్హించగలరు.
నేను ఉదేద్శింపబడిన వారి ఆతమ్లతో అభిషేకించబడిన మనుషుయ్లని నేను
నముమ్తునాన్ను. ఎందుకనగా, డండి. అతడు చెపుప్చునాన్డు…“ఎలీషా
మీద? ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్ ఎలీషా మీద నిలచియుండలేదా?” డండి
“ఏలీయా ఆతమ్.” ఏలీయా చేసినటేల్ అతడు చేశాడు. ఔనా. కాబటిట్, నేను, నేనైతే…
అయితే అది నిజమని నేను చెపప్లేను. నాకు—నాకు తెలియదు. శారా. నేను
మీతో యథారథ్ంగా ఉంటాను. నాకు తెలియదు.
183.సహోదరుడా బెన్ హాం, బాపిత్సమ్మును రిచ్ ఈ పర్శన్కు దయచేసి నాకు

జవాబు ఇవవ్గలవా? మతత్యి 28:19 బోధిసుత్ంది, “తండి, కుమారుడు,
పరిశుదాధ్తమ్యని” మరియు పేతురు, అపొసత్లుల కారయ్ములలో 2:38 లో
“పర్భువైన యేసు నామములో” యని, అపొసత్లుల కారయ్ములో ఈ మారుప్
ఎపుప్డు జరిగెను? ఇపుడు నేను “పర్భువైన యేసు,” నందు నముమ్చునాన్ను.

149 మంచిది, సహోదరుడో లేక సహోదరియో ఎవరు ఇది వాసియునన్ను,
అకక్డ ఏలాటి మారుప్లేదు. డండి. అది…యేసు ఏమి చేయమని చెపాప్డో
ఖచిచ్తంగా పేతురు దానినే చేశాడు. ఇపుడు, ఒకరు వచిచ్, ఇలా చెపేత్, “తండి,
కుమారుడు మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యను బిరుదులు వాడమని చెపేత్,” పేతురు
ఏది చేయవదద్ని చెపిప్యునాన్డో అది చేయుట మాతర్మే కాదుగాని దేవుడు
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ఏమి చేయవదద్ని చెపెప్నో దానిని చేసుత్నాన్రు. శారా. ఇపుడు, యేసు దానిని
చెపాప్డు…
150 మనము—చినన్ ముకక్ను తీసుకుందాము. నేను మీకు ఇకక్డ ఒక కారయ్ము

పించగోరుచునాన్ను. గమనించండి. ఆ వయ్కిత్ ఇకక్డ యునన్టల్యితే ఇపుడు
గమనించు. నేను ఇకక్డ డు ముకక్లను ఉంచబోవుచునాన్ను. ఇపుడు

డు. [సహోదరుడు బెన్ హాం డు వసుత్వులను ఉదాహరణగా అకక్డ
ఉంచాడు.—సంపా.] ఇది తండి, ఇది కుమారుడు, ఇది పరిశుదాధ్తమ్; తితవ్ము
వారు నముమ్చునన్టుల్గా అవి డును డు వేరేవ్రు వయ్కుత్లు. వారది
నముమ్తారు. శారా? మంచిది, ఆ తరువాత, ఇపుడు నేను…
151 అటుతరువాత మతత్యి 28:19 లో, యేసు చెపాప్డు, “మీరు సరవ్లోకమునకు
వెళిల్ మరియు సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. ఆయన…” కాదు. ననున్
కష్మించండి. నేను ఇపుడు అపొసత్లుల కారయ్ములు చెపుప్చునాన్ను, లేక
అపొసత్లుల కారయ్ములు 2, అని నేననుకుంటాను. కాదు, కా 24:49 నేను
నిరవ్చిసుత్నాన్ను. ఆయన చెపాప్డు…దానిని నేను చదవనివవ్ండి. అపుప్డు
నేనది పొందుకునాన్ను. శారా. తరువాత…’ఎందుకనగా కితం దినం నేనది
చెపాప్ను. నాకు నిశచ్యముగా అది సరియని నాకు తెలియాలి. అకక్డ మీరు
ఏమి చెపప్బోవుచునాన్రో యను బిరుదులు నాకు తెలియును. అయితే ఆయన
ఏమి చెపాప్డో నేను గర్హించవలెనని మనం 16వ వచనము, 29వ చదువుదాం.
“తరువాత పదకొండుమంది భోజన పంకిత్ని రొచ్నియుండగా…”

…పదనొకండు మంది శిషుయ్లు యేసు తమకు నిరణ్యించిన
గలిలయలోని కొండకు వెళిల్రి.

వారు ఆయనను చి ఆయనకు మొకిక్రి గాని, కొందరు
సందేహించిరి.

అయితే యేసు వారియొదద్కు వచిచ్ పరలోకమందును
మి మీదను నాకు సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది…

పరలోకమందును మి మీదను నాకు సరావ్ధికారము
ఇవవ్బడియునన్ది.

152 ఇపుడు, దేవుని యొకక్ శకిత్ ఎకక్డునన్ది? దేవుడు ఎకక్డ ఉనాన్డు?
పరలోకమందునన్ సరావ్ధికారమును మరియు మి మీదనునన్
సరావ్ధికారమును ఇపుప్డివవ్బడినయెడల ఇపుడు దేవుడు ఎకక్డునాన్డు? అకక్డే
ఆయన ఉనాన్డు. డండి. అదే మీతో మాటాల్డుచునన్ది. సరే.

కాబటిట్ మీరు వెళిల్ సమసత్ జనులకు బోధించుడి; తండి యొకక్యు
కుమారుని యొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్యు నామములోనికి
వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు.

153 ఇపుడు అది తితవ్ము అవలంభించు వారి యొకక్ పరిధి. “నేను నినున్
తండి యొకక్ నామములో, కుమారుని యొకక్ నామములో పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్
నామములో.” అది పరిశుదధ్ లేఖనములలో డా ఆ విధముగా వాయబడి
యుండలేదు. శారా? ఆయన చెపాప్డు, “తండి యొకక్యు, కుమారుని
యొకక్యు…నామమున.” కాదు…పర్తిదానికి ముందు పేరును పెటట్లేదు. ఒక
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నామము! ఇకక్డ గమనించండి. “నామములలో బాపిత్సమ్ము ఇయుయ్డి” అని
చెపప్బడలేదు. N-a-m-e ఒక పేరు, “తండి యొకక్యు, కుమారుని యొకక్యు
మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్యు.” శారా?
154 ఇపుడు నేను అడుగవలెనని ఉనాన్ను. “తండి” యనునది ఒక నామమా?
[సభ “కాదు” అని చెపుప్చునన్ది—సంపా.] “కుమారుడు” ఒక నామమా? [“కాదు”]
ఎంతమంది తం లు ఇకక్డ ఉనాన్రు? మీలో ఎవరికి “తండి” యని నామము
కలదు? ఎంతమంది కుమారులు ఇకక్డునాన్రు? ఎంతమంది మానవులు
ఇకక్డునాన్రు? శారా? సరే. మీలో ఎవరు “తండి” “కుమారుడు” లేక
“మానవుడు” యను నామమును కలిగియునాన్రు? శారా?
155 ఒకపుప్డు ఒక సీత్ అనన్టుల్, ఆమె అడిగినది, “సహోదరుడా బెన్ హాం,
‘పరిశుదాధ్తమ్’ ఒక నామము. అది ఒక వయ్కిత్.”
156 నేను చెపాప్ను, “ఔనండి. నేనొక వయ్కిత్ని. అయితే నా నామము ‘వయ్కిత్’ కాదు,
నేనొక వయ్కిత్ని. శారా, నా నామము విలియం బెన్ హాం; అయితే నేనొక వయ్కిత్ని.”

పరిశుదాధ్తమ్ ఒక వయ్కిత్. అది అదే. అది నామము కాదు; దేవుడను వయ్కిత్ యొకక్
బిరుదు. శారా. అది దేవుని వయ్కిత్తవ్ము యొకక్ బిరుదు, ఆయన ఏమైయునన్ది
అని. ఇపుడు—ఇపుడు…
157 ఆయన చెపాప్డు, “మీరు వెళిల్, సమసత్ జనులకు బోధించి, తండి యొకక్యు,
కుమారుని యొకక్యు మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్యు నామములో వారికి
బాపిత్సమ్మిచుచ్చు.” “తండి యొకక్ నామములో, కుమారుని యొకక్ నామములో,
పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ నామములో” కాదు. లేక “తండి యొకక్యు, కుమారుని
యొకక్యు, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్యు నామములలో” కాదు. అయితే “తండి
యొకక్యు కుమారుని యొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్యు నామములో.”
మరియు “తండి, కుమారుడు, పరిశుదాధ్తమ్” నామము కాదు. ఆలాగైతే అదేంటి?
158 అది “నామము” యైనటల్యితే, సరే. ఏదది? ఒక దానిని నీవు నామము
అనిన యెడల అది ఏ నామము? బిరుదును ఒక నామమని పిలచిన యెడల,
అయితే ఏ నామము, ఏ బిరుదుతో బాపిత్సమ్ము ఇవవ్గోరుచునాన్రు “తండా” లేక
“కుమారుడా?” అది ఏకవచనము, ఔనా.

ఇపుడు, ఇకక్డకు తిపుప్దాము—లో…మరియు అది మతత్యి చివరి
పుసత్కము.
159 దానిని నేను ఎలల్పుడు వివరించు విధముగా. మీరు ఒక పేమ కథను
చదివినటల్యితే మరియు చెపప్బడుతుంది, “యోహాను మరియు మరియ
సుఖముగా జీవించారు.” శారా, అదెందుకనగా మీకు తెలియదు—ఎవరు
యోహాను, మరియలో మీకు తెలియదు. మీ కథ యొకక్ ఆరంభమునకు వెళుల్డి.
యోహాను ఎవరో మరియ ఎవరో కనుగొనండి. శారా?
160 ఇపుడు, మతత్యిలో అదే మీరు చేసుత్ంది. దాని యొకక్ చివరి భాగానిన్
మాతర్మే మీరు చదువుచునాన్రు. మతత్యి మొదటికి వెళల్ండి, కథ ఏంటో
చదవండి. అది మతత్యి ఆఖరి అధాయ్యము, ఆఖరి వచనాలు.
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161 ఒక విధంగా నీవు ఒక పుసత్కమును తీసుకొని, “యోహాను మరియలు
ఆనందంగా జీవించారు. అది జాన్ జోన్స్ మరియు మేరీ తదితరులు? అది…?
కాదు, అది జాన్…? అది జాన్ హెనీ మరియు పలానా పలానా? ఇది ఎవరో జాన్
మరియు పలానా పలానా?” కాదు, ఇంకా నీకు తెలియదు. ఔనా. చేయవలసిన ఒకే
విషయం ఏదనగా, నిజం తెలుసుకోవాలి, పుసత్కంలోకి వెళిల్ చదవాలి. శారా,
మీరు ఒక ముకక్ను మాతర్ము ఇకక్డ తీసుకోలేరు. మీరు సరైన చితర్మును
తయారు చేయవలయుననిన సమసత్మును ఒకక్టిగా పెటట్వలెను.
162 ఇపుడు, మతత్యి మొదటి అధాయ్యమునకు వెళుల్డి. మొదటి అధాయ్యం
కిందకు వసుత్నన్పుడు వంశావళిని అది తెలియపరుసుత్ంది. తరువాత అది 18వ
వచనమునకు వచుచ్నపప్టికి చెపుత్ంది, “ఇపుడు యేసుకీసుత్ జనన విధమెటల్నగా”
అది సరియేనా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది—సంపా.]
163 ఇపుడొకటి మిముమ్ అడుగుతాను. ఇపుడు మరలా వినండి. మీరు, మీరు
అది పిలువండి. [సహోదరుడు బెన్ హాం డు వసుత్వులను పించుచు ఒక
ఉదాహరణగా—సంపా.] ఇది ఎవరు? దేవుడు. [సభ, “తండి” అని చెపెప్ను.]
దేవుడు…[“కుమారుడు”] దేవుడు…[“పరిశుదాధ్తమ్”] ఇపుప్డు ఇది ఎవరు?
[“తండి”] ఇది ఎవరు? [“పరిశుదాధ్తమ్”] ఇది ఎవరు? [“కుమారుడు”] కుమారుడు.
సరే. ఇపుడు మనమది పొందుకునాన్ము.…ఇపుడు ఇది ఏమని చెపుత్నాన్రు;
దేవుడగు ఎవరు? [“పరిశుదాధ్తమ్”] పరిశుదాధ్తమ్. సరే. ఇపుడు మంచిది.

యేసుకీసుత్ జనన విధమెటల్నగా, ఆయన తలిల్యైన మరియ
యోసేపునకు పర్ధానము చేయబడిన తరువాత వారేకము
కాకమునుపు ఆమె…వలన గరభ్వతిగా ఉండెను.

164 [“పరిశుదాధ్తమ్” వలన యని సభ చెపుప్చునన్ది—సంపా.] ఇపుడు, దేవుడు
ఆయన యొకక్ తండియని మీరు చెపాప్రనుకుంటాను. ఇపుడకక్డ ఏదో
తపుప్యునన్ది; ఆయన ఇదద్రు తం లను కలిగియుండలేడు. అది మీకు
తెలుసా. ఔనా? ఇపుడు అకక్డ తపుప్ ఉనన్ది. అకక్డ ముగుగ్రు వయ్కుత్లైతే వీరిలో
ఏ మనుషుయ్లు, వారిలో ఎవరు ఆయన తండియై యుంటాడు? బైబిల్ ఇకక్డ
విశదంగా చెపుత్ంది, “ఆమె పరిశుదాధ్తమ్ వలన గరభ్వతిగా నుండెను,” అని.
తండియైన దేవునితో ఆ కారయ్మునకు ఏలాటి సంబంధం లేదు. మరియు
యేసు చెపాప్డు దేవుడు ఆయన తండియని. దేవుడు ఆయన తండియని
మనకు తెలుసు. ఆలాగైతే ఆయనకు ఇదద్రు తం లునాన్రు; ఇపుడు ఆయన
అకర్మ సంతానము, నిశచ్యంగా. ఇపుడు డండి మిముమ్లను మీరు ఎకక్డకు
తెచుచ్కునాన్రో? ఇపుడు:

ఆమె భరత్యైన యోసేపు నీతిమంతుడై యుండి…ఆమెను
అవమానపరచనొలల్క రహసయ్ముగా ఆమెను విడనాడ ఉదేద్శించెను.

అతడు ఈ సంగతులను రిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా,…
165 జఞ్పిత్ంచుకోండి, అతడొక మంచి మనిషి, ఇపుడు. మరియు ఇపుడునన్
విధముగా పర్భువు యొకక్ హసత్ము; ముందుగా నిరణ్యించబడినవారు ఎవరో
వారు దానిని పటుట్కుంటారు. శారా?
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అతడు ఈ సంగతులను రిచ్ ఆలోచించుకొనుచుండగా, ఇదిగో

పర్భువు త సవ్పన్మందు అతనికి పర్తయ్కష్మై…
…మీరు మీ బైబిల్ ను చుచునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది—

సంపా.] మంచిది.
దావీదు కుమారుడవైన యోసేపు, నీ భారయ్యైన మరియను

చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము…ఆమె గరభ్ము ధరించినది…
166 “దేవుడు తండియా?” నేను తపుప్గా చదివానా? [సభ “అవును” అని
చెపిప్ంది—సంపా.] ఔను. తపప్క. “అది ఆమెలో గరభ్ము ధరించినది.” తండియైన
దేవునితో సంబంధం లేదు, అది “పరిశుదాధ్తమ్.” మరియు ఇపుడు దేవుడు ఆయన
యొకక్ తండి అని మనకు తెలుసు. ఔనా? [“ఆమేన్”] కాబటిట్ అదేంటి? పరిశుదాధ్తమ్
దేవుని యొకక్ ఆతమ్. ఇపుడు మీరు అది గర్హించారా. శారా?
167 తండియైన దేవుడు మరియు పరిశుదాధ్తమ్ ఒకే వయ్కిత్. లేనటల్యితే ఆయనకు
ఇదద్రు తం లు ఉంటారు. అలాటపుడు ఏ రకపు వయ్కిత్ని నీవు ఆరాధన
చేసుత్నాన్వు? ఇపుడు ఏలాటి దేవుని నీవు కలిగియునాన్వు? శారా? శారా?
పరిశుదాధ్తమ్యగు దేవుడు, తండియైన దేవుడు ఒకక్ ఆతమ్యే.

మరియు ఆమె ఒక కుమారుని కనును… (ఈ వయ్కిత్ ఇకక్డ)…
ఆయనకు పేరు పెటుట్దువు…

ఏంటది? [సభ “యేసు” అని చెపెప్ను—సంపా.] “ఆయన పేరు!” [“యేసు.”]
ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి.

…ఆయన పేరు యేసు: తన పర్జలను…వారి పాపముల నుండి
ఆయన రకిష్ంచును.

అని పర్భువు తన పర్వకత్ దావ్రా పలికిన మాట నెరవేరునటుల్
అదంతయు జరిగెను.

ఇదిగో కనయ్క గరభ్వతియై కుమారుని కనును…ఆయనకు
ఇమామ్నుయేలను పేరు పెటుట్దురు. ఇమామ్నుయేలను పేరునకు
భాషాంతరమున దేవుడు మనకు తోడని అరథ్ము.

168 దేవుని పేరేంటి? తండి, కుమారుడు, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ పేరేంటి? [సభ
“యేసు” అని చెపుత్ంది—సంపా.] “యేసు” అనునది ఆయన నామమని బైబిల్
చెపుత్ంది.

తరువాత ఇకక్డునన్ వయ్కిత్ దానిని రిచ్ వాదించుటకు పర్యతిన్ంచుచు
ఇకక్డ మందిరములో చెపాప్డు, “సహోదరుడు బెన్ హాం, వారిది తపుప్ అని
చెపాప్డు. అయితే దేనిని అతడేమి చేయలేడు.” అనాన్డు, “ఇకక్డ అది డు
వేరేవ్రు వయ్కుత్లను పుతుంది. ఖచిచ్తంగా పరి రణ్ంగా.” చెపాప్డు, “మతత్యి
3వ అధాయ్యము! ఇకక్డ యోహాను నిలబడి బోధిసుత్నాన్డు; ఇకక్డ బాపిత్సమ్ము
పొందుటకు కుమారుడు నడచి వసుత్నాన్డు, ఆయన నీటిలోకి వెళిల్ యోహాను
దావ్రా బాపిత్సమ్ము పొందాడు. ఆయన నీటిలో నుండి పైకి వచాచ్డు. మరియు
‘ఇదిగో,’ ‘ఆకాశములు ఆయన కొరకు తెరవబడెను.’ మరియు చెపప్బడినది,
‘ఆకాశము నుండి పరిశుదాధ్తమ్ పావురము వలె దిగివచెచ్ను. ఆకాశము నుండి ఒక
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సవ్రము పలికెను. “ఈయన నా పియ కుమారుడు, ఈయన యందు…”’ డు
పర్తేయ్కమైన వయ్కుత్లు ఒకే సమయములో” ఓ, మై!
169 ఆ. అది దేనిని పించుచునన్దనగా బాపిత్సమ్ము పొందనివారు మరియు
వాకయ్ పరిచరయ్కు పిలవబడనివారు, వేదిక యొదద్ నుండుటకు అనుమతిలేదు.
అవును.

నేను—నేను—నేను దేవుని సహాయము వలన ఆ వయ్కిత్ని తీసుకొని అతని
తల తిరుగునన్టుల్ అనిన్టిని ఒక ముడివలె బిగించవచుచ్ను. , అదేదైనది
నాకు లెకక్లేదు…

“నేనని” కాదు నా అరథ్ం. అది సరిగా లేదు. ననున్ కష్మించండి. అదని కాదు
నా అరథ్ం, పర్భువా నేను కాదు. దానిని రిచ్ ఆయన ననున్ ఆటంక పరచాడు,
ఆ విధముగా చెపుప్టయనికాదు నా భావము. ననున్—ననున్ కష్మించండి.
పరిశుదాధ్తమ్ ఆ వయ్కిత్కి ఒక రహసయ్మును బయలుపరచునని నేను నముమ్చునాన్ను.
అది మంచిగా అరథ్మిసుత్ంది. ఉమ్.
170 మీరు తపుప్ చేసినపుడు, అది యొక సాధనమును సరిగా శృతి చేయుట
వంటిది. ఒక కైసత్వునిగా నీవది చెపాత్వు, నీవు ఒక తపుప్ చెపాప్వు. దానిని
ఆయన ఇషట్పడడు. శారా. అది ననున్ అకక్డ పెటుట్చునన్ది. శారా? నేనా
దృశయ్ములో ఉండనేలేదు. నేను…నేను నా యొకక్ సవ్ంతంగా ఏదీ చెపుప్టకు
కోరుకొనుట లేదు. ఆయనే, పని ఆయన చేయనీయ్. ఆయన పలుకనీయ్. ర
తనంతట తానే పలుకదు; దాని వెనకాల శబద్మునన్ది, శబాద్నిన్ ఇచేచ్ది అది.
171 ఇపుడు, ఇకక్డ డండి. వాకాయ్నికి తపుప్డు అనువాదము చెపాప్డు ఆ
మనుషుయ్డు. , అది…గురుత్ంచుకో, “జాఞ్నులకు వివేకులకు అది మరుగు
చేయబడింది; పసిపిలల్లకు బయలుపరచబడింది.”

ఇపుడు, ఇకక్డ ఆ వయ్కిత్, యేసుకీసుత్, మి మీద నిలబడియునాన్డు.
ఇపుడు ఆకాశములు; అకక్డ పైన వాతావరణము ఉనన్ది. ఇపుడు గమనించండి,
“మరియు యోహాను దీనికి సాకిష్గా ఉనాన్డు…”
172 ఆ మనుషుయ్డు చెపప్వలసియునన్ది “ఇకక్డ తండియైన దేవుడునాన్డు;
మరియు ఇకక్డ పావురము వలె పరిశుదాధ్తమ్యైన దేవుడునాన్డు; మరియు ఇకక్డ
కుమారుడైన దేవుడునాన్డు; ముగుగ్రు వయ్కుత్లను చే త్.” అది తపుప్.
173 యోహాను ఇకక్డ వెనుక నిలబడియునాన్డు, ఇది దేవుని గొఱెఱ్పిలల్ యని
ఎరిగియునన్డు. యోహాను అనాన్డు, “దేవుని యొకక్ ఆతమ్ ఒక గొఱెఱ్పిలల్
వలె నుండుట శానని నేను సాకష్ మిచుచ్చునాన్ను…” అకక్డ దేవుని ఆతమ్
పావురము వలె యునన్ది, నా అరథ్ము. ఇపుడు, ఆరోజు రాతి అదే విషయమును
నేను చెపాప్ను. మీరు శారు; ఏడు వందలకు బదులుగా… శారా? దేవుని
యొకక్ ఆతమ్! ఇకక్డ ఇది గొఱెఱ్పిలల్. మరియు దేవుని యొకక్ ఆతమ్, పావురము,
దేవుడైయుండెను. “దేవుని యొకక్ ఆతమ్ ఆకాశము నుండి దిగివచుచ్చునన్ది.
మరియు ఆకాశము నుండి ఒక సవ్రము చెపుప్చునన్ది. ‘ఈయన నా పియ
కుమారుడు, ఈయనలో నివసించుటకు నేను ఆనందించుచునాన్ను.’”
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“పరలోకమున మరియు లోకములోన సమసత్ అధికారములు నా చేతికి

ఇవవ్బడినవి.” శారా? శారా? శారా? అది ఆయన. ఇపుడు ఆయన
పేరేంటి? [సభ “యేసు” అని చెపిప్నది—సంపా.] ఖచిచ్తంగా. శారా?
174 కాబటిట్, ముగుగ్రు దేవుళుల్నాన్రను తితవ్వాదుల సిదాధ్ంతము పర్కారముగా
అది అనయ్తవ్ము! బైబిల్ గర్ంథములో అదెనన్డు బోధింపబడలేదు. సింహపు
వరత్మానములో అది బోధింపబడలేదు, అయితే తరువాత అది చేరుచ్కొనబడెను.
అది అంతయ్కీసుత్. మీరు కోరిన ఎవరినైనా అడగండి, ఏ వేదాంతినైనా అడగండి.
అదెనన్డు రాలేదు. నీకొలాయితుల బోధ దావ్రా తపప్. కావున అది మారిట్న్

థర్ తో వచిచ్నది. ఆ కారణము చేతనే అది జాన్ వెసీల్తో కొనసాగినది;
పెంతెకొసుత్ వారి పైనను కుమమ్రించబడింది.
175 పెంతెకొసుత్ బయటకు వచిచ్న దినమున వారు “యేసు మాతర్మే” అను
గుంపును కలిగియుండిరి. ఇపుడు మరలా అది తపుప్. యేసు ఏ విధముగా
తనకుతానే తండి కాగలడు. శారా, ఆ విధమైనది కొటిట్వేయబడింది.
176 అయితే పకిష్రాజు కాలము ఒకటి రాబోవుచునన్ది. శారా? ఆ కాలములో
ఈ కారయ్ములనిన్యు తేటపరచబడి బయలుపరచబడును. శారా?
177 “తండి, కుమారుడు మరియు పరిశుదాధ్తమ్” పర్భువైన యేసుకీసుత్ యొకక్
బిరుదులు. ఆ డింటిని గమనించండి! మతత్యి చెపాప్డు, “తండి,
కుమారుడు, పరిశుదాధ్తమ్ యని.” పేతురు చెపాప్డు, “పర్భువైన యేసుకీసుత్”
యని. ఎవరు తండి? “పర్భువు నా పర్భువుతో చెపెప్ను ‘నీవు నా కుడి పారశ్ మున

రుచ్ండుమని.’” ఔనది నిజమేనా? తండి, కుమారుడు, యేసు; పరిశుదాధ్తమ్,
దేవుని నుండి బయలువెడలిన లోగాస్. “తండి, కుమారుడు, పరిశుదాధ్తమ్”
దేవుడగు వయ్కిత్ యొకక్ డు ఖచిచ్తమైన బిరుదులు, డు విధములుగా
బయలుపడుచునన్వి. లేక ఆయన యొకక్ డు లకష్ణాలు.
178 ఎవరైతే అరథ్ం చేసుకోరో వారికి గాహయ్మగునటుల్, అది ఒకే దేవుని యొకక్

డు కారయ్ నిరవ్హణలు. వాసత్వముగా అది ఒకే దేవుని యొకక్ డు గుణ
లకష్ణాలు. దేవుడు, డు వేరు వేరు విధముగా కారాయ్లు జరిగిసుత్నాన్డు;
పితృతవ్ము దావ్రా, కుమారతవ్ము దావ్రా, పరిశుదాధ్తమ్ గృహనిరావ్హకతవ్ము
దావ్రా. దేవుడు డులో సం రుణ్డు. అంతయ్కీసుత్ సంఖయ్ మీకు జఞ్పిత్యుందా,
నాలుగు? ఔనా?, “తండి, కుమారుడు మరియు పరిశుదాధ్తమ్” ఖచిచ్తంగా
“పర్భువైన యేసుకీసుత్” యై యునన్ది.
179 మీరు “యేసు” నామమున బాపిత్సమ్ము తీసుకునన్టల్యితే, అది తపుప్. “యేసు
నామమున మాతర్మే బాపిత్సమ్ము తీసుకునన్టల్యితే,” అది ఖచిచ్తంగా తపుప్.
నేను చాలామంది యేసులతో పరిచయము కలిగియునాన్ను. లాటిన్ దేశాలలో
నిండుగా యేసులునాన్రు.
180 ఈయనైతే “పర్భువైన యేసుకీసుత్” ఆయనెవరైనది ఖచిచ్తంగా చెపుప్చునన్ది.
181 చాలామంది బెన్ హాంలు యునాన్రు, ననున్ రిచ్ వయ్కిత్గతంగా
మాటాల్డవలయునంటె, అయితే నేను—నేనొకడను మాతర్మే విలియం
మారియన్ బెన్ హాంను. అది—అది నేను. అయితే చాలామంది విలియం
బెన్ హాంలు ఉనాన్రు. ఆ విధముగా, అనిన్చోటల్.
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182 అయితే, ఇది పర్తేయ్కంగా ఒక వయ్కిత్ని పిలచుటయైయునన్ది, పర్భువైన
యేసుకీసుత్. శారా. అభిషేకించబడిన ఒకడు. అకక్డ వారిలో ఒకక్డే ఉనాన్డు.
ఔను.

కాబటిట్, దానిన్ రిచ్ ఇంకా ఏదైనా యునన్టల్యితే నాకు ఒక ఉతత్రము
వాయండి లేక ఏదైనా వాయండి. లేక నేనితర పర్శన్లు డవలెను,
నేను వీటిని తవ్రగా డవలెను. బాధతో నునన్ ఈ వాయ్ధిగర్సుత్ల కొరకు
పారిథ్ంచాలనుకుంటునాన్ను.
184.సహోదరుడా బెన్ హాం, ఈ పర్శన్ సరికానిచో—సరికాని యెడల…జవాబు

ఇవవ్వదుద్. (అది మంచిది, నేనది అభినందిసుత్నాన్ను.) ఏ బిడడ్లు—ఏ
బిడడ్లు ఎతత్బడుటలో వెళాత్రు, ఏ చినన్ బిడడ్లైనను ఎతత్బడతారా? మీకు
ధనయ్వాదాలు.

వారి పేరును వారికక్డ వాయలేదు. ఇపుడు మీరు వాయని యెడల అది
అవసరము లేదు.
183 అయితే, . జగతుత్కు పునాదికి మునుపే గొఱెఱ్పిలల్ జీవగర్ంథమందు
దేవుడు పేరు ఉంచినపుడు దానిని తుడిపి వేయుటకు పర్పంచములో ఏదియు
లేదు. ఎందుకనగా అది కీసుత్ రకత్ము అను సిరా దావ్రా వాయబడినది. అది
పెదద్దిగానునన్ను, అంత పెదద్దిగానునన్ను, లేక అంత పెదద్దిగానునన్ను, లేక
ఏదైనునన్పప్టికి, అది ఆ విధముగానే ఉండును. శారా? బిడడ్లందరు,
సంఘమంతయును, అకక్డునన్ అంతా…దేవుని యొకక్ ముందు జాఞ్నము వలన
జరుగును.
184 ఇపుడు, మనకు తెలియదు. మీరు అడగవచుచ్, “సహోదరుడా బెన్ హాం,
నీవకక్డ యునాన్వని రుజువు చేయగలవా?” లేదండి. నేనది రుజువు చేయలేను.
దేవుడు ననొన్క సాధనముగా లేక దేనిగానైననుఉపయోగించుకొనును. మరియు
మిముమ్లను ఉపయోగించుకొనును. అయితే నేను నముమ్తునాన్ను విశావ్సమును
బటిట్ నేను రకిష్ంపబడాడ్ను. జాఞ్నము దావ్రా నేను రకిష్ంచబడలేదు; విశావ్సమును
బటిట్. ఆ విధముగా నీవు రకిష్ంచబడతావు. ఆలాగున మనమందరము
రకిష్ంచబడతాము.
185 అయితే, జఞ్పిత్ంచుకో, దేవుడు అనంతుడు. మీరది నముమ్తునాన్రా? [సభ
“ఆమేన్” అని చెపిప్ంది. సంపా.] అనంతుడు! సరే, అనంతుడైయుండి…మరియు,
తరువాత, ఆయన సరవ్జాఞ్ని. మీరది నముమ్తునాన్రా? [“ఆమేన్”] సరవ్జాఞ్ని
యనగా అరథ్ం “ఆయనకు అనిన్యు తెలుసు.” ఆయన కాలేడు—ఆయన
అనంతుడు కాకుండా సరవ్జాఞ్ని కాలేడు. శారా, ఆయనకు తెలియకుండా
ఏదియు లేదు. మి మీదనునన్ పర్తి ఈగను ఆయన ఎరిగియునాన్డు. మరియు
ఎనిన్సారుల్ అది తన రెపప్ను కొటుట్నో మరియు ఎంత కొవువ్ను తయారు చేయునో,
అవనిన్యు కలసి ఎంత తయారు చేయునో ఆయన ఎరిగియునాన్డు. నీవు గాలి
పీలుచ్ పర్తి శావ్సను, నీ ఊపిరితితుత్లలో అది ఎంతగా వెళుల్నది ఆయనకు తెలుసు.
అదీ అనంతుడనగా.
186 ఆయన అనంతుడైతే, అది ఆయనను సరవ్జాఞ్నిగా చేయుచునన్ది. ఔనా?
[సభ “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది—సంపా.] మరియు ఆయన సరవ్జాఞ్నియైతే,
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ఆయనను అది సరావ్ంతరాయ్మిగా చేయుచునన్ది. ఎందుకనగా ఆయనకు
ఖచిచ్తంగా తెలుసు ఆ నిముషము, ఆ గంట, ఆ సమయము, ఆ సెకండును
యాభై అయిదు వేలుగా భావించిన మరి ఆ సమయమున ఏమి జరుగునని
ఆయన చెపుప్ను. శారా? ఇపుడు ఉదేద్శమును గర్హించారా? [“ఆమేన్”]
ఆలాగైతే, ఆయనకు అనీన్ తెలుసు. మరియు ఆ కారణము చేత ఆయనకు
సరావ్ధికారమునన్ది, అనిన్ విషయాలు తెలుసు మరియు అనిన్ చేయగలడు.
187 ఇపుడు మనము దాద్ం. “మరియు పిలల్లందరు…దేవుడు, అందరు…
వారు…” ఇపుడు జఞ్పిత్ంచు యేసు…బైబిల్ చెపుత్ంది…
188 ఇపుడు, సుమారు కీ.శ. 30 లో యేసు చంపబడాడ్డని మనకు తెలుసు. ఔనా?
సుమారు అది సుమారు, సంవతస్రము యొకక్ మధయ్లో కీ.శ. 30.
189 ఇపుడు, బైబిల్ చెపుత్ంది, లోకము సృజింపబడక ముందే ఆయన
చంపబడెను. మరియు నీ యొకక్ పేరు…ఈ గర్ంథమును విమోచించుటకు
గొఱెఱ్పిలల్ వధింపబడినపుడు…ఇకక్డొక గొపప్ విషయముంది. అది ఉతేత్జానిన్
కలిగించవచుచ్. , అపుడు—అపుడు—గొఱెఱ్పిలల్, అపుడు…ఇపుడు
జఞ్పిత్ంచుకోండి, బైబిల్ చెపుత్ంది, మికి పునాది వేయబడక మునుపే గొఱెఱ్పిలల్
యొకక్ జీవగర్ంథము వాయబడియునన్ది యని. గర్ంథమందు వాయబడిన
పర్తిపేరును విమోచించుటకై, లోకము పునాది వేయబడకమునుపే గొఱెఱ్పిలల్
వధింపబడెను మరియు నీ పేరు పెటట్బడియుండెను. శారా? ఇపుడు మీకు
అరథ్మైందా?
190 శారా. అకక్డ ఏదియు కర్మము లేకుండా లేదు. అది దేవుని యొకక్
పెదద్ గడియారము పర్కారముగా ఖచిచ్తంగా పనిచేసుత్ంది. ఒక గడియారము
చుటుట్ తిరుగుచునన్టుల్నన్ది. ఆ గర్ంథములోనునన్ దానిని విమోచించుటకు
గొఱెఱ్పిలల్ వధింపబడినపుడే జగతుత్కు పునాది వేయబడక మునుపే నీ యొకక్
పేరు అందులో యునన్ది. ఆయన విమోచనా హకుక్ను పొందుకొనుటకు ఆ
గర్ంథమును తీసుకొనుటకు ఆయన ముందుకు వచుచ్చునాన్డు.

నేనకక్డ దానిని పారంభించలేను; ఈరోజు మనము ఇంకొక పర్శన్కు జవాబు
ఇవవ్లేము. సరే. పర్శన్:
185.నరకము మరియు గంధకముతో మండు అగిన్గుండము ఒకటేనా?
191 కాదు. నరకము, బైబిల్ గర్ంథములో అనువాదము, నేనకుంటాను…ఇపుడు
ఇకక్డ పండితులు రుచ్నాన్రు, అది నేను గౌరవించవలసియునన్ది. మన
సహోదరుడు ఐవర్ సన్ ఇకక్డ రుచ్నాన్డు, మరియు సహోదరుడు వైల్,
ఇంకా చాలామంది సహోదరులు నిజంగా వేదాంత పండితులునాన్రు. తరుజ్మా
చేయబడిన పదము హేడ్స్ అనగా “సమాధి.” ఔనా? సమాధికి గీకు పదము.
అయితే అగిన్గుండము అనునది వేరే మాట. ఎందుకనగా, పర్కటనలో, “హేడ్
మరియు అందరు, అగిన్గుండములో పడదోయబడెదరు.” శారా? సరే.
ఇపుడు మనము దాద్ం.
186.ఆ విధముగా కానియెడల, అగిన్గుండము, నరకము నితయ్మైనదా?
192 కాదండి. కాదండి. సృషిట్ంపబడిన యేదియు నితయ్మైనది కాదు. కాదు.
సృజింపబడిన దేదైనను…ఆ కారణము చేత నితయ్ నరకము యుండదు. మీరు
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నితయ్ నరకములో కాలచ్బడ బోతునాన్రని చెపిప్నయెడల, దానికి లేఖనము నాకు
కావాలి, అకక్డ అటువంటిది లేదు.
193 అపవాది కొరకు మరియు అతని తల కొరకు, అంతయ్కీసుత్ కొరకు అతని
జనుల కొరకు సృజించబడినది; అది దయయ్ము, అవతారమెతిత్న దయయ్ము. అది
నశింపబడుటకు సృజింపబడినది. మరియు ఏదైనను…ఏదైనను…
194 అకక్డునన్ పర్తిదానిలో, పర్పంచమంతటిలో, నితయ్తవ్ము గల ఒకటే ఒకటి
యునన్ది. అది దేవుడు. ఒక అణువు లేకముందు లేక ఎలకాన్స్ లేకమునుపు,

రయ్ వెలుగు లేకమునుపు, ఎలకాట్న్స్ మరియేది లేకమునుపు ఆయన
దేవుడైయుండెను. ఆయన సృషిట్కరత్.
195 నితుయ్నిగా యుండుటకు, అనగా నితయ్జీవమును కలిగియుండుటకు ఒకే
యొక మారగ్ము కలదు. అకక్డునన్ది గీకు పదమని అనుకుంటునాన్ను, అది
జోయీ. అది సరియేనా? జోయీ. జోయీ. మరియు అటుతరువాత ఆ—ఆ
జీవము, దేవుడు మీకిచుచ్ను. ఒక తలిల్దం ల వివాహము వలన వారిరువురు
ఏకమౌట వలన నీ యొకక్ తండి దావ్రా నీకు జీవము నిచుచ్నటుల్నన్ది. ఒక
కుమారునికి జీవమిచుచ్టలో ఆనందమునన్ది. [గర్హించండి.] ఆ విధముగా
దేవుడు చేయును. ఆయన యొకక్ జీవము కుమారునికి ఇచుచ్ట దావ్రా
కలుగు ఆనందమునన్ది. శారా? మరియు, అపుప్డు నీవు ఆయనలో
భాగమౌతావు. అది జోయీ. దేవుని సవ్ంత పాణము. “నేను వారికి నితయ్జీవము…
అనుగర్హింతును.”
196 “చివరి దినములో వారిని లేపెదను.” అదొకక్టే కారయ్ము. ఆ—ఆ…నీవు
నితయ్జీవానిన్ కలిగియునాన్వు. మరియు ఆ నితయ్జీవము తన యొకక్ శరీరమును
ఎరుగును, మరియు అది ముందుకు రావలయును. అది…అది అకక్డుండుట
అసాధయ్ము. కీసుత్ యొకక్ ఆతమ్ శరీరమును ఆవరించియునన్టుల్గా, ఆ గొపప్
దినమున దేవుని యొకక్ ఆతమ్ కీసుత్పై, అది తిరిగి లేచునని దానికి తెలియును, ఆ
విధముగానే పరిశుదుధ్లు డా తమ శరీరమందు లేసాత్రు.
197 ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి. యేసు, ఆయన చనిపోయినపుడు, ఆయన
పాతాళమునకు వెళెల్ను. కారణం, ఆయన అకక్డకు వెళల్వలసియునన్ది; ఆయన
పాపమునకు అడుడ్గా యుండెను. “మరియు దేవుని దీరఘ్శాంతము ఇంక
కనిపెటుట్చుండినపుడు రవ్ము నోవహు దినాలలో మారుమనసుస్ నొందని
ఆతమ్లు పాతాళములో నునన్పుడు ఆతమ్లకు ఆయన బోధించెను.” ఔనది
నిజమేనా? మరియు ఆయన పాతాళమునకు వెళిల్ దేవుని నుండి రముగా
తొలగిపోయిన ఆతమ్లకు ఆయన బోధించెను. మరణము అనగా “ఎడబాటు.”
వారు దేవునికి వేరైపోయిరి, ఇక ఎనన్డును వెనుకకురారు. మరియు యేసు, సీత్
సంతానము దావ్రా వచుచ్నని పలుకబడినవాడు ఆయనేయని సాకష్ మిచుచ్టకు
అకక్డకు వెళెల్ను.
198 సరప్ము యొకక్ సంతానము, సరప్ము యొకక్ సంతానము ఏమి చేసినదో

శారా? అంతయ్కీసుత్; మరణముతో వాని అంతము ముగిసిపోయెను,
ఎడబాటు, ఎరర్ని గురర్ము. సీత్ యొకక్ సంతానము, జీవము, తెలల్ని గురర్ం మీద
అంతమగును, యేసుకీసుత్. శారా? అదేంటి? ఒకదానికి ఒకటి విరుదధ్ం;
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సరప్సంతానము సీత్ సంతానమునకు విరుదధ్ం. మీకు అరథ్మైందా? ఓ మనము
దానిపై కొదిద్సేపు ధాయ్నించవచుచ్ను. అది బాగుండును క ? అయితే దీనిమీద
ఉందాము.
187. సహోదరుడా బెన్ హాం, మొదటి ముదర్లో మొదటి గురర్మును

సావ్రీ చేయువాడు రెండవ థెసస్లోనీకయులకులో “పాపపురుషుడు
బయలుపడుటను,” నెరవేరుచ్చునన్దా?

199 ఔను. అది నిజము. అది నెరవేరుచ్చునన్ది. అది సులభము. అది
నెరవేరుచ్చునన్ది. అతడే పాపపురుషుడు. ఈ ఒకే వయ్కిత్ దశలు మారుచ్చు గురర్ముల
మీద బయలువెళుల్చు చివరిగా పాండుర వరణ్ గురర్ము మీద ఎకిక్ సావ్రీ చేశాడు.
దాని పేరు “మృతుయ్వు.” కీసుత్ డా ముందుకు వచుచ్చునాన్డు. నీతీకరణ,
శుదీధ్కరణ, ఆ విధముగా తెలల్ని గురర్ం వరకు వచెచ్ను. మరియు జీవము నిచుచ్టకు
వచాచ్డు. డండి.
188.కీసుత్ యొకక్ పెండిల్కుమారెత్లో లేకుండా పలు విధములైన

సంఘశాఖలలోనునన్ తిరిగి జనిమ్ంచిన విశావ్సులకు ఏమి సంభవించెను?
వారికి ఏమి సంభవింపనైయునన్ది?

200 సరే, కొదిద్సేపటి కితం, మనం దానిని వివరించామని అనుకుంటునాన్ను.
ఔనా? వారు శర్మలోనికి వెళాత్రు. శర్మకాలంలో వారు హతసాకుష్లౌతారు.
వెయేయ్ండల్ పరిపాలన తరువాత వారు తీరుప్ కొరకు చివరిగా వసాత్రు.

శారా? ఎందుకనగా, బైబిల్ చెపుత్ంది, మిగతా సజీవులు…“ఆ వెయియ్
సంవతస్రములు గడచు వరకు మిగిలిన మృతులు బర్తుక లేదు.” ఆ తరువాత
ఒక పునరుతాథ్నముండును, తరువాత నీతిమంతులును, అనీతిమంతులును
వచెచ్దరు, మరియు వారు కీసుత్ మరియు పెండిల్కుమారెత్ దావ్రా తీరుప్
చేయబడతారు. ఆయన మిమీదికి, పదివేలకొలది పదివేలకొలది
పరిశుదుధ్లతో వచెచ్ను. ఔనది వాసత్వమా? ఆయన పెండిల్కుమారెత్.
201 తీరుప్ పారంభమైనది. గర్ంథములు తెరువబడెను. గర్ంథములు తెరువబడెను.
మరియు వేరొక గర్ంథము తెరువబడెను, అది జీవగర్ంథము. అకక్డ నుండి
ఆయన గొరెల నుండి మేకలను వేరుచేసెను. ఔనా? దానికి పెండిల్కుమారెత్కు
ఏ సంబంధము లేదు. ఆమె అకక్డ తీరుప్లో నిలబడియుండును…రాణి
మరియు రాజు కలసి ఒకక్టిగా అకక్డయుంటారు. “ఆయన తన పరిశుదుధ్లతో
వచుచ్ను; పదివేలకొలది పదివేలమంది ఆయనకు పరిచరయ్ చేసాత్రు,” ఆయన
భారయ్. తరువాత తీరుప్ పారంభమగును, మరియు తరువాత గొరెల నుండి
మేకలు వేరుపరచబడును. ఆరోజు రాతి నేను ఆ చినన్ ధాయ్న మాలికను మీకు
అందించాను, గురుత్ంది, కనుక అది మీరు గర్హిసాత్రు, ఆవుల కాపరి ధాయ్నమాలిక.

శారా, మీరది అరథ్ం చేసుకొనియుంటారు.
202 లేదు. వారు, ఆ—ఆ—సంఘము, సంఘశాఖలలోనునన్ పర్జలు—
నిజమైన కైసత్వులు, ఎవరైతే వరత్మానమును సీవ్కరిసాత్రో వారు, వారది డరు.
అదివారికి పర్కటించబడదు. మరియు మిశిత గుంపులో ఎవరుంటారో, ఎవరికైతే
అది పర్కటించబడుతుందో వారి తలలు పైగా అది వెళుత్ంది. వారి పేరుల్ గొరెపిలల్
జీవగర్ంథమందు ఉంటే తపప్. ఆఁ. అయితే వారు మంచివారు.
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203 మరియు వారు మరలా లేపబడి, మరియు విచారణ జరుపబడును
మరియు వారు ఆ విచారణలో వారికి బోధించిన వారి దావ్రా తీరుప్
తీరచ్బడెదరు. “పరిశుదుధ్లు మికి తీరుప్తీరెచ్దరని మీకు తెలియదా?”
వారికి పర్సంగించబడును, శారా. “దానిలోనుండి బయటకు రమమ్ని,”
ఆ వరత్మానమును రిచ్ ఏ పర్జలైతే వారికి సాకష్ మిచాచ్రో వారి దావ్రానే
వారికి మరలా బోధింపబడును. శారా? మీకు ఈ వివరణ చాలని
నేననుకుంటునాన్ను. నా దగగ్ర చాలా ఉనన్వి…
189.సహోదరుడా బెన్ హాం, ఏలీయా ఆతమ్గల ఏడవ తయు; ఎతత్బడిన

తరువాత డునన్ర సంవతస్రములలో ఒక లకష్ నలభై నాలుగు వేలమంది
దులకు పంపబడు ఏలీయాయు ఒకే వయ్కిత్యా? మాలో కొందరు

ఇందును రిచ్ మిశితంగా ఉనాన్రు.
204 కాదు. అతడు ఒకే వయ్కిత్ కాదు. శారా, అది ఇదద్రు వేరేవ్రు వయ్కుత్లు. ఏలీయా

పములో వచిచ్న ఎలీషా, ఏలీయా కాదు. మరియు ఏలీయా ఆతమ్ అతనిమీదికి
వచిచ్న బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను, ఏలీయా కాదు. మరియు లవొదికయ కాలము
యొకక్ అంతములో ఏడవ త వరత్మానికుడు అకష్రాలా ఏలీయా కాదు. అతడు
తన పర్జలకొరకైన అనుయ్డు.
205 ఏలీయా, లేక అపుప్డు ఏలీయా ఆతమ్…అకక్డునన్ పర్జలకు అతడు దుడై
యుంటాడు, ఏలయనగా వారు తమ సవ్ంత జనులయొదద్కు పంపబడెదరు.
అది నా యొకక్ పర్తయ్కష్త. కారణం నేను…టామీ ఆస్ బర్న్, ఆ సమయములో
దాని రిచ్ మాటాల్డుకుంటునన్పుడు టామీ మరియు నేను, దానిన్ రిచ్ నాకు
తెలియదు. నేను వాయ్ధిగర్సుత్లకు పారిథ్ంచుచుంటిని.
206 మరియు నేనకక్డకు వచిచ్నపుడు, విదేశీ పొలములలో పనిచేయుచునన్ ఒక
సీత్ ఫోర్ట్ వేన్ గాసప్ల్ టాబరన్కల్ నుండి అకక్డకు వచిచ్నది. ఆమె రొముమ్లు
అంత పెదద్విగా యుండి కానస్ర్ తో తినివేయబడెను. మరియు ఆమె మేము
నివసించు అదే వీధిలో ఒక చినన్ ఇంటోల్ నివసిసుత్ యుండేది. మేము ఆ పియమైన
సహోదరి కొరకు పారిథ్ంచాము. ఆమె సవ్సథ్త నొందింది, సువారత్ పొలానికి తిరిగి
వెళిల్ంది. ఆఫికా నుండి ఆమె వచిచ్ంది. మిషన్ ల రిచ్, ఒక చినన్ పుసత్కం అకక్డ
విడచి వెళిల్ంది.
207 నేను—నేననుకునాన్ను, “భలే, మిషనరీలు మంచివారు.” నేను…
మిషనరీలు రిచ్ నేనెనన్డు ఎకుక్వగా తలంచలేదు. మరియు నేననుకునాన్ను,
“మంచిది, అకక్డ బయట ఒక దేవుని యొకక్ కారాయ్లయముగా ఉనన్ది. కాబటిట్,
ఇదే…ఇకక్డే నా సథ్లము ఎనిమిది, పెన్ వీధిలో.” నేను నా శకిత్కొలది నేను
కొనసాగించుచునాన్ను.
208 అయితే ఒకరోజు చదువుకొనటానికి రుచ్నాన్ను, ఆ పుసత్కము
తీసుకునాన్ను. నీగో జాతికి చెందిన బొమమ్ అందులో ఉనన్ది, ఒక వృదుధ్డైన తండి,
తెలల్ని వెం కలు అతనికునన్వి. మరియు కింద ఈలాగు వాయబడియునన్ది,
“తెలల్వాడా, తెలల్వాడా నీ తండి ఎకక్డ? శారా, నేనిపుప్డు వృదుధ్డను
మరియు బుదిధ్మాంధయ్ము గలవాడను, నేను బాగా అరథ్ం చేసుకోలేను. నేను
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యౌవవ్నసుత్నిగా యునన్పుడు నేను యేసును ఎరిగినటల్యితే నేను ఆయనను నా
పర్జల యొదద్కు తీసుకొని వెళేల్వాడను.” సరే, నేనది చదువుచుంటిని.
209 ఒకటి నాతో ఈలాగు చె త్నే యుండెను, “మరలా చదువు. మరలా చదువు”
యని. నేను చదువు నే యునాన్ను. ఓ, నీవు అనేకసారుల్ వాటిని చదివితివి.
“దానిని మరలా మరలా చదువు. అకక్డొకటి యునన్ది.”
210 ఆరోజు గీన్ మిల్ లో అకక్డ నేను గుహలోనుండి బయటకు వచిచ్నపుడు,
జరిగినటుల్ జరిగింది. నేనది అరథ్ం చేసుకోలేకపోయాను. ఏ విధంగా పర్జలు
నిజమైన పరిశుదాధ్తమ్తో భాషలతో మాటాల్డి కేకలు పెటిట్రి, అయినను ఇంకను
అంతయ్కీసుత్. భాషలతో మాటాల్డి, నిజమైన పరిశుదాధ్తమ్ భాషలతో మాటాల్డిరి
అయినను ఇంకా దయయ్మైయుండిరి. ఔనది నిజం. అది నేను మీకు రుజువు
చేయగలను. ఔను. నిజంగా. తరువాత గమనించండి…వారకక్డ నిలబడినపుడు.
211 కాబటిట్ భాషలు పరిశుదాధ్తమ్కు రుజువు కావు. అది పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్
వరము. శారా? ఆయనకు గల పర్తిదానికి దయయ్ము అనుకరణ చేయగలదు,
దైవిక సవ్సథ్త మొదలగునవి.

ఆయన చెపాప్డు, “ఆ దినమున అనేకుల నా యొదద్కు వచిచ్ ఇలా చెపాత్రు,
‘పర్భువా, నేను దయయ్ములు వెళల్గొటల్లేదా…?’” అది సువారత్ను పర్కటించుట.
“‘నీ నామము బటిట్ గొపప్ కారయ్ములు చేయలేదా, ఇవనిన్ డా?’ ‘అకర్మము
చేయువారలారా, నా యొదద్ నుండి తొలగిపొండి. మీరెవరో డా నాకు
తెలియదు.’” అని నేను చెపాత్ను.
212 బైబిల్ చెపుత్ంది, “వరష్ము నీతిమంతుల మీదను మరియు అనీతిమంతుల
మీదను ఒకే విధముగా కురియుచునన్ది.” మరియు అదే గురుగు చెటుట్ [ముండల్
చెటుట్] గోధుమ పొలములో నిలబడియుంది, వాటివలె చాలా ఆనందంగా కేకలు
వేయును. అదే వరష్ము అతనిమీద పడుటను బటిట్. “అయితే వారి ఫలముల వలన
నీవు వారిని తెలుసుకుంటావు.” ఆ చినన్ గురుగు తాను ఎంత ఆనందంగా కేకలు
వేయాలో అంతగా కేకలు వేయుచు గోధుమల కనాన్ నిండు నీటిని కలిగియుండి
అకక్డ నిలబడియునన్ది.
213 అకక్డే నీవునాన్వు. కాబటిట్ వారు కేకలు పెటట్గలరు, భాషలతో మాటాల్డగలరు.
వారు కోరిందలాల్ అనుకరణ చేయగలరు; ఆ దినమున “అకర్మము
చేరయువారలారా” అని పిలువబడతారు.
214 కొదిద్సేపటి కితము నేను చెపిప్నటుల్గా, నేను చెపిప్ంది వినండి! జాగర్తత్గా
వినండి. వెనుతిరిగి చి, వాకయ్ముతో మిముమ్లను మీరు పరీకిష్ంచుకొని
మీరెకక్డునాన్రో చుకోండి.
215 పొటిట్ వెం కలు గల సీత్లైన మీరు, మీ వెం కలు పెంచుకోండి. మీరు
పొటిట్ వసాత్లు ధరిసుత్నాన్రు; వాటిని తీసివేయండి. గౌరవింపదగిన సీత్వలె
యుండండి. ఇంకా సిగరెటుల్ తాగుచునన్ పురుషులైన మీరు మరియు అపహాసయ్పు
ఆటలలోనునన్ మీరు అది నిలిపివేయండి. మీరెంతగా చెపుప్కునన్ను నాకు
లెకక్లేదు. మీరింకా ఆ సంసథ్ను పటుట్కొని, “ఇది అది మరియు ఇది అది”
చెపుత్ంటే మీరు మానుకొనుట మంచిది. వెనుకకు చి వాకయ్ముతో దానిని
పరీకిష్ంచుకోండి. మనము వాటినుండి బయటకు వచిచ్…
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216 పొటిట్ వెం కలు మరి తదితరమైన వాటికంటె పైగా మనము
జీవించవలసియునన్ది. ఇపుడు మనము జీవించుచునన్ ఈ కాలంలో
మనము ఏదో కారయ్ములో నునాన్ము, జగతుత్కు పునాది వేయబడక మునుపు
అందులోనునన్ మరమ్ములను దేవుడు మనకు బయలుపరచుచునాన్డు. మరియు
ఈ చినన్ కారయ్ములకు ఎవరు విధేయులౌదురో వారు ఈ ఇతర విషయాలు
పటిట్ంచుకుంటారు. వారు కాకపోతే, పడమటకు రుప్ ఎంత రమో మరి
అంత రము అది వారి తలలపైగా వెళుల్ను. అది…
217 గిదోయ్ను తన పర్జలను వేరుపరచినటుల్గా ఉండును. వేలకు వేలమంది
ఉండిరి. దేవుడనాన్డు, “వారు ఎకుక్వమంది. మరలా వేరుపరచు” అతడు వారికి
మరొక పరీకష్ పెటాట్డు. మరియు “వారిని మరలా వేరుచేయుము, మరలా వేరు
చేయుము.” ఇంకా ఆలాగే పిడికిడు అంత అగువరకు. ఆయన చెపాప్డు,
“కారయ్ము చేయుటకు నాకు కావలసిన గుంపు అదే.” ఖచిచ్తంగా అదే జరిగినది.
218 అకక్డ రుచ్నన్ పెంతెకొసుత్ సీత్లు (ముందుకు వెనుకకు ఊగుచునాన్రు.)
వాకయ్ము దావ్రా వింటునాన్రు, తెలుసుకుంటునాన్రు, అది తపుప్ అని. నేను
చెపుప్దానిని వారు గైకొంటారని మీరు అనుకుంటారా? లేదండి. పర్తిసారి నేను
దాటిపోవునపుడు నేను ఆరంభించినపుడు ఉనన్దానికంటే సీత్లు తమ జుటుట్ను
కురచగా కతిత్రించుకొను వారిగా ఉనాన్రు.
219 అనాన్రు, “అవనిన్ చెపుప్ట వలన ఏమి లాభం…మీరు…” ఒకరునాన్రు,
“ఎందుకు సహోదరుడా బెన్ హాం! పర్జలు నినొన్క పర్వకత్గా గౌరవిసాత్రు.”

నేను పర్వకత్నని నేను చెపుప్టలేదు. ఎవ నేనది చెపుప్ట వినలేదు. అయితే
నేనిది చెపాత్ను, అనగా నీవు అది చేసేత్, నీవు దానిని ఎంచితే…

అనాన్రు, “ఏ విధముగా పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకోవాలో పర్జలకు నీవెందుకు
బోధింప డదు. అది ఏలాగు పొందుకోవాలో, గొపప్ ఆతమ్ సంబంధమైన
వరములు పొంది, సంఘానికి ఏలాగు సహకారము చేయాలో నీవెందుకు
చెపప్ డదు?”

వారు వారి యొకక్ అ, ఆ, ఇ లు విననపుడు వారికెలాగు నేను ఆల్ జీబా
నేరప్గలను? ఔనా. ఈ చినన్ విషయాలు నీవు చేయి. ఇకక్డకు దిగి, దుముమ్
దులుపుకొని, ముందుగా పారంభించు. ఆమేన్. సరేనా.
220 నేను దేనిని రిచ్ మాటాల్డుచునాన్ను? దాద్ము. నేను ఆ అంశము
నుండి తొలగిపో డదని అనుకొనుచునాన్ను. కష్మించండి. శారా. సరే.
“కొందరు…మనలో కొందరు పొరపాటు పడుచునాన్రు. అదే ఏలీయా…” అ,
ఉహు, ఔను.

కాదు. అనుయ్ల యొదద్కు వచుచ్ ఈ ఏలీయా, ఆ ఆతమ్తో అభిషేకించబడిన
అనుయ్డైయుంటాడు. ఎందుకనగా, పర్తిసారి గందరగోళము నుండి ఆయన
పర్జలను తెచుచ్టకు దేవుడు అదే ఆతమ్ను ఉపయోగించాడు. మరియు అది ఆయన
ఉదేద్శమును బాగుగా నెరవేరెచ్ను. కాబటిట్ ఆయన మరలా వచుచ్ను. ఎందుకనగా,

డండి…
ఎందుకనగా, ఇపుడు బాగా మెరుగు దిదుద్కొనిన, విదయ్గలవానిని

ఉపయోగించుకొనిన, ఆ విధముగా యుండేవారే దానిని గర్హించగలరు.



ముదర్ల మీద పర్శన్లు మరియు జవాబులు 37
221 అ, ఆ, లు డా రానివాడిని, అకష్రములను పలుకుటకు తెలియనివాడిని,
తన పదములను సరిగాగ్ ఉచఛ్రింపలేనివాడిని, ఏమి తెలియని ఒక వయ్కిత్ని ఆయన
తీసుకొని వచుచ్ను, మరియు సామానయ్మైన పర్జల యొదద్కు, వారి మధయ్కు
తోయును. [సహోదరుడు బెన్ హాం తన వేలిని ఒకసారి విరచుచునాన్డు—
సంపా.] మరియు ఆ విధంగా అరథ్ం చేసుకుంటారు. వారు సీవ్కరిసాత్రు. అది
వసేత్…
222 పౌలు చెపిప్నటుల్ “నేను మీ యొదద్కు విదాయ్ నునుపులతో రాలేదు. అయితే,
పునరుతాథ్న బలముతో మీ యొదద్కు వచిచ్తిని.” అతనిలో నుండి, అతని విదయ్ను
తీసివేయుటకై, అకక్డ అరేబియాలో దేవునికి డునన్ర సంవతస్రములు
పటెట్ను. తీసివేయుటకు—మోషేలో నుండి తీసివేయుటకు ఆయనకు నలభై
సంవతస్రములు పటెట్ను. శారా? కాబటిట్, అకక్డే నీవునాన్వు. అది…

దేవుడు చెపుప్చునాన్డని నేను చెపుప్టలేదు…ఇపుడు, నేను నిరకష్రాసయ్తను
బలపరచుటలేదు. అయితే నేను—నేను నీకు చెపప్బోతునాన్ను…విదయ్…
223 ఈ లోక జాఞ్నము విరుదధ్ము. విదయ్ సువారత్కు పెదద్ ఆటంకముగానునన్ది.
మనకు విదయ్లేని యెడల మనకు ఈ పెదద్ సెమినరీలు మనకునన్ ఇవనిన్
యుండెడివి కాదు. సాధారణ మనసుస్తోనుండు సామానయ్ మనుషుయ్లు మాతర్మే
వాకయ్మును వింటారు. అయితే వారెంతగానో సమిమ్ళితమైపోయి, ఆ సంసథ్లతో
ముడివేయబడి దానితో నిలచి యుండేంతగా వారునాన్రు. అది అంతే. వారు
ఆ ఆతమ్ను ధరించుకొనాన్రు. మీరు ఒక మంచి సీత్ని తీసుకొని హీన సిథ్తిగల ఒక
పురుషునికి వివాహము చేయగలరా? ఆ హీనసిథ్తి గల పురుషుడు ఆ సీత్ వలె
మంచి పురుషుడైనా అవుతాడు లేక ఆ సీత్ అతనివలె హీనముగా మారిపోవును.

శారా? అది నిజం.
224 ఆ కారణం చేత ఆయన చెపాప్డు, “వారి మధయ్ నుండి బయటకు రండి, నేను
ఎతత్బడుటను నిరవ్రిత్ంపనైయునాన్ను.” ఇకక్డ నుండి నినున్ తీసుకొని వెళుల్టకు
నీకు ఒక విధమైన విశావ్సము యుండవలసియునన్ది.
190.దానియేలు 9:27 లోని నిబంధన, ఎపుప్డు ఒక వారమునకు

సిథ్రపరచబడెను?
225 యేసుకీసుత్ మి మీద దులకు బోధించుచునన్పుడు నిబంధనలో సగ
భాగము సిథ్రపరచబడెను. ఆయన అనుయ్ల యొదద్కు వెళల్లేదు. మరియు ఆయన
ఆయన యొకక్ శిషుయ్లకు చెపాప్డు, “అనయ్జనుల యొదద్కు వెళల్కుడి” అని. అది

దులకు మాతర్మే. ఔనా? ఆయన డునన్ర సంవతస్రములు బోధించెను.
అది డెబబ్దియవ వారములో సగము, దానియేలు ఆయన చేయునని చెపిప్న
విధముగా అది జరిగినది.
226 ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఆయన దులకు ఢిగా ని పింపబడాడ్డు.
అయితే అనయ్జనులకు ఈ సమయము అనుగర్హించబడుటకై వారియొకక్
కనున్లు గుడిడ్గా చేయబడెను. మీరు ఆ నిండు పర్ణాళికను చుటలేదా?
ఔనా? మరియు ఆయన ఒక పర్వకత్గా తనని తాను రుజువుపరచుకునాన్డు;
పర్వకత్ చేయవలసినవి చేశాడు, వారికి పర్వకత్ చనను పాడు. “అనగా, నీ
యొకక్ సవ్ంత వాకయ్ము చెపుత్నన్ది, ‘ఒకడు ఆతమ్ సంబంధినని లేక పర్వకత్నని
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చెపుప్కొనినయెడల అతడు చెపిప్నది గమనించుడి; అది జరిగినటల్యితే, ఆయన
చెపిప్నది నెరవేరుచునే యుండవలెను.’”
227 నీవు బైబిల్ లో చినటుల్గా. అది చెపుత్ంది, “తటుట్డి, అది మీకు తీయబడును;
వెదకుడి, కనుగొనబడును; అడుగుడి, ఇవవ్బడును.” ఇపుడు మీరు గమనిసేత్, అది
“తటుట్చుండుట.” ఆలాగే తటుట్ట. [సహోదరుడు బెన్ హాం ఇరవై డు సారుల్
ఆలాగే వేదికను తటుట్చునాన్డు—సంపా.] అకక్డే యుండు. అనాయ్యసుత్డైన
నాయ్యాధిపతి, సీత్కి జవాబు ఇవవ్నటుల్గా; అతడు ఆగకుండ ఆమె తలుపును
కొటుట్చునేయునాన్డు. చెపెప్ను “నేను నీ పర్కక్నునాన్ను.” [సహోదరుడు బెన్ హాం
తటుట్ట నిలుపు చేశాడు.] వెదకుట కాదు, చెపుప్ము, “పర్భువా, నేను ఇది
పొందుకొనుటకు ఇషట్పడుచునాన్ను. ఆమేన్.” అది అది కాదు. నీవు అది
పొందుకునే వరకు అకక్డే నిలచియుండు. అది రాబోతుందని నీకు తెలుసా.
కాబటిట్, ఆయన అది వాగాద్నము చేశాడు. దానిని నీవు పటుట్కునే వరకు అకక్డే
నిలచియుండు. శారా?

ఇపుడు, ఇపుడు, డెబబ్దివారము యొకక్ ఆఖరి భాగము, దానియొకక్
చివరి భాగము సంఘము ఎతత్బడిన తరువాత యుండు శర్మకాలమే డెబబ్ది
వారములోని చివరి భాగము. తరువాత ఇకక్డ పర్కటన 11 లోని మోషే మరియు
ఏలీయా అను ఆ పర్వకత్ల వలన మరలా వారికి డునన్ర సంవతస్రములు
సిథ్రపరచబడును. ఇపుడు అదేమిటని మనము దాద్ం:
191. ఆయన ఎనున్కొనిన వారిలో నీవు ఒకరైతే, పెండిల్కుమారెత్లో పైకి వెళాత్వా?

[ఔనండి. ఉహ్—హు—అవునండి. అది సులభం.]
192.సహోదరుడా బెన్ హాం, బయలు దేవతకు మోకాళుల్ వంచనివారు

ఏడువేల మందియా లేక ఏడువందల మంది యను అరథ్ముతో నీవు
చెపుప్చునాన్వా?

228 నేను చెపుప్టలో అరథ్ం, ఏడు వేలు. అందుకై ననున్ కష్మించండి. శారా.
అది—అది ఊరక—ఒక విధమైన మాట ధోరణిగా నునన్ది. నేను ఊరక…

కొదిద్సేపటి కితము చెపిప్నటుల్. ఇకక్డ నేను నిలబడి చెపుప్ట మీరు
గమనించారా, నేను చెపాప్ను, “మరియు—మరియు గొఱెఱ్పిలల్ను చినటుల్గా,
వారు సాకష్ ము కలిగియుండిరి…?” శారా? శారా? గొఱెఱ్పిలల్ మి
మీద ఉనన్ది. ఔనా? “దేవుని యొకక్ ఆతమ్ గొఱెఱ్పిలల్ మీదికి వచిచ్నదనుటకు వారు
సాకష్ ము కలిగియుండిరి.”
229 ఇపుడకక్డ ఇలాగు చెపప్బడినది, “ఈయన నా పియకుమారుడు,
ఈయన యందు నేను బహుగా ఆనందించుచునాన్ను.” అని. మీరు
గమనించారా? ఇపుడది వాసత్వమైన గీకు పములో వాయబడినది, కియను
కియావిశేషమునకు ముందుంచారు. అయితే మీరికక్డ గమనిసేత్ ఇకక్డ అది
నిజంగా ఇదే. ఇపుడు ఊరక వాకయ్మును తీసుకోండి. శారా. పరిశుదధ్ జేమ్స్
అనువాదములో బైబిల్ చెపుత్ంది. “ఈయన నా పియకుమారుడు, ఈయన
యందు నివసించుటకు నేను ఆనందించుచునాన్ను”. అయితే వాసత్వముగా
మనము ఈ దినమున చెపిప్నటుల్గా, “ఈయన నా పియ కుమారుడు, ఈయనలో
నివసించుటకు నేను ఆనందించుచునాన్ను.” దానిని తిపిప్ డవచుచ్ను.
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డండి. శారా? “నేను నివసించుటకు ఆనందించుచునన్ ఈయన నా పియ

కుమారుడు” శారా? ఈ దినమున మనము ఈలాగు చెపాత్ము, “ఈయన
నా పియ కుమారుడు, ఈయనలో నివసించుటకు నేను ఆనందించుచునాన్ను.”

డండి, అదే వాకయ్ము తిపిప్ డండి. శారా?
230 ఇపుడు, ఔను, నా భావము…దయచేసి ననున్ కష్మించండి. నేను…
మరియు—మరియు అకక్డ, బయట టేపులు వినుచునన్వారు, సేన్హితులు
వినండి. ఆ విధంగా చెపుప్టయని కాదు నా భావము. నేను—నేను—నేను
ఒక సువారత్ పరిచారకుడను. నేనది చాలాసారుల్ బోధించాను. అది ఏడు వేలు
యని నాకు తెలుసు. నేను ఏడు వందలని చెపుప్ట సంభవించినది. ఏడు వందలని
కాదు నా భావము. నా భావము…లేఖనములలో నుండి నేనది చదువలేదు. నేను
మాటాల్డుచునన్పుడు అది నా తలంపులలోకి వచెచ్ను, ఏడువేలకు బదులు నేను
ఏడువందలని చెపాప్ను. ఆ తపుప్లు నేను అనిన్సారుల్ చేసాత్ను. నేను—నేను
నిజంగా మొదుద్ను, కాబటిట్ ననున్ కష్మించండి. శారా? ఆలా చేయాలని నా
భావము కాదు.
193.కీసుత్ యొకక్ పెండిల్కుమారెత్ మరియు కీసుత్ యొకక్ శరీరము ఒకటేనా?
231 ఔనండి! డండి? ఇపుడు ఇకక్డ, డండి, దానిని నేను పారంభించాలని
అనుకొనుటలేదు. ’ఎందుకనగా నేను…దానిమీద ఒక పర్సంగం చేయగలను.

శారా. అయితే నేనది చేయను. అయితే నేను మీకు పుతాను. దేవుడు
ఆదాముకు అతని పర్కక్లో నుండి అతని పెండిల్కుమారెత్ను ఇచిచ్నపుడు
అతడనాన్డు, “ఆమె నా మాంసములో మాంసము నా ఎముకలలో ఎముక” అని.
ఔనా?
232 దేవుడు కీసుత్కు ఆయన వధువును ఇచిచ్నపుడు, ఆతమ్ వధువను శరీరమును
ఇచెచ్ను. ఆయన పొడవబడాడ్డు, ఆయన గుండె కింద అనగా పర్కక్లో పొడిచిరి,
మరియు నీరు, రకత్ము మరియు ఆతమ్ బయటకు వచెచ్ను; అది “ఆయన
మాంసములో మాంసమును మరియు ఎముకలో ఎముకగ మారెను.” మనమే
ఆ మాంసమును ఎముకలనైయునాన్ము; పెండిల్కుమారెత్ కీసుత్ మాంసమును
ఎముకలనైయునన్ది, ఖచిచ్తం. వారే…అదియే ఆయన పెండిల్కుమారెత్.
194.కీసుత్ యొకక్ పెండిల్కుమారెత్…? ఎతత్బడుటకు ముందుగా కీసుత్ యొకక్

పెండిల్కుమారెత్ ఒక పరిచరయ్ కలిగియుండునా?
233 తపప్కుండా. ఇపుడు జరుగుచునన్ది అదియే. సుత్నాన్రా? కీసుత్ యొకక్
పెండిల్కుమారెత్. నిశచ్యంగా. అది ఘడియకు చెందిన వరత్మానము, సుత్నాన్రా,
కీసుత్ యొకక్ పెండిల్కుమారెత్. నిశచ్యంగా. ఆమె అపొసత్లులు, పర్వకత్లు,
ఉపదేశకులు, సువారిత్కులు మరియు కాపరులను కలిగియునన్ది. ఔనా? [సభ
“ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది—సంపా.] అది కీసుత్ యొకక్ పెండిల్కుమారెత్.
నిశచ్యంగా. ఆమెకొక పరిచరయ్ యునన్ది. గొపప్ పరిచరయ్, ఘడియ యొకక్
వరత్మానము. అదెంతో దీనమైనది.
234 ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి. మొదట నేను, ఇకక్డ ఇపుడు ఎందరునాన్రు.

డండి, గత ఆదివారం, దేనిమీద నేను బోధించానో జాఞ్పకమునన్దా?
దీనతవ్ము. ఓ, అది మరచిపోకండి. దానిని మరలా హెచచ్రిక చేయుటకై
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నేను ఒక నిముషము నిలపుజేయ బోతునాన్ను. జఞ్పిత్ంచుకోండి, దేవుడు
ఏదైనను గొపప్కారయ్ము జరుగునని చెపేత్, పర్జలు తమ జాఞ్నము దావ్రా దానిని
చాలా రముగా చుచునాన్రు, అది వారి మధయ్ జరుగునపుడు దానిని
తపిప్పోవుచునాన్రు. దేవుడు ఏదైనా గొపప్యని చెపిప్నపుడు, దానిన్ చి లోకం
నవువ్తుంది. “ఆ అజాఞ్నులైన గుంపు!” అది నిజం.

అయితే గొపప్లోకము, గొపప్ సంఘము, “అబాబ్య్, అది మహిమకరమైనది!”
అని చెపేత్, దేవుడు “అది బుదిధ్హీనమైనది!” అని చెపాత్డు. కనుక డు నీవు
గమనించవలసియునన్ది. అది ఆ విధంగా యునన్దని నా భావము కాదు,
ఖచిచ్తంగా ఆలాగునని, అయితే అది ఆ విధముగానే యుండును.
235 డు! ఇకక్డ గొపప్ పరిశుదధ్ పారంపరాయ్చార సంఘమునన్ది, “మాకు
వాకయ్ము తెలుసు. మాకు పాఠశాలలునన్వి. మాకు సెమినరీలునన్వి. ఎంతగానో
మెరుగులు దిదిద్న మనుషుయ్లు మాకునాన్రు. సంవతస్రముల తరబడిగా
యెహోవాకు మేము నమమ్కముగా ఉనాన్ము. మేమే సంఘము. మేమే సనెహ్దర్ సభ.
ఇకక్డ సంఘముల సమాఖయ్ మాకునన్ది. పరిసయుయ్లము, స ద్కయుయ్లము
ఇరువురమునాన్ము. అనిన్ సంఘశాఖలు కలసియునాన్ము, కలసియుంటాము,”
అని చెపుత్నన్ది. శారా? “మేమందరము ఒకటే—సంఘముల సమాఖయ్.
మేము గొపప్వారము. ఆ లేఖనము మాకు తెలుసు. ముఖాన చినన్ గడడ్ము వేలాడ
వేసుకొని, గొఱెఱ్ చరమ్ము ధరించి, అకక్డ నది యొదద్ నునన్ ఒక చినన్ విదయ్ లేని
పామరుడు ఏంటి?” నిశచ్యంగా వారది నమమ్రు?
236 బైబిల్ గర్ంథము చెపుత్ంది, మలాకీ 4వ…లేక 3వ అధాయ్యములో, “ఇదిగో
నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై నేను నా తను పంపుచునాన్ను,”
అకక్డ ఏడువందల పండెండు సంవతస్రములకు మునుపు, యోహాను…ఓ,
గొపప్ పర్వకత్యైన యెషయా అకక్డ నిలబడి అనాన్డు, “అరణయ్ములో కేకవేయు
ఒకని శబద్ము. ‘యెహోవాకు మారగ్ము సిదధ్ము చేయుడి, ఆయన తోవను
సరాళము చేయుడి.’” అది నిజము. మరియు చెపాప్డు…మరియు…ఓ,
అనేకులు! చెపప్బడినది, “పర్తి ఎతెత్న సథ్లము చదును చేయబడును.”
237 ఓ, వారనాన్రు, “అచటికి…ఈ మనిషి వచిచ్నపప్టికి, అతను వచిచ్ తన వేలిని

పించి మరియు అతను పరవ్తములను కదిలించును. ఓ, మరియు అనిన్
పలల్పు సథ్లములు, గుంటలు లేపబడును. అటుతరువాత కరకు సథ్లములనిన్యు
చదును చేయబడును. సహోదరుడా, ఇకక్డునన్ పర్తి పొలములో ధానయ్మును
పండింతుము. మరియు ఓ, ఈ మనుషుయ్డు వచిచ్నపుడు మనము గొపప్
కారయ్ములు చేయబోవుచునాన్ము.” శారా.
238 దేవుడు ఒక యంతర్ము యొకక్ పిడిని తిపిప్, వసారా కిందికి వచుచ్నటుల్
చేసి, “మెసీస్యా యొకక్ రాకకు ముందుగా వెళుల్ గొపప్వాడా, కిందికి రా!” అని
చెపుప్ను అని వారు అనుకునాన్రు. మరియు అతడు వెళిల్న వెంటనే, దానిని
వెనుకకు లాగివేశారు, మరియు అతని పరిచరయ్ ముగింపబడినది. మరలా వారు
యంతర్మును తిపిప్, సెమినరీ పర్కక్కు తిపిప్, “మంచిది, నా పియకుమారుడా
వెలుపలికి వచిచ్ వారికి చెపుప్” అని చెపుప్నని వారు ఎదురు చుచుండిరి.

శారా? ఓ, మై!
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239 అతడు వచిచ్నపుడు, డండి. ఏమి జరిగింది? వారి పాఠశాలలను రిచ్
ఏమి తెలియని వయ్కిత్ అకక్డకు వచాచ్డు. సహవాస కారుడ్ డా లేదు. ఓ! యోగయ్తా
పతాలు లేవు. లేవు. అతడు తన జీవితంలో ఎనన్డైనా పాఠశాలకు వెళిల్నటుల్
ఎవరికి తెలియదు. అతని సంభాషణలోనైనా నీవు చెపప్లేవు. మతసంబంధమైన
పదజాలమును డా అతడు వాడలేదు. అతడు సరప్ములను రిచ్, గొడడ్ళల్ను

రిచ్, అరణయ్మును రిచ్, మరియు—మరియు—మరియు, చెటల్ను
ఆలాటి విషయాలను రిచ్ అతడు మాటాల్డెను. ఆనాటి లేక ఈనాటి వారి
మతసంబంధరీతిగా అతడు మాటాల్డలేదు.
240 ఇకక్డ ఇండియానాలో మనము పిలిచినటుల్ “ససాస్ఫాస్” తో అతడు
వచాచ్డు. అతడు ఒక చోట పొదలనుండి వచాచ్డు. కౌష్రము చేయించుకొనలేదు,
అతని తల నుండి వెం కలు వేలాడుచునన్వి. అతడు సాన్నం చేశాడని నేను
ఊహించుటలేదు; రెండు లేక డు నెలలకు ఓసారి. మంచిది. రా లలో
పైజామా ధరించుటలేదు. కారులో ఎనన్ పర్యాణము చేయలేదు. అతడు
ఎనన్డు పళల్ను తోముకోలేదు. అయోయ్! ఏలాటి మనిషి ఈ వయ్కిత్. నిశచ్యముగా
కాదు.
241 ఆ విధంగా అడవిలో గుండా ఆ విధముగా అడుగు వేసుకుం ఇకక్డ
అతడు వసుత్నాన్డు. “నేను అరణయ్ములో కేకవేయు ఒక శబద్ము, పర్భువు మారగ్ము
సిదధ్పరచుడి, ఆయన తోవను సరాళము చేయుడి!” అని అనాన్డు.
242 కొందరు ఉపదేశకులు నిలబడి అనాన్రు, “ఊఁ, ఓ వయ్కిత్, నీది నీవు
కలిగియునాన్వా…? మేము నీ టములో నీతో సహకరించము. ఇకక్డ మేము
ఇది చేయలేము. సరే. ఏది నీ యొకక్—ఏది నీ యొకక్ కారుడ్? నీ గురిత్ంపు ఏది?”
అతడు వారిని లెకక్ చేయలేదు. అతడొక వరత్మానము కలిగియునాన్డు, కాబటిట్
దానితోనే అతడు వెళల్వలసియునన్ది, మీరు శారా, అదే బోధించుచుండెను.
243 వారనాన్రు, “సరే, మనము అకక్డకు వెళిల్నటల్యితే, ఈరోజు మన బిషపుప్ను

డా తీసుకొని వెళిల్, దానిని రిచ్ అతడేమి చెపుప్నో దాద్ము. మనము
అకక్డకు వెళిల్ తెలుసుకుందాము. వారు సంఘమునకు పెదద్లు. అతడు దానిని
గురిత్ంపగలడని మనకు తెలుసు. అతడు దేవునికి చెందిన వాడైతే, అతడు మన
బిషపుప్లను గురిత్ంచును.”
244 ఆ హోదాగల వారందరిని అకక్డ వరుసగా నిలబెటిట్.
245 అతడనాన్డు, “సరప్సంతానమా! గడిడ్లో సరప్ములారా!” గుండర్ని కాలరల్ను
ధరించి, “పరిశుదధ్ గుంపులు” గా మీరు పిలచుకుంటునాన్రు. “రాబోవు
ఉగర్త నుండి తపిప్ంచుకొనుటకు మీకు బుదిధ్ చెపిప్నవారెవరు? మీ కాలము
సమీపమైనదని మీకు తెలుసు. మీరు ఆ విధంగా తలంచవదుద్…మీరు చెపాత్రు,
‘సరే. మేము దీనికి సంబంధించినవారమని దానికి సంబంధించిన వారమని.’
నేను చెపాత్ను, నేను సేవించు దేవుడు ఈ రాళళ్ వలన అబాహామునకు పిలల్లను
పుటిట్ంపగలడు” అని. ఓ, మై!
246 ఇపుడు అతడు వారి మత సంబంధమగు మాటలకు విరుదధ్ముగా
మాటాల్డుచుండెను. “గొడడ్లి చెటుల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది. కాబటిట్ మంచి
ఫలము ఫలింపని పర్తి చెటుట్ను నరకబడి అగిన్లో వేయబడును! ఓ, నేను మీకు
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మారుమనసుస్ నిమితత్ము బాపిత్సమ్ము ఇచుచ్చునాన్ను, అయితే నాకు వెనుక
వచుచ్చునాన్డు. చం డు రకత్ముగా మారును! మరియు…ఓ, మై, ఆయన
కళల్మును ఆయన బాగుగా శుభర్ము చేయును! మరియు ఆయన పొటుట్ను
తీసివేసి, దానిని ఆరని అగిన్తో కాలిచ్వేయును, మరియు ఆయన గోధుమలను
కొటుట్లో చేరుచ్ను. ఆయన గోధుమలను, గురుగులను వేరుపరచును.” ఓ, మై!
ఎంతటి వరత్మానము!
247 వారనాన్రు, “ఇతడా? ఊహు! అతనేమి చెపుప్చునాన్డు, ఏంటి—ఏంటి—
ఏలాంటి సమయమది? ఓ, తెలియకుండ ఉనాన్రు! మనమకక్డ ఒక మనిషిని
కలిగియునాన్ము, సహోదరుడు జోన్స్. ఈ కాలంలో ఎవరైన యునన్టల్యితే
అతడు దానిని చేయగలడు. పలానా—పలానా బిషపుప్ దానిని చేయగలడు.
పలానా—పలానా పరిశుదధ్ తండి.” ఓ, మై. శారా?

సామానయ్తలో దేవుడు, శారా, సామానయ్తలో పనిచేయుట.
248 అటుతరువాత, మొదటి విషయమేదో మీకు తెలుసా, అతడు ఒకరోజు అచట
నిలబడియుండెను, అతడనాన్డు, “ఔను, ఆయన మీ మధయ్ నిలబడియునాన్డు!”
మారగ్మును సరాళము చేయువాడు అతనేయని అతనికి బాగుగా తెలియును.
అతనెవరని అతనికి తెలియును. ఆ కారణము చేత అతడు వారి చరమ్మును
వలవగలిగెను. చెపాప్డు, “ఇపుడు భయపడకండి, ముందుకు సాగిపొండి.
సైనికులారా, మీరు మీ యజమానులకు లోబడియుండుడి. మీరేదైనా తపుప్ చేసేత్,
దానిని మీరు…”
249 “మేమేమి చేయాలి? ఇది చేయుట నిలుపు చేయమా? ఇది ఆపు చేయమా?”
250 అతడనాన్డు, “మీరు చేసుత్నన్టుల్గానే చేయుడి. కొనసాగించుడి.
కొనసాగించుడి. ముందుకు వెళుల్డి. బంగాళాదుంపలను పెంచుచునన్చో, అదే
చేయండి. శారా? సైనికులైన మీరు దౌరజ్నయ్ము చేయవదుద్. మరియు—
మరియు మీరు ఇది చేయండి. మరియు మీరు దేనిని చేసినను మీరునన్
విధముగనే దానిని చేయండి. మీ యొకక్ యజమానులకు విధేయులుగా
యుండుడి.”

“రబీబ్, మేమేమి చేయాలి?”
251 “మీరు చేయునదే చేయండి. శారా. అయితే మీకు తెలియని ఒకరు మీ
మధయ్ ఉనాన్రు.” అతని వరత్మానము యొకక్ ఘడియ అతడు ఎరుగును. ఆ వయ్కిత్ని
అతడు పరిచయం చేయవలసియునాన్డని అతనికి తెలుసు. ఆయన అకక్డ
ఉనాన్డని అతనికి తెలుసు. “మీ మధయ్లో ఒకడు! మీరు ఆయనను డలేదు.
విషయాలు జరుగుచునే యునన్వి, దానిని రిచ్ మీకేమి తెలియదు.” మరియు
కాబటిట్, “అకక్డ—అకక్డ ఏదో సంభవించనైయునన్ది.” అతడు చెపుత్నాన్డు,
“ఆయన ఇకక్డునాన్డు, నేనాయనను ఎరుగుదును.”
252 మరియు, ఆఖరుగా ఒక దినాన, అతడు చెపాప్డు. “ఇదిగో ఆయన
అకక్డునాన్డు! లోక పాపములు మోసికొనుపోవు దేవుని గొఱెఱ్పిలల్!” చెపాప్డు,
“మరియు నా యొకక్ సమయం సమాపత్మైనది. నేను ఆయనను మీకు
పరిచయము చేశాను. ఇపుడు నేను తగగ్వలసియునన్ది. దృశయ్మునుండి
నిషక్మించవలసియునన్ది. ఇకక్డ నుండి ఆయన బాధయ్త తీసుకొనును.”
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“వెయేయ్ండల్ పరిపాలన ఇపుడే ఆరంభమగుచునన్ది. సుత్నాన్రా,

మరియు—కాలము సమీపమైయునన్ది.” అటుతరువాత ఆయన
వచుచ్నపుడు…
253 చివరకు యోహాను చెపాప్డు, “ఆయన, ఆయన చరమ్మును
వలిచివేయబోవుచునాన్డు. ఆయన పొటుట్ నుండి గోధుమను
వేరుపరచనైయునాన్డు, ఆయన దానిని కాలిచ్వేయనైయునాన్డు. ఆయన
కళళ్మును ఆయన బాగుగా శుభర్ము చేయనైయునాన్డు, మరియు ఆయన చేట
ఆయన చేతిలో నునన్ది!” అయితే ఆయన ఏమైయునాన్డు? చినన్, చినన్…
254 ఇపుడు, వారు దానినంత చితీకరించుకునాన్రు, “ఓ, మనుషుయ్డా! ఒక మైలు
పొడవుండు ఈటెను ఆయన కలిగియునాన్డు. ఆయన ఇకక్డ పాలసీత్నాలో
నిలబడియుండును…ఒకానొక తెలల్ని మేఘముపై నిలబడి వచిచ్ ఈ రోమన్
లందరిని, ఈ విధముగా ఎతిత్ వారిని నరకములో వేయును. ఆయన వారందరిని
చేయు వరకు ఆ విధముగనే వారిని చేయుచునుండును.” వారాలాగు యుండిరి.

మరియు అది ఆ విధంగా యుండగా, ఒక చినన్ గొఱెఱ్పిలల్ వారి మధయ్
నుండి కదలివచుచ్చు దీనముగా, సాతివ్కముగా, ఈ విధముగాను ఆ విధముగాను
వచుచ్చుండెను.
255 చివరకు యోహాను చెపాప్డు. ఇపుడు పర్వకత్యైన యోహాను వైపు డు;
అతడనాన్డు, “వెళిల్ ఆయనను అడగండి. అసలు నిజముగా ఈయనేనా?” ఆ పర్వకత్
తపిప్పోయినంతగా దీనుడైయుండెను. అనాన్డు, “ఈయనేనా లేక ఇంకొకరి
కోసము మేము ఎదురు డవలెనా?”
256 ఇపుడు, మతత్యి 11 లో, అతను తన యొకక్ శిషుయ్లకు ఏ పుసత్కమును
ఇవవ్లేదు. యోహాను శిషుయ్లు వచిచ్ ఆయనను అడిగినపుడు…

యోహాను చెరసాలలో ఉండెను. కాబటిట్ అతడు చాలా సంశయాలతో
ఉనాన్డు…అది పెంబర్ చెపాప్డనుకుంటాను, “అతని యొకక్ పకిష్రాజు పు
కలిగి, కంటికి పొర ఏరప్డినది” అని. ఔనా. అతడు…అతడు—అతడు మి
పైకి వచాచ్డు; అంతవరకు అతను పైన ఆకాశములో ఉండెను. అయితే అతని
యొకక్ పర్వచనము ముగించిన తరువాత మరల కింద మికి వదలబడెను,
’ఎందుకనగా, అతడు చెరసాలలో ఉంచబడెను. శారా. అతనికి ఇక ఆ పెదద్
రెకక్లు అవసరం లేదు, కనుక అతను అకక్డ కింద నుండెను. అయితే అతను ఆ
కాలము నాటి వారందరికంటె చాలా ఎతుత్గా ఎగిరెను.
257 నేనొకటి మీకు పుతాను. దేవుడతనిని వినియోగించుకునాన్డు మరియు
యేసు ఎరుగును, ఔనా, ’ఎందుకనగా అది—అవతారమెతిత్న దేవుడు
అకక్డునాన్డు. శారా? ఆయన…కాబటిట్ ఆయన—ఆయన అకక్డ చెపాప్డు,
ఆయన చెపాప్డు…

ఇపుడు ఆయన యోహాను చెరసాలలో ఏ విధముగా పర్వరిత్ంచవలెనో
దానిని రిచ్న పుసత్కము ఏమీ ఇవవ్లేదు; “ఒక నిముషము ఆగు. నేనొక చినన్
వాయ్సమును వాసాత్ను. నీవు తిరిగి వెళిల్, అతడు చెరసాలలో నునన్పుడు నా కొరకు
ఎలా పర్వరిత్ంచవలెనో యోహానుకు చెపుప్” అని అతడు చెపాప్డా. శారా? లేదు.
అతడలాగు చెపప్లేదు.
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258 “పోయి యోహానుతో చెపుప్, అతడు బయటకు వచుచ్టకు ముందు అతడు
పిహెచ్.డి డిగీ పొందవలయును” అని ఆయన చెపప్లేదు. ఔనా? అతడు ఆ
విధంగా చేసేత్ మిగతా వారితో డా; అతను డా నిరాకరింపబడువానిగా
యుండేవాడు.

యోహాను యథారథ్పరునిగా యుండి పర్శన్ను అడిగాడు.
259 మరియు ఆయన చెపాప్డు, “ టము ముగించువరకు వేచియుండుడి.
అటుతరువాత వెళిల్ ఏం జరిగిందో యోహానుకు పండి. అపుడతడు
తెలుసుకుంటాడు. ఏమి జరుగుచునన్దో మీరు ఆయనకు చెపేత్ అతడు
తెలుసుకుంటాడు.” శారా? శారా? “వెళిల్…అతనికి చెపప్ండి. అతనికి
చెపప్ండి, అది…అతడు చెరసాలలో ఉనాన్డు, ఇకక్డకు రాలేదు. అయితే—
అయితే మీరు టములో రుచ్నాన్రు. ఏం జరిగిందో మీరు శారు. వెళిల్
అతనికి చెపప్ండి.”

కాబటిట్, ఆలాగైతే, శిషుయ్లు అనాన్రు, “చాలా బావుంది, యజమానుడా.”
260 వారు కొండ ఆవలకు వెళాల్రు. యేసు ఈ బండ మీద రొచ్ని, వారు అది
దాటి వెళుల్ వరకు కొండ మీదకెకిక్ వెళుల్వరకు వారిని గమనించుచునే యుండెను.
261 ఆయన సభ వారివైపు తిరిగి, అనాన్డు, “యోహాను కాలములో మీరు
ఎవరిని—ఎవరిని చుటకు వెళాల్రు?” సుత్నాన్రా? అనాన్డు, “ఏమి

చుటకు మీరు వెళాల్రు? తన యొకక్ కాలరు తిపుప్కొని, మెతత్ని వసత్ములు
ధరించుకొని విదాయ్ పావీణయ్తగల మనుషుయ్ని చుటకు వెళాల్రా? అటువంటి
వయ్కిత్ని చుటకు మీరు వెళాల్రా?” అనాన్డు, “కాదు. వారెటువంటి రకమైన వారని
మీరెరుగుదురు? వారు చినన్పిలల్లను ముదుద్ పెటుట్కొందురు. రాజుల’ గృహాలలో
పనిచేయుదురు. వారు—అది—యోహాను అటువంటి వాడు కాదు.”
262 “సరే” అనాన్డు, “ఆలాగైతే, మీరెందుకు వెళాల్రు? ఒక పరిచరయ్ను ఇవవ్బడిన
ఒక వయ్కిత్ ఒక సంసథ్లో విలీనమైపోయి లేక అటువంటి కారయ్ములలో ఐకయ్మైపోయి
అందరితో కరచాలము చేయుచు ఉండునటువంటి ఒక వయ్కిత్ని చుటకు
వెళాల్రా? తరువాత, ఏకతవ్ము వారు అతనిన్ వదద్ంటె తితవ్ము వారి యొదద్కు
పోవు ఒకనినా? మరియు తితవ్ము వారు అతనిన్ వదద్ంటె, అకక్డెకక్డైనాయుండు
చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ కు వెళుల్నా? నీవు చుటకు వెళిల్నది ఆలాటి వయ్కిత్నా, గాలికి
కదులుచునన్ రెలుల్ను చుటకు వెళిల్తిరా? ఓ, కాదు. యోహాను కాదు.”
263 ఆయన అడిగాడు, “ఆలాగైతే మరి ఏమి చుటకు వెళాల్రు? ఒక
పర్వకత్నా?” ఆయన అనాన్డు, “అది నిజము. అయితే మీకు తెలియని ఒకటి
మీకు చెపుప్చునాన్ను; అతను పర్వకత్కంటె గొపప్వాడు. అతను గొపప్వాడు. మీరు
ఆయనను సీవ్కరిసేత్, బైబిల్ గర్ంథములో వాయబడినవాడు ఈయనే. శారా,
అకక్డ వెనుక లేఖనములో, మలాకీ 3 లో ‘నాకంటె ముందుగా నేను నా తను
పంపెదను.’ ‘మరియు నాకు ముందుగా అతడు మారగ్ము సిదధ్పరచును.’”

శారా?
264 మరియు వారు అరథ్ం చేసుకోలేదు. చివరకు శిషుయ్లు గర్హించలేదు.

శారా? ఔను. ఓ, మై! సామానయ్త! దీనతవ్ము కలిగియుండుడి. శారా.
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కొనసాగు యుండుడి…దేవుడు గొపప్ కారయ్మును వాగాద్నం చేసినపుడు,
అది ఆయన దృషిట్లో అది గొపప్దే.
265 ఇపుడు, దీనిని ఎలల్పుడు మీ మనసుస్లో ఉంచుకోవాలనుకునన్టల్యితే,
నేను…దీనిని మనసుస్లో ఉంచుకొనండి. ఇది జరిగినపుడు, మీరు దానిని
మారచ్వచుచ్ను. మీరు కిందికి వంగి ఈ సంవతస్రం రాబోవుచునన్ ఈ చినన్
వసంత ఋతువు పువువ్లలో ఒకదానిని తెంపి డండి, లేక మా లు
గడిడ్ చను తెంపి, దానిని మీ చేతిలో ఉంచుకొని, చెపప్ండి, “ఇపుడు నేను
దీనిని పటుట్కొనబోవుచునాన్ను, ఎంతో సమానయ్మైనది, డండి. దీనిని అది
చేసినది. మరియు చం ని యొదద్కు రాకెట్ ను పంపిన మేథాశకిత్ ఈ గడిడ్ చను
తయారుచేయగలదా యని నేను డగోరుచునాన్ను.” మీరు ఎలల్పుడు దానిని
కలిగియుందురు. మీరు దానిపై నిశచ్యముగా ఆధారపడి యుండవచుచ్ను.
మీరు ఎలల్పుడు దానిని కలిగియుండవచుచ్ను. శారా? గడిడ్ చ అందులో
జీవానిన్ కలిగియునన్ది. అదెంతో సామానయ్మైనది, సవ్లప్మైనది.
266 మీరు డండి. ఒక మనిషి పెదద్ మనిషి అయినటల్యితే, పరవాలేదు.
అయితే అతడు సామానుయ్డుగా నుండగలిగినంత పెదద్వాడుగా నునన్ యెడల,

శారా. అతడు దేవుని కనుగొనును. అయితే అతడు చినన్వాడు [సామానుయ్డు]
కానటల్యితే ఆయనను ఎనన్డు డలేడు. కాబటిట్ నీవు సామానుయ్డవు
కావలసియునన్ది. ఇపుడు…
195.పర్కటన 5:9 లో గొఱెఱ్పిలల్ గర్ంథమును తీసినపుడు…నుండి

తీయుచునన్పుప్డు పాటలు పాడుచునుండు వీరెవరు? వీరు ఎతత్బడిన
పరిశుదుధ్లా?

267 కాదు. పర్కటన 6…5:9. కాదు. మీరు గమనిసేత్, వీరు పరిశుదుధ్లు కారు.
వారు…ఆయన ఆసిథ్ని ఆయన ఇంకా అడుగుటలేదు. శారా? వీరు
పరిశుదుధ్లు కారు. మీరు గమనిసేత్, వారు పెదద్లు మరియు జీవులు, వారు
పాడుచునాన్రు.
268 మనమది చదువుదాం, తదావ్రా…మరియు తరువాత నేను
పర్యతిన్ంచబోతునాన్ను…ఇకక్డ నాకు సుమారు అరడజను కంటె
ఎకుక్వ యునన్వి. కొదిద్ నిముషములలోగా నేను వాటిని చేరుకోగలనని
అనుకుంటునాన్ను. దాద్ం. పర్కటన 5:9. ఇపుడు మనము ముందుగా
కొంచెము చదువుకుందాము. తదావ్రా ఈ వయ్కిత్ దీనిని రిచ్ యథారథ్ముగా
తెలిసికొనగోరుచునాన్రు. గమనించు.

ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలను,
ప దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ

యిరువదినలుగురు పెదద్లును, ఆ గొఱెఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఈ
పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పారథ్నలు.

నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను విపుప్టకు
యోగుయ్డవు, ( శారా,)…నీవు మముమ్లను విడిపించియునాన్వు…
మరియు వారు ఒక తన పాటను పాడెదరు…
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మముమ్లను యాజకులుగాను మరియు రాజులుగాను
చేసియునాన్వు…

269 అది పరలోకపు గుంపు. ఇంకా వారు విమోచింపబడలేదు. సరే. ఇపుడు.
సహోదరుడా బెన్ హాం, అందరు గనుక…

ఇపుడు, ఓ కష్ణం [సహోదరుడు బెన్ హాం ఆగాడు—సంపా.]
నే హిసుత్నాన్ను. ఏంటి…ననున్ కష్మించండి.

సహోదరుడా బెన్ హాం, భకిత్గలవారందరు, [అవును] ఎతత్బడుటలో
ఎతత్బడిన యెడల ఏలీయా మరియు మోషేలు ఎకక్డ నుండి వచెచ్దరు?

270 అకక్డ ఒక తపుప్యునన్ది. అకక్డేదో తపుప్యునన్ది. అకక్డ దానిలోయునన్ది
అంతే. అకక్డ ఒకటి జరిగినది. శారా? అకక్డేదో పొరపాటు జరిగినది.
అంద మంచి అను తిని పొందుచునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపుప్చునన్ది—సంపా.] ఎకక్డ…ఏలాటి వాయ్ధి లేక మరేది లేదు?

[సభలో ఒక సహోదరుడు చెపుప్చునాన్డు, “పర్కటన 5 లోని 9వ వచనము,
చదువుము.”] పర్కటన, దాద్ము. ఎకక్డ సహోదరుడా అది [“5.”] 5. [“5.”]

ఓహో, పర్శన్! ఆ పర్శన్ నేను దానికి ఇపుడే జవాబు ఇచాచ్ను. ఇపుడు మనం
దాద్ం. “నీవు…” సరైన సథ్లము:

ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణెలను,
పదర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ

ఇరువది నలుగురు పెదద్లును, ఆ గొఱెఱ్పిలల్ యెదుట సాగిలపడిరి. ఆ
పాతర్లు పరిశుదుధ్ల పారథ్నలు.

నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లు విపుప్టకు యోగుయ్డవు:
నీవు వధింపబడిన వాడవై…గనుక వారు…కొతత్ పాట పాడుదురు.

ఇకక్డ అది ఉనన్ది! ఇకక్డ అది ఉనన్ది! దానిని తపుప్గా చెపాప్ను. ఔనా?
…దేవునికి రకత్ము దావ్రా మముమ్లను విమోచించియునాన్వు…పర్తి

వంశములో నుండియు…
271 అది సరే. ఇపుడు, దానిని రిచ్ మీరు ఏమనుకుంటునాన్రు? ఓహో,
పరిశుదాధ్తమ్ సనిన్ధి ఇకక్డ లేనటల్యితే, ఏమి జరిగియుండును? ఆయన
అనుమతించియుండడు… శారా, ఆ వచనము యొకక్ మొదటి భాగానిన్
మాతర్మే నేను చదివాను. ఆ గడియారానిన్ త్, నేను దానిలోనునన్ దానిని

చుటకు పర్యతిన్సుత్నాన్ను. అయితే ఆయన ననున్ నిలిపివేయుటను
శారా? మహిమ! గమనించారా, అవతల భాగానిన్ నేను చదవలేదు. శారా,

నేనికక్డ కలిగియునాన్ను, “మరియు…” ఇకక్డ డుడి, “మరియు వారు—
మరియు వారు ఒక కొతత్ పాట పాడిరి,” మరియు నేను ఆగిపోయాను,

శారా. అయితే ఇకక్డ డండి, “వారు పాడిన పాట చెపుత్ంది, ‘నీవు
పర్తి వంశములోను, ఆయా భాషలు మాటాల్డు వారిలోను పర్తి పర్జలోనుండి
మముమ్లను విమోచించినావని,’” చెపుప్చు ఒక కొతత్ పాట పాడిరి. నిజం. అది
వారే. మై! ఓ, మై! ఓ, మై! అది శారా? మరియు ఆ విధముగానే ఇకక్డ కింద,
మరొక పర్శన్ డా ఉనన్ది.



ముదర్ల మీద పర్శన్లు మరియు జవాబులు 47
196.ఆ ఇవవ్బడిన వారిని [c-o-n-t-r-o-…] అలాగే, పర్కటన 6:11 లో

“అకక్డ తెలల్ని వసత్ములు ఇవవ్బడిన వారిని,” “గొఱెఱ్పిలల్ రకత్ము దావ్రా
వారి తెలల్ని వసత్ములను కడుగుకొనిన వారిని” వారిని వీరితో నీవు
నియంతించగలవా?

272 ఇపుడు, మనము పర్కటన 6 దాద్ము. ఇకక్డ దీని వలె, దీని మీద
నేను తొందరపడలేను. ఎందుకనగా…నేను ఒకటి తపుప్ చెపప్బోతునాన్ను.
ఇపుడు, ఆయన—ఆయన ఆ విధంగా చేయుటకు ఆయన ఇషట్పడుటలేదు.
అది సతయ్ము, కనుక నాకు సహాయము చేయండి. అది సతయ్మని దేవుని
యొకక్ పరిశుదాధ్తమ్కు తెలుసు. ఔనా? నేను…అకక్డ…నేను—నేను దానిని
గమనించాను…నేను గడియారము వైపు శాను, పదకొండు ముపప్య్ యని
నేననుకునాన్ను, “ఇపుడు నేను తొందరపడకపోతే నేను రోగుల కొరకు పారథ్న
చేయలేను.” మరియు దానిని పొందుటకు నేను పర్యతిన్సుత్నాన్ను. ఎందుకనగా
నేను…నా మనసుస్లో ఎంతో…నేను…
273 మీరు గురుత్ంచుకోండి. ఇపుడు మీరు అరథ్ం చేసుకొనవలసియునన్ది,
నేను—నేను మానవుడనే, ఔను. నేను—నేను ఏడు దినములుగా అకక్డే
యునాన్ను, మరియు నా యొకక్…మరియు ఈ మధాయ్హన్ం నాకు వేరేయునన్వి,
నేను దేవుని యొదద్ నుండి కనుగొనవలెను.
274 అయితే, నేను ఆ తపుప్ను చేయ డదని ఆయనెంతగానో
తీరామ్నించుకొనాన్డ, ఆ వచనపు మిగతా భాగమును చదువుటకు వారు ననున్
వెనుకకు పిలిచారు. నేను…మరి ఏదో కారయ్ము అకక్డ ననున్ దాటుకొని
దొరిల్పోయినటల్యి, “వెనుకకు వెళుల్! వెనుకకు వెళుల్!” అని చెపప్బడినది.

నేననుకునాన్ను, “వెనుకకు వెళుల్టా? ఏంటి? వెంటనే నిలుపు చేసి,
రోగులకు పారిథ్ంచుటా? అయితే ఏంటి—ఏంటది? నేనేమి చేశాను?” అని
నేను ఆలోచించాను.

మరియు నేనది చేరుటకు అపుప్డే నేను ఆరంభము కాగా, ఒకరు నాతో
అనాన్రు, “మరలా వచనము చదువు” యని. మరియు దానిని మరలా చదివాను.
మరియు అకక్డ, ఈ పర్శన్ యొకక్ అడుగు భాగాన, అకక్డ అది ఉనన్ది, శారా,
“పర్కటన 6.”
275 శారా, నేను మొదటిది చదివాను. అది మొదటిగా అనిప్ంచినది. శారా,
“మరియు వారు ఒక కొతత్ పాటను పాడిరి.”

అయితే ఇకక్డ కింద అదేమిటని శారా? తరువాతది కింద వచుచ్చునన్ది,
“మనలను విమోచించెను.” ఖచిచ్తం. అది పెండిల్ కుమారెత్, ఎతత్బడిన పరిశుదుధ్లు.
“మీరు…?” ఇకక్డ ఖచిచ్తంగా, గొఱెఱ్పిలల్ తన చేతిలో గర్ంథానిన్ కలిగియునాన్డు.
మధయ్వరిత్తవ్పు కృపగల సింహాసనము నుండి ఆయన లేచెను. శారా?
పరిశుదాధ్తమ్ ఏ విధముగా దానిని గమనిసుత్ందో మీరు శారా? కారణం,
గతరాతి నేను చెపిప్నది అదే.
276 ఆయన గదిలో నాతో మాటాల్డిన తరువాత, నేను ఇకక్డకు వచిచ్ మీతో
“గొఱెఱ్పిలల్ ఆ సథ్లమును వదలి వచిచ్నపుడు,” మరియు దానినంతటిని నేను మీకు
బోధించాను. ఓ, మై! ఇపుడు దానిని ఒక పాఠముగా మనము తీసుకొనవచుచ్నని
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నేను అనుకొనుచునాన్ను. శారా, “గొఱెఱ్పిలల్ ఆయన సింహాసనమును వదలి
బయటకు వచెచ్ను.” డండి. ఆయన అకక్డ ఉనన్పుప్డు నేను లేచాను, ఆ
వెలుగు కీసుత్; ఆయన అకక్డ యునన్పుప్డు, దానిని రిచ్ చెపాప్డు. ఒక
మధయ్వరిత్గా, ఆ గొఱెఱ్పిలల్ ఆయన సింహాసనమును విడిచిపెటిట్నపుడు, ఆయన
ఇకక్డకు వచాచ్డు, మరియు సంఘమునకు విమోచనా దినము ముగించబడెను.
277 తరువాత విమోచన తెరవబడెను. అది దులకు. ఒక లకష్ నలభై నాలుగు
వేలమందికి. ఔనా? కారణం ఆయన చెటుట్ నరికి వేసాత్నని వాగాద్నము చేశాడు,
మీకు తెలియునా.
278 ఇపుడు ఇకక్డ, ఇపుడు ఇకక్డ ఆయన బయటకు వచుచ్చునాన్డు, గొఱెఱ్పిలల్,
అపుప్డు విమోచనా దినము సమాపత్మగును. మరియు విమోచింపబడు
వారందరు ఇది వరకే విమోచించబడిరి మరియు గర్ంథములో పెటట్బడిరి. ఆయన
ఇకక్డ గర్ంథమును తెరచుచునాన్డు. సరే!
279 ఓ, ధనయ్వాదాలు నీకు పర్భువా. శారా? తవ్రగా ముగింపవలెనని ఒక
విషయము దాటిపోవుటకు పర్యతిన్ంచుచు తొందరపడి ఉదికత్తకు లోనైన నీ
దాసుని కష్మించు.

ఇపుడు, పర్కటన 6:11 లో “తెలల్ని వసత్ములు వారికి యియయ్బడెను,” మీరు
సహించగలరా? [ఏకీభవించగలరా?]…

280 ఇపుడు మనం దాద్ం, 6:11 సరే. ఇపుడు దీని మీద ఎంతవరకు వచాచ్ము?
“తెలల్ని అంగీలు,” అవును, బలిపీఠము కిందనునన్ సిలువ వేయబడినవారు. ఆ—
ఆ కాలము మధయ్నునన్ దులు, “వారికి తెలల్ని వసత్ములు ఇయయ్బడెను.”

…పర్కటన 7:14 లో, “గొఱెఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్ములను ఉదుకుకొని;
వారితో?”

281 కాదు. ఇపుడు, అది వయ్తాయ్సమైనది, ఖచిచ్తం. కారణం, ఇకక్డ డండి.
“వీరికి తెలల్ని వసత్ములు ఇయయ్బడెను” ఇకక్డ మనమది సుత్నాన్ము. ఇకక్డ
అది ఈ కాలమున అని. “వారికి తెలల్ని వసత్ములు ఇయయ్బడెను,” కృప దావ్రా
వారికి. మరియు ఇకక్డ వీరికి, “గొఱెఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్ములు ఉదుకుకొనిన
వారు” మరియు ఇకక్డ పర్కటనలో, “దేవునికి ముందు వచుచ్ గొపప్ జన
స హము, పర్తి వంశము నుండియు, భాష నుండియు, దేశము నుండియు
వచుచ్వారు.” ఇకక్డ దులు ఖచిచ్తముగా హతసాకుష్లుగా మరణించిన వారు.

శారా, ఇపుడు, ఇపుడది వాసత్వము, ఇపుడు.
197. సహోదరుడా బెన్ హాం, భకిత్గలవారందరు ఎతత్బడుటలో

కొనిపోబడినటల్యితే, ఏలీయా మరియు మోషేలు ఎచచ్ట నుండి
వచెచ్దరు? వారు దులా? లేక మన కొరకు ఇవవ్బడిన మన ఏలీయా-
వారితో ఉండునా?

282 కాదు. అనయ్జనులను బయటకు పిలచుటకు ఈ ఆతమ్తో అభిషేకించబడు
అనుయ్డు తీసుకొనిపోబడును. ఎందుకనగా, డండి. సంఘమంతా, అంద
పైకి తీసుకొనబడును. మరియు 11 వ అధాయ్యములోని ఈ ఇదద్రు పర్వకత్లు
కిందికి తీసుకొని రాబడతారు. మరియు అనుయ్లకు కృపాకాలము ముగిసి
మరియు దులకు అది అనుగర్హించబడును. కాదు. అతను అదే వయ్కిత్ కాదు.
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నేను—నేనది ఖచిచ్తంగా చెపప్గలను. ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి, నాకు తెలిసినంత
వరకు ఖచిచ్తం.

ఇకక్డ ఇది ఏం చెపుత్ందో దాద్ం. పర్శన్, “గోధుమ మరియు
దాకాష్రసము…?” ఓ, W-h-e-a-t కాదు. దానిని నేను ఊహిసుత్నాన్ను, “దాని
అరథ్ం ఏంటి…?” “ఏమిటి” అకక్డ లేదు. అది చెపుప్చునన్ది:
198.ఏమిటి మరియు దాకాష్రసము, లేక గోధుమ మరియు దాకాష్రసము,

పర్కటన 6:6 లో యునన్దేంటి?
ఇపుప్డు ఇకక్డునన్ దాని యొదద్కు నేను వెళిల్నపుడు అదేంటి అని మనము

డగలము.
మరియు దేనారమునకు ఒక సేరు గోధుమలనియు, దేనారమునకు

డు సేరల్ యవలనియు, నెను…దాకాష్రసమును పాడు
చేయవదద్నియు, ఆ నాలుగు జీవుల మధయ్ ఒక సవ్రము పలికినటుట్
నాకు వినబడెను.

283 “గోధుమలు మరియు దాకాష్రసము,” దాని అరథ్ం అదేనని నేను
ఊహిసుత్నాన్ను. అది ఒక దానికొకటి సంబంధం కలదు.

అది ఒక చనా, పర్భురాతి భోజనము బలల్యొదద్ తీసుకొను
దాకాష్రసము…ఒకటవ కొరింథీయులు 11:24?

284 “దాకాష్రసము—దాకాష్రసము…?” కాదు. వాటిలో ఒకటి ఆతీమ్య చన,
ఔనా. మరియు ఇంకొకటి వాసత్వంగా వాకయ్ము యొకక్ పర్తయ్కష్త.
199.పర్భువు శరీరమని మనము వివేచింపకుండుట వలన, ఆ కారణము చేత

అనేకులు రోగులుగా నునాన్మా? [ఔనా!]
…అయితే ఇపుప్డు ఆరవ ముదర్ తెరువబడుట వలన అది
పర్తయ్కష్పరచబడినదా?

285 ఇపుడు, దాద్ం. ఇపుడు నేను దానిని పొందుకోగలనేమో ననున్
డనివవ్ండి. అది మీరు కాదు; అది నేను. మీరు…మీరు సరిగాగ్ దానిని వాశారు;

అది నేను.
పర్భువు యొకక్ శరీరమని మనము వివేచించకుండుట చేత మరియు
అనేకులు రోగులుగా యుండుటకు అది కారణమా? [దాని చివర
పర్శాన్రథ్కం యునన్ది.]

286 సరే. లేఖనము చెపుత్ంది, “పర్భువు శరీరమని వివేచించనందువలన
మీలో అనేకులు రోగులును బలహీనులైయునాన్రు.” అది ఖచిచ్తంగా నిజం.
ఎందుకంటే , పర్భువు శరీరము పెండిల్కుమారెత్. మరియు వారిలో
అనేకులు వెళిల్పోతారు, వారు దానితో కలసియుండరు. అది నిజం. ఏ విధంగా
పర్వరిత్ంచవలెనో వారికి తెలియదు. ఏలాటి జీవితమైనా జీవిసాత్రు; సంసరగ్ం
తీసుకుంటారు, ఏదైనా చేసాత్రు. అది కర్మము కాదు. శారా? అబదధ్మాడుచు,
దొంగిలించుచు మరియు మదయ్పానం సేవి త్ సంసరగ్ము సీవ్కరించుట అది—
అది—అది భయంకరము. మీరు ఆలాగు చేయ డదు. శారా?
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…అయితే ఇపుడు ఆరవ ముదర్ తెరవబడినందున అది
పర్తయ్కష్పరచబడినదా?

287 “ఆరవ ముదర్ విపప్బడుట.” ఇపుడు మనము దాద్ం. కాదు. ఇపుడు, ఆరవ
ముదర్, ఇకక్డ విపప్బడుట మనము సుత్నాన్ము, అది దులకు. శారా,
సంఘము వెళిళ్పోయినది. ఇది శర్మకాలము, కాబటిట్ అది ఆలాగుయుండదు.
కాదు. కాదు. అది కాదు.
288 వాటిలో ఒకటి ఆతమ్ సంబంధమైన దాకాష్రసము, అనగా వాకయ్ పర్తయ్కష్త.
తరువాత—వాకయ్ పర్తయ్కష్త దావ్రా విశావ్సి ఉతేత్జింపబడతాడు. మరియొకటి
పర్భువు బలల్ యొదద్ తీసికొను యేసు రకత్మునకు చనగాయునన్ది. ఇది నాకు
తెలిసినంత మటుట్కు అదే.
200.ముందుగా నిరణ్యింపబడని వారు పర్భువును అంగీకరిసాత్రా? వారు

అంగీకరించిన యెడల వారు పడిపోయెదరా?
వారు ముందుగా నిరణ్యించబడినటల్యితే పడిపోరు. కాదు. శారా, వారు

పడిపోరు.
201. కథోలిజం దులను మోసము చేసి మరియు వారి సంపదను

పొందుకొనును అని పించు ఆ లేఖనము ఎకక్డయునన్ది?
289 ఇపుడు, “మృగము మోసము చేసి సంపదను సావ్ధీనము చేసికొనునని
ఎకక్డ చెపిప్నటుల్గానునన్ది?” అది దానిని చెపుప్టలేదు. అయితే మనము దానిని
అనుకొనుచునాన్ము…ఇపుడు గతరాతి, మీకు జఞ్పిత్ందా. టేపును జాగర్తత్గా
వినండి. వారు ఆలాగు చేసాత్రని నేను చెపప్లేదు. నేను చెపాప్ను… డండి,
కథోలిక్ వారు పర్పంచములో బహు ధనవంతులైన గుంపు. వారివలె నునన్వారు
లేరు. మరియు వారి యొదద్ ఏది లేదో మిగిలినది దుల యొదద్నునన్ది.
290 ఇపుడు, ఈ దేశపు ఆరిథ్క నిరవ్హణ అకక్డేయునన్ది…లైఫ్ లైన్ పతిక
పర్కారము మనము ఇపుడు చెలిల్ంచు పనున్ల దావ్రా వచుచ్ డబుబ్ వలన
మనము జీవించుచునాన్ము, (అది వాషింగ్ టన్, డి.సి నుండి వచుచ్చునన్ది)
నేటి నుండి నలభై సంవతస్రముల వరకు చెలిల్ంచినా అది తీరదు. ఇపుప్డు
మనము దానిని ఖరుచ్ చేయుచునాన్ము. ఇపప్టి నుండి నలభై సంవతస్రములలో
మనము చెలిల్ంచబోవు ఆ పనున్లకు మనము నోటల్ను ఇచుచ్చునాన్ము. దేశము
విచిఛ్నన్మైపోయినది. ఆమె పనియైపోయినది.
291 ఇపుడు, కాసోట్ చేసిన ఒకే ఒక తెలివైన పని ఏదనగా అతడు నకిలీ డబుబ్ను
తయారు చేసి మరియు నోటల్కు, బాండల్కు డబుబ్ చెలిల్ంచి వాటిని విడిపించి
మరియు వాటిని కాలిచ్వేసెను. మరియు ముదర్ణ డబుబ్ను మారిచ్వేశాడు. అతడు
చేయగలిగిన పని అదొకక్టే.

సంయుకత్ రాషట్ములు చేయగలిగ్న ఒకే ఒక పని మిగిలినది. ఇపుడు
జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఇది విలియం బెన్ హాం మాటాల్డుచునాన్డు, డండి. ఇది
నా అభిపాయము. ఇది కేవలం ఊహ మాతర్మే. పర్కృతి సంబంధముగా

చుచునాన్ను, అది ఒకవేళ లకష్ల లకష్ల మైళుళ్ రంగా యుండవచుచ్.
అకక్డునన్ దానిని నేను నముమ్తునాన్ను, ఆ డబుబ్లో…“ధనాపేకష్ సమసత్ కీడులకు

లము.” అదియే సమసత్ కారయ్ములు చేయునటుల్గా పారంభించుచునన్ది.
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292 ఇపుడు కథోలిక్ సంఘము వెనుక నుండి ఆరాధనలకు డబుబ్లు వ లు
చేసి మరియు అటువంటి వాటి దావ్రా సమ రుచ్ట దావ్రా పర్పంచ సంపదను
కలిగియునన్ది. మీకు జఞ్పిత్నన్దా, బైబిలు చెపుత్నన్ది, “ఆమె ధనికురాలు” అని
మరియు ఆమె ఏలాగు ఆయెను. మరియు గురుత్ంచుకోండి. ఒకక్ దేశములో
కాదు. ఆకాశము కిందనునన్ పర్తి దేశము కనన్ను ఆమె ధనికురాలు. ఆమె
పాకిపోయినది. ఆమె ధనమును కలిగియునన్ది. ఇపుడు, వారి యొదద్ ఏమి లేదో,
వాల్ వీధి దానిని కలిగియునన్ది, అది దుల ఆధీనంలోనునన్ది.
293 ఇపుడు, మీకు జఞ్పిత్ండును, యాకోబు తిరిగి వచిచ్నపుడు అతడు డబుబ్ను
కలిగియుండెను (గతరాతి మనమది శాము) మరియు అతను ఇశాయేలు
అయెను. అతడు నిజంగానే ధనమును కలిగియుండెను. అయితే అతని డబుబ్
అతనికి దేనిని కొనివవ్లేకపోయెను. ఏశావు డా కలిగియునాన్డు. శారా.
ఇదద్ విరోధులు, మరియు—మరియు. డండి. అది పరి రణ్ంగానునన్ది.
294 ఇపుడు ఇకక్డ గమనించండి. డబుబ్ విషయంలో వారు కలసిపోవచుచ్నని
నేను చెపాప్ను. మరియు—మరియు రోమన్ శకిత్ దుల శకిత్ని మరియు
వారి డబుబ్ను తీసుకొని నిబంధనను ఉలల్ంఘించును. అది ఆ విధంగా
ఉండకపోవచుచ్ను. శారా, వారు దానిని విభేదిసాత్రు, అయితే ఏ కారణమో
నాకు తెలియదు, ’ఎందుకంటె వారు ఏమి చేయబోవుచునాన్రనునది నాకు
బయలుపరచబడలేదు.
295 అయితే డండి. ఇపుడు, ఈ దినము మనము చేయగల ఒకే ఒక
కారయ్ము ఏమి చేయగలము? మనము చెలిల్ంచిన పనున్ల నుండి తీసికొనుచు
[ఆ వివరణ సరైనదైనటల్యితే] పనున్లను ఇపప్టి నుండి నలభై సంవతస్రములకు
చెలిల్ంచవలయును, శారా, మన బంగారము…మనము వాటిని ఖరుచ్
చేశాము. మనము దివాళా తీశాము. మన యొదద్ ఎటిట్ డబుబ్లేదు. మనము
వెనుకటి కీరిత్ని చెపుప్కొని జీవించుచునాన్ము.
296 అదే, నేటి దినమున సంఘము చేసుత్నన్ది, సంఘము చేయుచునన్ది;
పెండిల్కుమారెత్ కాదు. సింహపు కాలపు పరిచరయ్ కిందయుండిన ఆ గతించిన
కీరిత్ కింద వెనుకటి దానిని చెపుప్కొనుచు సంఘము జీవించుచునన్ది. “మేమే
సంఘము! మేమే తలిల్ సంఘము! మేము పారంభించాము…” ఔను. డండి?
అది వెనుకటి కీరిత్ చేత జీవించుచునన్ది.
297 మెథడిసుట్లు వారి కీరిత్ పర్భావములు చేత జీవించుచునాన్రు. బాపిట్సుట్లు
వారి కీరిత్ పర్భావాల చేత జీవించుచునాన్రు. మరియు పెంతెకొసుత్ వారు వారి
యొకక్ కీరిత్ పర్భావాల చేత జీవించుచునాన్రు. “దేవునికి మహిమ! చాలా కాలము
కిందట, పరిశుదుధ్లు ఆతమ్లో నాటయ్మాడుచుండిరి, మరియు వారు…పర్భువు
దీనిని మరియు దానిని చేశాడు.” అది, అది జరిగిపోయిన ఒకటి. “సహోదరుడా,
ఇపుడు ఎంతోమందిని కలిగియునాన్ము.” ఓ. మై! డండి. అంతా గతకాలపు
కీరిత్ పర్ఖాయ్తి!
298 ఈ దేశము రివ్కుల కీరిత్ పర్భావముల మీదనే కొనసాగు
జీవించుచునన్ది, ఆ కారణము చేత మనమంతా రకిష్ంపబడాడ్మని
తలంచుచునాన్ము. ఇశాయేలీయులు వారేమైయునన్దని, వారు ఏమి
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కలిగియునాన్రని; అపుప్డు వారు ఏమైయునాన్రని దేవుడు గౌరవించలేదు…
గమనించండి.
299 అయితే ఇపుడు, ఇకక్డ నేనేమి తలంచునది, ఏమి జరుగుతుందని
నేను తలంచునది ఇకక్డునన్ది. అది ఆ విధముగా కాకపోవచుచ్ను. మనము
బలవంతముగా దానిని చేయవలసి వచుచ్ ఒక సమయము వచుచ్ను. మరియు
ఆ విధముగా చేయవలసి వచిచ్నపుప్డు, కరెనీస్ మారుచ్టకు బదులు…ఫిలిప్
మారిస్ కు అదేమి చేయును? విసీక్ కంపెనీలకు అదేమి చేయును? ఉకుక్
పరిశర్మకు అదేమి చేయును? సమసత్ వాయ్పారానికి అదేమి చేయును? అదేమి
చేయును? అది వాటిని విచిఛ్నన్ం చేసుత్ంది. అవి ముకక్లుగా చేసుత్ంది. అయితే
“మనము ధనమును అపుప్ తీసికొనగలిగిన యెడల.” అతడు ఎంతటి తెలివైన
వాడో డండి?
300 అపుప్డు దేశము సంఘమునకు అమిమ్వేయబడును. మరియు అపుప్డు
దేశము మరియు సంఘము తిరిగి ఏకమౌను. అకక్డే ఆమె వచుచ్ను. శారా?
అది అదే. గమనించుడి. సరే. ఇపుడు, ఇందులో:
202.ఒకడు పర్భుతవ్ముచే అంగీకరింపబడిన ఒక అసోసియేషన్ సంసథ్లో

ఉం తన హృదయములో నునన్ దానినే చేయుచునాన్డు, లేక కడపటి
దినము యొకక్ సతయ్మును పర్కటించుచునాన్డు. అతను “వేశయ్లలో”
ఒకనిగా పేరొక్నబడునా?

301 మనము దాద్ం. “ఒకడు సంఘశాఖలో వాటి సహవాసములోనునన్
యెడల…?” సరే. డండి. అసోసియేషన్ సంసథ్; సంసథ్కు పర్భుతవ్ము
మాటాల్డుటకు అధికారము ఇచిచ్యునన్ది. డండి. ఆ కారయ్మునకు అతని
హృదయముతో ఏ సంబంధము లేదు. శారా? ఇపుడు, అతడు నిజమైన
విశావ్సియైతే, మరియు దేవుని ఆతమ్వలన జనిమ్ంచినవాడైతే, ఏదో ఒకపుప్డు
పరీకిష్ంచబడును. శారా? అది అంతగా తేటగా ఉండదు. దానిని అతడు

డలేకపోవచుచ్ను.
302 ఇపుడు, నేను… డండి. సేన్హితుడా, మీరు దీనిని గురుత్ంచుకొనవలెను.
దేవుడు—దేవుడు ఎనన్డును, దేవుడు అది చేయలేదు, నాకు జఞ్పిత్నన్ంత వరకు.

డండి అయితే…
303 డండి, యేసు వాటనిన్టికి లము, ’ఎందుకనగా ఆయన దేవుడు,
ఇమామ్నుయేలు, శరీరధారియాయెను. ఇపుడు, ఈ వయ్కిత్ని , యేసును.
మీకు తెలుసా, ఆయన మి మీదకి వచిచ్నపుడు, నేను ఊహిసుత్నాన్ను, లోకంలో
పదియవ భాగము ఆయన ఇకక్డునాన్డని ఎరుగరు? యని.

మీకు తెలుసా, ఆ ముందుండు వాడు వచిచ్నపుడు, “పరవ్తములనిన్యు”
మరియు ఆ కారయ్ములనిన్యు జరుగుచుండగా ఇశాయేలు పర్జలలో టికి
ఒకక్రైనా అది ఎరిగియుందురా? అది వింతగా లేదు?
304 అదెందుకు, దులును మరియు పర్పపంచమంతట పర్జలు
కారయ్ములెనోన్యునన్వి. ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి. యేసు ఒక సాకిష్గాను, లోక
రకష్కునిగాను వచెచ్ను. ఔనా? ఎందుచేత, అకక్డ జనులుండిరి, జనుల తరువాత
జనులుండిరి, జనులకు తరువాత జనులుండిరి, అయినపప్టికి ఎవరికి దానిని
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రిచ్ తెలియలేదు. అయితే లోకం దానిన్ రిచ్ ఏమి తెలియనటుట్గా అది ఆ

విధంగానే జరుగుచునన్ది. శారా?
305 వారినెందుకు ఆయన తెలుసుకోనివవ్లేదు? ఆయన వచాచ్డు,
నితయ్జీవమునకు నిరణ్యించబడిన వారే ఆయనను సీవ్కరించిరి. మిగతా వారికి
ఎంత చెపిప్నను ఎటువంటి పర్యోజనము లేదు, ఎందుకనగా ఆయన వారిని
విమోచించలేదు, ఎందుకనగా వారు విమోచించ తగినవారు కాదు. అదెందుకని,
ఆ యాజకులు అకక్డ నిలబడియునన్పుడు, ఆయన ఆ సాథ్నమునకు వచిచ్నపుడు
ముందుగా నిరణ్యించబడిన వారు ఆయన చు ట్ గుమి డిరి. కాబటిట్ ఆయన
ఆ గుంపుకు పర్సంగించవలసి వచెచ్ను.
306 మరియు ఆయనను ఎరుగవలసిన గొపప్ పండితులు అనాన్రు, “ఈ
మనుషుయ్డు బయలెజ్ బు. ఈ మనుషుయ్డు మా మీద అధికారము చేయుటకు
వీలులేదు. శారా? మేమది చేయము.”

అయితే ఒక చినన్ పాత వేశయ్, ఆమెలో జీవము గలదై, నితయ్జీవమునకు
నిరణ్యించబడినదై, మరియు ఆమె యొకక్ పేరు ఇకక్డ దేవుని యొకక్ వాకయ్ములో
నిరంతరం అకక్డకు నడిచి వెళిళ్ంది. ఆ వెలుగు మొటట్మొదటిగా ఆ వితత్నమును
తాకుట, తవ్రగా ఆమె అది తెలుసుకునన్ది. [సహోదరుడు బెన్ హాం తన వేలిని
ఒకసారి విరచుచునాన్డు—సంపా.]
307 . అకక్డొక వృదుధ్డైన జాలరి వచాచ్డు. ఇకక్డ ఆయన
అదుభ్తాలు, చక కియలు చే త్ మరియు పలుపలు విధములగు పర్జల
హృదయాలోచనలు తెలియజే త్, ఆయనను బయలుపరచుకొనుచుండెను.

మై, అకక్డొక పరిసయుయ్డు నిలబడియునాన్డు, మరియు అనాన్డు, “ఈ
మనుషుయ్డు బయలెజ్ బు” అని. వారి సంసథ్కు జవాబు చెపప్వలసియుండెను.
308 వారందరు చు ట్ నిలబడి, “డాకట్ర్ జోన్స్ నీవు అచటకు వెళిళ్ ఈ మనుషుయ్డు
చెపిప్నది వింటావా? ఆయన—ఆయన ఏమి మాటాల్డుచునాన్డో తాను ఎరిగే
మాటాల్డుచునాన్డు. ఆయన సాధారణమైన మనుషుయ్ల వలె మాటాల్డుట లేదు.”
309 “నేను అతను చెపుప్నది వింటాను.” అకక్డకు నడచి వెళాళ్డు, శారా. ఆ,
దేవుడు—దేవుడు అతని యొదద్కు వెళాళ్డు.

మరియు ఆయన అకక్డ నిలబడియునాన్డు. ఆయన చెపాప్డు…
వారనాన్రు, “ఇపుడు అకక్డ డు, అకక్డ , అకక్డ ఒక మనుషుయ్డు

వచుచ్చునాన్డు. అకక్డ ఆయన శిషుయ్లలో ఒకడు. అకక్డ ఒక మనుషుయ్డు
వసుత్నాన్డు. ఇపుడు, ఆ వయ్కిత్ పేరు, అతడు అందెయ. నీకు జాఞ్పకముందా. ఓ,
ఇకక్డునన్ వృదుధ్లైన జాలరులు నీకు జఞ్పిత్నాన్రా? అది వారే. ఆఁ అకక్డ—
అకక్డ సీమోను, అతని సోదరుడు, ఔనా? అది—అది వృదుధ్డైన యోనా బిడడ్లు.
ఇపుడు, అకక్డ… , అతడు—అతడు ఒకరిని ఆయన యొదద్కు తీసుకొని
వచుచ్చునాన్రు. అదెవరు? ఆఁ. ఇపుడు ఆయన ఏమి చేయును డండి.
అతడు—అతడు తరువాత వాడు.” అతడు పైకి నడచి వెళెళ్ను.

మరియు ఆయన చెపాప్డు. “నీ యొకక్ పేరు సీమోను, మరియు నీవు యోనా
కుమారుడవు.”
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310 “ఈ మనుషుయ్డు బయలెజ్ బు! శారా, అతడు ఒక విధమైన ఆతమ్ను
అతనిపై ఉంచుకొనియునాన్డు. అతడొక వింత వయ్కిత్. శారా? టిగా
పోవును, ఆలాటిది మీరు వినవదుద్. డండి. దానికి రంగా ఉండండి.
ఈలాటి డికలకు నేను హాజరు కాను. శారా. ఈ విషయము అయిన
వెంటనే, ఇకక్డ నుండి మేము వెళిల్పోతాము. మరెనన్డును చుటుట్ పర్కక్లకు
రా డదు.” శారా? ఎందుకని? అదీ అతను తలంచినది. మరియు
అయినపప్టికి ఆ ఒకక్డు ఆయనే. , ఆయన ఎవరి యొదద్కు వచెచ్నో వారే
ఆయనను సిలువ వేశారు. శారా?
311 అయితే, అకక్డ పర్తి ఒకక్రు నెటిట్ వేసిన వేశయ్యుండెను! నేను వేశయ్ వృతిత్ని
బలపరచుట లేదు. లేదు. నిజంగా లేదు! అయితే ముందు నిరణ్య ఏరాప్టులోనునన్
వితత్నానిన్ నేను పుతునాన్ను.
312 ఈ వయ్కిత్ని ఇకక్డ డండి. ఈ వృదుధ్డైన జాలరి…బైబిల్ చెపుత్ంది అతడు
విదయ్ లేనివాడని. ఔనా? అది మాతర్మే కాదు అయితే అతడు పామరుడు. ఇపుడు
ఔనా లేక తపాప్? ఓ, ఈనాడు మనకు తెలియుననుకొనుచునన్ చాలా విషయాలు
మనకు తెలియకుండనే యుంటే ఎంతో బావుండును. గమనించారా? సరే,

డండి. అతడు రెం , విదయ్లేని పామరుడు, మరియు పర్భువైన యేసు
సనిన్ధానంలోకి అతడు నడుచుకుం వెళాళ్డు. అతడెవరో ఆయన అతనికి
చెపాప్డు. అపుప్డే ఆ కారయ్ము సిథ్రమైంది.
313 ఇపుడు, దానికి వయ్తిరేకముగా ఈ మరొక వయ్కిత్ వాదన ఏంటి? “సరే,

, అతడు అది నమామ్డు. అదెవరైనది డు. అది ఎవరైనది మీకు తెలుసా.
సరే. ఆ మనిషి…ఎందుకని. అతడొక చేపలు పటుట్వాడు. అతని అ ఆ ఇ
లు అతనికి తెలియవు. నేనతని యొదద్ చేపను కొనాన్ను; నాకు రసీదు మీద
సంతకం చేయలేడు. ఆలాటివాడు, డండి, ఆలాటి వయ్కిత్! ఆ విధమైన వయ్కుత్లు
ఆ విధమైన యొక దానిని వింటారు.” పర్భువా ధనయ్వాదాలు, ఆమేన్. శారా.
“ఎందుకని—ఎందుకని అతను…అతని తండిని డు; అతడు పామరుడు.
అతడు వారిని పాఠశాలకు డా పంపలేదు.” అయితే అటువంటి వానిని ఆయన
పాఠశాలకు పంపి; ఆయన కోరిన విధముగా అతనికి బోధించాడు.
314 పాఠశాలకు వెళళ్ డదనుటను నేను సమరిధ్ంచుట లేదు. ఇపుడు మీరు
అరథ్ం చేసుకొనాన్రని నేననుకుంటునాన్ను. అయితే దానియందునన్ ఒక
పోలికను మీరు గర్హిసాత్రు. అందుచేత, ఆ కారణము చేత, అది వారి పైకి
పోవుచునన్ది.
315 మరియు అదేంటి మీకు తెలుసా? ఒకటి కాదు…నే చెపుత్నాన్ను. ఆ
దేశములోనునన్ దులలో డు వంతులలో ఒక వంతు డా ఆయన
రాకడను రిచ్ ఎరుగకయుండిరి. మరియు—మరియు, తరువాత డులో
ఒక భాగములో అయిదుగురిని, ఒక భాగములో ఒక శాతము మాతర్మే దానిని
అంగీకరించారు. ఆయన ఎంతమందిని కలిగియుండెనో తెలుసా. గుంపు
అంతటిలో ఆయనకై సిలువ యొదద్ నిలబడిన వారు పండెండు మంది. మిగతా
వారు ఏరి? శారా? డెబబ్య్ మంది వెళిళ్పోయారు.
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316 ఇపుడు, ఆయన రోగులను సవ్సథ్పరుసుత్నన్పుడు, మరియు వెళుళ్చునన్పుడు
ఆయన సిదాధ్ంతానిన్ రిచ్ ఏమి చెపప్లేదు; ఆయన కొనసాగిపో రోగులను
సవ్సథ్పరుసుత్ తదితరమైనవి చేసుత్నాన్డు. ఓ. మై! అది, దేవుని ఆతమ్ ఆయనపై
యుండెను. మీరది నముమ్తునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది—
సంపా.] ఆయన రోగులను సవ్సథ్పరుసుత్నన్పుడు, అదుభ్తం! “అది గొపప్ రబీబ్
అనాన్రు. సహోదరులారా మీరందరు, మీరంతా మీ ఆలయంలో ఆయనను
ఉంచుకొనవలసినది. అబాబ్య్, శకిత్ని రిచ్ మాటాల్డు, అతను నిజంగా
రోగులను సవ్సథ్పరచగలడు! నీవు డవలసియునన్ది, అతనికి సవ్సథ్తా
వరమునన్ది.”
317 సరే. కావచుచ్. దానికి వారి యొదద్ కొనిన్ అనుకరణలునన్వి. ఇకక్డకు వారు
వచిచ్, ’ఎందుకనగా, పర్తి గుంపు తన సవ్ంత వారిని కలిగియుండవలెను.

ఇకక్డ ఆయన వచుచ్చునాన్డు. తరువాత, మొదటి విషయం మీకు తెలుసా.
ఒక రోజు ఆయన రుచ్నాన్డు.

“ఓ, తపప్క రబీబ్, మేము నీతో వసాత్ము.”
318 “మంచిది, రోచ్ండి. మనము వెళాద్ం.” సరే, డెబబ్య్ మందిని పంపాడు.

తరువాత ఒకరోజు, గొపప్ అదుభ్తం జరిగిన తరువాత ఆయన
రొచ్ని, వాకయ్మును రిచ్ చెపుప్ట పారంభించాడు, డండి. “ఊదుట

పారంభించాడు…” సరే. వాకయ్మును చెపుప్ట ఆయన ఆరంభించాడు,
సతయ్మును రిచ్.

వారనాన్రు, “ఆఁ. ఇపుడు ఒక నిమిషం ఆగు! హుం! దీనిని రిచ్ నాకు
తెలియదు.” ఇది వారి సిదాధ్ంతమునకు విరుదధ్ం. అనాన్రు, “సరే, సమాజ
మందిరానిన్ నేను వదలి పెటాట్నని, ఆలాటివనీన్ చేశానని నాకు తెలుసు. అయితే
మేము తపుప్ చేసియుండవచుచ్. సహోదరులారా, మేము వెనుకకు వెళిళ్పోవుట
మంచిది. ’ఎందుకనగా ఆ మనిషి ఉపమాన రీతిలో మాటాల్డుచునాన్డు. అతడొక
రకమైన వింత వయ్కిత్. నేను అది అరథ్ం చేసుకోలేకునాన్ను.” శారా? ఏంటది?
ఆరంభం నుండి వితత్నము ముందు నిరణ్యంలో లేదు.
319 అటుతరువాత, ఆ మొదటి విషయం ఏంటో తెలుసా, ఆయన యొదద్ ఒక
చినన్ సేవకుల గుంపుయునన్ది, ఆయన వారితో మాటాల్డాడు. వారనాన్రు, “ఆఁ!
హుం! మనము డా వెనుకకు వెళుళ్ట మంచిది. తిరిగి వెళిళ్ సంసథ్లో చేరి, తిరిగి
మన కాగితములు తీసుకొందాం. శారా. కారణం ఈ మనిషి, ఈ మనిషిని
ఎవరు అరథ్ం చేసుకోగలరు? ఆయన చెపుత్నాన్డు, ఇది ఇకక్డ మరియు అతడు
చెపుత్నాన్డు ఇది ఇకక్డ. అఁ!”
320 ఆ ఇతరులు ఆ విధంగా అరథ్ం చేసుకొనలేరు. వారిలో కొందరికి ఆయన
ఉపమానములు పుచునాన్డు, అయితే ఇతరులకు కాదు.

కాబటిట్ వారు వెళిళ్పోయారు. అటు తరువాత ఆయన తిరిగి ఇకక్డ
నిలబడియునన్ పండెండు మంది వైపు చి, అడిగాడు, “మీ వెళాళ్లని
ఉనాన్రా?” శారా.
321 ఇపుడు గమనించండి. పేతురు అనాన్డు, “అదేంటో మీకు తెలుసా? పర్తిసారి
అకక్డునన్ ఆ పాత సథ్లమునకు నేను హాజరయాయ్ను, పర్పంచములో వేరే ఎచటకు
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నేను వెళళ్గలను? నేనెకక్డకు వెళళ్గలను? ఎచటికి—నేనెచటికి వెళళ్గలను?
తరువాత నేను—నేను నేనికక్డ ఒక పని చేసిన తరువాత…మరియు, తిరిగి ఆ
పెంట కుపప్ల మీదికి; ఎకక్డైతే పర్పంచము యొకక్ మురికియంతా యునన్దో
అటిట్వాని మీదికి నేను వెళల్జాలను. . నేను—నే …నేను ఎకక్డకు
వెళల్గలను. నేను—నేనది చేయలేను.”
322 ఆయన చెపాప్డు, “తరువాత, సరే, వచిచ్ వెంబడించు.” ఇపుడు, అకక్డే
నీవునాన్వు, శారా? అపుప్డేవిధంగా ఉంది. పండెండు మంది సుమారు
రెండునన్ర మిలియనల్ మందికి మరియు లోక రకష్కుడు బిలియనల్ మందిలో
అయినా దీనునిగా యుండెను. శారా. దీనులుగా యుండుడి. గమనించుడి.

ఇపుడు, ఆ అందరి పరిసయుయ్లలో; ఒక చినన్ వేశయ్ అకక్డకు వచిచ్నది.
ఆమె అనన్ది, “ఇదిగో, నీవు తపప్కుండా పర్వకత్వైయుండవలసియునన్ది! ఇపుడు
అది మాకు తెలుసు, మెసీస్యా వచుచ్ను, ఆయన వచిచ్నపుడు ఆయన దానిని
చేయునని మాకు తెలియును.”

ఆయన అనాన్డు “ఆయనను నేనే.”
323 ఆమె అనన్ది “అది అదే,” ఆమె వెళిళ్పోయినది. ఆమెను ఒకసారి ఆపుచేయ
నీవు పర్యతిన్ంచవచుచ్? నీవు అది చేయలేవు.
203.సహోదరుడా బెన్ హాం, పర్భువైన యేసు నామములో శుభములు.

మతత్యి 22:11 లోనునన్ ఆ మనిషి, ఎవరైనది దయచేసి వివరించుము.
పెండిల్ వసత్ము లేని మనిషి, పెండిల్ వసత్ము ధరించుకొనకుండా ఈ
మనిషి పరలోకములోనికి పర్వేశింపలేడని నాకు తెలియును. ఇతడు ఒక
అతిధియనియు పెండిల్కుమారెత్ కాదనియు నాకు తెలియును.

324 ఔను, అవునది నిజము. అతడు…అఁ. అతడు మెలల్గా రి వచెచ్ను.
శారా? ఇపుప్డు . ఇపుడు, నేను…దానిపై సం రిత్ పర్సంగం నేను

చేయవలెను.
ఇపుడు, రోగుల కొరకు పారిథ్ంచుటకు, ఇది ముగించుటకు నాకు పది

నిముషములునన్వి. సగము భాగము నేను ముగించానని అనుకుంటునాన్ను.
గమనించండి. అయితే నేను—నేను తపప్కుండా, ఇది అయిన తరువాత నేను
తవ్రపడుచునాన్ను. ఔనా?
325 ఇకక్డ ఏమి జరిగింది, మీరు రుప్ దేశము పర్జల ఆచారములు
ఎరిగినటల్యితే, డండి. పెండిల్ కుమారుడు, తన యొకక్ పెండిల్ కొరకు
ఆహావ్నాలు ఇచిచ్నటల్యితే, అతడు చాలా ఆహావ్నాలు ఇచుచ్ను. మరియు అతడు
ఇచిచ్న పర్తి ఆహావ్నమునకు లోనికి వచిచ్న పర్తివానికి కపుప్టకు దావ్రము నొదద్
దావ్రపాలకుని నిలబెటుట్ను. వచిచ్నవాడు పేదవాడు గాని లేక ఏలాటివాడైన…
అతడు ధనవంతుడైన, పేదవాడైన, అతడెవరైన, అందరు, అతడు ఈ పెండిల్
వసత్ము ధరించుకొనవలెను.
326 వారు తలుపునొదద్ నిలబడియునన్టల్యితే, వారు దీనిని అతనిపై కపుప్తారు,
అది అతని బాహయ్ పమును కపుప్తుంది. అతడు ఆహావ్నించబడతాడు. అతడు
కోటీశవ్రుడైనా లేక అతడు ఒక దరి డైనా, అతడు ఒక వయ్వసాయదారుడైనా,
గోతులు తర్వేవ్వాడైనా లేక అతడేదైనా లేక పర్భుతవ్పు హోదాలోయునన్ ,
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అతడు—అతడికక్డ వసత్ము ధరించుకొనవలయును. ఎందుకనగా
అతడు దావ్రములోకి పర్వేశించునపుడు, దావ్రము నొదద్ వసత్ము అతనిపై
ధరించబడుచునన్ది.
327 ఇపుడు, పరిశుదధ్ యోహాను 10 తీసుకోండి, అదే అనుకుంటాను, ఆయన
అనాన్డు, “నేనే దావ్రమును” అని. శారా? “మీరు లోపలకు పర్వేశించు…
దావ్రము నేనే.” ఇపుడు, అతడు అకక్డ దావ్రములో నిలబడాడ్డు. ఇకక్డునన్
మనిషి అతనికి వసత్మును, పరిశుదాధ్తమ్ను ధరింపజేసుత్నాన్డు. అతడు లోపలకు
వచుచ్నపుడు నీతియను వసత్మును అతనికి ఇచుచ్చునాన్డు.
328 ఇపుడు, ఈ మనిషి, ఇకక్డకు ఒక కిటికీ దావ్రా, కనన్ం దావ్రా, ఒక సంసథ్
దావ్రా వచాచ్డు. మరియు అతడు లోపలకు వచిచ్ బలల్ యొదద్ రుచ్నాన్డు.
అటు తరువాత పెండిల్ కుమారుడు వచిచ్, ఆయన చు ట్ శాడు. అతడు…
అతడు…కొనిన్ వింతైన బాతులు, ముందునన్వి, అతను వింతైన బాతు.

? “పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము మరియు ఇవనిన్ లేకుండా ఇకక్డ నీవేమి
చేయుచునాన్వు? ఇకక్డకు ఏలాగు వచాచ్వు?” తలుపు దావ్రా కాకుండ ఇంకో
రీతిగా అతడు లోపలకు వచాచ్డు. మరియు సరియైన ఆహావ్నం లేకుండా అతడు
వచాచ్డు. శారా? అతడొక విధమైన విదాయ్ పర్ణాళిక దావ్రా వచాచ్డు. లేక
ఆలాటి విధంగా. అతడు లోపలకు వచాచ్డు.
329 మరియు, ఆయన వారితో చెపాప్డు, “వీని కాళుళ్, చేతులు కటిట్; వెలుపట
చీకటి లోనికి తోసివేయుడి, అకక్డ ఏడుప్ను పండుల్ కొరుకుటయు ఉండును”
అని. శారా? అతడు శర్మ కాలంలోకి వెళిళ్పోయాడు. ఔనా? అతడు దావ్రము
దావ్రా లోపలకు రాలేదు, కాబటిట్. సరే. పర్శన్:
204.పర్కటన 11:3 లో చెపప్బడిన ఏలీయా మలాకీ 4 లో నునన్ ఏలీయా

ఒకక్రేనా? మరియు ఇతర సాకుష్లు…తకిక్న ఇదద్రు సాకుష్లు వేరేవ్రు
వయ్కుత్లా, వేరేవ్రా?

330 ఔను. మలాకీ 4 లోని ఏలీయా మలాకీ 3 లోని ఏలీయా కాడు. గతరాతి
మనము అది శాము. “మరియు ఆ ఇరువురు సాకుష్లు వేరేవ్రు వయ్కుత్లా?”
ఔనండి. మోషే మరియు ఏలీయా; మన యొకక్ పర్తయ్కష్త. ఇపుడు, ఎకుక్వ సేపు
నేనికక్డ మిముమ్లను ఉంచను.
205.మొదటి రాజులు 19, సహోదరుడా బెన్ హాం, నేను నముమ్చునాన్ను,

మోకాళుళ్ వంచని వారి యొకక్ సంఖయ్…
331 ఔను. అది వాసత్వము. ఏడు వందలకు బదులు…ధనయ్వాదాలు. అది వాసత్వం.
అది ఏడు వేలకు బదులు ఏడు వందలు…“సహోదరుడా బెన్ హాం…” ఏడు
వందలకు బదులు ఏడు వేలు. ఇపుడు అది డండి?
332 మీకు తెలుసా, వాసత్వముగా—బోధించుటకు ఒక వయ్కిత్ ఈ విధముగా
వచిచ్నపుడు…నేనొకటి మిముమ్లను అడగాలని ఆశిసుత్నాన్ను, తదావ్రా మీరు
అరథ్ం చేసుకుంటారు.

ఏలీయా అరణయ్ములో నుండి వచిచ్నపుడు, అతడొక వరత్మానము
కలిగియుండెను. అతడు ఆ అరణయ్ములో నుండి కొనిన్ వింతైన అడుగులు
వేసుకుం నేరుగా వచిచ్ రాజుతో చెపాప్డు, “నేను తిరిగి దాని కొరకు పలుకు
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వరకు ఆకాశము నుండి మంచైనను పడదు” అని అనాన్డు. ఆ మాటలే అతడు
కలిగియునాన్డు. మరియు ఆ విధముగా చెపిప్న తరువాత తిరిగి అరణయ్మునకు
వెళిళ్పోయాడు, ఎవరితో ఏమి చెపప్లేదు. శారా?
333 అతను అకక్డ ఇంకొక వరత్మానమును పొందిన తరువాత, అతడు వచిచ్ ఈ
వరత్మానము చెపాప్డు. మరియు వెను తిరిగి అరణయ్ములోనికి వెళిళ్పోయాడు.

శారా?
334 ఇపుడు, మీరు గమనిసేత్, ఆ మందిరానికి నేను లరాతిని వేసుత్నన్పుప్డు,
ఆయన చెపాప్డు, “సువారిత్కుని పనిచేయుము” అని. ఇపుడు పని విభజింపబడు
సమయము వచిచ్నది. ఒక పని జరుగుచునన్ది. తరువాత… డండి, నేనికక్డకు
వచిచ్ సువారిత్కునిగా మరేదో చేయుటకు పర్యతిన్ంచుట, మీరెకక్డ యునాన్రో

డండి. శారా? మీరు…ఓ, నేను—సంఘము, అది అరథ్ం చేసుకొనుటకు
ఆతీమ్య సిథ్తికి ఎదుగవలెనని నేను ఎదురు చుచునాన్ను.
206.సహోదరుడా బెన్ హాం, ఏలీయా డు సారుల్ రావలయునని నేను

అరథ్ం చేసుకునాన్ను. అతడు ఇది వరకే రెండు సారుల్ వచెచ్నని మరియు
మరలా వచుచ్నని నీవు మాకు చెపాప్వు. ఇపుడు, ఏలీయా ఆతమ్ను తనపై
కలిగియునన్తను, మరియు ఇరువురైన మోషే మరియు ఏలీయాలోల్ అతడు
అకక్డ ఒకనిగా నుండునా?

335 కాదు. కాదు. అతడు అనుయ్డైయుండవలసియుంది, అనుయ్ల సంఘానికి,
శారా. తన సవ్ంత పర్జల యొదద్కు దేవుడెపుప్డు పంపుతాడు, శారా.

“ఆయన తన సవ్కీయుల యొదద్కు వచెచ్ను, ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను
అంగీకరించలేదు.” ఆయన ఎలల్పుడు ఆయన కాలము యొకక్ వరత్మానమును
పంపును.
336 దేవుడు, దులతో సంపర్దింపులు చేసుత్నన్పుడు, ఏ అనయ్ పర్వకత్లు రాలేదు.
దేవుడు, అనుయ్లతో సంపర్దింపులు చేసుత్నన్పుడు, దా పర్వకత్లు లేరు. దేవుడు

దుల వైపునకు మరలా తిరిగినపుడు, అనయ్ పర్వకత్లు లేరు. ఔనా? నా
భావమేదో మీరు శారా? సరే.

ఎతత్బడుట జరిగిన తరువాత…
337 ఇపుడు ఒక వరత్మానము నుండి ఇంకొక వరత్మానమునకు వెళుల్నపుడు,
మధయ్లో ఒక సమయముండును. అది ఈ విధముగా రావలెను. శారా, పౌలు
అనుయ్లకు తెలియపరచిన రీతిగా నేనది విశదపరచాను. సరే.
207. ఎతత్బడుట జరిగిన తరువాత, ఎతత్బడుటలో విడువబడిన సంఘము

ఏదైనను అంతము నందు రకిష్ంచబడునా?
338 లేదు. హు—హు. కారణం రకత్ము ఇక లేదు. డండి. అకక్డ
మధయ్వరిత్తవ్ము లేదు. అనయ్జనులు కాలము ముగించబడినది. ఎతత్బడుట
తరువాత ఎవ రకిష్ంచబడరు లేక సంఘములో, ఉహు—ఉహు, సంఘము.
“అపవి డు ఇంకను అపవి నిగా ఉండనిముమ్; పరిశుదుధ్డు ఇంకను
పరిశుదుధ్నిగా ఉండనిముమ్” శారా? సంఘము వెళిళ్పోయిన తరువాత అది
జరుగును.
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208.సహోదరుడా బెన్ హాం, మొదటి ముదర్ యొకక్ వరత్మానంలో, నీవు

దానియేలు యొకక్ డెబబ్ది వారములను రిచ్ చెపుప్చునన్పుడు నేను
గమనించాను. దానియేలులో, దానియేలు యొకక్ టేపులలో నేను
వినాన్ను. సువారత్ దులకు తిరిగి వచిచ్నపుడు, డెబబ్ది వారములు
పారంభమగును. అకక్డ ఒక డెబబ్ది…ఒక వారము, అనగా ఏడు
సంవతస్రములు దులకు మిగిలియునన్వా? లేక ఇంకను అకక్డ
ఒక అరధ్ వారము, అనగా ఒక డునన్ర సంవతస్రములు మాతర్మే వారికి
మిగిలియునన్వా?

339 కేవలం ఒక అరధ్ వారం. ముందుగా ఊహించిన రీతిగా, మొదటి అరధ్ వారము
యేసు పర్వచించాడు. వారికి కేవలం అరధ్ వారము మాతర్మే మిగిలింది.

సహోదరుడా బెన్ హాం వారమంతా నీవు రోగుల కొరకు పారిథ్ంచలేదు
కనుక నీవు…? [అది దానికొరకైన వినన్పము.]
సహోదరుడా బెన్ హాం, పరిచరయ్ తరువాత నీవు ననున్ సాత్వా…?
[అదొక వినన్పము అకక్డ, డండి.]

209.సాతాను వెయేయ్ండుల్ బంధింపబడి మరియు పర్కటన 20:8 పర్కారము
యుదధ్మునకు విడిపింపబడును—దానిని మీరు దయచేసి
వివరించగలరా? నాలుగవ ముదర్లో చెపప్బడిన హారెమ్గిదోద్ను
యుదధ్మునకును దీనికిని ఎటువంటి సంబంధము కలదు? మరియు

తన మిలోనునన్ జనుల నుండి గోగు మాగోగు పోగు
చేయబడెదరా?

340 సరే. ఇది చాలా పెదద్ది, మరియు నేను—నేను దానిని టిగా
చెపప్వలయును, డండి. ఇపుడు మొదటి విషయము, “అది…?” ఇపుడు,
దానిని నేను వివరించలేననుకుంటాను. నాకు సాధయ్మైనంత వరకు చేసాత్ను.

సాతాను ఒక వెయియ్ సంవతస్రములు బంధింపబడి, పర్కటన 20:8 లో
నునన్ యుదధ్మునకు మరలా ఎటుల్ విడిపంపబడునో దయచేసి నాకు
వివరించగలరా?

341 అది హారెమ్గిదోద్ను యుదధ్ం కాదు, హారెమ్గిదోద్ను యుదధ్ము ఇటువైపున
జరుగును, డండి. సరే శర్మకాలం ముగిసిన తరువాత.

ఇపుడు దీనికిని గోగు మాగోగు యుదధ్మునకు ఏంటి సంబంధం?
342 ఏమియు లేదు. ఒకటి ఈ వెయియ్ సంవతస్రములకు ముందు, మరొకటి
ముగింపు…వెయియ్ సంవతస్రాల ముగింపు తరువాత.

…నాలుగవ ముదర్లో చెపప్బడిన పర్కారము? తన మిపైనునన్
జనులలో నుండి గోగు మరియు మాగోగు పోగు చేయబడెదరా?

343 సాతాను తన యొకక్ చెఱ నుండి విడిపింపబడి మరియు అది ఈ సథ్లమునకు
తీసుకొని వచుచ్టకు జనులలోని దురామ్రుగ్లను పోగుచేయును. మరియు
దేవుడు ఆకాశము నుండి అగిన్ని, గంధకమును కురిపించును మరియు వారు
దహించబడతారు. డండి. అవి మొతత్ము రెండు యుదధ్ములు. పర్శన్:
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210.రోమన్ కథోలిక్ సంఘము వలన వధింపబడిన అరవై ఎనిమిది మిలియనుల్,
వారిని రిచ్ చరితర్లో ఏ కాలంలో ఇది జరిగినది? మరియు ఎంత కాల
వయ్వధిలో ఇది జరిగెను?

344 సమ్కక్ర్ యొకక్ మహిమ గల సంసక్రణ అనునది తీసుకోండి. కొందరు
పండితులు అది కలిగియునాన్రని నేననుకుంటునాన్ను. అది సంఘము యొకక్
చరితర్. అది ఏ పుటలోయునన్దో నేను మరచాను, అయితే అది వారికి, ఆఫికాలోని
హిపోప్ వాసియగు పరిశుదధ్ అగసీట్న్ దావ్రా ఇవవ్బడెను. అది కీ.శ 354 అది
ఐరల్ండ్ లో కుమమ్డి హతాయ్కాండ జరుగుచు 1850 వరకు యుండెను.

శారా. కాబటిట్ ఆ సమయము కీ.శ 33 నుండి లేక కీ.శ 30…354.
నేను సరిగా సాత్ను. డండి. కీ.శ 3-5 -4 నుండి కీ.శ 1-8-5-0 వరకు,
1850, చరితర్ పర్కారము, రోమ్ లోనునన్ పోపుతో ఏకీభవించని కారణంగా,
రోమన్ హతసాకుష్ల గర్ంథములో వాయబడినటుల్ అరవై ఎనిమిది మిలియనల్
పొటసెట్ంటులు చంపబడాడ్డు. అది చరితర్యైయునన్ది. అది తపుప్యని చెపేత్,
సరే, అలాగైతే జారిజ్ వాషింగ్ టన్ లేక లింకన్ ఇచచ్ట లేనటుల్ అది అరథ్మిచుచ్ను.
ఎందుకనగా, అది చుటకు మనలో ఎవరు వెనుక లేరు. అయితే వారికక్డ
యునాన్రని నేను నముమ్తునాన్ను. వారికక్డ నునాన్రనుటకు చనలు నేను
నముమ్తునాన్ను.
211. సహోదరుడా బెన్ హాం, 19వ అధాయ్యములో…18వ వచనము,

“అయినను ఇశాయేలు వారిలో బయలుకు మోకా ళ్నకయు, నోటితో
వాని ముదుద్ పెటుట్కొనకయు నుండు ఏడు వేలమంది నాకు ఇంకను
మిగిలియుందురు.” నాకు దీనిని రిచ్ దయచేసి వివరించుము—ఏడు
వందలను రిచ్.

345 అది ఏడు వేలు. ఔనా? మరియు ఆ “బయలునకు ముదుద్ పెటుట్కొనుట,”
మీకు తెలియదా…ఇకక్డునన్ వారు, కితం ఎంతమంది కథోలిక్ లుగా యుండిరి?
నిజంగా. గమనిసుత్నాన్రా? మీరు విగర్హాలను ముదుద్ పెటుట్కొనియుందురు.
ఔనా?
346 మరియు, జఞ్పిత్ంచుకోండి, బబులోను మరియు నెబుకదెన్జరు కాలంలో,
అనయ్జనుల రాజయ్ము పారంభించబడినపుడు, శారా, అనయ్జనుల కాలము
మొదలైనపుడు మనుషుయ్ని ఆరాధించుట వచిచ్నది. నెబుకదెన్జరు మనుషయ్
విగర్హమును చేశాడు. మరియు మీరు ఆతీమ్య మనసుస్ కలిగియునన్టల్యితే,
ఇపుడు ఈ పర్తయ్కష్తను వినండి. ఆ ఆతమ్ మరియు అతని యొకక్ పర్తయ్కష్త వలన
దానియేలు యొకక్ విగర్హమును చేశాడు. భకిత్పరుడైన ఒకడు ఆరాధింపబడుట.
అది శారా? ఎందుకనగా అతనికి అతడు బెలెత్షాజరు అని పేరు పెటెట్ను, ఔను
కదా? లేక బెలెత్షాజరు అతని దేవుని యొకక్ పేరు. ఆ దేవుని యొకక్ విగర్హమును
అతడు చేశాడు. అదే దానియేలు యొకక్ విగర్హము. దానియేలు, తన సవ్ంత
విగర్హమునకు సాగిలపడుటకు తిరసక్రించాడు. ఔనా? ఔనా?
347 ఇకక్డ మరలా అది. శారా. ఇపుడు గమనించండి. రాజైన నెబుకదెన్జరు
దావ్రా బబులోను దినాలలో అనుయ్ల రాజయ్ము ఆరంభించబడినది. ఒక అనయ్
రాజు, పరిశుదుధ్డైన ఒకని తీసుకొని…పరిశుదుధ్డైన ఒక మనుషుయ్ని పర్తిమను
తీసుకొనుట దావ్రా, బలవంతంగా అది ఆరాధించుట దావ్రా సంఘానిన్ రాజాయ్నిన్
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ఐకయ్పరచాడు. ఒక రాజకీయ అధికారము దావ్రా గోడ మీద చేవాత వలన
అనయ్జనుల రాజయ్ము పాదములయందు సమాపత్మగును. అదే కారయ్ము ఒక
పరిశుదధ్ వయ్కిత్ యొకక్ పర్తిమను తయారు చేసి, మరలా పర్తిమలను ముదుద్
పెటుట్కొనుటకు బలవంతపరచినది. నిశచ్యముగా.
212.సహోదరుడా బెన్ హాం, ఈ ఎతత్బడుట సంభవించునపుడు—ఎతత్బడుట

సంభవించునపుడు తపుప్, ఒపుప్ తెలియని చినన్ పిలల్లు ఎతత్బడెదరా?
గర్ంథములో వారి పేరుల్ ఉనన్ యెడల. అవును. అది నిజం. శారా? సరే.

213.సహోదరుడా బెన్ హాం, గత రాతి…అకక్డ రకిష్ంచబడవలసియునన్వారు
ఏడు వందలమంది యునాన్రనియు, వారు ఏలీయా యొకక్ బోధ కింద
రకిష్ంచబడెదరని నీవు చెపాప్వు. నీ అరథ్ం ఏడు…?

348 ఆఁ. ఔను. అందుకొరకు దయచేసి ననున్ కష్మించండి. శారా. అది సరియే.
డండి. నేను చెపాప్ను.

సహోదరుడా బెన్ హాం, నీవు…? నీవు తెరచిన తరువాత…సహోదరుడా
బెన్ హాం, (d-e-s-p-e…) కాలము…

ననున్ కష్మించండి “కాలము…?” ఇపుడు, అది నీవు కాదు. అది నేను, ఔనా.
214.నీవు ఏడవ ముదర్ను తెరచిన తరువాత కృపా కాలము ముగియునా?
349 కాదనుకుంటాను. కాదు. కాదు. సేన్హితులారా, అది, ఇపుడు మీ
మనసుస్లోకి తేకండి. డండి. మీరు ముందుకు సాగండి. బంగాళాదుంపలు
తర్వవ్ండి, సంఘమునకు వెళల్ండి, మరియు కొనసాగించండి. అది
ఉదయం జరిగినటల్యితే, మీరు ఏ కారయ్మైతే చేయవలసియునన్దో దానిని
చేయుచునుండండి. వదుద్—ఆరంభించకండి…
350 సుత్నాన్రా, మీరు చేసినటల్యితే, అది ఏ ఉదేద్శయ్ము కొరకై చేయబడెనో,
ఆ కారయ్ము నుండి మీరు రముగా తిపిప్వేయుచునాన్రు. మరియు మీరు
విషయాలను రిచ్ మీ సవ్ంత అభిపాయాలు కలిగియునాన్రు. మీ సవ్ంత
అభిపాయాలను తీసుకొనవదుద్. మీరు రొచ్ని ఆ విధమైన కారయ్ములు
వినునపుడు “పర్భువా, ధనయ్వాదాలు నీకు; నేను నీకు కొంచెం సమీపంగా
నడుచుచునాన్ను,” అని చెపప్ండి. శారా? “నేను నడవబోవుచునాన్ను…” పని
మానేసి, “నేను సమసత్మును అమిమ్వేయుచునాన్నని” చెపప్వదుద్.
351 మేము విడిచిపెటుట్టకు కొంచెం ముందు, గత దినము, నార్త్ కరొలినా నుండి
ఒక మనిషి ఇకక్డకు పరుగెతుత్కొని వచాచ్డు. మరియు అతడు చెపాప్డు, “దేవునికి
మహిమ! ఆ గొపప్ వయ్కిత్ ఎకక్డునాన్డో నాకు చెపప్గలవా?” అని.

మరియు నేను చెపాప్ను, “లేదు” అని.
352 “ఓ, అవునండి,” అనాన్డు, “ఈ వయ్కిత్…” అనాన్డు, “ఈ వయ్కిత్ ఆడియో మిషన్
యొకక్ అధయ్కుష్డు.”

నేనడిగాను, “ఏంటి?”
చెపాప్డు, “ఆడియో మిషన్.”
“నాకు అరథ్ం కాలేదు” అని నేను చెపాప్ను.
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మరియు అతడు చెపాప్డు, “ఓ,” అనాన్డు, “ఈ వయ్కిత్ అధయ్కుష్డు.”
నేను అడిగాను “అతని పేరు ఏమని చెపాప్వ్?”

353 అతడనాన్డు, “బెన్ హాం అని అనుకుంటాను. ఆ విధంగా, బౌన్ లేదా
బెన్ హాం.”

నే చెపాప్ను, “సరే, నా పేరు బెన్ హాం.”
అతడడిగాడు, “ఆడియో మిషన్ యొకక్ అధయ్కుష్డవా నీవు?”
“కాదండి,” అని నేననాన్ను.
అతడడిగాడు, “సరే. వెయేయ్ండల్ పాలన ఎకక్డ?”
“నాకు తెలియదు” అని చెపాప్ను.

354 అతడడిగాడు, “ఏంటి, నీవు ఒక…నీ—నీ అరథ్ం అది—అది—అది—
అది ఇకక్డ జరుగుచునన్ది, నీకు తెలియదా?”

నేను చెపాప్ను, “లేదండి, నాకు తెలియదు,” అని.
355 అతడనాన్డు, “సరే. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక!” అనాన్డు, “నాకు
కొందరు—కొందరు సేన్హితులునాన్రు, వచిచ్ నాతో చెపాప్రు,” “పనిని
వదలిపెటట్మని,” చెపాప్రు. అతడింకా తన ఉదోయ్గ వసత్ములతోనే యునాన్డు.
“సహోదరుడా నాకు వెయేయ్ండల్ పాలన కావలెను,” అని అడిగాడు.
356 నేను చెపాప్ను, “సరే. నేను—నీవు కొదిద్గా అయోమయ సిథ్తిలో ఉనాన్వని
నేను అనుకుంటునాన్ను. ఔనా, సహోదరుడా?”
357 ఆ సమయానికి ఒక అదెద్ కారు వచిచ్ంది, ఆమె అనన్ది, “నిలువు! నిలువు!
నిలువు!” అని చెపిప్ంది. ఒక చినన్ సీత్ అకక్డకు వచిచ్ంది, అనన్ది, “ఇపుడు నీవు నా
భరత్కు పారిథ్ంచబోవుచునాన్వు.”

నేననాన్ను, “ఔనమామ్. ఏంటి—ఏంటది?”
358 ఆమె అనన్ది, “సరే, నీ యొదద్ పారథ్న చేయించుకోవలెననిన ఒక నెల మీ
కొరకు వేచియుండవలెను” అని వినాన్ను అని ఆమె అనన్ది.

“ఏంటీ?” అని నేను అడిగాను.
359 ఆమె చెపిప్ంది, “ఔనండి” చెపిప్ంది, “అయితే నేను నిరాశలోనునాన్ను. నీవు
నా భరత్కు పారిథ్ంచవలసియునన్ది.”

నేను చెపాప్ను, “తపప్క. అదెకక్డ? అతనిన్ తీసుకొనిరా.”
360 అకక్డ నిలబడియునన్ వయ్కిత్ ననున్ త్, “రోగుల కొరకు డా నీవు పారథ్న
చేసాత్వా?”

నేననాన్ను, “ఔనండి” అని.
361 అనాన్డు, “నీ యొకక్ పేరు ఏమని చెపాప్వు, బెన్ హామా?” నే చెపాప్ను…
“వెయేయ్ండల్ పాలన రిచ్ నీకేమి తెలియును?”
362 నేను చెపాప్ను, “సరే. నేను…కాదు, నేను కాదు.” నేను చెపాప్ను, “నేను అరథ్ం
చేసుకొనుట లేదు. అది బైబిల్ గర్ంథములోనేయునన్ది.”
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363 అతడు చెపాప్డు, “కాదు, ఇది ఇపుడు కాదు. పర్జలు అనిన్ చోటల్ నుండి
వచాచ్రు.”

నేను అడిగాను “అదెకక్డయునన్ది?”
అతడు చెపాప్డు, “జఫర్ సన్ విల్, ఇండియానా, వంతెన కింద.”

364 నేననాన్ను, “అయాయ్, నీవు ననున్ అయోమయ సిథ్తియందుంచుచునాన్వు”
మరియు నేను అనాన్ను, “అందును రిచ్ నాకు ఏమి తెలియదు.” నేను చెపాప్ను,
“మనము లోపలకు వెళిళ్ లోపల రుచ్ందాం. మనము ఈ కారయ్ము రిచ్
మాటాల్డుకుందాము.” మేము చేశాము, శారా.
365 మీరు చుట లేదా సేన్హితులారా, మీరొక పరిచరయ్ను ఆశించవదుద్. నా
భావమేదో మీకు అరథ్మైందా. శారా? మీరునన్ చోటునే మీరు ఆనందంగా
ఉంటారు. శారా? మీరు ఆ విధంగా ముందుకు సాగుడి.
215.పెండిల్ కుమారెత్ ఎతత్బడిన తరువాత, శర్మల దావ్రా వెళల్వలసిన సంఘము

ఎపుప్డు నాయ్యతీరుప్కు నిలబడును? (అది నాయ్య తీరుప్కు నిలబడదు…)
అది వెయేయ్ండల్ పాలనకు ముందా లేక తరువాతా?

ఏలయనగా “సంఘము” ఓ, ననున్ కష్మించండి. ననున్ కష్మించండి, దీనిని
ఎవరు వాశారో వారు. “సంఘము ఎపుప్డు…?”

పెండిల్కుమారెత్ ఎతత్బడిన తరువాత, శర్మల దావ్రా వెళల్వలసిన సంఘము
ఎపుప్డు నాయ్యతీరుప్లో నిలబడును? అది వెయేయ్ండల్ పాలనకు ముందా
లేక తరువాతా…?

366 తరువాత! పెండిల్కుమారెత్తో ఎతత్బడని వారు, “ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు
గడుచు వరకు కడమ మృతులు బర్తుకలేదు.” మనము దాద్ం.
216.రాజైన నెబుకదెన్జరు వలె, క య్నిజమును దేవుడు తన యొకక్

ఉదేద్శమును నెరవేరుచ్టకు లేపియునాన్డని నీవు చాలా సారుల్ చెపాప్వు.
చివరగా…ఉండబోవు పర్పంచ సాథ్నమందు క య్నిజము ఏ
సాథ్నమందుండును? అదేవిధంగా ముగియును? అనేకమంది పండితులు
ఉతత్రదేశపు రాజయ్ములో లేఖనములలో చెపప్బడిన పర్కారము గోగు
మరియు మాగోగులు లేచి ఇశాయేలుకు విరోధముగా పోయెదరని
నముమ్చునాన్రు… (అదేంటో నాకది అరథ్ం కాలేదు. అవును. అవును.) నేను
నముమ్చునాన్ను…నీ టేపులలో కొనిన్టిలో అది చివరకు ఆ క య్నిజంను
నాశనము చేయునని లేక వాటికన్ ను ఒక పేలుడు దావ్రా నాశనము
చేయునని నేను వినినటుల్ నేను నముమ్చునాన్ను. ఇది నిజమేనా?

367 ఔను. పర్కటన 16, మీరు అది కనుగొనగలరు, మరియు పర్కటన 18:8 మరియు
12. వయ్కిత్యునన్టల్యితే, దానిని రిచ్ ఈ కాకితపు ముకక్ను తీసుకొనగోరితే
మీరు దానిని డగలరు, ఔను. డండి. “అయోయ్, అయోయ్ ఆ గొపప్ పటట్ణము
ఒక ఘడియలోనే దాని నాశనము ఆమెకు వచెచ్ను.” మీరు డండి, వరత్కులు
మరియు సమసత్మును ఆమెకు సరుకులు తీసుకొని వచాచ్రు. అది ఆలాగు. ఔను.
మరియు…
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368 వదలివేయుడి, క య్నిజంను రిచ్ మరచిపోండి. శారా. పర్పంచంలో
అదేమి కాదు అయితే వారు రమైన గుంపు. వారు భకిత్హీనులు. అదొక
కర్మము. నేనొకటి మీకు పిసాత్ను. అదెంత సాధారణమైనదో మీకు

పుతాను. ఎందుకని, రషాయ్ అంతట ఒక శాతం మాతర్మే క య్నిజంను
కలిగియునన్ది. వారికి ఒక వరత్మానికుడు కావాలి. శారా? ఒకక్ శాతం;
తరువాత వారిలో తొంభై తొమిమ్ది శాతము ఇంకా కైసత్వుల పకష్ముగనునాన్రు.
ఒకక్ శాతం, ఏ విధముగా ఒకక్ శాతం తొంభై తొమిమ్ది శాతానిన్ అదుపుతో
నుంచగలుగుచునాన్రు. అదే మీకు అకక్డునన్ కారయ్మును వివరింపగలదు.
దేవుడు దానిని అనుమతించని యెడల, సరే. వారు చాలా కాలము కిందట
తోసివేయబడియుందురు. శారా? తపప్క.
217. సహోదరుడా బెన్ హాం, ఆఖరి డునన్ర సంవతస్రములలో రోమ్

దుల యొకక్ పర్భుతవ్మును తీసుకొనునని నీవు చెపాప్వు. అది
శర్మ కాలములో మొదటి డునన్ర సంవతస్రములలోనా లేక ఆఖరి

డునన్ర సంవతస్ర కాలములోనా? ఇది ఔనా?
369 అది ఆఖరి డునన్ర సంవతస్రములు. ఔను. మొదటిది కాదు.
’ఎందుకనగా అది ఇది వరకే గతించింది.

దీని తరువాత మరొకటి ఉనన్ది:
218.నా పియ సహోదరుడా, ఒకటవ రాజులు 17 లో ఏలీయా చేసినటుల్ మనకు

చెపప్బడినటుల్గా, మలాకీ 4:5లో నునన్ ఏలీయా అరణయ్ములోకి వెళుళ్నా?
370 మంచిది. అతడు అరణయ్ములోకి వెళాత్డని నేను ఖచిచ్తంగా చెపప్లేను.
అయితే అతడు ఈ విధంగాయుండెను. శారా, అతడు…ఎలీషా మరియు
ఏలీయా, మీరు గమనించారా? ఆ విధమైన మనుషుయ్లు దాదాపుగా రముగా
ఉనాన్రు, వారు పర్జలకు రంగా ఉంటారు. వారు బహు వింతైనవారు. వారు
ఎకుక్వగా పర్జలతో కలవరు.
371 ఎలీషా ఏలాగుండెనో, ఏలీయా ఏలాగుండెనో మరియు బాపిత్సమ్మిచుచ్
యోహాను ఏలాగుండెనో, ఆ ఆతమ్ సవ్భావమేలాగుంటదో మీరు గమనించారా.
ఔనా. వారు…అతడు—అతడు, ఆ మనుషుయ్డు అరణయ్మును పేమించువాడు
అని నేననుకుంటునాన్ను, ఒకవేళ అరణయ్ములో నివసించువాడు. అయితే,
ఇపుడు, అతను ఒక సనాయ్సి వలె ఉం మరియు అరణయ్ములో ఉం ,
దానిని గురించి నాకు తెలియదు. కొనిన్ సమయములలో వారు చేశారు. ఎలీషా
చేయలేదు. అయితే ఏలీయా చేశాడు. తరువాత, యోహాను, అతడు—అతడు
అరణయ్ములో జీవించాడు.
372 ఈ ఇతర పర్వకత్లు, అకక్డ దయలో నుండి వచుచ్నపుడు, వారెకక్డ
నివసించిరో నాకు తెలియదు. చెపుప్ట కషట్ం. వారు, అకక్డ కొండపైనుందురేమో.
లేక—లేక వారి యొకక్ పర్వచించు దినములలో వారేమి చేయుదురో నాకు
తెలియదు.

అయితే నీవు…నేను చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచునది ఇది. “వారు, వారు ఒక—
ఒక—ఒక…”, “వారు అరణయ్ములో నివసించువారిగా ఉంటారా?” ఆ పర్శన్నే
వారు అడుగుటకు పర్యతిన్ంచారు.
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373 మంచిది. వారు నివసించుటకు తగిన అరణయ్ములునన్ సథ్లము
కావలయునంటే ఇపుడు వారు అదెకక్డోయునన్ ఉతత్ర బిటిష్ కొలంబియాకు
వెళల్వలెను. మీరు గమనించారా. కాబటిట్, అదెవరో ఒకరు…అరణయ్ములనిన్యు
నరికివేయబడినవి. శారా? అకక్డ అధికమైన అడవులు విడిచిపెటట్బడలేదు.
మరియు శారా? కావున, కేవలం ఒక విషయమేమనగా, వారు—వారు
అరణయ్ పేమికులుగా యుండవచుచ్ను, డండి, అరణయ్ములో ఎకుక్వగా
ఉండవచుచ్, మరియు వారు…వారి సవ్భావమును గమనించుడి, వారు
రాజీపడరు. శారా, మీరు—మీరు అది వచిచ్నపుడు దానిని మీరు
ఎరుగుతారు. శారా? మీరు అది సాత్రు; మీరు మేలొక్నియుంటే అది

సాత్రు.
374 ఇపుడు, ఇకక్డ ఒకక్టి, అదెలాగు తాకవలెనో నాకు తెలియదు. మరియు
దీనికి ముందు మరొకటి నా యొదద్నునన్ది, ఆ తరువాత టేపును ఒక నిముషము
ఆపు చేయాలని అడగబోవుచునాన్ను.
219.దేవుడు ఒక వయ్కిత్తవ్ము కలిగియుండిన యెడల, పాంతరపు కొండ మీద

ఆయన తనలో తాను ఏ విధముగా మాటాల్డుకొనెను?
375 సరే. దానిని ఇపుడు వివరించాను, ఔనా. శారా? నేనిది
అడగాలనుకుంటునాన్ను. నేను…యేసు, తండికి పారిథ్ంచునపుడు, శారా.

[సహోదరుడు బెన్ హాం సభలో ఒక సహోదరునితో మాటాల్డుట
మొదలు పెటెట్ను—సంపా.] నీవు పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము పొందియునాన్వని
నేను అనుకుంటునాన్ను. ఔను కదా, సహోదరుడా? ఒక నిముషము
లేచి నిలబడగలవా. పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము కలిగియునాన్వని నీవు
ఒపుప్కుంటునాన్వు? [“ఔనండి” అని సహోదరుడు చెపుప్చునాన్డు.] నేను డా.
అలాగైతే, అదేంటి? తరువాత ఈ యొకక్ మరమ్ములను తెలియపరచుటకు—
నాలో శకిత్ కలదని నేను చెపుప్కొనుట లేదు. రోగులను సవ్సథ్పరచుటకు నాలో శకిత్
లేదు. అది దేవుడే.
376 [సహోదరుడు బెన్ హాం సభలోని సహోదరునితో మాటాల్డు నేయునాన్డు—
సంపా.] నీవు సేవకుడవని నేననుకొంటునాన్ను. నేను పొరపడకపోతే,
నీవు అరక్న్ సాస్ కు చెందినవాడవు. సరే. ఇపుడు, మరియు నీలో, నీవు
సువారత్ను పర్కటించాలని కోరుచునాన్వు. సాధారణముగా నీవు వయ్వసాయ
వృతిత్లోనుండి, అటువంటి దానిలో నుండి పెరిగావు. దానిని రిచ్ ఏమి
తెలియదు; అయితే సువారత్ పర్కటించుటకు ఒకటి నీలోకి వచిచ్నది. అది నీవేయని
నీవు చెపుప్కొనుటలేదు. అది వేరే వయ్కిత్, పరిశుదాధ్తమ్యని పిలువబడును. ఔనా?
[“ఔనండి.”] సరే.
377 [సహోదరుడు బెన్ హాం సభలోని సహోదరునితో మాటాల్డు నేయునాన్డు—
సంపా.] నేనిపుడు నినున్ అడుగుతాను…పరిశుదాధ్తమ్ నీలో నివసిసుత్నాన్డు. ఔనా?
[“ఔను” యని సహోదరుడు చెపుత్నాన్డు] నీవు ఆయనతో మాటాల్డుచునాన్వా?
[“ఔనండి.”] ఆయనతో సంభాషిసుత్నాన్వా? ఆయనకు పారిథ్సుత్నాన్వా? సరే. అదే
నాకు కావలసింది. చాలా ధనయ్వాదాలు, నీకు.
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శారా? ఇపుడు మీకు అరథ్మైందా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది—
సంపా.]
378 ఒకటి మిముమ్లను అడుగుతాను…యేసు, పరిశుదధ్ యోహాను 3 లో,
ఆయన చెపాప్డు, “ఇపుడు పరలోకములోనుండువాడే… మి మీదకి వచెచ్ను.”

శారా? “ఇపుప్డు పరలోకములోయుండు మనుషయ్కుమారుడు,” ఇకక్డ
ఆయన నిలబడి వయ్కిత్తో మాటాల్డుతునాన్డు. ఇపుడు నీవు దాని అరథ్ం చెపప్వలెను.
యేసు మరియు తండి ఒకే వయ్కిత్.
379 పరిశుదాధ్తమ్ నీలోనునన్టుల్గా; నేను పర్సంగించుచుండగా మీరు

సుత్నాన్రు, అయితే అది నేను కాదు.
ఒక మాట పలుకగా అది ఒక జంతువును తీసుకొని వచుచ్ట లేక

సృజించుటను మీరు ఎరుగుదురు. అకక్డ రొచ్ని దానివైపు చి మరియు
ఆ జంతువును చంపి, దానిని తినుట జరిగినది. అది సృజనాతమ్క శకిత్. అది
మానవులలోయుండదు.
380 ఇకక్డ పండుకొనియుండు ఆ చినన్ బాలుని నేను కాదు…వైదుయ్లు అతనిని
వెనుకకు పరుండబెటాట్రు, ఈ రాతి గుండె జబుబ్తో యునాన్డు. మరియు
“విలియం బెన్ హాం సెలవిచుచ్చునాన్డని?” చెపేత్, లేదు. “యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు, అది అయిపోయింది.” మరుసటి రోజు అతనిని వైదుయ్ని
యొదద్కు తీసుకొని వెళిళ్నపుడు, అదంతా అయిపోయింది.
381 లుకేమియా [రకత్ కానస్ర్] జబుబ్తోనునన్ ఒక చినన్ బిడడ్, వాని కళుళ్
బయటకు పొడుచుకొని వచిచ్, శరీరమంతా, కడుపు పసుపుగా మారినది.
రకత్ము ఇతరమైనవి ఇచుచ్టకు ఇకక్డకు ఆసుపతికి తెచాచ్రు. మరియు
ఐదు నిముషాలలో’ హాంబరగ్ర్ కోసము ఏడిచ్ంది! తరువాత రోజు వైదుయ్ని
యొదద్కు తీసుకొని వెళిల్నపుడు దాని గురుతులు డా కనబడలేదు. అది
“విలియం బెన్ హాం సెలవిచుచ్చునాన్డనునదా?” అది “యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు” అనునది. అయినను ఆయన నాకు వేరే వయ్కిత్, అయితే నా
దావ్రా ఆయన తనను తాను వయ్కత్పరచుకొను ఒకే మారగ్ము అదొకక్టే. ఔనా?
382 ఆ విధముగానే యేసు, మరియు తండి ఉనాన్రు. యేసు చెపాప్డు,
“కారయ్ములు చేయునది నేను కాదు; నాయందు నివసించు తండియే.”

ఇపుడు, “పరలోకము నుండి కిందికి దిగినవాడును పరలోకములో
ఇపుడునన్ మనుషయ్ కుమారుడు తపప్ పరలోకమునకు ఎకిక్నవాడు ఒకక్రు

డా లేరు.” శారా? అదేంటి? ఆయన సరావ్ంతరాయ్మి, ఎందుకనగా ఆయన
దేవుడైయుండెను.
383 ఇపుడు, ఇది ఇంకొకటి, నేను…[సహోదరుడు బెన్ హాం తన వేలిని ఒకసారి
విరచుచునాన్డు—సంపా.] ఈ మాటలు నేను చెపాప్లని ఉనాన్ను.

నీవు మాటాల్డుచునన్ది వివరించుము…
[టేపులో ఖాళీ సథ్లమునన్ది. సభలో ఒక సహోదరుడు మాటాల్డుచునాన్డు—

సంపా.]
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తండియైన దేవా, నీకు కృతజఞ్తలు. నీవికక్డ ఆతమ్గా ఉనన్ందుకు నీకు

మేము ధనయ్వాదాలు చెలిల్సుత్నాన్ము. ఒకసారి మాకు ఈ విధంగా చెపప్బడింది,
తండీ శ వు వచుచ్చుండగా ఆతమ్ ఒకనిమీదకి వచిచ్ అతనితో మాటాల్డి మరియు
అతనితో పర్వచించెను. అది విషయానిన్ కర్మపరచి, ఏ విధంగా వెళల్వలెనో,
శ వును ఏలాగు ఓడించవలెనో మరియు శ వును ఏలాగు కనుగొనవలెనో ఆ
విషయానిన్ కర్మపరచినది.
384 నీవు కితమునన్ దేవుడుగానే నీవునన్ందుకు, తండీ, నీకు నేను కృతజఞ్తలు
చెలిల్ంచుచునాన్ను. నీవు ఇంకా ఆలాగే ఉనాన్వు. మేము మారుతాము, కాలములు
మారుతవి మరియు సమయాలు మారుతవి మరియు పర్జలు మారుతారు.
అయితే నీవెనన్డు మారవు. నీ పదధ్తులు ఏకరీతిగా ఉనన్వి. నీ కృప ఏకరీతిగా
ఉనన్ది. నీ కియలు ఏకరీతిగా ఉనన్వి, ఎందుకనగా అవి అదుభ్తకరమైనవి. అవి
మానవ జాఞ్నమునకు అందని విధముగాను ఉనన్వి.
385 కాబటిట్, నీ యొకక్ రహసయ్ములు, నీ దాసుల యొకక్ హృదయములలో
దాగియునన్ందుకు పర్భువా, నీకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ము. పర్భువా,
మేమెంతో ఆనందంగా ఉనాన్ము. సథ్ల సథ్లానికి…మేము పర్కాశించు
దీపములుగా మేము వెళుల్దుము గాక. పేమతో ఇతరులను లోపలకు తెచుచ్టకు
పర్యతిన్ంతుము గాక; పర్తి చినన్ లలో మేము వలవేసి, దానిని లోనికి
వదలి నీకు చెందిన పర్తి చేపను నిశచ్యముగా పొందునటుల్ చేయుము.
మరియు ఆ పిదప, నిరంతరము ఆయన పర్కక్న నితయ్ము యుండుటకు గొఱెఱ్పిలల్
ఆయన పెండిల్కుమారెత్గా తీసుకొనును. మేము ఆ సమయమునకై ఎదురు

చుచునాన్ము, యేసుకీసుత్ నామమున. ఆమేన్.
386 ఇకక్డెంతమంది రోగులునాన్రు? మీ చేతులు డనివవ్ండి. సరే. అది
కనిప్సుత్ంది…మీ చేతులు మరలా పైకెతత్ండి. అది సుమారుగా ఒకటి, రెండు,

డు, నాలుగు, అయిదు, ఆరు, ఏడు, ఎనిమిది, తొమిమ్ది, పది, పదకొండు,
పండెండు, పద డు, పదాన్లుగు, పదిహేను, పదహారు, పదిహేడు, పదెద్నిమిది,
పందొమిమ్ది, ఇరవై…[సహోదరుడు బెన్ హాం మరియు ఇంకొకరు ఎతత్బడిన
చేతులను నిశశ్బద్ంగా లెకిక్సుత్నాన్రు—సంపా.] నలభై-ఏడు, సుమారు నలభై-
ఏడు. సరే.
387 ఇది పదకొండు-ముపప్య్. ఇపుడు మనము రోగుల కొరకు పారిథ్దాద్ం;
ఈ రాతి…అది చేయుటకు మీరు ఇషట్పడుతునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపెప్ను—సంపా.]
388 అది చేయుటకు ఇపుడే మంచి సమయమని నేననుకుంటునాన్ను. ఎందుకని
నేను మీకు చెపాత్ను: ఇకక్డ నిలబడియునన్ పరిశుదాధ్తమ్ అభిషేకమునన్ది. ఇపుడు,
మనము ఆ ఆతమ్లోనికి పర్వేశించినందు వలన, డండి, ఆ ఒకక్టి, ఆ ఒకటి
తెలుసా—ఆ ఒకటి ఇకక్డ యునన్దని మీరు ఎరుగుదురు. మీరు ఎపుప్డైనా
నమిమ్తే, ఇపుడే నమమ్వలసి యునన్ది. శారా? మీరు ఎపుప్డైనను నమిమ్తే,
అది ఇపుడే.
389 ఇపుడు, మీరు నెమమ్దిగా రావలెనని కోరుచునాన్ము. అకక్డ పర్కక్గా నిలబడి
చేతులెతిత్నవారు, ఈ పర్కక్కు వచిచ్ ఈ దారిన వెళుల్డి. ఒకొక్కక్ పర్కక్ల నునన్వారిని
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తీసుకుందాము. మరియు నలభై-అయిదు   —నలభై-అయిదు, నలభై-ఏడులో
అది అది ఎకుక్వ సమయము కాదు.
390 అతను రాగలిగితే, నేను సహోదరుడు నెవిల్ ను అడుగబోతునాన్ను నాతో
కిందకు వచుచ్టకు, మేము వారికి పారిథ్ంచబోవుచునాన్ము.
391 మొదట, ఈ సంధులోకి ఇపుడు వచిచ్నవారు, ఒకక్ నిముషము నిలబడండి.
ఇకక్డునన్ మీకు పారిథ్ంచి, పర్తి యొకక్రి మీద చేతులుంచులాగున. ఇపుడు,
అది మంచిది. పారథ్నా వరుసలో వచుచ్ అందరు, శారా, పారథ్నా వరుసలో
వచుచ్వారు. ఔను. ఇపుడు—ఇపుడు సమయానిన్ సదివ్నియోగపరచుటకు,
అందరము అది పొందుకొంటాము. ఇపుడు మీ కొరకు పారిథ్ంచబోతునాన్ము.
392 సేన్హితులారా, డండి. ఇపుడు ఇది మీకు వివరించనీయండి. యేసుకీసుత్
ఇది చెపాప్డు, “నమిమ్నవారి వలన ఈ చక కియలు కనబడును.” ఇపుడు
గమనించుడి. ఇపుడు గమనించుడి, ఆయన ఎనన్ చెపప్లేదు, “వారి
కొరకు వారు పారిథ్సేత్” యని “రోగుల మీద వారు చేతులుంచినపుడు వారు
సవ్సథ్తనొందెదరు!” మరియు దేవుడు తనలో తాను విశవ్సించలేని ఒక చినన్
బాలికలోని లుకేమియా వాయ్ధిని తీసివేసి, దానిని పరి రణ్ము చేసిన ఆయన;
ఆయన, తరువాత కారయ్ముగా ఒక బాలుని తీసుకొని వైదుయ్లు ఆ బాలుని
రకత్ములో, దేనిలోను వాయ్ధి లకష్ణమును డా కనిపెటుట్టకు వీలు లేకుండా, దాని
జాడే లేకుండా అతనిలోని వాత జవ్రమును సవ్సథ్పరచగలిగిన యెడల ఆయన మీ
కొరకు ఏమి చేయగలడు? ఇపుడు ఆ చినన్ బిడడ్లు పారథ్నంటే ఏంటో అరథ్ం
చేసుకోలేరు. అయితే వారిపైన చేతులుంచుట వలన అది చేయబడెను. మనమది
అరథ్ం చేసుకుంటాము.

ఇపుడు, మీరు పారథ్నకై నిలబడియుండగా.
393 పరలోకపు తండీ, నీ యొకక్ మహోనన్తమైన సనిన్ధి, గొపప్ పరిశుదాధ్తమ్గా
ఇకక్డునన్పుడు, ఎవరి యొకక్ ఛాయా చితర్మును మేము తీశామో, ఎవరిని రిచ్
మేము బైబిల్ గర్ంథములో చదువుచునాన్మో ఆయన ఇపుడు ఇకక్డయునాన్డు.
ఆయన మానవ శరీరము దావ్రా తనున్ తాను బయలుపరచుకుంటునాన్డు.
394 ఇనిన్ సంవతస్రములలో ఒకక్సారి డా ఆయన తపిప్పోలేదని మేము

చియునాన్ము, మానవ హృదయ తలంపులను బయలుపరచువానిగా, వారు
చేసిన పాపములను బయలు పరచి, ఏమి జరిగినదో ఖచిచ్తంగా వారికి చెపిప్,
ఏమి జరుగునో అని చెపిప్నవి ఒకక్సారి డా తపిప్పోలేదు. అటు తరువాత
అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబు యొకక్ దేవుడు యేసుకీసుత్ అను వయ్కిత్లో ఇంకా
దేవుడుగా ఉనాన్డని మేమెరిగియునాన్ము.
395 మరియు కలవ్రిలో చిందించిన రకత్ము కిందనునన్ పర్జల మధయ్కు
ఇపుడు డా ఆయన యొకక్ ఆతమ్ దావ్రా పరలోకము నుండి కిందికి
దిగివచిచ్ ఈ పర్పంచము దహించబడుటకు ముందు తనున్తాను మానవ
శరీరమందు బయలుపరచుకొనాన్డు, గొపప్ పరిశుదాధ్తమ్ మానవ శరీరమున
పాతినిధయ్ము దాలిచ్యునన్ది. ఎవరైతే రకత్ పరిహారారధ్మును అంగీకరించిన
పర్శసత్ పర్జలైయునాన్రో, వారు మానవ శరీరములో పర్తయ్కష్మైన దేవుని వారు
వారి లోపలకు సీవ్కరించుచునాన్రు.



ముదర్ల మీద పర్శన్లు మరియు జవాబులు 69
396 కాబటిట్, అది మానవ శరీరము కాదు. అది కేవలం కియ చేయుటకు
మాతర్మేయునన్ది. అది ఆ విధముగా జరుగుచునన్వి, బాపిత్సమ్ము ఆలాటివి
జరుగుచునన్వి. “నమిమ్నవారి వలన ఈ చక కియలు కనబడును.” రోగుల మీద
చేతులు ఉంచుట వలన, వారు నమిమ్తే వారు సవ్సథ్తనొందులాగున పరిశుదాధ్తమ్
చేయును. ఇపుడు, తండీ, ఈ కారయ్ములు సతయ్ములని మేమెరుగుదుము.
397 నిలబడియునన్ ఈ పర్జలు ఈ పరిశుదాధ్తమ్ పొందిన సేవకుల హసాత్ల
కింద నుండి దాటిపోవుచునాన్రు, రోగులపై చేతులు పెటుట్టకు వారు
సంసిదుధ్లుగానునాన్రు, పర్భువా. తండీ, ఈ జనులు నమిమ్క మాతర్ముంచిన
చాలును. నీవు వాగాద్నము చేసిన పర్తి వాకయ్ము వలె అది జరుగవలెను…
విశావ్సము లేకుండా అది జరుగదు. ఎందుకనగా విశావ్సము లేకుండ దేవుని పీతి
పరచుట అసాధయ్ము. దానిని మేము చేయలేము.
398 మరియు ఇపుడు విశావ్సముతో నమిమ్, మా ముందుంచబడిన ఈ
వాగాద్నములు బైబిల్ గర్ంథమందునన్ ముదర్లు తెరవబడియుండుట
దావ్రా దేవుడు తన యొకక్ మాటను నిలబెటుట్కొనును! ఈ పర్శసత్ పర్జలు,
వాయ్ధితో ఎవరునాన్రో అటిట్ ఈ పర్శసత్ పర్జలు, పర్భువా,…వారివలె మరత్
శరీరముతోనుండిన ఒక మానవునిగా వారికై చింతించుచునాన్ను. మరియు…
పర్భువా, మాయందు నివసించు అదే పరిశుదాధ్తమ్ వారిలో నివసిసుత్ంది. ఒకరి
కొరకు ఒకరం మేము చింతించుచునాన్ము. మరియు కొతత్ రకత్ములోని కొతత్
నిబంధనను ఎరిగినవారమై…పాతది సవ్సథ్తను అనుగర్హించినటల్యితే, ఈ
“కొతత్ది మరియు శేషట్మైనది” మరెంతగా చేయును? తండీ, ఆలాగు అవును
గాక, ఈ పర్జలు అపజయమొందకుండ యుందురు గాక. అయితే నీ సేవకుల
హసాత్ల గుండా దాటి వెళుళ్చుండగా వారి సవ్సథ్తను పొందుకొందురు గాక,
యేసుకీసుత్ నామములో ఆమేన్.
399 ఇపుడు—ఇపుడు మనము, ఇపుడు ఈ పర్కక్నునన్వారు రుచ్ండగా, ఈ
పర్కక్నునన్వారు వసాత్రు. తరువాత ఈ పర్కక్నునన్వారు, మరొక పర్కక్…ఇపుడు,
కొందరు సహోదరులు నిలబడతారు. అకక్డునన్ అంద సేవకులని నేను
అనుకుంటునాన్ను.

ఎకక్డ డాకట్ర్, సహోదరుడు నెడ్? సహోదరుడా నెడ్ పారథ్నా వరుసలో
ఉండబోతునాన్వా? [“ఔను. నేను వేరొకని కొరకు నిలబడియునాన్ను” అని
సహోదరుడు నెడ్ ఐవర్ సన్ చెపాప్డు—సంపా.] మంచిది, సహోదరుడా నెడ్,
మంచిది. నీవు పారథ్న ముగించిన వెంటనే వరుసలో తపుప్కొండి.
400 ఇపుడు, ఈ పర్కక్నునన్వారు, ఓ కష్ణం రొచ్ండి. నేను ఈ పర్కక్నునన్ వారిని
తీసుకుంటాను. అటుతరువాత మేము కిందికి దిగివచిచ్ మధయ్లోనునన్ వారిని
తీసుకొని ఈ మారగ్ము గుండా వెనుకకు పంపుదాము. తరువాత ఈ పర్కక్నునన్
వారిని తీసుకొని ఈ మారగ్ముల గుండా వీరిని పంపుదాము, అందరికొరకు
పారిథ్దాద్ము.
401 నేను సహోదరుడు టెడీడ్ని అడగబోవుచునాన్ను…అదెకక్డ? [సహోదరుడు
టెడీడ్ ఆరాన్ల్డ్ చెపుప్చునాన్డు “ఇకక్డే” యని—సంపా.] సరే. అకక్డ నీవు “మహా
వైదుయ్ండు ఇకక్డ సమీపముననే ఉనాన్డు” అను పాటను నీవు వాయించవలెనని
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కోరుచునాన్ను. పియానో వాయించు వారు ఎకక్డునన్ను, మీకిషట్మైతే అతనిని
అనుసరించుడి.
402 విను. అది వాయించుచుండగా, ఒక చినన్ పిలల్వాడు వేదిక పైకి తీసుకు
రాబడినపుడు జరిగినది మీకు జఞ్పిత్యుందా? చినన్ అమిష్ అమామ్యి “మహా
వైదుయ్ండు ఇకక్డ సమీపముననే ఉనాన్డు” వాయించుచుండెను. ఆమెకు
పొడవైన నలల్ని వెం కలు, లేక—లేక రంగు వెం కలు కలిగియుండెను.
ఆమె ఒక మెనోనైట్ లేక ఒక అమిష్ అమామ్యి, తన తలను వెనుకకు
వాలుచ్కొనియుంది.
403 మరియు పరిశుదాధ్తమ్ చినన్ పిలల్వానిన్ తాకెను. కుంటివాడు. అతడు నా
చేతుల నుండి ఎగిరి కి వేదికలోకి పరుగెతాత్డు, అతని తలిల్ లేచి వెనుకకు
పడిపోయినది. ఆమె పారంభం నుండి ఒక మెనోనైట్.
404 మరియు దేవుని యొకక్ ఆతమ్ ఈ చినన్ మెనోనైట్ అమామ్యిని తాకినది. లేక
అమిష్ మరెదో. ఆమె తండి, ఇతరులు అకక్డ రుచ్నాన్రు. మెనోనైట్ మరేదో
దుసుత్లు ధరించియునాన్రు. మరియు ఆమె పియానోను విడచి గెంతులే త్ లేచి
తన చేతులను గాలిలో పైకెతిత్ంది. మరియు ఆమె అందమైన వెం కలు పర్కక్కు
వాలిపోయినవి. ఆమె దేవ త మాదిరిగా కనిప్ంచినది. ఆతమ్లో పాటపాడుట
పారంభించినది; ఆమె అలా చేసుత్ండగా “మహా వైదుయ్డు సమీపముగానునాన్డు,
జాలిగల యేసు” అను దానిని ఆగకుండా పియానో వాయించుచుండెను.
405 పర్తి ఒకక్రు, వేలమంది అకక్డ నిలబడి పియానో మెటుల్ పైకి కిందకు కదలుట

సుత్ండిరి. “మహావైదుయ్ండు సమీపముగా ఉనాన్డు, జాలిగల యేసు.” జనులు
చకాల కురీచ్లలోనుండి, మంచాలలో నుండి, సట్ఛరల్లో నుండి లేచి వెళాల్రు.
406 ఆ సమయంలో ఏలాగుండెనో, ఈ ఉదయం అదే పర్భువైన యేసు
ఇకక్డునాన్డు. ఇపుడు నమిమ్తే చాలు.

మీరు ఇషట్పడితే ఆ పాట వాయించుడి, మహా వైదుయ్డు.
ఇపుప్డు అందరం పారిథ్దాద్ం.
వారు గది గుండా నడచి వెళల్నీయండి, ఈ మారగ్ము గుండా వెళల్ండి, మీరు

రొచ్నియునన్ సథ్లము యొదద్కు మీరు వెళల్గోరినా లేక మరెచటకైనా వెళల్గోరినా
దారిని చుకొని వెళల్ండి. వెనుక అకక్డ ఖాళీ అయినదా? సరే. మీ సథ్లము
యొదద్కు వెళల్ండి. తరువాత మనము నిలబడదాము.
407 ఇపుడు వినండి. వీరి కొరకు పారిథ్ంచునపుడు, మీరు వారి కొరకు పారిథ్ంచుడి.
తరువాత అపుడు మీ కొరకు పారిథ్ంచునపుడు వారు మీ కొరకు పారిథ్సాత్రు.

ఇపుడు ఇకక్డునన్ సేవకులైన మీరు, నిలబడండి. ఇకక్డునన్ వారు
వచుచ్చుండగా మీ చేతులను వారిపై నుంచవలెనని నేను మిముమ్లను
కోరుచునాన్ను.
408 ఇపుడు పర్తియొకక్రు తలలు వంచియుండగా మరియు మీ చేతులు
వంచండి. పారథ్నలో ఉండండి. మీరు దాటిపోవునపుడు…చేతులు మీ మీద
పెటట్బడును. జఞ్పిత్ంచుకోండి. ఆయన గర్ంథములోని మరమ్ములను మరియు
మానవ హృదయములోని మరమ్ములను బయలుపరచుట అది దేవుని యొకక్
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వాగాద్నము. నీవది నమిమ్నటల్యితే దానిని సిథ్రపరచుటకు ఆయన దేవుడు.

శారా? ఇపుడు పర్తి యొకక్రు పారథ్నలో ఉండండి.
ఇపుడు సేవకులైన సహోదరులు, ఇకక్డ మీరు నిలబడండి, మీరిషట్పడితే.
సరే. మనము తలలు వంచుకుందాము.

409 ఇపుడు పర్భువైన యే , ఈ పర్జలు వచుచ్చుండగా, వారు దాటి
వెళుల్చుండగా సరవ్శకిత్మంతుడగు దేవుని శకిత్ వారి యొకక్ విశావ్సమును
తకష్ణమే మేలొక్లుప్ను గాక! సమసత్మును యేసు’ నామములో.
410 ఇపుడు సరే. వరుస ఈ పర్కక్గా పారంభించండి. సేవకులైన మీరు, వారు
నడచి వచుచ్చుండగా, మీరందరు మీ చేతులను వారిపై ఉంచండి.
411 [సహోదరుడు బెన్ హాం మరియు సేవకులు పారిథ్ంచుటకు పారంభించిరి.
ఆరగ్ను వాయించువారు మహా వైదుయ్డు అను పాటను వాయించుచుండగా
పారథ్నా వరుసలో వచుచ్ పర్తి వయ్కిత్ పైనను తమ చేతులుంచుచునాన్రు—సంపా.]

పర్భువైన యేసు నామములో!
నా సహోదరుడా, పర్భువైన యేసు నామములో నేను నా

చేతులుంచుచునాన్ను.
పర్భువైన యేసు నామములో!
దేవా, నా సహోదరీ రోజెలాల్కు, యేసు నామములో దయచేయుము.
యేసుకీసుత్ నామములో!
యేసుకీసుత్ నామములో!

412 మీరు అకక్డనే యుండండి; వరుస ముగించు వరకు దానిని గమనించుడి.
పర్భువైన యేసు నామములో!…?…
జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఆయన దీనుడు. దీనులుగా రండి.

413 [సహోదరుడు బెన్ హాం మాటలు ఒక భాగముగా వినబడినవి.
వయ్కత్పరచబడిన తలంపును సం రిత్గా ముదించబడలేదు. ఇకక్డ పారథ్నా వరుస
ఆరు నిముషాల ఇరవై అయిదు సెకనుల్ కొనసాగినది—సంపా.]
414 [టేపులో ఖాళీ సథ్లమునన్ది. సహోదరుడు బిలీల్ పాల్ బెన్ హాం మైకోఫోన్
యొదద్కు వచిచ్ చెపుత్నాన్డు, “పర్జలైన మీరు వెనుకకు జరుగుతారా, దయచేసి?
అటు పర్కక్న నిలబడిన వారలైన మీరు ఆ పర్కక్న నుండి జరిగి మరి వెనుకకు
వెళల్గలరా? దయచేసి వెనుకకు వెళల్ండి. ధనయ్వాదాలు మీకు. మధయ్లోనునన్ మీరు
ఆ వైపునకు వెళల్గలరా?”—సంపా.]
415 [సహోదరుడు బెన్ హాం మాటలు ఇకక్డ కొంత భాగమే వినబడుట వలన,
అతడు బయలుపరచిన రిత్ తలంపులు ముదించుటకు వీలు కాలేదు. పారథ్నా
వరుస రెండు నిముషాలు మరియు ఇరువది సెకనుల్ కొనసాగినది—సంపా.]

యేసుకీసుత్ నుండి, సహోదరుడా, నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరుడా మిట్ చెల్ నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి నీ యొకక్ సవ్సథ్తను పొందుకో.
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సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి, నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి, నీ సవ్సథ్తను పొందుకో
యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్త పొందుకో.
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్త పొందుకో.
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి, నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
నా సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
నా సహోదరుడా, సవ్సథ్త పొందుకో.
యేసుకీసుత్ నుండి సవ్సథ్త పొందుకో.
సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరీ, సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
నా సహోదరీ, నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరుడా, సవ్సథ్తను పొందుకో
సహోదరీ, నీ సవ్సథ్తను పొందుకో…?…
సహోదరీ, నా సవ్సథ్తను పొందుకో…?…
సహోదరుడా, నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరుడా, నీ సవ్సథ్తను పొందుకో…?…
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సహోదరీ, నీ సవ్సథ్తను పొందుకో…?…
యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరీ, సవ్సథ్త పొందుకో…?…, యేసుకీసుత్ నుండి.
సవ్సథ్త పొందుకో.
సవ్సథ్త పొందుకో…?…
నా సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి సవ్సథ్త పొందుకో.
సవ్సథ్త పొందుకో.
సహోదరీ, సవ్సథ్త పొందుకో…?…
యేసుకీసుత్ నామములో సవ్సథ్త పొందుకో.
యేసు నామములో సవ్సథ్త పొందుకో. ఆమేన్.
సవ్సథ్త పొందుకో.
సవ్సథ్త పొందుకో.
నీ సవ్సథ్త పొందుకో.
నీ సవ్సథ్త పొందుకో.
యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్త పొందుకో.

416 [సహోదరుడు బిలీల్ పాల్ బెన్ హాం మైకోఫోన్ యొదద్కు వచిచ్ చెపుత్నాన్డు,
“ఎవరైనను పారథ్నా వరుసలో వచుచ్టకు ఆశించుచునాన్రా? దయచేసి
వరుసలోకి రండి. ఎవరైనను పారథ్నా వరుసలోకి వచుచ్టకు కోరిన యెడల,
దయచేసి, రాగలరా.”—సంపా.]

నా యొకక్ సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి నీ యొకక్ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి నీ యొకక్ సవ్సథ్తను పొందుకో.

417 సహోదరి ఉడ్, యేసుకీసుత్ హసత్ము నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
నీ సవ్సథ్తను పొందుకో…?…
సవ్సథ్తను పొందుకో…?…

418 సహోదరి రాబర్ సన్ యేసుకీసుత్ హసాత్నిన్ బటిట్ నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
నా సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ హసాత్నిన్ బటిట్ సవ్సథ్తను పొందుకో.
యేసుకీసుత్ హసత్ము నుండి…? సహోదరీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
యేసుకీసుత్ నామములో నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
యేసుకీసుత్ నామములో అతని సవ్సథ్పరచు.
సహోదరీ సవ్సథ్తను పొందుకో…?…
కుమారుడా, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
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సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో
సహోదరుడా, వీట్స్ నీ సవ్సథ్తను పొందుకో, యేసుకీసుత్ నుండి

సహోదరుడా.
సహోదరీ, యేసుకీసుత్ నుండి నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.
సహోదరుడా, నీ సవ్సథ్తను పొందుకో…?…
సహోదరుడా, యేసుకీసుత్ నామమును బటిట్ పొందుకో…?…
యేసుకీసుత్ నామములో…?…
యేసుకీసుత్ నామములో…?…
మన పర్భువైన యేసుకీసుత్ నామములో, నీ సవ్సథ్తను పొందుకో
యేసుకీసుత్ నామములో నీ సవ్సథ్తను పొందుకో, నా సహోదరుడా.
యేసుకీసుత్ నామములో…?…
యేసుకీసుత్ నామములో నీ సవ్సథ్తను పొందుకో, సహోదరీ.
యేసుకీసుత్ నామములో…?…

419 [సహోదరుడు బిలీల్ పాల్ బెన్ హాం మైకోఫోను యొదద్కు వచిచ్, “ఇపుప్డు
పారిథ్ంపగోరువారు ఇంతమందేనా?” అని అడుగుచునాన్డు—సంపా.]
420 [సహోదరుడు లీ వైల్, సహోదరుడు బెన్ హాంతో మాటాల్డుచునాన్డు—
సంపా.] మీ పియమైన వారికి కోరిన ఈ కోరికను, సహోదరుడా వైల్, పర్భువైన
యేసు హసత్ము అనుగర్హించుగాక.
421 [సహోదరుడు బిలీల్ పాల్ బెన్ హాం, సహోదరుడు బెన్ హాంతో
మాటాల్డుచునాన్డు—సంపా.] బిలీల్పాల్, నీవు అనేకమైన పారథ్నా కారుడ్లు
ఇచాచ్వు, ఇపుడు యేసుకీసుత్ నామములో నీ సవ్సథ్తను పొందుకో.

మహా వైదుయ్ండు ఇపుడు సమీపంగా ఉనాన్డు,
జాలిగల యేసు,
కుంగిపోవుచునన్ హృదయమును ఉలల్సించులాగున

ఆయన పలుకుచునాన్డు,
ఓ, యేసు యొకక్ సవ్రము వినుడి.

అందరు కలసి:
సెరాపుల పాటలో మధురమైన నామము,
మరుత్ ల భాషలో మధురమైన నామము,
ఎనన్ పాడని మధురమైన గీతము,

422 దేవా, ఈ పియమైన చినన్ దంపతులను లోకములోకి తెచిచ్యునన్…?…
యేసుకీసుత్ నామములో, పర్భువా, వారు వారి యొకక్ వినన్పమును పొందుదురు
గాక.
423 …?…యేసుకీసుత్ యొకక్, ఇపుడు మా యొకక్ సహోదరి యొకక్
తలంపులలోనునన్ ఆ వయ్కిత్ని గురించిన ఆ వినన్పముతో, దేవుని యొకక్ శకిత్
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వెళుళ్ను గాక. అది విడిపింపబడును గాక. పర్భువా, దానిని అనుగర్హించుము.
ఆమేన్.
424 పర్భువైన దేవా, యేసు’ నామములో, ఈ మనుషుయ్ని వినన్పము
అంగీకరించుము. పర్భువా, ఇతని కొరకు పారిథ్సుత్నాన్ను, నా పారథ్నతో. ఆమేన్.
425 ఓ, అది అదుభ్తము కాదా! [సభ ఆనందించి “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది—
సంపా.] ఈ ఉదయం ఈ మహాతత్రమైన అభిషేకము కింద ఇకక్డికి వచుచ్ పర్తి
వయ్కిత్యును, నేను—నేను నముమ్చునాన్ను…ఇపుడు ఏదో గొపప్ కారయ్మునకై
మీరు ఎదురు డకండి. ఆయన దేనినైతే వాగాద్నం చేశాడో దానిని నముమ్,
సాధారణ కారయ్మును గురిత్ంచుకొనిన చాలును.
426 ఇపుడు అందరము అది కలసి చెపాద్ము. [సభ, సహోదరుడు బెన్ హాం
చెపిప్ంది మరలా పునరుచఛ్రణ చేసినది.—సంపా.] ఒక గొపప్ కారయ్మునకై
మనము డము, అయితే యేసు’ నామములో ఆయన వాగాద్నమును మనము
పొందుకునాన్ము.
427 దానిని అది నిరాధ్రణ చేసుత్ంది. అది దానిని ముగించుచునన్ది. [సభ, “ఆమేన్”
అని చెపిప్ంది, గొపప్ శబద్ంతో ఆనందించుచునన్ది.] ఆమేన్! దేవుడు మిముమ్
ఆశీరవ్దించును! 
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ఏడు ముదర్ల యొకక్ పర్తయ్కష్త వరుస కర్మము
ఈ వరత్మానమును 1963వ సంవతస్రము మారిచ్ 24 వ తారీఖు, ఆదివారం ఉదయమున, అమెరికా దేశములోని,
ఇండియానా రాషట్ములోని, జఫర్ సన్ విల్ లో నునన్ బెన్ హాం టాబరిన్కల్ లో సహోదరుడు విలియం మారియన్ బెన్ హాం
గారు పర్సంగించియుండిరి. మేగిన్టిక్ టేప్ రికారిడ్ంగ్ నుండి నోట చెపిప్న వరత్మానమును ముదించబడిన పుటల పైకి
సకర్మముగా బదిలీ చేయుటకై పర్తియొకక్ పర్యతన్ము చేయబడినది. ఈ వరత్మానమును ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా ముదించబడి
Voice of God Recordings వారిచే ఉచితముగా పంచిపెటట్బడుచునన్ది.
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