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 సరి, కాదు, అది బెకీక్ పుటట్కమునుపైయునన్ది. మరియుకావున నేను—
నేను అనుకునాన్ను, “మంచిది, మీకు తెలియును…” నేను—నేను

కేవలం ఒక డైము ఖరీదు చేసే ఒక గినెన్డు అటుకులను తినేవాడిని. సరి, నేను
కేవలం…వారు దానిపై సంతకం చేసి, నాకు నా టికెక్టుట్ను ఇచేచ్వారు, మీరు
డండి,మరియునేనుదానికివెలచెలిల్ంచేవాడిని,మరియునేనుదానినితిరిగి

ఇచేచ్వాడిని, ఉదోయ్గసుత్లకు ఇచేచ్ ఒక అకౌంటును నేను కలిగియునాన్ను గనుక
దానిపైరాసితిరిగిఇచేచ్వాడిని.
2 మరియు ఒక దినమున ఒక—ఒక గసీత్ దారుల టమును మేము
కలిగియునాన్ము. అపుప్డు వారిటల్నాన్రు, “మై,” “అటువంటి దానిని రాసి ఇచిచ్న
ఈవెఱిఱ్వాడుఎవరు?” శారా?ఆ—ఆఅధికారి, “ఒకపాతఃకాలభోజనానికి
పది సెంటేల్నా?” అనాన్డు. కావున మీకు తెలుసు కదా అది ఇతరుల దానికంటే
చాలా చౌకగా అనిపించుచునన్ది. వారిలో కొందరు ఒక డాలరని రాసి ఇచాచ్రు,
డండి; భోజనానికి రెండు డాలరల్ని రాసిచేచ్వారు. మరి నేనేమో సరిగాగ్ అది

ఎంతఅయినదోఅంతేరాసిచాచ్ను.
3 సరి, నేనిటల్నాన్ను, “మంచిది, ఇపుప్డు, నేను మారచ్వలసిన అవసరంలేదు.
నేనుకేవలంపదిసెంటుల్ ఖరీదుచేసేభోజనంచేసినపుప్డు,అంతకనాన్నేనుఏమి
చేయాలి?”
4 అసిసెట్ంట్ పరింటెండెంటు, అయిన శీర్ ఫీల్డ్ , ఇటల్నాన్డు, “బిలీల్, కనీసం
ఎటెల్నా గానీ, ఒకక్ డాలరనియైనా రాసి ఇవువ్.” ఇంకా ఇటల్నాన్డు, “ఆ మిగతా
వారు చేసుత్నన్ది అదే కదా.” “నీవు వారితో పాటు ఉండవలసియునన్ది,” అని
అతడుచెపాప్డు.
5 “మంచిది” నేనిటల్నాన్ను, “నేను—నేను కేవలం ఒక గినెన్డు అటుకుల
భోజనం తపప్ మరేమి తినను, మరియు దాని మటుట్కే నేను డబుబ్లు
తీసుకొందును.”

“ఓ, ఎనన్ ,దానినిచేయకు”అనిఅతడనాన్డు.
6 మంచిది, అపుప్డు నేనిటల్నుకునాన్ను, “నేను దానితో ఏమి చేసెదను?”
అపుప్డు నేను పాతఃకాల భోజనం కొరకుయాభై సెంటుల్ తీసుకునాన్ను. పిదప
దానిలోనుండి నలభై సెంటుల్ తీసుకొని, నేను దానిని ఖరుచ్ చేయాలనుకుంటే,
వీధిలోని కొందరు పిలల్లకు ఇసాత్ను; మీకు తెలుసు కదా; ఒక చినన్ సాండ్ విచ్,
బనున్ రొటెట్ డా అవసరమునన్టుల్ అగుపించే కొందరు పిలల్లకు ఇచేచ్వాడిని.
మంచిది,నేననుకొనాన్ను,బహుశానేను…నిజమే,నాతోఅటుల్మాటాల్డుచునన్ది
సవ్యంగాఆకంపెనీయేగదా.అదిఆకంపెనీకిచెందినవయ్కిత్యేయైయునాన్డు.

అయితే, “బహుశానేనుఏదోతపుప్చేశానేమో!అనినేననుకునాన్ను.”
7 అయితే ఇచచ్ట కొంత కాలం కితం, ఒక గసీత్ చేయుపోలీసు అధికారితో…
ఇపుప్డు, మీరు డండి, వారు హెలికాపట్రల్ దావ్రా గసీత్ చేయుదురు. కావున
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అతడువచిచ్మరియుఆగాడు.అతడిటల్నాన్డు, “చెపప్ండిసహోదరుడాబెనాహ్మ్,”
అతడనాన్డు, “ఈచెటుట్పెరుగుచునన్దికదా.”

“అవును,” అని నేననాన్ను. ఇంకా నేనిటల్నాన్ను, “అచచ్ట బయటచినన్పిలల్లు
దానికిందఆడుకొంటారు.”

“మేముదానియొకక్పైకొమమ్లనుకతిత్రించవచాచ్?”అనిఅతనడిగాడు.
“హో కతిత్రించవచుచ్, కానీదానినిమొతత్ం నరికివేయకండి. శారా?” అని

నేననాన్ను.
“మంచిది, మేము దానిని నరికివేయగోరుచునాన్ము. దాని కొరకు మేము

నీకువెలచెలిల్సాత్ము,” అనిఅతడనాన్డు.
8 “లేదు, లేదు. మీరు దానిని నరికివేయుటను మేము కోరడంలేదు”
అని నేననాన్ను. మంచిది, నేను డా రైట్-ఆఫ్-వే యొకక్ చటట్ములను
ఎరిగియునాన్ను,మీకుతెలుసుకదా,ఎందుకంటేనేనుదానిలోఏడుసంవతస్రాల
వరకు ఉండియునాన్ను. నేనిటల్నాన్ను, “వదుద్” “అది నరికివేయబడాలని
కోరుటలేదు, అయితే మీరు దానియొకక్ పై కొమమ్లనుమాతర్ం కతిత్రించవచుచ్,”
అని నేననాన్ను. నేనిటల్నాన్ను “నేను—నేను దాని కొసలను కతిత్రించి
ఉంచుతుంటాను, అయితే,” ఇంకా నేననాన్ను, “మీరు చేయవచుచ్, మీరు కోరిన
యెడల మీరుదాని పైకొమమ్లను కతిత్రించవచుచ్.” “సహోదరుడు వుడ్ మరియు
నేను దాని పైకొమమ్లను కతిత్రించుటకు సిదద్పరచుచునాన్ము. దీనితోపాటు ఈ
దారి గుండా ఉనన్ ఈ ఇతరవాటిని డామేము కతిత్రించి ఉంచుతాము,” అని
నేననాన్ను.మరియునేనిటల్నాన్ను, “అయితే,ఆచినన్పిలల్లనుదృషిట్లోఉంచుకొని
మేముదానినిఅకక్డ ఉంచగోరుచునాన్ము,మీకుతెలుసుకదా,జోమరియుఆ
చినన్పిలల్లుఆచెటుట్ కిందఆడుకుం ఉంటారు.”
9 నేను ఒక చినన్ పర్యాణంపై వెళాళ్ను. నేను తిరిగి వచేచ్సరికి, అది
నరికివేయబడిమరియుతీసివేయబడియునన్ది. ఓ, మీరు డండి, ఆ చెటుట్ను
నరికివేసినందుకు, ఆ కంపెనీపై అది ఎటువంటి ఒక ఫిరాయ్దు అవుతుంది కదా,
మీరు డండి. మరియు కావున నేనిటల్నుకునాన్ను, “ఇపుప్డు,” నేనిటల్నాన్ను,
“పర్భువా, నేను కనీసం దానిని పర్సాత్వించబోవడంలేదు.” శారా? “నేను—
నేను కొనిన్సారుల్ కేవలం ఒక డైము ఖరీదుచేసే భోజనం తిని, మరియు ‘యాబై
సెంటుల్’ అని మారిచ్న విషయమై ఒకవేళ ఏమైనా ఉనన్దేమో.” శారా?
నేనిటల్నాన్ను, “ఒకవేళ దాని విషయమై, నేను—నేను—నేను దానిని అటుల్
చేసిన విషయమై ఏదైనా ఉనన్యెడల, దానిని సరిచేయబడనిముమ్. నేను…”
అపుప్డు నేను పర్జాసేవా సంసధ్లో ఉండుటను రిచ్ కలలు కనడంమానేసాను,
డండి,ఎందుకంటేఅకక్డేఏదోవిషయముఉండియుంటుంది.
మనము ఏమి చేసుత్నాన్మనన్ దానిని మనము గమనించవలసియునన్ది.

మనముదానినిఏదోఒకరోజుఎదురొక్నవలసియునన్ది.
10 ఇచచ్టకు వచుచ్చునన్టువంటి, చినన్పిలల్లునాన్రు. డీ, మీ అమమ్గారు
డా ఈ రోజున వచాచ్రు. మీకు తెలియదు, మీకు తెలియదని

నేననుకొనుచునాన్ను.ఇదిఆశచ్రయ్కరముగాఉందని,నేను డగలను.మరియు
మీరు ఉనన్త విదయ్ను అభయ్సించుటకు సిదద్పడుచునాన్రు. మరియు మనము
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కలిసి ఇచచ్టఈచినన్ పర్యాణంచేశాము. ఇపుప్డు,ఈ టముఅయిపోయిన
వెంటనేనేనుఒక టమునకువెళాత్ను.మరియుమేముఇంటికివెళళ్నునాన్ము.
11 మీ అందరితో మాటలాడుటకు ఇదొక మంచి అవకాశముగా ఉంటుందని
నేను తలంచాను, మరియు పిదప మీరు ఉనన్త విదయ్కు వెళళ్డానికి ముందు
పిలల్లైనమీతోకొదిద్గామాటాల్డుటమంచిదని డానేనుఅనుకునాన్ను. బైబిలు
గర్ంధములో నుండి ఒక వచనము చదివి, మరియు దాదాపు పది నిమిషాల
వరకు, నా హృదయ రవ్కంగా మీతో మాటాల్డుతాను. నేను మీ దారి నుండి
జారుకుంటాను. శారా?
12 నేను పిలల్లతో మాటాల్డుటకు ముందు, పెదద్లైన మీ అందరితో డా
కేవలం ఒక నిమిషము నేను మాటాల్డగోరుచునాన్ను. ఇపుప్డది, బహుశా ఒక
పర్యాసతో డిన పర్యాణమైయుయ్ండవచుచ్ను, అది అటేల్ ఉండినది. అయితే
నేను ఇకక్డ ఉనన్పప్టినుండి పర్భువు వదద్ నేను నేరుచ్కునన్దానికి, నేను పర్భువు
వదద్ నేరుచ్కునన్ ఆ అనుభవానికి పదివేల డాలరుల్ ఇచిచ్నా నేను తీసుకోను.
సరవ్శకుత్నియొకక్ ఆజఞ్కు రిత్గా విధేయుడనై నేను వచిచ్యునాన్నని నేను
నిజంగా నముమ్చునాన్ను, మరియు నేను—నేను ఎలల్పుప్డు ఆ విధంగానే
ఉండగలగాలనిఆశిసుత్నాన్ను.మరియుఅకక్డఒక…
13 నేను వచిచ్నపుప్డు, ఒక విషయమేదనగా, ఒక—ఒక—ఒక పేలుడు
సంభవించినపుప్డు, ఇకక్డ సాన్ పైన నేను నిలబడియునాన్ననన్ దరశ్నము
దావ్రా వచిచ్తిని. సరి, అది సంభవించినపుప్డు సహోదరుడు ఫెడ్ అచచ్ట
ఉండియునాన్డు.మరియువారుఆకాశములోనిఆదృశయ్మునుఫోటోతీసారని
మీకు తెలియును. మరియు దాని గురించి నేను అంతగా ఆలోచించలేదు,
దానిని అసలు గమనించనేలేదు. కావున ఒక దినమున, ఏదో విధంగా అది
ననున్ పర్భావితం చేయడం మొదలుపెటిట్నది. మరియు సహోదరుడు నారమ్న్,
ఇచచ్టనునన్ నారమ్న్యొకక్ తండి నాతో చెపిప్రి, “నువువ్ దీనిని గమనించావా?”
అనిఅనిరి.
14 మరియు నేను సిన వెంటనే, సరిగాగ్ అకక్డే వారు ఉండగలగినంత
తేటగా, ఆ తలు, సరిగాగ్ అకక్డ ఆ పఠములో ఉండియునాన్రు. శారా?
అది ఎపుప్డు జరిగినదని కనుగొనుటకు నేను శాను, మరియుఅదిదాదాపు
నేనకక్డికివెళళ్డానికిఒకటిలేదారెండురోజులముందులేదాఒకటిలేదారెండు
రోజుల తరువాత, అదే సమయానికైయుయ్నన్ది. అది ఎకక్డ జరిగినదాయని నేను
శాను. “అది ఫాల్గ్ సాట్ఫ్ కి ఈశానయ్మున, లేదా ఫాల్గ్ సాట్ఫ్ కిందనునన్ పెస్

కాట్ వదద్నైయునన్ది.” సరి, మేమునన్ది సరిగాగ్ అకక్డేయైయునన్ది, డండి,
ఖచిచ్తంగాఅకక్డేఉనాన్ము.
15 “ఇరువది-ఆరు మైళళ్ ఎతుత్.” అంతేకాదు, మీరు డండి, నాలుగు లేదా
ఐదు మైళళ్ ఎతుత్కి పైగా—ఆవిరి కానీ తేమ కానీ, ఏ విధమైన పొగ లేదా
మరేదైనా వెళళ్లేదు. విమానాలు పంతొమిమ్ది వేల మీటరల్ ఎతుత్లో ఎగురుతాయి.
అది ఈ మేఘాలనిన్ంటిని దాటుకొని పైకి వెళుళ్ట కొరకైయునన్ది, మీరు
డండి. మరియు పంతొమిమ్ది వేల మీటరుల్ అనగా దాదాపు నాలుగు మైళళ్

ఎతుత్యైయునన్ది. ఇదైతే, మీరు గనుక ఆ పఠమును సినటల్యితే, అది
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ఇరవై-ఆరు మైళళ్ ఎతుత్లో మరియుముపెప్ మైళళ్ వెడలుప్తో ఉండి, మరియు
ఒకపిరమిడ్ఆకారములోఉండియునన్ది.
16 మరియు నేను మీతో చెపిప్నటుల్, కుడి-చేతి వైపున, అసాధారణమైన ఆ
తను, నేను గమనించాను. ఛాతిని విరుచుకొని, రెకక్లు వెనుకకు చాపి,

లోపలికి వచుచ్ , సరిగాగ్ అది ఉనన్టేల్ అతడకక్డ ఉండియునాన్డు. వారు
మొదటిగా…నేను దానిని అసలు గమనించలేదు. అచచ్ట చాలా సంగతులు
ఉండియునన్వి.
17 ఒక రోజున నేనుదారి గుండా వచుచ్చుండగా, నేను—నేను చేయవలసిన
కారయ్మును రిచ్నాతోపలికినటువంటిసంగతిఏదోఅకక్డజరిగినది.మరియు
అది—అదినాసందేశంకాదు.
18 ఒకసారి లియో మెరిస్యర్ ఇటుల్ చెపెప్ను, “సహోదరుడా బెన్ హామ్, దీని
తరావ్త ఒక సమయం వసుత్ంది,” అని అనాన్డు. దాదాపు ఐదు లేక ఆరు
సంవతస్రాలు, బహుశా ఏడు సంవతస్రాల కితం ఇటుల్ చెపెప్ను, “సహోదరుడా
బెన్ హామ్, పర్భువు నీ పరిచరయ్ను మారచ్బోవుచునాన్డు.” ఇంకా ఇటల్నాన్డు,
“ఆయన అటుల్ చేసినపుప్డు, బహుశా నీవు ఆసుప లను వరుసలో ఉంచి
మరియువారిని ఆ—ఆ పడకల మీది నుండి మరియు అటువంటి వాటి మీది
నుండి బయటకు రమమ్ని పలికెదవు.” దాని విషయమై సహోదరుడు లియో
యదారధ్ముగా ఉండుటకు పర్యతిన్ంచుచునాన్డని నేను నమిమ్నపప్టికినీ, అది
సరిగాఅనిపించడంలేదు.
19 అయితే అది వాసత్వంగా అనిపించడం లేదు, ఎందుకనగా డండి, మన
పర్భువైన యేసు ఎనన్ దానిని చేయలేదు. శారా? ఆయన ఆసుప లకు
వెళెళ్ను. ఆ ఆసుపతిలో ఒకడునాన్డు. అది బైబిల్ గర్ంధములో ఎచచ్టనునన్దో
మీకుజాఞ్పకమునన్దా?అదిబెతెసద్కోనేరువదద్నైయుండెను.రోగులు,గుడిడ్వారు,
కుంటివారు, ఊచ కాలు చేతులు గలవారు ఇంకా బలహీనులనేకులు ఆ త
కొరకు వేచి సుత్, అకక్డ గుంపులుగా పడియుండిరి. ఇపుప్డు, పర్జలు దైవిక
సవ్సథ్త కొరకు వేచియునన్ది ఒక ఆతీమ్యమైన ఆసుపతిలో యైయునన్ది. మరి
ఇకక్డ సవ్యంగా ఆ దైవిక సవ్సథ్కుడే లోపలికి వచిచ్ ఒకక్డినిమాతర్మే సవ్సథ్పరచి
మరియు బయటకు వెళిళ్పోయెను. కావున ఒక మరుత్ డైన మానవుడో లేక ఒక
పరిచరయ్నో ముందుకు వచిచ్, దానికంటే ఏమాతర్ం గొపప్గా ఉంటుందని మీరు
ఆశించలేరు. శారా?నేనుదానితోఏకీభవించలేను.
20 అయితే, నేను వెనుకకు తిరగబోవుచుండగా, పరిశుదాధ్తమ్ నా పైకి వచెచ్ను.
ఒక కలము కావలెనని నేను లియోని అడిగాను. నేను ఒక కాగితం ముకక్ను
తీసుకొని, మరియు నేను దానిని వాసాను. అది ఉనన్ చోటుకు మీరెపుప్డైనా
వెళితే, ఈనాడు అది అతని మోటారు వాహనంలో ఉండియునన్ది. అది ఆ
పాత అ య్మినియం మోటారు వాహనమైయునన్ది, దానిలో సామానులు
తరలించడానికి నేను వాడుతుంటాను. ఆ తలుపు దగగ్రికి మీరు వెళిళ్నవెంటనే,
సరిగాగ్ ఆ వాహనానికి ఎదురుగా, ఆ కుడి-చేతి వైపున ఒక అర ఉంటుంది. అది
అకక్డ కింద ఉండియునన్ది. నేనుదానిని అకక్డ పెటాట్ను. ఇటుల్ చెపాప్ను, “ఏదో
ఒకరోజు మీరు దీనిని బయటకు తీయవచుచ్ను. ‘దేవుడు పరిచరయ్ను ఎనన్



వచిచ్, ననున్ వెంబడించుము 5
మారచ్డు, కానీ ఆయన ఆ పరిచరయ్ను కలిగియునన్ మనిషిని మారుచ్తాడు.’”
జరగవలసినదిఅదేయైయునన్ది.
21 డండి,నేనుఏమిచేయవలసియునన్దోనాకు—నాకుతెలియును,కానీ
నేను—నేను—నేనిపుప్డునన్ సిథ్తిలో దానిని చేయలేను. ఎందుకనగా, నేను…
నాలోపలఏదోజరగవలసియునన్ది,మరిదానినిదేవుడేచేయవలసియునాడు.
22 మేము తిరిగి ఇంటికి వెళేళ్ ఉదేద్శయ్మును కలిగియునాన్ము. పిలల్లు ఇంటి
మీద బెంగ పెటుట్కొనియునాన్రు, వారంతా తిరిగి వెళళ్వలెనని కోరుచునాన్రు.
కావునపర్భువుచితత్మైతేవారినితిరిగితీసుకొనివెళాళ్లనినేనుతలంచుచునాన్ను,
బహుశా శనివారము డిక తరావ్త తిరిగి వెళాత్ము. ఇక అకక్డినుండి, నాకు
తెలియదు. అయితే ఇపుప్డు నేను చేసేదానికి భినన్ంగా, పర్జల పటల్ భారానిన్
కలుగజేయునటువంటిది ఏదైనా నాలోపల జరిగిన వెంటనే నాకు తెలియును.
నేనుపర్జలనుతిరసక్రించాను, డండి,మరియునేను—నేనికవారితోకలిసి
చేయునటువంటిది ఏది కలిగియుండగోరడం లేదు. నా భావము మీకు
తెలుసు కదా, “రికీక్, రికేక్టాట్,” అని నేను పిలిచేటటువంటి వారితోయైయునన్ది,
వారు చేసినటువంటి ఆ సంగతులను వారు కలిగియునాన్రు. నేను ఎంతో
యదారధ్ముగా బోధించాను, మరియు దేవుడు అనిన్ విధాలుగా దానిని
ధృవీకరించాడు. “మరి, వారు దానిని నమమ్గోరనియెడల, ఇక ఏముంది,
అటువంటపుప్డువారినిఅలావదిలివేయడమే.”
23 రానునన్ ఆకురాలు కాలమున అంకురముతో చేరుటకు నేనకక్డికి
వెళుత్నాన్ను, అకక్డినుండి సనన్దుధ్డనవుతాను. నా జుటుట్ మరియు గెడడ్ం
పెరిగేవరకు అరణయ్ములో వేచియుంటాను. మరియు నేను ఎకక్డికైనా వెళాల్లని
పర్భువుకోరినయెడల, ఆయననాకుమాటసెలవిసాత్డు, మరియునేనుఅకక్డికి
వెళిళ్,దానినిచేసాత్ను.
24 మరియు ఒకరోజు వచుచ్చుండగా, దారిలో, ఆయన ననున్ ఆపినాడు.
మరియు అకక్డ…నేను దేనిని సమీపిసుత్నాన్ననన్ది నేను శాను. నేను—
నేనపుప్డువేరొకదానివైపువెళుత్నాన్ను.మరియునేనుఇంటికిచేరుకునన్తరావ్త,
మన ప్రిత్గా మాటాల్డటం అని మనము అంటాము కదా, ఆ విధంగా నేను
మాటాల్డెదనని అనుకునాన్ను, మరియు పిదప ఈ ఆకసిమ్క మారుప్ ఎందువలన
అనన్దిపర్జలు చునటుల్,దానినిటేపుపైఉంచాలనుకునాన్ను.
25 ఇపుప్డు, పిలల్లైన మీరు, మనము కేవలం…మనమిపుప్డు ఒక చినన్ పారధ్న
చేసుకుందాము.
26 పర్భువైన యేసు, యౌవనసుథ్లు, వృదుధ్లు, మరియు నడి-వయసుక్లమైన
మేము ఇకక్డ డుకునాన్మని తెలుసుకొను ఈ సమయముకొరకై మేము
కృతజఞ్త కలిగియునాన్ము. నితయ్తవ్మునకు ఈవలి వైపున, నీ గురించి మరియు
నితయ్జీవమునకు సంబంధించిన విషయముల గురించి మాటాల్డుకొనుటకు,
మరొకక్సారిమేము డుకొనియునాన్ము.
27 మరియు ఈ రాతి ఇకక్డ రుచ్నియునన్ ఈ యౌవనసుథ్లలో, కొందరు
ఉనన్తవిదయ్ను అభయ్సించుచునాన్రు, కొందరు ఇదివరకే ఉనన్తవిదయ్ను రిత్
చేశారు. అయితే పర్భువా, ఉతత్ర సాన్ వదద్, ఆ పరవ్తము మీదకి పర్భువు



6 పలుకబడినమాట

యొకక్ తలు దిగి వచిచ్నపుప్డు, ఆ తీవర్మైన కుదుపు లేదా ఆ గొపప్ పేలుడు
సంభవించుటకు,కేవలంకొనిన్ గంటలకుముందుసంభవించినఒకకారయ్మును
నేనుగర్హించియునాన్ను. మరియు—మరియుపర్తేయ్కించియౌవసుథ్ల గురించి
ఏమిచెపప్బడినదోనాకుజాఞ్పకంఉనన్ది. పర్భువా,మేముఅరధ్ం చేసుకొనునటుల్,
సహాయము చేయమని నేను నీకు పారిధ్ంచుచునాన్ను. మరియు ఈ రాతి ఈ
యౌవనసుథ్లైన పిలల్లకు వారి పర్యాణములో, వారికి సహాయపడునటువంటిది
ఏదైనా నేను చెపప్గలుగుదును గాక. ఎటల్నగా పర్భువా, ఈ సమయంలో మా
అందరికిఅటిట్ సహాయముఅవసరమైయునన్ది.
28 మా అందరిని ఆశీరవ్దించండి. మా పాపములను కష్మించండి. మరియు
మేము ఇకక్డకి వచిచ్నపప్టినుండి, నీకు ఆయాసకరమైనది ఏదైనా మేము
చేసినటెల్తే, దాని విషయమై నీవు మమమ్లిన్ కష్మించమని పారిధ్ంచుచునాన్ము.
ఏలయనగా రేపటిని రిచ్ ఎటువంటి—ఎటువంటి భరోసా మాకు లేదని
మేము ఈ రోజు గర్హించియునాన్ము. రేపు ఏమి జరుగునో మేము ఎరుగము.
రేపటిని ఎదురొక్నుటకు మేము ఈ రోజే సిదధ్పడవలసియునన్ది. మరియు
తండివైన దేవా, దీనిని చేయుటకు ఒకేఒక మారగ్మునన్ది, అదేదనగా, నినున్
డటానికి సిదధ్పడుటయేయై యునన్ది, ఏలయనగా, తవ్రలో మేమంతా

దానిని చేయబోవుచునాన్మని మేము ఎరిగియునాన్ము. మరియు ఏదో
ఒక సమయమున, సమాధానంగానో, ఒక సేన్హితుడిగానో, లేదా ఒక
కుమారుడిగానో,లేదాఒకశ వుగానోదానినిమేముఎదురొక్నవలసియునన్ది.
పర్భువా, మేము నీ సవ్ంత పియమైన పిలల్లమవవ్డం కాకుండా, మరేదైనా
అవవ్డమనేది రమగును గాక. ఈ వినన్పములను అనుగర్హించమని, మేము
యేసునామములోఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
29 ఈ రోజు, ఈ ఉదయమున పెందలకడనే నేను కలుపుమొకక్లను
కతిత్రించుచుండగా, పరిశుదధ్ గర్ంధములో ఒక చోటును నేను కనుగొనాన్ను,
దానినిఈ సమయములోచదవడం మంచిదని నేను తలంచాను. మరియుఅది
ఒక…బహుశా అది అంత సముచితంగా ఉండకపోవచుచ్ను, కానీ…కేవలం
ఒక—కేవలం కొనిన్ నిమిషాలుమాటాల్డవలెనని నేను తలంచాను. నేను దీనిని
పరిశుదధ్ కాసువారత్ 18వ అధాయ్యమునుండిచదువగోరుచునాన్ను.మొతత్ం
నాలుగు సువారత్ రచయితలు దానిని వాసిరి. 18వ అధాయ్యము మరియు 8వ
వచనము.

మరియు ఒక అధికారి ఆయనను సి సదోబ్ధకుడా,
నితయ్జీవమునకు వారసుడనగుటకు నేనేమి చేయవలెను? అని
ఆయననుఅడిగెను.
అందుకు యేసు, నేను సతుప్రుషుడనని నీవేల చెపుప్చునాన్వు?
దేవుడొకక్డే తపప్మరి ఎవడునుసతుప్రుషుడుకాడు.
వయ్భిచరింపవదుద్, నరహతయ్ చేయవదుద్, దొంగిలవదుద్, అబదద్
సాకష్ ము పలుకవదుద్, నీ తలిల్ని మరియు…తండిని సనామ్నింపుమను
ఆజఞ్లనుఎరుగుదువుగదాఅనిఅతనితోచెపెప్ను.
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మరియు…అతడు బాలయ్మునుండి వీటనిన్ంటిని
అనుసరించు నేఉనాన్ననిచెపెప్ను.
యేసు ఈ సంగతులు వినన్పుప్డు, నీకు ఇంక ఒకటి
కొదువుగానునన్ది; నీకు కలిగినదంత అమిమ్…మరియు
బీదలకిముమ్,…పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును;…నీవు వచిచ్,
ననున్ వెంబడించుమనిఅతనితోచెపెప్ను.

30 వచిచ్, ననున్ వెంబడించుము, అనే ఈ మాట, నేను పదివేల మంది
పిలల్లతో మాటాల్డుచునన్ , లేదా కేవలం ఇపుప్డునన్ ఇంతమందితో నేను
మాటాల్డుచునన్ , నేను ఇవవ్గలిగిన ఉతత్మ సలహా అదేయైయుండునని నేను
తలంచుచునాన్ను. అది ఒక ఆజఞ్యైయునన్ది, మరియు ఎపుప్డైనా, ఎవరికైనా,
పర్తేయ్కించి ఒకయౌవనసుథ్డికి ఇవవ్బడిన ఒక గొపప్ అవకాశం ఉనన్దంటే, అది
“ననున్వెంబడించుము,”అనునదేఅనినేనుతలంచుచునాన్ను,
31 మీరు ఎవరో ఒకరిని వెంబడిసాత్రు. ఇపుప్డు, మీరు కేవలం…మీరుదానిని
గురుత్ంచుకోండి. మీరు ఎవరినో ఒకరిని వెంబడిసాత్రు. మరియు మీరు ఆ
వయ్కిత్ని వెంబడిసుత్నన్ తరుణంలో, ఆ వయ్కిత్ ఎవరిని వెంబడిసుత్నాన్డనే విషయంలో,
ఖచిచ్తంగాఉండండి. శారా?మనము…
32 ఒకసారి పౌలు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నేను కీసుత్ను పోలి నడుచుకొనుచునన్
పర్కారం మీరు ననున్ పోలి నడుచుకొనుడి.” ఇంకో మాటలో చెపాప్లంటే,
“సరిగాగ్నేనుకీసుత్నువెంబడించుచునన్టేల్,మీరుననున్వెంబడించుడి.”
33 మరియు ఇపుప్డు, ఈ కీలకాంశములో, జీవితంలోని ఈ—ఈ దశకు
మనమందరము వచిచ్యునాన్ము. మరియు చాలా సారుల్, “రికీక్, రికెక్టాట్,”
మరియుఅటువంటివాటిపై నేను కేకలు వేయుటనుమీరువినియునాన్రు. అది,
ఈ కాలం అటువంటిది. వాసత్వానికి ఆ పర్జలు కాదు కానీ, మనము జీవిసుత్నన్
కాలమేఅటువంటిది.
34 ఆపర్జలుమనవంటిపర్జలేయైయునాన్రు.ఈహాట్-రాడ్కారల్మీద,వీధులోల్
అటు-ఇటు తిరుగుచు, వారునన్ సిథ్తిలో కొనసాగుచు, పొగతాగుచు, మదయ్ం
సేవిసుత్నన్ ఈ పిలల్లు, మరియు అసభయ్ంగా దుసుత్లు ధరించి, అటువంటివి
చేయుచునన్అమామ్యిలు,మరిఆఅమామ్యిలుమరియుఅబాబ్యిలుమనవంటి
వారే. శారా? వారు మనుషుయ్లే. వారు పేమిసాత్రు. వారు తింటారు. వారు
తాగుతారు. వారు నిదర్పోతారు. వారు శావ్స పీలుచ్కుంటారు. వారు డా
మరణించాలిస్ందే. వారు డా సరిగాగ్ మనవంటి పర్జలే. మరి అయిన
వారు…
35 వారు ఒక దురాతమ్ చేత పటట్బడియునాన్రు. దానిని వారెరుగకయునాన్రు.
ఆ పర్జలను బటిట్ కాదు కానీ—కానీ కొనిన్సారుల్, వారు వెంబడించుచునన్
నాయకుడువారినితపుప్దోవలోనడిపించుటవలనైయునన్ది.
36 ఇపుప్డు, మీకు తెలుసు. అమామ్యిలు, మరియుఅబాబ్యిలు అయినమీకు
అంతకంటే మంచిది తెలుసు. మీకు అంతకంటే మంచిది నేరిప్ంచబడినది.
అటువంటి వాటిని చేయ డదని వివరించి, మీకు నేరిప్ంచే మంచి
తలిల్దం లనుమీరుకలిగియునాన్రు.కావునమీకుబాగుగాతెలియును.
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37 అయితే వారికది తెలియదు, డండి, ఎందుకనగా వారు వెళుళ్నటిట్
సంఘములు ఆధునిక, నవనాగరికమైన సంఘములైయునన్వి. మరియు
వారు—వారుపేరుపర్ఖాయ్తలుపొందేరోజుకోసమేబర్తుకుతారు.మరియుఓ,
మై! ఏదైతే…నీతులు వారికి ధరమ్ంగామారుతాయి. శారా? కావున వారు…
ఈ మధయ్నే నేనికక్డ సిన సొదొమ మరియుగొమొఱాఱ్ల నాటికను గురించి
నేనుఒకసారిచెపిప్నటుల్, ఆదురాతమ్తో-పటట్బడిన సీత్ లోతుతో—ఇటుల్ చెపెప్ను,
“నీవుఅనైతికమనిపిలిచేదానినినేనుధరమ్ంఅనిఅంటాను.”
38 “నోవహుదినములలోజరిగినటుట్,మనుషయ్కుమారునిరాకడలోజరుగును,”
అనియేసుచెపెప్ను.కావునమనముతిరిగిమరలాఆచోటుకువచాచ్ము.
39 మనముచదివినటిట్ ఈ వయ్కిత్ గురించి, కొదిద్ నిమిషములుమనం దాద్ము.
పిలల్లైనమీవలెనెఈపిలల్వాడు డాఒకమంచికుటుంబములోపుటాట్డనుటలో
ఎలాంటి సందేహము లేదు. అతడు మంచి తలిల్దం ల పెంపకంలో పెరిగాడు.
ఎందుకనగా, దేవుని యొకక్ ఆజఞ్లను, యేసు అతని యెదుట ఉంచినపుప్డు,
అది ఋజువు చేయబడినది. “బాలయ్మునుండి వీటనిన్టిని అనుసరించుచునే
ఉనాన్ను,” అని అతడు చెపెప్ను. అతడు సరిగానే పెంచబడినాడని అది—అది
పించుచునన్ది. అతడు ఆషామాశీగా పెరిగినవాడుమాతర్ం కాదు. మరియు

పిలల్లైన మీ అందరిలాగానే, అతడు—అతడు ఏది సరైనదో తెలుసుకొనేటటుల్
పెంచబడినాడు. బహుశా అతడు పిలల్వాడిగా ఉనన్పుప్డు, అతడికి—
సరైనది నేరిప్ంచుటకు ఒక దైవ-భయముగల తలిల్దం ల ఆధవ్రయ్ంలో అతడు
పెరిగియునాన్డు.సరి, అదిమంచిది.
40 బహుశా, ఏదో ఒక రోజున అతడొక గొపప్ వయ్కిత్ అవావ్లని, అతడు చినన్
పిలల్వాడిగా ఉనన్పప్టినుండే అతని తలిల్కి గొపప్ ఆశయాలు ఉండవచుచ్ను.
అతనికి చదువుచెపిప్ంచి, మరియు—మరియుమంచి విదయ్తో బయటకువచిచ్
మరియు…పర్పంచంలో ఏదైనా అగుటకు సమరుధ్డిగా ఉండులాగున, అతనికి
విదయ్నుఅందించుటకుతగినంత డబుబ్ను తన తండి కలిగియునాన్డు.మరియు
ఈ పిలల్వాడిని చదివించుటలో ఈ తలిల్దం ల యొకక్ యదారధ్తనుబటిట్యే
అతడు మీలాగ ఉనన్త విదాయ్భాయ్సము చేసే సమయమునకు చేరుకునాన్డు,
డండి, అది తన పాఠశాలను దాటి మరియు తన విదయ్ను రిత్చేసుకునన్

సమయమైయునన్ది. బహుశా ఆ తలిల్దం ల జీవితం యొకక్ సంతోషము
మరియు గరవ్కారణము ఆతడే అనుటలో ఎటువంటి సందేహము లేదు.
మీరు కారల్ను కలిగియునన్టేల్, ఆ రోజులోల్, అతడు మంచి గుఱఱ్ములను
కలిగియునాన్డనుటలో ఎటువంటి సందేహము లేదు, మరియు సరిగాగ్ మీరు
ఈనాడుకలిగియునన్వాటివలెఅనగా,మంచిదుసుత్లను,మరియు—మరియు
కారల్నుకలిగియుండి,మరియు…జీవితానిన్ఆనందంగాగడుపునటుల్ సుకునే
మంచితలిల్దం లనుమీరంతాకలిగియునన్టేల్అతడునుకలిగియునాన్డు.
41 మరియు ఆ తలిల్దం లు…వారి కుమారుడు కేవలం ఒక—ఒక
సాధారణమైన వయ్కిత్లా కాకుండా, ఒక అసాధారణమైన వయ్కిత్యగునటుల్
నితయ్ పారిధ్ంచుచుండిరి. తలిల్దం లంద దానిని కోరుకుంటారు. “నీ
తలిల్దం లను సనామ్నించుము,” అనే ఆజఞ్ను యేసు పర్సాత్వించి మరియు
అంతటితోఆపివేయుటనుమీరువినాన్రా? శారా?మరియుఏతలిల్దం ల
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యొకక్ ఆశయమైనా అదేయైయునన్ది, అదేమనగా, వారి పిలల్ల కొరకు వారు
చేయగలిగినంత ఉనన్తమైన దానిని చేసి, వారిని చదివించి, బహుశా వారు
పొందుకోలేనటువంటి వాటిని వీరికి అందించుటయైయునన్ది. నా పిలల్ల
విషయమైనేను డాఆవిధంగానేభావిసాత్ను.
42 పాఠశాలకు పంపు విషయంలోకొనిన్సారుల్ నేనిటుల్ తలంచుతాను, ఇపుప్డు;
ఎచచ్టైతే ఇదంతా జరుగుచునన్దో, ఆ ఉనన్త పాఠశాలలుమరియువాటిలోనికి
బెకీక్, శారా, మరియు జోసఫ్ లను పంపించాలా? అని నేను తలంచుదును.
నేనువారినితీసుకొనిమరియుఆకొండలలోనికి వెళిళ్, మరియు—మరియుఆ
ఇండియనుల్నివసించునటుల్…వారినిఅకక్డపెంచాలనితలంచుదును.
43 అయితే విషయమేమిటంటే, పిలల్వాడి లోపల ఏమునన్దో అదే బయటకు
వచుచ్ను. అది ఎకక్డైనా గానీ, అది, బయటకు వచుచ్ను. ఒకవేళ అచచ్ట చెడు
ఉనన్టల్యితే,అదిఇండియనుకాయ్ంపులోనైనాబయటకువసుత్ంది.అచచ్టమంచి
ఉనన్టల్యితే, అది ఏ కాయ్ంపులోనైనా బయటకు వసుత్ంది. శారా? అది ఆ
పిలల్వాడిలో ఏమి ఉనన్దో, ఆ పిలల్వాడు దేనితో చేయబడినాడో, మీలోపల ఏమి
ఉనన్దో అనుదానిపై ఆధారపడియునన్ది. మరియు ఇపుప్డు మీరేమైయునాన్రో
బహుశా, మీ మిగతా జీవితమంతా డా అదేయైయుంటారు. మీరు ఒక
మారుప్చెందేచోటులోఉనాన్రు.
44 మీకుతెలుసా?ఎనభై-ఆరుశాతం,యేసుకీసుత్వైపుకుమారచ్బడుటయనన్ది
ఇరువది-ఒకక్ సంవతస్రాలలోపు వయసస్పుప్డే జరిగినది. అది దానిని
పించుచునన్ది. గణాంకాలు దానిని పించుచునన్వి. కీసుత్ నొదద్కు వచుచ్

ఎనభై-ఆరు శాతం వారు, ఇరువది-ఒకక్ సంవతస్రాలలోపు వయసుస్నందే
వచుచ్దురు.మీరు, ఆ వయసుస్నుమీరుదాటిన తరావ్త, మీరుబాగామలచబడి,
లేదా మీ మారాగ్లలో మీరు సిథ్రపడియుంటారు. ఓ, నిశచ్యంగా, డెబెబ్, ఎనభై
ఏండల్వారు డా రావడం సాధయ్మే, కానీ అది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది.
శారా?

45 మీరు యౌవనంలో ఉనన్పుప్డే, మిమమ్లిన్ మీరు నిరిమ్ంచుకుంటారు.
మీరు చేయగోరుదానిని మరియు జీవితంలో మీరు సాధించుటకు
పర్యతిన్ంచగోరుదాని విషయమై మీరు మీ ఆశయాలను సిథ్రపరచుకుంటారు.
మీరు దాని గురించి ఆలోచిసాత్రు. అవునండీ. మరియు మీరు మీ మనసుస్లో
ఆలోచిసుత్ండగా, మీ మనసుస్ను ఆధిపతయ్ం చేసే ఏదో తెలియని విషయం—
మీ మనసుస్లోనికి సమరిప్ంచబడుతుంది. మరియు పిదప ఎపుప్డైతే అది మీ
మనసుస్లోకివసుత్ందో,అపుప్డుమీరుదానినిచేయబోవుచునాన్రని,దానినిమీరు
చెపాత్రు.మరిఅపుప్డుమీఆశయాలుమిమమ్లిన్దానివైపునడిపిసాత్యి.
46 కావున, ఈ పిలల్వాడి రిచ్…అతడి ఆశయాలు గొపప్గా ఉండాలని
తలిల్దం లు ఆశించారు; దానిని నిరవ్హించడానికి సరిపడా డబుబ్ను
కలిగియునాన్రు. మరియు పిదప, ఈ—ఈ యౌవనసుథ్డికి ఆ అవకాశము
లభించాలని వారు పారిధ్ంచారనుటలో ఎలాంటి సందేహము లేదు. మీరు
డండి, వారు—వారు చేయగలిగినదంతా చేశారు. బహుశా అతడు చకక్ని

గుఱఱ్ములను కలిగియుండవచుచ్ను, మరియు—మరియు బహుశా సీత్లలో
బాగాపేరుపొందినవాడైయుండవచుచ్ను.
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47 మరియు పురుషులకు ఏమి జరుగుతుందో అదే సీత్లకు డా వరిత్సుత్ంది,
డండి, ఎందుకనగామనముమానవజీవితంగురించి,అనగాసీత్లు,మరియు

పురుషులుఇరువురిఆతమ్లగురించిమాటాల్డుచునాన్ము.
48 మరియుపిదప,ఆపిలల్వాడుఈఅవకాశమంతటినిపొందుకునన్తరువాత,
డండిమనంవాడుకలో “సంపనున్డు,” అని అంటాముకదా, అతడావిధంగా

అయాయ్డు, అతడు అంతగా విచారపడవలసిన అవసరం లేనటువంటి ఒక
సాథ్యికి వచాచ్డు. అతని తలిల్దం లు డబుబ్ను కలిగియునాన్రు. అతడు…
అతడు చాలా…అతడొక అధికారి అయాయ్డు. బైబిల్ గర్ంధము ఇచచ్ట దాని
రిచ్,…ఒక యౌవవ్నసుథ్డైన, ధనవంతుడైన యౌవవ్నసుథ్డగు అధికారిగా

పర్సాత్వించుచునన్ది. మరియు మనము చుచునాన్ము…ఒక యౌవన
వయసుస్లో,బహుశాఅతనియొకక్యౌవనకాలములోకేవలంపాఠశాలనుండి,
ఉనన్త విదయ్ నుండి బయటకు రాగానే, బహుశా కొనిన్ నెలల లోపే అతడొక…
అతడొక అధికారి అవవ్డానిన్ మనం సాత్ము, మరియు హృదయము
కోరుకునేవనిన్ అతడుకలిగియునాన్డు.
49 మరియు ఆ పిలల్వాడు ఆధునిక రికీక్ వంటివాడు కానే కాదు. అతడొక
మంచి పిలల్వాడు. కా దాని రిచ్ వాసినపుప్డు, లేదా అది మారుక్ అని
నేను నముమ్చునాన్ను, యేసు అతనివైపు సి మరియు ని ట్రుప్ విడిచెను,
ఎందుకనగా ఆయన అతడిని పేమించెను. శారా ఆ పిలల్వాడి రిచ్ ఏదో
విషయంఉనన్ది.ఈపిలల్వాణిణ్ఒకమంచివయ్కిత్తవ్ంఅంటిపెటుట్కొనిఉంది.అతడు
ఎకక్డినుండివచాచ్డు?దేవునిఆజఞ్లుఅతనికిబోధించిమరియుఅతడువాటిని
ఆచరించునటుల్గా సుకునే ఒక చకక్ని కుటుంబం నుండి అతడు వచాచ్డు.
మరియుఅతడువాటినిబాలయ్ంనుండియేపాటించాడు.
50 మరియు ఆ పిలల్వాడు ఒక ఆశయానిన్ కలిగియునాన్డు; అతడు
నితయ్జీవమును కోరుకునాన్డు. అతడిటల్నెను, “సదోబ్ధకుడా, నితయ్జీవమును
సవ్తంతించుకొనుటకునేనేమిచేయవలెను?”
51 డండి, లోకములో మీరనిన్ంటిని కలిగి ఉనన్పప్టికిని, మీకు
అవసరమైనదానినిమీరుకలిగిలేరని,మీలోపలునన్మీఅంతరాతమ్మీకుచెపుత్ంది.
కేవలం ధనము వలన…లేదా, అది ఎపుప్ ధనమేయైయుండనకక్రేల్దు.
అది పేరు పర్ఖాయ్తలైయుండవచుచ్, తన అందం రిచ్ ఆలోచించుకొనే ఎవరో
ఒక అందమైన అమామ్యైయుండవచుచ్ను. బహుశా ఆమె పాఠశాలలో పేరు
పొందినదైయుండవచుచ్ను. బహుశా తాను కోరుకునన్ ఏ అమామ్యినైనా
పొందగలిగిన అబాబ్యైయుండవచుచ్ను. అతడు చాలా భదర్తలో ఉనాన్డని
అతడు భావించును. అది భదర్త కాదు. అది సరిగాగ్ పొలములోని పువువ్వలె
వాడిపోవును. శారా?అదివెళిళ్పోవును.ఎంతోకాలంఉండదు. కేవలంకొనిన్
పొదుద్లు గడిచిన పిమమ్టనే, అది వెళిళ్పోవును, పిదప నితయ్ జీవించవలసిన
ఒకఆతమ్నుమీరుకలిగియునాన్రు.
52 మరియు అతడు మోకరించి, తనను తాను పర్భువైన యేసుకు
తెలియజేసుకొనుటను బటిట్, యౌవనసుథ్డైన ఆ పిలల్వాడు ఒక మంచి
వయ్కిత్తావ్నిన్ కలిగియుండవచుచ్ను. అతడిటల్నెను, “సదోభ్దకుడా, నితయ్జీవమును
సవ్తంతించుకొనుటకునేనేమిచేయవలెను?”
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53 అందుకాయన ఇటల్నెను, “దేవుడొకక్డే తపప్ మరి ఎవడును సతుప్రుషుడు
కాడని నీవు ఎరిగియుండియు,” “ననున్ సతుప్రుషుడని యేల చెపుప్చునాన్వు?”
అనెను. శారా? ఇందులో ఆ యౌవనసుథ్డు ఏమి వయ్కత్పరిచాడు? ఆయన
దేవుడని వయ్కత్పరిచాడు. శారా? “ఆజఞ్లను నీవెరుగుదువు గదా. వాటిని
అనుసరించుము,”అనిఆయనచెపెప్ను.

అందుకతడు, “బోధకుడా,ఏఆజఞ్లు?”అనిఅడిగెను.
54 “ఆజఞ్లు, ‘నీ తలిల్దం లను సనామ్నించుము,’ మరియుమొదలగువాటిని,”
అనిఆయనచెపెప్ను.
55 “బాలయ్మునుండేవీటనిన్టినిఅనుసరించాను.నేనుదీనినిపాటించాను,”అని
అతడుచెపెప్ను. డండి.
56 అందుకాయన, “అయిన నీకింకా ఒకటి కొదువగానునన్ది. వెళిళ్,
నీకు కలిగినవనిన్యు అమిమ్, బీదలకు పంచిపెటుట్ము, మరియు ననున్
వెంబడించుము.”అనిచెపెప్ను.
57 ఎటువంటి అవకాశము కదా! అది పేతురు, యాకోబు లేదా యోహాను,
వారిలో ఎవరైనా అయుయ్ండవచుచ్ను. డండి, ఆ పిలల్వాడు తరీఫ్దు చేయబడి
సరిగానే పెంచబడినాడు, మరియు అతనిలోనునన్ సామరాధ్ లనిన్టిని, అనగా
బహుశా అతడు కలిగియునన్ విదయ్, యౌవనము, ధనము, పలుకుబడిని
వినియోగించుకొని, అతడుసువారత్ను అందించునటుల్ అతడిని వాడుకొనుటకు
కీసుత్ యెదుట ఉంచబడినాడు, మరి అయిన అతడు దానిని నిరాకరించెను.
ఎటువంటి ఒక—ఆ యౌవనసుథ్డిది ఎటువంటి ఒక నిరల్కష్ వైఖరి కదా!
శారా?

58 “ననున్ వెంబడించుము.” ఇపుప్డు, డండి, అతడు ఎవరినో
ఒకరిని వెంబడించవలసియునన్ది. అతడు సహవాసం కలిగియునన్ పర్జల
యొకక్ పలుకుబడినో, ఎవరైనా యౌవనసుథ్రాలి పలుకుబడినో, అతని
సహచరులగు ఎవరైనా అబాబ్యిల గాయ్ంగు యొకక్ పలుకుబడినో, తన
పాఠశాలలోని సేన్హితులనో అతడు వెంబడించవలసియునన్ది, లేదా
యేసుకీసుత్ను వెంబడించవలసియునన్ది. అతడు అంతటి మంచితనమును
కలిగియునన్పప్టికినీ,తానునితయ్జీవమునుకలిగిలేడనిఅతడెరిగియునాన్డు.

పిలల్లారా, మీరు ఆలోచించవలసింది దాని రిచ్యేయైయునన్ది.
శారా?

59 ఇపుప్డుఈరాతి ఆ పిలల్వాడిని డండి, అతడు ఏమైయుండగలిగేవాడు,
కానీ అతడేమైయునాన్డు, ఈ రాతి అతడేమైయునాన్డు. అతనెకక్డో ఉనాన్డు.
అతడొక మానవుడే. అతనెకక్డో ఉనాన్డు. అతను తీరుప్కొరకు వేచియునాన్డు.
దాదాపు అదే పరిసిథ్తుల కింద, పిలల్లైన మీకు ఇవవ్బడిన అదే అవకాశమును
తోసివేయుటనుబటిట్, ఆ దినమున నాయ్యతీరుప్ను ఎదురొక్నుటకు అతడు
వేచియునాన్డు; చకక్ని పిలల్లు, మంచి వయ్కిత్తవ్ం, చకక్ని తలిల్దం లను మీరు
కలిగియునాన్రు, మీరు చేయగోరితే తపప్, అసలు పనిచేయాలిస్న అవసరమే
లేదు. శారా?
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60 అయితేదానితోపాటువెళుళ్నటిట్ విషయమువేరొకటిఉనన్ది.దానితోపాటు
ఏదో విషయం ఉంటుంది. ఈ రాతి, ఆ మాట అసస్లు మరణించదు. “ననున్
వెంబడించుము,” అనే ఈ మాట, పర్తీ యౌవనసుథ్డికి, పర్తీ యౌవనసుథ్రాలికి
ఇంకనుఒకసవాలుగాఉనన్ది. శారా?
61 మాటలు మరణించవు. మీరు ఏదైనా మాటాల్డినపుప్డలాల్, కేవలం
గురుత్ంచుకొనండి, అది రహసయ్ంగా మీ కారులోనైనా, అది పర్సంగ వేదిక
మీదనైనా, అది మీ పియురాలు లేదా పియుడితో వీధి చివరననైనా,
అది ఎకక్డైనాగానీ, అది ఎనన్ మరణించదు. అది—అది ఎపప్టికీ
జీవించవలసియునన్ది.
62 నేను ఆ అమామ్యిని సినపుప్డు…హాలీవుడ్ నటియైన అందమైన
యౌవనసుథ్రాలిని ఒక రాతి నేను దరశ్నంలో శాను, మరియు సహాయం
పొందుటకు పర్యతిన్ త్, పాకులాడుచు ఆమె చనిపోవడానిన్ నేను శాను.
ఆమెగుండెపోటుతోమరణించినది, ఆమెకుమారిమనోయైయునన్ది.మరియు
ఇది రెండు సంవతస్రాల కితమైయునన్ది, మరియు ఆమె చనిపోవుటను నేను
శాను.మరియురెండురోజులతరావ్తఆమెమరణించినది.

63 పిదప, ఒకరాతి, నేనుఆఅమామ్యియొకక్సవ్రమునువినాన్ను.ఏవిధంగా?
“డాడీ, నీవు తిరిగిరాని ఆ నది వదద్కు అనిన్వేళలా వెళుత్ంటావుగదా,” అని పిలల్లు
నాతోచెపుప్చుండిరి. “ఈరాతికిఅటువంటిఒకనాటికనువారుకలిగియునాన్రు”
అని చెపాప్రు. ఫలానా రాతి అది పర్దరిశ్ంచబడుతుందని, ఒక వారము లేదా
రెండు వారాలకి ముందే వారు నాతో చెపాప్రు. నేనిటల్నుకునాన్ను, “సరే, నేను
దానిని డగోరతాను, ఎందుకనగా నేను ఆ నది దగగ్ర రెండు లేదా డు
సారుల్;దాదాపుఐదుసారుల్ఉనాన్ననినేనుతలంచాను.”సరి,నేను—నేనుదానిని
డాలనుకునాన్ను.

64 మరియు కుమారి మారిల్న్ మనో అందులో నటించినది. సరి, నేను
దరశ్నములో సినదిఆఅమామ్యేయైయునన్ది.మరియుఅకక్డఆచితర్ములో
ఆమె ఉనన్ది, మరియు ఆ పర్దరశ్నలు, సరిగాగ్ ఆ రివర్ ఆఫ్ నో రిటర్న్ లో
ఆమె చేసిన నటన, ఆ చితర్ము ఆమె తీసినపుప్డు, బహుశా అది పదిహేను
సంవతస్రాల కితముదైయునన్ది. అది ఒక పాత చితర్మైయునన్ది, బహుశా
ఇరువది సంవతస్రముల కితముదైయునన్ది. మరియు ఆమె చనిపోయి రెండు
సంవతస్రాలు అయినది. మరియు ఆమె పర్తీ చరయ్తో మరియు పర్తీ మాటతో,
మరలా అకక్డ సజీవముగా ఉనన్ది. శారా? అది మరలా సజీవముగా
ఉండేంతగాఆఆయసాక్ంతటేపుపైఅదిపటట్బడియునన్ది.
65 అది మాతర్మే కాదు గానీ, మనం మాటాల్డే పర్తీది సజీవంగా ఉంటుంది.
మనము మాటాల్డే పర్తీ మాట మరణించనేరదు. ఇపుప్డా గదిలోనుండి
వచుచ్చునన్వి మనుషుయ్నియొకక్ మాటలు, ఆకారములైయునన్వి. టెలివిజన్
దానిని పటుట్కుంటుంది. మీరు సరిగాగ్ ఇకక్డుండి మాటాల్డవచుచ్ను, అయితే
అదే కష్ణములో, పర్పంచమంతటా, దానిని వారు వింటారు. నీవు దానిని కనీసం
ఈగదిలోవినడానికిముందే,అదిఎలకాట్నిక్దావ్రాపర్పంచమంతటకీవెళుత్ంది.



వచిచ్, ననున్ వెంబడించుము 13
66 మరియు దేవునియొకక్ గొపప్ తెర దానిని పటుట్కుంటుంది. మరియు
నీవు చేయు పర్తీ కదలిక మరియు పర్తీ చరయ్ను, నీవు నాయ్య తీరుప్లో
ఎదురోక్వలసియుంటుంది. శారా? కావున, యౌవవ్నసుథ్డా, ఆగి, ఈ
సంగతులను ఆలోచించడం మంచిది, డండి, ఎందుకనగా మీరు మరలా
దానినిఎదురొక్నవలసియునన్ది. శారా?
67 ఈ యౌవవ్నసుథ్డియొకక్ జాడను, అతడు కలిగియునన్ అవకాశమును
మనము కనుగొందాము. మరియు అతడి సాథ్నంలో మిమమ్లిన్ మీరు పెటుట్కొని
డండి. మరియుబెకీక్ మరియుమారిల్న్ వలెనే ఒక అమామ్యైతే, సరిగాగ్ అతడి

సాథ్నములోనే మిమమ్లిన్ మీరు ఉంచుకొనుడి, మరియు ఇంక సజీవముగా
ఉనన్ఆసవ్రమునుమీరువినగలరు.
68 అది ఇంక సజీవముగా ఉనన్ది. అది ఇంక కదులుచునన్ది.
“ఇపప్టినుండి ఇరువది సంవతస్రములలో, రెండువేల సంవతస్రముల కితం
ఆయన మాటాల్డిన, అకష్రాల ఆయనయొకక్ సవ్రమును వారు పటుట్కుంటారు,”
అని సైన్స్ చెపుత్ంది. అది ఇంక సజీవముగాఉనన్ది. ఒకగులకరాయినినదిలో
వేసినటేల్ అది ఉనన్ది, ఆ తరంగము ఎనన్టికీ ఆగిపోదు. అది వేల మైళుళ్ దాటి
ఒడుడ్నుతాకుతుంది,మరియుతిరిగివసుత్ంది.
69 అటువలెనెగాలిలోకిఒకక్సారిగనుకఒకసవ్రముపలుకబడితే,అదిఎనన్
అంతరించదు. ఆ నాయ్యతీరుప్ వదద్ ఇక మీరు చెపప్డానికి ఏమి ఉండదు.
అది సరిగాగ్ అకక్డ ఉంటుంది. “ననున్ వెంబడించుము,” అని ఆయౌవనసుథ్డికి
ఆజాఞ్పించిన యేసుకీసుత్యొకక్ ఆ సవ్రమును, మరియు విచారముతో అతడు
దానిని నిరాకరించుటను, ఆ తెరమీద ఉండును, ఎందుకనగా అతడు గొపప్
ఆసుత్లను కలిగియుండెను. శారా? మనము కనీసం…ఎలల్పుప్ డబేబ్యై
ఉండనకక్రలేదు. అది ఇతర సంగతులు డా అయుయ్ండవచుచ్ను. శారా?
మనము ఆ పిలుపు కంటే, పియముగా హతుత్కునే ఏదైనను, డండి అది
మనకు ఆ డబుబ్లాగానే మారుతుంది. అది మనలను చెరుపునటువంటిదిగా
మారుతుంది.
70 ఇపుప్డు కొదిద్గా అతడిని వెంబడించుదాము. అతడు నిరాకరించినపుప్డు
ఏమి జరుగుతుంది? అతడు కీసుత్యొకక్ ఆ సవ్రమును వినలేదు. అతడు తన
సేన్హితులతోవెళిళ్పోయెను.
71 పిలల్లైన మీ వలెనె, మీరంతా చకక్ని పిలల్లైయునాన్రు, మరియు మీరు
సేన్హితులను కలిగియుండ బదుధ్లైయునాన్రు, కానీ మీరెటువంటి సేన్హితుడిని
కలిగియునాన్రో గమనించండి. ఆ సేన్హితుడు కీసుత్ను వెంబడించుచునన్
యెడల,ఆసేన్హితుడితోవెళళ్ండి.కీసుత్ను డావెంబడించండి.అయితేఅతడు
వెంబడించనియెడల,దానినిచేయకండి.
72 మనం అతడివైపు దాద్ము. అతడు బహుశా అతడి సేన్హితులను
నిలిపుకొనుటను, మనం కనుగొంటాము. అతడొక గొపప్ అధికారి అయాయ్డు.
అపుప్డతడు ఒక అధికారిగా ఉండెను. తరావ్త, అతడు—అతడు—అతడు
తన ధానయ్మును నిలువచేయుటకు అదనంగా కొటల్ను నిరిమ్ంచుకొనేంతగా
అతడు ఫలించుటను మనం కనుగొంటాము. మరియు పిదప తనలో తాను
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అనుకునాన్డు, అతడు వయసుస్ మళిళ్న తరావ్త, మరియు యౌవన జీవితపు
విచారములుమరియుఅటిట్ సంగతులనిన్యుగతించినతరావ్త, బహుశాఅతడు
చేసినదంతాఏమిటంటే,వినోదంగాగడపడమేయైయుండెను.
73 నా వలె, నా భారయ్ వలె, మీ తలిల్దం ల వలె, ఒక వృదుధ్డు, లేదా ఒక
వృదుద్రాలు ఉనాన్రంటే, అపుప్డువారుఅలోచించుటకు ఇక ఏమీయుఉండదు.
వారటుల్ చేయలేరు, యౌవనసుథ్లు మరియు యౌవనసుథ్రాళళ్ వలె, బయటకు
వెళిళ్, మరియు—మరియు వీధులోల్ అటు-ఇటు పరుగెతత్డం వంటివి వారు
చేయగోరరని మీకు తెలియును. ఎవరు నీకు భారయ్, లేదా భరత్ అవవ్బోతారని,
బయటతిరిగడానికివెళళ్రు, లేదా, డండి,వారుమనసుస్లోఅటువంటివాటిని
కలిగియుండరు. వారు, వారు పిలల్లిన్ కలిగియునాన్రు, మరి వారిపటల్నే ఆసకిత్
కలిగియుంటారు. రేపనన్ది ఉనన్టల్యితే, రేపు మీరంతా ఆవిధంగానే అవుతారు.
శారా?

74 మరియు ఈ వయ్కిత్ని డండి, తరావ్త, బహుశా…బహుశా అతడికి
వివాహము డా అయుయ్ండకపోవచుచ్ను. మరి, అయితేనేమి, అతడొక గొపప్
అధికారియైయుండెను.మరియుఅతడుసిథ్రపడినాడు…
75 మరియు యె షలేములో ఉనన్టేల్, నేటికినీ, సాయంకాల వేళలో,
చలల్గానునన్పుప్డుఈసమయానికి,వారుఇంటిపైనేఆహారముతింటారు.

మరియు అతనితో పాటు మరొక పాతర్ జోడించబడుటను మనం
కనుగొంటాము;ఒకభికష్గాడు.
76 మరియుపొరుగువాడినిఘనపరచవలెననియు, ఇతరులు నీకు చేయాలని
నీవు అనుకునన్టేల్, వారికిని చేయవలెననన్ విధంగా ఆ వయ్కిత్ పెంచబడినాడు.
డండి, కీసుత్యొకక్ పిలుపును తోసివేయుటను బటిట్, తుదకు…అటువంటి

కుటుంబములోపెంచబడినఒకఅబాబ్యినుండి,అదిఎనన్ తొలగిపోవునటుల్
కనిపించదు,కానీఅదిజరిగినది.అదేజరిగినది.
77 మరియు అతడిని ఆహారము కొరకు యాచి త్, ఆ గేటు వదద్, లాజరు
అను పేరుగల ఒక వయ్కిత్ పడియుండెను. ఆ భికష్గాడు తన కొరకు కాదు గానీ,
అతడుఊడిచ్, కుకక్లకు వేసిన పనికిరాని రొటెట్ తునకలను తినేవాడు. మరియు
అతడు రిత్గా పుండల్తో ఉండెను. కానీ అపుప్డు ఆ మనిషైతే సమాజంలో
చాలామెరుగైనవాడిగాఉండెను, అయితేఅతడికి ఎంతమాతర్ముకనికరం లేదు.
అతడుమొదుద్బారిపోయెను, ఎందుకనగా కీసుత్యొకక్ ఆ పర్తిపాదనను అతడు
తృణీకరించెను.
78 మరియు బహుశా ఒక సాయంకాలం ఈ సమయానికి, చకక్ని
దాకాష్రసమును సేవి త్, మరియు అతని చు ట్ నగలు ధరించిన అందమైన
సీత్లతో, మరియు అటువంటి వాటితో, అతని హృదయం కోరిన వాటనిన్ంటితో
ఉండెను, మరియు అభినందనలు తెలుపుచు తాగుచునుండెను. ఒక భికష్గాడు
మాతర్ంఆగేటువదద్ పడియుండెను.
79 మరియు మరుసటి ఉదయమున, రోయ్దయం కాకముందే, అతడు
పాతాళములో ఉండెను, లాజరు వచిచ్ తన నాలుకను నీటితో తడపవలసిందిగా
కేకలువేయుచుండెను.అదిసంఘటనయొకక్మారుప్యైయునన్ది.
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80 మరియు, “తండివైన అబాహామా,” అని అతడు అనన్పుప్డు, అబాహాము

దులకుతండియని, అతడింకనుగురుత్ంచుకొనుటనుమీరుగమనించండి.
అతడిటల్నెను, “తండివైన అబాహామా, తన వేలునునీళళ్లోముంచినానాలుకను
చలాల్రుచ్టకుఆభికష్గాడైనలాజరునుఇకక్డకు పంపుము. నేనుఈఅగిన్జావ్లలో
యాతనపడుచునాన్ను.”
81 అందుకతడు…మరియు అబాహాము, “అది, నేనటుల్ చేయలేను,” అని
ఖండితముగా చెపెప్ను. “నీవు డుము, ఇదంతయు కాదుగానీ, జీవితంలో
నీఅవకాశమునీకువచిచ్నది,” అనిఅనెను.
82 అది అతనికి ఎపుప్డు కలిగెను? “ననున్ వెంబడించుము,” అని యేసు
చెపిప్నపుప్డేయైయునన్ది. కానీ, అతడు దానిని నిరాకరించెను. అతడు డబుబ్ను
సంపాదించుకొనగలిగే దారిలో వెళాళ్డు. మరియు అది సరియే, డబుబ్
సంపాదించడంలో తపేప్మీ లేదు, అయితే దానిని మీరు చేసుత్ండగా, యేసును
వెంబడించండి. శారా? మరియు అతడు ఆ గుంపుతో మరొక దారిలోనికి
వెళిళ్పోయాడు.
83 మరియు ఆయన, అబాహాము ఇటుల్ చెపుప్టను మీరు కనుగొంటారు,
“అంతేకాకుండా, ఇకక్డినుండి మీ యొదద్కు దాటగోరువారు దాటి
పోజాలకుండునటుల్ను, అకక్డివారుమాయొదద్కుదాటిరాజాలకుండునటుల్ను,
ఏ మనుషుయ్డు ఎనన్ దాటియుండలేనటువంటిదియై, ఇకమీదట
దాటలేనటువంటిదియైన, ఒక మహా అగాధము, మాకును మీకును మధయ్
ఉంచబడియునన్ది. అది ఉంచబడియునన్ది, ఏ మనుషుయ్డును దాని దాటలేదు
మరెపుప్డునుదాటరు.”
84 అపుప్డతడు చెపేప్ది వినండి. అపుప్డు అతడొక సువారిత్కునిగా
ఉండగోరాడు. ఒక యౌవనసుథ్డిగా, ఆతమ్లను గెలుచ్కునే వాడిగా ఉండుటకు,
ఆయనను వెంబడించమని యేసు అతనికి ఇచిచ్న పిలుపు తిరిగి మరలా
అతనివదద్కు వచిచ్నది. మి మీద తనకు ఐదుగురు సహోదరులు ఉనాన్రనన్
విషయం అతడికి గురుత్కువచిచ్నది, మరియువారు ఆ సథ్లమునకు రా డదని
అతడుకోరుకునాన్డు.
85 అతడిటల్నాన్డు, “నాసహోదరులుఇకక్డికిరాకుండావారికిసాకష్ మిచుచ్టకై,
లాజరును పంపుము.” ఇంకొక మాటలో చెపాప్లంటే, “‘ననున్ వెంబడించుము,’
అనేపిలుపునుఅంగీకరించుము.” శారా?

కానీ, “వారుదానినిచేయరు,”అనిఆయనచెపెప్ను.
86 “అవును,లాజరువంటివాడుమృతులలోనుండివారియొదద్కువెళిళ్మరియు
వారికిచెపిప్నటెల్తే,వారుమారుమనసుస్పొందుదురు,”అనిఅతడుచెపెప్ను.
87 మీరు డండి, మనము మరణించిన తరావ్త డా మీరు సప్హలో
ఉంటారని అది పించుచునన్ది. అతనికి జాఞ్పకమునన్ది. అబాహాము
ఇటల్నాన్డు, “కుమారుడా, నీ దినములను జాఞ్పకం చేసుకో.” శారా?
మీకింకను జాఞ్పకం ఉంటుంది. మీరు మీ జాఞ్పకశకిత్ని కోలోప్రు. మీకు
జాఞ్పకమనేదిఉంటుంది.
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88 మరియు ఆ మనుషుయ్డికి ఉనన్ జాఞ్పకాలతో, ఇంక అదే సథ్లములో
ఉండగనే, “ననున్ వెంబడించుము,” అని యేసు చెపుప్టను వినడానికి అతనికి
వచిచ్న అవకాశమును జాఞ్పకం చేసుకునాన్డు. అయితే అతడు తపుప్డు
వయ్కిత్ని, తపుప్డు గుంపును వెంబడించాడు. అతడు తపుప్డు గుంపులో చేరి,
మరియు తపుప్డు సథ్లమునకు వెళిళ్, మరియు తపుప్డు నితయ్తవ్ములో తన
జీవితానిన్ ముగించుకునాన్డు; ఆ దినమున దేవునియొదద్ నుండి, శాశవ్తంగా
నశింపజేయబడెను.
89 యేసు డాఒకగొపప్ ఆశచ్రయ్కరమైనమాటచెపాప్డు, “‘మృతులలోనుండి
ఒకడు లేచి వారియొదద్కు వెళిళ్నా గానీ, వారు నమమ్రు. ఎందుకనగా వారియొదద్
మోషే ధరమ్శాసత్ము ఉనన్ది, మరియు వారు దానిని విననియెడల, అపుప్డు
మృతులలోనుండిఒకడులేచినా డావారువినరు.వారువిననేవినరు’”
90 ఎందువలన? ఎందువలన? ధరమ్శాసత్ముఅటువంటిదేదైనామాటాల్డినదా?
అవును. “ఇతరులుమీకుచేయవలెననిమీరుకోరినది,మీరునువారికిచేయండి.”
మరియు అతడు ధరమ్శాసత్ము కింద జీవించెను. కానీ ఆ భికష్గాడు ఆ గేటు వదద్
చనిపోవుచునన్ను పటిట్ంచుకోలేదు. శారా? అతడు—అతడుదేవునియొకక్
ఆజఞ్ల కింద జీవించాడు, మరియైనను ఆ గొపప్ నితయ్జీవమును చుటలో
విఫలమయాయ్డు.
91 పిలల్లారా, మీరు పర్తియొకక్రు నా పిలల్లవలె కనిపించుచునాన్రు. మీరు
పర్తియొకక్రుసరిగాగ్నాకుమారులుమరియుకుమారెత్లవలెఅనిపించుచునాన్రు.
ఒక విధంగా మీరు నా పిలల్లే, డండి, ఆతీమ్యంగామాటాల్డుచునాన్ను. అది
నిజము. మీరు వచిచ్ నేను చెపుప్నది వింటారు గనుక, పర్భువైన దేవుడు మీ
ఆతమ్లను నా—నా భదర్తలో ఉంచాడు. మీరు ననున్ నముమ్దురు. శారా?
మరియు వాకయ్పర్కారమైన ఒక విధానంలో, మీరు నా కుమారులు మరియు
కుమారెత్లైయునాన్రు.అదివాసత్వం.
92 ఎలల్పుప్ గురుత్ంచుకొనండి, దేవుడియొకక్ ఆజఞ్లను పాటించుటయనన్ది
ఒక గొపప్ విషయమైయునన్ది. ఒక మంచి కుటుంబములోపెంచబడటం అనేది
దేవుడుఅనుగర్హించినసావ్సథ్ మైయునన్ది.మరియుమీరుకలిగియునన్టువంటి
వయ్కిత్తవ్ములతో చకక్ని పిలల్లుగా ఉండుట మంచిది. విదయ్ను అభయ్సించడం,
అదుభ్తమైన విషయమైయునన్ది. ఈ సవ్తంతర్య్ దేశంలో నివసించుట డా
అదుభ్తమైన విషయమే. కృతఙఞ్తలు చెలిల్ంచుటకు మనము అనేక సంగతులను
కలిగియునాన్ము.
93 అయితే మీరు ఊరకే వారసతవ్ంగా పొందనటువంటి కారయ్ము
ఒకటి ఉండియునన్ది. దానిని మీరు సీవ్కరించవలసియునన్ది. అది
నితయ్జీవమైయునన్ది. మరియు మీరు ఒక తిరిగి-జనిమ్ంచిన అనుభవంచేత,
యేసును వెంబడించుట దావ్రా మాతర్మే దానిని చేయగలరు. దానిని నిరల్కష్ ం
చేయకండి.
94 పేదవాడైన ఒక వయ్కిత్ని రిచ్న చినన్ కథను ఒకసారి నేను వినియునాన్ను.
మరియు అతడు—అతడు ఎలల్పుప్డు…అది ఒక చినన్ కలిప్త కథ
వంటిదైయునన్ది. అయినపప్టికీ అది ఎలల్పుప్ నా మనసుస్లో ఉంటుంది.
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మరియు ఒకరోజు అతడు ఒక పువువ్ను తెంపుకునాన్డు. మరియు అది ఒక
మాయ్జిక్ పువెవ్యునన్ది, మరియుఆపువువ్ అతనితో ఇటల్నన్ది, “నీ జీవితమంతా
నువొవ్క పేదవాడిగా ఉనాన్వు.” అది ఇంకా ఇటల్నెను, “ఇపుప్డు నీకు ఇషట్మైన
దానినిఅడుగుము,మరియుఅదినీకుఇవవ్బడును.”
95 అతడిటుల్ చెపెప్ను, “అకక్డునన్ ఆ పరవ్తము తెరవబడాలి, మరియు
నేనందులోనికివెళిళ్మరియుఆపరవ్తములోబంగారమునుకనుగొనాలి.”
96 “సరి,” ఆ పువువ్ ఇటుల్ చెపెప్ను, “నీవు వెళిళ్న చోటుకెలాల్ నీతోపాటు
ననున్ తీసుకొని వెళళ్వలసియుంటుంది. శావా? నీవు ననున్, నీతోపాటు
తీసుకొని వెళళ్వలసియునన్ది. కావున నేనుఉనన్చోటనే, నీవుకోరుకునన్ది ననున్
అడుగవచుచ్ను.”
97 అతడు నడుచుకుం ఆ పరవ్తం వదద్కు వెళెళ్ను, మరియు ఆ పరవ్తం
తెరుచుకొనెనుమరియుఅతడులోపలికి వెళెళ్ను. ఆ చినన్ కలిప్త కథకొనసాగిన
పర్కారంగా, ఆ అరలు మొతత్ం బంగారము మరియు వజర్ములతో ఉండెను.
అతడు అ పువువ్ను ఒక—ఒక బలల్, లేదా బండ మీద పెటెట్ను. మరియు
అతడు పరుగెతుత్కొని పోయి ఒక పెదద్ రతన్మును అందుకునాన్డు, మరియు
అతడు, “నేను వెళిళ్ దీనిని నా సేన్హితులకు పించవలెను. ఇపుప్డు నేనొక
ధనవంతుడను.ఇపుప్డునేనుసమసత్మునుకలిగియునాన్ను.ఇపుప్డునేనుదీనిని
పించవలెను,” అనిఅనాన్డు.

98 అపుప్డు ఆ పువువ్ ఇటుల్ పలికినది, “కానీ,” “నీవు ముఖయ్మైన దానిని
మరిచ్పోయావు”అనిచెపిప్నది.
99 కావునఅతడువెనుకకుపరుగెతుత్కొనిపోయి, “సరి, బహుశానేను—నేను
కొదిద్గా బంగారమును తీసుకుంటాను. నేను కొంచెం వెండిని తీసుకుంటాను,”
అని చెపిప్ వాటిని అందుకునాన్డు. మరియు కావున అతడు, “నేను—నేను
ఎంతటి ధనవంతుడనో, మరియు నేను ఏమేమి కలిగియునాన్నో పర్జలకు
చెపుప్టకునేనుతవ్రగాబయటకువెళాళ్లి,”అనిఅనాన్డు.
100 మరియుఅతడుదావ్రమునొదద్కు వచెచ్ను, అపుప్డుఆపువువ్ అతనితోఇటుల్
చెపెప్ను, “కానీనీవుఆముఖయ్మైనదానినిమరిచ్పోయావు.”
101 కావున అతడు మరలా వెనుకకు పరుగెతెత్ను. “ఇకక్డ మనము అనిన్
రకములైన పదారధ్ములను కనుగొనుచునాన్ము,” అని అతడనెను. కావున,
అతడొక రాయిని తీసుకొనెను. “నేను ఈ రాయిని తీసుకు వెళిళ్, మరియు ఈ
పరవ్తము ఎటువంటి రాయితో చేయబడినదో పర్జలకు పిసాత్ను, తదావ్రా
తిరిగినేనుదానివదద్కునాదారినికనుగొనగలను.”అనిఅనాన్డు. శారా?
102 మరియు బయటకు వెళుళ్టకు అతడు దావ్రము దగగ్రకు వచాచ్డు,
మరియు ఆ పువువ్…ఇక చివరిసారిగా చెపెప్ను, “నీవు ముఖయ్మైన దానిని
మరచిపోయావు.”

“ఓహ్,” “ఓ,నోరు సుకో,”అనిఅతడనాన్డు.
103 డండి, “ముఖయ్మైన దానిని మరిచ్పోయావు,” అనే మాటను అతడు ఇక
ఎంతమాతర్మువినగోరలేదు, కావున అతడు ఆదావ్రమునొదద్కు పరుగెతుత్కొని
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వెళాళ్డు. మరియు అతడటుల్ చేసినపుప్డు, ఆ పువువ్ లోపల ఉండగా, తన వెనుక
ఆదావ్రము సుకుపోయినది.ముఖయ్మైనదిఆపువేవ్యైయునన్ది. శారా?
ముఖయ్మైనదిఆపువేవ్.
104 సంవతస్రాల కితం, మీవలేనే ఒక పిలల్వాడిగా, ఫినికుస్ లో ఇకక్డ, పైన గడిడ్
బీళళ్ వదద్, ఒక ఖనిజ పరిశోధకుని రిచ్ ఒక కాగితమును చదువుచుంటిని.
అపుప్డు, అపుప్డికక్డ రోడుల్ లేకుండెను, కేవలంమటిట్ దారులుఉండేవి. ఇపప్టికీ
వారికక్డఅనేకఖనిజపరిశోధనలుజరుపు నేఉంటారని,మీకుతెలుసుకదా.
105 అయితే ఈ ఖనిజ పరిశోధకుడు వచిచ్, అతడు చాలా ధనమును
కనుగొనాన్డు మరియు అతడికి చాలా బంగారము దొరికినది. మరియు అతడి
మారగ్ంలో, అతడు కనుగొనన్ ఒక గుడిసెలో అతడు ఆగినాడు. మరియు తనతో
పాటు అతడొక కుకక్ను కలిగియునాన్డు, మరియు, ఆ—ఆ కుకక్ బయట
కటిట్వేయబడినది. మరియు ఆ రాతి ఈ బంగారమును దోచుకొనుటకు ఒక
దుండగులముఠాఅతడినివెంబడించుచుండెను.అతడుదానినిఆపాతసాప్నిష్
గనులలో నుండి తీసుకుని, దానితో తిరిగి వచుచ్చునాన్డు. మరియు ఆ కుకక్
మొరగడంమొదలుపెటిట్నది.
106 మరియు ఆ మనుషుయ్డు ఆ కుకక్ వలన ఇబబ్ంది పడగోరలేదు. “నోరు

సుకో”, అని అతడనెను. “రేపు నేను—నేను దీనిని పటట్ణమునకు
తీసుకువెళాత్ను,” అని అనాన్డు. మరియు అది …ఆ కథలోని నీతి ఈ
విధంగా ఉనన్ది. “మరియు నేను దానిని కం వేయిసాత్ను మరియు నేనొక
ధనవంతుడనవుతాను. మరియు నేను పెదద్ కారల్ను కొంటాను. మరియు నేను
రకరకాల సీత్లను మరియు పెదద్ పారీట్లను కలిగియుంటాను. మరియు నేనొక
ధనవంతుడనవువుతాను, ఎందుకంటే నేను ఇపప్టికే దీనిపై హకుక్ పొందాను.
దానిలో, ఎకుక్వశాతం బంగారానేన్ నేను కలిగియునాన్ను.” ఇంకా ఇటల్నెను,
“నేను…”
107 మరియు అతడు నిదర్పోవుటకు పర్యతిన్ంచుచుండగా, ఆ కుకక్
మొరుగు నే ఉనన్ది, ఎందుకనగా ఆ దుండగులు మెలల్గా జొరబడి వచిచ్, ఆ
ఖనిజదారుడునిదర్పోవుటకొరకువేచియుండుటనుఆకుకక్ సినది.
108 అతడు లేచి, మరియు మరల ఆ కుకక్పై కేకలు వేసి, “నోరు సుకో,”
అని అనాన్డు. మరియు పాపం ఆ కుకక్ లుగు మరియు పర్మాదం
పొంచియునన్దని దాని యజమానుని హెచచ్రించుటకు పర్యతిన్ంచినది.
మరియుఎపుప్డైతేఅది…
109 మళీళ్ ఆ కుకక్ మొరగటం మొదలుపెటిట్నపుప్డు, ఆ ఖనిజదారుని వదద్ ఒక
తుపాకి ఉనన్ది. అతడు ఇక ఇబబ్ందిపడగోరలేదు, కాబటిట్ అతడు వెంటనే లేచి
మరియు ఆ కుకక్ను పేలిచ్వేసెను. మరియు ఆ రాతి, ఆ దుండగుల చేత ఆ
ఖనిజదారుడు చంపబడినాడు. అతని యొకక్ అందమైన కలలనిన్ అతనికి ఏ
మంచిచేయలేదు.ఎందువలన?అతడినిహెచచ్రించుచునన్ఆసవ్రమునుఅతడు
ఆపివేసాడు.
110 ఎవరైన దేనినైనా చేయుటకు పర్యతిన్ంచలేరు, పిలల్లైన మీరు, మీరునన్
విధానంలో పెంచబడిన తరవాత, దానిని చేయవదుద్ అని ఏదోమీతో చెపుత్ందని
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మీకు అనిపించినంతవరకు, ఎనన్ ఏ తపుప్ను చేయలేరు. ఇపుప్డు, మిమమ్లిన్
హెచచ్రించుచ్నన్ఆసవ్రమునుఎనన్ ఆపివేయకండి.
111 మరియు ఎలల్పుప్ గురుత్ంచుకొనండి, “ననున్ వెంబడించుము,” అని
చెపిప్న ఆ సవ్రమును సీవ్కరించండి, మరి అపుప్డు మీరు ఎలల్పుప్ సరిగానే
ఉంటారు.మీరలాచేసాత్రనినేనునముమ్చునాన్ను.నాకుమీమీదనమమ్కమునన్ది.
అయితే యేసుయొకక్ ఆ సవ్రము, ఈ రాతి మిమీద సజీవముగా ఉనన్దని
మాతర్ంఎలల్పుప్ గురిత్ంచుకొనండి.
112 గాలిలోని ఈథర్ తరంగములోనికి ఆ సవ్రము వెళిళ్నపుప్డు, మనం
మాటాల్డిన పర్తీ మాట మరియు పర్తీ సవ్రము ఇంకను సజీవంగా ఉనన్రీతిగానే,
సరిగాగ్ అది అటేల్యునన్ది. అది… డండి, దానిని బయటకు పంపించే పర్సార
యంతానిన్మీరిచచ్టకలిగియునాన్రు.దానినిబయటకుపంపేపర్సారసాధనము
మీరేయైయునాన్రు. ఇపుప్డు దానిని పటుట్కొనుటకు ఆ పర్సార కేందర్ము
అవసరమైయునన్ది.
113 మరియు యేసు, దేవుని వాకయ్ముయొకక్ పర్సార సాధనమైయునాన్డు,
ఎందుకనగా ఆయన—ఒకక్ మనుషుయ్నిలో పర్తయ్కష్పరచబడిన దేవుని యొకక్
తిఏకతవ్మైయునాన్డు. ఆయన పరి రణ్మైన దేవుడు మరియు పరి రణ్మైన
మానవుడైయుండెను.
114 మరియు దేవునియొకక్ తితవ్ము, అనగా, తండి, కుమారుడు మరియు
పరిశుదాధ్తమ్గా నునన్ దేవునియొకక్ తితవ్ గుణలకష్ణములు, యేసుకీసుత్ అను ఆ
ఒకక్డిలోపర్తిబింబించబడెను.కావున,అచచ్ట,ఆయనేవాకయ్మైయునాన్డు.
115 మరియు “నా మాటలు విని, ననున్ పంపినవానియందు
విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము గలవాడు,” అని చెపిప్న ఆ పర్సార సాధనం
ఆయనేయైయునాన్డు. శారా? “నా మాటలు విని మరియు ననున్
పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు, నితయ్జీవము గలవాడని మీతో
నిశచ్యముగాచెపుప్చునాన్ను.” ఇపుప్డు, ఆమాట ఒక పర్సారసాధనమునుండి
బయటకు వెళెళ్ను. ఒక దినమున ఆయనిటుల్ చెపెప్ను, “ఈ కొండను చి,
‘కదలిపొముమ్,’ అని చెపిప్, మరియు మీ హృదయములో సందేహింపక, మీరు
పలికినది జరుగునని విశవ్సించినయెడల, మీరు చెపిప్నది మీరు పొందుదురని
మీతోనిశచ్యంగాచెపుప్చునాన్ను.”
116 ఇపుప్డు, విశావ్సం దావ్రా, మీలోనునన్ ఏదో నియంతర్ణ దావ్రా, మీరు
గనుక కేవలం దానిని పటుట్కునే పర్సార కేందర్ముగా ఉండినయెడల,
అది మిమమ్లిన్ నేరుగా దేవునియొకక్ చకర్ములోనికి, తన జనమ్లోనికి
తీసుకువెళిళ్, మరియు తిరిగి జనిమ్ంచినవారిగా చేసుత్ంది. అపుప్డు పర్మాదము
పొంచియుండగామిమమ్లిన్ఎలల్పుప్ హెచచ్రించేఆసవ్రమునువినుటకుమీరు
నితయ్ము సంబంధం కలిగియుంటారు. పరిసిథ్తులు సరిగా లేనపుప్డు, తపుప్గా
జరుగుచునన్పుప్డు, అది ఎలల్పుప్ మీకు ఒకహెచచ్రికగా ఉంటుంది. మరియు
పిదప ఏదో ఒకరోజుమనముమాటాల్డుకొనుచునన్టువంటి ఆయౌవవ్నసుథ్డైన
ధనవంతుడివలె ఉండుటకు బదులు; అపోసత్లుడైన పేతురువలె, పౌలువలె,
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లేదాయేసుకీసుత్ కొరకు ఆతమ్లను సంపాదించుకునన్ ఒక వయ్కిత్వలె ఉండెదము.
పిలల్లారా,మీరుదానినిచేయండి.

మనంపారిధ్ంచుకుందామా?
117 పర్భువైన యేసు! రేపనన్ది ఉనన్యెడల, ఈ యౌవవ్నసుథ్లే, రేపటి సీత్లు
మరియు పురుషులౌతారు. పర్భువా, మేము వారికి తరీఫ్దు ఇవవ్వలసియునన్ది.
రేపనన్ది ఉందనన్టుల్గానే వారికి తరీఫ్దు ఇవవ్వలెననన్ ఆ భారమును మేము
కలిగియునాన్ము.లేనియెడల,అపుప్డుఇదేఆరోజైయునన్ది.
118 మరియు పిదప, తండీ, నీ దృషిట్లో ఎవవ్ అంగీకరించబడరని
మేమెరిగియునాన్ము. ఏ శరీరియుఅతిశయింప డదు. ఈ సంగతులు ఎంతో
మంచిగా ఉనన్పప్టికినీ, పరిశుదాధ్తమ్ తపప్, ఏ విదయ్గానీ, ఏ మంచి పనులైనా
గానీ, ఏమత సంబంధమైన సంసథ్గానీ, ఏమనోవిజాఞ్నశాసత్ం గానీ,మరేదిగానీ,
దేవుడిని నిరాధ్రించలేదు. ఆయనే ఆ సాధనమైయునాన్డు, సవ్యంగా దేవుడే
నితయ్జీవపు పములో, వయ్కిత్గతంగామన వదద్కు రాగలిగియునాన్డు. మరియు
దీనినిబటిట్మేముకృతజుఞ్లమైయునాన్ము.
119 పేతురుఒపుప్కోలుచేసినపుప్డు నిశచ్యంగాఅది వయ్కత్పరచబడినది.యేసు
అతనితో ఇటుల్ చెపెప్ను, “రకత్ మాంసములు దీనిని నీకు బయలుపరచలేదు.
నీవెనన్ ఒక సెమినరీలో దీనిని నేరుచ్కొనలేదు. నీవెనన్ ఒక పాఠశాలలో
దీనిని నేరుచ్కొనలేదు.” అది పర్తీయొకక్ పొందుకొనవలసిన ఒక వయ్కిత్గత
విషయమైయునన్ది. “ఈ బండమీద నా సంఘమును కటుట్దును, మరియు
పాతాళలోకదావ్రములుదానియెదుటనిలువనేరవు,”అనినీవుచెపాప్వు.పర్భువా,
అందుకుమేముకృతజుఞ్లమైయునాన్ము.
120 ఈ రాతి ఆ సవ్రము ఇంక సజీవముగా ఉనన్ది. మరియు దానిని
సీవ్కరించగల విశావ్సముయొకక్ సాధనములు, విను సాధనములు, సీవ్కరించే
కేందర్ములు ఇంక ఉండియునన్వి. పర్భువా, ఈ పిలల్లంద వారి
హృదయములలోదానినిసీవ్కరించుదురనిమేముపారిధ్ంచుచునాన్ము.మరియు
మంచిగా ఉండుటకువారేమి చేసారనన్ది కాదని వారుగురుత్ంచుకొనెదరుగాక,
అయితే వారు…మేము ఏమి చేశామనన్ దానినిబటిట్ కాదు, గానీ మేము దేనిని
సీవ్కరించామనన్ దానినిబటిట్యే దేవుడు తీరుప్ తీరుచ్తాడు. మా కియలవలన
కాదు గానీ, మా విశావ్సముచేతనే మేము రకిష్ంచబడియునాన్ము. కావున,
పరలోకపు తండీ, ఇపుప్డు వారు ఆ దరశ్నమును పటుట్కొని, మరియు “వచిచ్,
ననున్ వెంబడించుము,” అను ఆ గొపప్ ఆహావ్నమును విని మరియు దానిని
డవలెననిమేముపారిధ్ంచుచునాన్ము.

121 పర్భువా,వారిలోపర్తియొకక్రు,ఈమరత్ మైన, పరిమితిగలజీవితముయొకక్
లోకసంబంధమైన కారయ్ముల నుండి పర్కక్కు తొలగుదురుగాక. వారు ఈ రాతి
ఇచచ్టనునాన్రు, వారు తమ బంగారు రంగు జుటుట్తోను, మరియు వారిలో
కొందరు నలల్ని జుటుట్తోను, మరియు నలల్ని కళళ్తో మరియు నీలము రంగు
కళళ్తో మరియు వారెనన్ ఉండనటువంటి శేషట్మైన సిథ్తిలో వారిచచ్ట
రుచ్నియునాన్రు.
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122 మరియు“దురిద్నములురాకముందేఇపుప్డువీటియందునాకుసంతోషము
లేదని నీవు చెపుప్ సంవతస్రములు రాకముందే, నీ బాలయ్ దినములయందే, నీ
సృషిట్కరత్ను సమ్రణకు తెచుచ్కొనుము,” అని ఆ గొపప్ రచయిత చెపెప్ను. పర్భువైన
యేసు, నీవు పేతురుతో, “నీవుయౌవనసుథ్డవైయుండినపుప్డు, నీయంతట నీవే
నీకిషట్మైన చోటుకి వెళుళ్చుంటివి. కానీ నీవు ముసలివాడవైనపుప్డు, వేరొకడు
నీకిషట్ముకాని చోటుకు నినున్ మోసుకొనిపోవును,” అని ఎటుల్ చెపిప్తివో కదా.
“ఇపుప్డిదే అను లమైన దినము. ఇదే అను లమైన సమయము,” అని వారు
జాఞ్పకముచేసుకొందురుగాక.తండీ,దానినిఅనుగర్హించండి.
123 ఈ రాతి ఇకక్డునన్ పర్తియొకక్ పిలల్వానిని, వారిలో పర్తీయొకక్రినీ
నా సవ్ంత పిలల్లుగా హకుక్ పొందుచునాన్ను. వారిని కాయుటకు, నీవు
వారిని నా చేతిలో ఉంచావని నేను భావించుచునాన్ను. అపవాది నుండి,
మరియు మరణము నుండి, యేసుకీసుత్లోని జీవమునకు వారందరిని నేను
సంపాదించుకొనుచునాన్ను.ఆమేన్.
124 పిలల్లారా, మీకు ఆశీరావ్దములు కలుగునుగాక. ఈ కొదిద్ మాటలను మీకు
చెపప్డం నిజంగాచాలాబాగుంది. మరియుబిలీల్తో, నేను తిరిగి వెళాత్ను. చకక్ని
పిలల్లు, నేను మిమమ్లిన్ అభినందిసుత్నాన్ను. సహోదరుడా ఫెడ్, పర్భువు నినున్
దీవించును. సహోదరీ, పర్భువునినున్ దీవించును. 
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