
నేరారోపణ
 నెవిల్ సోదరుడా, నీకు వందనములు. ఇపుప్డు ఒకక్ కష్ణము పారథ్న కొరకు

మనము ఆలాగునే నిలబడియుందాము. మనము మన తలలనువంచుదాము.
అకక్డ ఏవైనా పలుకబడిన మనవులు యునన్టెల్తే, దేవునికి చేతిని ఎతుత్ట దావ్రా
అది తెలియపరచ్బడినటెల్తే. “నేను—నేను…”? నేనును, మీ కొరకు నా పారథ్నను
పర్తిపాదించుచుండగా, మీరు ఆయనను ఏమి అడుగగోరుచునాన్రో, దానిని మీ
మనసుస్లోపటుట్కొనియుండండి,మరియుమీహృదయమంతటితోనమమ్ండి.
2 పరలోకపు తండీ, మబుబ్ దినమున, పర్భువు యొకక్ గృహములోనికి వచుచ్ట,
ఎలాటి ఆధికయ్తగా మేము దీనిని లెకిక్సాత్మో, మరియు దేవుని యొకక్ కుమారుని
వెలుగు పర్కాశించుటను కనుగొనుట, మరియు పర్జల దావ్రా మాటాల్డుట, అది
లోలోపలకుమారునిపర్కాశముయొకక్ ఒక చినన్ గుతిత్వలెయునన్ది.మాహృదయముల
చు ట్, పరలోకపు కుమారుని యొకక్ పర్కాశమును బటిట్, మేము నీకు వందనములు
చెలిల్ంచుచునాన్ము.దీనినిబటిట్మేమునీకుఎంతకృతజుఞ్లమో!ఇపుప్డువారు…
3 నీ పర్జలు సమాజములో వారి చేతులను పైకెతిత్యునాన్రు. ఈ ఉదయమున నీవు
వారికి జవాబు ఇవావ్లని వారు కోరుచునాన్రు. తండీ, ఈ ఉదయమున వారిలో పర్తి
ఒకక్రికి వారి మనవిని మం రుచేయమని నీకు పారిథ్ంచుచునాన్ను. అకక్డ ఎందరి
యొకోక్మనవులుపర్తిచోటనుండి బలల్ మీదకుపప్గావేయబడినాయి, రోగులైన పర్జలు
ఫోనుదావ్రాపిలుసుత్నాన్రు. ఓ దేవా,మేముఏమిచేయాలి?పర్భువా,మముమ్లనుసరిగాగ్
నడుపుము. ఏ మారగ్ముగుండా వెళాళ్లో లేక ఏమి చేయాలో మాకు తెలియదు. కాని
ఈ విషయములలో నీవు మముమ్ను నడుపగలవు, నీవు దానినిమాకు దయచేయుమని
పారిథ్సుత్నాన్ము.ఏలయనగాఅదేమాఉదేధ్శయ్మైయునన్ది, పర్భువా,మేము మిమీదఏ
జీవితమునుకలిగియునాన్మో, అది నీదావ్రామాకుఇవవ్బడియునన్ది,మేముదానినినీ
ఘనతకొరకువాడగోరుచునాన్ము.తండీ, ఇపుప్డుఆవిషయములలోమముమ్లనునీవు
నడిపించుము.
4 ఈ రోజున నీ వాకయ్ము వినుటకు, పాటలు పాడుటకు, మా పారథ్నలు మీకు
వినన్వించుటకు, మేము ఏకముగా డియుండగా మముమ్ను దీవించుము. మా
పారథ్నలనువినండి.పాటలలోమీరుఆనందించండి,మరియునీవాకయ్ముదావ్రామాతో
మాటాల్డండి,ఏలయనగాయేసునామములోమేముఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.

మీరు రొచ్నవచుచ్ను.
5 ఇకక్డ నిలబడుటకంటె మరి ఏ సథ్లము నాకు తెలిసినది లేదు. ఇది గొపప్
భాగయ్మైయునన్ది, అదేమనగా ఈ వేదిక మీద నిలబడి వేచియునన్, ఆకలితోయునన్,
దపిప్గొనుచునన్పర్జలకుజీవాహారమునువిరుచుటయే.ఇదిగొపప్భాగయ్మైయునన్ది.
6 మొదటగా, ఇకక్డ ఎవరైనా రిట్ కుటింబికులు, హతీత్ లేక ఆరివ్ల్, లేక
ఎవరైనాయునాన్రా? హతీత్, ఆరివ్ల్ నీతోయునాన్డా, హతీత్? మంచిది, వెంటనే అతనిని
ఇంటియొదద్కు రమమ్ని చెపప్ండి. అతనికి ఏమి చెపాప్నో, నీకు తెలుసు. అతడు ఇంటి
యొదద్ ఆగితే, ఆగగలిగితే మంచిది. ఈ ఉదయమున, వారు అకక్డ కలిగియునన్
చినన్ పెంపుడు కుకక్ కొరకు, ఒక దానిని నేను తెచుచ్ట మరిచ్పోయాను. టము
ముగియగానే,నీవువెళుళ్చుండగా,తినన్గాఇంటిపర్కక్నఆగుము.
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7 ఇపుప్డు, ఎడిట్, హతీత్ సహోదరీ, ఒక చినన్ బిడడ్గా యునన్పప్టినుండి, ఒక చినన్
బాలికగా ఆమె ఒక కుంటెదానిగాయుండియునన్ది. ఇపుప్డు ఆమె ఒక సీత్గాయునన్ది,
మరియు ఆమె చాలా అధావ్నన్ సిథ్తిలోయునన్పుప్డు, నేను అకక్డకు వెళిళ్యునాన్ను,
మరియు దేవుని యొకక్ సహాయమును బటిట్, దేవుని కృప దావ్రా ఆమె యొకక్
ఇబబ్ందిని నేను వెంటనే కనుగొనాన్ను. ఇపుప్డు, నిజముగా, ఆ బిడడ్ యొకక్ ఇబబ్ంది
ఏమైయునన్దో…
8 ఆమె రొచ్నియునన్ది, ఆమె కాళుళ్ చేతులు ఏకముగా, ఒక దానితో ఒకటి
అతుకుక్నన్టుల్గాయునాన్యి. ఉనన్తమైన నరముల వతిత్డిని బటిట్ కనీసము ఆమె
వాటిని కదుపలేకపోతుంది కాని, అది ఏమిటి, భౌతికముగా ఆ బిడడ్లో ఏ లోపము
లేదు, ఆమెకు ఆరు నెలల పాయములో, దానికి బయట చినన్ బిడడ్ పకష్వాతపు
రోగముతో బాధపడుచుండెను. ఆమె తన జీవితమంతా దరిదాపుగా అరు త్,
మొఱఱ్పెడు నేయుంది చివరగా…ఎనోన్ సంవతస్రముల కితముమేముఆమెకొరకు
పారిథ్ంచియునాన్ము. అపప్టి నుండి ఆమె సంతోషముగాయుండియునన్ది, దరిదాపుగా
ఒకసంవతస్రముకితమువరకు.
9 ఇపుప్డు అది నిజముగా ఋతుసావమైయునన్ది. మరొక మాటలో, అది
ఆమె జీవితములో మారుప్యైయునన్ది. మరియు ఆమె నరములు ఉదికత్తమైన
సిథ్తిలోయునన్ది. ఈ చినన్ సీత్ తాను చనిపోతునన్టుల్ ఆమె మనసుస్లోయునన్ది. మరొక
గంట డాఆమెజీవించబోవుటలేదు.మీకుతెలుసా,కొనిన్సారుల్, ఆరోగయ్ముగాయునన్
బలమైన సీత్ డా భయంకరమైన సమయమునుకలిగియుంటుంది. ఆ సమయములో
కొనిన్సారుల్, నిరామ్ణ కణములు కొరకు దిమందులు తీసుకొని వైదయ్శాలలకు వెళిళ్,
సమసత్ము చేయవలసియుంటుంది.

మనిషితనజీవితములోరెండుమారుప్లనుకలిగియుంటాడు
10 వారు ఒక బాలుని నుండి ఒక పురుషునిగా మారతారు; ఒక బాలిక నుండి ఒక
సీత్గా మారతారు. దరిదాపుగా పదహారు, పదిహేను సంవతస్రముల వయసుస్లో, వారు
ఒక భాధయ్తలేనివారుగాయుంటారు. మీరు వారితో ఆ వయసుస్లో భరించగలిగినటెల్తే.
ఇపుప్డేఆవయసుస్లోయునన్ఒకకుమారెత్నునేనుకలిగియునాన్ను,ఆమెయేరిబాక్.ఆమె
కొరకుపారిథ్ంచండి. మరియుబిలీల్, ఓ, మాలో పర్తి ఒకక్ , ఆ చినన్ ఆందోళనకరమైన
వయసుస్ గుండా వచాచ్ము. కాబటిట్ వారు అలాటి దాని గుండా వెళల్వలసియునన్దని,
గర్హించినవారమై,మనముతపప్కవారితోశర్మపడాలి.
11 ఇపుప్డు, ఎడిత్, ఏడు సంవతస్రములుమారుప్తో, పర్తి ఏడు సంవతస్రములకు, నీ
జీవితముమారుతుంది. కాబటిట్ ఏడుసారుల్, నీవు డు, దానిని ఒక రకముగా కఠినము
చేసుత్ంది, మరియు అది సం రణ్మైయునన్ది, అది సీత్లను భాధిసుత్ంది. పురుషులు
సాధారణముగా సమయములో, ఒక రకముగా వింతగా ముందుకు కొనసాగుతారు,
కొనిన్సారుల్వారిభారయ్లనువిడిచిపెడతారు,కానిసీత్లుదానితరువాతఫలించనివారుగా
ఉంటారు. మనమందరముదానిగుండా వెళతాముమనము తపప్క ఆ విషయములను
గురుత్ంచుకొని, మనముతపప్క ఒకరితో ఒకరు భరించాలి, మరియుఆవిషయములను
అరథ్ముచేసుకోవాలి.
12 ఈ చినన్ ఎడిత్, ఆ సిథ్తిలోనికి వచిచ్ంది, ఆమె ఎంతో బరువును కోలోప్యింది,
మరియుహీనముగా కనబడుతుంది. మరియు నేను మీకు చెపుతాను, ఏదో ఒక రాతి,
మీరంద కలిసియుండగా కాదు కాని ఒక చినన్ పర్యాణమును చేసి ఆ దిగువునకు
వెళిల్…ఒక పగలు రాతి వారు ఆమెతో రొచ్ంటారు, ఇకక్డయునన్ వివిధమైన
సమాజములు, ఇకక్డయునన్ సహోదరి సమాజములు, మీలో కొందరు అకక్డకు వెళిళ్,
రిట్ కుటుంబానిన్ డండి. వారు దానిని మెచుచ్కొంటారని నా నమమ్కము, కొంచెము
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అకక్డకు వెళిళ్, కొంచెము సేపు వారితో రొచ్ని, ఒక చినన్ సేన్హితుని పరామరశ్ వలె,
వారితోమాటాల్డికరచానలముచేయండి.
13 మీకు తెలుసా, ఎంతో తేలికగా మనము దానిని మరిచ్పోతాము. మన సొంత
ఇంటి విషయమునకువచిచ్నపుడు,దానినిమనముమెచుచ్కొంటాము. ఇతరులు డా
దానిని మెచుచ్కోవాలని, మనము తపప్క గురుత్ంచుకోవాలి. రిట్ కుటుంబము, దానిని
మెచుచ్కొంటుందని నా నమమ్కము. ఈ పరిసిథ్తియునన్దని మీరు ఎరిగియుంటే, మీరు
దానిని చేసియుండేవారని నాకు తెలుసు. అయితే దానిని రిచ్ మీకు తెలియదు,
అందుచేతఈఉదయమునదానిని రిచ్నేనుమీకుచెపుప్చునాన్ను.
14 మీరు వెళిళ్ రిట్ కుటుంబానిన్ దరిశ్ంచి, ఎడిత్ కు సంతోషకరమైన భావన
కలిగించుటకు పర్యతిన్ంచండి. ఇపుప్డు, ఆమె అధావ్నన్ముగా కనబడుతుందని
చెపప్వదుద్. ఆమె “చకక్గా కనబడుచునన్ది,” అని చెపప్ండి, ఆమె “చకక్గా
ఉండబోవుచునన్ది.” ఆమె కొరకు మనము ఆలాగునే పటుట్కొనియునన్టెల్తే,
ఆమె బాగుగాయుంటుంది. అందు కొరకే మనము ఇకక్డయునాన్ము. ఆమె
మన సహోదరియైయునన్ది. ఈ సమయములలో ఆ బిడడ్ను ఎతిత్పటుట్ట కొరకే
మనమికక్డయునాన్ము. అది నేను శోధనల గుండా వెళుళ్చుండగా, ఎవరోననున్
పారథ్నలోఎతిత్పటుట్కొనుటవలెయునన్ది,నినున్ఎతిత్పటుట్కొనుటకుఎవరోనీకుకావాలి.
15 రిట్ కుటుంబము, ధీరఘ్కాలము నుండి, ఈ స హములోనికి వచుచ్, ఒక అతి
పాచీనమైన సభుయ్లైయునాన్రు. వారు, సోదరుడు రాయ్ సాల్టర్ మరియు సహోదరి
సాల్టర్ అని నేను ఊహిసాత్ను. కొనిన్ కష్ణముల కితము, వారు లోనికి వచుచ్చుండగా
నేను వారి వైపు చేతులను ఊపాను. నేను ఆ లగుండా వాహనమును నడుపుకొని
వచుచ్చుండగా, నాలో నేను తలంచాను “సహోదరుడుమరియుసహోదరిసాల్టర్, ఎనిన్
సంవతస్రములనుండి వారు, ఈ సంఘములో వారి సాథ్నమును తీసుకొనుటకు నేను
ఎలా సియునాన్నో, ఎనోన్ ఎతుత్-పలల్ముల గుండా, ఇంక ముందుకు తోసికొని
వసుత్నాన్రు?” రిట్కుటుంబమువలె, నీవు ఆ పర్జలనుమెచుచ్కొంటావు,మీరు శారా.
మనముమెపుప్లనువారికి పిదాద్ము.
16 ఇపుప్డు,ఈరోజు,నేనుదీరఘ్మైనవరత్మానమునుకలిగియునాన్ను.అదినేరారోపణ
మీదయైయునన్ది.
17 తరువాత, ఈ రాతికి, పర్భు రాతి భోజనము మరియు పాదములు
కడుగుటయునన్దని వినాన్ను. కాబటిట్ సంఘకాపరి మాటాల్డతాడు, మనము కిందకు
వచిచ్, దానిని కలిగియుందాము. మీరు ఈ చుటుట్ పర్కక్లుయునన్టెల్తే, సంఘకాపరి
నుండి, పర్భువు నుండి వరత్మానమును అనుభవించండి, ఇంకా తరువాత ఈ రాతికి
పర్భురాతి భోజనము మరియు పాదములు కడుగుటయునన్ది. ఇది నిజముగా ఒక
కికిక్రిసిపోయేరాతిగాయుంటుంది,మీరువెళుళ్టకుయితరసథ్లములేనటెల్తే,మిముమ్ను
కలిగియుండుటకుమేముసంతోషిసాత్ము.
18 డాన్ రడెడ్ల్ మరియు మన సోదరుడు, సోదరుడు బాకస్నున్ మనము
మెచుచ్కొనగోరుచనాన్ము. మరియు ఈ సోదరులు, మన సహోదర, సహోదరీ
సంఘములతో సహవాసము కలిగియునాన్రు. ఈ పైనయునన్ సోదరుడు జాకాప్మర్,
జారిజ్యాలోగుంపునుకాయుచునాన్డు.ఈమనుషులందరినీమనహృదయమంతటితో
మెచుచ్కొనగోరుచునాన్ము. కారణము, మనము టములు కలిగియునన్
సమయములలో, నేనులోనికి వచిచ్నపుడు, వారు మనలను దరిశ్ంచుటకు వసాత్రు,
మనముదానినిమెచుచ్కొంటాము.
19 ఈ ఉదయమున, నా మంచి సేన్హితుడైన డాకట్ర్ లీవేలున్ మరియు ఆయన
భారయ్ను నేను సాత్ను మొదటగా, సహోదరి లీవేలున్ అకక్డ నేను గురిత్ంచాను
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మరియు సోదరు లీ ఎకక్డయుండియునాన్డోనని, చు ట్ త్నేయునాన్ను. నేను
ఒక దకిష్ణాది ఉచఛ్రణను కలిగియునాన్ను, “అతనితో ఒక కాకిని తీసుకొనివెళుళ్ట,”
డండి నేను ఆయనను కలిగియునన్పుప్డలాల్, పర్తిరోజు ఆ టములో, ఆ బయట

నాకు సహాయపడుటకు, నేను ఆయన కొరకు సాత్ను. నేననాన్ను, “బాగుంది,
లీ వచిచ్నటెల్తే, ఆయనను బోధింపనిచిచ్, మరియు నేను రోగుల కొరకు పారథ్న
చేసాత్ను.” మేము ఆయనకు సమాచారమిచాచ్ము, సమసత్ చేశాము, మరియు
ఆయనను కనుగొనలేకపోయాము. ఆయనతో మాటాల్డినపుప్డు, ఆయనతో కాకిని
తీసుకొనివెళుళ్ట నాకుదొరికింది. ఈ ఉదయమున, సహోదరుడుమరియుసహోదరిని
వేలున్ కలిగియుండుటకుమనకుసంతోషము.
20 బహుశ అకక్డ మనము గర్హించలేని ఎందరోయుండవచుచ్. నేను ఇకక్డ ఒక
సహోదరిని సాత్ను, ఆమె చికాగో నుండి వచిచ్నదని నేను నముమ్తాను ఇకక్డయునన్
గుంపునాకు తెలుసు, కాని ఖచిచ్తముగా నేనువారి పేరులను పిలువలేనుకాబటిట్ మీరు
ఎకక్డయునన్పప్టికి,పర్తిచోటనుండివచిచ్నవారినిమేముమెచుచ్కొంటాము.
21 ఈఉదయమున ఇకక్డ, సేవ కొరకు నిరాధ్రణ చేయబడవలసియునన్ సోదరులను
నేను సాత్ను (సేవలో యవవ్నసుథ్లు, కనీసము). ఇదద్రు, య్యారోక్ యునన్ మన
నలల్జాతిసోదరులు,ఫిలధెలిప్యాసంఘముదావ్రావారినియామకపతర్ములనుఇపుప్డే
సీవ్కరించారు, వారు ఎకక్డ నుండి వచిచ్యునాన్రో, ఈ సంఘమునకు దానిని ఇచాచ్రు.
య్యారోక్ వారి పరిచరయ్ను దేవుడు దీవించును గాక, మనమువారి మీద చేతులను

ఉంచబోవుచునాన్ము. మనకు రెండు లేక డు సంఘములు అకక్డయునన్వని
నేను నముమ్తాను. అకక్డయునన్ చినన్ గుంపులలో మిలానో ఒకడు. మనము వారిని
మెచుచ్కొంటాము. మరొక ఇదద్రు, అకక్డ పర్జల కొరకు టములను పెటుట్టకు అకక్డ
బయటకువెళుళ్చునాన్రు.మనముఈకారయ్ములనుమెచుచ్కొంటాము.
22 పర్భువు మిముమ్ను సమృదిధ్గా దీవించును గాక కాబటిట్ ఎందరోయునాన్రు; నేను
చు ట్ సినపుడు, వివిధమైనవారిని సాత్ను, నీవుఆపేరులనిన్టినిపిలవలేవు,కాని
ఆయనగర్హిసాత్డనినాకుతెలుసు.
23 ఇపుప్డు,మనసహోదరి, పియానిష్ట్, లేకవారిలోఒకరువచిచ్మాకొరకుఆపాటను
వాయించండి.

నిపుప్కొరివిపర్వకత్నుతాకినపుడు,
అతనినిఉండవలసినంతశుదుధ్నిగాచేసింది,
“మా కొరకు ఎవరు వెళతారు,”…అని దేవుని సవ్రము
మాటాల్డినపుడు?

అపుప్డు అతడు జవాబిచాచ్డు, “ఇకక్డ నేనునాన్ను, ననున్
పంపుము.”

24 ఇపుప్డు, మన చేతులనుచి, ఈ సేవకులను నిరాధ్రించుచుండగా. ఇపుప్డు,
లేఖనానుసారముగా ఒక సేవకుని నిరాధ్రించుట, చేతులుంచుట దావ్రానే అని మనము
గర్హిసాత్ము. అకక్డే మన కడవరి వరష్పు సోదరులు, లేక బాటిల్ పోరుడ్ పర్జలు
కలగలుపయాయ్రని నేను అనుకొంటాను; వారు చేతులను ఉంచుట దావ్రా, వరములు
ఇవవ్బడతాయని వారు సినపుడు. ఇపుప్డు, వరములు చేతులుంచుట దావ్రా
వసాత్యని మనము నమమ్ము. మనము నమేమ్దేమనగా…మనము ఇది వరకే చిన
దానికి అనుమతి ఇచుచ్టయైయునన్ది. డండి? అది ఒక “ఆమేన్”, యైయునన్ది.
డండి?

25 ఇపుప్డు,వారుతిమోతిమీదచేతులుంచినపుడు,ఆసోదరులమీదఆమనుషులలో
వారు వరమును గమనించారు, గరుత్ంచుకోండి, “నీలోయునన్ వరములను అది
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రేపుతుంది,అదినీహవవ్నుండివచిచ్యునన్ది.”వారుతిమోతిలోదీనిని సియునాన్రు,
అందుచేత పెదద్లు అతని మీద చేతులను ఉంచి నిరాధ్రించియునాన్రు. ఎనన్
ఏదియు బయటకు పబడని మనిషిపై చేతులుంచుట కాదు, మీరు డండి. వారు
కేవలము దీవెనను అడిగియునాన్రు. మనమంతాదానిని నముమ్తాము. కాబటిట్ ఆతీమ్య
వరములను మనము ఎవరి మీదను ఉంచలేము, మనము కేవలము వాటిని గురిత్ంచి,
వారిపై చేతులనుయుంచి, వాటిని అనుమతిసాత్ము. పర్జలకు దేవుడు ఆ కారయ్ములు
చేశాడనినముమ్తాము.
26 ఈ ఉదయమున నేను గమనించాను, ఆ వెనుక పైన, సహోదరుడు మెక్
కెనీన్యునాన్డు…కెనీన్ లేక మెక్ కెనీన్ అని నేను నముమ్తాను, ఒక మెథడిషుట్
సేవకుడు, ఆ వెనుక రొచ్నియునాన్డు, అతడు డా ఈ మధయ్నే, వేదిక మీద
నిరాధ్రించబడియునాన్డని నేను నముమ్తాను. ఓహాయో నుండి సహోదరుడు డాచ్
మరియు సహోదరి డాచ్ తో, ఆ గుంపును ముందుకు పటుట్కొనియుండుటకు
అకక్డయునాన్డు.
27 ఓ, మనంతా ఏకముగాపోగైనపుడు, ఈ చినన్ సథ్లములు ఏకముగా వసాత్యి, అది
అదుభ్తము. ఏ శాఖయులేదు, ఏ బంధములులేవు, కానీయేసుకీసుత్కుమాతర్మే, అంత
మటుట్కే, డండి,తినన్గా, “పరలోకపుసథ్లములలో రొచ్ండియునాన్ము.”
28 మంచిది, సహోదరీ, నీవు మాకిచిచ్నటెల్తే…మనము దానిలో ఒకవచనానిన్
పాడుదాము. “నిపుప్ కొరివి పర్వకత్ను తాకినపుడు.” మనమందర కలసి ఇపుప్డు
దానినిపాడదాము.

నిపుప్కొరివిపర్వకత్నుతాకినపుడు,
అతనినిఉండవలసినంతశుదుధ్నిగాచేసింది,
“మా కొరకు ఎవరు వెళతాను,”…అని దేవుని సవ్రము
మాటాల్డినపుడు?

అపుప్డు అతడు జవాబిచాచ్డు, “ఇకక్డ నేనునాన్ను, ననున్
పంపుము.”

నాపర్భువా,మటాల్డుము,నాపర్భువామాటాల్డుము,
ఇపుప్డుమీరురాగలిగినటెల్తే,సోదరులుముందుకువసాత్రు,

…మరియునేనుతవ్రపడతాను…
29 వారి మీద చేతులను ఉంచబోవుచునన్వారు, వారు కోరినటెల్తే, ఇతర సేవక
సోదరులనుముందుకురానియయ్ండి.

…నా, పర్భువా…
ఇకక్డ ఆలయములోని సహచరులు, సహోదరుడు రడెడ్ల్, సహోదరుడు లాంబ్,

వారంద .మీరుకోరినటెల్తే, తినన్గాఇకక్డే.
నేనుజవాబిసాత్ను, “పర్భువా, ననున్ పంపుము.”

దయచేసిఇపుప్డు,మెలల్గా.
ఓ, కోటల్మంది పాపములో అవమానములో ఇపుప్డు
చనిపోవుచునాన్రు;

వారియొకక్ విచారమైనచేదైనమొరనువినండి;
సోదరులారా, తవ్రపడండి,వారినికాపాడుటకుతవ్రపడండి;
“యజమానుడా,నేనుఇకక్డయునాన్ను,”తవ్రగాజవాబివవ్ండి.”
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నాపర్భువామాటాల్డుము,నాపర్భువామాటాల్డుము,
మాటాల్డుము, నేనుతవ్రగానీకుజవాబిసాత్ను;
నాపర్భువా,మటాల్డుము,నాపర్భువామాటాల్డుము,
మాటాల్డుము, నేను నీకు జవాబిసాత్ను, “పర్భువా, ననున్
పంపుము.”

30 సోదరుడా, నీ పేరు ఏమిటి? (“ఆరెల్ండోహంట్” అని సోదరుడు చెపుతాడు –ఎడి.)
సోదరుడు ఆర్ లెండోహంట్, య్యార్క్ నుండి వచిచ్యునాన్డు. అది నిజమేనా?
మరియు సోదరుడు…[“జోసెఫ్ కోల్ మేన్” అని ఇతర సోదరుడు చెపుతాడు –ఎడి.]
జోసెఫ్కోల్మేన్.

నాసహోదరులారా,ఇపుప్డుమీరుశోతలవైపుతిరిగినటెల్తే.
31 సోదరుడు హంట్ మరియు సోదరుడు కోల్ మేన్, ఒక దేవుని పిలుపు వారి
హృదయములలోయునన్ది. మనము పాటను పాడియునన్టల్గా, “అకక్డ కోటల్మంది
పాపములో, అవమానములో చనిపోవుచునాన్రు.” వారు ఆ విచారమైన చేదైన కేకను
వినాన్రు. మనము వాళళ్ను అడుగుతునాన్ము: సోదరుడా, తవ్రపడండి, వారిని
రకిష్ంచుటకు తవ్రపడండి! డండి, తవ్రగా జవాబియయ్ండి, “యజమానుడా, నేను
ఇకక్డయునాన్ను.”మారగ్ములోనే,వారుఈఉదయమునజవాబిసుత్నాన్రు.
32 ఈ సంఘము యొకక్ సోదరులుగా, ఈ గుంపుగా మనము, మన కుడిచేతి
సహవాసమును వారికి అంది త్, మన చేతులను వారి మీదయుంచి దీనిని
ధృవపరుచ్చునాన్ము, ఇకక్డ మన యొకక్ సహకారముతో, యేసుకీసుత్కు
సాకుష్లుగాయుండుటకు, సువారత్లో గౌరవనీయమైన, సరియైన, సమసత్ములో వారిని
మనముఆదుకొందాము.ఆయనను,ఘనపరుచ్టకొరకుదేవుడువారినివాడుకోవాలని,
ఈ మనుషుల కొరకు మనము ఎడతెగకుండా పారిథ్దాద్ము. వారి యొకక్ పరిచరయ్లు
య్యారుక్లో గొపప్గా మరియు సమృదిధ్గాయుండునుగాక. వారి యొకక్ జీవితము

ఆయన కొరకు సం రణ్మైన సేవగాయుండునుగాక, పర్శసత్మైన పనలను ఆయన
రాజయ్ములోనికి తెచుచ్దురు గాక. వారు ధీరఘ్మైన, సంతోషకరమైన జీవితములు
జీవించుదురుగాక. ఆయన నితయ్మైన సనిన్ధితో, పర్భువైన దేవుడు వారి నడుములు
కటుట్నుగాక,వారికిఆరోగయ్మునుబలమునుఇచుచ్నుగాక,పరలోకపువిశాంతిలోనివారి
నితయ్మైన గృహమునకు యేసుకీసుత్ పిలుచు వరకు ఆయన సేవలో వారిని కాపాడును
గాక.
33 ఇపుప్డుఈసమాజము…మనముతలలువంచియుండగా,సేవకులమైనమనము
ముందుకువెళిళ్వారిమీదచేతులనుఉంచుదాము.
34 మాపరలోకపు తండీ, పర్భువైనయేసుకీసుత్ నామములోమాచేతులను,సోదరుడు
హంట్ పై ఉంచుచునాన్ము, పర్భువా, అతడు నీతిమంతుడైయనాన్డని మేము
ఎరిగియునాన్ము. అతని జీవితములో సేవ కొరకైన పిలుపును బటిట్ మేము నీకు
వందనములు చెలిల్ంచుచునాన్ము. పర్భువా, బంధింపబడిన వారికి విడుదలతెచుచ్నటుల్,
ఆతమ్లను సంపాదించునటుల్గా, పర్భువా, ఈసోదరుని దావ్రామాటాల్డుము. రోగులను,
మానసికముగా, శరీరకముగా, ఆతీమ్యముగాబాధపడువారికి విడుదలనిముమ్. పర్భువా,
అతనికి ఒక నిజమైన సేవను దయచేయుము, అతడుమారగ్ముయొకక్ అంతములో, ఆ
ధీరఘ్మైన దారి గుండా వెనుకకు, కింద వరకు చినపుడే, దేవుని కృపను బటిట్, అతడు
సమరుధ్డుగా,పర్తిశ వునుపటుట్కొనునుగాక.మనపర్భువైనయేసుకీసుత్దావ్రా,మేము
దానినిఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
35 పర్భువా, సహోదరుడు కోల్ మేన్ మీద డా, సాకుష్లముగా మా చేతులను
ఉంచుచునాన్ము, అతని పిలుపునకు అనుమతి ఇచుచ్చునాన్ము, అదేమనగా మేము,
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ఈ సంఘము, ఈగుంపు పర్జలు, అతడు ఒక కీసుత్ సేవకుడని మేమునముమ్చునాన్ము.
అతనికి ఒక గొపప్ బలమైన సేవను దయచేయుమని, నీవు ఆయనను దీవించమని
అడుగుచునాన్ము, పర్భువా, అతడు నీ కొరకు ఆతమ్లను సంపాదించును గాక,
బంధింపబడిన వారిని విడిపించి, అతడు సహవాసము చేయు పర్జల చు ట్, సాతాను
శకుత్లను విరుగగొటుట్ను గాక. పర్భువా, అతనికి ఫలభరితమైన జీవితమును, మంచి
ఆరోగయ్మును, శకిత్ని దయచేయుము. అతడు , తన మారగ్ముయొకక్ అంతమునకు
వచిచ్నపుడు, యేసుకీసుత్ యొకక్ కృప దావ్రా, దేవా, ఆ ధీరఘ్మైన దారి వెనుకకు, అతడు
కిందికి సి, దేవుని మహిమ కొరకు, శ వుయొకక్ పర్తి కాడిని విరుగగొటుట్నటుల్గా
సమరుధ్డుగాచేయుము.
36 పరలోకపు తండీ, ఈమనుషులు ఇపుప్డు ఎంతో జీవించి, దేవునియొకక్ పంటలో
పని చేయుదురు గాక. మా గొపప్ యజమాని పాదముల యొదద్ మేమందర
పోగుచేయబడు వరకు, నీ దీవెనలువారితో, వారిపై నిలిచియుండునుగాక.యేసుకీసుత్
నామములోమేముదానినిఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
37 హంట్సోదరుడా, పర్భువు నినున్ దీవించునుగాక, ఫలభరితమైన సేవను ఇచుచ్ను
గాక.సోదరుడా, పర్భువునినున్ దీవించునుగాక. నీకునుఫలభరితమైనసేవనుఇచుచ్ను
గాక. పర్భువుమిముమ్నుదీవించునుగాక.

మరలా: నిపుప్కొరివిపర్వకత్నుతాకినపుడు,
అతనినిఉండవలసినంతశుదుధ్నిగాచేసింది,
“మా కొరకు ఎవరు వెళతారు,”…అని దేవుని సవ్రము
మాటాల్డినపుడు?

అపుప్డు అతడు జవాబిచాచ్డు, “ఇకక్డ నేనునాన్ను, ననున్
పంపుము.”

ఓ,మాటాల్డు,నా…(అనేకమందియవవ్నహృదయాలతోఆయన
మాటాల్డును గాక.)…మాటాల్డు, నా పర్భావా, (దేవుని చేత
పిలవబడినవారు!)

…నేనునీకుతవ్రగాజవాబిసాత్ను;
నాపర్భువా,మటాల్డు,నాపర్భువా,మటాల్డు,
మాటాల్డు, నేనుజవాబిసాత్ను, “పర్భువాననున్ పంపు,”

38 ఈ చివరి దినము, పొలములోనికి సేవకులను బయటకు పంపించే, సంఘము
సాకష్ మిచుచ్టను బటిట్, ఈ గొపప్ ఘనత కొరకు ఈ ఉదయమున పర్భువుకు
వందనములు. నాసోదరులారా, దేవుని కృప మీతో వెళుళ్ను గాక! పర్పంచమంతా విదేశీ
పొలములోనికి ఆయన మిముమ్లను పంపుతాడని, ఎకక్డ అవసరముగాయునన్దో,
అకక్డశోధింపశకయ్ముగానియేసుకీసుత్యొకక్ సంపదలనుబోధిసాత్రనినా నిరీకష్ణ. ఈ
దినముపర్పంచముఎంతోఅవసరతలోయునన్ది.
39 ఈ ఉదయమున టములో, దాని సమసత్మును పొందుటకు గాను,
కొంచెము, ఇకక్డ, మరియు కొంచెము అకక్డ తీసుకోవలసియునన్ది, ఈ గొపప్
కారయ్ములు ఎనోన్యునాన్యి, ఇపుప్డు ఈ రోజు…మనము ఒక అంశము మీద
మాటాల్డబోవుచునాన్ము…నేను కొనిన్సారుల్ నిజముగా ఈ భయకంపితమైన
సమయములనుసమీపించుటకుఇషట్పడను.
40 గతఆదివారము,మీలోకొందరుఇకక్డ లేరు,మరియు డవనిరగ్మనముఅను
వరత్మానమునుపొందలేదు. మీకు ఆ టేపులు ఇషట్మైనటెల్తే. డవ నిరగ్మనము అను
వరత్మానమునుమీరుఆనందిసాత్రు.
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41 మనముఇకక్డఎవరినికలిగియునాన్ము,ఒకరోగిగాయునన్బాలుడు?ఓ,ఒకచినన్
కుంటిబాలుడు.దేవుడుఅతనినిదీవించునుగాక.అదిఅంతే.మంచిది. టముయొకక్
అంతములో, ఎలాగైనా మనము రోగుల కొరకు పారథ్న చేదాద్ము. డండి. కాబటిట్.
మనముఇపుప్డు…
42 డవ నిరగ్మనము అను వరత్మానమును, బహుశ మీరు పొందగలిగినటెల్తే,
మేము మిముమ్ను అడుగుతాము, డవసారి ఆ వెలుగు, పర్భువు యొకక్ త
ఒక నిరగ్మునమునకు పిలిచియునన్ది, ఒక నిరగ్మనములో, దానికై అది మి మీద
దృశయ్మానముగా పుకొనన్ది!
43 నేను నా కోటును తీసివేసినటెల్తే, మీకు ఇబబ్ంది లేదుగా? [సంఘము “లేదు”,
అనాన్రు –ఎడి.] ఈ ఉదయమున ఆలయములో ఎంతో వేడిగాయునన్ది, మనము
కలిగియునన్ ఒకే ఎయిర్ కండిషన్, మీరు విసురుకొనుటయే. మీరు మీ యొకక్
సొంతశకిత్ని ఉతప్తిత్ చేసుకోవాలి. అనిన్ రిత్ చేసి వెంటనే, ఒకరోజున, చలల్పరిచే
వాటినిఅమరాచ్లని,మేముముందుకుపర్ణాళికవేయుచునాన్ము.
44 ఇపుప్డు, మీరు వరత్మానమును వినుటకు ఇషట్పడినటెల్తే. మేము మిముమ్ను
మెచుచ్కొంటాము, అదే డవ నిరగ్మనము. ఇపుప్డు, మనముఎనోన్ నిరగ్మనములను
కలిగియునాన్ము. కాని మనము నిశచ్యముగా, డు నిరగ్మనముల యొకక్
ఈ సాథ్నముపై, ఈ కాలము పై మన చేతులను ఉంచవచుచ్, అదేమనగా దేవుడు,
అగిన్ సత్ంభము యొకక్ పములో, పర్జలను పిలిచి మరియు వేరుచేయుటకు
దిగివచిచ్యునాన్డు.ఇపుప్డుఒకపర్జనుఅదివేరుచేయుచునన్ది.
45 ఆయన మొదటి నిరగ్మనమును పిలిచినపుడు, మనము కనుగొనినదేమనగా,
ఆయన వారిని నడిపించాడు…ఒక దేశమునకు నడిపించాడు, తరువాత అపుప్డు,
యేసుకీసుత్గా పిలవబడు మనిషి పములో, ఆయన వారిముందు పర్తయ్కష్మయాయ్డు.
ఆయన దేవుని యొదద్నుండి వచాచ్డు, మరియు దేవుని యొదద్కు వెళాళ్డు. అపుప్డు
ఆయన తిరసక్రించబడాడ్డు. అపుప్డు వారుయునన్ నామకారధ్ సిథ్తినుండి, ఒక పర్జను
బయటకు పిలుచుటకు ఆయన వచాచ్డు, వారు ఐగుపుత్లోయునన్టుల్గా, వారు
పాపమునకు, ఐగుపీత్యుల విధానముకు తముమ్ను తాము వదులుకొనాన్రు. దేవుడు
వారినిబయటకుపిలిచాడు.
46 ఇపుప్డుమనము కనుగొనునది ఏమనగా, రెండవసారి, వారురోమాసామాజయ్ము
కింద చెరలోనికి వెళిళ్యునాన్రు.వారుఆచారములనుతీసుకొని, నిజమైనయధారథ్మైన
ఆరాధన నుండి రముగా వెళాళ్రు, దేవుడు మరలా నిరగ్మనానిన్ పంపియునాన్డు.
ఆయనమానవ పములోపర్తయ్కష్మై,మనుషులనునడిపించాడు.
47 మొదటి నిరగ్మనములో ఆయన అగిన్సత్ంభమైయుండెను. అపుప్డు, ఆ
దేశములోని మి మీదకు ఆయన వచాచ్డు, అకక్డికే ఆయన వారిని నడిపించాడు.
వెయేయ్ండల్పాలనకు, అది ఎలాటి రమయ్మైన మాదిరిగా ఉండబోవుచునన్ది, ఇపుప్డు
అకక్డికే ఆయన సంఘమును నడిపించుచునాన్డు “ఆయనయునన్టుల్గానే ఆయనను
మనము సాత్ము,మనముఆయనవంటిమహిమశరీరమునుకలిగియుంటాము.”
48 ఈరోజు, సువారత్యొకక్ వెలుగు, ఒక వెలుగు నుండి పర్తిభింభించుచునన్ది. ఒక
అగిన్ సత్ంభము మన మధయ్ దృశయ్మానముగాయునన్ది! సైనుస్ దానిని సియునన్ది.
అది పర్పంచమంతటావారాత్ పతికలలోయునన్ది. అది రెం , శాసీత్యముగామరియు
ఆతమ్ సంబంధముగా, అదే అగిన్ సత్ంభముగా గురిత్ంచబడింది, అవే చనల దావ్రా,
అవే కారయ్ముల దావ్రా, అది ఎలల్పుప్డు చేసింది. అకక్డయునన్ ఢభకిత్ ఎనోన్
అలాటి కారయ్ముల మధయ్లో, ఇపుప్డు ఇంక దేవుడు ఎలల్పుప్డు తనున్ తాను గురిత్ంప
చేసుకొనుచునాన్డు.ఇపుప్డుదానినిమనముకనుగొంటాము.
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49 దానిని ఎరుగుట ఎలాటి మహిమకరమైన సంగతి, అదే, “ఈ సంబంధమైన
గుడారము ఒక దినము,” ఈ పాత పెళుసైన శరీరములో, మనము
రోగులమగుచునాన్ము, పీడించబడుచునాన్ము, “అది ఆయన యొకక్ సొంత
మహిమకరమైన శరీరము వలె మారుప్చెందుతుంది; అపుప్డు ఆయనయునన్టుల్గానే,
మనము ఆయనను సాత్ము,” ఆయనతో ఆ దేశములో, ఈ దినముకొరకు మనము
పరుగెతుత్చునాన్ము. ఓ, అది దరిదాపుగా మనలను నిలబడి, నేను వాగాద్న మికి
పరుగెతుత్చునాన్ను, అను పాటను పాడు అను తిని కలిగించునటుల్గాయునన్ది,
బహుశ, ఎలాగైనా బాపిత్సమ్ము టమునొదద్ వారు దానిని పాడతారు, ఏలయనగా
అదిమనబాపిత్సమ్ముపాటయైయునన్ది.
50 ఇపుప్డు సోదరులకు, ఇకక్డ మరియు టేపులు వెళేళ్ దేశములో, పర్పంచమంతటా
రెండు చోటల్. ఈ వరత్మానములు ఒక పర్తేయ్కమైన వయ్కిత్ని ఉదేధ్శించి చెపప్లేదు. మేము
ఒక విధమైన ఒక ఢభకిత్ గలవారుగా, మముమ్లను మేము పోగు చేసుకొనలేదు,
“విశావ్సములేనివారిగాకనబడు మముమ్లనుమేమువేరుచేసుకొనలేదు”, ఏ వయ్కిత్కి,
ఏ సంఘమునకు, లేక దేవునికి వయ్తిరేకముగా మముమ్లను మేము వేరుచేసుకొనలేదు.
మేము సంఘము కొరకునాన్ము. పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా, ఆయన సహాయము దావ్రా, ఈ
రోజునఈవేరుచేయుటనుఎందుకుమేముకలిగియునాన్మో, కేవలముమేముదానిని
ఎతిత్ పుచునాన్ము.
51 సంఘములు తపప్క ఒకరితో ఒకరు ఏకముగా సహవాసము చేయవలసియునన్ది,
రముగావేరుచేయబడుటకాదు;మెథడిషుట్వారువారిగుంపుతో,బాపిట్షుట్వారువారి

గుంపుతో,ఏకతవ్మువారు,తితవ్మువారు,మనముకలిగియునన్వారంద ,బయటకు
వేరుచేయబడాడ్రు. మహిమకరమైన ఆయన రాకడ కొరకు కనిపెడు , ఒక గొపప్
ఐకయ్మైన,యేసుకీసుత్యొకక్ శరీరపుగుంపుగా, మనముతపప్క ఏకముగాయుండాలని
మనమునముమ్తాము.వారుతపప్కఏమాతర్మువేరుచేయబడరాదు.
52 ఏది దానిని వేరు చేసింది, మనము ఒకక్టిగాయుండకపోవుటకు, తపప్క ఒక

లమైన కారణము ఏదోయునన్ది. దానిని చదువు యుండగా, నేను గర్హించాను,
అది శరీరముయొకక్ రంగులు కాదు ఏలయనగా, పసుపు, నలుపు, గోధుమ, తెలుపు
రంగు, అంద వివిధమైన సంసథ్లలో వేరుచేయబడాడ్రు. అది మనము తినే ఒక రకపు
ఆహారము కాదు; మనమందరము ఒకే ఆహారము తింటాము. మనమందరము ఒకే
రకమైన బటట్లు ధరిసాత్ము. కాని దాని లాధారము ఏమైయునన్దనగా, అది సువారత్
యొకక్ఉపదేశముదారినుండి,పర్కక్కుకొటిట్వేయబడినమనిషైయునాన్డు,పర్తిమనిషి.
53 కాని తపప్క అకక్డ ఏది సరియో, ఏది తపోప్ ఒక ఖచిచ్తమైన, ఏదోమారగ్మునన్ది.
నీవు ఎనన్డైనా దానిని చేయు మారగ్మేమనగా, వాకయ్మునకు ఏ అనువాదమును
ఉంచవదుద్, కేవలముఅదియునన్టల్గానేచదువుము,అదియునన్టుల్గానేనముమ్ము.
54 పర్తి మనిషి తన సొంత అనువాదమును ఇచిచ్నపుడు మాతర్మే, అది దానిని
మరొక రీతిగా చెపుప్నటుల్ తయారు చేసుత్ంది, కాథలిక్ యొకక్ అసలైన సంసథ్కు మీరు
దానిని తిరిగి తెచిచ్నపుడు, అదేమనగా దేవుడు సంఘములోయునాన్డని కాథలిక్
సంఘము నముమ్తుంది, “వాకయ్ము దానితో చేయునది ఏమి లేదు; దేవుడు
సంఘములోయునాన్డనిచెపుప్ట.”
55 పొటెసెట్ంటు వారైన మనము, పర్కటన 17 అధాయ్యము పర్కారము, అవనిన్యు
ఏకముగా ఒక కుపప్గా పోగుచేయబడాడ్యి, ఆ సంసథ్లనిన్టికి కాథలిక్ సంఘము
“తలిల్”, యైయునన్ది. ఇంక పొటెసెట్ంటు సంసథ్ డా, గుడిడ్గా, ఎంతో గుడిడ్గా, కాథలిక్
సంఘ సవ్భావమునే కలిగియునన్ది. బైబిలు కాథలిక్ సంఘమునకు ఒక “వేశయ్”, అని
పిలుసుత్ంది, మరియు పొటెసెట్ంటు సంఘమును, “వేశయ్ పిలల్లని,” పిలుసుత్ంది, ఈ
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వెలయాలు “వేశయ్లకు తలిల్యైయునన్ది.” ఆ పర్జలే, ఆ చెడడ్ పేరు కలిగిన సీత్, తన వివాహ
పర్మాణములకునమమ్కముగాజీవించదు.
56 మనము కీసుత్ యొకక్ వధువని చెపుప్కొంటాము, ఇంకను ఎంతో
అపనమమ్కముగాయుంటాము. ఏది అపనమమ్కముగా తయారుచేసుత్ంది? ఆయన
వధువు జీవించుటకు, దేవుడు ఉంచిన కర్మశికష్ణకు వయ్తిరేకముగా జీవించుట దావ్రా.
అది నా సొంత ఉదేధ్శయ్ము, బైబిలు, తపిప్పోని దేవుని వాకయ్మైయునన్దని నేను
నముమ్తాను.
57 అందుచేత, మనము కనుగొనినది ఏమనగా, పొటెసెట్ంటు సంఘము ఒక
సంసథ్ను కలిగియుండుటకుగాను, లేఖనముల నుండి దానికై అది వేరై, దాని సంసథ్ను
చేసియునన్ది.నిరేధ్శించబడినసేవకులు,ఆసంగతులనువారుపటుట్కొనియుంటారు.
58 ఇపుప్డు వారు, వందలకొలదిగా, నా పఠన గదులలోనికి వచిచ్, నాతో చెపుతారు,
“బానాహ్ంసోదరుడా, నీవుపర్జలకుఆసవాళళ్నువిసురుచునాన్వు. ఎవవ్రు బయటఆ
విధముగావయ్తిరేకముగానిలబడలేరు.అదిసతయ్మనివారికితెలుసు.”

నేనంటాను, “ఎందుచేత,ఎందుకుమీరుదానినిచేయుటేల్దు?”
59 “మంచిది, మీరు డండి, నేను దానిని చేసేత్, నేను నా భోజనానిన్
అడుకొక్నవలసియుంటుంది. ఎవ కాదు…నాకు ఒక సేవయునన్ది. నేను తపప్క
పర్భువునొదద్కు వెళాళ్లి, నేను తపప్క పర్జలనొదద్కు వెళాళ్లి. ననున్ బలపరిచేవారు ఎవ
లేరు.”
60 కీసేత్ నినున్ బలపరిచేవాడని నీవు గర్హిసాత్వా! బైబిలుయే మనలను బలపరుచ్నది.
డండి?

61 అయితే దానిని డండి, అలాగైతే కాథలిక్ సంఘము ఏమైయునన్దో,
ఖచిచ్తముగాపొటెసెట్ంటుసంఘము డాఅదేయైయునన్ది.
62 సరే, నేను దీనిని కఠినముగా చెపుప్ట కాదు…బైబిలు ఏమి చెపుతుందో దానిని
కాథలిక్లెకక్చేయదు.వారుబైబిలునునముమ్తారుకాని,అపొసుత్లులవారసతవ్ంపైఅది
ఆధారపడియునన్ది. అదే పోపుల వారసతవ్మైయునన్ది, వారు పేతురునువారిమొదటి
పోపుఅనిపిలుసాత్రు, అలాకిందవరకు. ఇపుప్డువారుదానినినముమ్తారు.వారుదానిని
నొకిక్చెపిప్నటుల్గానముమ్తారు.
63 పొటెసెట్ంటువారు రోములోని, నైసీయా వదద్, కచిచ్తముగా చేసినటుల్గానే, ఒక
సంసథ్గా వారు ఏకముగా డుకొనాన్రు, అకక్డ వారు కాథలిక్ సంఘమును, నైసీయా
కౌనిస్ల్ నొదద్ ఒక సంసథ్గా చేశారు. వారిదద్ ఒకక్టేనని మనము కనుగొంటాము.
వారు ఇదద్ ఒకక్టైయునాన్రు. ఒక సంసథ్ను తయారుచేయుటకు, వారు వాకయ్మును
విడిచిపెడతారు. డండి? ఈ దినమున ఆ గొపప్ సతయ్ములనొదద్కు అది వచిచ్నపుడు,
అదివారికి వింతగా, కొతత్గా కనపడుతుంది, ఏలయనగా అదివారికి ఒక ఆచార విధిగా
బోధించబడింది.
64 మనకు ఏ ఆచార విధి లేదు బైబిలు తపప్. దేవునియొకక్ పరిశుదధ్ వాకయ్ము తపప్,
మనకుఏమి లేదు,అకక్డేమనమునిలబడతాము.
65 ఇపుప్డు, ఈరోజు, ఒకక్ నిమిషమునేనులేఖనమునుచదువుతాను, పరిశుదధ్మైన,
పవితర్మైనదేవునివాకయ్ములోనుండి, కాసువారత్. కాసువారత్, 23వ అధాయ్యము,
నేను చెపప్బోవు దానికి ఆధారముగా, వేదికగా తీసుకొంటాను. ఇపుప్డు మీరు
పరిశుదధ్ కా సువారత్ 23 అధాయ్యమును తీసుత్నాన్రా, ఒకక్ వచనమును నేను
చదువుగోరుదును. అది దానిమీదయుంచుటకొరకు, ఈ ఆధారమేనాకు అవసరము.
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ఇపుప్డు 20వ వచనము చదవండి…23వ అధాయ్యము, 23వ అధాయ్యము 33వ
వచనము.

“వారు కపాలమనబడిన సథ్లమునకు వచిచ్నపుడు, అకక్డ కుడివైపున
ఒకనిని, ఎడమవైపునఒకనినిఆనేరసుథ్లనుఆయనతో డాసిలువవేసిరి.”

66 ఇపుప్డు అకక్డ నుండి నాలుగు మాటలను నేను తీసుకొనగోరుచునాన్ను. ఆ
పఠనము నుండి, నేను ఏమి చెపప్గోరుచునాన్నో ఆధారము చేసికొనుటకు, “అకక్డ
వారు ఆయనను సిలువవేసిరి,” నాలుగు మాటలు. ఇపుప్డు నా అంశము ఏమని
పిలువబడుతుందనగా…ఈ దినము యొకక్ సంసాథ్గతమైన సంఘములపై. ఇంకా
అనేకమైన సవ్తంతర్ సంఘములపై, నేను నేరారోపణను తెచుచ్చునాన్ను, ఈ దినమున
తాజాగాయేసుకీసుత్ను సిలువవేయుచునన్ందుకు, నేనువారిమీద నేరారోపణ చేసాత్ను!
నేరారోపణ, అనిఈఉదయమునఅదిపిలువబడుతుంది.
67 నేను దీనిని ఎకుక్వగా ఒక కోరుట్ గది వలె తీసుకొనగోరుదును, అకక్డ…అనిన్టికి
పైగా, వేదిక మరియు సంఘము ఒక కోరుట్ గదియైయునన్ది. బైబిలు చెపిప్ంది, “అది
ఒక నాయ్యపీఠమైయునన్ది, అది తపప్క దేవుని ఇంటి నుండి పారంభమవుతుంది.” ఇది
ఒక సింహాసనము వలె, ఒక తీరుప్ పీఠమైయునన్ది, ఇకక్డ సాకుష్లునాన్రు, ఈ రోజునా
సాకష్ ముగా,దేవునివాకయ్మునునేనుకలిగియునాన్ను.
68 నా నేరారోపణ ఈ దినమునయునన్ సంఘములకు వయ్తిరేకముగాయైయునన్ది.
ఇపుప్డు, పాపిని నేను ఇకక్డకు తీసుకొనిరావటం లేదు. నేను కేవలము సంఘముతోనే
మాటాల్డుచునాన్ను. ఇపుప్డు, అది టేపులమీదయుంటుంది, నేనుసాధయ్మైనంత తవ్రగా
వెళుళ్టకు పర్యతన్ము చేసాత్ను. యేసుకీసుత్ను రెండవసారి సిలువవేసినందుకు, ఈ
తరముమీదనేనునేరారోపణచేసాత్ను.
69 ఇపుప్డు దీనిని చేయుటకు, మనము జీవించుచునన్ యుగములో నేను తపప్క
ఒక ఋజువును పాలి. నేను ఒక నేరారోపణను తేవలసినటెల్తే, వారు చేసిన ఒక
చటట్ విరుదధ్మైన నేరము యొకక్ ఋజువును నీవు పవలసియునన్ది. నేను వారిని
నేరారోపణ చేసాత్ను, దానిని ఋజువుచేయుటకు నేను ఒక సాకష్ మును తేవాలి. అదే,
ముఖయ్మైన నాయ్యాధిపతి ముందు, నేను చెపేప్ది నిలబడుతుంది. ఈ నేరారోపణలో,
ననున్ నేను ఒక వాదించువాడిగా తీసుకొంటాను. దానికి దేవుని యొకక్ వాకయ్ము, నా
సాకష్ మైయునన్ది,సిలువవేసినందుకుఈతరముపైనేనునేరారోపణచేసాత్ను.
70 నేను తపప్క పాలి, నేను పిసాత్ను,మొదటగా ఆయనను సిలువ వేసిన పర్జల
యొకక్ అదే ఆతమ్, ఈ దినమున పర్జలలోయుండి దానినే చేయుచునన్ది. అది ఒక
సిలువవేయబడుటగాయుండబోతునన్టెల్తే, వారు సిలువవేసియునాన్రని, నేను తపప్క
చెపాప్లి. ఈ దినము, ఆతమ్ సంబంధముగా, పర్జలు అదే వైఖరిని కలిగియుండి దానినే
చేయుచునాన్రని, నేనుపర్జలకుతపప్క పెటాట్లి, అపుప్డువారుభౌతికముగాచేశారు.
దేవుని కుమారుడైన, యేసుకీసుత్ను వారు భౌతికముగా సిలువవేశారు. ఇపుప్డు, ఈ
దినమున, అదే వాకయ్ము దావ్రా, అదే పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా అదే వాకయ్ము దావ్రా, వారు
ఎకక్డ నిలుబడియునాన్రో, నేను సంఘములకు పించగోరుచునాన్ను, అదేమనగా,
వారు అదే కారయ్మును చేయుచునాన్రు, మరియు వారు దానిని చేసాత్రని బైబిలు
చెపిప్యునన్ది, మనము జీవించుచునన్, ఈ దినములోనేవారుదానిని చేయుచునాన్రని
నేనుఋజువుచేసాత్ను.
71 కొనిన్ సంవతస్రముల కితము అది జరిగియుండేది కాదు. నేనంటాను,
ఏభై సంవతస్రముల కితము అది జరిగియుండేది కాదు, కాని ఈ రోజున అది
సమయానుసారమైయునన్ది. బహుశ, పది సంవతస్రముల కితముఅదిజరిగియుండేది
కాదు, కానిఈరోజున అది జరుగగలదు, ఏలయనగాకాలముసమాపత్మైనది. మనము
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అంతయ్కాలములోయునాన్ము. ఆయనయొకక్ సేవకుడుగా, నేను నముమ్చునన్దేమనగా,
మనముఈదేశమునుండిమరొకదేశమునకుదాటుటకుసిదధ్ముగాయునాన్ము.
72 అందుచేతన, ఒక దేశము, పశాచ్తాత్పపడు సమయము, ముగిసిపోయింది. ఈ
దేశము పశాచ్తాత్పపడలేదని నేను నముమ్తాను. అది కృపకు మరియు తీరుప్నకు మధయ్
గీతను దాటియునన్దని నేను నముమ్తాను ఆమె తాసులో తేలి ఆడుచునన్దని నేను
నముమ్తాను.
73 “బానాహ్ం సోదరుడా, నీవు నీ కేసును పారంభించక మునుపు, నీవు దానిని ఎలా
ఋజువుచేయబోవుచునాన్వు?”
74 జల పర్ళయమునకు ముందునన్ పర్పంచమును దేవుడు నాశనము చేసిన అవే
పాపముల విషయమై మనము సరిగాగ్ దోషులమైయునాన్ము. దేవుడు సొదొమ
మరియు గొమొఱాఱ్ను నాశనము చేసిన అదే పాపముల విషయమైన మనము
దోషులమైయునాన్ము. ఇపుప్డు, అదే ఆతమ్ సంబంధమైన ఋజువు, మనముందు
యుండుటను మనము కలిగియునాన్ము. అది దేవుని యొకక్ కనికరములను, ఈ
తరముల పైకి తెచిచ్యునన్ది. ఇంకా, దానిని నిరాకరించుట తీరుప్ను తెచిచ్ంది. కాబటిట్,
ఆ దినములోనిరాకరించబడిన, అదే కనికరమును,ఈ తరమునుతోసివేసినటెల్తే, తీరుప్
చేయకుండాదేవుడువారినిపోనిచిచ్నటెల్తే,ఆయనఅనాయ్యసుథ్డవుతాడు.
75 నా సేన్హితుడైన, జాక్ ర్, ఒకసారి అనాన్డు, “దేవుని నుండి శికష్ను
పొందకుండా, ఈ దేశమునుపోనిచిచ్నటెల్తే, అపుప్డు దేవుడు, సొదొమ గొమొఱాఱ్లను
లేపి,వారినికాలిచ్వేసినందుకుకష్మాపణచెపప్వలసియుంటుంది.”
76 ఇపుప్డు, ఆతమ్ సంబంధముగా వారు దానినే చేయుచునాన్రని మనకు తెలుసు,
ఏలయనగా, వారు అదే ఉదేధ్శయ్ము కొరకు దానిని చేసుత్నాన్రు, పర్భువును,
భౌతికముగా సిలువవేసియునన్టుల్గానే, అదే విధానములోవారు చేశారు. వారు దానిని
అ యతో చేయుచునాన్రు కారణము ఆతమ్ సంబంధమైన గుడిడ్తనమును బటిట్. అది,
చుటవారికిఇషట్ములేదు.వారుదానినివినరు.

77 యేసు, మి మీద తన పర్యాణములో, ఆయననాన్డు, “యెషయామిముమ్లను
రిచ్ చెపప్లేదా, ‘మీరు కనున్లుండి డరు, మరియు చెవులుండియు వినరు”
డండి?

78 అదే కారణము, అదే ఉదేధ్శయ్ము మరియు అవే తరక్ములు. వారు కీసుత్కు కొతత్గా,
తాజాగా సిలువ వేయుటను తెచుచ్చునాన్రు, (కొదిద్ సేపటిలో మనము దాని యొదద్కు
వదాద్ము),ఏలయనగాఅపుప్డువారుచేసినఅవేకారణములనుబటిట్.
79 దానికి వయ్తిరేకముగా వారు ఏమియు కనుగొనలేరు. వారు దానిని సవాలు
చేయటానికి సాహసించలేకపోయారు. దాని యొకక్ ఋజువు అకక్డునన్దని వారికి
తెలుసు. బైబిలు ఆ రీతిగా చెపిప్ందని వారికి తెలుసు. వారు చేయగలిగే ఒకే కారయ్ము
దానిని షించుటయే.అదేకచిచ్తముగా,కాబటిట్,ఇవనిన్ ,ఒకేకారణములు.
80 ఇపుప్డు, ఈ ఆధారముపై,యేసుకీసుత్ను సిలువ వేసినందుకు, ఈ తరమునునేను
సవాలుచేయుచునాన్ను; సిలువవేసినందుకు,దోషులైయునాన్రు,మురికి, దురామ్రగ్మైన,
సావ్రధ్మైన, సంసాథ్గతమైన చేతులతో, పర్జలకు దానికై అది హాజరుకాగోరియునన్
జీవాధిపతినిసిలువేయుచునాన్రు.

మీరంటారు, “అదేవయ్కిత్యేనా?”
81 “ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవుని యొదద్యుండెను, ఆ వాకయ్మే
శరీరధారియై మరియు దానికై అది పర్తయ్కష్పరచ్బడింది.” వాకయ్ము శరీరములో
పర్తయ్కష్పరచ్బడింది, వారు ఆ శరీరమును దోషిగా తీరుప్ చేసి, దానిని మరణమునకు
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అపప్గించారు. ఏలయనగా వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచ్బడింది. హెబీ 13:8 చెపిప్ంది,
“యేసుకీసుత్,నినన్,నేడు,నిరంతరముఒకేరీతిగాయునాన్డు.”అదిఅదేవాకయ్మైయునన్ది.
డండి? ఆ కారణమును బటిట్యే వారు వాకయ్మును సిలువవేయుటకు

పర్యతిన్ంచుచునాన్రు.
82 ఇపుప్డు, నేను తీసుకొనబోయే అంశమును తిరిగి విరుచుటకు, నేను “అకక్డ”,
నాలుగు మాటలను తీసుకొంటాను, మనము దానిని వివరిదాద్ము, “అకక్డ”, “అకక్డ”
పర్పంచములోనేఅతి పరిశుదధ్మైన పటట్ణము,యె షలేము “అకక్డ”, పర్పంచములోనే
అతి భకిత్గల పటట్ణము. అకక్డ, “వారు” పర్పంచములోనే అతి భకిత్ గల పర్జలు, మత
సంబంధమైనపండుగనొదద్, పసాక్పండుగ, “అకక్డ”, అతిభకిత్గల కేందర్ము,అతిభకిత్గల
పటట్ణము,అనిన్ సంసథ్లలోఅతిగొపప్సంసథ్,వాటనిన్టికిశిరసెస్యునన్ది.అకక్డ, “వారు”,
పర్పంచములోనే అతి భకిత్గల పర్జలంద అకక్డ డుకొనియునాన్రు. ఒక వయ్కిత్ని
చంపవలసినంత, అతి అవమానకరమైన మరణము, వారు ఆయనను “సిలువ వేశారు.”
ఆయన బటట్లను లాగివేసి, దిగంబరుడుగా చేసియునాన్రు. “ఆయన, అవమానమును
లెకక్చేయలేదు.” వారు…సిలువవేసి, ఒక పాత బటట్ను ఆయనచు ట్ కపాప్రు; ఆయన
బటట్లనుఆయననుండిలాగివేశారు.అతిఅవమానకరమైనది.
83 “అకక్డ”, అతి గొపప్ పటట్ణము, “వారు” అతి భకిత్ గల పర్జలు, సిలువ వేశారు”, అతి
అవమానకరమైనమరణము, “ఆయనను”,అతిపర్శసత్మైనవయ్కిత్. ఆతరమునుదోషులుగా
తీరుప్తీరుచ్టకుఅదిచాలదా!
84 “అకక్డ”, అతి పెదద్ మతసంసథ్, ఒకే సథ్లములో డిన సంఘములనిన్టిలో, అతి
పెదద్ది. “వారు”, అనిన్ జాతులలో అతయ్ంత భకిత్గల పర్జలు, దేవునినే ఆరాధించవలసిన
పర్జలుగాయుండవలసినవారు. వారు ఆ గొపప్ పండుగనొదద్, శుదిధ్చేయు…
పసాక్పండుగ వారు అపుప్డు దాసయ్మునుండి సేవ్చఛ్లోనికి తేబడాడ్రు. “అకక్డ”, ఆ
సమయములో, “వారు”, ఆ సమయములో, అతయ్ంత భకిత్గల పర్జలు, అతయ్ంత భకిత్గల
సథ్లమునొదద్, ఎనన్డైనా జరిగియుండని, అతయ్ంత అవమానకరమైన కారయ్మును,
జీవాధిపతిపై చేసియునాన్రు, ఆయన బటట్లు చించివేసి ఒకమానుమీద వేలాడదీశారు.
ఏలయనగా, “మాను మీద వేలాడిన వాడు శాపగర్సుథ్డు”, అని వాయబడింది అని
ధరమ్శాసత్ముచెపిప్ంది,దానిదావ్రావారుఆరాధించారు. “ఆయనమనకొరకుశాపముగా
చేయబడాడ్డు.” ఆయన బటట్లను లాగివేసి, ఆయనను కొటిట్, ఆయనను వెకిక్రించారు,
పరలోక దేవునినే; ఆయన నుండి బటట్లు తీసివేసి, సిలువకు మేకులతో కొటాట్రు.
ఆయనను! “అకక్డవారుఆయననుసిలువవేశారు,”రోమా రదండనకింద.
85 కాలిచ్వేయుటకాదు, కాని అతయ్ంత అవమానకరమైన మరణము. ఈ దినమున
అతయ్ంత అవమానకరమైన మరణము, కారును మీదికి ఎకిక్ంచి చంపుట కాదు,
నీళళ్లో ముంచివేయుట కాదు, అగిన్తో కాలిచ్వేయుట కాదు. కాని ఈ దినమున
అతయ్ంత అవమానకరమైన మరణము ఏమనగా, బహిరంగ రదండన, అకక్డ
పర్పంచమంత నినున్దోషిగాతీరుప్చేసి,నినున్దోషిగాపిలుచుటయే.
86 ఆయన నిరోధ్షిగాయునన్పుప్డు, సరవ్ పర్పంచముఈమనిషిపై వారి చేతులనుంచి,
ఆయనను దోషిగా పిలుచుటయే. శ వు కింద ఆయన చనిపోయాడు. (ఆయన
సేన్హితులు కాదు, ఆయన శాసనములు కాదు), కాని శ వు యొకక్ సిలువ కింద,
చనిపోయాడు. జీవాధిపతి, అకక్డ ఎనన్డైనా జీవించిన అతయ్ంత పర్శసత్మైన వయ్కిత్, లేక
ఎనన్డైనాజీవించబోవువయ్కిత్,యేసుకీసుత్, “ఆయన,” అతయ్ంత పర్శసత్మైన వయ్కిత్ ఈరోజున
దానిచు ట్మనమువేదికనునిరిమ్ త్యుండగా,దానినిమీమనసుస్లోయుంచుకోండి.
87 మీరుఊహించగలరా,యె షలేమువంటిఒక సథ్లములో, ఇరువది ఐదువందల
సంవతస్రముల కితము, లేక ఎకుక్వ, ఆ పర్జలు…లేక వందల సంవతస్రముల కితము.
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బహుశ నేను దానిలో నేను కొంచెము ఎకుక్వే చెపాప్ను. బహుశ అది ఎనిమిది లేక
తొమిమ్ది వందల సంవతస్రముల కితము, లేక సమయములో. అది ఏలాగో నాకు
తెలియదు, సొలొమోను ఆలయమును కటిట్నపప్టి నుండి, ఎంత రమో నాకు
తెలియదు.దరిదాపుగాఎనిమిదివందలసంవతస్రములుంటుందనినేనుఊహిసాత్ను,ఆ
సమయములో.
88 వారు రాబోవుచునన్ మెసీస్యా కొరకు ఎదురు శారు. పసాక్ పండుగ
ఆరాధన కొరకు వారంద అకక్డ డుకొనియునాన్రు. ఇపుప్డు, దానిని కొంచెము
ఆలోచించండి! పరిసయుయ్లు, స ద్కయుయ్లు, అకక్డయునన్వారందరి నాయకుడు,
దేవునిని ఆరాధించుటకు ఒక గొపప్ డికైయునన్ది. అతి పరిశుదధ్ సథ్లము,
యె షలేము, పర్భువుయొకక్ ఆలయముమరియుపర్భువుయొకక్ పర్జలు, పర్భువునే
సవ్యముగా తీసుకొని, రదండనతో ఆయనను సిలువవేశారు. అది ఎలాంటి
కారయ్ము!
89 ఇపుప్డు అవి నాలుగుమాటలు, వారు, “వారుయేసును సిలువ వేసిరి”. ‘’ఇపుప్డు,
మీరు ఇంక బైబిలు పుతారా, మీరు డండి. అది కేవలము నాలుగుమాటలు
అయితేబైబిలుఆసతయ్ములనుసంగర్హపరుసుత్ంది.
90 ఇపుప్డు, నేను, దేనిని రిచ్ మాటాల్డుచునాన్నో, దానిని చు ట్ వెళిళ్
వివరించాలి, కాని బైబిలు ఏమియు వివరించవలసిన పనిలేదు. అది అంత
సరిగాగ్ సతయ్మైయునన్ది, కాబటిట్ బైబిలు దేనినీ వివరించవలసిన పనిలేదు, కారణము
అదంత సతయ్మైయునన్ది.
91 ఇకక్డ, ఆ గొపప్ సతయ్పు గొలుసుకు నాలుగు మాటలునాన్యి. నేను దానిని
వివరించుటకు పర్యతన్ము చేసాత్ను, తేటగా, వివరించుటకు పర్యతన్ము చేసాత్ను, అది
ఒక గర్ంథాలయమునే చేసుత్ంది. ఆ నాలుగుమాటలను వివరించుటకు అకక్డ నాకు ఏ
మారగ్మును లేదు. ఇపుప్డు, మనము ఆయనయొకక్ సహాయమును బటిట్, ఎవరు అది
వాయబడుటకు కారణమైయునాన్రో, పర్జలు గర్హించగలుగునటుల్గా, ఒక మారగ్ములో
నేనుఈనాలుగుమాటలనువివరించుటకుపర్యతన్ముచేసాత్ను.
92 మనముందు ఇపుప్డు ఏమునన్ది, మొదటి సిలువ వేయబడుటను మనముందు
ఉంచబడియునన్ది; అతి పరిశుదధ్ సథ్లమునొదద్, అతి పరిశుదధ్మైన పర్జలు,
అతి అవమానకరమైన మరణము, అతయ్ంత పర్శసత్మైన వయ్కిత్కి, ఓ, అది ఎంత
విరుదధ్ముగాయునన్ది.అయోయ్,ఓ,అయోయ్,అదిఎంతఅవమానకరము!
93 ఇపుప్డు, మనము మొదటిమాటలను తీసుకొందాము, “అకక్డ,” మనము
నేరారోపణను తేకముందు, కొనిన్ నిమిషములు మనము మాటాల్డుకొందాము. దీనిని
మనము కిందికి విరుగగొటిట్. వాళుళ్ ఏమి చేయుచునాన్రో పుదాము. తరువాత నా
నేరారోపణయధారథ్మోలేకకాదోమనముకనుగొందాము. “అకక్డ”,యె షలేములో,
అతి పరిశుదధ్మైన సాధారణమైన సథ్లములో, ఏలయనగా అకక్డ ఆలయమునన్ది; అది
పరిశుదధ్ సథ్లము, ఏలయనగా, ఆలయముఅకక్డయునన్ది. దులుపర్పంచమంతటి
నుండి ఈ ఒకక్ సథ్లములో డుకొనియునాన్రు, ఆరాధనకు డుకొనే సథ్లము.
ఆరాధనకొరకు…యె షలేములోయునన్ అతిగొపప్ సథ్లము. అకక్డ ఆలయమునన్ది.
“మనుషులంద యె షలేములో ఆరాధించాలని”, వాయబడియునన్ది. అవును,
ఏలయనగాఅదిఆరాధనకుకేందర్మైయునన్ది.
94 ఈరోజుమీరువారిమాటలు వింటారు, వాళళ్లో ఒకరంటారు, ఈ, సంఘశాఖలు
కలిగియునన్, “ఈ గొపప్ టములకు మనము రావాలి.” వాటికన్ సిటీ, దానిని
పారంభము చేయుటను మనము కలిగియునాన్ము, మరియు ఈ పోపుల నిరాధ్రణ
అంత జరుగుతుంది. “మనమందరముతపప్కమెథడిషుట్వారికాంప్గౌండ్స్దగగ్రకు
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వెళాళ్లి; లేకబాపిట్షుట్ టాలకువెళాళ్లి”, అనివారంటారు. లేక, “మనమందరముతపప్క
రోమ్ కు వెళాళ్లి, అది అకక్డ గొపప్ కేందర్మైయునన్ది”, వారు దానిని, “కైసత్వయ్ము” అని
పిలుసాత్రు.
95 గత యుదధ్కాలములో, రోమ్ పతనమైనపుడు, జరమ్నీ సైనికులు…మీలో
అనేకమంది కురర్వాళళ్కు అది తెలుసు. ఆ జరమ్నీ సైనికులు వాటికన్ పటట్ణములో
పర్వేశించి, వారు ముందుకు పరోగమిసుత్ండగా, అమెరికా సైనికులను కాలుచ్చునాన్రు.
సోదరుడు ఫంక్, సోదరుడు రాబరస్న్, సోదరుడు బీలర్, అనేకమంది ఆ సోదరులు
యుదధ్ములోయునాన్రు, వారికి తెలుసు. అది ఏమిటో మీకు తెలుసా? ఆ పటట్ణముపై
కాలుప్లుజరుప డదనిమనమువారికి ఆదేశాలిచాచ్ము. అమెరికావారైనమీరుఅకక్డ
నిలబడియునాన్రు, మీరు అపుప్డు వారికి గురిగా మారారు. కాని ఇంగల్ండ్ లోని వెష్ట్
మినిషట్ర్ అబేబ్ నొదద్, మీరు రాతర్ంతా కాలుప్లు జరుపవచుచ్, కాని వాటికన్ పటట్ణముపై
కాలుప్లు జరుపరాదు, కారణము, మన అధయ్కుష్డైన జ్ వెలుట్ యొకక్, ఫైర్ సైడ్
టాక్, అను రేడియో పర్సారములో, ఆయన పర్సంగమును నేను వినాన్ను. “రోము
పడిపోయినపుప్డు”, అతడనాన్డు, “అది ఎలాటి అవమానము, ఏలయనగా రోము
కైసత్వయ్మునకు శిరసుస్గాయునన్ది”, ఒక పొటెసెట్ంటు వయ్కిత్ అలాటి మాటను చెపుప్ట,
మీరుఊహించగలరా?
96 కాబటిట్ ఆగొపప్ కైసత్వమత కేందర్ము,మనముయె షలేమువలెఆసాథ్నమునకు
వెళదాము, మీరు కోరియునన్టెల్తే. మీరు దానిని చేయగోరినటెల్తే. యె షలేము
నొదద్ దానినియుంచండి. ఈ ఇతర వాటనిన్టికి, శిరసెస్యునన్ది, పరిసయుయ్లు,
స ద్కయుయ్లు, వారంద యె షలేమునకు వెళాళ్రు. అది నిజముగా వాటికి
కేందర్మైయునన్ది.
97 సంసాథ్గతమైన జీవితములో, రోమన్ కాథలిక్ సంఘము అనిన్టికి
తలిల్యైయునన్దని, నీవు తపప్క ఒపుప్కోవాలి. ఆమె నిశచ్యముగాయైయునన్ది. అది
పెంతెకొసుత్నొదద్ పారంభమైనది. అకక్డే వారుదానిని సంసథ్గా చేశారు. ఈరోజున, అది
వాటికన్నొదద్యుందనిమనముదానినిచెపుతాము.
98 లేక, ఆ దినమున, అది యె షలేము నొదద్యునన్ది, “మనుషులంద తపప్క
ఆరాధించుటకు యె షలేమునకు రావలసియునన్ది.” యేసు కాలములో వారు
ఎందుకు దానిని చేశారు? మనుషులంద తపప్క యె షలేములో ఆరాధించాలని
వారు ఎందుకు చెపాప్రు? ఏలయనగా, దేవుడు ఒకే సథ్లములో మాతర్మే, మనిషితో
సహవాసముచేయగలడు, అది బలి అరప్ణ రకత్ముకింద. ఆకారణమునుబటిట్యేవారు
యె షలేమునకురావలసియుండెను.
99 రకత్ము కింద తపప్ మరి ఏచోటను, దేవుడుఎనన్ మనిషిని కలుసుకొనడు. నీవు
రకత్మునుకిందికితోసివేసినపుడు,నీవుదేవునితోకలుసుకొనేసథ్లముతీసివేయబడింది.
చిందించబడిన బలి అరప్ణ రకత్ము కింద మాతర్మే, మనిషి దేవునిని ఆరాధించాలని,
ఏదెను తోటలో దేవుడు తీసుకొనన్ మొదటి నిరణ్యమైయునన్ది. అపుప్డు ఆ సథ్లములో
మాతర్మే దేవుడు మనిషిని కలుసుకొనాన్డు, మరియు ఆ సథ్లములో మాతర్మే దేవుడు
ఎనన్డైనామనిషినికలుసుకొంటాడు.
100 ఈ రోజున డా, ఆ సథ్లములో మాతర్మే దేవుడు మనిషిని కలుసుకొంటాడు,
అదే చిందించబడిన బలి అరప్ణ రకత్ము కింద. డండి? నీవు ఒక మెథడిషుట్వైనా,
బాపిట్షుట్వైనా, పెసిబ్టేరియనైనా నేను లెకక్చేయును, నీవు నీ బేధములను మరిచ్పోయి,
రోమన్ కాథలికెక్నా, నీవు ఏమైయునన్పప్టికీ, చిందించబడిన రకత్ము కిందకు
వచిచ్నపుడు, మన ఇదద్రిని దేవుడు అకక్డ కలుసుకొంటాడు. అకక్డే, అదే ఆధారములపై
మనమందరము సహవాసము చేసాత్ము. లేనిచో, నీవు ఒక మెథడిషుట్వైయునన్ందున
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ఆయన నినున్ కలుసుకొనడు నీవు కేవలము పెంతెకొసుత్వాడవైయునన్ందున ఆయన
నినున్ కలుసుకొనడు. ఒకే షరతు కింద ఆయన నినున్ కలుసుకొంటాడు, అదే
చిందించబడిన రకత్ము కింద, నీవు నీపాపములను ఒపుప్కొనన్పుప్డు, ఆయన సనిన్ధిలో
అవి బహిషక్రించబడతాయి. అపుప్డు, రకత్ము దావ్రా, మరియు రకత్ము ఎలల్పుప్డు
ఆయనముందుయునన్ది, కాబటిట్ ఆయన నినున్ చిందించబడిన రకత్ము గుండా
మాతర్మే సాత్డు. నీవు హిమమంత తెలల్గాయునాన్వు, డు, నీవు నీ పాపములను
ఒపుప్కొనియునాన్వు,లేనిచోనీవుఅకక్డలేవు,నీవుసహవాసముచేయలేవు.
101 ఆ కారణమును బటిట్యే, సంఘములలో కారయ్ములు జరుగుటను మీరు చుట
లేదు. వారు రకత్ము నముమ్చునాన్మని ఒపుప్కొంటారు, కాని ఆ రకత్మును చేరుకొనే ఆ
పర్ణాళికనే వారు తోసివేసాత్రు; వాకయ్ము. డండి? దేవుడు ఆ వాకయ్మును గౌరవించే
ఒకే మారగ్ము అకక్డయునన్ది నీవు ఆ వాకయ్మును ఎనన్ గౌరవించుటలేదు. “నేను
ఒక రోమను కాథలికుక్ను, అంటావు. ఇది జరగాలని నేను పటుట్పడతాను,” అంటావు
నీవుదానిని చేయలేవు. మెథడిషుట్యైనా, బాపిట్షుట్యైనా, పెంతెకొసుత్యైనా, నీవుదానిని
చేయలేవు.
102 నీవు దానిని చేసే ఒకే మారగ్ము, ఆయన కనికరముల కింద, ఆయన కృప దావ్రా,
చిందించబడిన యేసుకీసుత్ రకత్ము దావ్రా వచుచ్టయే, చెపుప్, “పర్భువా, నేను ఈ
వాగాద్నమునునాదనిచెపుప్కొనుచునాన్ను”. డండి? అపుప్డు నీవు నిజముగారకత్ము
కిందయునన్టెల్తే,దేవుడుఆమాటకుకటుట్బడియునాన్డు,కానిమొదటగా,నీవుతపప్కఆ
రకత్ము కిందయుండవలసియునాన్వు. ఇపుప్డు మీరు సాత్రా? [సంఘము, “ఆమేన్”,
చెపిప్ంది –ఎడి.]
103 ఆశచ్రయ్ములేదు, వారు అదుభ్తములయందు నమమ్కముంచరు, ఆశచ్రయ్ములేదు,
సహజాతీతమైన దానిని మీరు నమమ్రు. ఆశచ్రయ్ము లేదు, వారు దానిని తపుప్ అంటారు.
ఆకారణమునుబటిట్యేవారుదానినిఆ వెనుక తపుప్ అనాన్రు, ఆకారణమునుబటిట్యే,
ఈరోజునవారుదానిని తపుప్ అనుచునాన్రు. వారుదోషులుగాయుండవలసియునంత
దోషులుగాయునాన్రు.ఏలయనగా,చిందించబడినరకత్ముకిందమాతర్మే!
104 కొందరు ధైరయ్ముచేసినవారు, ఎవరో ఒక చినన్ సోదరుడుసాహసించి, దీనతవ్ము
కింద, దేవుని వాకయ్మును తీసుకొనన్పుప్డు, బయటకు నడిచివెళిళ్, తన పాపములను
ఒపుప్కొని, ఆ సిదాధ్ంతములు వాటనిన్టిని మరిచ్పోయినపుడు, మరియు రకత్ము కింద
నిలబడి, దానిని నమిమ్నపుడు, అపుప్డు వారు అతనిని, “ఒక వెరివాడు”, అని అంటారు.
లోకముచెపిప్నటుల్గా,వారుఅతనినివరీగ్కరిసాత్రు.వేదికనొదద్వాడుటకుఅదిమంచిమాట
కాదు,అయినామీరుదానిపర్కారముగర్హిసాత్రు,అతడుఒక“వింతవయ్కిత్యై”యునాన్డు.
105 పర్పర్ధమముగా, మనమందరము వింతవయ్కుత్లము కాదా? డండి,
విశావ్సి, అవిశవ్సాకి ఒక వింతవయ్కిత్యైయునాన్డు, అవిశావ్సి, విశావ్సికి ఒక వింత
వయ్కిత్యైయునాన్డు, కాబటిట్ వింతవయ్కిత్ ఎవరు? డండి? ఒక వయ్వసాయదారుడు,
ఒక వాయ్పారసుథ్నికి ఒక వింతవయ్కిత్యైయునాన్డు, డండి, కాబటిట్, ఎలాగైనా, అతడు
ఎవరు?
106 నేను మీకు చెపేప్దేమనగా, రకష్ణ ఒక మనిషికి మరియు దేవునికి మధయ్ ఒంటరిగా
ఒక వయ్కిత్గతమైన వయ్వహారమైయునన్ది, వయ్కిత్గతముగా ఒకరు, “సొంతరకష్ణను
భయముతోనుమరియు వణుకవతోను వెదకాలి”. మరొక ఆధారమునాకు తెలియదు,
ఈ ఉదయము, ఒక ఉపదేశకుడిగా, లేక కీసుత్నుండి ఒక సేవకుడిగా, దానిని వాకయ్ము
మీదపెటుట్టకంటే,దానినినేనుమరిదేనిమీదనుపెటట్లేను.
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107 ఇపుప్డు అకక్డ మనము కనుగొనునది ఏమనగా, అపుప్డు, అది రకత్ము
కింద మాతర్మేయునన్ది, అకక్డే దేవుడు ఆరాధికుని కలుసుకొనాన్డు, కాబటిట్ వారు
యె షలేములోకలుసుకొనాన్రు.
108 కీసుత్, దేవుడు సిదధ్పరిచ్న బలి అరప్ణ గొరెపిలల్యైయునాన్డు. ఈ రోజున
అకక్డ దేవుడు, మనిషిని కలుసుకొనే ఒకే సథ్లమునన్ది, అది యేసుకీసుత్ రకత్ము
కిందయైయునన్ది. ఇంకాఎకక్డైనా, అదితపుప్గాఖండించబడుతుంది; దేవుడుఎనన్
దానిని వినడు. నీవు అనిన్ రకములైన ఉదేకములు చేసినపప్టికి, అనిన్ రకములైన
వేదాంతములకు కలిగియునన్పప్టికి, ఊగినా, గంతులు వేసినా, రకత్ము, అగిన్, పొగ
సమసత్మును కలిగియునన్పప్టికి లెకక్ కాదు అయితే ఆ జీవితము వాకయ్ముతో
పోలచ్బడనంతవరకు మరియు దేవుడు ఆ జీవితమును కుష్ణణ్ముగా గురిత్ంచబడనంత
వరకుఅపుప్డుదానినిపర్యతన్ముచేయుటవలనఉపయోగములేదు, ఏలయనగానీవు
రముగా వెళిళ్పోయావు. ఆ రకత్ముయొకక్ భదర్త కిందకు అది తిరిగి వచుచ్ వరకు,

దేవుడుఎనన్ దానినికలుసుకొనడు.అదినిజము.
109 కాబటిట్మీరు డండి, లేఖనములో,మనముయె షలేమునుకలిగియునాన్ము,
సంఘము కలిగియునన్ది. అది పరలోకములోయునన్ది, ఒక పరలోకపుయె షలేము,
అకక్డ దేవుడు దేవుడైయునాన్డు. ఈ రోజున, మనము యె షలేముగా చేయుటకు
పర్యతిన్ంచేది, అది ఒక సిదాధ్ంతము కింద లేక దేని కిందనో లేదు. మనముమెథడిషుట్
హెడ్ కావ్రట్ర్స్ ను ఒక యె షలేముగా చేయాలనుకొనుచునాన్ము. కాథలిక్ వారు
దానినిరోమ్గాచేయాలనుకొనుచునాన్రు.మనముహెడ్కావ్రట్ర్స్ కలిగియునన్భినన్మైన
సథ్లములను…ఒకయె షలేముగా చేయాలనుకొనుచునాన్ము. కాని బైబిలు చెపిప్ంది
అదేమనగా, “పైనునన్యె షలేము,అదివిశావ్సులందరికితలిల్యైయునన్ది.”
110 ఇపుప్డు, కీసుత్, దేవుడు సిదధ్పరిచ్న గొరె పిలల్యైయునాన్డు. గమనించండి,
అది యె షలేము నిలిచిపోవుచునన్దని పు , ఇపుప్డు అది ఎంత
సముచితముగాయునన్దో. ఎపుప్డు? ఆ ఘడియ వరకు అది అమలులోయునన్ది.
ఆ దినము వరకు గొరెపిలల్ రకత్ము సబబుగానేయునన్ది, కాని ఇపుప్డు, సిలువనొదద్,
అది మారుతుంది. పాతకర్మము ముగించబడింది. అకక్డ ఒక కొతత్దియునన్ది,
మరియు గొరెపిలల్ బలి అరప్ణనొదద్యునన్ది. గొరెపిలల్, బలి అరప్ణ గొరెపిలల్,
ఆధారములపైయునన్ది. అది తపుప్ అని తీరుప్తీరుచ్ , వారు చేయవలసియునన్,
ఆకారయ్మునేచేయుచునాన్రు.అదినిజము.
111 ఈ ఘడియలోనికి ఈ అదభ్తమైన వెలుగును చుటను బటిట్, దేవుడు
సనున్తించబడును గాక! కారణము, సంఘములు ఈ దినమున అదే కారయ్మును
చేయుచునన్వి. సంసాథ్గతమైన మతము, తపుప్ అని ఖండించబడు ఆ ఘడియ వచుచ్
వరకు, కీసుత్వాకయ్ముబలిఅరప్ణచేయబడుచునన్దనిఋజువుచేయబడువరకు,అకక్డ
నుండి వాకయ్ము ముందుకు వసుత్ంది, మరియు వాకయ్ము మాతర్మే. సిలువవేయబడిన
దినము వదద్, పాత పసాక్ గొరెపిలల్ గతించిపోయినది, మరియు కీసుత్ మన గొరెపిలల్గా
మారాడు, సంఘశాఖలు దేవుని యొకక్ వాకయ్మును సిలువవేసి, దానికి బదులుగా,
ఆచారమును అంగీకరించిన దినమునుండి, ఆ దినమునుండే వాకయ్ము సం రణ్మైన
పర్భావముతోముందుకువసుత్ంది.అదిఈమధయ్నేజరిగియునన్ది.
112 గమనించండి, రెండవసారిగా. మొదటిది, “అకక్డ”, యె షలేము. రెండవదిగా,
“వారు”, వారు ఎవరు? దులు, ఆరాధికులు. దానిని ఆలోచించండి!
ఆరాధికులు తాము దేనిని ఆరాధించుచునాన్మని చెపుప్చునాన్రో, ఆయననే
చంపుచునాన్రు. అలాటి కారయ్మును మీరు ఊహించగలరా, ఆ తెలివైన మనుషులు
యాజకులైయునాన్రు, వారు డాకట్రు డిగీలతో తరీఫ్దు పొందినవారు, వారు
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కనీసము ఒక యాజకుడిగాయుండుటకు గాను, ఒక నిరీణ్తమైన తెగనుండి, లేక
తరము నుండి వారు రావలసియునన్ది, వారి తాతలు–తాతలు-తాతలు–తాతలు-
తాతలు–తాతలు–ముతాత్తలు యాజకులైయునాన్రు. వారు ఎలాటి పర్తిషిఠ్ంచబడిన
జీవితమును జీవించవలసియునన్దనగా, వారి మీద పొలుల్ వయ్తిరేకముగా వచిచ్నా,
వారు రాళళ్తో కొటట్బడతారు. ఏ కనికరము మం రు చేయబడలేదు. పరిశుదుధ్లు?
నిశచ్యముగా, సొంతగా తయారుచేసుకొనన్ పరిశుదధ్త వారి సంఘమునకు వారి
ముఖమును పుటకు, ఆ విధముగా వారు నటించవలసియునాన్రు “వారి లోపల,”
యేసుఅనాన్డు,వారిలోపటచచిచ్నవారిఎముకలతోయునాన్రు.”
113 అకక్డే తినన్గా, ఒక నేరారోపణను ఎలా నేను వారి మీదికి తేగలనో! అది
సతయ్మైయునన్దని మనిషికి తెలుసు, ఈ వాకయ్ము సతయ్ముగాయుంటుంది, దాని మీద
రాజీపడి, ఏదో సంసథ్ముందుముఖం పెడితే, హ-హ, దేవుని వాకయ్ముపై వారి మీద
నేరారోపణచేయుటకునాకుహకుక్నన్ది, నిజము.
114 గమనించండి, “వారు”, ఆరాధికులు, ఆ మనుషులు వాగాద్నము కొరకు
ఎదురు సియునాన్రు,యుగములగుండా,సంవతస్రములగుండా,వారుదానికొరకు
ఎదురు శారు. ఆ ఎడ తెగని వేదాంత విదయ్ తపప్, వారు చేసింది ఏమీ లేదు. అయితే
వారు వాకయ్మును వేదాంత పాఠశాల ఉపదేశము పర్కారము విబజించి, దాని యొకక్
సతయ్మునే తపిప్పోయారు. “వారు”,యాజకులు, ఆ దినముయొకక్ సేవ! “అకక్డ” వారి
కేందర్మునొదద్ “వారు”, దినముయొకక్ సేవకులు,గొరెపిలల్నే, దేవునినే చంపుచునాన్రు.
వారుఎవరినిఆరాధిసుత్నాన్మనిచెపుప్కొనుచునాన్రో,ఆయననేవారుచంపుచుండిరి.
115 ఈ దినము, ఈ నిరేధ్శించబడిన సేవకుల గుంపు మీదనే నేను నేరారోపణ
చేసాత్ను; వారి సిదాధ్ంతముల దావ్రా, వారి సంఘశాఖల దావ్రా, వారు పేమిసుత్నాన్మని,
సేవిసుత్నాన్మని, చెపుప్కొనుచునన్ దేవునినే, వారు పర్జలకు సిలువవేయుచునాన్రు.
పర్భువైన యేసుకీసుత్ నామములో, ఈ సేవకులపై నేను నేరారోపణ చేసాత్ను,
“అదుభ్తములు జరుగు దినములు గతించిపోయినవి,” అని చెపుప్ వారి సిదాధ్ంతము
మీద, “యేసు కీసుత్ నామములో నీటి బాపిత్సమ్ము సరిపోదు, అది సరియైనది
కాదు” అని చెపుప్ దాని మీద, మాటలలో ఏదైనను, ఆచారముల కొరకు పర్కక్కు
పెటిట్నందుకు, పర్భువైన యేసును రెండవసారి, తాజాగా సిలువవేసినందుకు, వారి
చేతులు దోషముతోయునన్వని, నేను వారి మీద నేరారోపణ చేసాత్ను. పర్జలకు,
వారు యేసుకీసుత్ను సిలువ వేయుచునాన్రు, వారికి తపప్క ఇవవ్వలసిన దానిని,
తీసివేసుకొనుచునాన్రు. దాని సాథ్నములో మరొక దానిని వారు పర్తాయ్మాన్యముగా
యుంచియునాన్రు;పేరుపర్ఖాయ్తులకొరకు,ఒకసంఘసిదాధ్ంతమునుతీసుకొనాన్రు.
116 అకక్డ వారు, “వారు”, తపప్క అనీన్ బాగుగా ఎరిగియునన్వారు, ఎవరైననుబాగుగా
తెలిసిన వారునన్టెల్తే, అది తపప్క ఆ యాజకులైయునాన్రు. ఎవరైనను బాగుగా
ఎరిగినవారునన్టెల్తే, అది తపప్క ఈ దినము యొకక్ సంఘ మనుషులైయునాన్రు.
ఎవరైనను బాగుగా ఎరిగియునన్వారుంటే, వారే బిషపుప్లు, ఆరిచ్ బిషపుప్లు, సేవకులు,
మరియువేదాంత పండితులు, తపప్క భినన్మైనదానిని ఎరిగియుండాలి, కాని ఎందుకు
వారు అలా యుండలేకపోయారు? హ! ఎలాటి వైరుధయ్ము! మనముందు ఏమునన్ది,
ఒక వైరుధయ్ము తపప్! వారే దేవుని ఆరాధిసుత్నాన్మని చెపుప్కొనుచునాన్రు, కాని వారు
జీవాధిపతిని చంపుచునాన్రు. వారు, “అకక్డ వారు ఆయనను సిలువవేశారు”, మరియు
మరలాఅదేకారయ్మునువారుచేసాత్రు,ఏలయనగాఆయనవాకయ్మైయునాన్డు.
117 ఆయన అదేయైయునాన్డు, కేవలము వాకయ్ముయొకక్ పర్తిబింబము. ఈ రోజున
ఆయన అదేయైయునాన్డు, వాకయ్ముయొకక్ పర్తి బింబము, తనున్ తాను వారిగుండా
పర్తిబింబంపచేసుకొనుటకు,ఎవరినోకనుగొనుటకుపర్యతిన్ంచుచునాన్డు.
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118 ఈ పర్జలు సమాజమును, దేవుని నుండి రముగా ఉంచుచునాన్రు. అకక్డ
ఏదైనా సంభవించినటెల్తే. అది సమాజమును రిచ్ మాటాల్డుతుంది, వారు దానిని
వేది4క యొదద్ నుండి, పర్సంగ పీఠము నుండి దానిని ఖండించి, “అది వెరితనము,
దాని నుండి రంగా ఉండండి, అంటారు!” ఆలాగున చేయుట దావ్రా, వారు
యేసుకీసుత్ను 1963 సంవతస్రములోసిలువవేశారు, సరిగాగ్ ఆ దినమునయునన్వారంత
దోషులుగాయునాన్రు. అది ఒక రమైన మాట, కాని అది సతయ్మైయునన్ది. దానినే
వారుఈరోజునవారుకచిచ్తముగాచేయుచునాన్రు.
119 ఈ ఆధారములపై, కీసుత్ను సిలువ వేసిన ఆధారములపై పర్జలనుండి దేవుని
వాకయ్మును రముగా తీసివేయుచునన్ ఆధారములపై; దానినే వారును కచిచ్తముగా
చేయుచుండిరి. అది వాకయ్మైయునన్దని, వాకయ్మునే దేవుడు తన సొంత కుమారుని
దావ్రా పర్తిబింబించుచుండెను, వారు పేమించుచునాన్మని చెపుప్కొనుచునన్ వయ్కిత్,
యెహోవాతానేసవ్యముగాలేఖనములదావ్రాపర్తయ్కష్పరచ్బడెను,ఆయనఏమిచేసాత్డని
చెపప్బడిందో, కచిచ్తముగాఆయనఏమిచేసాత్డనిదేవుడుచెపాప్డో,దానినేకచిచ్తముగా
ఆయనచేశాడు,దానినివారిముందుపర్తిబింబించాడు.వారి సంఘగుంపులపైయునన్
పేమనుబటిట్,అలాటివాటినిబటిట్,వారుజీవాధిపతినిదోషిగాతీరుప్చేశారు.
120 ఈ రోజున అదే గుంపును ఖండించి, వారి మీద నేరారోపణ చేసాత్ను, వారు అదే
కారయ్ము చే త్, వాకయ్ము దావ్రా దేవునిముందు, అంతే దోషారోపణతోయునాన్రు. ఈ
తరము నేరారోపణ చేయబడింది. గురుత్ంచుకోండి, హెబీ 13:8, “ఆయన నినన్, నేడు,
నిరంతరముఒకేరీతిగాయునాన్డు.”
121 వారు ఆయన మీద ఎలా నేరముమోపారు? కారణము వారి ఆచారములు
ఆయనను అంగీకరించలేదు, వారి హృదయములోదానిని భినన్ముగా ఎరిగియునాన్రు.
నీకొదేము, పరిశుదధ్ యోహాను 3వ అధాయ్యములో, దానిని బాగా వయ్కత్పరచ్లేదా?
“రబీభ్, పరిసయుయ్లమైన మేము,” బోధకులము, ఉపదేశకులము, నీవు దేవుని యొదద్
నుండి పంపబడిన బోధకుడవని మేము ఎరుగుదుము, ఏలయనగా దేవుడు అతనికి
తోడైయుంటేతపప్, నీవుచేయుచునన్కారయ్ములుఏమనిషియుచేయలేడు.” డండి?
పేరుగాంచినవారిమనుషుల చేత బహిరంగముగాసాకష్ మీయబడింది, మరియువారి
ఆచారములనుబటిట్,వారుఆయననుసిలువవేశారు.
122 నీవు చదవగలిగే అదే రీతిగా, అపొసత్లుల కారయ్ములు 2:38ని చదువలేని ఏ
పాఠకుడు లేడు, దానిలో మిగిలినవనీన్, నేను చదవగలిగినటేల్ వారు చదువగలరు.
కాని వారి యొకక్ ఆచారములను బటిట్, వారి జేబులో కలిగియునన్ వారి యొకక్
సంఘశాఖా టికెక్టల్ను బటిట్, వారు జేబులోమోయుచునన్ సహవాసపు కారుడ్లు, మృగపు
ముదర్లైయునన్వి; వాటిని తీసుకొని, వారు యేసును తాజాగా సిలువ వేయుచునాన్రు,
పర్జలముందు ఆయనను సిలువవేయుచునాన్రు, దీనిని చేసాత్నని వాగాద్నము చేసిన
దేవునినేవారు షించుచునాన్రు,ఆజాతిపైనాశనమునుతెసుత్నాన్రు.
123 ఇపుప్డు, అకక్డ, “వారు”, పాపులు కాదు “వారు”, ఆ దినమునయునన్ సంఘము,
వాకయ్మైయునన్ మనిషిలో తపుప్ను కనుగొనాన్రు. అది నిజమేనా? వాకయ్మైయునన్
మనిషితో వారు పొరపాటును కనుగొనాన్రు. ఇపుప్డు మనిషి దావ్రా పనిచేయుచునన్
వాకయ్ముతోవారు, పొరపాటును పటుట్కొంటునాన్రు. డండి, వారు సరిగాగ్ దానిని
తారుమారుగా చేశారు. అది, వయ్కిత్లోయునన్ది. ఈ, పరిశుదాధ్తుమ్డు దేవుని యొకక్
ఋజువుగుండాపనిచేయుచునాన్డు.
124 ఆయన కీసుత్యైయునాన్డని వారికి ఎలా తెలుసు? కారణము ఆయన
కీసుత్యైయునాన్డని, ఆయన కియలు ఋజువు చేసినవి. ఆయన అనాన్డు, “నాలో
పాపమునన్దని మీలో ఎవరు పిసాత్రు? నేను ఏమి చేసాత్నని లేఖనము చెపిప్ందో,
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దానినే నేను కచిచ్తముగాచేయలేదా!…నేనుమెసీస్యాయైయునాన్నని, పర్తి చనను
పలేదా, నేను ఎకక్డ తపిప్పోయానో, ఎవరైనా నాకు చెపుతారా, మీకు వాగాద్నము

చేయబడినవయ్కిత్ని నేనేగా.”
వారనాన్రు, “మంచిది,మాకుమోషేయునాన్డు,మేముమోషేనునముమ్తాము.”

125 ఆయననాన్డు, “మీరుమోషేనునమిమ్తే, ననున్ను నమేమ్వారు.మోషేనాదినమును
సియునాన్డు, ఈ దినమున జీవించగోరినాడు. రమునుండి, మోషే పర్వకత్లను
శాడు. తినన్గా దాని దావ్రా ఇకక్డ మీరు జీవి త్, దానిని తపుప్ అంటారు.”

ఆయననాన్డు, “మీరు వేషధారులు”, “మీరు ఆకాశముల వైఖరిని వివేచింపగలరు, ఈ
కాలముయొకక్ చననువివేచింపలేరు.”
126 ఆ కాలము యొకక్ చన, అది అకక్డేయునన్ది. వారు ఆయనను ఏ
హోదాలోయుంచారు. “ఒక పిచిచ్వాడు, ఒక ఢుడు”.వాకయ్మైయునన్మనిషితోవారు
తపుప్నుకనుగొనాన్రు.
127 ఆయనవాకయ్మైయునాన్డు. పరిశుదధ్యోహాను 1వ అధాయ్యముదానినిఋజువు
చేసుత్ంది, “ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవుని యొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము
దేవుడైయుండెను, మరియు వాకయ్ము శరీరధారియై మన మధయ్ నివశించెను.” ఆయన
సజీవమైన దేవుని వాకయ్మైయునాన్డు, ఏలయనగా ఆయన తన దావ్రా దేవునిని
వయ్కత్పరుచ్కునాన్డు. ఆయన దేవుని యొకక్ వాకయ్మునకు ఎంత సం రణ్ముగా
లోపరుచుకొనాన్డంటే,చివరకుఆయనమరియువాకయ్ముఒకక్టయాయ్రు.ఈదినమున
సంఘము కచిచ్తముగా, అదేగా యుండవలసియునన్ది, ఏలయనగా దేవుని వాకయ్ము
ఒకక్టేయునన్ది.
128 అనుచరణలో, నీవు మొతత్ము వాకయ్మును నిరాకరిసుత్నన్పుప్డు, నీవు ఎలా ఆ
వాకయ్ములో భాగముగా యుండగలవు? దానిని చేయుటకు కారణమేమనగా, అది
పర్జలను బటిట్ కాదు; ఆ కారణమును బటిట్యే, ఆయన పర్జలను “రికీక్లు”, మరియు
“రికెక్టాట్లు”, అని పిలుచుటనుబటిట్ దేవుడునాతోమాటాల్డియునాన్డు.దానికికారణము
సావ్రధ్ రితమైనసంఘశాఖలనుబటిట్,వారువారికిఇషాట్నుసారముగాజీవించేపర్జలను
అకక్డ కలిగియునాన్రు. వారు సతయ్మును సిలువ వేశారు. పర్జలు దానిని షణ
అంటారు, ఇంకావారుదానిని షణగా తయారుచేసాత్రు. వారుదానిని ఢతవ్ము
అంటారు, వారు సంఘమునకు వెళిళ్ ఆరాధించే దేవునినే, వారు షిసుత్నాన్రని వారికి
తెలియదు.
129 అందుచేత, ఈ సంఘ పర్జల మీద నేను ఈరోజు నేరారోపణ చేసాత్ను. యేసుకీసుత్
నామములో, దేవుని వాకయ్ అధికారము కింద, ఈ తరముపై నేను నేరారోపణ చేసాత్ను.
ఆయననుమరలామీరుసిలువవేయుచునాన్రు.
130 గమనించండి, “ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగాయునాన్డు,” దేవుని
వాకయ్ము,ఒకమనిషిలోసతయ్మనిఋజువుచేయబడింది.
131 రెండు కలవ్రిలను, మరియు వారి నిందను పోలచ్ండి. “ఆయన తనున్ తాను
దేవునిగాచేసికొనన్ందున,ఈమనిషిమముమ్లనుఏల డదు.” ఆ సభ, ఆ ఉదయమున
యేసును సిలువేసినపుడు, వారు కనుగొనన్ నింద ఏమిటి? అదేమనగా, “ఆయన తనున్
తాను దేవునిగా చేసుకొనాన్డు.” ఆయన దేవుడైయునాన్డు. “ఆయన సబాబ్తు దినమున
అతికర్మించాడు.” ఆయన సబాబ్తు దినమునకుపర్భువైయునాన్డు. ఆయనతనున్తాను
దేవునిగా చేసికొనాన్డని, ఆయనను దోషిగా తీరుప్ చేశారు. “దీనిని చేయుటకు నీకు
హకుక్లేదు. నీకుఏహకుక్ లేదు.మాయాజకులు, ఏదైనావసుత్నన్టెల్తే, అదిఆయాజకుల
దావ్రారావాలి.”ఇపుప్డుదానినిఈదినమునకలవ్రితోపోలచ్ండి.
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132 అది తండియైన దేవునిని, ఎంతగా సంతోషపరిచ్ందంటే, ఆ ఆతమ్,
తన సొంతకుమారుని లేపవలసియుండెను; పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా, మరియను
ఆవరించింది, మరియు ఆయన ఉదేధ్శయ్మును నెరవేరుచ్టకు, ఒక దేహమును
ముందుకు తెచిచ్ంది, “దేవుడు కీసుత్లోయునాన్డు, దైవతవ్ము యొకక్ సం రణ్త,
ఆయనలో శరీరాకారములోయునన్ది,” దేవుడు ఏమైయునాన్డో అది పర్జలకు
పర్తిబింబించుచుండెను, పర్తి మనిషి వయ్కిత్గతముగా ఎలాయుండాలో, దేవుడు సరవ్
పర్పంచమును డనిచాచ్డు; ఒక కుమారుడు, మరియు ఒక కుమారెత్. దేవుడు ఒక
మనిషిని తీసుకొని దానిని చేశాడు. ఆయన వారి యొకక్ సంసాథ్గతమైన హోదాలలో
చేరనందున,వారుఆయననుదోషిగాచేసి,ఆయననుసిలువవేశారు.
133 ఇపుప్డు కలవ్రిని ఈ రోజుతో పోలచ్ండి. [టేపు మీద ఖాళీయునన్ది –ఎడి.]
సంసాథ్గతమైన అహంకారమును బటిట్, దేవుని పర్ణాళికను మరియు దేవుని యొకక్
వాకయ్మును తపప్క మేము ఎరిగియునాన్మనే, భినన్మైన వైఖరిని మధయ్లో; దాని
కారణమున, ఎకక్డో దేవుడు ఒక చినన్ గుంపు పర్జలను తీసుకొని, తనున్ తాను
పర్తిబింబించుకొంటాడు, వారే వాకయ్మునకు తముమ్ను తాము తగిగ్ంచుకొంటారు. అది
ఆలాగుయుండరాదనివారుచెపప్లేరు.
134 ఆయనదానిని చేయలేదని, వారు చెపప్లేకపోయారు, ఏలయనగావారి సంఘము
దానికిసాకిష్యైయునన్ది. అదివారిముందుయునన్ది.వారుదానినికాదనలేకపోయారు.
వారు ఆయన చెపుప్కొను వాటిని కాదనలేకపోయారు. ఏలయనగా, వారు నమిమ్
మరియు చెపిప్యునన్ వాకయ్మే, అది ఆయనేయైయునాన్డని ఋజువు చేసింది.
ఏలయనగా, దేవుడు వాకయ్మును తీసుకొని, మెసీస్యాగా ఉండవలసిన, ఒక మనిషి
దావ్రాదానిని పించాడు. వారు ఆయనను వదిలించుకోవాలనుకొనాన్రు, ఆయనను
వదిలించుకొనుటకు వారు ఆలాగునే వెళతారు, వారి చదువుతో నిమితత్ము లేకుండా,
గుడిడ్తనము దావ్రా, అజాఞ్నము దావ్రా వారు దానిని చేశారు. లోక సంబంధముగా
మాటాల్డితే,వారుచురుకైనవారు,తెలివైనవారు.
135 గత రాతి మనము పోలిచ్యునాన్ము, ధనవంతుని వెలుగు తాకినపుడు, అతడు
ఏమి చేశాడో డండి. అతడు తిరసక్రించాడు, ఒక చురుకైన మనిషి. పౌలు మరొక
చురుకైనమనిషి, అతనిని డావెలుగుతాకింది. అతడుఏమిచేశాడు?అతడుదానిని
అంగీకరించాడు. కీసుత్ను ఎరుగుటకుగాను, తాను ఎరిగినదంత మరిచ్పోయానని
చెపాప్డు. అది అతని యొకక్ జీవితమును సువారత్కు యోగయ్మైనదిగా చేసింది. (గత
ఆదివారమురాతివరత్మానము).
136 ఈరోజునఅదిఅకక్డయునన్ది.దేవునిపిలుపునుకలిగియుండి,దానినిసప్ శించిన,
ఎవరో రముగా వెళిళ్పోయిన, మనిషిని బహుశ అది తాకుతుంది, అతడు ఏదో
వేదాంత పాఠశాలకు వెళిళ్, ఏదో సిదాధ్ంతమును నేరుచ్కొనాన్డు. అతడు తపప్క ఆ
సిదాధ్ంతము దావ్రా జీవించాలి, లేనిచో అతని సహవాసపు కారుడ్ను వదులుకోవాలి.
అతడు దానిని చేసేత్, అతనికి నలల్ని ముదర్వేయబడుతుంది. ఎవ అతనిని రానివవ్రు,
కారణమేమనగా ఒకపుప్డు అతడు ఒక దానికి చెందియునాన్డు, ఇపుప్డు దానితో
లేడంటారు. ఆ మనిషితో ఏదో తపుప్యునన్దని వారు గురుతు వేసాత్రు, మరియు
వారి సంఘములోనికి అతనిని రానివవ్రు. అపుప్డు, సంఘము ఒకే చన కోసము
ఎదురు సుత్ంది,వారునమిమ్నదానినేఅతడునముమ్తునాన్డాలేదాఅని.
137 అతడు ఒక మెథడిషుట్యైతే, అతనికి గురిత్ంపు కారుడ్యునన్టెల్తే, అతనికి గురిత్ంపు
కారుడ్యునన్టెల్తే…అతడు మరొక సహవాసమునకు చెందినా, లేక ఏకతవ్మైనా,
లేక తితవ్మైనా, చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ యైనా, అది ఏమైనపప్టికి పరవాలేదు, పెంతెకొసుత్
సంఘహోదాలైనా, ఆ హోదాలు ఏదైనా పరవాలేదు. అతడు గురిత్ంపు కారుడ్ను
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కలిగియునన్టెల్తే, కేందర్ము అతని పటల్ శర్దధ్ వహించియునన్దని వారు భావిసాత్రు,
మరియు అతని మనసుస్ను పరీకిష్ంచి, అతనికి మానసికతతవ్ పరీకష్ను ఇసాత్రు, అతడు
వారి ముందు మాటాల్డటానికి, అతనికి తగినంత ఉనన్తమైన, జాఞ్నయుకత్మైన అరహ్త
ఉనన్దేమో సాత్రు. అతనికి అది లేకపోయినటెల్తే, వారతనిని కిందికి తోసివేసాత్రు.
అది నిజము.
138 కానీ డండి, పర్భువు యొకక్ హసత్ము అతని మీద ఉనన్దో లేదో సంఘము
తపప్కగమని త్యుండాలి,దేవుడుఅతనికినిరాధ్రణఇచాచ్డోలేదోసంఘము డాలి.
దాని కొరకే తపప్క ఎదురు డాలి. కాని ఈ దినము, వారు దేవుని కుమారునితాజాగా
సిలువ వేసుత్నాన్రు. ఒక మనిషి, దేవుని కృప దావ్రా సమరుధ్డైయునన్పుప్డు, దేవుని
చేత పిలువబడియునన్పుప్డు, దేవుడే సవ్యముగాఅతనిదావ్రా పర్తిబింబింపనియయ్ండి.
“నేను చేయు కియలు మీరును చేసాత్రు.”, అని ఆయననాన్డు. గమనించండి ఎలాటి
దినమునమనముజీవించుచునాన్మో!
139 వారు, ఆ కారణమును బటిట్యే, ఈ ఉదయము మనము సినటుల్ వారు
ఆ కలవ్రినే తీసుకొంటారు. ఇపుప్డు, అది సతయ్మైయునన్దని వారికి తెలుసు; కాని
అ యను బటిట్, గరవ్మును బటిట్. యేసు వారితో ఏమనాన్డు? “నేను దేవుని యొకక్
వేలి దావ్రా దయయ్ములను వెళళ్గొటుట్చునన్పుప్డు, మీ కుమారులు వాటిని దేని దావ్రా
వెళళ్గొటుట్చునాన్రు?వారినేమీకుతీరుప్తీరచ్నివవ్ండి, డండి, నేను దేవుని వేలిదావ్రా
దయయ్ములనువెళళ్గొటుట్చునన్పుప్డు”.
140 ఇపుప్డు, “అది దేవుని యొకక్ వేలుయైయునన్దా?” అని వారు చెపిప్నటుల్ మీరు
వినన్టుల్గా. నేను దానిని డగోరుచునాన్ను, వారు ఆయనను అడిగిన పర్శన్ నాకు
ఇషట్ము.వారుదానిపటల్ ఎంతోచురుకుగాయునాన్రు.
141 గమనించండి, “ఎందుకంటే ఆయన తనున్ తాను దేవునిగా చేసికొనాన్డు.” ఆయన
దేవు యునాన్డు. “ఆయనమముమ్లనుఏలుటమాకుఇషట్ములేదు.”
142 ఇపుప్డు విషయముఏమనగా, అదేపాతకేక తిరిగివసుత్ంది, “బైబిలుమనిషిదావ్రా
వాయబడింది”, అని వారంటారు. మేము దాని దావ్రా జీవించవలసిన పని లేదు”. అది
దేవుడైయునాన్డు.అదిదేవుడేసవ్యముగా.

నినన్టి దినమున నేను ఒక మనిషినితో మాటాల్డుచునాన్ను, అతడనాన్డు,
“ఎవరోకొందరుమనుషులుబైబిలునువాసియునాన్రు.”

నేననాన్ను, “అవును అకక్డేయునన్ది, ఆయన పేరు, దేవుడుగా ఆయననుమనము
ఎరుగుదుము.”
143 యోబునుండి,కొతత్ నిబంధన వరకు, ఆ లేఖనములుదరిదాపుగానాలుగువందల
సంవతస్రముల వయ్వధిలో వాయబడినాయి, మరియు వందల, వందల సంవతస్రముల
వయ్వధిలో అవి వాయబడినాయి. అది వేరు వేరు మనుషుల దావ్రా వాయబడింది,
మరియు వారు ఒకరినొకరు ఎరుగరు, దేశములోని వేరేవ్రు భాగములలో వారునాన్రు,
కానిఒకక్మాటమరొకమాటనుతపుప్గాచెపప్దు.యేసుకీసుత్రకత్ముకిందకువచిచ్.అకక్డ
ఏవాగాద్నమునైనామీరుహకుక్గాచెపుప్కొనవచచ్నినేనుమీకుసవాలుచేయుచునాన్ను.
144 కాని వారు దానిని చేయరు. వారు వచిచ్ ఇలా అంటారు, “ఓ, దేవా, నేను దీనిని
చేయాలనుకొంటాను. నాకుగొపప్వరమియుయ్. హలెల్ య”! పర్భువా! దేవునికిమహిమ,
నేనుపొందాననినేనునముమ్తాను.హలెల్ య!” అదిఎనన్ పనిచేయదు.నీవుఎంత
వేదాంతానిన్ముందుకుతెచిచ్నా,అదిపనిచేయదు.
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145 దేవుడు తపప్క ఆ మారు మనసును అంగీకరించవలసియునన్ది. దేవుడు తపప్క
దానిని చేయాలి. మనము ఆ వరుసలో ఎంతో చెపప్వచుచ్, కాని మీరు గర్హిసుత్నాన్రని,
నా నిరీకష్ణ.
146 డండి, అయితే వాకయ్ము వారిపై ఏలుబడి చేయుటవారికి ఇషట్ము లేదు. నేను
చెపేప్దేమిటంటే, “మీలో పర్తి ఒకక్రు తిరిగి వెనుకకు వెళళ్ండి. మీరు తపుప్గాబాపిత్సమ్ము
పొందారు.మీరుకాథలిక్సంఘములోబాపిత్సమ్ముపొందారు”.
147 “దానినిమాకుచెపప్టానికి నీవు ఎవరవు?” అది నేనుకాదు, అదివాకయ్మైయునన్ది.
“మేము—మేము నముమ్తాము అంటారు…కాని నేను చెపుతాను,” నీవు ఏమి
నమమ్తావో నేను లెకక్చేయను; అది బైబిలు ఏమి చెపుతుందో అదియే. “కాని మేము
దానిదావ్రాజీవించనవసరములేదంటారు.”
148 మీరు దానిని తపప్క చెయయ్ండి, లేనిచో మీరు ఈ బైబిలు తీరుప్ కిందయునాన్రు.
కారణము, “ఎవడైనను ఒక మాటను దీని నుండి తీసినా, లేక దానికి ఒక మాట
కలిపినా,జీవగర్ంథములోనుండిఅతనిపాలుతీసివేయబడుతుంది,”అతడుసేవకుడైనా,
సంఘసభుయ్డైనా,లేకఅతడుఎవరైనపప్టికి.అదిదేవుడైయునాన్డనిబైబిలుచెపుతుంది.
149 “అదిమామీద ఏలుబడి చేయరాదు.” వారువారి ఆచారములను, సంఘశాఖలను
తీసుకొంటారు, వారు లోపట నముమ్చునన్ చినన్ చినన్ విషయములు, అవి మనుషుల
సభల దావ్రా దతత్త చేసుకోబడాడ్యి, దేవుని వాకయ్మునకు బదులుగా వారు దానిని
తీసుకొంటారు.
150 వారుఏమిచేశారు?ఒకహంతకుడైనబరబాబ్నుతీసుకొనాన్రు,దేవునికుమారునికి
బదులుగా,మొదటిసిలువదినమున.
151 ఈరోజున, ఒక అబదధ్మైయునన్, మరణమారగ్మైన, ఎవరో ఒకమనుషునిమాటను
వారు తీసుకొనుచునాన్రు, దేవుని వాకయ్మైయునన్, జీవమారగ్మును తీసుకొనుటకు
నిరాకరించుచునాన్రు. పర్భువు యొకక్ వాకయ్ములో వారు తపుప్యైయునాన్రని,
ఈ తరముపై నేను నేరారోపణ చేయు , వారు దోషులని తీరుప్ తీరుచ్చునాన్ను.
సిలువేసినందుకు, ఆతమ్ను సిలువ వేయుటకు పర్యతిన్ంచుచునన్ందున వారు
సిలువవేసినందుకుదోషులైయునాన్రు.
152 పర్తిచోట, ఒక ఉజీజ్వము కొరకు వారు పిలుసుత్నాన్రు. వాకయ్మే, దానికై అది పర్జల
గుండా పని చేయలేనపుడు. ఎలా మీరు ఉజీజ్వమును కలిగియుండబోవుచునాన్రు?
ఎవరైనా దాని కొరకు నాకు జవాబు చెపాప్లని కోరతాను. మీరు ఉజీజ్వమునే
నిరాకరించుచునన్పుప్డు, అది ఎలా పని చేసుత్ంది? బాగునన్ది, వాటి గురించి పర్వకత్
మాటలాడలేదా, “దైవభకిత్గలవారి వలెయుండు.” ఆమెనుక,వారిసొంతపోలికలు, జీవ
వాకయ్మునుతోసివేయలేదా.ఈరోజునవారిసొంతపోలికలు,వారికిఉజీజ్వమునుతెచుచ్
వాకయ్మునేనిరాకరిసాత్రు;వారిఆచారములు,వారిపోలికలు.అవునండి.
153 వాకయ్మునకు బదులుగా, వారు వారి యొకక్ సంఘశాఖను, సిదాధ్ంతాములను
తీసుకొంటారు, మరియుఆయనవాకయ్మును సిలువవేసి, పర్జలపై ఆయన వాకయ్ము ఏ
పర్భావములేకుండాచేసాత్రు.దేవునివాకయ్మును,వారుఎంతోవివరముగా సినపుడు,
సరిగాగ్ దానికైదానినిఉంచినపుడు,దానినిచేసాత్నని దేవుడువాగాద్నముచేసియునాన్డు,
ఆయన ఇకక్డయుండి దానిని చేయుచునాన్డు, వారు దానిని ఎగతాళి చేసి, దానికి
రముగావెళిళ్పోతారు,అది షణయైయునన్ది.వారువాకయ్మునేసిలువవేయుటకు

పర్యతన్ముచేయుచునాన్రు.
154 ఎందుకు వారు దానిని సిలువవేసాత్రు? వారు దేవునిని ఎలా సిలువవేయలేరో,
ఆలాగునే వాకయ్మును ఎంతమాతర్ము సిలువ వేయలేరు. దేవునిని పటుట్కొనియునన్ ఆ
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దేహమును దేవుని కుమారుని వారు సిలువ వేశారు. వారు దానిని చేయగలిగారు, కాని
వారు దేవునిని సిలువ వేయలేరు. ఆ సమయములో, ఆయన బలి అరప్ణయైయునన్
కారణమున, నితయ్జీవమునకుముందుగా నిరణ్యించబడిన, అనేకమంది కుమారులను
తెచుచ్టకు, ఆయన సిలువవేయబడవలసియుండెను అపుప్డు వారు దానిని
చేయవలసియుండిరి, కాని ఇపుప్డు వారు దానిని చేయలేరు. వారు దానిని చేయలేరు,
ఏలయనగావాకయ్ముదానికైఅదినివసిసుత్ంది.
155 “కాని వారు ఏమి చేశారు? వారు దేవునిని ఏరప్రచారు? బోధకుడా, అలాగైతే నీవు
ఏమి చెపుతునాన్వు? అలాగైతే, వారు ఆయనను సిలువ వేశారని, ఇకక్డ ఎలా నీవు
వేదికనునిరిమ్ంచుచునాన్వు?”
156 వారి సిదాధ్ంతముల దావ్రా, సువారత్ పర్భావములను పకుండా పర్జల మీద
సిలువవేయుచునాన్రు. అదే సిలువవేయుట. సంఘములు, శాఖలు అను పిలువబడు
ఈ పెదద్ సమాధి గదులలో పర్జలను ఉంచి, ఒక సిదాధ్ంతపు గీతను గీయుచునాన్రు,
అపుప్డుదేవునియొకక్వాకయ్ము,వారిమీదఏ పర్భావమును పదు, ఏలయనగా, అవి
సంభవిసాత్యని కీసుత్ చెపిప్న కారయ్ములనే వారు తపుప్ అనుచునాన్రు. ఎందుకంటే అది
సరిగాగ్వారిసిదాధ్ంతముపర్కారమువచిచ్యుండలేదు.
157 ఆలాగుననే ఆయన వసాత్డని వారు గర్హించియునన్ పర్కారము ఆయన రాలేదు.
దేవుడుపంపినమారగ్ములోఆయనవచాచ్డు,ఆయనకచిచ్తముగావాకయ్ముతోవచాచ్డు.
ఆశచ్రయ్ముకాదు,ఆయనఅనాన్డు, “ఆయనదానినిజాఞ్నులకువివేకముగలవారికనున్ల
నుండి వాటిని మరుగపరచి, నేరుచ్కొనే పసిబాలురకు వాటిని బయలుపరిచ్యునాన్వు.”
మీరుగర్హించారా? [సంఘము“ఆమేన్”చెపాప్రు–ఎడి.]
158 ఓ, వాకయ్ముయొకక్ పర్భావములను వారు సిలువవేసియునాన్రు. ఇకక్డ నా దగగ్ర
ఎనోన్ లేఖనములునాన్యి. నేను కేవలము రెండు లేక డింటిని చిసాత్ను. వారు
దానినిసిలువవేసాత్రు.

నీవంటావు, “వారువాకయ్మునుఎలాసిలువవేసాత్రు?”
159 ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏక రీతిగియునాన్డనియు యేసు చెపినపుడు,
హెబీ13:8;వారంటారు, “ఆయనఅలాయునాన్డా.” డండి?మంచిది.
160 యేసుఅనాన్డు,ఆయనసంఘమునకుఇచిచ్నచివరిఆజఞ్, “మీరుసరవ్లోకమునకు
వెళిళ్”, మారుక్ 16, “మీరు సరవ్లోకమునకు వెళిళ్ సువారత్ను పర్కటించుడి. నమిమ్న వారి
వలనఈ చక కియలు కనపడును సరవ్లోకమును; సరవ్ సృషిట్కి!” అది ఇంకా సగము
లోకమునకువెళళ్లేదు.యేసుపేరునుకనీసముఎనన్ వినకుండా,పర్తిసంవతస్రము,
లకష్లమంది చనిపోవుచునాన్రు. కాబటిట్, అవి ఇంకా సాధారణ ఆజఞ్లైయునన్వి. అవి
ఇంక దేవుని యొకక్ ఆజఞ్లైయునన్వి. “సరవ్లోకమునకు, సరవ్ సృషిట్కి సువారత్ను
పర్కటించుడి. నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందువాడు రకిష్ంచబడును; నమమ్ని వానికి శికష్
విధించబడును.నమిమ్నవారివలనఈ చకకియలుకనపడును.నానామమునవారు
దయయ్ములను వెళళ్గొడతారు; వారుకొతత్ భాషలతోమాటాల్డతారు; వారు సరప్ములను
ఎతిత్ పటుట్కుంటారు, లేక మరణకరమైనదేది తాగినను అది వారికి హాని చేయదు; వారు
రోగులమీదచేతులుంచినపుడు,వారుసవ్సథ్తనొందుదురు.”
161 వారంటారు, “అది మరొక తరమునకు,” దాని పటల్ దేవుని యొకక్ ఆజఞ్ను ఏ
పర్భావములేనిదిగాచేసాత్రు,పర్జలపటల్ఆవాకయ్పర్భావమునువారుసిలువేసాత్రు,ఆమేన్.
162 పెంతెకొసుత్ దినమున, పేతురు అనాన్డు, దేవుని రాజయ్పు తాళపు చెవులు కలవాడై:
యేసు అపుప్డే అతనికి ఇచాచ్డు, “నీవు ఇకక్డ ఏమి చెపుతావో, పైన నేను దానిని
చెపుతాను.”
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163 పరిశుదాధ్తమ్ను,వారుఏమిచేయాలనిపెంతెకొసుత్ దినమునవారుఅడిగారు,వారు
ఎంతగానో దానిని అనుభవించుచుండిరి; వారు దానిని పనికిరానిది అని పిలిచినటుల్,
ఇతరులు పర్వరిత్ంచుటను వారు గమనించుచుండిరి; వారు లు , తాగినవారి వలె,
ఎగురు ,పడిపో ,పర్వరిత్ంచుచుండిరి.

వారనాన్రు, “వీరంద కొతత్మదయ్ముతోమతుత్లైయునాన్రు.”
164 అయితే అకక్డ పేతురు అని పేరుగల మనిషి, దేవుని రాజయ్మునకు తాళపు
చెవులు కలిగినవాడై. నిలబడి అనాన్డు, “వీరు మదయ్ముతో మతుత్లైన వారు కాదు”,
అపొసత్లుల కారయ్ములు 2వ అధాయ్యము “పొదుద్ పొడిచి జామయిన కాలేదు, పర్వకత్
దావ్రా చెపప్బడిన సంగతి యిదే,” డండి, తినన్గా తిరిగి వాకయ్ములోనికి వెళాళ్డు,
ఆతమ్ఇంక వాకయ్మైయునన్దని పుచునాన్డు,వాకయ్ముఇంక ఆతమ్యైయునన్ది,
దేవుని యొకక్ వాకయ్ము. “యోవేలు పర్వకత్ దావ్రా చెపప్బడినటుల్గా అది వసుత్ంది,
యోవేలు 2:38, ‘అంతయ్ దినములయందు నేను మనుషులందరి మీద నా ఆతమ్ను
కుమమ్రించెదను.”’
165 వినండి, ఆ పర్వకత్ అకక్డ నిలబడియునాన్డు. అతని వైపు డండి, నిరభ్యముగా,
ఆ గుంపు మీద అకక్డ నిలబడి, వారిపై నేరారోపణ చే త్ వారు దోషులని తీరుప్
చేయుచునాన్డుఅనాన్డు, “ఇదేఆలేఖనము!ఇదేపర్వకత్యైనయోవేలుదావ్రాచెపప్బడిన
సంగతి! ‘మనుషుయ్లందరి మీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను. మీ కుమారులును మీ
కుమారెత్లును పర్వచించెదరు. ఆ దినములలో నా దాసుల మీదను నా దాసురాండర్
మీదను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను గనుక వారు పర్వచించెదరు; పైన ఆకాశమందు
మహాతాక్రయ్ములును, కింద మి మీద చక కియలను, రకత్మును అగిన్ని
పొగ ఆవిరిని కలుగజేసెదను.”’ అది వాకయ్మైయునన్దని, వాకయ్ము దావ్రా ఋజువు
చేయుచునాన్డు.
166 వారు నవివ్ దానిని ఎగతాళి చేశారు, వారు తీరుప్లోనికి వెళిళ్పోయారు. వారి
పటట్ణము కాలిచ్వేయబడింది, వారు ఒకరి పిలల్లను ఒకరు తినాన్రు. ఈరోజు వారు
పర్పంచమంతటా చెదిరిపోయిన పర్జలుగాయునాన్రు, ఈ వాకయ్మును సజీవముగా
చేయుటకు, పరిశుదాధ్తుమ్డు ఇంక దేవుని యొకక్ వాకయ్మైయునాన్డని, అది
పుచునన్ది.

167 యేసుకీసుత్ వయ్కిత్యైయునాన్డు, మనిషి, దేవుడు, హలెల్ య. ఆయన దేవుని
యొకక్పర్తయ్కష్తయైయునాన్డు.ఆయుగమునకుదేవునివాకయ్మునుపర్తిబింబించుటకు,
ఆయన శరీర పములోయునన్ దేవుడైయునాన్డు, ఆ యుగము దేవుని యొకక్
వాకయ్ము చునటుల్చేయుచునాన్డు.
168 ఈ రోజున పరిశుదాధ్తుమ్డు అదేయైయునాన్డు. వాయబడిన వాకయ్ము పై
దేవుని ఆతమ్యైయుండి, ఈ యుగమునకు దానికై అది పర్తిబింబించుటకు ఎవరినో
కనుగొనుటకువెతుకుచునాన్డు,ఆయననినన్,నేడు,నిరంతరముఏకరీతిగాయునాన్డని
ఋజువు చేసాత్డు. పరిశుదధ్యోహాను 14:12, “నేను చేయు కియలుమీరును చేసాత్రు.”
“యేసుకీసుత్ నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగాయునాన్డు.” డండి, దానికై అది
పర్తిబింబించుటకు,దానిదారినికనుగొనుటకుపర్యతన్ముచేయుచునన్ది.
169 వారు దానిని చేయలేకపోయారు. పర్జలు ఎంతో ఎకుక్వుగా వారి సంఘశాఖలను
రిచ్ తలంచారు, వారు కలిగియునన్ చినన్ ళుళ్, అవే వారి సంఘములుగా

పిలవబడాడ్యి”, కాబటిట్ వారు దానిని వినలేదు”. కాబటిట్ ఈ దినమున వారు అదేశిసాత్రు
అదేకారయ్ము,మరలాసిలువవేయట.
170 పెంతెకొసుత్ దినమున, పేతురనాన్డు “యె షలేములో దయలో
నివాసముండుమనుషులారా,నామాటలువినండి. వీరుమదయ్ముతోనుమతుత్లైనవారు
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కాదు. మీరు నిమమ్ళముగా నిలిచియునన్టెల్తే, అది ఏమిటో మీకు నేను పిసాత్ను”.
అతడుముందుకువెళిళ్,వారికివివరిసుత్నాన్డు.
171 వారు దీనిని వినన్పుప్డు, వారి హృదయములలోనొచుచ్కొనాన్రు, వారు అనాన్రు,
“రకిష్ంచబడుటకుమేముఏమిచేయాలి?దీనినిసీవ్కరించుటకుమేముఏమిచేయాలి?నీ
మాటసతయ్మైయునన్దనిమేముఒపిప్ంచబడాడ్ము”.
172 అతడనాన్డు, “పర్తివాడు మారుమనసుస్పొంది, పాప కష్మాపణ నిమితత్ము
యేసుకీసుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి, అపుప్డు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ అను
వరము పొందుదురు. ఏలయనగా ఇది మీకు, మీ పిలల్లకు, రసుథ్లందరికి, మన
పర్భువైన దేవుడు పిలిచిన వారందరికి చెందును. ఇదే వారు తపప్కచేయవలసియునన్ది.
మారుమనసుస్పొంది,యేసుకీసుత్నామమునబాపిత్సమ్ముపొందాలి”.
173 ఈ రోజు, రోమన్ కాథలిక్ సంఘము, ఆ సాథ్నమును తీసుకొనుటకు, “తండి,
కుమార, పరిశుదాధ్తమ్ను,” దతత్త చేసుకొనన్ది. దానికి బదులుగా, పర్భు రాతి భోజనము,
“నాలుకను చాపి అపప్మును తీసుకొనుట,యాజకుడు దాకాష్రసమునుతాగుట, మీరు
ఒకక్టిగా ఏకమైయునాన్రు.” పరిశుదాధ్తమ్కు బదులుగా, “పర్భురాతి భోజనము,” నకు
బదులుగా, “పరిశదధ్ పర్భువు భోజనము అను పండుగ”. “తండి, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్”
అనుతితవ్బాపిమ్సమ్ముఇచుచ్ట, బైబిలులోఅదికనీసమువాయబడలేదు.తండి,కుమార,
పరిశుదాధ్తమ్యొకక్ పేరు, పర్భువైనయేసుకీసుత్. అయితే రుఖ్లగు ఈ తరమువారికి
మీరుదానిని పినపుడు…
174 పేతురుఅనాన్డు, “ రుఖ్లగుఈతరమువారికివేరైరకష్ణపొందుడి”.
175 నీవు దానిని వారికి పినపుడు, వారు ఏమి చేసాత్రు, దానిని ఎగతాళి చేసి
వారంటారు, “మా సంఘము ఆ విధముగా దానిని బోధించదు”. అపుప్డు మీరు
దోషులైయునాన్రు. అపుప్డు పర్జలనుండి దేవుని శకిత్ని రముగా తీసివేయుటదావ్రా
మీరు దోషులైయునాన్రు, యేసుకీసుత్ను సిలువవేసినందుకు మీరు దోషులైయునాన్రు.
దేవునివాకయ్మునే నీవువారికి సిలువవేయుచునాన్వు, నీ సంఘముతోపాటునినున్ నీవు
దోషిగాతీరుప్చేసుకొనుచునాన్వు,వారినిమృతుయ్వువలలోనికినడిపిసాత్వు.
176 గత ఆదివారమున నేను ఆ సేవకుడి గురించి చెపిప్యునన్టుల్గా, ఆయన అకక్డ
పర్జలతోయునన్మారిట్న్ థర్కింగ్యైయునాన్డు,తినన్గావారినిమరణపుఉరిలోనికి
నడిపించుచునాన్డు. ఓ, ఎవరైనా ఒకరు ఆ మనిషితో మాటాల్డితే బాగుంటుంది! నేను
మాటాల్డాలనుకొంటునాన్ను. అది పైకి లేచుచునన్ క్లులోని సమానతవ్మును రిచ్,
డండి, లేక భేదమేమిటి? అయోయ్, బాగుంది! ఒక మనిషి యొకక్ రంగును బటిట్

అతనితో సహవాసము చేయుటకు తగినంత హృదయములేనపుడు, వారు ఎలాగైనా
దోషులుగా తీరుప్తీరచ్బడి, చనిపోయియునాన్రు. ఈ దేశము వారికి హకుక్నిసుత్ంది.
దానికి వయ్తిరేకముగాపోరాడవదుద్. వదుద్. ఎవరైనా, ఐరిష్ వారితో, జరమ్నీ వారందరితో
లేక ఎవరితోనో సహవాసము చేయ డదంటే? అది ఎనన్ కైసత్వులను బాధించదు.
వారు తినన్గా ముందుకు కదులుతారు. ఆ మనిషి కైసత్వుడైయునాన్డు. ఒక సేవకుడు,
దానికి వయ్తిరేకముగా పర్జలను తిరుగుబాటుచేయుటకు నడిపించ డదు. అది
లకష్లమంది చనిపోవటానికికారణమవుతుంది. అదిమరొక ఉదయ్మానిన్పారంభిసుత్ంది.
మరియుదానినిచేయుటఅవమానకరమైయునన్ది.
177 అదే కారయ్ము ఇకక్డ తినన్గా సంభవించుచునన్ది, ఖచిచ్తముగా మరలా అదే
కారయ్ము. అది సతయ్ము. డండి? పర్జలుకేవలము, సతయ్ముఏమైయునన్దో, కేవలము
సతయ్మును డగలిగినటెల్తే బాగుంటుంది. “మా సంఘము దానిని నమమ్దు. మేము
మరొకమారగ్మును కలిగియునాన్ము.” అది సరియైనమారగ్ము కాదు. అది ఆ కారయ్ము
కాదు.
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178 అతడనాన్డు, “మారుమనసుస్పొంది, పాపకష్మాపణ నిమితత్ము యేసుకీసుత్
నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి” ఇపుప్డు వారు దానిని చేయరు, ఓ, అలాగైతే వారు
ఏమిచేసాత్రు?ఇపుప్డుఅదివందలలో, కేవలముఒకక్టిబహుశవెళళ్గలిగినంతతవ్రగా,
మనముదానియొదద్కువెళదాము.
179 ఇపుప్డు రెండవసారి సిలువవేయుట, అలాగైతే, ఒక మనిషి “తండి, కుమార,
పరిశుదాధ్తమ్ను” అంగీకరించనటెల్తే, వాకయ్మునకు బదులుగా ఒక ఆచారము, పేరుకు
బదులుగా బిరుదులు, అతడు పర్జలకు ఏమి చేసాత్డు? అతడు వాకయ్ము యొకక్
పర్భావములను పర్జలకు సిలువ వేసాత్డు, “మారుక్ 16 కేవలము ఆ తరమునకు
అనన్పుప్డు”.
180 దేవుడు సవ్యముగా తినన్గా అకక్డే అనాన్డు యేసు వారితో మాటాల్డు
అనాన్డు, “మీరు సరవ్లోకమునకు వెళిళ్ సరవ్ సృషిట్కి సువారత్ పర్కటించుడి. నమిమ్
బాపిత్సమ్ముపొందినవాడు రకిష్ంచబడును; నమమ్ని వానికి శికష్ విధించబడును. మరియు
నమిమ్నవారి వలన ఈ చనలు వెంబడిసాత్యి…” పర్తి పర్జకు, అదే సువారత్. “నమిమ్న
వారి వలన ఈ చక కియలు కనబడును.” ఒక మనిషి దానిని బైబిలులోనుండి
కతిత్రించుటకు పర్యతిన్సుత్నన్పుప్డు, అతడు సంఘమునకు సువారత్ పర్భావములను
సిలువవేసుత్నాన్డు. కాబటిట్ యేసుకీసుత్ నామములో నేను మీ పై నేరారోపణ చేసాత్ను!
పర్భువునుహతయ్చేసుత్నన్ందుకుమీరుదోషులైయునాన్రు!
181 సంఘము ఆయనను దేవ్షించింది. ఎందుచేత? ఆయనే వారి యొకక్
దేవుడైయునాన్డు. వారు ఆయనను దేవ్షించి, వారి మెసీస్యాగాయుండుటకు
నిరాకరించారు,లేదండి,అలాటిమెసీస్యావారికిఅవసరములేదు.
182 ఈ రోజున సంఘము అదే చేసుత్ంది. అది వాకయ్మును నిరాకరిసుత్ంది. అది వారికి
అవసరములేదు.దానినివారునముమ్ట, వారికిభోదించబడియుండిన సిదాధ్ంతములకు
అదివయ్తిరేకమైయునన్ది.
183 వాకయ్ము మెసీస్యాయైయునాన్డు. మీరు దానిని నముమ్తారా? [సంఘము,
“ఆమేన్”, చెపాప్రు –ఎడి.] మంచిది, అలాగైతే వాకయ్ము యొకక్ పర్తిబింబము
ఏమిటి? ఒక మెసీస్యా యొకక్ పర్తిబింబమైయునన్ది. అదే మన మధయ్యునన్
పరిశుదాధ్తమ్యైయునాన్డు. ఎకక్డ ఆయనకుఒక దీపముదొరుకుతుందో,దానిగుండా
పర్యతిన్ త్, ఆయనతనున్తానుపర్తిబింబించుకొనుచునాన్డు, ఆయనవెలుగునుదేని
దావ్రాఇవవ్గలడు,ఆచారములతో,తదితరములతోపొగబటిట్నదికాదు.
184 గురుత్ంచుకోండి, “వారు లేచి తమ దివిటీలను చకక్పెటిట్రి”, చిమీమ్లను కడిగారు,
కాని అది చాలా ఆలసయ్మైపోయింది. కాబటిట్ ఈ చివరి దినములలో ఈ థరన్
వారు, పెసిబ్టేరియన్ లు, మెథడిషుట్వారు, పరిశుదాధ్తమ్ను పొందాలని పర్యతన్ము
చేయుచుండగా, ఒక మనిషి సినపుడు, ఎందుచేత, మీకు తెలుసా, వారు దానిని
పొందలేదు. బాగునన్ది, వారు భాషలతో మాటాల్డవచుచ్, పైకి కిందికి ఎగరవచుచ్, కాని
ఏమి సంభవించిందో గమనించండి. ఇది ఒక కాలపు చన, అదేమనగా ఆమె పని
అయిపోయింది.మనముఅంతములోయునాన్ము.
185 ఏసమయములోనైనా, “పైకిరమమ్ని!”సంఘముసవాలునువింటుంది.ఆమేన్.
186 సరిగాగ్ ఖచిచ్తముగా కర్మములో ఉంచబడియునన్ది. ఆయన పనిచేయగలిగే వారి
గుండా, పరిశుదాధ్తుమ్డుయేసును ఒకయధారథ్తగా చేసుత్నాన్డు, తనున్ తానుఋజువు
చేసుకొనుచునాన్డు; కిందకు వచిచ్, ఆయన చితర్ము తీయునటుల్, దానిని పాడు,
సైనుస్ దానిని తీసి, దానిని రిచ్ మాటాల్డునటుల్ సమసత్ చేశాడు, ఆయన ఏమి
చేసాత్నని చెపాప్డో ఖచిచ్తముగా ఋజువుచేయుచునాన్డు. ఆయన ఏమిచేసాత్నని
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చెపాప్డో ఖచిచ్తముగా లేఖనానుసారముగా, ఆ కారయ్ములనే చేయుచునాన్డు. ఇపుప్డు,
ఒకఆచారముకాదు,లేకఒకమనిషితయారుచేసుకొనన్ఆలోచనకాదు,ఎంతోరకత్ము,
అగిన్, పొగ అలాటి సరుకుకాదుకాని లేఖనానుసారమైనమెసీస్యాఋజువు. మనము
ఎంతోఅనుకరణచేయువారిని,అలాటివికలిగియునాన్ము;కానిఅదికేవలమునిజమైన
వాకయ్ముబాగుగా పర్కాశించునటుల్ చేసుత్ంది, అది సతయ్ము, ఆతమ్ సంబంధమైన పర్జలు,
తపుప్ఒపుప్లమధయ్తీరుప్చేయగలరు. డండి.
187 ఆయనను నిరాకరిసాత్రు! వారి మెసీస్యాను నిరాకరించారు, “మాకు ఆయన
అవసరములేదు”. దానినేఈరోజువారుచేయుచునాన్రుసరే, నేనుఅకక్డకు వెళిళ్ వారి
వలెపర్వరిత్ంచాలి.అదినాకుఏమాతర్ముఅవసరములేదు”.మంచిది,అపుప్డునీవుదానిని
ఏమాతర్ముకలిగిలేవు, డండి?ఇపుప్ అదే.
188 ఆయన సరియైనవాడుగా గురిత్ంచబడినప్టికి, ఆయన వారికి అవసరము లేదు.
వారు ఆయనను అసహియ్ంచుకొనాన్రు. అది ఏమైయునన్ది? వారి సంఘకాపరులను
“పాములు” అని మనము పిలుసాత్ము. “మీరు సునన్ము కొటిట్న సమాధులు, మీరు
సునన్ముకొటిట్నగోడలు,అనిఆయననాన్డు.మీరుబయటకుకాలరుల్చుటుట్కొని,లోపల
చచిచ్న వాని ఎముకలతోయునాన్రు.” ఆయన వారిని గుదుద్లువేయకుండా వదలలేదు.
ఒకఅతిచినన్ గలలీయుడు,ఒకవడల్వానికుమారుడు,అయితేఆయనవారితోకరుకుగా
వయ్వహరించాడు.ఆయనవారితోచెపాప్డు.
189 ఆయన రాకడను చించుయోహాను అనాన్డని, “తలంచవదుద్,”…అతడు వారి
పటల్ బహు కరుకుగా పర్వరిత్ంచాడు. అతడనాన్డు, “ఇటు చు ట్ వచిచ్ అబర్హాము మా
తండి అని చెపప్వదుద్. దేవుడు ఈ రాళళ్ దావ్రా అబర్హామునకు పిలల్లు పుటిట్ంచగలడు.”
అవునండి, “గొడడ్లి చెటుట్ వేరున ఉంచబడియునన్ది, మంచి ఫలములు ఫలింపని పర్తి
చెటుట్ నరకబడి అగిన్లో వేయబడును”. అవునండి, దేవుడు తనవాకయ్ముతో ధృఢముగా,
కఠినముగా,తీవర్ముగాయుంటాడు.అవునండి.
190 గమనించండి, యేసు, లేఖనము దావ్రా ఋజువు చేయబడాడ్డు! నా మాట
మీకు వినపడుతుందా? [సంఘము, “ఆమేన్”, చెపాప్రు –ఎడి.] లేఖనముల దావ్రా
ఆయన మెసీస్యాయైయునాన్డని, యేసు దేవునిచేత గురిత్ంచబడాడ్డు. అది నిజమేనా?
[“ఆమేన్.”] కొనిన్ నిమిషములలో పేతురు చేసిన నేరారోపణ యొదద్కు వెళదాము,
అది అదియో లేక కాదో మీరు కనుగొంటారు. ఆయన దేవుడైయునాన్డని ఆయన
కుష్ణణ్ముగా గురిత్ంచబడాడ్డు, దేవుని కుమారుడు అని పిలువబడిన మనిషిలో ఆయన
పర్తయ్కష్పరచ్బడాడ్డు. అది సతయ్ము. ఆయన మెసీస్యాయైయునాన్డని, ఆయన సరిగాగ్
గురిత్ంపబడి, వాగాద్నము చేయబడిన వాకయ్మును సతయ్మని ఋజువు చేశాడు. మోషే
అనాన్డు, “ఈ మెసీస్యా వచిచ్నపుడు, ఆయన ఒక పర్వకత్గాయుంటాడు,” మరియు ఈ
కారయ్ములనిన్ సంభవిసాత్యి.
191 ఈ చినన్ సీత్, బావినొదద్ ఎంతో మురికి సిథ్తిలో ఆమెయుండియునన్ది. అది
దేనిని చిసుత్ంది? ఆ దేవుడు ఈ చివరి దినములలో తోసివేయబడినవారిని
బయటకులాగుతాడు.
192 గురిత్ంచుకోండి, గతరాతి వివాహమునొదద్…లేక వేరే సమయులో నేను ఇకక్డ
బోధించాను. వివాహపు విందునొదద్ వారనాన్రు, వారు ఎలా చెపిప్యునాన్రో. “నేను
ఒక గొపప్ విందు చేశాను. ఈ మనుషులందరిని రమమ్ని నేను ఆహావ్నించాను, వారిలో
పర్తి ఒకక్ సాకులు చెపాప్డు. ‘నేను దానిని చేయలేను, ఎందుకంటే అది మా
సిదాధ్ంతములను నాశనము చేసుత్ంది. నేను రాలేను…నేను ఒక సీత్ని వివాహము
చేసుకొనాన్ను; ఆమె ననున్ రానియయ్దు. అయోయ్, అకక్డ ఒక సంఘముతో నాకు
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వివాహమయింది నా తలిల్ మెథడిషుట్, లేక బాపిట్షుట్, లేక కాథలిక్, లేక పాటె…నేనుదాని
కొరకునిలబడలేను.”’
193 ఆయననాన్డు, “మీరురానందున,నావిందునుమీరురుచి డరు!కానిబయటకు
వెళిళ్, వేశయ్లను, వయ్భిచారిణులను, తాగుబోతులను, అకక్డ ఎవరుయునన్పప్టికి, వారిని
బలవంతము చేయండి. వారిని లోపలికి తీసుకు రండి, నేను వారిని తినన్గా చేసాత్ను.
నేను నా విందు సిదధ్పరాచ్ను. నా అతిధులకు…బలల్ సిదధ్ము చేయబడింది, అకక్డ
ఎవరోయుండబోవుచునాన్రు”.వారురాలేదు.ఆయన దులనుఖండిసుత్నాన్డు.
194 ఈరోజుగురించిఏమిటి? “నేను—నేను—నేనుపెసిబ్టేరియన్వాడనునేను—
నేను అది చెయయ్లేను. నేను మెథడిషుట్ను, థరన్ ను. నేను ఏకతవ్పువాడను. నేను
దివ్తవ్పువాడను. నేను ఒక ఇదియైయునాన్ను. నేను చేయలేను. నేను చేయలేను”.
అకక్డే నీవునాన్వు. అలాగైతే నీవు అకక్డయుండవు. ఆయన ఖచిచ్తముగా చెపిప్ంది
అదియే.మంచిది.
195 సరైన రీతిలో సతయ్మని ఋజువు చేయబడిన మెసీస్యా వాకయ్ము. వాగాద్నము
చేయబడిన వాకయ్ము, సరైన రీతిలో సతయ్మని ఋజువు చేయబడింది. ఈ మెసీస్యా
ఎలాయుంటాడో, దేవుడు వాకయ్ములో వాగాద్నము చేశాడు, ఆయన ఇకక్డకు వచిచ్
ఖచిచ్తముగా నిలబడాడ్డు. ఆయన వారితో అనాన్డు, “నేను ఎకక్డ తపిప్పోయాను?
ఒక మనిషిగా మీరు ననున్ నమమ్కపోయినటెల్తే, నేను చేయు కియలను నమమ్ండి,
ఏలయనగానేనుఎవరినోఅవేచెపుతాయి, నేనుమెసీస్యానైయునాన్నిఅవేచెపుతాయి.
మీరు ననున్ నమమ్గోరుట లేదు, కారణము అకక్డయునన్ యోసేపును రిచ్ మీరు
తలంచుచునాన్రు…నేనుఅకక్డచినన్పాకలోజనిమ్ంచాను,నాపెంపుడుతండి—అకక్డ
ఒక వడర్ంగి.”
196 ఆయన అకక్డ గలలియకు వచిచ్నపుడు, వారు, ఆయనను ఒక రకముగా
చేయాలనుకొనాన్రు, “హే, ఇతను ఎవరు? ఇతను ఎవరు”. ఈ మనిషి పలానావాడు
కాదా…యోసేపు అను అతని సోదరీలు మనతో లేరా? మరియగా పిలువబడేది ఆమె
తలిల్ కాదా, అతని తండి పేరుయోసేపుకాదా? అతనికి సహవాసపు కారుడ్ లేదు. అతడు
ఏ పాఠశాల నుండి వచాచ్డు? అతడు మీకు ఎకక్డ దొరికాడు? అతనికి ఏ నియామక
పతర్ములులేవు.ఎలాగైనా,ఇతనుఎకక్డివాడు…ఇతనుమీకుఎకక్డదొరికాడు.”
197 ఆయన అభయ్ంతరపడాడ్డని బైబిలు చెపిప్ంది. అనేకమైన గొపప్ కారయ్ములు ఆయన
చేయలేదు;ఆయనతనవీపునుతిపిప్అకక్డనుండినడిచివెళిళ్పోయాడు. “ఒకపర్వకత్ తన
సొంతపర్జలమధయ్లో, తపప్ ఎకక్డనుగౌరవింపబడకుండాయుండడు,” డండి, “తన
సొంతదేశములో,గమనించండి,లేకతనసొంతదేశములోతపప్”.
198 సరియైన రీతిలో, సతయ్మని ఋజువు చేయబడిన మెసీస్యాగా, ఆయన
అకక్డయునాన్డు. తన సొంత ఘనతను తీసుకొనలేదు. ఆయన అనాన్డు, “నా తండి,
మొదట నాకు పించితేనే తపప్ నా అంతట నేను ఏమియుచేయను”. అది మెసీస్యా
కాదా,అనిఅడుగు ఆయనవారినిసవాలుచేశాడు.
199 ఆదిగజారినచినన్సీత్,దానిని సిగురిత్ంచియునన్ది.ఆమెకుఏఅధికారపతర్ములు
లేవు. ఆమె నిజానికి, అనైతికముగాయునన్ది. ఎవరు దానిని గురిత్ంచారు. దేవుని
చటట్ములుదానినిఖండిసాత్యి.కానిఆమె,అనైతికముగాయునన్ది…
200 డండి, నీవు ఏమైయునాన్వో దానిని బటిట్, దేవుడు నీకు తీరుప్తీరచ్డు. ఆయన
సంతోషిసాత్డు…నీవు ఎంత పెదద్వాడవో లేక ఎంత చినన్వాడవో అని నీకు తీరుప్తీరచ్డు.
నీవు ఎలాయుండగోరుచునాన్వో, దానిని బటిట్ నీ హృదయమునకు ఆయన తీరుప్
తీరుచ్తాడు.
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201 ఆమెకు ఆ సరుకు అవసరము లేదు. ఇది ఆమె ముందు పర్కాశించినపుడు,
ఆమె కోరుకొనన్ది అదియే. అపుప్డు ఆమె ఏమైయుండియునన్దో లెకక్కాదు, ఆమె
వచుచ్టకు సిదధ్పడింది. డండి? దేవుడు హృదయమును బటిట్ తీరుప్తీరుచ్తాడు.
మనిషి వెలి పును బటిట్ తీరుప్తీరుచ్తాడు. దేవుడుహృదయములోనికి సాత్డు. ఆమె
ఏమైయుండినను లెకక్ కాదు; ఆ వెలుగు పర్కాశించింది, అది పరిషాక్రమైంది. ఆమె
నితయ్జీవముయొకక్సారమునుపటుట్కొంది.
202 ఓ, అయోయ్, ఇది నాకు ఎంత సంపనన్ముగాయునన్దో, అది సతయ్మైయునన్దని
చుటమరియుఎరుగుట. నేను దీనితో నిలబడతాను. నేను చేసాత్ను…అదిగో దేవుని

గొపప్ కాలముయొకక్ ఆయసాక్ంతము టేపుపైయునన్ నా సవ్రమును, పైకి లేపుతాడు,
మరియు అది ఈ చివరి దినమున, ఈ తరమును దోషులుగా తీరుప్తీరుచ్తుంది.
ఏలయనగా అది ఆయసాక్ంతపు టేపుపైయునన్ది, అలాగైతే అపుప్డు అది నితయ్మైన
టేపు మీదయుంటుంది. అది సతయ్ము. పైకి భకిత్గల వారి వలెయుండి, దాని శకిత్ని
ఆశర్యించని, ఈ తరముబోధకులనుదోషులుగా తీరుప్ తీరుచ్తుంది, ఆయన ఇంక
యేసుకీసుత్యైయునాన్డని, నినన్, నేడు నిరంతరము ఏకరీతిగాయునాన్డని, దాని
పర్తయ్కష్త సరిగాగ్ గురిత్ంచబడింది. దేవుని వాకయ్ము దావ్రా, నేను వారిపై నేరారోపణ
చేయుచునాన్ను.
203 తవ్రగా నేనుమరొకవాగాద్నముదగగ్రకు వెళాళ్లి, ఏలయనగామనకింకా పదిహేను
నిమిషములునాన్యి.
204 “అకక్డే వారునాన్రు…” ఏమిటి, అయోయ్! కలవ్రి! మరియు డవదిగా,
వారు ఆయనను “సిలువవేశారు.” వాగాద్నము చేయబడిన దేవుని వాకయ్మును,
పర్తయ్కష్పరచ్బడుటను గురిత్ంచకుండా, వారు ఆయనను సిలువ వేశారు. ఎందుకు ఆ
మనిషిని వారు సిలువవేశారు? మీరు దానిని ఊహించగలరా? ఒకక్ నిమిషము ననున్
వెనకుక్వెళళ్నివవ్ండి.ఆపర్జలుఅలాటిమనిషినిఎలాసిలువవేశారు?మరియవలె…
205 దావీదుయొకక్ ఇంటి అధిపతి అను పుసత్కమును ఒకపుప్డు నేను చదివాను. అది
ఇంగర్హాం దావ్రా వాయబడింది, డాకట్ర్ ఇంగర్హాం. అదుభ్తమైన గర్ంథము! అది ఒక
డామాయైయునన్ది,పాకిష్కముగాసతయ్ముయుండవలసియునన్ది,కొనిన్పాతచేవాతలు,
అదీనా అను పేరు కలిగిన సీత్ తీసివేసుకొనన్ది. ఆమె పాలసీత్నాకు వెళిళ్, అకక్డ నుండి
ఐగుపుత్లోని కైరోకి వెళిళ్ంది, అది ఆమె విదయ్ను రిత్ చేయటానికి అని నేను నముమ్తాను.
ఆమె కీసుత్ కాలములోఅకక్డయునన్ది, ఆమె తన తండికి తిరిగివాయవలసియుండెను.
మీరు దానిని తీసుకొని చదివినటెల్తే, అది ఎంతో మంచిది, “దావీదు యొకక్ ఇంటి
అధిపతి” . అదే మనిషి “అగిన్ సత్ంభము”, అనే పుసత్కానిన్ వాశాడు; దాని నుండి సిసిల్
డెమిల్ “పదిఆజఞ్లు”,తీసుకొనాన్డు.
206 ఈ గర్ంథములో, మనము కనుగొనేదేమంటే, ఈ అదీనా తిరిగి వాసింది. ఆమె
అనన్ది, సిలువవేయబడిన దినము, మగధ్లేనే మరియ, ఆమె నుండియే ఆయన ఏడు
దయయ్ములనువెళళ్గొటాట్డు, ఆమెజన స హముందుకుపరుగెతుత్కొని వెళిళ్ అనన్ది,
“ఆయన ఏమి చేశాడు? ఆయన ఏమి చేశాడు? కేవలము రోగులను సవ్సథ్పరచి
చెరసాలలోయునన్వారినివిడుదలచేశాడు!మంచిచేయుటతపప్,ఆయనఏమిచేశాడు?
ఎవరైనాదానినిచెపప్ండి!”
207 ఒక మనిషి ఆపాంగణముగుండాఈ వైపునుండి ఆ వైపు వరకు తినన్గా ఆమెను
చరుపులువేసుకొం వెళాళ్డు,అతడనాన్డు, “మీయాజకులముందుఆపనికిరానిసీత్ని
మీరునముమ్తారా?”
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208 అకక్డే నీవునాన్వు, డు? ఆయన ఏమి చేశాడు? ఆయన ఏమీ చెయయ్లేదు.
మీరు ఎందుకు ఆయనను సిలువవేసాత్రు? ఎందుకు? ఎందుకు? కారణము ఆయన
ఎవరైయునాన్రోవారుగురిత్ంచలేదు.
209 ఈరోజునఅదేసంగతి.ఈదినములపర్జలు,బోధకులుఅధునాతనఉపదేశకులు,
అది “ఒక మాంతిక విదయ్, లేక దయయ్ము, మనసత్తవ్ శాసత్మని, లేక ఏదో తమాషా
అని, ఏదో ఎతుత్గడ,” అని అది ఎంతో ఆధారములేనిదని, పర్జలు నముమ్నటుల్ చేశారు,
చివరకు పర్జలు, అది ఈ దినమునకు దేవుని వాకయ్ముయొకక్ సతయ్మైనఋజువు అని
గురిత్ంచలేకపోయారు.ఇదిచివరిదినము చనలు.
210 సంఘములు, నీవువారి సంసథ్కు చెందకపోయినటెల్తే, వారంటారు, “హ, బాగుంది,
అది ఏదో తయారు చేసుకొనన్ది. అది ఒక తమాషా అంటారు. సరే, పలానా, పలానా
వారినిఈకింద డండి”.కానినిజమైనదానిని,తమాషాఅనిఒకక్సారివారినిఋజువు
చేయమనండి. హ—హా. అది తపుప్ అని ఒకక్సారివారినిఋజువుచేయనివవ్ండి. వారు
దానిని చేయలేరు. అది ఎనన్ తపుప్గా ఎరగబడియుండలేదు, మరియు ఎనన్
తపుప్గాయుండదు, కారణము అది దేవుని వాకయ్మైయునన్ది డండి? కాని వారు
దానిని పాలనుకొంటారు.
211 వారనుకొంటారు, “ఓ, అతడు ఒక గొపప్ పేరునన్ మనిషైతే బాగుంటుంది!”
ఎందుకంటే వీళుళ్ ఒక చినన్ గుంపు, వీళుళ్ ఒక విధముగా వెలివేయబడిన వాళుళ్, “సరే,
ఆ వయ్కిత్ని మేము సంఘములోనుండి బయటకు నెటిట్వేశాము”. డండి? “వారు ఇది
వరకుమాగుంపుకువచేచ్శారు, కానివారుఆగుంపుతోవెళాళ్రు,ఈగుంపుతోవెళాళ్రు,
అని అంటారు,మీరు డండి,వాళుళ్ ఇబబ్ందిలోపడాడ్రు…వాళుళ్ అది ఏమైయునన్దో,
అదిఎవరో సాత్రు,బాగుంది.”
212 అలాటివి నేను లెకక్చెయయ్ను. పేతురు, యాకోబు, యోహాను రిచ్ వారు ఆ
విధముగానేమాటాల్డారు. “ఒక విదయ్లేని పామరుడు, తెలివిలేనివాడు”, అని వారనాన్రు,
కాని ఆ సమయమునుండి ఏదో సంభవించియునన్దని, వారు గమనించవలసి వచెచ్ను.
వారుయేసుతోయునన్వారు.అదేవయ్తాయ్సముచేసియునన్ది. డండి?
213 వారుదానిని చేశారు, ఎందుకంటే ఆయన ఎవరైయునాన్రోవారికి తెలియలేదు. ఆ
దినమునదేవునివాకయ్ముయొకక్ఋజువునిలబడియునన్దనివారుగర్హించలేదు…ఒక
దినమున అది బాగుగానేయునన్ది, ఆ నియమములు వాటిని పాటించుట ఒక దినము
కొరకైయునన్ది. కాని వారుపాటించుచునన్ అవే నియమములుఅకక్డ క మనిషి తపప్క
వుంటాడని ఆయన వసాత్డని, ఒక కాలము కొరకు అవి వేలు పియునన్వి. వారు ఈ
భాగమునుకలిగియునాన్రు,కానిమరొకభాగమువారుతీసుకొనలేదు.
214 అదే కారయ్ము, దానినే ఇపుప్డు వారు చేయుచునాన్రు. వారు ఒక సంఘమును
కలిగియునాన్రు,వారు “యేసునందువిశావ్సముంచారు”, అని అలాటివిఅంటారు,కాని
మనము జీవించుచునన్ ఘడియను నిరాకరిసాత్రు! ఇంకా ఆ పాత సామెతను వెనుకకు
తెసాత్రు: ఆయన ఏమి చేశాడో దానిని బటిట్ మనిషి ఎలల్పుప్డు సుత్తిసాత్డు, ఆయన
ఏమి చేయబోవుచునాన్డో ముందుకు త్యుంటాడు, కాని పర్సుత్తము ఆయన
చేయుచునన్ దానిని గురిత్ంచడు, మరియు దాని దావ్రానే అతడు నిందించబడతాడు.
డండి? “దేవుడు ఆశచ్రయ్కరుడని, ఆయన ఎంతగొపప్వాడైయునాన్డో! అని వారు

తలసాత్రు. ఆయన ఏమిచేయబోవుచునాన్డో, ఆయనరాబోవుచునాన్డని, ఒక దినమున
ఎతత్బడుటయుండునని, మనము గృహమునకు వెళళ్బోవుచునాన్మని తలసాత్రు”,
ఆయన ఈ సమయములోనే, ఈ చనలు, అదుభ్తములు తినన్గా చేసాత్డని, వారు
నిరాకరించుచునాన్రు.మొతత్మునుతపిప్పోవుచునాన్రు!
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215 “గుడిడ్వాడు గర్డిడ్వాడికి దారి పినటెల్తే,” యేసు అనాన్డు, “వారంద గుంటలో
పడతారు.”ఈచివరిదినములలోదేవుడుమనకనున్లుతెరవాలనిదేవునికిపారిథ్ంచండి.
మంచిది.
216 ఇపుప్డు, దానినే, ఈ రోజున అదే కారయ్మును వారు చేయుచునాన్రు. ఆయనను
రుగుకుండా, అదే దేవునిని నిరాకరించుచు సిలువ వేయుచునాన్రు. ఆయననే
నిరాకరించుచునాన్రు. ఆయనను నిరాకరించుట దావ్రా, ఈ రోజు వారు చేయుచునన్
కారయ్ములు అవియే, వారు ఆచయనను మరలా, ఖచిచ్తముగా, సిలువవేయు
లేదు, కాని వారు పరిశుదాధ్తమ్ను షించుచునాన్రు. పరిశుదాధ్తమ్ను వారు ఎలా
షించుచునాన్రు?వారుదానినిచేయుటదావ్రాఎలా?

217 వారు ఆయనను ఎలా షించారు, ఆ వెనుక? ఎలా, అపుప్డు వారు ఆయనను
షించలేకపోయారు; అది ఇంక రాలేదు. వారు యేసును, “బయెలెజ్ బు,” అని

పిలిచారు, ఆయనను “బయెలెజ్ బు” అని పిలిచారు, ఏలయనగా ఆయనవారియొకక్
హృదయ రహసయ్ములను ఎరిగియునాన్డు. “ఇది దయయ్ము” అని వారనాన్రు. మరొక
మాటలో, “ఆయనఒకజాతకంచెపేప్వాడనాన్రు;జాతకముచెపుప్టదావ్రా,ఆయనదీనిని
చేశాడనాన్రు. ఆయన దయయ్ము కాక ఇంకెవ కాదు.” డండి, నాలుగు వందల
సంవతస్రములలోవారికిఒకపర్వకత్ లేడు.వారుదానిలోనుండిపెరిగిచేశారు. డండి?
వారువారినియమములనుకలిగియునాన్రు. “ఇదిబయెలెజ్ బు,”అనివారనాన్రు.
218 యేసు అనాన్డు, “దానిని బటిట్ నేను మిముమ్ను కష్మిసాత్ను, కాని పరిశుదాధ్తమ్
వచిచ్నపుప్డు,” డండి, ఇపుప్డు “నీవు ఒకక్ మాట మాటాల్డినా, అది ఎనన్ నీకు
కష్మించబడదు.”
219 గురిత్ంచుకోండి, ఏ విధముగాను కనికరము లేదు, కనికరము పబడదు,
ఆతమ్ దావ్రా సతయ్మని ఋజువు చేయబడిన దేవుని వాకయ్మును, దేవుని ఆతమ్ను నీవు
షించినపుడు… డండి, వాకయ్ము ఆ రీతిగా చెపుతుంది, ఆతమ్ దానిని సతయ్మని

ఋజువు చేసింది. నీవుదానిని “అపవితాతమ్,” అనన్పుప్డు, నీవు కృప మరియుతీరుప్నకు
మధయ్గీతనుదాటివేశావు,అదిఎనన్ కష్మించడదు.
220 పర్తయ్కష్పరచబడిన దేవుని కుమారుని, షించుచునన్ందుకు, సిలువ
వేయుచునన్ందుకు,దోషులుగాయునాన్రని, ఆకారణమునుబటిట్యేనేనుఈతరముపై
నేరారోపణ చేసాత్ను, చివరి దినములలో ఇలాగుయుంటుందని, పర్వకత్లందరి చేత కీసుత్
చేత సవ్యముగా వాగాద్నము చేయబడింది; నోవహు దినములలో జరిగియునన్టుల్గా,
సొదొమ దినములలో జరిగియునన్టుల్గాయుంటుంది. షించుట! అది, దేవుని
పర్జలకు, దేవుని కుమారుని తాజాగా సిలువవేయుట, ఆయనది సతయ్మని ఋజువు
చేయబడినవాకయ్ము.దానికివయ్తిరేకముగాఒకక్మాట,ఎనన్ కష్మించబడదు.
221 అలాగైతే, నీవు ఇపుప్డు ఏమి చేయబోవుచునాన్వు? నీవు ఎకక్డ
నిలబడబోవుచునాన్వు? వారు దోషులుగా తీరుప్ తీరచ్బడాడ్రు, కేవలము దేవుని యొకక్
ఉగర్తకుమమ్రించబడుటకొరకుకనిపెటుట్చునాన్రు.అదివారినిముకక్లుగాచేసుత్ంది.
222 సతయ్మని ఋజువు చేయబడిన దేవుని వాకయ్ము కంటె ఎకుక్వుగా, వారు
సంఘశాఖలను, మానవ కలిప్తమైన సిదాధ్ంతమును పేమించుచునాన్రు; ఈ తరము
పర్జలు. ఓ! దీని కొరకు నాకు ఎకుక్వ సమయముంటే బాగుంటుంది. డండి? ఈ
తరము పర్జలు దేవుని పర్తయ్కష్ను నిరాకరించుచునాన్రు. కాని అపొసత్లులు నడిచిన
పర్తేయ్కమైనమారగ్ములోమనమునడుచుచునాన్ము.

“దేవా, నీవు చెపుతావు? సరే. ఇతరులు డా దానిని చెపుతారు.” దేవుడు దానిని
ఋజువుచేసాత్డు.
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223 యేసు అనాన్డు, “ఆ కారయ్ములు ననున్ రిచ్ మాటాల్డలేకపోయినటెల్తే
అపుప్డు ముందుకు వెళిళ్, దానిని నేనే చెపుతునాన్నని చెపప్ండి. కాని ఆ కియలు
మాటాల్డుచునన్టెల్తే, మీరు ఆ కియులను నముమ్ట మంచిది, డండి, ’ఏలయనగా
అది ఆ ఘడియే.” ఆయననాన్డు, “ఉదయమున ఆకాశము ఎరర్గాను మబుబ్గాను నేడు
గాలి వాన వచుచ్ననియు, సాయంకాలము ఆకాశము ఎరర్గాయునన్ది గనుక, వరష్ము
కురియదనియు చెపుప్దురు.” “ఆకాశముల వైఖరిని మీరు వివేచింపగలరు, కాని ఈ
కాలముయొకక్ చనలు మీరు వివరించలేరు, దానిని రిచ్ మీకు ఏమీ తెలియదు.
మీరుదేవునినిఎరిగియుంటే,నాదినమునుమీరుఎరిగియుండేవారు.”
224 వారనాన్రు, “నీవు నీ పై ఎకుక్వ తీసుకొనుచునాన్వు; నినున్ నీవు దేవునిగా
చేసికొంటావు.”వారుఆయననుసిలువవేశారు.
225 ఈ దినమున, పరిశుదాధ్తుమ్డు డవ వయ్కిత్ కాదు. అది సవ్యముగా
దేవుడైయునాన్డు, యేసుకీసుత్ రకత్ము దావ్రా, ఒక జీవితమును ఆయన గుండా
పర్తిబింబించుటకు, మానవ శరీరములో పర్తయ్కష్పరచ్బడాడ్డు. శరీరధారిగా మారని అదే
వాకయ్మును సిలువ వేసాత్రు. మీకు అరథ్మైనదా? [సంఘము “ఆమేన్”, చెపిప్ంది –ఎడి.]
ఈ దినమునకీసుత్నుసిలువవేయుటఅనగా, పర్జలమధయ్ దేవునికుమారునిపర్తయ్కష్తను,
సతయ్మనేఋజువును నిరాకరించుటయే, ఆయనవాకయ్ముదావ్రా, ఆయన కారయ్ములు
ఈదినమునసంభవించుట, డండి?
226 ఇపుప్డు, ఆయన అదే దేవుని యొకక్ కుమారుడైయునన్టెల్తే, అదే ఋజువుగా
అదే రీతిగాయుండవలసియునాన్డు. ఏలయనగా పరిశుదధ్యోహాను 14:12లో ఆయన
అనాన్డు, “నేను చేయు కియలు మీరును చేయుదురు.” హెబీ 13:8, “ఆయన నినన్,
నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగాయునాన్డు.” “మీరు నాలో నిలిచియునన్టెల్తే,” యోహాను
15అధాయ్యము, “నాయందుమీరునుమీయందునామాటలునునిలిచియునన్యెడల,
మీకుఏదిఇషట్మోఅడుగుడి,అదిమీకుఅనుగర్హింపబడును.”అవునండి!
227 గురుత్ంచుకోండి, దానిని చేసిన వారు చాలా భకిత్గల పర్జలు, వారు బయట వారు
కాదువారుఆదినమునయునన్ భకిత్గల పర్జలు. అదేఈరోజునచేయుచునాన్రు, వారు
భకిత్గలపర్జలైయునాన్రు;అదేసిలువవేయుట,ఈరోజుఅదేకారయ్ము.తవ్రగా…
228 అలాగైతే, అపుప్డు, “వారు ఆయనను సిలువవేశారు.” నిశచ్యముగా. అపుప్డు
వారుబయలుపరచ్బడిన దేవునివాకయ్మునుతోసివేశారు,వాకయ్మునకుబదులుగా,వారి
ఆచారములనుఅంగీకరించుచునాన్రు.
229 ఈ రోజున అదేనా వారు చేయుచునన్ది? దానినే వారు ఖచిచ్తముగా
చేయుచునాన్రు. ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు; మరియు వారు వాకయ్మును
నిరాకరించారు. ఆ విషయమేమీరు తపిప్పోవదుద్. ఆ విషయమునేమీరు తపిప్పోవదద్ని
నేను కోరుచునాన్ను. ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు, వారు ఆయనను నిరాకరించినపుడు
వారువాకయ్మును నిరాకరించారు. వారు ఆయనను నిరాకరించినపుడు, వారు చివరిగా
ఆయనను సిలువ వేశారు. వారు దానినే ఈ రోజున చేసియునాన్రు: వాకయ్మును
నిరాకరించారు, వారి ఆచారములను అంగీకరించారు; వారి సంఘము ముందు,
బాహాటముగా, పరిశుదాధ్తమ్ పనిచేయుటను సిలువ వేశారు. వారు దోషులైయునాన్రు,
యేసుకీసుత్నామములోనేనువారిపైనేరారోపణచేసాత్ను.
230 పదిహేను సంవతస్రాలుగా, ఈ దేశమంతటా ఆయన కదులుటను నేను శాను,
వారు ఇంక వారి ఆచారములను పటుట్కొనియునాన్రు, వారు దోషులు. వాకయ్మును
తీసుకొని వచిచ్న సంఘమును తీసుకొని, సంఘములనిన్ ఏకమై పెంతెకొసుత్ వారి
మధయ్లో మిగిలిన వారందరి మధయ్లో ఒక గొపప్ సహోదరతవ్మును తయారు చేశారు;
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ఆలాగుచేయుటదావ్రా, వారుదానిని నిరాకరించారు,దానిని కిందకుతోసివేసి, దానిని
ఎగతాళిచేసి.ఇపుప్డుదానినిసమసత్మైనమాటలతోపిలిచారు.
231 ఇపుప్డుఒకసంఘసమాఖయ్దావ్రా, దయయ్ముయొకక్పర్ణాళికదావ్రా,లోనికివచిచ్,
“ఇపుప్డుమేమువసాత్ము, నెనుకొంటాము,”అనిచెపుతారు,వారుతోసివేయబడాడ్రు.
వారు యేసును సిలువ వేసినందుకు దోషులైయునాన్రు. నీవు దానిని దేవుని షరతుల
పర్కారముతీసుకొముమ్,లేనిచోనీషరతులుపనిచేయవు. శారా?
232 వారి ఆచారముల కొరకు, పర్తయ్కష్పరచ్బడిన దేవుని వాకయ్మును నిరాకరించారు,
దానినే ఈ రోజు వారు చేయుచునాన్రు. “ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు,” యోహాను,
పరిశుదధ్ యోహాను. హెబీ 13:8 చెపుతుంది, “ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగాయునాన్డు.”ఇపుప్డువారుఆయననుతాజాగాసిలువవేయుచునాన్రు.
233 దానినిమనముచేయగలమనిబైబిలుచెపిప్ంది,మీకుతెలుసా?మీలోఎంతమంది
ఇంకా కొంచెము చదవాలనుకొనుచునాన్రు? మీరు ఇంకా ఒక పదిహేను నిమిషాలు
నాకు ఇసాత్రా? (సంఘము “ఆమేన్”, చెపిప్ంది –ఎడి.) మంచిది. ఒకక్ నిమిషము, ఆ
పైకి తిపుప్దాము, “తాజాగా సిలువవేయుట.” ఇపుప్డు హెబీ పతిక 6వ అధాయ్యము,
కొంచెము చదువుదాము. హెబీ 6వ అధాయ్యములో “దేవుని కుమారుని తాజాగా
సిలువవేయుచునన్టెల్తే,”మనము దాద్ము.అదిసంభవిసుత్ందేమో దాద్ము.

“ఆయననురెండవసారినీవుసిలువవేయలేవు,”అనినీవంటావు.
234 మనము దానిని చేయగలమో లేదో కనుగొందాము. దేవుని యొకక్ వాకయ్ము
సతయ్మైయునన్ది.అదినిజమేనా?[సంఘము“ఆమేన్”చెపాప్రు–ఎడి.]అదిహెబీ6:1.

కీసుత్ను రిచ్న లోపదేశము మాని, సం రుణ్లమగుటకు
సాగిపోదము;కాబటిట్ నిరీజ్వ కియలనువిడిచి,మారుమనసుస్పొందుటయే,
దేవునియందలివిశావ్సమును,
బాపిత్సమ్ములను రిచ్న బోధయు, హసత్నికేష్పణమును, మృతుల
పునరుతాథ్నమును, నితయ్మైనతీరుప్నుఅనుపునాదిమరలవేయక.
…దేవుడుసెలవిచిచ్నయెడలమనమాలాగుచేయుదము.

235 డండి, ఇవనిన్ పరి రణ్ముగా అవసరమైయునన్దని పౌలు
ఎరిగియునాన్డు; బాపిత్సమ్ములు, హసత్నికేష్పణము, మృతుల పునరుతాథ్నము, రెండవ
రాకడ.ఇవనిన్ అవసరమైయునన్వి.అవిపరి రణ్ముగాసతయ్మైయునన్వి.
236 ఇపుప్డు గమనించండి “ఏలయనగా అది అసాధయ్మైయునన్ది.” ఈ ఒకక్
వచనమును నాతో చదవండి, నాతో కలసి మీరు 4వ వచనమును చదవాలని
కోరుచునాన్ను. [సహోదరుడు బానాహ్ం మరియు సంఘము డు వచనములను
కలసిచదువుచునాన్రు–ఎడి.]

“ఏలయనగా ఒకసారి వెలిగించబడిన తరువాత, మరలా వారిని
తనపరచుట అసాధయ్ము, పరలోక సంబంధమైన వరమునురుచి చి,

పరిశుదాధ్తమ్లోపాలివారైనవారు,
దేవుని దివయ్ వాకయ్మును రుచి చిన తరువాత, రాబోవు
యుగసంబంధమైనశకుత్ల పర్భావము,
తపిప్పోయినవారు, మారుమనసుస్పొందునటుల్ వారిని తనపరచుట
అసాధయ్ము;తమవిషయములలోదేవునికుమారునిమరలసిలువవేయుచు,
బాహాటముగాఆయననుఅవమానపరచుచునాన్రు.
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237 ఇపుప్డు అది నా మాట లేక ఆయనదా? “అనుభవ జాఞ్నమునకు వచిచ్న
మనిషి,” గురిత్ంచుకోండి, వారు ఎనన్ దానిని పొందలేదు. వారు సరిహదుద్
విశావ్సులైయునాన్రు. “దేవునివాకయ్ జాఞ్నమునుమనముపొందిన తరువాత,” చదువుట
దావ్రా, దానిని చుటదావ్రా నీవుజాఞ్నమునుపొందిన తరువాత, “తరువాత, దానిని
నిరాకరిసేత్, అపుప్డు, నీవుఎనన్డైనారకష్ణపొందుటఅసంభవము.” ఇపుప్డునీవుదానిని
చదువుతావా? డండి “సతయ్మును రిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత,”
కొంచెము,మీకుఅరథ్మైనదా,ఆమెకుఎనన్ అరథ్ముకాలేదు.
238 అది బయటకు వెళిళ్న అవిశావ్సుల వలెయునన్ది. అదే పర్యాణము యొకక్
మాదిరియైయునన్ది. ఈ, డవ, ఈ డవ నిరగ్మనము, మిగిలిన వారికి సరిగాగ్
ఒకమాదిరిగాయునన్ది. డండి, వెనుకకు డండి. ఒకక్ నిమిషములో, ననున్ మీకు
ఒకదానిని పనివవ్ండి.ఆభావననుమనిన్ంచండి, డండి.
239 ఒకొక్కక్గోతర్మునుండి,ఒకక్రుచొపుప్ను,ఇశాయేలుపనెన్ండుమందినిబయటకు
తీశారు,వారినితీసుకొనిసరిహదుద్అంచున,వారినిఉంచి,రాబోవుమంచికారయ్ములను
వారికి పారు,ఒకక్నిమిషము,ననున్మీకుదానిని పనివవ్ండి.వారువెనుకకువచిచ్,
“మనముదానినిచేయలేమని,” ఫిరాయ్దుచేశారు.
240 కాని అకక్డ పనెన్ండు మందిలో ఇదద్రు, యెహోషువ మరియు కాలేబు, వారు
వాకయ్మును శామని చెపాప్రు. “అది మనదైయునన్దని దేవుడు చెపాప్డు, దానిని
తీసికొనుటకుమనకుశకిత్చాలుననాన్రు.” ఇది నిజమేనా? [సంఘము“ఆమేన్” చెపిప్ంది
–ఎడి.]
241 అది ఏమైయునన్ది? సరిహదుద్ విశావ్సులు. నిజానికి వారు సంఘములో
పటిట్యునాన్రు. వారు పర్జల యొకక్ నాయకులైయునాన్రు. చెపాప్లంటే వారు
భిషపుప్లైయునాన్రు, దేవుని వాకయ్ము సతయ్ము అని పబడిన సథ్లమునకు వారు
నడిచి వెళాల్రు. “అకక్డ దేశమునన్ది!” వారు ఎనన్ అకక్డయుండియుండలేదు. అది
అకక్డయునన్దని వారికి తెలియదు. కాని అది అకక్డయునన్దని చుటకు వారు
అకక్డకు వచాచ్రు. “అది అకక్డయునన్ది!” యెహోషువ మరియు కాలేబులు పైకి వెళిళ్,
వారుతినినటుల్గా,కొనిన్దాకష్గెలలుతెచాచ్రు. ఆమంచిదేశమునువారురుచి శారు.
తరువాతతిరిగివెనుకకువెళిళ్వారనాన్రు, “మేముదానినిచేయలేము. శారా?మేము
దానినిచేయలేము.”
242 యేసుకీసుత్ కాలములో, అదే గుంపు అకక్డునాన్రు “రబీబ్, నీవు దేవుని నుండి
పంపబడినబోధకుడవనిమేముఎరుగుదుము.” డండి? సరిహదుద్వారు! నీవుదేవుని
యొదద్నుండిపంపబడినబోధకుడవనిమేముఎరుగుదుము.నీవుచేయుకారయ్ములుఏ
మనిషియుచేయలేడు.అకక్డదేవుడుయుండాలనిమేముగురిత్ంచాము.”ఎందుకువారు
దానినిఅంగీకరించలేదు? ఎందుకువారుదానిని తీసుకొనలేదు? సరిహదుద్ విశావ్సులు!
సరిహదుద్ విశావ్సులు!
243 డవ నిరగ్మనములోవారు ఇకక్డయునాన్రు; అదే చన, అదే పర్తయ్కష్త, అదే
కీసుత్, అదే పరిశుదాధ్తమ్ అవే కారయ్ములు, అదే దేవుడు, అదే వరత్మానము. వారు దానిని
తీసుకొనలేరు. వారి సహవాసపు కారుడ్ను వారు వదులుకొనవలసియుంటుంది. అది
ఏమిటి? “వారు సతయ్మును రిచ్న జాఞ్నమును కలిగియునాన్రు.” అది పరి రణ్ముగా
సతయ్మైయునన్దని వారు సియునాన్రు, వారు దానిని కాదనలేరు. వారాత్ పతికలు
సాకష్ మిసుత్నాన్యి, వారు దానిని సియునాన్రు. చితర్ములు, వారాత్పతికలు,
ఋజువులు, చనిపోయినవారుతిరిగి బర్తుకుట,రోగులను రిచ్న వైదుయ్లయొకక్ ధృవ
పతాలు,అదిఆయనయైయునాన్డనివారుచెపప్వలసియుండెను.ముందుగాచెపప్బడిన
సంగతులు,వాటిలోఒకక్టి డాసంవతస్రములనిన్టిగుండాతపిప్పోలేదు, పర్తి ఒకక్టి
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ఖచిచ్తముగా చా తపప్కుండా వునన్ది. అది దేవుడు అని తపప్, వారు మరేమియు
చెపప్లేరు.కానివారుదానినిఅంగీకరించలేరు.
244 చికాగో పటట్ణములోని సేవకుల గుంపు, దరిదాపుగా డువందలమంది
ఇకక్డకు వచిచ్ యేసుకీసుత్ నామములో బాపిత్సమ్ము పొందవలసియునాన్రు. వారు
ఎకక్డయునాన్రు? వెల ఎంతో గొపప్దిగాయునన్ది. వారు దానిని చేయలేరు. అది
ఏమిటి? బైబిలు చెపిప్ంది, వారు దానిని చేసినపుడు, వారు ఏమిచేయుచునాన్రు?
కృప మరియు తీరుప్నకు మధయ్ తముమ్ను తాము వేరుచేసుకొనుచునాన్రు. “ఒకక్సారి
వెలిగింపబడిన మీదట, అది అసాధయ్ము,” దానిని చుటకు వారు తేబడియునాన్రు,
“మరియు సతయ్మును రిచ్న జాఞ్నమును కలిగియునాన్రు, దేవుని మంచి వాకయ్మును
రుచి శారు, వారు దాని నుండి వెనుకకు వెళిళ్తే, వారు తముమ్ను తాము అకక్డ
తనపరుచ్కొనుట అసాధయ్ము, వారంటారు, ఇపుప్డు, ‘బాగుంది, అవును, నేను

చేసాత్ను…”’
245 పెసిబ్టేరియన్వారైనమీరు,మెథడిషుట్వారైనమీరు,బాపిట్షుట్వారైనమీరు, థరన్
వారైన మీరు, ఫుల్ గాసిప్ల్ బిజినెస్ మెన్స్ సరుకు, వారు “లోనికి వసుత్నాన్మని,”
చెపుతునాన్రు, వరత్మానమును తోసివేసియునాన్రు. మీ సంఘము దానిని చేసుత్ంది.
అకక్డ కొందరు వయ్కుత్లునాన్రు, నిశచ్యముగా. కాని సంఘము కాదు; దానిని
పొందుటకు, నీవు సంఘము నుండి బయటకు రావలసియునన్ది. డండి? అది
సతయ్ము. వయ్కుత్లుసరియే.
246 కాని పెసిబ్టేరియన్ సంఘము, దానిని సీవ్కరించబోవుచునన్దని మీరు
తలంచినపుడు, వారంద వారి పతర్ములను అకక్డకు తీసుకొని వెళతారని,
దానిని ఎనన్ తలంచవదుద్. మెథడిషుట్ వారైన మీరు దానిని చేయబోవుచునాన్రని
మీరు తలసాత్రా? నీవు ఎనన్ దానిని చేయలేవు. తితవ్ వాదులైన మీరు ఎనన్డైనా,
యేసుకీసుత్నామమునుసీవ్కరించి,మీలోపర్తిఒకక్ బాపిత్సమ్ముపొందుతారని,మీరు
తలంచుచునాన్రా…మీరుఎనన్ దానినిచేయలేరు.మీరుఎనన్ దానినిచేయలేరు.
కాని కొందరు వయ్కుత్లు బయటకు వచిచ్ దానిని చేసాత్రు, అది నిజము. అదే ఆయన
రాకడ యొకక్ గురుతైయునన్ది. కాని సతయ్మును సిన సంఘములు, వారి యొకక్
సమాఖయ్లలోదానినినిరాకరించియునాన్రు, “అదిఅసాధయ్ము,”అనాన్రు.
247 అలాగైతే, వారు యేసుకీసుత్ను సిలువ వేసినందుకు దోషులైయునాన్రు. దేవుని
యొకక్ వాకయ్ము దావ్రా, నేను వారిపై నేరారోపణ చేయుచునాన్ను. దేవుడే…“బానాహ్ం
సోదరుడా, నీవు ఎలా వారిపై నేరారోపణ చేసాత్వు?” ఈ చివరి దినములలో, దేవుడు
సవ్యముగా, ఆయన వాకయ్ములో తేటగా గురిత్ంపబడియునాన్డు, సవ్యముగా
ఆయన ఇంక నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా యునాన్డని, తనున్ తాను
తెలియపరుచ్కొనాన్డు, వారు దానిని చలల్గా కిందకు తోసివేశారు. పరిశుదాధ్తమ్ను
షించుట దావ్రా మీరు, యేసుకీసుత్ను సిలువవేసినందుకు దోషులైయునాన్రు. అది

నిజము.
248 హెబీ 10 అధాయ్యము మనము మరలా తీసుకొందాము, అకక్డ అది మరలా
లేఖనములలోచెపుతుంది, “అసాధయ్ము”మాతర్మేకాక, నీవు ఎనన్ తిరిగిరాలేవు. అది
నినున్ శాశవ్తముగాదేవునినుండి వేరుచేసుత్ంది. నీవు పరిశుదాధ్తమ్నుతోసివేసి, ఎగతాళి
చేసినతరువాత,నీవుఎనన్ తిరిగిదేవునిసముఖమునకురాలేవు.
249 ఇపుప్డు, డు, “వాకయ్మునురుచి శావు”. డండి,సరిహదుద్విశావ్సులు!

“ఓ,వారువిశావ్సులుకాదనినీవంటావా?”
250 వారు విశావ్సులైయునాన్రు, లేక ఒపుప్కొనన్ విశావ్సులైయునాన్రు, కాని అది
వాకయ్మునొదద్కు వచిచ్నపుడు…వారుఇశాయేలీయులు.వారు రకత్ము కింద బయటకు
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వచాచ్రు. మోషే చక కియల కింద వారు బయటకు వచాచ్రు. ఆ చక కియలు
పనిచేయుటవారు సియునాన్రు.

దేవుడనాన్డు, “అదిగోనేనుమిముమ్నుఅవతలికితీసుకొనివెళతాను”.
251 అది తినన్గా రావలసియునన్ వాగాద్న వాకయ్ నియమమునకు వచిచ్నపుడు, వారు
ఏమనాన్రు? “ఓ,మేముదానినిచేయలేము”. డండి?
252 ఆ దేశముసరియైనదనిఋజువుచేయుటకు, వారుదాకష్లతో సమసత్ముతోతిరిగి
వచాచ్రు.దేవునివాకయ్ముసతయ్మైయునన్ది. “అదిమీకుఇచాచ్ను”,అనిదేవుడనాన్డు.
253 కాని పరిసిథ్తులు, “అయోయ్”, వారనాన్రు, “వారి పర్కక్న మేము మిడతల
వలెయునాన్ము.మేముదానినిచేయలేము,ఏదీలెకక్కాదు”.
254 కొనిన్ సంవతస్రముల కితము, ఈ పాత భవంతి, ఒక ఆలయముగా
నిలబడియుండగా, ఎవరో లోనికి నడుచుకొం వచిచ్ నాతో మాటాల్డారు, అనాన్డు,
“ఈ దినములలో ఒక దినమున, అలాటి వరత్మానముతో నీవు నాలుగు సథ్ంభాలకు
బోధించబోవుచునాన్వు”.
255 నేననాన్ను, “నేను నాలుగు సథ్ంభాలకు బోధిసాత్ను, ’ఏలయనగా దేవుడు ఈ
సథ్ంభములదావ్రాఅబర్హామునకుపిలల్లనులేపగలడు”.అవునండి,అదిసతయ్మైయునన్ది.
“నేననాన్ను అది తపుప్ అని, దానిని ఋజువు చేయుటకు నీ దగగ్ర ఏదైనాయునన్టెల్తే,
దానిని మనము తీసుకొందాము.” కాని పేమ, కాని దానిని పించే సాథ్నమునకు
వచిచ్నపుడు,అదిభినన్ముగాయుంటుంది.అవును,అదేభేదమునుచేసుత్ంది.మంచిది.
256 అవును, వారి యొకక్ ఆచారముల దావ్రా ఆయనను మరలా సిలువ వేసుత్నాన్రు.
ఇపుప్డు హెబీ 6వ అధాయ్యముమనము కిందికి వెళదాము. మనము ఇంకా కిందకు,
కొంచెము కిందకు చదువుదాము. మనకు ఎంతో సమయమునన్ది. అది ఎకక్డ
యుంటుందో, ఆ లేఖనమును నేను గురుత్పెటుట్కొనాన్ను, హెబీ 6వ అధాయ్యము,
అదంతా, అని నేననుకొంటాను. “ఒకసారి వెలిగించబడి, పరిశుదాధ్తమ్లో పాలుపొందిన
తరువాత, పడిపోయినవారిని తనపరుచ్టఅసాధయ్ము…”ఇంకాఎకుక్వముందుకు
వెళళ్టానికిమనకుసమయములేదు, ’ఏలయనగామరొకకష్ణములో,నేనుచదవవలసిన
మరొక లేఖనమునన్ది. దీనిని గమనించండి, “దేవుని కుమారుని వారు మరలా సిలువ
వేయుచునాన్రు”. వారు ఏమి చేసాత్రు? ఏమిటి? అది సతయ్మైయునన్దని రుచి సి,
ఎరిగిన తరువాత, మరలా తిరిగి దానిని నిరాకరించుట. అది ఏమి చేసుత్ంది? “అది
అసాధయ్ము…”
257 కాబటిట్ ఈ దేశము చేసియునన్ది అదియే. అదే పర్జలు చేసిన పని. సంఘములు
చేసియునన్ పని అదియే. వారు దానిని కిందికి తోసివేసి, వారు వరత్మానమును
సిలువవేశారు.వారుసతయ్మునుపర్జలకుసిలువవేశారు.వారుయేసునకుఎలాచేశారు?
వారుఆయననుఅవమానపరాచ్రు, ఆయననుండి బటట్లను చించివేశారు జీవాధిపతిని,
మేకులతోకొటిట్సిలువకువేలాడదీశారు.ఈరోజునఆచారములతోదానినేవారుచేశారు!
వారు ఆ కారయ్మునే చేశారు. వారు మంచితనమును, సువారత్ బటట్లను, వాటనిన్టిని
వారు చించివేశారు, దానిని ఎకక్డోయుంచుటకు పర్యతన్ముచేయు , సిలువమీద
ఆయననువేలాడదీశారు.ఓ,అయోయ్! ఎందుచేత?
258 “అకక్డవారు—అకక్డవారుసిలువ వేశారు”, ఇపుప్డుచివరిమాట, “ఆయనను”,
ఆయనను, అతయ్ంత పర్శసత్మైన వయ్కిత్. వారు ఎందుకుదానిని చేశారు? వారు ఆయనను
ఎరుగలేదు.ఈరోజునవారుఎందుకుదానినిచేయుచునాన్రు?ఇదిసతయ్మైయునన్దని
వారికి తెలియదు. దానిపటల్ వారు గవారుగా, గుడిడ్గా యునాన్రు అది వారికి
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తెలియదు. అదేకారణమైయునన్ది.వారియొకక్ ఆచారములు, సిదాధ్ంతములువాకయ్ము
నుండివారిని రముగాతీసుకొనివెళిళ్నవి.
259 ఇపుప్డు ఇకక్డయునన్ మీరు, ఇపుప్డుముగింపులో, దగగ్రగా వినండి. డండి?
అదివేడిగాయునన్దనినాకుతెలుసు.నాకునువేడిగాయునన్ది.
260 కానీ, ఓ సోదరుడా, దానిని పటుట్కొనియునన్టెల్తే, ఈ వాకయ్ము జీవమైయునన్ది.
డండి, అది సంభవించవచచ్ని లేక తరువాత జరుగుతుందని, మనము మాటాల్డేది

ఏదో కాదు; అది ఏదో మనతోనే యుండియునన్ది, ఇపుప్డే సంభవించుచునన్ది.
సంభవించబోయేదికాదు; ఇది వరకే సంభవించియునన్ది.మనముసాకష్ మిచుచ్టలేదు,
“ఆయనఏమిచేసియునాన్డోమనకుతెలుసు;ఆయనఏమిచేయబోవుచునాన్డోమనకు
తెలుసు”, అయితే ఆయన ఇపుప్డు ఏమి చేయుచునాన్డో, మేము చెపుప్చునాన్ము.
డండి?ఇదిమనఘడియయైయునన్ది.

261 ఎతత్బడుట చువరకు, మనముజీవించకపోవచుచ్. ఈరోజునేనుచనిపోవచుచ్;
ఈ రోజు నీవు చనిపోవచుచ్. నాకు తెలియదు. కాని ఎతత్బడుట వచుచ్చునన్ది. అది
వచిచ్నపుడు మనము అకక్డయుంటాము, కలత చెందవదుద్; హ, హ, యుగములనిన్టి
గుండావారువారియొకక్వెలుగుదినముననడిచియునాన్రు.
262 ఇకక్డ వెలుగునన్ది, యేసుకీసుత్ నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా యునాన్డు.
మీ ఆచారములను విడిచి వాకయ్మును నమమ్ండి. ఇది సతయ్మైయునన్ది. వాకయ్ము
సతయ్మైయునన్ది, యేసు అనాన్డు, “నా వాకయ్ము ఆతమ్యైయునన్ది, నా వాకయ్ము
జీవమైయునన్ది”. నీవు జీవమును నిరాకరించినపుడు, నీవు జీవమును ఎలా
సీవ్కరించగలవు? నీవు సిదాధ్ంతమును ఎలా తీసుకొనగలవు, అది మరణమైయునన్ది,
వాకయ్ము జీవమైయునన్ది? జీవ వాకయ్మును తోసివేసి, మరణమును తీసుకొనన్పుప్డు,
ఒకేసారి రెండిటిని నీవు ఎలా అంగీకరించగలవు? నీవు దానిని చేయలేవు. “పర్తి
మనిషి యొకక్ మాట అబదధ్ము, పర్తి సిదాధ్ంతము ఒక అబదధ్ము”. దేవుని వాకయ్ము
సతయ్మైయునన్ది.
263 దానిని పించమని ఏ మనిషినైనా, నేను సవాలు చేసాత్ను, ఎవరైనా…ఈ టేపు
పర్పంచముచు ట్వెళుతుందనినాకుతెలుసు.ఏమనిషినైనా,ఏబిషప్యైనానాపఠన
గదికివచిచ్,లేకఈసంఘముముందునిలబడి,కొతత్నిబంధనలోనిఒకక్సథ్లములో,వారు
ఎనన్డైనా “తండీ, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్ నామములో బాపిత్సమ్ము పొందారేమో, అతని
వేలును పమనండి. ఎనన్డైనా పర్తి ఒకక్రు ఎలా బాపిత్సమ్ము పొందియునాన్రో…
దానికి భినన్ముగా బాపిత్సమ్ము పొందినవారు, పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుటకు, ఎలా తిరిగి
బాపిత్సమ్ముపొందవలసివచిచ్ందో,నేనుమీకు పిసాత్ను.
264 దానిని రిచ్ నీవు ఏమి చేయబోవుచునాన్వు? మీ ఆచారాలలోనే
నిలిచియుంటారా? మీ సిదాధ్ంతాలలోనే నిలిచి చనిపోతారా? మీరుదోషులైయునాన్రు!
దుషట్మైన చేతులతో, జీవాధిపతిని, వాకాయ్ధిపతిని మీరు తీసుకొని పర్జలకు సిలువ
వేశారు.
265 ఇపుప్డు వారు ఏమి చేశారు? అది వారు ఎరుగలేదు. ఈ రోజున మనుషులు
తెలివితకుక్వుగా నడుసుత్నాన్రు. అది సతయ్మనివారికి తెలియదు. అది ఏదోఒకవాదము
అనివారనుకొంటారు. ఆతమ్యొకక్ పర్తయ్కష్తలోనికి వారు తగినంతగాలోతుగా తర్వవ్రు.
వారుతగినంతగాపారథ్నచేయరు.వారుతగినంతగాదేవునిపిలవరు.
266 వారుదానినికేవలముతేలికగాతీసుకొంటారు, “ఓ,బాగుంది,అకక్డదేవుడునాన్డని
నేను నముమ్తాను. నిశచ్యముగా!” దయయ్ము దానినే నముమ్తుంది. కొందరు మేము
దానిని నముమ్తునాన్ము అని చెపుప్కొనుదానికంటె ఎకుక్వగా, దయయ్ము నముమ్తుంది.
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దయయ్ము దానిని నమిమ్ వణుకుతుంది. పర్జలు కేవలము దానిని నమిమ్ ముందుకు
వెళతారు. కాని దయయ్ము వాడి తీరుప్ రాబోవుచునన్దని ఎరిగిన వాడై వణుకుతాడు,
పర్జలునముమ్తారు,కానితీరుప్రాబోవుచునన్దనిఏమియుశర్దధ్ పరు.
267 ఆయనను సిలువ వేసినందుకుదోషులైయునాన్రు! నిశచ్యముగా! పారంభములో
వారిని దోషులుగా కనుగొనన్ అదే వాకయ్ము దావ్రా, నేను ఈ తరముపై నేరారోపణ
చేసాత్ను. అది సతయ్ము. యేసు అనాన్డు, “నేను దోషినని ఎవరు ని పిసాత్రు?”
ఆయన శరీరధారిగా మారిన వాకయ్మై యునాన్డు. మరియు ఆ రోజున అదే వాకయ్ము
శరీరధారియైనది.
268 అపొసత్లుల కారయ్ములలో పేతురు, తన నేరారోపణలో చెపాప్డు. మనము
దానిని కొంచెము చదువుదాము. వారు ఏమి చేశారో, అది సంభవించుట పేతురు
సినపుడు…వారు చేసిన దానిని బటిట్, డండి, పేతురు కీసుత్ పకష్మున

మాటాల్డుచుండెను. సువారత్లు ఏమైయునన్వో, దానినే నేను పరిరకిష్ంచుచునాన్ను.
మనిషిని, కీసుత్ను చంపుచునన్ందుకు, పేతురు వారిపై నేరారోపణ చేయుచునాన్డు,
ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. మనుషులలో పర్తయ్కష్పరచ్బడిన వాకయ్మును, చంపుటకు
పర్యతన్ము చేసుత్నన్ందుకు, ఈ తరము పై నేను నేరారోపణ చేయుచునాన్ను. పేతురు
ఏమి చెపాప్డో గమనించండి. ఆయన నీతి గల కోపము తపప్క బాగా పైకి లేచింది.
అపొసత్లుల కారయ్ములు 2 వ అధాయ్యము 22 వ వచనము నుండి ఆయన మాటలు
వినండి.

“ఇశాయేలు వారలారా ఈ మాట వినుడి. దేవుడు నజరేయుడగు యేసు
చేతఅదుభ్తములను చకకియలను,మహాతాక్రయ్ములనుదేవుడుఆయన
దావ్రామీమధయ్ చేయించాడు…ఇదిమీరేఎరుగుదురు…”

269 అయోయ్!వారుఎలాభావించారోఊహించండి!దానినివినండి.
ఇశాయేలు వారలారా, రాజకుమారులారా, సంఘమనుషులారా,
పరిశుదుధ్లారా,యాజకులారా, దేవునిమనుషులుగాతపప్కయుండవలసిన
మీరు, ఈమాటలు వినండి; నజరేయుడగుయేసుమీమధయ్లో దేవుని చేత
మెపుప్పొందినవానిగా…

270 ఇపుప్డు సేవకులైన మీతో, పర్జలైన మీతో నేను చెపుతాను, నజరేయుడగుయేసు,
పరిశుదాధ్తమ్, పరిశుదాధ్తమ్ వయ్కిత్గా ఆయన ఇకక్డ యునాన్డు, అది ఆయనలోయునన్
జీవమైయునన్ది. ఆయన పర్జల గుండా పనిచేయుచునాన్డు, ఆయన చేసిన
అదుభ్తములు, చక కియలదావ్రా తనున్తానుతెలియజేసుకొనుచునాన్డు. శాసీత్య
ఋజువుగా, వారు ఇకక్డ దానిని గోడకు వేలాడదీశారు. అకక్డ రొచ్ండి చనిపోయిన
పర్జలు, ఈ రోజున జీవించుచునాన్రు; కానస్ర్ తో తినివేయబడిన వారు, ఈ రోజు
ఆరోగయ్వంతులుగా యునాన్రు; గుడిడ్వారు, ఈ రోజున సుత్నాన్రు, కుంటివారు ఈ
రోజుననడుసుత్నాన్రు.ఆయననజరేయుడగుయేసు.

దేవుడు, నిశచ్యించిన సంకలప్మును, ఆయన భవిషయ్త్
జాఞ్నముననుసరించి, ఆయన పనికొరకు ముందుగా నిరణ్యించబడుట,
మీరుదుషుట్ల చేతఆయననుసిలువవేయించి…చంపితిరి:

271 అది—నేరారోపణయేనా? [సంఘము “ఆమేన్” చెపాప్రు -ఎడి.] అతడు దేనిని
నేరారోపణచేయుచునాన్డు?ఆసన్హెదిన్సభను.
272 ఈ ఉదయమున నేను సంఘముల సమాఖయ్పై నేరారోపణ చేయుచునాన్ను. నేను
పెంతెకొసుత్ వారిపై నేరారోపణ చేయుచునాన్ను. పెసిభ్టేరియన్వారిపై నేను నేరారోపణ
చేయుచునాన్ను, బాపిట్షుట్లపై, పర్పంచములోని పర్తి సంఘశాఖపై నేను నేరారోపణ
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చేయుచునాన్ను. దుషట్మైన, సావ్రధ్ రితమైన దురాశతో, మీరు జీవ వాకయ్మును
తీసుకొని, పర్జల ముందు సిలువవేసియునాన్రు, దానిని షించియునాన్రు, దానిని
“ఉనామ్ధము” అని పిలిచియునాన్రు, దానిని దేవుడు, ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగా యునాన్డని ఋజువు చేయుటకు లేపియునాన్డు. ఈ తరముపై నేను
నేరారోపణచేసాత్ను!
273 దేవుడు తనున్ తాను సజీవుడని ఋజువుచేసికొనాన్డు. అది ఆయన వాకయ్మై
యునన్దని దేవుడు ఋజువు చేసియునాన్డు. ఎనోన్ ఆచారములు మరియు
సిదాధ్ంతములు తపప్ మీరు ఏమి కలిగియునాన్రు! సజీవుడైన దేవుని మీరు ఎకక్డ
పగలరు? కారణము జీవ వాకయ్ము, మీకు ఇచిచ్న ఈ కారయ్ములను మీరు

నిరాకరించియునాన్రు. అవునండి! ఓ, ఎలాటి ఘడియలో మనము జీవించుచునాన్ము.
అయోయ్!అదేఘడియ!ఓ, నేనుపిలుసాత్ను…

పేతురు అనాన్డు…మీరు దుషుట్ల చేత ఆయనను సిలువ వేయించి
చంపితిరి: మరణము ఆయనను బంధించియుండుట అసాధయ్ము గనుక
దేవుడు…మరణవేదనలుతొలగించిఆయననులేపెను.

274 మీ సిదాధ్ంతముల దావ్రా, మీ సంసథ్ల దావ్రా, మరియు మీ సంఘశాఖల దావ్రా,
మీరుపైకిభకిత్గలవేషముతో,ఇంక మాటాల్డుచునాన్రు.మీయొకక్దైవభకిత్తో డిన
వేషములుకలిగినవారై,ఆయనపునరుతాథ్నముశకిత్నిమీరునిరాకరించియునాన్రు.
275 కాని ఆ ఘడియ వచిచ్యునన్ది, చివరి దినములు ఇకక్డ యునన్వి, మలాకీ 4
పర్కారము దేవుడు వాగాద్నము చేసినటుల్, ఈ చివరి దినములలో ఆయన పర్వకత్ను
లేపుతాననాన్డు, “అతడుపర్జలహృదయములను, పెంతెకొసుత్ తం ల విశావ్సమునకు,
అసలైనదీవెనలకుపర్జలహృదయములనుతిపుప్తాడు.”మీరుదానినికాదనలేరు,మీరు
దానినితటుట్కొనలేరు.
276 ఇపుప్డు మీరు దోషులని ఖండించుచు, దేవుని ముందు మిముమ్ను నేరారోపణ
చే త్ సవాలు చేసుత్నాన్ను, దుషట్మైన, సావ్రధ్మైన, సంసాథ్గతమైన చేతులతో, పర్జల
ముందుమీరుదేవునివాకయ్మునుసిలువవేశారు.మీరుదోషులని, తీరుప్నకు సిదధ్ముగా
యునాన్రని,నేనుమిముమ్నుపిలుసుత్నాన్ను.ఆమేన్.అవునండి!
277 పేతురు చేసిన దానినే నేను పిలుసుత్నాన్ను. ఆ తరము యొకక్ మారుమనసుస్
కొరకు అతడు పిలిచాడు. అసలైన దేవుని వాకయ్ సతయ్మునకు తిరిగి రావాలని, దేవుని
ముందుమారుమనసుస్పొందాలనిఈతరముపశాచ్తాత్పపడాలనినేనుకేకవేసుత్నాన్ను.
మన తం ల యొకక్ విశావ్సమునకు తిరిగిరండి. పరిశుదాధ్తమ్ యొదద్కు తిరిగిరండి,
ఏలయనగాదేవుడుదానినిమారచ్లేడు.
278 “నమిమ్న వారి వలన ఈ చక కియలు కనబడును”, అని దేవుడు చెపిప్నపుడు,
ఆయననితయ్తవ్మంతటిగుండా,దానితోనిలబడవలసియునన్ది.
279 “కరచాలనము చేసి, పర్భురాతి భోజనమును తీసుకొనమనన్పుప్డు”, లేక అలాటిది,
లేక అలాటి ఆచారము, లేక అలాటి ఆలోచన; ఏ మనిషియైనా, ఏ తాగుబోతుయైనా,
ఏ అవిశావ్సియైనాదానిని చేయగలడు. ఏ అనుకరణ చేయువాడైనా ఏ వేశయ్యైనా—
వేశయ్ దానిని చేయగలదు. పర్భురాతి భోజనమును తీసుకొని, అలాటి పములు
కలిగియుండి, నీవుదానినిచేసాత్వు.
280 కానిఇదేఆగురుతుఅనియేసుఅనాన్డు, “ఈ చనలువెంబడించును”,బహుశ
అవి వెంబడింపవచుచ్ అని కాదు, “అవి తపప్క వెంబడిసాత్యి, అనిన్ తరములలో నముమ్
వారినందరిని అవి వెంబడిసాత్యి! నా నామమున వారు దయయ్ములను వెళల్గొడతారు;
వారు కొతత్ భాషలతో మాటాల్డతారు, వారు ఇతర భాషలతో మాటాల్డతారు; వారు
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సరప్ములను ఎతిత్పటుట్కొంటారు, మరణకరమైనది తాగినను అది వారికి హానిచేయదు;
వారు రోగుల మీద చేతులుంచినపుడు, వారు సవ్సథ్తనొందుదురు”. “రోగులను
సవ్సథ్పరచండి, మరణించిన వారిని లేపండి, దయయ్ములను వెళల్గొటట్ండి; మీరు
ఉచితముగాపొందారు,ఉచితముగాఇవవ్ండి”.
281 ఈ డబుబ్ను పోగుచేసే పర్ణాళికలతో, ఈ రోజు అనిన్ కారయ్ములు
ముడివేయబడినవి, ఆశచ్రయ్ము కాదు వారు సం రణ్ముగా తీరుప్లో యునాన్రు.
అవునండి! ఓ, అయోయ్!
282 మనముఇపుప్డు దాద్ము.అవునండి.మారుమనసుస్నకుపిలుసుత్నాన్ను,ఇపుప్డు
నానేరారోపణఅదియే.
283 ఈ కొతత్ కలవ్రి – సంఘమైయునన్ది, పేరు గాంచిన, అతి పరిశుదధ్ సథ్లములు,
గొపప్ వేదికలు, కాథలిజం వేదిక, కాథలిక్ వేదిక, అనివారి వేదికనుపిలిచారు.మెథడిషుట్,
బాపిట్షుట్, పెసిబ్టేరియన్, థరన్, పెంతెకొసుత్ వారు, అతి పరిశుదధ్ సథ్లములు, అకక్డ
ఆయనకఠినముగాపోటులుపొందాడు.ఒకకొతత్ కలవ్రి!దానినిఎకక్డ కనుగొనాన్ము?
పరిశుదధ్ సథ్లములలో,అదేసంఘము.
284 ఎకక్డ నుండి ఆయన సిలువ వేయబడాడ్డు? సంఘకాపరుల నుండి.
వేషధారులారా, దాని కంటె మీకు బాగా తెలుసు! నేను కోపపడుట లేదు, కానీ ఏదో
నాలోనుండిరేపుచునన్ది.దేవుడుకుష్ణణ్ముగామీమధయ్గురిత్ంపబడాడ్డు.
285 ఆయన పర్కక్కు ఎకక్డ నుండి ఈటెలు వచాచ్యి? ఆయన ఎకక్డ నుండి ఈ
పోటులను పొందాడు? కలవ్రి మీద. ఈ రోజున ఆయన వాటిని ఎకక్డ నుండి
పొందుతాడు? వేదిక మీద. వారు ఎకక్డ నుండి వచాచ్రు? యె షలేము. వారు
ఎకక్డ నుండి వసాత్రు? సంఘశాఖ. ఆయనను పేమించుచునాన్మని చెపుప్కొనువారు,
వారే దానిని చేశారు. ఈ రోజున దానిని చేసేవారు వారే. ఆయన యొకక్ రెండవ
కలవ్రి, వాకయ్మునకు వయ్తిరేకముగా ఎకక్డ నుండి, ఆయన పోటులను పొందాడు,
అదే ఆయననుపొడుచుచునన్ది. ఆయన ఎవరు? ఆయనవాకయ్మైయునాన్డు. ఆయన
వాకయ్మైయునాన్డు. ఎకక్డ నుండి ఆయన అతి కఠినముగా పొడవబడాడ్డు? వేదిక,
పరిశుదధ్ సథ్లములలో,సరిగాఅపుప్డుఅదియుండినటుల్గానే.
286 ఈ తరముపై నేరారోపణ చేయుటకు నేనుహకుక్ను కలిగియునాన్ను. యేసుకీసుత్
యొకక్ సువారత్ సేవకుడిగా, ఆయన చక కియలతో, ఆయన దేవుడైయునాన్డని
ఋజువుచే త్, దానిని చేయుటకు నేను హకుక్ను కలిగియునాన్ను. ఈ తరము
మీదికి ఆయన అతి కఠినమైన ఈటెపోటులను ఆయన కలిగియునాన్డు, వారు దానిని
విమరిశ్ంచిఅనాన్రు, “మీరుఆసరుకువినటానికివెళళ్వదుద్. అదిదయయ్మునదైయునన్ది”.
తినన్గాఆయననుపేమించవలసినసథ్లములలో!
287 యేసు చెపిప్న చనలే సంభవిసాత్యి “దేవుని యొకక్ వాకయ్ము రెండంచుల
ఖడగ్ముకంటెవాడియైనది;వాకయ్ము,హృదయాలోచనలను, తలంపులనువివేచిసుత్ంది”.
దానిని దయయ్ము అని పిలిచారు, ఎకక్డ నుండి? వేదికలు, పరిశుదధ్ సథ్లములపై
నుండిపిలిచారు.
288 ఓ, దేవా, ఆయన ఎలా డకుండా ఉండగలడు? కేవలము కనికరము,
అంతమటుట్కే, తీరుప్కుముందుకువెళుల్ట తపప్, మనముఏమియుచేయలేము.మనము
ఇదివరకేతీరుప్లోయునాన్ము.హ,హ.
289 దానిని ఆలోచించండి. ఆయనకు అతి కఠినమైన పోటులు వేదిక నుండి
వసుత్నాన్యి. అకక్డే ఆయన కొతత్ కలవ్రి నొదద్యునన్ది. వారు ఆయనను, వాకయ్మును,
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వేదిక నొదద్ సిలువవేసుత్నాన్రు అది సతయ్ము. ఎలా, ఎలా వారు దానిని చేసాత్రు? వారి
దైవభకిత్యొకక్ పములదావ్రా.అదిఖచిచ్తముగా!
290 అపహాసకుల దావ్రా, ఆయన శోతల నుండి కిరీటము పెటట్బడాడ్డు! ఒక
కొతత్ ముళళ్ కిరీటమును ఆయన పొందాడు. అపహాసకులు! వేదిక నుండి
పొడవబడాడ్డు; అపహాసకుల దావ్రా కిరీటము పెటట్బడాడ్డు. ఆయన మరలా, కొతత్గా
సిలువవేయబడాడ్డా? మానవ కలిప్తమైన ఆచారముల దావ్రా చీలిచ్వేయబడాడ్డు,
వాకయ్మునకు వయ్తిరేకమైన ఉపదేశకులు. వారు దానిని చించివేశారు, అవమానముతో,
దానినిఖండించారు.
291 యేసు అనాన్డు, “వారు ననున్ వయ్రథ్ముగా ఆరాధిసాత్రు”, వయ్రథ్ముగా, “అది
ఏ మేలు చేయదు”. వారు ఎవరిని ఆరాధిసాత్రు? వారు అదే దేవుని, ఆరాధిసాత్రు.
ఆయన మొదటి సిలువనొదద్, వారు అదే దేవునిని ఆరాధించుచుండిరి అది వయ్రథ్మైన
ఆరాధన. ఈ రోజున అది అదే కారయ్మైయునన్ది. వారు వయ్రథ్ముగా ఈ సంఘశాఖలను
నిరిమ్ంచుచునాన్రు. వారు వయ్రధ్ముగా ఈ వేదాంత పాఠశాలలను నిరిమ్ంచుచునాన్రు.
వయ్రథ్ముగా వారు ఈ సిదాధ్ంతములను కలిగియునాన్రు, వారు మనుషుల కలిప్ంచిన
పదధ్తులను దైవోపదేశములుగా బోధి త్, దేవుని వాకయ్మును నిరాకరించుచునాన్రు.
ఆయన వాకయ్మును నిరాకరి త్, మనుషుల సిదాధ్ంతములను బోధించుచునాన్రు.
జీవాధిపతిని సిలువ వేసినందుకు వారు దోషులైయునాన్రు “వారు వయ్రథ్ముగా ననున్
ఆరాధిసాత్రు,”ఆయననుచించి,పొడిచి, కిరీటముపెటాట్రు.
292 సీత్లైన మీరు కొందరు పొడవైన వెం కలతో వీధి గుండా వెళుతునన్పుప్డు,
వారంటారు, “ఆమె పాతకాలపు మనిషి, కాదా?” గురుత్ంచుకోండి, వారే అపహాసకులు,
ఆ కిరీటమునే నీవు ధరించుచునాన్వు. అది నీ యొకక్ మహిమయైయునన్దని దేవుడు
చెపాప్డు; గరవ్ముగా వాటిని కలిగియుండండి. హలెల్ య! గరవ్ముగా వాటిని
ధరించుము, పర్భువు కొరకు ముళళ్ కిరీటమును ధరించియునన్టుల్గా ధైరయ్ముగా
వాటిని కలిగియుండుము. సిగుగ్పడవదుద్. ఆయన ఆ రీతిగా చెపాప్డు. ఈ దినముల
యొకక్యెజెబెలు ఏమి చెపిప్నా లెకక్ చేయవదుద్. వేదిక మీద ఈ నటించేవారు, కీసుత్ను
సిలువవేయువారు,ఏమిచెపిప్ననులెకక్కాదు,పొడవైనవెం కలనుకలిగియుండుము.
దేవుడుఆరీతిగాచెపాప్డు.నీవుదానినిపాటించుము.
293 మరలాఅపహాసకులు, వేదికమీదనుండిఆచారములతోగుచుచ్చునన్వారు,ముళళ్
కిరీటముపెటాట్రు.
294 ఆయన కొతత్ గొలొగ్తాను కలిగియునాన్డు, వారు ఆయనను ఎకక్డకు
తీసుకొనివెళాళ్రు: అంగీలు ధరించిన పాటకుల మేళము, పొటిట్ బటట్లు ధరించిన సీత్లు,
జుటుట్ కతిత్రించుకొనన్ సీత్లు, ముఖమునకు రంగులు వేసుకొనన్ సీత్లు, తలాంతులతో,
పాఠకుల మేళములో తల వలె పాడుచునాన్రు. అది ఆయన కొతత్ గొలొగ్తా, సరిగాగ్
సొదొమగొమొఱాఱ్ వలె, కామాతురతను కనపరుచ్ బటట్లను తీసివేయుచునన్ సీత్లు, వీరిని
చటట్ముకాపాడుచునన్ది.
295 మీరు డండి, ఒక ఆడ కుకక్ వీధి గుండా వెళుళ్చునన్పుప్డు కొనిన్
సమయములలో, ఆమెయునన్ చోటికి కనీసము మగ కుకక్ బయటకు వెళళ్దు. ఏదైన
ఒకటి సంభవించనియయ్ండి, వారిలో పర్తి ఒకక్ ఆమె వెంబడి పరుగెతుత్తారు. అకక్డ
ఆమెకుఏదోసంభవించింది.ఎందుకోమీకుతెలుసా.
296 ఎందుకు ఈ సీత్లు బటట్లను తొలగించి, వీధుల వెంబడి వెళుళ్చునాన్రు? అది
అదే కారయ్ము కాదని నాకు చెపప్వదుద్. అది ఒక గురుతుయై యునన్ది. పురుషులను
ఖండించవదుద్. కాని వారు సొదొమ చటట్ము కింద భదర్పరచ్బడాడ్రు. వారు ఆలాగు
బయటయుండుట,అనాయ్యమనిఅదితపప్కచెపాప్లి.
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297 బోధకులుసేవకులకోటులకుబదులుగా, చినన్ కోటులుధరించాలి; అకక్డ నిలబడి
దానిని అనుమతించుట, దానికి వయ్తిరేకముగా మాటాల్డుటను రిచ్ సిగుగ్పడుట;
కారణమేమనగావారి సంఘశాఖవారిని బయటకువిసిరివేసుత్ంది. “పురుషుడుధరించు
వసత్ములను, సీత్ ధరించరాదని చెపుప్,” దేవుని వాకయ్మును, మీరు సంఘమునకు
సిలువవేయుచునాన్రు.
298 నేను—నేను దీనిని ఖండించుచునాన్ను. నేను—నేను—నేను—నేను—
నేను—నేను పర్జలకు దేవుని యొకక్ వాకయ్మును సిలువవేయుచునన్ందుకు, నేను
దానిని నిందించుచునాన్ను. జుటుట్ కతిత్రించుకొనన్ సీత్లు, పొటిట్ బటట్లు ధరించుట,
మరియుకిరీటము…పాటలమేళములోపైకినిలబడుచునన్ది!
299 మొనన్టి దినమున ఎవరో కొందరు సీత్లు ననున్ అడిగియునాన్రు, వారనాన్రు,
“బాగుంది,నీవువాటినిఎకక్డవాటినికనుగొంటావుఅనితలసాత్వు?”
300 నేననాన్ను, “లోకములోనివి, వాటిలో నుండి ఒక డజను ఏరమని పర్భువు ననున్
అడిగితే,నేనుమరణమగునంతగాభయపడతాను”.
301 వివేచనా ఆతమ్ దావ్రా అకక్డ నిలబడి వారిని గమనిసుత్నాన్ను. అలా నిలబడి వారి
మీదయునన్ వసుత్వులను సుత్నాన్ను; మురికి, రోత, దిగజారిన వారు, సిగిరెటుట్లు
పీలేచ్వారు, అకక్డ అలా ముందుకు కొనసాగుచునాన్రు, అంగీలు ధరించిన పాటల
మేళములో, ఆ సిథ్తిలో యుండి పాడటమా, శోతలు వారిని డనిముమ్. వారంటారు,
“బాగుంది, ఆమె దానిని చేయగలిగినటెల్తే, నేను డా దానిని చేసాత్ను”. ఒక కైసత్వుని
జీవితము,శుదధ్మైన,నిషక్పటమైన,పరిశుదధ్జీవితమైయునన్ది!
302 వారి మురికిని బటిట్ వారి రోతను బటిట్, యేసుకీసుత్ నామములో నేను వారిపై
నేరారోపణచేసాత్ను.వారుసువారత్కుఅపకీరిత్ తెచిచ్యునాన్రు.దానినికలిగియుండుటకు
పర్యతిన్ంచిన వారిని, “పిచిచ్వారు”, అని పిలిచారు, “అది పాతకాలపు వారు అని
పిలుసుత్నాన్రు,బుదిధ్హీనత”.యేసుకీసుత్నామములోనేనువారిపైనేరారోపణచేసాత్ను.
303 కేవలము వీధులలో అధునాతన నగన్ పర్దరశ్కులు, పాటల మేళములో
పాడుచునాన్రు, సిగిరెటుల్ కాలేచ్వారు, మురికి సరసోకుత్లు చెపేప్వారు, ముగుగ్రు లేక
నలుగురు భరత్లు గలవారు, మరియు ఆరవ భరత్ తరువాత, అపుప్డు వారికి మంచి
సవ్రమునన్ందున, పాటల మేళములో పాడతారు. ఆతమ్ సంబంధముగా నషట్పోయిన
వాడా, ఆతమ్ సంబంధమైన దరి డా, నీసొంత ఆధారములపై నీవు తిరసక్రించబడాడ్వు.
ఏయితరమనిషిచదివినటుల్గానే, నీవునుఅదేబైబిలుచదువుతావు,కాని దేవునిఆతమ్ను
నీవు తిరసక్రించావు, చివరకు బైబిలు చెపిప్నదేమనగా “నీవు అబదధ్మును నమిమ్, దాని
దావ్రా నాశనము చేయబడునటుల్గా, మోసము చేయు శకిత్కి నీవు అపప్గించబడతావు.”
నీవు సరియైయునాన్వని దానిని నముమ్తావు అని బైబిలు చెపిప్ంది, మరియు అదే
అబదధ్మునుసతయ్ముగానమిమ్నీవునాశనముచేయబడతావు.
304 అందుచేతదేవునివాకయ్ముదావ్రానేనునీపైనేరారోపణచేసాత్ను.మీరుపర్జలకుఒక
అబదధ్మునుబోధించుచునాన్రు,మరియుకీసుత్యొకక్ నియమములను, పరిశుదధ్తను,
పైనునన్ జీవమునుసిలువవేయుచునాన్రు, ఆ వయ్కిత్ వీధిలోనికి నడిచి వెళిళ్, ఒక భినన్మైన
వయ్కిత్గాయుండకుండాచేయుచునాన్రు.
305 బోధకులుబంతి ఆట సథ్లములలోనిలబడి సిగిరెటుల్ తాగుచునాన్రు; అభయ్ంతరము
కలిగించు బండలుగాయునాన్రు; కడుపు మురిగిపోయే ఇతర కారయ్ములెనోన్ వారితో
యునాన్యి. పాటల మేళములోయునన్ వారి సీత్లు, పొటిట్ బటట్లు ధరించేవారు, జుటుట్
కతిత్రించుకొనే సీత్లు, అలాగు కొనసాగుచునన్ ముఖములకు రంగులు వేసుకొనన్ సీత్లు,
అపుప్డు మీరు దానిని, “సహోదరి, ఇది అది”, అని పిలుసుత్నాన్రు, బైబిలు ఆ సరుకును
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తపుప్ అని ఖండించుచునన్ది. అది నిజము. పారీట్లకు వెళతారు, అలాగే ముందుకు
కొనసాగు , ఇంకా సంఘమునకు చెందిన సభుయ్లుగా యుంటారు; అలాటి నీ
సాకష్ మునుకొనసాగి త్, నీవుకోరినవిధముగాజీవిసాత్వు.
306 నేనుమొతత్ముపెసిబ్టేరియన్వారిగురించేమాటాల్డుతునాన్నని తలంచవదుద్, అది
సతయ్ము. ఒకపుప్డుమీకుసతయ్ముతెలుసు,కానిదానినితీసుకొనలేవనినీవుతలంచావు.
మీరుమీసంఘకాపరిని బలపరచలేకపోయారు. నీకాపరికివారమునకుఎనోన్ వందల
డాలరుల్సంపాదించేఉదోయ్గములేదు,మరియుబోధించుటకుఒకపెదద్చకక్నిసంఘము
లేదు, వారు చేసుత్నన్టుల్గా సావ్రీ చే త్ ముందుకు వెళళ్లేడు. అతడు దానిని తపుప్
అని ఖండించినటెల్తే, ఆ సంసథ్ అతనిని బయటకు విసిరివేసుత్ంది; కాబటిట్ అతడు దానిని
ఉంచవలసియునన్ది, అతడు దానిని చెపప్వలసియునన్ది. అందుచేత, అతడు తన జనమ్
హకుక్లను ఏశావు పరుగు తీసిన రీతిగా, లోకముయొకక్ కల ర భోజనము కొరకు
అమిమ్వేసుకొనాన్డు. దానిని బటిట్ అతడు ఏమి పొందబోవుచునాన్డు? ఇదద్ దోషపు
గుంటలోపడతారు,మరియుదోషులుగాఖండించబడతారు.సువారత్యొకక్ వేశయ్లుగా,
నేనువారిపైనేరారోపణచేయుచునాన్ను.
307 ఒక పర్ఖాయ్తిగాంచిన పెదద్ సథ్లములో, ఈ మధయ్నే, పెంతెకొసుత్హోదాలలోయునన్,
అతి ఉనన్తమైన ఒక సథ్లమునొదద్ నేనునాన్ను. నాలుగు లేక అయిదు పాటల మేళము
ఏకమైనపుడు, నేనుఈసోదరునియొకక్ పఠన గదిలోయుండుటజరిగింది. అది చకక్ని
పెంతెకొసుత్సంసథ్లలోనేఒకసంసథ్యైయునన్ది.ఓకాల్హామాలోనిఆసేవకునిపఠనగదిలో
యునాన్నని వారికి తెలియదు. ఈ సేవకుడు పఠించి వేదిక మీదకు వచేచ్, కింద గదిలో
నేను రొచ్ండియునాన్ను.నేనుఅకక్డయుండగా…
308 అకక్డే ఆ చినన్ రికీక్లు, రికెటాట్లు ముఖములకు రంగులు వేసుకొనియునాన్రు,
వారిలోఒకక్రికీపొడవైన వెం కలులేవు,వారంద జుటుట్ కతిత్రించుకొనియునాన్రు,
పర్తి ఒకక్ రంగులు వేసుకొని, అంగీలు ధరించియునాన్రు. ఒక చినన్ రికీక్ అకక్డ
నిలబడి, అటు ఆలాగున వెళుళ్చునన్ది, (మరొక పురుషుడు సేవ కొరకైన కానుకలను
పటుట్చునాన్డు), అతడు ఒక గుడిడ్ మనిషి వలె నటి త్, ఒక కపుప్ పటుట్కొని, కానుకలు
తీయుటను రిచ్ అనిన్ విధములైన షణలు చే త్, వారి చు ట్ వెళుతునాన్డు.
అయితేఅతడుబయటకువెళిళ్-మెసీస్యాఅనుపాటనుపాడుటకుపర్యతిన్ంచాడు,కాని
అదిమోగలేదు. లేదు, అదిచచిచ్పోయింది, డండి, ఓ, అయోయ్! అకక్డే నీవునాన్వు. అది
ఆయనకొతత్గొలొగ్తా.
309 అకక్డ ఒక చినన్ పాప లేక చినన్ సీత్, అకక్డయుండియుంటేమీరేమనుకొంటారు?
ఎందుకంటే, ఆమె తపప్క యుండవలసిన రీతిగా బటట్లు వేసుకొని, అకక్డకు
వచిచ్యునన్టెల్తే, పొడవైన వెం కలతో, ముఖమునకు ఏమియు రాసుకొనకుండా
వచిచ్యుంటే, వారు ఆమెకు ఎగతాళి చేసియుండేవారు; వారు ఆలాగున చేయుటకు
తయారగుచుండగా, ఆమె పైకి లేచి నిలబడినటెల్తే, ఆ ముపప్యి లేక నలభై మంది
యవవ్నసుథ్లు. పెంతెకొసుత్ సంఘములో ఎనున్కొనబడిన భాగము, అలాగే పనులు
చే త్యుంటే! ఆ చినన్ బాలికదానిని రిచ్ ఏదైనా చెపిప్యుంటే, వారుఆమెనుపాటల
మేళమునుండిబయటకుగెంటివేసేవారు.
310 సువారత్ బోధకుడు వేదిక మీద నిలబడి, దానిని రిచ్ ఏదైనా చెపప్నివవ్ండి, వారు
అతనిని ఆ సంసథ్లో నుండి బయటకు గెంటి వేసాత్రు. ఆయనను బహిరంగముగా
అవమానపరు త్, దేవుని కుమారుని మీరు మరలా సిలువ వేసాత్రు. ఆయన సువారత్ను
పర్కటించుచునాన్మని చెపుప్కొను మీరు, ఆయనను సిలువ వేయుచునాన్రు. కీసుత్ను –
తిరసక్రించుచునన్ ఈ తరమును, దేవుని వాకయ్ము దావ్రా నేను నేరారోపణ చేసాత్ను,
ఆయన సజీవుడైయునాన్డని, ఈ చివరి దినములలోని ఋజువు దావ్రా, దానియొకక్
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శకిత్ దావ్రా, ఆయన ఇంక సజీవుడైయునాన్డు. అవును. ముకుక్ టిగా, సతయ్మని
ఋజువు చేయబడిన వాకయ్మునకు, వారు వయ్తిరేకులైయునాన్రు. వారి సంసథ్లు దాని
కొరకునిలబడలేవు.
311 పెదద్సంఘములుమరియుసంసథ్లు,ఆయనకొతత్ కలవ్రియైయునన్ది.నేనుమరలా
దానినిచెపుతాను.ఈఅధునాతననగన్సీత్లు,వారిపాటలమేళమైయునాన్రు.
312 పర్తిసంఘశాఖయొకక్పర్ధానయాజకుడు,ఆదినమునయునన్పర్ధానయాజకుడు
అరిచినటుల్గా, “ఇపుప్డునీవుకిందికి దిగివచిచ్,మాకుఒకఅదభ్తము పించు.”హ-హ
అదిమొదటిసిలువ.
313 ఈ రోజున అదేయైయునన్ది. “సరే, ఇపుప్డు, నీవు మృతులను లేపావు? నీవు
లేపలేదా?అనిచెపిప్నవారునాకునాన్రు. నీవుఅకక్డకుఎందుకువెళళ్ డదు? నీభారయ్
సమాధిలోయునన్ది.నీబిడడ్ అకక్డసమాధిలోయునన్ది”.
314 వారు ఆయనతో అనాన్రు, “నీవు మృతులను లేపావని మేము వినాన్ము. మా
సమాధుల నిండా వారునాన్రు. వచిచ్ వారిని లేపు”. ఓ, అజాఞ్నము అజాఞ్నమును
పెంచుతుంది. డండి?హ-హ.
315 పెదద్ సంఘములు, పెదద్ పాటల మేళములు, ఈ దినమున పర్ధాన యాజకులు,
“ఇకక్డకువచిచ్,మాసంఘశాఖచేయలేనిఒకఅదుభ్తమునుమాకు పించు”.
316 ఆరాక్నాస్న్ లోని జోనెస్ బరోలో, ఒక చినన్ రేడియో పర్సారము తరువాత,
చాలా కాలము కితము, ఒక మనిషి ఒక సంగతిని ఎతిత్ పాడు, ఒక సీత్ సవ్సథ్పడిన
విషయమును రిచ్ మాటాల్డుచునాన్ను. ఈ వయ్కిత్ ఒక సంఘశాఖకు చెందినవాడు,
అతడు వెనుక నిలబడి అనాన్డు, “ఏ మనిషినైనా నా దగగ్రకు తెచిచ్, ఒక అదుభ్తమును
పించమనిసవాలుచేయుచునాన్ను”.

317 నేను వెళిళ్ ఒక వైదుయ్ని తీసుకొనివచాచ్ను. ఆ మనిషి కానస్ర్ వాయ్ధి నుండి
సవ్సథ్పడియునాన్డు. చకాల కురీచ్లో ఇరవై సంవతస్రముల నుండి యునన్ ఒక
సీత్ని తీసుకొని వచాచ్ను; ఆమె చకాల కురీచ్లో యుండి, నరముల వాయ్ధి నుండి
సవ్సథ్పడియునన్ది. నేను దానిని పైకి తీసుకొని అనాన్ను, “ఇపుప్డు, ఆ వెయియ్ డాలరుల్,
నీవువాగాద్నముచేసినవినాకుకావాలి”.
318 అతడనాన్డు, “సరే, హ, హ, హ, హ, అవి ఇకక్డ లేవు. టెకాస్స్ లోని వేకోలో అవి
అయిపోయినవి,అకక్డమాపర్ధానకారాయ్లయమునన్ది.
319 నేననాన్ను, “మంచిది, అకక్డకు వెళిళ్ దానిని తీసుకొందాము”. “నీవు ఏరాప్టుల్
చెయియ్, మనము రేపు వెళదాము”. డండి? నేననాన్ను, “మనము మెయిల్ లో
పంపుదాము…నేననాన్ను, “ఇకక్డ వైదుయ్డు వారు పరి రణ్ముగా కానస్ర్ వాయ్ధిని
కలిగియునాన్రని చెపుతునాన్డు. ఇకక్డ ఎక్స్-రే జాబితాలో యునన్ది. ఇకక్డ ఈ సీత్
యునన్ది, ఆమె ఇరవై సంవతస్రముల నుండి కురీచ్లో యునన్దని ఇరుగుపొరుగు
వారందరికి తెలుసు,మరియుఇపుప్డుఆమెనడుచుచునన్ది. వైదుయ్లువెంబడి వైదుయ్లు,
వైదుయ్లు వెంబడి వైదుయ్లు, ఆమెనుపరిశీలించారు, ఈరోజున ఇకక్డ ఆమె సజీవముగా
వుంది. ఇపుప్డు, వెయియ్ డాలరుల్ ‘ఇసాత్నని నీవు చెపాప్వు.’ నేను దానిని మిషనెరీ నిధిలో
ఉంచాలనుకొనుచునాన్ను.అవినాకుకావాలి”, డండి? డండి?

అతడనాన్డు, “మంచిది,టెకాస్స్లోనిఅవిఅయిపోయినవి”.
నేననాన్ను, “రేపుమనమువెళదాము”.

320 అతడనాన్డు, “ఒకక్ నిమిషము ఆగు, నీకు ఒక దానిని చెపప్నియియ్. నేను ఒక చినన్
బాలికనుతీసుకొని, బేల్డుతోఆమెచేతినికోసాత్ను, అపుప్డుసోదరులందరిముందునీవు
దానినిసవ్సథ్పరుచ్ము.వాళుళ్నీకుడబుబ్లుఇసాత్రు”.
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నేననాన్ను, “దయయ్మా!”
321 “నీవు దేవుని కుమారుడవైతే సిలువ మీద నుండి దిగి రముమ్”. “ఆయన తలపై గుడడ్
కపిప్, నినున్ ఎవరు కొటాట్రో చెపుప్”. ఆయనను కొటిట్, “ఇపుప్డు, నీవు పర్వకత్వు, ఎవరు
నినున్ కొటాట్రో చెపుప్, పర్వచించు…” “నీవు దేవుని కుమారుడవైతే, సిలువ మీద నుండి
దిగి రముమ్”.
322 గుడిడ్ వారిని నడుపుచునన్ గుడిడ్ నాయకులు! వారికి మానసిక సవ్సథ్త అవసరము,
అలాటిపనిచేసేమనిషిలేకఅలాటివిమరశ్చేసేమనిషి.నిశచ్యముగా.
323 పర్సిదిధ్గాంచిన పాత కేక, తలంచింది, “నీవు ఒక అదుభ్తము చేయుట మముమ్లను
డనివువ్. బోధకుడా, నీ నుండి మేము ఒక అదుభ్తమును డగోరుచునాన్ము”.

ఎపుప్డు, పర్తిరోజు, పర్తి ఘడియ, అది మారగ్ము వెంబడి సంభవించుచునన్ది, సరిగాగ్
దేవుడు నడిపినటుల్గా అది జరగవలసియునన్ది. కాని వారు హాజరు కాలేదు. వారు
హాజరైతే, “బయెలెజ్ బు, దయయ్ము”, అని పిలిచేవారు. డండి? “బోధకుడా,
నీవు దీనిని మేము కోరిన విధముగా చేయవలసియునన్ది”. అది అంతే. “మేము
వెళళ్మనన్చోటికి నీవు వెళాళ్లి, మేము చేయమనన్ది నీవు చేయాలి.” అవును, హ, హ.
వారి ఏ తాళుళ్ ఆయన మీద లేవు. లేదండి. ఆ కారణమును బటిట్యే, ఆయనను వారి
మధయ్ నుండి తొలగించుకోవాలనుకొనాన్రు అవునండి. దానినే వారు ఈ రోజున
చేయాలనుకొనుచునాన్రు. ఐకయ్ సంఘముల ఉదయ్మముదావ్రా, వారు చివరగా దానిని
చేయుట సాధిసాత్రు, డండి, వారంద ఐకయ్ముగా వెళుళ్చునాన్రు. పేరుగాంచిన
పాతనినాదము.
324 మరలా ఇకక్డ మనము సాత్ము, అతయ్ంత భకిత్గల సథ్లము, శేషఠ్మైన
మెరుగుపెటట్బడిన వేదాంత పండితులు, ఆయనను వయ్తిరేకముగా, మరలా
పిలుసుత్నాన్రు, అతి శేషఠ్మైన వేదాంత పండితులు, తపప్క ఎరిగినవారు, పిలుసుత్నాన్రు;
అతుయ్నయ్తమైనసంఘములు,బాగుగాతరీఫ్దుపొందినవేదాంతపండితులు,ఆయనను
వారిమధయ్నుండిబయటకువిసురుచునాన్రు.అదివారికిఅవసరములేదు.

“బానాహ్ంసోదరుడా,అదితపుప్,” అనిమీరంటారు.
325 అలాగైతే సంఘయుగములు, లేక అవి బోధించబడినపప్డు దానిని చుటకు
మీరుఇకక్డలేరు.మీరుఇకక్డలేరు,ఈలవొదికయసంఘకాలముఒకక్టే, సంఘమలో
నుండి ఆయనను బయటకు నెటిట్వేసింది. ఆయన బయటయునాన్డు, బయటయుండి,
తిరిగిలోనికి వచుచ్టకు పర్యతన్ము చేయుచునాన్డు. వారు ఆయనను బయటకు
నెటిట్వేశారు.కారణమేమనగాఆయనవలనవారికి ఉపయోగములేదు.వారుఆయనను
మరలాసిలువవేయుచునాన్రు.ఆమేన్!మనముఎంత రమువెళళ్గలము?
326 గురిత్ంచుకొనండి, దేవుని పర్వకత్ యొకక్ వాకయ్ము ముందే మనకు 2 తిమోతి
3వ అధాయ్యములో చెపిప్ంది, ‘‘చివరి దినములలో అపహాసకులు లేసాత్రు. వారు

రుఖ్లు, గరావ్ంధులు, దేవుని కంటె సుఖానుభవమును ఎకుక్వగా పేమించువారు;
అనురాగరహితులు, అతి దేవ్షులు, రులు, సజజ్న దేవ్షులు; దోహులు, గరావ్ంధులు,

రుఖ్లు, బాగుగా ఎరిగినవారు; పైకి భకిత్గల వారి వలెయుండియు దాని శకిత్ని
ఆశర్యించనివారుగాయుందురు: అటిట్ వారికి విముఖడవైయుండుము! ఏలయనగాఈ
విధమైన వారే, జుటుట్ కతిత్రించుకొనన్ అవివేక సీత్లను తీసుకొంటారు,” పొటిట్ బటట్లు
ధరించే సీత్లు,ముఖమునకు రంగులు వేసుకునే సీత్లు, “వారిని చెరపటుట్కొనిపోవువారు
వీరిలోచేరినవారు.” అదిఖచిచ్తముగా.
327 అతడనాన్డు, “ఈ చివరి దినములలో వారికి విముఖడవైయుండుము.” పర్వకత్
మాటకులోబడదాము.ఈచివరిదినములలోఅలాటికారయ్ములనుండివైదొలగుదాము.



నేరారోపణ 47

వారుఇకక్డయునాన్రు.ఇపుప్డునేనుసంఘమునుపిలుచుచునాన్ను,అవునండి,దానికి
రముగావెళిళ్పొండి.

328 ఈ దినము యొకక్ సేవకులు తపప్క ఈ సంగతులు ఎరిగియుండాలి.
ఆయన దినములలో వారు తపప్క యేసును ఎరిగియుండవలసియునన్ది. వారు
ఎరిగియుండవలసియునన్ది. ఇపుప్డువారుతపప్కదానిని ఎరిగియుండవలసియునన్ది,
కానిఅదివారికితెలియదు. సరిగాగ్ ఆయనదినమునయునన్ దాపండితులు, తపప్క
ఆయన దినమున, ఆయనను ఎరుగవలసియునన్ది. అది ఈ రోజునయునన్టుల్గా,
అపుప్డును దేవుడు తన వాకయ్మును తేటగా సతయ్మని ఋజువు చేశాడు. ఆయన
వాకయ్మైయునాన్డు, మరియు ఆయన వాకయ్మైయునాన్డని ఋజువు చేశాడు. ఆ
దినమునకు ఆయనవాకయ్మైయునాన్డనిఋజువుచేశాడు. ఆయనఈ దినముయొకక్
వాకయ్మైయునాన్డని, ఈ దినమున ఋజువు చేశాడు, ఈ ఘడియ వెలుగు. అపుప్డు
తపప్క వారు దానిని ఎరిగియుండవలసియునాన్రు, వారు ఇపుప్డును దానిని తపప్క
ఎరిగియుండవలసియునాన్రు.
329 అపుప్డు వారు ఆయనను సిలువవేశారు, మరియు అపుప్డు వారు ఆయనను
సిలువ వేసాత్రు. దానిపై నేను వారిపై నేరారోపణ చేసాత్ను! నిజము అది నా గుండా
పర్కాశించుచునన్ది, “వారిపై నేరారోపణచేయుదును, కారణము వారు దానిని బటిట్ వెల
చెలిల్ంచునటుల్ దేవుడుచేసాత్డు!”
330 వారి దినమునయునన్ దులు. దేవుడు మరలా, మి మీదయునన్
దినములలో, యేసు అనాన్డు, “యె షలేమా, యె షలేమా, ఎనోన్ మారులు నినున్
ఒకగొపప్పెదద్గుంపుగాపోగుచేయాలనికోరాను,కానిమీరుఇషట్పడలేదు.”
331 ఆయన పర్జలను ఒకక్టిగా చేయుటకు, ఈ చివరి దినములలో ఎలా
పర్యతిన్ంచియునాన్డో, కాని మీరు ఇషట్పడలేదు. మీరు మీ ఆచారానేన్ కోరుకొనాన్రు.
కాబటిట్ ఇపుప్డు మీరు నాశనమునకు అపప్గించబడతారు. అదే యె షలేము
పొందియునన్ది; ఆమె చీలిచ్వేయబడి, కాలిచ్వేయబడింది, ఆమె ఇక ఎంత మాతర్మును
లేదు. ఈ దినాలలోఈపెదద్ వాటనిన్టికి, ఖచిచ్తముగాఅదే సంభవించబోవుచునన్ది. మీ
యొకక్పెదద్ సిదాధ్ంతములుమరియుసంఘశాఖలు,చనిపోయినాశనమవుతాయి,కాని
దేవునివాకయ్ముసదాకాలముజీవిసుత్ంది. డండి.
332 పర్ఖాయ్తగాంచిన సేన్హితుల గృహము నుండి, ఆయనకు లోతైన గాయాలొచిచ్నవి
ఆలోచించండి, దానిని రిచ్ ఆలోచించండి! ఆగండి! నేను ఒకక్ నిమిషము
ఆగుచునాన్ను, సేవకులారా, దానిని రిచ్ ఆలోచించండి! కలవ్రినొదద్ ఆయనను
చుటుట్ముటిట్నది రమైన వారు, అసభయ్మైనవారు కాదు, కాని ఆయనను
పేమించుచునాన్మనిచెపుప్కొనన్ సేవకులు.ఈదినమునసువారత్ తేటగాగురిత్ంచబడింది
ఆయనపునరుతాథ్నపు చనలుమనమధయ్ఋజువుచేయబడాడ్యి, నీమీదికి కేది
వీధిలోనివారుకాదు,కానిపేరుగాంచినసేవకులు.
333 ఈ రోజున ఆయనను చుటుట్ ముటిట్నవారు, ఆయనను పేమించుచునాన్మని
చెపుప్కొను వారైయునాన్రు. “అలాటిది మా మధయ్ వదుద్ అంటునాన్రు. ఈ మనిషి మా
మీద ఏలుబడి చేయరాదు. మేము బలపరచ్ము. ఈ పటట్ణములో అలాటిదిఈమారగ్ము
గుండా వసేత్, మేము దానికి సహకరించము. అది ఒక దయయ్పు ఆతమ్ తపప్ ఏమీ కాదు.
అది దయయ్ము.” దేవుని వాకయ్మును ఎరుగనివారైయునాన్రు, గుడిడ్వాడు గుడిడ్వాడిని
నడిపించుచునాన్డు. అపుప్డు యుండినటుల్గా ఇపుప్డును ఆలాగునేయునన్ది. సరిగాగ్
అపుప్డుయుండినటుల్గానే,అదిఇపుప్డునుయునన్ది.ఆలోచించండి!
334 సీత్ పురుషులను పర్సుత్త ఈ లోక పేమ నుండి విడిపించే ఆయన యొకక్ శకిత్,
జుటుట్ కతిత్రించుకొనుటనుండి,యెజబెలులు వలె రంగులు వేసుకొని, తముమ్నుతాము
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కైసత్వులము అను పిలుచుకొను సిథ్తినుండి విడిపించే ఆయన శకిత్; అలాటి జీవితమును
అది ఉతప్తిత్ చేసుత్ంది, సిగరెటుల్ తాగటం, మురికి సరసోకుత్లు చెపప్టం. రొచ్ని
మిషనరీ సొసైటిని కలిగియుండటం, కుటట్టం కపుప్కోవడం, మాటాల్డటం, సిగుగ్మాలిన
సంగతులు, బయట వీధులలోనికి పొటిట్ బటట్లతో రావటం, అలాటి సమసత్ కారయ్ములు
చేయటం; ఇతర సీత్లు ముందు ఇంకా తముమ్ను తాము కైసత్వులమని పిలుచుకోవటం.
ఆ బానిసను రిచ్ నా కథ మీకు గురుత్నన్దా, అతడు ఒక రాజకుమారుడని, అతని
గుణశీలమును ఎరిగియునాన్డు. మనము తపప్క ఎలాగయుండాలి? సీత్లు మరియు
పురుషులు,నిరాకరిసాత్రు…
335 ఈ సేవకులు, ఈ వేదికల మీదే ఆయన పోటులను పొందుచునాన్డు, పర్జల
మధయ్ ఆ విధమైన జీవితమును వారు అంగీకరించుచునాన్రు, అకక్డే ఆయనను
పొడుసుత్నాన్రు. దాని నుండి వారికి విదడుదల చేసే శకిత్ని వారు నిరాకరిసాత్రు.
అది ఆలాగుంటుందని వారు సమమ్తిసాత్రు. సీత్ తన జుటుట్ కతిత్రించుకొనుట, దేవుని
వాకయ్మునకు వయ్తిరేకముగాయునన్పుప్డు, లేక ముఖమునకు రంగులు వేయటం లేక
పొటిట్ బటట్లు ధరించటం. అది దేవుని వాకయ్మునకు వయ్తిరేకమైయునన్ది, కాని వారు
దానిని సమమ్తిసాత్రు, మరొక కలవ్రిని తయారుచేయుచునాన్రు, (ఎకక్డనుండి? బజారు
నుండి?మదయ్ముసేవించేఅంగడినుండి?)వేదికనుండి,వేదికనుండి.
336 మరలా, వారి కేక ఏమిటి? “అతడు తనున్ తాను దేవునిగా చేసుకొనుచునాన్డు.”
ఆయనదైవతవ్మునువారునిరాకరిసాత్రు.వారుఆయననువిభజించుటకుపర్యతిన్ంచి,
ఆయన నుండిముగుగ్రు లేక నలుగ్రు దేవుళుళ్ను చేసాత్రు. ఆయన దేవుడైయునన్పుప్డు;
ఆయన దేవుడైయునాన్డు; ఆయన ఎలల్పుప్డు దేవుడుగా యుంటాడు, నినన్, నేడు,
నిరంతరంఏకరీతిగాయునన్వాడు. నీవుఒకేదేవుని రిచ్వారితోమాటాల్డినపుడు,వారు
నినున్ సినవువ్తారు, “మేముపరిశుదధ్తితావ్నిన్నముమ్తాము.”
337 ఒకే పరిశుదుధ్డైన దేవుని నేను నముమ్తాను, అవునండి, సవ్సథ్పరిచే ఆయన శకిత్,
వారిని విడుదల చేసే శకిత్, లోక సంబంధమైన పేమనుండి వారిని బయటకు తెచేచ్, శకిత్,
మగధ్లేనిమరియనువిడుదలచేసినటుల్గా,వారినివిడుదలచేసాత్డు.గురిత్ంచుకోండి,ఆమె
డాఒకచినన్ రంగులువేసుకొనన్యెజెబెలు.ఆమెలోఏడుదయయ్ములునాన్యి.ఆమె

ఒకనగన్ముగాయునన్సీత్యైయునన్ది.
338 సరిగాగ్ ఈ దినమున వీధిలోయునన్ అదునాతన సీత్లవలె; మీరు ఎకక్డికైనను
వెళిళ్ డగోరితే డండి. నగన్ముగాయునన్ సీత్ల పర్తిమల యొదద్ పర్జలు తలలు
వంచుతునాన్రని, మీరు నమమ్కపోయినటెల్తే, ఈ రోజున బయట వీధిలో డండి.
సొదొమ దినములలో జరిగినటుల్గా అదియుంటుంది. బయట నుండి, మీరు దానిని
నమమ్కపోయినటెల్తే, ఎకక్డికైనా వెళళ్ండి. వారాత్ పతిక తెరవండి, ఒక మాగజైన్
తెరవండి, పర్కటనల వైపు డండి, మీరు ఏమి కనుగొంటారు? అది ఏమి చెపిప్ందో
గురిత్ంచుకోండి, “దేవుని కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్నివారని సి, తమకు
మనసుస్ వచిచ్న సీత్లను తీసుకొనాన్రు.” ఇంగల్ండులోని సిగుగ్మాలిన సంగతిని డండి,
ఇకక్డ సిగుగ్మాలిన సంగతులు డండి, మొతత్ము వైపు డండి, అది ఒక వేశయ్
గృహముగామారింది.
339 ఎందుకు అది ఆలాగుయునన్ది? ఎందుకు రషాయ్ క య్నిజంగా మారింది?
కాథలిక్ సంఘముయొకక్ శకిత్హీనతను బటిట్, రోతమరియుమురికికారయ్ములనుబటిట్,
అది ఖచిచ్తముగా, అందుకే ఈ దేశము సావ్ధీనమైపోయింది, క య్నిజం మరియు
ఐకయ్ సంఘముల ఉదయ్మము, మరియుకాథలిక్ సంఘముతోదానికై అది చేరుతునన్ది.
అదే, క య్నిజంమరియుకాథలిజంఒకక్టిగాఐకయ్మగుచునన్ది,మీకుతెలుసా,ఇకక్డ
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వారు దానిని చేయుచునాన్రు, ఎందుచేత? వారిని వేరు చేసి ఒక పర్తేయ్కమైన పర్జగా,
తయారుచేయుసువారత్నుతిరసక్రించినందున!…ఆకారణమునుబటిట్యే.
340 సమాజములోనిహోదా కొరకు, ఏదో సిదాధ్ంతము కొరకు, ఒక భోజనపు టికెక్టుల్
కొరకు, సేవకులు వేదిక నొదద్ దానితో ఉంచబడియునాన్రు, “నేను, పలానా-పలానా
దానికి చెందినవాడను,” విదయ్ కొరకు, దేవుని శకిత్ని రుదిద్వేయుచునాన్రు. ఈ పిచిచ్
తరమునుండి,మగధ్లేనిమరియవలె,వారినిసవ్తం లుగాచేయండి.
341 నగన్ముగా వీధిలోయునన్ సీత్ని, బటట్లు ధరించే ఒక మరాయ్ద గల సీత్గా తయారు
చేయు, ఆమెనుండి ఒక కైసత్వుని తయారుచేయుశకిత్, ఆ శకిత్నే వారు తపుప్ అని, ఆ శకిత్
కలిగినమనిషిని, కలవ్రిలోసిలువవేశారు.
342 ఈరోజున, ఆ సువారత్యే, ఆ పరిశుదాధ్తమ్యే ఆ నగన్ముగాయునన్ సీత్ని తీసుకొని,
ఒకమరాయ్దగలసీత్గా,ఒకకైసత్వురాలుగాపర్వరిత్ంచునటుల్తయారుచేసుత్ంది,వారుదానిని
“ ఢతవ్ము”, అని పిలుసాత్రు. అదివారి సంఘముమధయ్లోవిశర్మగుట,వారిమధయ్లో
అది వారిని రేపుట వారికి ఇషట్ము లేదు, ఎందుకంటే అపుప్డు ఇతర సీత్లును దానిని
చేసాత్రు. కాబటిట్ వారు ఏమి చేసాత్రు? అపుప్డు వారు చేసినటుల్గానే దానిని బయటకు
నెటిట్వేసాత్రు. ఇపుప్డు వారు వాకయ్మునే సిలువ వే త్, అది మరొక యుగమునకు
చెందినదని చెపుతారు. నేను మరలా వారిపై, నేరారోపణ చేసాత్ను, అవునండి. అపుప్డు
వారిపైనేరారోపణచేయబడినటుల్గానేఇపుప్డునునేనుచేసాత్ను.
343 ఆ పాత సేన దయయ్ములు పటిట్న వానిని వసత్ములు ధరింప చేసికొనన్టుల్గా చేసిన
చన.గరుత్ంచుకోండి,తనవసత్ములనుతీసివేయువయ్కిత్ఒకపిచిచ్వాడు. డండి?ఒక

సీత్ గురించి ఏమిటి? సేన దయయ్ములు పిచిచ్వి; అతడు తన బటట్లను అతని మీదనుండి
చించివేశాడు.దేవుడుతనశకిత్నితీసుకొని,అతడుబటట్లుధరించునటుల్చేశాడు.అతడు
సరియైనమనసుస్తో,బటట్లువేసుకొనియేసుపాదములయొదద్ రొచ్ండెను.
344 ఆ వృదధ్ బరెత్మయిను చునటుల్ చేసిన, ఆ శకిత్ని డండి, తినన్గా వారి
ఆచారముల మధయ్లోనే. ఈ రోజున మి మీద ఎంత అవిశావ్సమునన్దో, ఆయన ఈ
మిమీదయుండగాఅంతేఅవిశావ్సమునన్ది, కానిఅదిఆయననుఎనన్ ఆపలేదు.

ఆయన ముందుకు వెళాళ్డు. ఆయన వారికి ఏ గుదుద్లు వేయకుండా వెనకాడలేదు.
ఆయన వారితో అనాన్డు, “మీరు మీ తండి అగు అపవాది సంబంధులు.” ఆయన
మొతత్మునుఖండించాడు.
345 సమాధి నుండి లాజరును బర్తికించిన శకిత్, నాయీనను సథ్లములో ఆ విధవరాలు
కుమారుని తిరిగి ఇచిచ్న శకిత్! ఆ కారయ్ములను చేసిన ఆ శకిత్, సంభవించు సంగతులను
ముందే చెపిప్న ఆ శకిత్. “రెండుదారుల నొదద్ అకక్డ కటట్డియునన్ గాడిదపిలల్ను రిచ్
చెపిప్న శకిత్,” ఆయన ముందుగా చెపిప్న ఈ కారయ్ములనీన్. ఆ మనిషియే ఆ శకిత్ని
కలిగియునాన్డు “ఆయనకు రముగాయుండండి.మన పర్జలమధయ్లోఆయనవదుద్.
ఆయనమనబోధనుకలుషితంచేసుత్నాన్డు,”వారుఆయననుసిలువవేశారు.
346 ఈ రోజున డా అదే సంగతి, “పరిశదాధ్తమ్కు రముగా వెళిళ్పోతునాన్రు,”
దానితోవారుచేయునదిఏదియులేదు. “అదివారినిఖండించిఈకారయ్ములుచేసుత్ంది,
ఈ సంగతులను మన పర్జలకు చెపుతుంది, మన సంసథ్ల మధయ్లో అది కలగలుపు
కా డదు. అదిమనఆచారములకువయ్తిరేకముగాయునన్ది.” వారుఆయననుమరలా
సిలువవేసాత్రు. ఓ, అయోయ్!

గమనించండి,ఇపుప్డుమనముముగించుచునాన్ము,తపప్కముగించాలి.
మరలావారుదానిని, “వెరితనము,”అంటారు.
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347 వారు ఆయనను “ఒక ఢుడు” అని పిలిచారు. “అతడు పిచిచ్వాడు,”
అని వారనాన్రు. బైబిలు దానిని చెపిప్యునన్దని ఎవరికైనా తెలుసా, “యేసు
ఆలాగైయునాన్డని,” పరిసయుయ్లనాన్రు, “ఈమనిషి సమరయుడు, అతడుపిచిచ్వాడు.”
పిచిచ్వాడు, అనుమాటకుఅరథ్ము ఏమిటి? “వెరివాడు.” “ఈమనిషి వెరివాడు. కొందరు
వెరివాళుళ్అతనినివెంబడిసుత్నాన్రు.అతడుబయెలెజ్ బు.”
348 మరలా, వాళుళ్ అదే మాట చెపుతునాన్రు, “అది ఒక విధమైన మాంతిక విదయ్.
అది జాతకము చెపప్టం,” మరలా ఆయనను అవమానపు సిలువపై ఉంచుతునాన్రు.
ఏ సిలువ? ఏ అవమానము? ఆయనది సతయ్ము అని ఋజువు చేయబడిన వాకయ్ము;
దానినిఎగతాళిచే త్, అదిదయయ్ముఅనిపర్జలకుచెపుతునాన్రు. ఆయననుఏదోలాగా
తయారుచేసుత్నాన్రు.
349 “దేవుని పరిశుదధ్ కారయ్ములను, అది అపవితాతమ్ చేయు కారయ్ములుగా వారు
పిలుసుత్నాన్రు,”ఆయననాన్డు,దానికికష్మాపణలేదు.
350 దానినితపుప్గాబహిరగ్తముచేయుటకుపర్యతిన్ త్,ఆయనవాకయ్మునుఅవమాన
పరుచ్చునాన్రు,దానినిఅబదధ్ముఅని, లేకవెరితనముఅనిపిలుసుత్నాన్రు, “దానిదగగ్రకు
వెళళ్వదుద్, ఆ టములకుహాజరుకావదుద్.”హ—హ.
351 దానిని చేయుట దావ్రా వారు ఏమి చేసుత్నాన్రు? వారు సంఘశాఖా మేకులను
తీసుకొనుచునాన్రు. అది సతయ్ము. ఈ సుఖభోగమును-వేటాడు బోధకులు, లోక
సంబంధమైనవారు, నిరేధ్వులు, శాఖా సంబంధమైన పిచిచ్గలవారు, శాఖా సంబంధమైన
మేకులను తీసుకొని, వేదికల మీద నుండి, మరలా దానితో దేవుని కుమారుని
సిలువవేయుచునాన్రు.
352 వారు దీనిని ఎందుకు చేసాత్రు? “వారు మనుషుల పొగడత్లను పేమిసాత్రు,”
సంఘము వారికి ఇచేచ్ పటాట్లను పేమిసాత్రు, “దేవుని వాకయ్మును పేమించుటకంటే
ఎకుక్వుగా” నేనువారిని దోషులుగా ఖండిసాత్ను. ఎందుకంటే వారువాకయ్పు మరాయ్దను
పాటించరు,కారణమువారుఇదివరకేలోకమరాయ్దనుపాటించువారైయునాన్రు.వారు
ఇది వరకే దానిని చేయుచునాన్రు. వేషధారణ దినమున మనము జీవించుచునాన్ము!
ఇదికాదా…
353 నాపర్భువుకుఒక కలవ్రిచాలదా?ఎందుకుమీరుదీనినిచేసాత్రు?మీరుఆయనను
పేమించవలసిన వారైయునాన్రు, ఇది వాకయ్మైయునన్దని మీకు తెలుసు, పర్కటన 22వ
అధాయ్యానిన్మీరుచదవండి,అదిచెపుతుంది, “ఎవడైననుదీనికిఒకక్మాటకలిపినాలేక
తీసివేసినా,”మీరుఎందుకుదానినిచేసాత్రు?ఆయనకుఒకకలవ్రిచాలదా?
354 నేను ఆయన భదర్త కొరకు నిలబడతాను. నేను ఆయన నాయ్యవాధిని, దేవుని
వాకయ్ముదావ్రా నేనుమీపైనేరారోపణచేసాత్ను.మీమారగ్ములనుమారుచ్కోండి, లేనిచో
మీరునరకమునకువెళతారు.మీసంఘశాఖలు లిపోతాయి.నాయ్యాధిపతిముందు
నేను మీపై నేరారోపణ చేసుత్నాన్ను, సతయ్ము, వేషధారులారా, పైకి భకిత్గా కనబడు
వారలారా.ఎందుకుమీరుదానినిపిలుసాత్రు…ఒకకలవ్రిచాలదా?
355 పేతురు అనాన్డు, “మీ సంఘశాఖా తం లు,” పేతురు మీపై నేరారోపణ
చేసి…అనాన్డు, “మీ పితరులు పర్వకత్లలో ఎవనిని హింసింపకయుండిరి?” సెత్ఫను
దానినే చెపాప్డు: “మీ దురామ్రగ్పు చేతులతో మీరు జీవాధిపతిని సిలువ వేశారు.”
యేసే, సవ్యముగా చెపప్లేదా, “మీ పితరులు ఎవరిని సమాధులలో పెటట్లేదు? మీరు
తరువాత ఆ సమాధులకు సునన్ము వేసుత్నాన్రు?” ఆలాగుననేయుగములనిన్టిగుండా
నీతిమంతులకుజరిగియునన్ది!
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356 కాబటిట్, ఈఉనన్తముగా,మెరుగుపెటట్బడిన,ఈదినమునకీసుత్నుతోసివేయు ,
సంఘమునకువెళుళ్గుంపుపై,నేనునేరారోపణచేసాత్ను.మీరు,మీదైవభకిత్వేషములతో,
కీసుత్ను రెండవసారి సిలువవేయుచునాన్రు, “ఈమాటలుమరొకదినమునకు,మరియు
ఈ దినమునకు కాదు, అని పర్జలు చెపుప్ట దావ్రా.” నేను మీ మీద నేరారోపణ
చేసాత్ను. సిలువ వేసిన దినము, చేయబడిన అదే నేరమునకు, మీరుదోషులైయునాన్రు.
మారుమనసుస్పొందిదేవునివైపుతిరగండి,లేనిచోనశిసాత్రు.
357 మరలా నేను చెపుతాను “ఇకక్డ,” సంఘములు, “వారు,” ఉపదేశకులు,
“సిలువవే త్,” షిసుత్నాన్రు, “ఆయనను,” వాకయ్మును. దేవా కనికరము పుము!
మరలా ననున్ దానిని చెపప్నివవ్ండి. అది టేపు పై కలగలుపుగాయుంటుంది, “ఇకక్డ,”
సంఘములు, “వారు”, సేవకులు, “సిలువవేసాత్రు,” షించుట దావ్రా “ఆయనను,”
వాకయ్మును.ఆశచ్రయ్ముకాదు,అదిమరలా:

ఆకాశములు చీకటిపడుచుండగా మరియు బండలు
బర్దధ్లగుచుండగా

నారకష్కుడుతలనువంచి, చనిపోయెను,
కానితెరువబడినతెర,మారగ్మునుబయలుపరెచ్ను
అంతములేనిదినమునకు, పరలోకపుఆనందములు.

358 ఈశోతల కొరకు, నేను టేపుమీద చెపుతాను. పరిశుదాధ్తమ్యొకక్ పేరేపణ కింద,
నేనుదీనినిచెపుతాను.పర్భువుపకష్మునయునన్వాడెవడు,అతనినిఈవాకయ్ముకిందకు
రానివవ్ండి! ఈ దుషట్మైన, కీసుత్ను కాదనుచునన్, కీసుత్ను తోసివేయుచునన్ తరమును,
ఆయనను షించినందుకు, గురిత్ంపబడిన వాకయ్మును సిలువవేసినందుకు,
నిశచ్యముగా ఈ తరమును తీరుప్లోనికి తెసుత్నాన్ను. వారు తీరుప్లోనికి వసుత్నాన్రు.
నేను దానిని నేరారోపణ చేసాత్ను! “పర్భువు పకష్మునయునన్ వాడెవడు, అని మోషే
అనాన్డు, వానిని నా యొదద్కు రానివవ్ండి,” అగిన్ సత్ంభము ఒక ఋజువుగా
వేలాడుచునన్పుప్డు, పర్భువు పకష్మున ఎవరునాన్రు, అతడు వాకయ్మును తీసుకొని,
తన సిదాధ్ంతమును కాదని, యేసుకీసుత్ను రో వెంబడించాలి. నేను మిముమ్ను
ఉదయమునకలుసుకొంటాను.

పారథ్నకొరకుమనతలలనువంచుదాము.
359 ఓ, పర్భువైన దేవా, నితయ్జీవ పర్దాత, వాకయ్మునకు గర్ంథకరత్వైనవాడా,
మృతులలో నుండి పర్భువైన యేసును తిరిగి లేపినవాడా, ఒక అవిశావ్స తరము
పర్జల మధయ్లో, దానిని చకక్గా గురిత్ంపచేసిన వాడవైయునాన్వు. ఈ ఉదయము
ఎంతో ధీరఘ్ముగావుండియునన్ది. అనేకమంది ఇకక్డ రొచ్నియునాన్రు. సంఘము
కికిక్రిసిపోయియునన్ది. పర్జలు చు ట్ నిలబడియునాన్రు. పర్పంచమంతా, అనేక
సథ్లములలోనికి వెళుళ్టకు టేపులు తయారు చేయబడియునన్వి. సేవకులు వారి పఠన
గదిలోవింటారు. పర్భువా, నేనువారికొరకుపారిసాథ్ను.ఈమాటలుహృదయములోనికి
లోతుగాకోసిలోతుగాపడనివవ్ండి.ఆవిధముగాచెపప్నిముమ్…
360 ఈ చినన్ కెంటకీక్ నుండి వచిచ్న మెథడిషుట్ సేవకుడు, మొనన్టి దినము నాతో
అనాన్డు “నేను ఆ ఏడు సంఘకాలములు వింటునన్పుప్డు, అది కేకవేయుట నేను
వినాన్ను, ‘బబులోనుగోడలనుండి రముగాపారిపోండి”’ “నేనుదానిని వదులుకొని
విడిచిపెటాట్ను. ఏమారగ్ములోవెళళ్వలెనోనాకుతెలియదులేక ఏమిచెయయ్వలెనోనాకు
తెలియదుఅయితేనేనువిడిచిపెటాట్ను.” అనాన్డు. ఆయవవ్నసుథ్డు, అతనిభారయ్, ఇదద్రు
లేకముగుగ్రుపిలల్లసాహసముధనయ్మగునుగాక.
361 దేవా, అనేకులు దేవునివాకయ్మునకువారిదారిని కనుగొందురుగాక, జీవమునకు
ఒకేమారగ్ము, ఏలయనగా ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. తండీ, నేను పర్తి ఒకక్రి కొరకు
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పారిథ్సుత్నాన్ను. కొనిన్సారుల్ ఈ విషయములను చెపుప్ట, అది రతవ్ముతో కాదు, అది
పేమయైయునన్ది, ఏలయనగా పేమ దిదుద్బాటుతో డినది. అది దిదుద్బాటునకు
ఉదేధ్శించబడినది, పర్జలు ఆ మారగ్ములో దానిని అరథ్ము చేసుకొంటారని, నేను
పారిథ్సాత్ను. దిదద్వలసినవాడవు నీవేయైయునాన్వు, అందుకే సిలువ నొదద్ పారిథ్ంచావు
“తండీ,వారినికష్మించుము.వారుగుడిడ్వారు,వారుఏమిచేసుత్నాన్రో,వారికితెలియదు.”
362 ఈ రోజున మరలా, వాకయ్మును తిరిగి సిలువ వేయుచునన్ వారి కొరకు
నేను పారిథ్సాత్ను, జీవపు వాకయ్మునకు బదులుగా, వారు ఆచారములను సంసథ్లను
తీసుకొనుచునాన్రు. తరువాత, పర్జల ముందు, ఆయన సతయ్మని దేవుడు ఋజువు
చేసిన, నిజమైన సతయ్మును వారు విమరిశ్సాత్రు. తండీ, వారిని మరలా గొరెపిలల్
వివాహోతస్వపు విందుకు పిలువమని, మేము పారిథ్సాత్ము. ఈ సారి వారు సాకులు
చెపప్కుండా వచుచ్దురు గాక, ఏలయనగా చివరి పిలుపు ఇది వరకే బయలు వెళిళ్ంది.
ఇపుప్డుఅదిచాలాఆలసయ్మైపోతుంది.అదిఆలసయ్ముకాదనినేనునముమ్తాను.
363 ఇకక్డ హాజరైన చినన్ సంఘమును దీవించండి, ఈ ఉదయమున ఇకక్డ
డుకొనన్, కొనిన్ వందలమంది, ఈ ఎండ దినమున, ధీరఘ్మైన, రెండు గంటలు

లేక ఎకుక్వ సమయము, వారు ఇకక్డ రొచ్నియునాన్రు. వారు ఈ సథ్లమును
విడిచిపెటట్లేదు.వారునిమమ్ళముగా రొచ్నివినాన్రు.అనేకమందివారిరాతిభోజనము
కొరకు కనిపెడుతునాన్రు. సీత్లు వారి పిలల్లతో నిలబడి, వారు కనిపెడుతునాన్రు.
పర్తిమాటనువారుపటుట్కొనియునాన్రు.
364 పర్భువా,నేనుపర్జలనుతపుప్దారిపటిట్సేత్, తీరుప్దినముననాకుఏమిసంభవిసుత్ంది.
పర్భువా, నేను మనసాస్కిష్తోయునాన్ను, మనసాస్కిష్తో నేను దానిని సృశించగలను.
అదేమనగా, నేను వారిని వాకయ్మునొదద్కు తీసుకొని వెళుళ్టకు పర్యతిన్సాత్ను.
వారు వాకయ్ము దావ్రా జీవించుదురు గాక “నీవు నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏక
రీతిగాయునాన్వని,” వారికి చెపుప్చునాన్ను, ఆ గొపప్ పరిశుదాధ్తుమ్డైన యేసుకీసుత్,
పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ పములోయునాన్డు, అదే మనిషి నీవు ఆ రీతిగా చెపాప్వు.
“కొదిద్కాలములోకులు ఇక ఎంతమాతర్ము ననున్ డరు, కాని మీరు ననున్ సాత్రు,
ఏలయనగా నేను మీలోను మీతోనుయుంటాను.” పర్భువా, ఇది నీవైయునాన్వని నాకు
తెలుసు. మేము నినున్ నముమ్తాము, ఏలయనగా మా మధయ్ అదే కారయ్మును నీవు
చేయుటమేము సాత్ము.
365 మృదువుగా, ఈ రోజు మముమ్లను మేము లోపరుచ్కొనుచునాన్ము, ఇకక్డ
సంఘములో మేము దానిని చేసాత్ము, పర్భువా, ఈ కష్ణములో టేపుల మీదయునన్
వారునులోబడుచునాన్రు, పర్తిపురుషుడు, పర్తి సీత్, ఇకక్డహాజరైనబాలుడులేకబాలిక,
ఇకక్డయునన్వారు, లేకబయటనిలువబడినవారు, లేకటేపులమీదవినుచునన్వారు,ఈ
కష్ణములోనేలోతైన సమరప్ణ చేసి, సం రణ్ముగా దేవుని సేవ కొరకు తముమ్నుతాము
లోపరుచుకొందురుగాక.
366 పర్భువా, శోతలపై నీ శకిత్తో కదిలి, రోగులను సవ్సథ్పరచ్ండి. ఇకక్డ ఒక చినన్ కుంటి
పిలల్వాడు రొచ్ండియునాన్డని వారు చెపాప్రు. ఆ గొపప్ పరిశుదాధ్తుమ్డు…మాకు
తెలుసు,నీసనిన్ధిలోఈలాగు రొచ్ండుట,దానినిచేసుత్ంది.రేడియోగుండా,టెలివిజన్
గుండా,బయటదేశములలోనికినీవువెళుతునన్టెల్తే,రోగులనుబాగుచేయండి. “నీవునీ
వాకయ్మునుపంపావు, అదివారిని సవ్సథ్పరుచ్తుంది,” అదే నిమిషములోఅదేకారయ్మును
నీవుచేయగలవు.దేవా,పర్తిరోగినిసవ్సథ్పరుచ్మనినేనునీకుపారథ్నచేసాత్ను,ఈమాటలు
వినుచునన్ పర్తికుంటి వానిని, పర్తి పీడించబడుచునన్ వయ్కిత్ని సవ్సథ్పరచ్ండి. దేవా, దానిని
దయచేయుము.నేనువారికొరకుపారిథ్సాత్ను.
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367 కీసుత్యొకక్పేమనుబటిట్,అవసరతలోయునన్వారిపటల్బాధయ్తకలవాడనై,పర్భువా,
పర్భువా, నీ బలి అరప్ణ బలిపీఠముపై నేనువారినిహాజరుపరుచ్చునాన్ను, అకక్డ రకత్ము
కారుచునన్ గొరెపిలల్ యొకక్ శరీరమునన్ది, మా పాపముల కొరకు, రోగముల కొరకు,
ఒక పాయశిచ్తత్ముగా అకక్డయుంచబడింది. ఆ పర్జలయొకక్ కనికరము కొరకు నేను
బర్తిమలాడుతాను. పర్భువా,మోషేచేసినటుల్గావారికొరకు నేనుఖాళీలో నిలబడతాను,
“దేవా, వారి పటల్ కనికరమును పి, ఇంకా కొంచెము పొడిగించి, వారికి మరొక
అవకాశము ఇమమ్ని.” చెపుతాను. పర్భువా, ఇపుప్డే దానిని చేయవదుద్. సువారత్ ఇంకా
కొంచెముముందుకువెళళ్నిముమ్.
368 పర్భువా, వారు గదిధ్ంచబడాడ్రు. నీ కృపా కనికరములు ఆ గర్ంథము మీద వారి
పేరును కలిగియునన్ చివరి వయ్కిత్ వరకు, పొడిగించబడాలని నేను పారిథ్సాత్ను. వారు
అంగీకరిసాత్రని నాకు తెలుసు నీ దైవిక వాకయ్ముతో పారథ్నచేయుట, అది కఠినము
కాదు, దేవానాభావముఅదియే, వయ్తిరేకముగాకాదు పర్భువా; వాగాద్నము చేయబడిన
వాకయ్ము,సతయ్ముఅనిఋజువుచేయబడినవాకయ్ముజగతుత్పునాదికిముందేఆవెనుక,
ఈ పర్జలను ముందుగా నిరణ్యించిన వాకయ్ము, ఆ గర్ంథము మీద పేరులునన్ వారిని
రకిష్ంచమనిపారథ్నచేయుట,అదికఠినముకాదు,కారణముమీరుదానినిచేసాత్రనినాకు
తెలుసు.యేసుఆరీతిగాచెపాప్డు, “తండినాకుఅనుగర్హించినవారందరునాయొదద్కు
వసాత్రు.”అతడుఇవవ్బడియుంటేనేతపప్ఏమనిషిరాలేడు.
369 దేవా, నేను పారిథ్సాత్ను ఈ మాటలు పడు పర్తి సథ్లములో, టేపు వినువాడు
ఇకక్డ హాజరైనవారు,ముందుగా నిరణ్యించబడిన పర్తి వయ్కిత్ని, పరిశుదాధ్తుమ్డు ఇపుప్డే
పిలుచునుగాక, జగతుత్ పునాదికిముందునుండేవారు పేరుల్ గొరెపిలల్ జీవ గర్ంథములో
ఉంచబడియునన్వి. ఈ రోజున మాటాల్డుచునన్ దేవుని సవ్రమును వారు విందురు
గాక, ఆ చినన్, నిమమ్ళమైన, మెలల్ని సవ్రము, వారి హృదయములో చెపుప్చునన్ది, “ఇదే
మారగ్ము, దీనిలో నడువుడి,” తండీదానిని దయచేయుము.యేసు’ నామములోదానిని
అడుగుచునాన్ను.
370 ఇకక్డ హాజరైన శోతలలో మన తలలను వంచియుండగా. మీరు దీనిని సతయ్ము
అని నమిమ్నటెల్తే, ఇకక్డ రోగుల కొరకు పీడింపబడిన వారి కొరకు యుంచబడిన
చేతి రుమాళళ్పై, పొటల్ములపై నా చేతులను ఉంచుచునాన్ను. ఇపుప్డు యధారథ్ముగా
మిముమ్నుఒకపర్శన్అడగగోరుచునాన్ను.
371 ఇకక్డ కేవలము వినబడవలెనని నేను వచుచ్టలేదు. నేను అలసిపోయాను. నేను
అరిగిపోయాను. నేనుయుండినటుల్గా, ఇపుప్డుయవవ్నసుథ్డను కాదుమన దినములు
లెకిక్ంచబడినవని నాకు తెలుసు. దేవుని రాజయ్ముకొరకు నేను ఉంచగలిగిన, పర్తి చినన్
దానిని తపప్క ఉంచవలసియునన్ది. నాకు అవకాశము దొరికిన పర్తిసారి, నేను తపప్క
బోధించవలసియునన్ది.నాకుబాగునాన్లేకపోయినా,నేనుతపప్కవెళాళ్లి.
372 నేను ఇకక్డకు వచేచ్ కారణము ఏమనగా, దానిని చేయాలని నా ఉదేధ్శయ్ము. నేను
దానిని చేయగోరుదును. నేను మిముమ్ను పేమిసాత్ను. నేను చెపాప్లని కఠినముగా,
రుదిద్నటుల్గానేనుచెపుప్ట లేదు. అకక్డనాలోపలనాడికొటుట్చునన్ది. సతయ్మనిఋజువు
చేయబడిన ఈ కారయ్మే, ఈ కారయ్ములు చేయునటుల్ ననున్ తోయుచునన్ది. నేను
దానిని దయతో, పేమతో చెపుతాను. మన సీత్ పురుషులను గదిధ్ంచాలని నా భావము
కాదు సోదరుడా, సోదరీ, అది చేయుట నా భావము కాదు. నేను మిముమ్ను ఒక
పదునైన సథ్లమునకు తెచుచ్టయే నా భావము, అకక్డ మీరు పర్భువు యొకక్ కొరడా
దెబబ్ను, దిదుద్బాటును డగలరు, ఇపుప్డు మీరు తపప్క లోపలకు రావాలి. దానిని
ఆపివేయవదుద్. నీవుఎంతోధీరఘ్కాలముకనిపెటాట్వు.
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373 నీ హృదయములో సం రణ్మైన సమరప్ణతో, ఇపుప్డు ఈ శోతల సమకష్ములో,
పర్భువు పకష్మునకు రావలెనని కోరుచునాన్వా లేక ఈ టేపులు వెళుళ్చునన్ సథ్లములో
ఎకక్డైనా; మీరు, మీ తలలను వంచియుండగా…అది నీ భావము కానటెల్తే. మీ
చేతులను ఎతత్వదుద్. ఇపుప్డు అది నిజముగా మీ భావమైయునన్టెల్తే మరి ఎకుక్వ
పర్తిషిఠ్ంచబడినజీవితముతో,మీరుపర్భువుయొదద్కురాబోరినటెల్తే,ఇపుప్డేమీచేతులను
ఎతుత్తారా.మీరు, పర్భువుమిముమ్నుదీవించునుగాక. నిందనుభరించుటకొరకుమీరు
కొతత్గా కీసుత్కు మిముమ్నుమురు పర్తిషిఠ్ంచుకొనుచునాన్రు. “ఈ రోజున నేను నిందను
తీసుకొనుటకుఇషట్పడుచునాన్ను.”
374 నేను నా రెండు చేతులను ఎతిత్యునాన్ను. యేసుకీసుత్ యొకక్ నిందను నాపై
తీసుకొనుటనునేనుఇషట్పడతాను. “పరిశుదధ్రోలరు,” అనిపిలువబడుగురుతునునేను
సంతోషముగా ధరిసాత్ను. మీరు దానిని ఏమని పిలిచినపప్టికి. నేను గరవ్ముగా దానిని
భరిసాత్ను,కారణముఅదిపర్భువుకొరకు.నేనుగరవ్ముగాదానినిధరిసాత్ను.
375 మీరంద అదేకారయ్ముచేయుటకుఇషట్పడతారా?మీచేతులనుఎతిత్, చెపప్ండి,
“దేవునియొకక్ కృపను బటిట్, నేను చేయగోరుచునాన్ను…” శిషుయ్లు తిరిగి వచిచ్నపుడు,
ఆయన నామము కొరకు నిందను భరించుట, గొపప్ భాగయ్మని తలంచారు. లేక ఏదో
హాలీఉడ్ నటుడికోసములేక టెలివిజన్ కోసము, లేక సంఘ సభయ్తవ్ము, లేక మరేదైనా
దాని కొరకు నిందను భరిసాత్వా? లేక యేసుకీసుత్ యొకక్ వాకయ్ము కొరకు, నిందను
భరిసాత్వా? “పర్భువా,వాకయ్ముకొరకునిందనుదయచేయుము. దేవునియొకక్వాకయ్ము
కొరకుఆయననిందనుభరించాడనినాకుతెలుసు.పర్భువా,ననున్ భరింపనిముమ్.”

ఈపర్తిషిఠ్ంచబడిన సిలువనునేనుభరిసాత్ను
మరణముననున్ సవ్తం నిగాచేయువరకు,
అపుప్డు కిరీటమునుధరించుటకు, ఇంటికి వెళతాను.

376 ఒక దినమున మన కొరకు కిరీటముంటుంది. ఇపుప్డు అది తయారు
చేయబడుతుంది. ఈ సంబంధమైన జీవితము సమాపత్ము కాగానే, అపుప్డు మనకు
తెలుసుఅదిసరిగాగ్యుంటుంది.
377 ఇపుప్డు వేదిక చు ట్ పర్జలను తెచుచ్టకు సథ్లము లేదు, మీరెకక్డయునాన్రో,
ఆ సీటునొదేద్, అది వేదికగా ఉండనిముమ్. “నమిమ్న వారంద …” మనము
పారిథ్ంచుచుండగా.
378 పరలోకపు తండీ, శోతలలో యవవ్నులు, వృదుధ్లు, దరిదాపుగా అంద
తమచేతులనుఎతిత్నటుల్గా కనబడుతుంది.ఈటేపుఆడించబడినపర్తిసారి, పర్జలుతమ
చేతులనెతిత్, వారి గదిలోమోకరించాలని నేనుపారిథ్సాత్ను; తండిమరియుతలిల్ బయటకు
వెళిళ్, ఒకరి హసత్మును మరొకరు పటుట్కొని ఈలాగు చెపుప్దురు గాక “హనీ, మనము
ఎంతోకాలము నుండి సంఘ సభుయ్లమైయునాన్ము. మనము కీసుత్నొదద్కు వదాద్ము.”
పర్భువా,దానినిదయచేయము.
379 ఇకక్డయునన్ పర్జలను దీవించండి. పర్భువా, వారికి ఒక సమరిప్ంచబడిన
జీవితమునిమమ్ని నేను పారిథ్సాత్ను. వారిలో అనేకమంది, మంచి పర్జలైయునాన్రు. వారు
నీ పర్జలైయునాన్రు; వారు ఇపుప్డే సతయ్మును తెలుసుకొనాన్రు. పర్భువా, నీ సతయ్మును
వారికి పమనినేనుపారిథ్సాత్ను “నీవాకయ్మేసతయ్ము.”
380 యోహానుసువారత్లో నీవనాన్వు, 17వ అధాయ్యములో అనుకొంటాను, నీవనాన్వు,
“తండీ,నీసతయ్ముదావ్రావారినిశుదిధ్చేయుమునీవాకయ్ముసతయ్మైయునన్ది.”
381 అది మరలా, నీ వాకయ్మే, ఇంక సతయ్మైయునన్ది. అది ఎలల్పుప్డు
సతయ్మైయునన్ది, ఏలయనగా అది దేవుడైయునాన్డు. దేవా, సతయ్ము దావ్రా వారిని
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శుదిధ్చేయుమని నేనుపారిథ్సాత్ను.” అదేమనగా, సంఘశాఖల నుండి సిదాధ్ంతములనిన్టి
నుండి వారిని శుదిధ్ చేసి పర్తిషిఠ్ంచుము. లోక సంబంధమైన కారయ్ములనిన్ంటినుండి.
వాకయ్మునకు పర్తిషిఠ్ంచబడిన జీవితమునకు వారిని శుదిధ్చేయుము. పర్భువా,
దయచేయుము. వారు ఇపుప్డు నీ వారైయునాన్రు. నీవు దానిన్ చేసాత్వని వాగాద్నము
చేశావు. నీ సేవకుడిగా, వారి పకష్మున నా పారథ్నను వినన్వించుచునాన్ను. యేసుకీసుత్
నామములో.
382 మన తలలను వంచియుండగా, మనము పారథ్నలో కొనసాగు యుండగా ఈ
పాటనుపాడుదాము.

యేసుదానినంతాచెలిల్ంచాడు,
అంతాఆయనకు…(దానినిఆలోచించండి!)
పాపము…

383 నినన్ నేను ఒక సథ్లములోయునాన్ను. ఇకక్డ మన సంఘములోయునన్ ఒక
సోదరుడుకొనన్ టునుకుటుట్టకు,ఒకవయ్కిత్నాకొలతలుతీసుకునాన్డు.అతడనాన్డు,
“నీ టుచాలావేడిగాకనబడుతుంది,అందుకేనేనునీకుఒకచలల్నిదానినికొనాన్ను.”
384 అకక్డ దానిని కతిత్రించటానికి వెళిళ్నపుడు, అతడనాన్డు, “అతడనాన్డు, నీ కుడి
భుజము కిందకు వంగిపోవుచునన్ది. నీవు ఒక దినమున తపప్క ఎంతో బరువును
మోసియుంటావు.”
385 నేననుకొనాన్ను, “అవును, ఒక పాపపు భారము. కాని యేసు దానినంతా చెలిల్ంచి
వేశాడు.”మనముపాడుచుండగాదానినివినండి.

యేసు…దానినంతాచెలిల్ంచాడు,
అపుప్డుఅంతా,నాజీవితమంతా, ఆయనకేనేను…

పాపముఏమిచేసింది?
పాపముకెంపువంటిమరకనుచేసింది,
ఆయనదానినితెలల్గా కడిగాడు.

386 దేవా, నా పటల్ కనికరమును పుము, ఈ లోతైన ధాయ్న సమయములో, పర్భువా,
ఈ వాకయ్ము, హృదయములోనికి బాగా నాననివవ్ండి. పర్జలు, వారి రాతి భోజనము
ఆలసయ్మైనపప్టికి…కాని, పర్భువా, ఇదిఆహారం కంటెఎకుక్వైనది. ఇదిజీవమైయునన్ది.
“నా వాకయ్మే జీవాహారము,” అని నీవనాన్వు. ఆకలితోయునన్ మా ఆతమ్లు, దాని మీదనే
విందుచేసుత్నాన్యి.
387 పర్భువా,ఇపుప్డుమముమ్నుతీసుకొనిమలచుము.పర్భువా,వారితోననున్తీసుకొని
వెళుళ్ము. నేను వారితో వెళళ్గోరుచునాన్ను. పర్భువా, విశావ్సము దావ్రా ఇపుప్డు నేను
కలవ్రికి వెళుళ్చునాన్ను. నేనుసంఘముతోవెళుళ్చునాన్ను. పర్భువా, ఇపుప్డుతిరిగి ననున్
మలచుము.నేనుపొరపాటుచేశాను.అనేకసారుల్నేను…
388 ఈ మధయ్నే నేను బోధించుట ఆపివేసియునాన్ను. పర్జలు నా మాట వినరు.
వారు వాటినే తిరిగి తిరిగి చేసుత్నాన్రు, మరియు నేను నిరుతాస్హపడాడ్ను. నేను
ఉదేక రితమైన మేడలు కటాట్ను. ఓ, దేవా కొనిన్ ఆదివారముల కితము నీవు నాకు
ఒక చన బయట ఇచాచ్వు. కాదు…బైబిలు చదువుచుండగా, ఆకలియుండినటుల్గా,
నీవు మోషేతో మాటాల్డుట శాను, అకక్డ డా ఒక పరవ్తమునన్ది. అది అతనికి
ఒక చనగాయునన్ది. అపుప్డు తినన్గా దాని అంతములో, నేను ఎందరో రోగులను
విడిచిపెటిట్యునాన్ను; ఒక పర్వచనాతమ్కమైన పరిచరయ్ మాతర్మే కాదు, కాని వాకయ్మును
ఉపదేశించుట మరియు రోగుల కొరకు పారథ్న చేయుటయైయునన్ది. ఇకక్డే తినన్గా
వేల మీద నీవు ఒక మనిషిని చనిపోనిచాచ్వు, మరలా అది సతయ్మైయునన్దని ఋజువు
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చేయుటకుఅతనినిఅదిసతయ్మైయునన్దనిఒకఋజువుగాబర్తికించావు.నీవుఎలల్పుప్డు
నీవాకయ్మునుఋజువుచేసాత్వు.
389 ఇపుప్డు, పర్భువా, తినన్గా నేను నీ సింహాసనము ముందుయుండగానే, దానిని
నిరాథ్రించుము. పర్భువా,ఈపర్జలలోపర్తిఒకక్రిని తీసుకోండి,మాలోనుండిలోకమును
తీసివేయుము. పర్భువా, మేము మీ సనిన్ధిలోయుండగానే ననున్ తీసుకొనము.
లోకమును తీసివేయుము దేవా, ఇపుప్డే మా హృదయములను పిండుము. లోకమును
మరియులోకచింతలనుమానుండి రముగాలాగివేయుము.మేముపర్తిషిఠ్ంచబడిన
కైసత్వులుగాయుందుముగాక,ఓ,దేవా,పేమించునటుల్గా,దయగా,మాధురయ్ముగా,ఆతమ్
ఫలము ఫలించునటుల్గా చేయుము. పర్భువా, నీవు చేయవా? మేము నీ సింహాసనము
ముందుయునాన్ము. పాపము కెంపువంటి మరకుమాపై వదిలియునన్ది, కాని పర్భువా,
నీ రకత్ము దానిని పరిహరించి, మంచు కంటె తెలల్గా చేసుత్ంది. మేము నీ కొరకు
కనిపెటుట్చుండగా, దానిని దయచేయుము.మముమ్ను తీసుకొనండి; మేమునీవారము;
మాజీవితములనునీకుసమరిప్ంచియునాన్ము.యేసుకీసుత్నామములో,పర్భువా,మాలో
పర్తిఒకక్రికిదానినిదయచేయుము.
390 పర్భువా, నా హృదయములను పిండుము. నా తపుప్లనీన్ నేను సాత్ను. నా
పొరపాటుల్ను నేను సాత్ను దేవా, ఈ సమయము నుండి, నీకు సహాయపడుటకు,
నేను చేయగలిగిన శేషఠ్మైన రీతిలో, నేను జీవించుటకు పర్యతిన్సాత్ను. నేను
వెళళ్గోరుచునాన్ను, ఈ ఉదయమున, దీని మీదుగా, కొతత్గా నీ జీవితమును నీకు
పర్తిషిఠ్ంచుతాను.
391 బయటయునన్ నా సేవక సేన్హితులకు వయ్తిరేకముగా, నేను ఈ నేరారోపణను
తెసుత్నాన్ను, ఈ కఠినమైనమాటలునేనుచెపప్వలసియునన్ది, కాని, పర్భువా, నీ పేరేపణ
దావ్రా నేను దానిని చేశాను. నీవు దానిని నాకు చెపాప్వని నేను భావిసాత్ను. పర్భువా,
ఇపుప్డు అదినాభుజములమీదనుండి దిగిపోయింది. అది వెళిళ్పోయినందుకునాకు
సంతోషము. తండీ, వారు దానితో ఏమి చేసాత్రో దానిని చేయనివవ్ండి. వారు దానిని
అంగీకరిసాత్రనినేనుపారిథ్సత్ను.పర్భువా,పర్తిఒకక్రినినీవురకిష్ంచమనినేనుపారిథ్సాత్ను.
392 సరిగాగ్ గొపప్ ఉజీజ్వముఅకక్డముందుకువచుచ్నుగాక, అది వెళళ్కముందు, గొపప్
శకిత్ కైసత్వ సంఘము మధయ్లోనికి వచుచ్ను గాక. అది పారథ్న చేయుట కషట్ము కాదు,
ఎందుకంటే నీవు దానిని వాగాద్నము చేశావు. పర్భువా, ఆ డవ ఈడుప్కొరకు మేము
ఎదురు సుత్నాన్ము,నీవుమామధయ్గొపప్కారయ్ములుచేసాత్వనిమాకుతెలుసు.
393 పర్భువా, నేనునీవాడను. ననున్ నేను సరిగాగ్ ఎలా తయారుచేసుకోవాలో, ఆలాగున
సమరిప్ంచుకొని,ఈబలిపీఠముపైననున్నేనుఉంచుకొనుచునాన్ను.పర్భువా,నానుండి
లోకమునుతీసివేయుము.నశించేవాటినినానుండితీసివేయుము.వాకయ్మునాలో ,
నేనువాకయ్ములోనుఉండునంత దగగ్రగా, నేనుఆవాకయ్మునకుదగగ్రగాజీవించనిముమ్.
పర్భువా, దానిని దయచేయుము. నేను ఎనన్ దాని నుండి తొలగిపోకుందును గాక.
నేను ఆ రాజ ఖడగ్మును బిగువుగా, దగగ్రగా పటుట్ పటుట్కొనియుందును గాక. పర్భువా,
దానినిదయచేయుము.
394 మముమ్ను ఏకముగా దీవించుము. మేము నీ సేవకులమైయునాన్ము, మముమ్లను
మేముతాజాగా,ఈఉదయమునమాహృదయములలోనీకుపర్తిషిఠ్ంచుకొనుచునాన్ము.
నీసేవకొరకు,యేసుకీసుత్నామములోమేమునీవారమైయునాన్ము.

యేసు…
నెవిల్సోదరుడా, పర్భువునినున్ దీవించునుగాక. 
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