
అపుప్డుయేసువచిచ్ పిలిచాడు

 పరిశుదధ్యోహాను 11వ అధాయ్యము, 18వ వచనమునుండిపారంభించి,
నేనుచదువగోరుచునాన్ను.
బేతనియ యె షలేమునకు సమీపమైయుండెను; దానికి
ఇంచుమించుకోసెడు రము:
గనుక దులలో అనేకులువారి సహోదరుని రిచ్ ఓదారుచ్టకై
వారియొదద్కు వచిచ్యుండిరి.
మారత్ యేసు వచుచ్చునాన్డని విని ఆయనను ఎదురొక్న వెళెళ్ను
గాని,మరియఇంటిలో రుచ్ండియుండెను.
మారత్యేసుతో-పర్భువా,నీవికక్డఉండినయెడలనాసహోదరుడు
చావకుండును.
ఇపుప్డైనను నీవు దేవుని ఏమడిగినను దేవుడు నీకనుగర్హించునని
యెరుగుదుననెను.
యేసు-నీసహోదరుడుమరలాలేచుననిఆమెతో చెపప్గా,
మారత్-ఆయనతో అంతయ్దినమున పునారుతాథ్న మందు లేచునని
యెరుగుదుననెను.
అందుకుయేసు-పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే…నాయందు
విశావ్సముంచువాడుచనిపోయిననుబర్తుకును:
బర్తికి నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును ఎనన్టికిని
చనిపోడు,ఈమాటనముమ్చునాన్వా?అనిఆమెనుఅడిగెను.
ఆమె అవును పర్భువా, నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని
కుమారుడైన కీసుత్వని నముమ్చునాన్నని ఆయనతో చెపెప్ను. (దానిని
గమనించండి!)
ఆమెఈమాటచెపిప్వెళిల్-బోధకుడువచిచ్ నినున్పిలుచుచునాన్డని,
తన సహోదరియైనమరియనురహసయ్ముగాపిలిచెను.

2 పారథ్నచేసుకొందాము.ఇపుప్డునీకొరకుమేముకనిపెటుట్చుండగా, తండీ,
ఈ రాతి ఆ మాటలను మా హృదయములకు ధృవపరుచ్ము. నీ వాకయ్మును, నీ
సేవకుడిని, మరియుఈఅంశమును, అంత యేసుకీసుత్ నామములోనీకు
అపప్గించుచునాన్ము.ఆమేన్.

మీరు రొచ్నవచుచ్ను.
3 నేను ఇకక్డ యుండుటలో ఉదేద్శయ్ము దేవుని బిడడ్లకు సహాయపడుటకు
పర్యతిన్ంచుటయే. కొంత వరకు పారథ్న చేయుట, రోగులపై చేతులుంచుట
మాతర్మే కాదు, కాని దేవుని కుమారుడైనయేసు కీసుత్ మన మధయ్యునాన్డని,
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వారు తపప్క గురిత్ంచవలసి యునన్ది. ఈ రాతి ఈ అంశము మీద మనము
మాటాల్డుచునాన్ము:అపుప్డుయేసువచిచ్పిలిచాడు.
4 ఇపుప్డుమనముమాటాల్డుచునన్సమయము,అదిఒకచాలావిచారకరమైన
సమయమై యునన్ది. మీరు ఎనన్డైనా పర్భువు యొకక్ జీవితములోని కథను
మీరుచదివినటెల్తే, ఆయనఈకురర్వానికిలాజరకు,గొపప్సేన్హితుడైయునాన్డు.
యోసేపు చనిపోయిన తరువాత, ఆయన ఆ సథ్లమును విడిచి, మరియ, మారత్,
లాజరుతో జీవిoచుటకు వచిచ్యునాన్డు. వారు గొపప్ సేన్హితులైయునాన్రు.
ఆయన వారికి, ఒక కాపరి వలె, ఒక నిజమైన సేన్హితుని వలె యునాన్డు.
ఆయన ధరించుటకు కొనిన్ చినన్ వసుత్వులను, ఒక అంగీని, వారు తయారు
చేశారు. ఆ అంగీ పై నుండి కింది వరకు కుటుట్ లేనిదిగా అలిల్క చేయబడినది,
వారు చెపుప్చునాన్రు. వారు ఆయన కొరకు కొనిన్టిని చేశారు, కారణము
వారు ఆయనయందు నమిమ్క యుంచారు. వారు దానిని నమిమ్యునాన్రు
మరియు సియునాన్రు.వారుఆయననువెంబడించుటకు,వారిసంఘమును
తదితరమైన వాటిని విడిచి పెటాట్రు. ఆ దినమున అలా చేయుట ఒక గొపప్
కారయ్మైయునన్ది,దానినుండి రముగావెళితే,దానికిమరణమేజరిమానాయై
యునన్ది.
5 కాని, యేసు, ఈ వయ్కిత్ చు ట్ తిరిగుచు వారు చెపిప్యునన్టుల్గా, వారి
యొకక్ సంఘములను చీలిచ్వేయు , వారి యొకక్ యాజకులను రిచ్
చెడడ్ విషయములను మాటాల్డుచునాన్డు, ఆయన వారికి గొపప్ కీడును
జరిగించియునాన్డని వారు తలంచిరి. కనీసము ఆయనను ఒపుప్కొంటే, వారి
సమాజ మందిరములో నుండి వెలివేయబడతారు. అలాగైతే నీవు వారి యొకక్
సంఘమునకు బయటయునన్టెల్తే, నీకు విమోచించబడే అవకాశము లేదని
వారు తలంచారు. పరిసయుయ్లు, స ద్కయుయ్లు లేక అలాటి మరి దేనికైనను
నీవు చెందకపోయినటెల్తే, దానికి బయట అకక్డ నీకు విమోచన లేదు. వారు
హకుక్నుకలిగియునన్టుల్గా,తాళపుచెవులుకలిగియునన్టుల్గా,వారుకోరినటెల్తే,
వారు నినున్ బయటకు తనిన్ వేయగలరు. అది వారియొకక్ సొంత నినాదము.
ఆశచ్రయ్ము లేదు, యేసు అనాన్డు, “మీరు, మీయొకక్ ఆచారముదావ్రా, దేవుని
యొకక్వాకయ్మునుపర్భావములేనిదిగాచేశారు.” డండి?
6 మరియు ఇపుప్డు పునరావృతత్మైనది, ’కారణము అది
పునరావృతత్మవుతుందనిమనందరికి తెలుసు. అదిచెపుప్ట విచారము,కానిఅది
పునరావృతత్మవుతుందనిపర్వచించబడింది,అదిమరలాఅదిదానినిచేసింది.

వారుయేసును రిచ్బాగుగాతలంచలేదనిమనముకనుగొనాన్ము.
7 అనేకసారుల్, వారితో సమమ్తించని మనిషికి తీరుప్ తీరుచ్తారు. మనము
దానిని చేయరాదు. మనము ఒకరితో ఒకరము సమమ్తించకపోవచుచ్, ఇంక
సేన్హముగా యుండoడి. నేను ఒక మనిషితో సమమ్తించకపోయినటెల్తే,
లేఖనముల యొకక్ ఆధారము మీద అతనితో సమమ్తించకపోవచుచ్, ఇంక
అతని కొరకు పారిథ్ంచండి మరియు అతనిని పేమించండి, మరియు మంచి
అవగాహన కొరకు, అపుప్డు అతనితో నేను ఏమియుచెపప్ను. నేను ఎలల్పుప్
అతనితో సేన్హ రవ్కముగా అసమమ్తి తో యుంటాను, ’ఏలయనగా, నేను
అతనిని పేమిసాత్ను, మరియు నిశచ్యముగా అతడు తపిప్పోవుట నాకు
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ఇషట్ము లేదు. అతడు తపప్క నాతోను దానినే చేయవలసియునన్ది. మేము
నశించిపోవుటను కోరము. తపప్క వాకయ్ము ఏమి చెపుతుందో దానిపై మన
తలంపులను ఆధారము చేసుకోవాలి. వాకయ్మే సతయ్ముగాయుండనిముమ్. మన
సిదాధ్ంతములుకాదు, లేకమన తలంపులేమైయునన్వోఅవికాదు, కాని ఆయన
ఏమి చెపుతాడో అదియే; సొంత అనువాదము వదుద్, సరిగాగ్ వాకయ్ము ఏమి
చెపుతుందోఅదియే.
8 మొనన్టిరాతి,అదిదరిదాపుగాదైవ షణగాకనబడునటిట్ ఒకదానినినేను
చేశాను, అది మొనన్ ఉదయమున సేవకుల అలాప్హారపు విందులో అని నేను
నముమ్తాను.నేనుయేసునుఒకపరీకష్పైయుంచాను.నేననాన్ను, “సరిగాగ్అపుప్డు
వారు చేసినటుల్గా, ఇపుప్డును వారు ఆలాగు చేయుచునాన్రు.” బహుశ ఒకక్
కష్ణము నేనుదానిని, మనకు సమయముయునన్టెల్తే, దానిని తిరిగి చెపాప్లను
కొనుచునాన్ను.
9 ధర్యొకక్ పునరుదధ్రణలో, ఆ సమయములో, నీతిమంతుడు విశావ్స

లముగా జీవిసాత్డని అతడు చెపాప్డు. “దానిని నమిమ్న వయ్కిత్, దానినతడు
కలిగియునాన్డు.” కాని మనము కనుగొనేదేమంటే, అనేక మంది దానిని
నమిమ్యునాన్మనిచెపుతారు,కానిఅదివారుకలిగిలేరు.
10 జాన్ వెసీల్ దినములలో, వారు రెండవ దీవెననుపొందినటెల్తే, వారు దానిని
శుదీధ్కరణఅనిపిలిచారు, రిత్ శుదీధ్కరణము,వారుసంతోషించి కేకలువేశారు.
“పర్తిఒకక్ కేకలువేసి,దానినికలిగియునాన్మనుకొనాన్రు.”కానివారుదానిని
కలిగిలేరని,వారుకనుగొనాన్రు.వారిలోఅనేకులుకేకలువేసిదానినికలిగిలేరు.
11 పెంతెకొసుత్ దినాలు, వారు చెపాప్రు, “ఇపుప్డు వరముల పునరుదధ్రణ
వచిచ్యునన్ది, ఆతమ్ యొకక్ బాపిత్సమ్ము. భాషలతో మాటలాడువాడు
దానిని పొందియునాన్డు.” అనేకమంది భాషలతో మాటాల్డినటుల్ మనము
కనుగొనియునాన్ముమరియుదానినిపొందుకోలేదు.
12 వారనాన్రు, “మంచిది, ఆ ఆతమ్ఫలమై యునన్ది, అది
అదేయైయునన్దనాన్రు.” ఓ, కాదు, ఆతమ్ యొకక్ ఫలము కాదు. కైసత్వ శాసత్ము
దానిని కలిగియునన్ది, పేమ ఆతమ్ యొకక్ ఫలమైయునన్ది. అలాగైతే, వారు
ఏ ఒకక్రి కంటెను ఎకుక్వ పేమను కలిగియునాన్రు, మరియు యేసు కీసుత్
దైవతవ్మును నిరాకరిసాత్రు, కేవలము ఆయనను ఒక పర్వకత్గా పిలుసాత్రు, ఒక
సాధారణమైనమనిషంటారు. డండి?కాబటిట్దానినిచేయలేదు.
13 ఒకక్ నిమిషము దానిని ననున్ పర్శిన్ంపనియయ్ండి. యేసును పరీకష్ కొరకు
తీసుకొందాము. ఒకక్ నిమిషము నేను ఆయనకు వయ్తిరేకముగాయుండబోవు
చునాన్ను, వేదిక మీద నుండి నేను దీనిని చెపుప్ చునన్ందున దేవుడు ననున్
కష్మించునుగాక,కానినేనుసరిగాగ్మీకువెలుగునుతెసాత్ను. డండి?
14 “ఇపుప్డు, ఈ రాతి మిముమ్లను నేను ఇకక్డ కలిగియునాన్ను; నేను
మీతో మాటాల్డుచునాన్ను. నజరేయుడగు యేసు మి మీద యునన్పుప్డు,
ఆ వెనుక నేను మరొక దినములో యునాన్ను. ఇపుప్డు ఈ మనిషికి,
నజరేయుడగు యేసుకు వయ్తిరేకముగా తరిక్ంచుటకు, నేను మీ యొదద్కు
వసాత్ను. ఇపుప్డు దేవుడు పేమయైయునాన్డని మన అందరికి తెలుసు. ఆయన
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పేమయై యునాన్డని బైబిలు చెపుతుంది. మంచిది, పేమ, ఆతమ్ యొకక్ దీరఘ్
శాంతము, సాతివ్కము, సహనము, మంచితనము మొదలగునవి, పేమయై
యునన్వి. ఇపుప్డు నేనంటాను, నేను మిముమ్ను ఒకటి అడుగుతాను. మనము
ఎరిగియునన్టుల్గాఒకకైసత్వునితీసుకొందాము.
15 “మీ పాచీనమైన యాజకుని వైపు డండి. అతని యొకక్ తాత, తాత,
తాత, ముతాత్త ఒక యాజకుడైయునాన్డు. ఒక యాజకుడిగా యుండుటకు,
అతడుఆవంశావళిలోజనిమ్ంచవలసియునన్ది. ఇపుప్డు,మనముకనుగొనునది
ఏమనగా, మీలోని మిగిలిన వారి వలె, అతడు ఒక యవవ్నసుథ్ని జీవితమును
కలిగియుండలేదు. అతడు ఏమి చేసాత్డు? అతడు ఆ పైన దేవుని వాకయ్మును
పఠి త్ యుంటాడు, ఆ గర్ంధపు చుటట్ మీద పర్తి మాటను అతడు ఎరుగవలసి
యునాన్డు.దేనిని రిచ్యైనా,తపప్కఅతడుదానినిఎరుగవలసియునాన్డు.
16 “తరువాత, అదియును గాక, నీ యొకక్ తలిల్దం లకు వివాహమైనపుడు,
భారయ్ భరత్లుగావారిని జతపరిచిన వారెవరు?మీ దైవ భకిత్గల వృదధ్యాజకుడు
గదా.తనపొలముమీదబాకీపడినపుప్డు,దానిపైకొంతఋణమునన్పుప్డు,తన
దారులుదానినితీసుకొనుటకువచిచ్నపుడు,నీతండియొదద్కువచిచ్నవారెవరు?
ఆయన పకష్మున నిలబడినది ఎవరు? నీ యొకక్ దయగల వృదధ్ యాజకుడు
గదాఆ గదిలో నీకు జనమ్ని త్యుండగా, నీ తలిల్ పకష్మున నిలబడినది ఎవరు?
దయగల వృదధ్ యాజకుడు గదా. నీవు అవసరతలోయునన్పుప్డు, నీవు రోగిగా
యునన్పుప్డు, నీ యొదద్కు వచేచ్దెవరు. అపప్గించి, ఎనిమిదవ దినమున నీకు
సునన్తి చేసింది ఎవరు? నీ దయగల వృదధ్ యాజకుడు గదా. నీ తలిల్దం లు
దరిదాపుగా విడిపోవుటకు సిదధ్మైనపుడు, వారిని తిరిగి ఏకము చేసి, ఒకక్టిగా
పటుట్కొనన్ది ఎవరు? నీ దయగల వృదధ్ యాజకుడు. మీ ఇరుగు పొరుగులో
ఇబబ్ంది ఏరప్డినపుడు, దాని పటల్ శర్దధ్ వహించేది ఎవరు? నీ దయగల వృదధ్
యాజకుడు.నిశచ్యముగా.
17 “ఇపుప్డు బలి అరప్ణ కొరకు గొరెపిలల్ అవసరమైయునన్దని ఈ విధమైన
వృదధ్ యాజకులకు తెలుసు. మీలో అనేకమంది మనుషులు వాయ్పారసుథ్లు
యునాన్రు, కాబటిట్ మీరుగొరెపిలల్ను పెంచరు, అయిననుదేవునికి ఒక గొరె పిలల్
అవసరమైయునన్ది. వారుకొనిన్ వాయ్పారపుకొటల్ను తయారుచేసి, వారియొకక్
గొరెలను అముమ్తారు, ఆ పర్కారము వాయ్పారసుథ్లు అకక్డకు వెళిల్, వాటిని కొని,
దేవుడుకోరినటుల్గా,వారిఆతమ్కుఒకబలిఅరప్ణకుఅరిప్సాత్రు.
18 “ఈ యేసు అని పిలవబడు యవవ్నసుథ్డు ఏమి చేశాడు? అతడు ఎకక్డ
నుండి వచాచ్డు? ఒక కనయ్క గరభ్మున జనిమ్ంచానని చెపాప్డు. అలాటి వెరి
సంగతినిమీలోఎవరైనావినాన్రా?అతనితలిల్మరియుయోసేపువివాహమునకు
ముందే అతడు జనిమ్ంచాడు. ఇపుప్డు మనము కనుగొనేదేమంటే ఆరంభము
నుండియేఅతడు,ఒకచెడడ్పేరునుకలిగియునాన్డు.
19 “ఏ సభయ్తవ్పు కారుడ్ను అతడు కలిగియునాన్డు? అతడు ఒక దైవభకిత్
గల మనిషియైతే, ఏ గుంపులో అతడు చేరాడు? మీయాజకులు, వాకయ్మును
తెలుసుకొనుటకుపఠిoచి, పఠిoచి, పఠిoచి, పఠిoచియునాన్రు; అతడుఇకక్డకు
వచిచ్, మనము నిరిమ్ంచిన వాటిని చీలిచ్వేయుచునాన్డు. అది దేవుడు అని మీరు
పిలుసాత్రా?నిశచ్యముగాకాదు.
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20 “ఇపుప్డు,మొనన్టిదినమున,మీరుబలిఅరప్ణకొనగలుగునటుల్,మీయొకక్
యాజకులు ఆ సథ్లమును అకక్డ సిదధ్ము చేసినపుడు, ఈ యవవ్నసుథ్డు ఏమి
చేశాడో తెలుసా? దయా?తాళళ్తో, తోలుతోకొరడాలు చేసి, కోపముతో పర్జల
వైపు సి, ఆ బలల్లను తనిన్ వేసి, అకక్డ నుండి వారిని కొటిట్ బయటకు తరిమి
వేశాడు. మరియు కోపముతో వారి వైపు చుట ఆతమ్ యొకక్ ఫలమంటారా
డండి? యెహోవాను ఆరాధించే అవకాశమును ఒక మనిషికి లేకుండా

చేశాడు! వాయ్పారసుథ్లు ఆయనను ఆరాధించ గోరుచునాన్రు; అతడు గొరెలను
పెంచడు, దానిని కొనడానికి అతడు అకక్డకు వెళాళ్డు. ఆయన వారి బలల్లు
పడదోసి,వారినితనిన్, బయటకువెళళ్గొటెట్ను.”
21 అకక్డ ఆతమ్యొకక్ ఫలమును ఎవరు కలిగియునాన్రు? డండి? అకక్డే
నీవునాన్వు. డు, ఆతమ్యొకక్ ఫలముకాదు,భాషలుమాటాల్డుటకాదు, కేకలు
వేయుటకాదు.
22 నీవంటావు, “అలాగైతే బానాహ్ం సోదరుడా, ఋజువు ఏమిటి? ఋజువు
ఏమియునన్ది?”ఆఘడియలోనివాకయ్మేసతయ్మనిఋజువైయునన్ది.
23 వారు బైబిలును కలిగియునాన్రు. యెహోవా ఏమి సంభవిసుత్ందని
చెపిప్యునాన్డో, ఆయన ఖచిచ్తముగా అదే యై యునాన్డు. దానికి ఏ
అనువాదము అవసరము లేదు. అది ఎకక్డ అనువదిoపబడింది. అకక్డ మీ
యొకక్ యాజకులునాన్రు, మరియు సమసత్ జరుగవలసిన కర్మములో
జరిగియునన్ది, కాని ఇంక వాకయ్మును చుటలో వారు తపిప్పోయారు.
ఆయుగముకొరకుఆవాకయ్ముజీవించునటుల్గాఆయనతయారుచేశాడు.అదే
ఆయుగముయొకక్ఋజువైయునన్ది.
24 ధర్ తన యుగము యొకక్ ఋజువును కలిగియునాన్డు, వెసీల్ తన
యుగములో, పెంతెకొసుత్ దాని యుగములోఋజువును కలిగియునన్ది, కాని
మనముమరొకయుగములోయునాన్ము.అవిమంచికారయ్ములైయునన్వి.కాని
సరిగాగ్ ఒక చినన్ బిడడ్ వలె, ఒక వేలిని, ఒక కంటిని,ముకుక్ను కలిగియునన్టుల్గా,
కాని కొదిద్ కాలము తరువాత అతడు, ఒక మానవ జీవిగా మారతాడు.
అతడు పరిపకవ్మైన బిడడ్గా మారవలసి యునన్ది; అతడు పరిపకవ్మైన ఒక
బిడడ్గా మారతాడు; అపుప్డు అతడు ఒక ఆతమ్ను, శరీరమును, పాణమును
కలిగియుంటాడు,అపుప్డుచు ట్ కదలగలడు.
25 ఇపుప్డుమనముకనుగొనేదేమంటే,ఇదంత ,యేసుకొంచెముమటుట్కే
పర్కటించి యునాన్డు. సరిగాగ్ జీవమునకు నిరణ్యించబడిన వారు, ఆయనను
శారు. గొపప్ స హములు కాదు; ఆయన జన స హములు ఎనన్

కయప’ యొకక్ జన స హముల వలె యుండలేవు. ఎందుచేత, కయప
దేశమునంతా ఒకక్టిగా పిలవగలడు.యేసుకొదిద్మందినే ఏకముగా పిలిచాడు.
అనేకులు ఆయనను ఎరుగలేదు. వేలకొలదిసారుల్ వేలకొలదిగా, ఆయన మి
మీదకు వచిచ్నపుడు. ఆయన మి మీద నడిచాడు, కనీసము ఆయన అకక్డ
యునాన్డనివారికితెలియదు.
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26 కాబటిట్ అది ఆలాగునే మరలయుంటుంది! జీవమునకు పిలువబడిన వారి
యొదద్కుఆయనవచాచ్డు.ఎవరుజీవమునకుపిలువబడాడ్రోఆయనకుతెలుసు.
దానిపటల్ శర్దధ్ వహించుటఆయనపనియైయునన్ది.
27 ఇపుప్డు వారు సంఘములో నుండి బయటకు వచాచ్రని, మనము
గమనించాము,మరియువారుఆయననునమిమ్యునాన్రు.వాకయ్ముఆయనను
రిచ్సమసత్ చెపిప్యునన్ది.ఆయనఅకక్డయునాన్డు.

28 ఒక రోజు ఆయన వారి గృహమును విడిచి వెళాళ్డు. నేను డు
విషయములను రిచ్మాటాల్డతాను.యేసువారిని విడిచి వెళాళ్డు; మరణము
లోనికి వచిచ్ంది; అనిన్ ఆశలు గతించిపోయినవి. కొనిన్ నిమిషములు ఆ డు
విషయములమీదనేనుమాటాల్డతాను.
29 యేసువెళిల్పోయాడు.ఆయనవెళిల్పోయినపుడు.ఇబబ్ందివచిచ్ంది.ఇపుప్డు
ఆయననినున్ విడిచిపెటిట్నపుడు, లేక గృహమునులేకనీవునివశించుసథ్లమును
విడిచినపుడు, ఇబబ్ంది, మారగ్ములో యునన్ది. యేసు వెళిల్పోయినపుడు,
సాతానుకుదావ్రముతెరవబడింది.
30 ఆయన వెళిళ్పోయాడు. ఆయన వెళిళ్పోగానే, మరణము లోనికి వచిచ్ంది.
యేసు బయటకు వెళిల్పోయినపుడు, మరణములోనికి వసుత్ంది. ఆయననుండి
వేరగుట మరణమై యునన్ది, కాబటిట్ యేసు బయటకు వెళిల్పోయినపుడు,
మరణములోనికివచిచ్ంది.
31 మరణములాజరుతోనిలిచియునన్ది.అపుప్డువారునమిమ్యునన్,మరియు
పేమించిన వాని కొరకు, వచిచ్ లాజరుకు పారిథ్ంచమని కబురు పెటాట్రు,
’ఏలయనగా ఆయన దేవునిని ఎరిగియునాన్డని, వారు సి యునాన్రు.
ఆ వెనుక మారత్ చెపిప్నటుల్గా, ఆయన దేవుని ఏమి అడిగినను…“ఆయన
దేవునికి ఏది చెపిప్నను, దేవుడు దానిని చేసాత్డు.” దేవుడు మరియు ఆయన
ఒకక్టేనని ఆమె గురిత్ంచింది. ఆయన ఘడియకు వాకయ్మై యునాన్డు, కాబటిట్
ఆమె దానిని గర్హించింది. ఆయనను కనుగొనగలిగినటెల్తే, బాగుండేదని
ఆమె ఎరిగియుండెను, కాని ఆయన వెళిళ్పోయాడు, వారు ఆయనను
కనుగొనలేకపోయారు. ఆయన కొరకు వారు కబురు పెటాట్రు, మరియు
వచుచ్టకు బదులుగా, ఆయన ఇంకా ముందుకు వెళాళ్డు. మరలా ఆయనను
కబురుపెటాట్రు,ఆయనవచుచ్టకుబదులుగా,ఇంకాముందుకువెళాళ్డు.
32 కొనిన్ సారుల్ అలాటి సంగతులు ఎందుకు జరుగుతాయని మనము
ఆశచ్రయ్ పోతాము, కాని “ఆయనను పేమించు వారికి సమసత్మును సమ డి
మేలు కొరకు జరుగుచునన్వి,” అని లేఖనము చెపుప్ట లేదా? ఆయన
ఏమి చేయుచునాన్డో ఆయన ఎరుగును. ఆయన ఆలసయ్ము చేసినను,
అది పరవాలేదు. ఆయన ఏమి చేసుత్నాన్డో ఆయనకు తెలుసు, అకక్డ ఒక
ఉదేద్శయ్మునన్ది.
33 యోహాను 5:19 లో మనము కనుగొనాన్ను, “తండి యేది చేయుట
కుమారుడు చెనో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు అని
మీతోనిశచ్యముగాచెపుప్చునాన్ను.”
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34 కొనిన్ దినములు రముగా వెళళ్మని తండి ఆయనకు చెపాప్డు. ఆ
దినములు సం రిత్ యైన తరువాత, అపుప్డు ఏమి చెపాప్డో, తరువాత ఆయన
చెపాప్డు,అదే, “మనసేన్హితుడైనలాజరునిదిసుత్నాన్డు.”

ఆయనఅనాన్డు, “సరే,అతడుబాగుగానేయునాన్డు.”
35 ఆయన అనాన్డు, “అతడు చనిపోయాడు. మిముమ్ను బటిట్ నేను అకక్డ
లేనందున సంతోషము.” ఏలయనగా వారు ఆయనను అతని యొదద్కు
వెళిల్ సవ్సథ్పరచ్మని లేక ఆయన ఏమి చేయాలో చెపుతునాన్రు. కాని ఏమి
జరుగవలసి యునన్దో ఆయనకు తెలుసు, కాబటిట్ ఆయన ఏమి చేయుటకు
నిరణ్యించబడిందో, ఖచిచ్తముగా దానినే ఆయన చేశాడు. ఆయన తిరిగి
వచిచ్నపుడు, మీరు ఆయనను గమనించినటెల్తే, ఆయన తిరిగి వచిచ్నపుడు, ఈ
గృహమునుకనుగొనన్టుల్ఆయనవయ్కత్ పరాచ్డు.
36 అనిన్ ఆశలు గతించిపోయినవి. లాజరు చనిపోయాడు. పర్తి ఘడియ,
“ఆయనరంగముమీదికివసాత్డనితపప్క,వారుఆలోచి త్నేయునాన్రు.ఆయన
తపప్క రంగముమీదికి వసాత్డు.” చివరిగాఅతడుచనిపోయెను,ఊపిరి అతనిని
విడిచిపోయెను.
37 వారు బయటకు వెళిల్, రకత్మును అతని దేహము నుండి తీసివేసి, దేహము
కుళిళ్ పోకుండా సుగంధ దర్వయ్ములు సి, నార వసత్మును చుటిట్, పరిమళ
దర్వయ్ములు సి, అతనిని సమాధిలో యుంచిరి, ఒక రాయిని సమాధిపై
యుంచిరి,అదిఆదినములలోసమాధిచేయుపదద్తైయునన్ది.
38 మొదటి రోజు గతించింది, రెండవ రోజు గతించింది, డవరోజు
గతించింది, ఇంతక మునుపే సమాధిలో అతడు కుళిళ్పోవుచునాన్డు. అతని
ముకుక్ బహుశా రాలిపోయిoది. అదే మొదటగా రాలిపోయేదని నేను
అనుకొంటాను, అదేముకుక్. అతడు ఇది వరకే కుళిళ్పోయాడు. అతని శరీరము
తిరిగి మియొకక్ ళిగా మారింది, అతని ఆతమ్, అతని నుండి నాలుగు
రోజులుఎకక్డికోపర్యాణములోయునన్ది.
39 ఎనన్డైనా, ఈ జీవితములో అతనిని సే ఆశలనీన్ పోయినవి. అనిన్
ఆశలుగతించిపోయినవి…వారుకనిపెటిట్యునాన్రు, “బహుశఆయనమొదటి
రోజు వసాత్డనుకొనాన్రు, రెండవ రోజు డా రాలేదు.” తరువాత అతడు
చనిపోయాడుఆయనరాలేదు.అపుప్డునిరాశచోటుచేసుకొనన్ది.
40 కొదిద్ సమయానికి ఎవరో తపప్క చెపిప్యుంటారు, “బోధకుడు బయట
యునాన్డని,” ఇకక్డమారత్ వీధిగుండావెళిళ్ంది!
41 ఆ చీకటి ఘడియలో, అనిన్ ఆశలు పోయినపుడు, యేసు వచాచ్డు.
సాధారణముగా ఆయన వచేచ్ది అపుప్డే. డండి? ఆయన సరిగాగ్ అంధకార
ఘడియలోవసాత్డు,యేసురంగముమీదపర్తయ్కష్మయేయ్దిఅపుప్డే.
42 ఇపుప్డుగమనించండి,ఆయనవచిచ్మారత్నుపిలిచాడు.ఆయనసనిన్ధికొతత్
ఆశలనుతెసుత్ంది. ఆ కురర్వాడుచనిపోయినపప్టికి లెకక్ కాదు, ఇంకనుఆయన
సనిన్ధికొతత్ ఆశలనుతెసుత్ంది.
43 ఈరాతి ఇకక్డ గుండె జబుబ్తో, కానస్ర్ తో నీవు రొచ్ండియుండవచుచ్,
వైదుయ్లు నినున్ వదిలి వేసి యుండవచుచ్. బహుశా, కురీచ్లో కుంటివాడవుగా
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ఉండవచుచ్, నీకు ఏ ఆశయు లేదని సైనుస్ చెపిప్ యుండవచుచ్; తగినంత
కాలిష్యం లేనందున, నీ ఎముకలనిన్ మెలిదిరిగి పోయినవి, ఇంకెంత
మాతర్ము నీవు వాటిని వంచలేవు, లేక నీ గుండె బాగా చెడిపోయింది, నీవు ఏ
కష్ణములోనైనా చనిపోవచచ్ని వైదుయ్డు చెపప్వచుచ్. ఓ, కానస్ర్ తో కష్యవాయ్ధితో
యునన్ఎందరోపర్జలు,వారికిచివరిఆశకావచుచ్, బహుశావైదుయ్డునినున్తోసి
వేసినటుల్గా కనబడుతుంది. ఇంక , యేసు కీసుత్యొకక్ సనిన్ధిని గురిత్ంచుట,
తిరిగినీకునిరీకష్ణనుతెసుత్ంది.
44 కనీసము ఎవ నీకు ఆ పేరు చెపప్క పోవచుచ్ను. బహుశ ఇది వరకు
ఎనన్ నీవు దానిని వినియుండక పోవచుచ్ను, కాని ఎవరో అనాన్రు,
“అకక్డ ఒక సంఘము యునన్ది, వారు దేవునిని నముమ్తారు, వారు రోగుల
కొరకు పారథ్న చేసాత్రని నాకు తెలుసు,” ఇపుప్డు, నీవు తవ్రగా (చనిపోవుటకు
సిదధ్ముగాయునాన్వు), డు, కొతత్ ఆశలు పైకి లేసాత్యి. అది ఎలల్పుప్ అలా
జరుగుతుంది. ఆ చీకటి ఘడియలో సాధారణముగా, ఎవరో దానిని రిచ్
చెపుతారు, యేసును రిచ్ నీకు చెపుతారు. ఆయన సనిన్ధి కొతత్ ఆశలను
తెసుత్ంది.
45 గతరాతి అది చేసినటుల్గా, ఏ అనుమానపు ఛాయ లేకుండా, సతయ్మని
ఋజువు చేయబడిన వాకయ్మును మనము శాము, అది పర్తయ్కష్ పరచ్బడి,
ఋజువు చేయబడింది, అది ఈ రాతి దానినే చేయును గాక; అదేమనగా
పందొమిమ్ది వందల సంవతస్రముల కితం జీవించిన ఆ యేసు, కలవ్రిలో
చనిపోయి, డవదినమున తిరిగి లేచి, శిషుయ్లకు పర్తయ్కష్మై, వారి కనున్లను
తెరచియునాన్డు, మరియు ఈ దినము యొకక్ వాగాద్నమును చేచినవాడు,
ఇపుప్డే తినన్గామనమధయ్లోయునాన్డు. అది తపప్క పర్జలకు నిరీకష్ణ తెసుత్ంది.
కొతత్ నిరీకష్ణలుపైకిపర్కాశిసాత్యి.
46 బహుశ ఎవరో అనాన్రు, “కొదిద్ కాలము నుండి సంఘము ఒక విధముగా
ఎండిపోయినటుల్గా యునన్ది. కొనిన్ నెలల నుండి మాకు తాజా నీరు లేదు.
మేము ఒక ఉజీజ్వమును కలిగియుండలేదు. పర్తి ఒకక్ పేరుకుపోయినటుల్గా
కనబడుచునన్ది. మేము సంఘమునకు వెళిల్, ఒక కీరత్న పాడి, కొనిన్
వరత్మానములు విని తిరిగి వెళతాము.” కాని అకసామ్తుత్గా, అపుప్డు, మేము
ఎండిపోవుట పారంభం కాగానే, యేసు రంగము మీదికి వసాత్డు, మనలను
తాజాపరుసాత్డు, మనకు ఏదోకొతత్ దానిని తెసాత్డు. ఆయనదానిని చేయుటకు
ఎలల్పుప్ అకక్డయునాన్డు. యేసు లోనికి వచిచ్నపుడు, కొతత్ ఆశలు పుటుట్
కొసాత్యి.ఆయనయొకక్సనిన్ధి తననిరీకష్ణనుతెసుత్ంది.
47 ఆయన పర్తయ్కష్ పరచ్బడిన దేవుని యొకక్ వాకయ్మై యునాన్డని ఆమె
ఎరిగి యుండెను. ఆమె ఆ యుగమును సియుండెను. లేక, ఆమె డక
పోయినటెల్తే, ఆమె ఇంక ఆ సాంపర్దాయా సంఘములోనేయుండేది. ఆమె
ఇంక ఆ సంఘమునకు చెందియుండేది. కాని ఆమె ఆ వాగాద్న వాకయ్మును
సియుండెను.ఆవాగాద్నవాకయ్ముఆయనదావ్రాపర్తయ్కష్పరచ్బడియునాన్దని,

ఆయన సజీవమైన వాకయ్మై యునాన్డని ఆమె ఎరిగియుండెను. ఆమె దానిని
రిచ్ వినన్పుప్డు, ఎంత మంది ఆమెను విమరిశ్ంచినపప్టికి, అది ఏమైనపప్టికి,
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ఆమె ఆయనకొరకు వెళళ్ వలసినంత వేగముగాబయటకు వెళిళ్ంది. డండి?
ఆయనపర్తయ్కష్పరచ్బడినవాకయ్మైయునాన్డనిఆమెఎరిగియుండెను.
48 సందేహములేదు, కాని తన దినములలోఏలీయాఏమైయునాన్డో, ఆమెఆ
కథను చదివియునన్ది. ఇపుప్డు, ఆ దినమున అతడు పర్తయ్కష్ పరచ్బడిన దేవుని
వాకయ్మైయుండెను. అతడు ఒక పర్వకత్యైయునాన్డు, మరియుపర్భువుయొకక్
వాకయ్ముఅతనియొదద్కువచిచ్ంది. అకక్డ ఒక సీత్యునన్ది, ఆమెకుపర్వకత్యొకక్
దీవెన దావ్రా ఒక బిడడ్ అనుగర్హించబడాడ్డు, పర్వకత్ ఆమెను దీవించియుండెను,
ఆమెఒకబిడడ్నుకలిగియుండెను.
49 ఒక రోజు, పదకొండు గంటల సమయములో, అతనికి తపప్క ఎండ దెబబ్
తగిలింది. తన తండితో పాటు అతడు పొలములోయుండెను, అది నీ బైబిలు
చెపప్లేదు, అది ఎండ దెబబ్ అని చెపిప్ంది, అయితే అతడు “నా తల! నా తల!” అని
ఏడుచ్ట పారంభించెను. పగలు పదకొండు గంటల వేళలో. అతడు ఒక సేవకుని
కలిగియుండెను,తండిఅతనితోబాలునిఇంటికిపంపెను.మధాయ్హన్ముఅతడు
తలిల్తొడమీదపండుకొని,రోగిగా,ఇంకారోగిగామారి,చివరకుచనిపోయాడు.
50 ఇపుప్డు, ఆమె నిరాశ చెందుటకు బదులుగా…పొరుగు వారంద వచిచ్
ఏడుచ్చునాన్రు,కానితలిల్ నిబబ్రముగాయునన్ది, బిడడ్ చనిపోయాడు,ఆమెపర్వకత్
కొరకుసిదధ్పరచిఆచినన్ పై గదిలోనికిబిడడ్నుతీసుకొనివెళిల్, అతనినిమంచము
మీద పెటిట్ంది, ఆ విధముగా. తన పని వానితో అనన్ది, “నాకు గాడిదకు గంత
కటుట్ము, తినన్గా పోనియియ్, నేను చెపేప్వరకు దానిని ఆపవదుద్.” ఓ అయోయ్!
అదిఅంతే!
51 రచచ్చేయుటకుమరియువాదించుటకునాకుసమయములేదు,ఆదినము
గతించిపోయింది. మనముముందుకుసాగుదాము. మనము తపప్క అకక్డకు
వెళాళ్లి.మనకుఒకఅవసరతయునన్ది.
52 “నీవుముందుకు సాగిపో, నేను నీకు ఆజాఞ్పించేవరకు తోలుట ఆపవదుద్,”
కాబటిట్అలాగేననిఅతడనాన్డు.వారుఏలీయానుసమీపించేవరకువెళాల్రు.
53 ఏలీయా, దైవజనుడైయుండి, కీసుత్వలే కాదు; కీసుత్ అనిన్టిని ఎరుగును,
’ఏలయనగా ఆయన దేవుడై యునాన్డు. ఏలీయా దేవునిలో ఒక భాగమై
యునాన్డు. అది ఏలీయాలోయునన్ కీసుత్. అది ఆ ఘడియయొకక్ వరత్మానమై
యునన్ది,ఏలయనగా,ఆఘడియయొకక్వాకయ్ముఆపర్వకత్తోయునన్ది.
54 యేసు పర్వకత్ల యొకక్ సం రణ్తయై యునాన్డు, వారిలో పర్తిఒకక్రు
ఆయనను పర్తయ్కష్ పరాచ్రు. అది అంతే. యోసేపు మొదలుకొని, పర్తి చోట,
ముపప్యి వెండి నాణెములకు అతడు అమమ్బడాడ్డు, అతడు కీసుత్ను
చించాడు.ఆలాగునేమోషే డా!

55 దావీదు, ఒకతోసివేయబడినరాజుగా, ఏడు త్, కొండమీద రొచ్నాన్డు,
కారణముఅతడుతోసివేయబడాడ్డు.ఎనిమిదివందలసంవతస్రములతరువాత,
దేవుని యొకక్ కుమారుడు కొండ మీద రొచ్నాన్డు. అది దావీదులోయునన్
కీసుత్యొకక్ ఆతమ్యైయునన్ది. అయోయ్! ఆయనదావీదుయొకక్ వేరుమరియు
చిగురు రెం యై యునాన్డు. ఒక తోసివేయబడిన రాజుగా కొండ మీద
రొచ్ండి ఏడుసుత్నాన్డు, “యె షలేమా, యె షలేమా, కోడి తన పిలల్లను
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రెకక్ల కింది కేలాగు చేరుచ్కొనునో, ఆలాగే నేనును నీ పిలల్లను ఎనోన్ మారులు
చేరుచ్కొనవలెననియుంటిని.”అదిఏమైయునన్ది?అదిఆవెనుకయునన్కీసుత్యై
యునాన్డు.
56 దావీదు ఆ కీరత్న వాసినపుప్డు, అది విలపించుచునన్ కీసుత్యైయునాన్డు,
“నాదేవా,నాదేవా, నీవుననేన్ల విడనాడితివి?వారునాచేతులను,పాదములను
పొడిచియునాన్రు, నా యెముక నేను లెకిక్ంపగలను నా వసత్ములను వారు
పంచుకొనుచునాన్రు, నా అంగీ కొరకు చీటుల్ వేయుచునాన్రు.” అది దావీదులో
యుండిమాటాల్డుచునన్ కీసుత్యైయునాన్డు, అదినిజము. అదివాకయ్ముయొకక్
పర్తయ్కష్తయైయునన్ది. పర్వకత్ల చేత పలుకబడినవాటినినెరవేరుచ్టకుకీసుత్ వచిచ్
యునాన్డు, ’కారణమువాకయ్ముపర్వకత్లతోయునన్ది.
57 పర్వకత్లు ఆయనను రిచ్ ఏమి చెపాప్రో దానిని నెరవేరుచ్టకే ఆయన
వచాచ్నని, గతరాతి పాఠములో ఆయన అనాన్డు, కారణమేమనగా, వారు
వాకయ్మును కలిగియుండిరి. మరియు ఏలీయా దేవుని యొకక్ పర్వకత్యై
యునాన్డు,ఆదినముయొకక్వాకయ్ము.
58 కాబటిట్ నేమీయుసీత్, పర్వకత్ వచిచ్దేవునియొకక్శకిత్నిపర్తయ్కష్పరుచ్వరకుఆ
పర్వకత్తోనిలిచియుండెను,మరియుఅతడుతనున్తానుఆబిడడ్పైపండుకొనగా,
ఆబిడడ్కుజీవమువచెచ్ను.
59 ఇపుప్డు మారత్ పాతర్లు కడుగు తదితరములు ఇంటి పటల్ శర్దధ్
తీసుకొంటునన్పప్టికి మారత్ తపప్క దానిని గురిత్ంచెను. ఆమె తన నిజమైన
రంగును పించింది. ఆమెలోపట నిజముగాఏమియునన్దోఆమె పింది.
ఆమె తవ్రగా ఆయనను తీసుకొని వచుచ్టకు వెళిళ్ంది. ఏలీయాలో దేవుడు
యునన్టెల్తే, దేవుడు కీసుత్లో యుండవలసి యునాన్డు, ’కారణము ఆయన ఆ
వయ్కిత్యేనని, ఆయన ఋజువు చేసియునాన్డు, ఆమేన్. అది నాకు ఇషట్ము,
ఆ తీరామ్నము! ఆమె ఆయన వదద్కు వెళుతుంది. ఆమె ఆయనయొదద్కు వెళాళ్లి.
ఆమెఆయనయొదద్కువెళళ్గా,ఆయననుకనుగొనన్ది;ఇపుప్డుగురుత్ంచుకోండి,
దేవుడు ఎనన్ తన పర్ణాళికను మారచ్లేదని ఆమె ఎరిగియుండెను. ఆయన
ఏలీయాలోయుండిమృతులనులేపినటెల్తే, ఆయనకీసుత్లోయుండిమృతులను
లేపగలడు, ఆయన దానిని చేయకపోయినపప్టికి; ’ఏలయనగా అది దేవుడై
యునాన్డు.
60 ఇంక ఆయనమారలేదు!ఆయనఎనన్డైనాఎంతదేవుడుగాయునాన్డో,
ఈ రాతియుఆలాగునేయునాన్డు. ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా
యునాన్డు.ఆయనమారనివాడు.
61 ఆయనలో అది యునన్దని ఆమె ఎరిగియుండెను. గమనించండి, కొనిన్
నిమిషములలో అది దానిని ఋజువు చేసింది, ఆమె సోదరుని రిచ్ ఆమె
ఆయనకు ఒకటి చెపిప్నపుప్డు, ఆమె అనన్ది, “పర్భువా, నీవు అదియైయునాన్వని
నేనునముమ్చునాన్ను.”
62 ఆయననాన్డు, “పునరుతాథ్నమును మరియు జీవమును నేనే. అతడు
చనిపోయినను, ఇంకా అతడు బర్తుకును. మరియు నా యందు
విశావ్సముంచువాడు ఎనన్డును చనిపోడు. నేనే.” మోషేతో మండే పొదలో
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యునన్ వాడను నేనే. “పునరుతాథ్నమును నేనే. జీవమును నేనే. నేనే వేరు
చేయువాడను నేను ఇంక ఆయననై యునాన్ను. పునరుతాథ్నమును,
జీవమును నేనే. నా యందు విశావ్సముంచు వాడు, చనిపోయినను
బర్తుకును. జీవించి మరియు నాయందు విశావ్సముంచువాడెవడో ఎనన్టికిని
మరణించడు.” ఈయొకక్ గొపప్ నిశచ్యతను ఆమె కలిగియునన్ పిదప అనగా
వాగాద్నము చేయబడిన వాకయ్ము ఆయనే; పర్వకత్గా ఆయన చెపిప్నపుప్డు,
ఆయన దానిని అబదధ్మాడలేడు. కాబటిట్ ఆయన, “నేను ఉనన్వాడను
అనువాడునైయునాన్ననిచెపెప్ను. నేనుఆయనను,పునరుతాథ్నమును,జీవమునై
యునాన్ను.”
63 ఆమె అనన్ది, “ఈ లోకము లోనికి రావలసిన దేవుని కుమారుడవు నీవే
అని నేను నముమ్చునాన్ను. నా సోదరుడు చనిపోయినను, సమాధిలో అకక్డ
యుంచబడినను, అతని శరీరముఇపుప్డుకుళిళ్పోవుచునన్ది; కాని ఇపుప్డైనను,
నీవుఏదిచెపిప్ననుఅదినెరవేరుతుంది.” నిజము!
64 ఆమె కోరినదంతా, దానిని ఆయన చెపుప్ట వినుటయే! ఆమేన్. ఓ, మారత్,
ఈరాతిమనముఎకక్డయునాన్ము? “కేవలముమాటసెలవిముమ్; నా సేవకుడు
బర్తుకు తాడు!” కేవలము ఆయన దానిని చెపుప్ట వినుము! ఆయన దానిని
చెపాప్డని, వారు వచిచ్ ఆమెకు చెపాప్రు, కాని ఇకక్డ ఆయనే సవ్యముగా
ఇకక్డునాన్డు, ఓ, దేవా, వారు డగలుగునటుల్, గుడిడ్ నేతర్ములను తెరువుము!
ఆయన సనిన్ధిలో, ఆయన వాకయ్మునుమాటాల్డినపుడు, అది ఎలల్పుప్ పర్తయ్కష్
పరచ్బడుతుంది.
65 ఆమె అనన్ది, “నీవు దేవుని ఏమడిగినను, అది దేవుడు నీకిసాత్డు. కేవలము
ననున్ దానిని విననియయ్ండి!” ఆ మాట ఆయన చెపాప్లని ఆమె కోరింది.
అంతమటుట్కే ఆమె వినగోరింది. కేవలము వాకయ్మును పొందుము, ఆమెకు
అవసరమైనదిఅంతమటుట్కే,ఆయనదానినిచేసాత్ననిచెపుప్టవినుటయే.
66 అపుప్డే ఆయన చేసియుండే వాడు, కాని, మీరు డండి, తండి యొకక్
దరశ్నముపర్కారము, ఆయన సమాధి వదద్ నిలబడవలసియుండెను. ఓ, అయోయ్!
నీ విశావ్సమును పటుట్కొనియుండుము! సమసత్మును దేవుడు సరిగాగ్ చేసాత్డు.
అదంత సకర్మముగానేయుంటుంది.ఆయనసమాధియొదద్కువెళుళ్వరకు
కొంచెముకనిపెటుట్ము.
67 గమనించండి,ఆశలనిన్యు,సమసత్ పోయినపుడు,సహితము,ఆయన
దానిని చెపాప్లని ఆమె కోరింది. అతడు చనిపోయాడు, సమాధిలో కుళిళ్
పోవుచునాన్డు,కానిఆమెకోరినదలాల్,ఆయనదానినిచెపుప్టవినుటయే.
68 ఇపుప్డు ఆయన చెపిప్నపుడు, “పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే,” ఆమె
దానిని నమిమ్ంది ఇపుప్డు గమనించండి, “పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే,
అని ఆయన చెపుప్టను ఆమె వినన్పుప్డు, ఆమె అసాధయ్ములను నమమ్వలసి
యునన్ది. అతడుచనిపోయినను, తిరిగి బర్తుకును,మరియుబర్తికినాయందు
విశావ్స ముంచు వాడు ఎనన్టికిని చనిపోడు.” “నీవు నముమ్చునాన్వా?” అని
ఆయనఅనాన్డు.
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69 ఆమె అనన్ది, “అవును పర్భువా, నేను దానిని నముమ్చునాన్ను.
నీవు ఈలోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడవై యునాన్వని, నేను
నముమ్చునాన్ను.”అదినాకుఇషట్ము.అదినాకుఇషట్ము.
70 నేను దీనిని ఇది వరకు చెపాప్ను. అది తిరిగి మరలా నిలబడుతుంది ఈ
మధయ్నేనేనుఒకసీత్తోమాటాల్డుచుంటిని,అదిఒకపలానాసంఘమైయునాన్దని
కొదిద్ సేపటి కితము నేను చించాను, ఆయన దేవుడై యునాన్డని, ఆయన
దైవతవ్మును వారు నమమ్రు; ఆయన ఒక పర్వకత్, ఒక మా లు మనిషి అని
అంటారు.
71 ఆయన నిజముగా అదేయై యునాన్డు, ఆయన అది, మరియు దేవుడై
యునాన్డు. యేసు శరీరమైయునాన్డు, మనిషి, బాలుడు; దేవుడు ఆయనలో
నివశించియునాన్డు. దేవుడు ఆయనలోయునాన్డు. ఆయన దైవ-మానవుడు.
ఆయనమానవుడైయునాన్డు, ఇంక ఆయన శరీరములో పర్తయ్కష్ పరచ్బడిన
దేవుడై యునాన్డు. మనము యేసును సినపుడు, మనము దేవునిని
సాత్ము. అదే ఆయన చెపాప్డు, “మీరు ననున్ సినపుడు, తండిని
సియునాన్రు.” ఏలయనగా, ఆయన పర్తిబింబమై యునాన్డు, కారణము

ఆయనవాకయ్మైయునాన్డు,ఆమేన్,అదిఆదియందునన్ది.ఆమేన్.
72 “దేవుడు,” అని ఆయన పర్వకత్లను పిలిచాడు. మీకు అది తెలుసా? “దేవుని
వాకయ్ము ఎవరికి వసుత్ందో, వారిని మీరు ‘దేవుడు,’ అని పిలిచారు, ‘నేను దేవుని
యొకక్కుమారుడనని,’చెపిప్నపుప్డు,మీరుఎలాననున్దోషిగాచేసాత్రు?”
73 కారణము, అదే వాకయ్ము, ఆయన అకక్డ యునాన్డని చెపిప్ంది, అకక్డే
వాకయ్ముతిరిగిపర్తయ్కష్పరచ్బడింది.మరియుఇంకనువారుదానినినమమ్రు.
74 ఈ సీత్ నాతో అనన్ది, “నేను నీకుఋజువు చేయగలను,” “నీవు బోధించుట
నాకుఇషట్ము,కానిఒకక్విషయమునీవుఎంతోఎకుక్వగాచేసుత్నాన్వు,”అనన్ది.

“మంచిది, ఏమిటది?”
“నీవుయేసుమీదఎంతోఎకుక్వగాగొపప్లుచెపుతునాన్వు,”అనన్ది.

75 నేననాన్ను, “ఆయన వచిచ్నపుడు అంతమటుట్కే నాపై వయ్తిరేకతను కలిగి
యుంటాడని నేను నముమ్తాను.” ఆమె అనన్ది, “అంతమటుట్కే ఆ యననీలో
కనుగొనే పొరపాటు.” అపుప్డు నేననాన్ను, “నాకు పదివేల నాలుకలునన్ను,
ఆయనఏమైయునాన్డోనేనుతగినంతగామాటాల్డలేను,ఓ,అయోయ్!”

ఆమెఅనన్ది, “అయితేనీవుఆయననుదేవునిగాచేసుత్నాన్వు.”
76 నేననాన్ను, “ఆయన దేవుడై యునాన్డు, లేక, ఆయన దేవుడు కానిచో
ఎనన్డైనాఈపర్పంచముకలిగియునన్గొపప్మోసగాడైయునాన్డు.”

ఆమెఅనన్ది, “ఆయనఒకపర్వకత్.”
77 నేననాన్ను, “ఆయనఒకపర్వకత్యైయునాన్డు,అదిసతయ్ము;ఒకదైవ-పర్వకత్,
వాకయ్ముయొకక్ సం రణ్త. వాకయ్ము ఎవరియొదద్కు వసుత్ందో, అదే అతనిని
పర్వకత్గాచేసుత్ంది.కానిఆయనవాకయ్ముయొకక్సం రణ్తయైయునాన్డు.”
78 ఆమెఅనన్ది, “నేనునీకుఋజువుచేయగలను,” “నీవుఆయననుదైవముగా
చేయుచునాన్వు,” అనన్ది.
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నేననాన్ను, “ఆయనదేవుడైయునాన్డు.”
ఆమెఅనన్ది, “ఆయనదేవుడుగాయుoడలేడు.”
నేననాన్ను, “ఆయనదేవుడైయునాన్డు.”
ఆమెఅనన్ది, “నీవుబైబిలునునముమ్తాననినీవనాన్వు.”
నేననాన్ను, “నేనునముమ్తాను.”

79 ఆమెఅనన్ది, “ఆయనదేవుడుకాదనినీసొంతబైబిలుదావ్రానేనుఋజువు
చేసాత్ను.”
80 నేననాన్ను, “చేయిమనాన్ను. బైబిలు అలా చెపిప్తే, అపుప్డు నేను దానిని
నముమ్తాను, ’ఏలయనగావాకయ్మేసతయ్మైయునన్దనినేనునముమ్తాను.”
81 ఆమె అనన్ది, “లాజరు సమాధి యొదద్కు వెళేళ్ దారిలో, మీకు గురుత్నన్దా
పరిశుదధ్యోహాను11 వఅధాయ్యము?”

నేననాన్ను, “మేడమ్.నాకునిశచ్యముగాజాఞ్పకమునన్ది.”
82 ఆమె అనన్ది, “బాగుంది, ఇపుప్డు, ఆ మారగ్మున వెళుళ్చుండగా ఆయన
ఏడాచ్డు. ‘ఆయనకనీన్ళుల్ విడిచాడని,’ బైబిలుచెపిప్ంది.”

నేననాన్ను, “ఆయనకనీన్ళుల్విడిచాడని,నిశచ్యముగాబైబిలుచెపిప్ంది.”
ఆమెఅనన్ది, “ఆయనదేవుడైయుండి,ఎలాఏడవ్గలడు?”
నేననాన్ను, “ఆయనమానవుడు.”
“మానవుడుమరియుదేవుడు?”

83 నేననాన్ను, “అవునుసీత్. నీవుదానిని చుటలోతపిప్పోయావు. ఏడుచ్చునన్
వారితో ఏడుచ్చు, ఆయన వారితో పాటు దారిలో వెళుళ్చుండెను, అది
నిజము, దుఃఖపడు వారితో ఆయన దుఃఖ పడాడ్డు. ఆయన ఒక మనిషి. కాని
ఆయన తన పెళుసైన దేహమును తినన్గా చేసుకొని, ‘లాజరు బయటకు రా,’
అనన్పుప్డు, నాలుగు రోజుల కితము చనిపోయిన మనిషి, తన పాదముల
మీద నిలబడాడ్డు. అది మనిషి కంటే ఎకుక్వ తీసుకొంటుంది, అది మనిషిలో
యునన్దేవుడైయునాన్డు.” దేవుడుతపప్, చనిపోయినవారినిఎవరులేపగలరు?
పునరుతాథ్నముమరియుజీవముఆయనే!అదిసతయ్ము.
84 ఆ రాతి సముదర్ము మీద, ఆయన అలసిపోయి పడవ వెనుక
పండుకొనన్పుప్డు, అకక్డ పదివేల దయయ్ములు ఆ రాతి, సముదర్ములో
ఆయనను ముంచి వేయాలని పర్తిజఞ్ చేసినవి, ఆ పాత పడవ, తుఫాను తో
యునన్ సముదర్ముమీద, చు ట్, తవలె ఎగురుచుండెను. ఆ దయయ్ములు
అనుకొనాన్యి, “మనము ఇపుప్డు ఆయనను పటుట్కొనాన్ము, ఆయన
నిదర్పోతునాన్డు, వీళళ్ందరినిమనముముంచివేదాద్ము.” ఓ, ఆయనమానవుడు,
అలసిపోయాడు,కానీఆయనఒకక్సారిమేలొక్నగానే, ఆయనపడవఅమరము
పై నిలబడి, పైకి సి, “నిమమ్ళిoచుము,” అనాన్డు, అలలు మరియు గాలులు
ఆయనకులోబడినవి.ఆయనమానవునికంటేఎకుక్వైనవాడు.
85 ఆ కొండ మీద నుండి దిగివసుత్నన్పుప్డు, తినుటకు ఒక రొటెట్ ముకక్ కొరకు
ఎదురు చుచుండెను, లేక అం రపు ఫలముకొరకు. కాని ఆయన అయితే
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రొటెట్లు మరియు రెండుచినన్ చేపలను తీసుకొని, ఐదు వేల మందికి భోజనము
పెటిట్నపుడు,అదిఆమనిషిలోనేదేవుడు.అదిసతయ్ము.
86 ఓ, ఎనన్డైననుపాధానయ్తఇవవ్ని పర్తిమనిషిదానినినమామ్డు, కవులంద
దానినినమామ్రు.అదినిజము.ఆశచ్రయ్ములేదుఒకరుఇలావాశారు:

జీవి త్, ఆయన ననున్ పేమించాడు, చనిపో , ఆయన
ననున్ రకిష్ంచాడు;
సమాధిచేయబడి,నాపాపములను రముగామోసికొని
వెళాళ్డు;
తిరిగి లేచి, శాశవ్తముగా ఉచితముగా ననున్
నీతిమంతుడిగాచేశాడు;
ఒక దినమునఆయనరానైయునాన్డు, ఓమహిమకరమైన
దినము!

87 ఎడీడ్ పెరొనెట్, అతడు తన పాటలను అముమ్కొనలేదు. ఒక రోజున,
పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ బలమైన పర్భావము కింద, తతత్ రిలుల్చు, కాలమును
లాగుకొని,పారంభోతస్వపుపాటనుఅతడువాసెను:

యేసునామముయొకక్ శకిత్ని అందరముసుత్తిదాద్ము!
తలుమోకరిలిల్సాగిల పడాలి;

రాజరికతవ్పు కీరిత్నిముందుకుతెదాద్ము,
అందరికి ఆయనను పర్భువుగా కిరీటము పెడదాము!
(హలెల్ య!)

88 నిశచ్యముగా, ఆయన అదేయై యునాన్డని మనము నముమ్తాము.
అవునండి.
89 ఇపుప్డు, ఆ దినము యొకక్ అధునాతన ఆలోచన విధానమునకు
వయ్తిరేకముగా, ఆమె అసంభవములను తపప్క నమమ్వలసి యుండెను. కాబటిట్
ఏదో సంభవించుటకు, కొతత్ జీవమును చుటకు, నీవు అసంభవములను
నమమ్వలసి యునన్ది. ఆయన గురిత్ంపబడినటెల్తే…ఆయన వాకయ్ముగా
యునాన్డని ఆమె ఆయనను గురిత్ంచింది, అపుప్డు అసంభవములు
సంభవిసాత్యి,ఏలయనగాఆయనరకష్కుడైయునాన్డు,మరియుఆయనచెపిప్న
పర్తిదానిపర్కక్నఆయననిలబడతాడు.
90 “మరియు నముమ్వానికి సమసత్మును సాధయ్మే.” అది ఆయన మాట.
అయితే దేవుడు తన వాకయ్ము నొదద్ తీసుకొనబడినపుప్డు, అసంభవములు
సంభవములుగా పర్తయ్కష్ పరచ్బడతాయి. అవునండి. దేవునిని ఆయన వాకయ్ము
నొదద్ తీసుకొనన్పుప్డు, అసంభవములు, సంభవములుగాపర్తయ్కష్ పరచ్బడతాయి.
అది ఆలాగునయుంటుందని దేవుడు చెపిప్నపుప్డు, నీవు ఆమాటను తీసుకొని
అది ఏమిటో గమనించు అసాధయ్ములు సంభవిసాత్యి. అవి నిశచ్యముగా
సంభవిసాత్యి.
91 కాని గమనించండి, వాటనిన్టి మధయ్లో సహితము, ఆమె అనన్ది, “పర్భువా,
ఇపుప్డైనను, నీవు దేవుని ఏమడిగినను, దేవుడు దానిని చేసాత్డు.” ఆ మాటను
ఆయన నుండి పొందాలని ఆమె ఎరిగి యుండెను. ఆమె చేయవలసినదంతా
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అదియే, ఆమాటనుపొందుటయే. అవును, అది అంధకార ఘడియైయునన్ది,
మరియు యేసు దారి వెంబడి వచిచ్, పిలిచియునాన్డు. ఓ, ఎలాటి కారయ్మును
వారు శారు,ఒకపునరుతాథ్నము!

ఆచీకటివచిచ్నమరికొందరిని దాద్ము.
92 ఒకపుప్డు యోబు అను పేరుగల ఒక మనిషి యునాన్డు, బైబిలులోని
అతి పాచీనమైన పర్వకత్లలో ఒకరు. అతడు ఒక గొపప్ మనిషి. అతడు
పర్భువునుపేమించియునాన్డు, మరియుసమసత్ ఏలాగు చేయాలోఅతడు
ఎరిగియునాన్డు. మరియు సాతానుడు అతనిని పరీకష్కు పెటాట్లను కొనాన్డు,
కాబటిట్ ఒక దినమున అతడు దేవునితో ఇలాఅనాన్డు…అవును, “సాతానా, నీవు
ఎకక్డయుండియునాన్వు?”అనిఆయనవాడితోఅనాన్డు.
93 వాడనాన్డు, “ఓ, మిమీదఇటుఅటుసంచరించుట.”
94 ఆయననాన్డు, “నాసేవకుడైనయోబుసంగతినిఆలోచించితివా?ఈ మి
మీదఅతనివంటివాడెవడునులేడు.అతడుఒకపరి రణ్మైనమనిషి.”
95 “ఓ,”వాడనాన్డు, “నిశచ్యముగా, నీవు అతనికి సమసత్మును ఇచిచ్
యునాన్వు, అతనికి సమసత్మును చేసియునాన్వు. నిశచ్యముగా, అతడు ఒక
గొపప్ మనిషి. అయితే ఒకక్సారి ననున్ అతనిని తీసుకోనియియ్. నేను రాగమును
మారిచ్వేసాత్ను,నీముఖముఎదుటేనినున్శపించునటుల్చేసాత్ను.”
96 ఆయననాన్డు, “నీవు దానిని చేయలేవు.” ఒక విశావ్సి యందు అది ఆయన
నమమ్కమై యునన్ది. ఎందుచేత? ఆయన అనంతుడై యునాన్డు. ఆయన
శాశివ్తుడై యునాన్డు. ఆయన ఆది నుండి అంతము వరకు ఎరిగినవాడు.
సాతానుడుదానిని చేయలేడని ఆయనకు తెలుసు. కారణము, ఆయన వాకయ్మై
యునాన్డు,యోబుఏమిచేసాత్డోఆయనఎరిగియునాన్డు.
97 ఇపుప్డు, యోబును గురుత్చేసుకోండి, వాడు కురుపులతో యోబును
బర్దద్లు చేశాడు, అతని పిలల్లను చంపాడు, అతడు కలిగియునన్ సమసత్మును
తీసుకొనాన్డు. అతని ఆరోగయ్ము కీష్ణించిపోయింది. అతనిని ఓదారుచ్ వారు
సహితమువచిచ్, అతడుఒక రహసయ్పాపియనినిందించుటతపప్,మరిఏమియు
చేయలేకపోయారు. వృదుధ్డైనయోబుఎలాటిసాథ్నమునకువచాచ్డనగా, అతడు
ఎంతోచింతాకాంతుడయాయ్డు.
98 మొదటగా, నీవు చింతా కాంతుడవు కావాలి. నీవు నీయొకక్ మారగ్ములోని
సమయముయొకక్అంతములోనికిరావాలి.
99 యోబుతనమారగ్ముయొకక్ అంతములోనికి వచాచ్డు, అపుప్డతడనాన్డు,
“నా జనమ్దినము శపించబడును గాక. కనీసము రుయ్డు పర్కాశింపకుండును
గాక, రాతి వేళ కనీసము చం డును పర్కాశింప కుండును గాక, నా పేరు
ఎనన్ పిలవబడకుండును గాక.” ఆ వేధనలో, అపుప్డు యేసు దాని వెంబడి
వచిచ్యునాన్డు. అతడు కిందకు సి అనాన్డు, “నేనుమనిషిని సాత్ను, ఒక
పుషప్ము చనిపోతుంది, అది మరలా వసంత కాలములో తిరిగి బర్తుకుతుంది.
ఒక చెటుట్ కిందికి ఊడిచ్ వేయబడుతుంది, నీటి యొకక్ సువాసన దావ్రా అది
తిరిగి పైకి బర్తుకుతుంది.” వృకష్ జీవమంత తిరిగి బర్తుకుటను అతడు
శాడు, కాని అతడనాన్డు, “ఒక మనిషి, అతడు తన పాణమును విడిచి
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మటిట్లో ఉంచబడతాడు, అతడు ఎకక్డయునాన్డు?” అతడు ఒక వృదుధ్డై
యునాన్డని ఎరిగి యుండెను. అతడనాన్డు, “అతని కుమారులు, అతనిని
రిచ్ విలపించటానికి వచాచ్రు, కాని అతడు దానిని గర్హించలేదు. ఓ, నీ ఉగర్త

దాటిపోవువరకు,ననున్సమాధిలోదాచి,ననున్రహసయ్సథ్లములోదాచిపెటుట్ము.
నాకు ఒక సమయమును నియమించుము మరియు నాకు ఒక కాలమును
నిరేద్శించుము. మేము వెళాళ్ము…” మరియు అతడు మాటాల్డుచు ఆలాగున
ముందుకు వెళాళ్డు. అతడు తన వేధనయొకక్ అంతములోయునాన్డు, “ఏమి
సంభవిసుత్ంది? ఆకులు బర్తుకుతాయి, మరలా తిరిగి చెటుల్ మీద వసాత్యి,
పుషప్ములు మరలా తిరిగి వసాత్యి, సమసత్ము పైకి వసుత్ంది, కాని మనిషి తన
పాణమునువిడిచి, మటిట్లోయుంచబడతాడు!” అతడు వేధనలోయునాన్డు. ఆ
యుగములోఅతనికిఏమిసంభవిసుత్ందోఅతడుఎరుగకయుండెను.
100 అతడు ఆలాగున యునన్పుప్డు, అపుప్డు యేసు కిందికి వచెచ్ను. దేవుడు
ఆకాశము వైపు అతని తలను తిపెప్ను, మరియు చివరి దినములలో యేసు
వచుచ్టనుఅతడు సెను.
101 ఆకటికచీకటిఘడియలోఅతనిభారయ్అనన్ది, “దేవునిశపించిచనిపొముమ్,”
అయిననుఅతడనాన్డు, “సీత్, నీవు రుఖ్రాలువలెమాటాల్డుచునాన్వుయెహోవా
ఇచెచ్ను, యెహోవా తీసుకొనెను, యెహోవా నామము సుత్తించబడును గాక.”
అతని భారయ్ సహితము అతనిని నెటిట్ వేసినది. అతని సంఘము అతనిని
తోసివేసినది.పర్తిఒకక్ అతనినితోసివేశారు.
102 ఆ చీకటి ఘడియలో, ఎకక్డ నుండి ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్డో, అతనికి
అకక్డ తెలియదు, అంతట యేసు వచాచ్డు. అపుప్డు అతడు బిగగ్రగా కేకలు
వేశాడు, “నా విమోచకుడు సజీవడనియు, అంతయ్దినమున ఆయన మిమీద
నిలబడుననియునేనుఎరుగుదును.ఈలాగునాచరమ్ముచీకిపోయినతరువాత,
శరీరముతో నేను దేవుని సెదను. నా మటుట్కు నేనే సెదను.” అతని కటిక
చీకటిఘడియలోయేసుకిందికివచెచ్ను.అవునండి.
103 మోషే, మోషేకు, ఇశాయేలులో అతనికి కటిక చీకటి ఘడియ వచిచ్ంది.
అతడు తినన్గా విధి నిరవ్హణ మారగ్ములోయునాన్డు; ఆ పైన పొదలో దేవుని
కలుసుకొనాన్డు, “నేనునేనేఅనాన్డు,”అతడుదిగువకువెళిల్,యనేన్,యoబేఅను
అనిన్ రకములఅనుకరణలుచేయువారితో, ఆయనపనిని అనుకరించువారితో
అతడు పోరాడియునాన్డు. ఇదంత , అతడు దేవుని కొరకు నమమ్కముగా
నిలబడాడ్డు. చివరగా ఇశాయేలును ఒపిప్ంచాడు. ఇకక్డ అతడు ఐగుపుత్ నుండి
బయటకు వచాచ్డు, పైకి వాగాద్న మికి వెళుల్చునాన్డు, అకక్డ దేవుడనాన్డు,
“మీరుఈపరవ్తముమీదననున్ ఆరాధిసాత్రు,” అది దేవునివాకయ్మైయునన్ది. ఆ
పరవ్తముగుండావెళళ్వలసియునన్దనిమోషేఎరిగియుండెను.ఆమేన్.దేవుడు
ఆ రీతిగాచెపాప్డు! ఏ ఫరోఅతనిని చంపలేడు. ఏ దయయ్ముఅతనిని చంపలేదు.
ఏదిఅతనినిచంపలేదు.అతడుఆపరవ్తమునకువెళుల్చునాన్డు.
104 కాబటిట్ మనము మహిమకు వెళేళ్ మారగ్ములో యునాన్ము! ఏదియు
మనలను ఆపబోవుట లేదు. లేదండి. దేవుడు ఆయన వాకయ్మును సతయ్మని
ఋజువు చేయబోవుచునాన్డు. ఏది సంభవించినపప్టికి నేను లెకక్ చేయను
ఎలాగైనను,ఆయనదానినిచేయబోవుచునాన్డు.అవును
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105 అతడు దారిలోయునాన్డు, తినన్గా విధి నిరవ్హణలోయునాన్డు. అతడు
ఇకక్డ పరవ్తములలో ముటట్డి వేయబడి యునాన్డు. అతని వెనుక గరజ్నను
అతడు వింటునాన్డు. అది ఏమిటి? వేలకొలదిగా వచుచ్చునన్ ఫరో యొకక్
రథములు; ఆయుధములు ధరించిన వారు, ఈటెలతో, సావ్రీ చేయుచు వారిని
కిందికి తొకిక్ వేయుటకు వసుత్నాన్రు. అకక్డ ఎఱఱ్ సముదర్మునన్ది, అతనిని
కతిత్రించి వేసినది. అతడు ఏమి చేశాడో? అతడు కలవరములో పడాడ్డు. పర్జలు
కేకలు వేయుచునాన్రు, “ఓ, ఇపుప్డు దాని కొరకు మనములోపలయునాన్ము.
ఫరోమముమ్నుచంపివేసాత్డు,అతనికతుత్లుమాగుండాచీలిచ్వేసాత్యి,మాపిలల్ల
ఇకక్డ, అరణయ్ములోచనిపోతారు.”

“ఓ, దేవా!” అనిమోషేమొరపెటాట్డు!
106 అపుప్డుయేసురంగముమీదికివచాచ్డు. ఆయనఅగిన్ సత్ంభమైయునాన్డు.
అది నిజము. ఆయన దిగివచిచ్, అతనికి మరియు అపాయము మధయ్లో
నిలబడాడ్డు. ఆమేన్. ఆయనమన మధయ్వరిత్యైయునాన్డు. ఆయనమన మధయ్
నిలబడువాడై యునాన్డు, ఆమేన్, ఒక మధయ్వరిత్. ఆయన అకక్డ నిలబడాడ్డు;
అకక్డ నిలబడి యుండగా, దానిని రిచ్ ఏదో వయ్తిరేకముగా చేయుటకు
పర్యతిన్ంచుచునన్ ఐగుపీత్యులకు చీకటిగా యుండెను. వారు నడుచుటకు,
ఆయన వారికి వెలుగుగా యుండెను. అపుప్డు ఉదయమున, గాలి బహు
బలముగా వీచుట పారంభమైనపుడు, ఆ రాతి, అపుప్డు ఆయన ఏమిచేశాడు?
ఆయనఅగిన్సత్ంభము పములోలోనికివచాచ్డు.
107 గురుత్ంచుకోండి, ఆయనఇంక ఆఅగిన్ సత్ంభమైయునాన్డు. అవునండి.
ఆయన ఈ మి మీదయునన్పుప్డు, ఆయన అనాన్డు, “నేను దేవునియొదద్
నుండివచాచ్ను,మరియుదేవునియొదద్కువెళతాను.”
108 ఆయన మరణము, సమాధి, పునరుతాథ్నము, మరియు ఆరోహణము
తరువాత, పరిశుదుధ్డైన పౌలు, ధమసుక్ మారగ్మున అగిన్ సత్ంభము దావ్రా
తాకబడెను.గురుత్ంచుకోండి,అతడుఒకహెబీయుడు. “పర్భువా,నీవుఎవరవు?”
అని అతడనాన్డు, లేనిచో అతడు ఆలాగు చెపిప్యుండే వాడు కాదు. పెదద్
అకష్రాలలో, L-o-r-d,ఎలోహీం, “నేనుహింసించుచునన్దెవరిని?”

ఆయననాన్డు, “నేనుయేసును.”
109 ఆమేన్!హలెల్ య! ఆయనమొదటివాడుమరియుకడపటివాడు.ఆయన
ఇంక అదేయై యునాన్డు. “కొంచెము కాలము లోకము ననున్ ఇక ఎంత
మాతర్మును డదు,అయిననుమీరుననున్ తురు. నేనుమీలోను,మీతోను
యుంటాను.”అదేఅగిన్సత్ంభము,అదేదేవుడు,అదేకారయ్మునుచేయుచునాన్డు,
అదే వాగాద్నములో, ఆమేన్, ఆయన వాకయ్మును పర్తయ్కష్ పరుచ్చునాన్డు.
“పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే. నేనే ఉనన్ వాడను, అనువాడను రాబోవు
వాడను.” అవునండి. అవును.

“మాపితరులుఅరణయ్ములోమనాన్నుతినాన్రు.”
110 ఆయననాన్డు, “వారిలో పర్తి ఒకక్ చనిపోయారు. నేను నేనే.” మోషే…
మండేపొదలోయునన్ది నేనే, ఆయనఇంక నేనే, ఎపుప్డోయుండుటకాదు;
నేనే, వరత్మానకాలము,ఎలల్ వేళలా.
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111 మోషే తినన్గా ఈ లలోనికి ముటట్డి వేయబడాడ్డు, మరియు
కీసుత్ దిగివచిచ్ యునాన్డు. ఇపుప్డు బైబిలు దానిని చెపిప్ంది, “మోషే
ఐగుపుత్ సంపదలనిన్టి కంటే, కీసుత్ విషయమైన నిందను గొపప్ సంపదగా
ఎంచుకొనాన్డు.” కీసుత్ విషయమైన నింద! కీసుత్ అభిషేకమైయునాన్డు, దేవుని
నుండి బయలు వెళిళ్న వాకయ్ము. త అనగా బైబిలు పఠిoచే ఏ వయ్కిత్ కైనా
తెలుసు, అది కీసుత్యై యునాన్డు. అకక్డ అతడు అరణయ్ములో యునాన్డు,
మరియు ఆయన తపప్క పర్తయ్కష్ పరచ్బడవలసిన పములో, ఆయన లోనికి
వచాచ్డు. దేవునికిమహిమ!
112 ఈ దినమున ఆయన, అదే పములో, అదే కీసుత్గా, తనున్ పర్తయ్కష్
పరుచ్కొనుచునాన్డు.
113 ఆయన వారిని బయటకు తెసాత్నని చెపాప్డు. ఆయన దానిని
చేయుచుండెను. అకక్డ ఆయనదానిని సతయ్మనిఋజువుచేయుటకు, ఆయన
వాకయ్ము పర్కక్న నిలబడుటకు ఆయన వచాచ్డు. అపుప్డు ఆయన వచిచ్న
తరువాత, అపుప్డుమారత్కు చేసినటుల్గా పిలిచాడు. ఆయననాన్డు, “మోషే నీవు
ఎందుకు నాకు మొరర్పెటుట్చునాన్వు? వారిని ముందు వెళళ్మని, ఈ పర్జలతో
మాటాల్డు.” ఆ చీకటి ఘడియలో, ఎఱఱ్సముదర్ము తెరవబడింది, దేవునియొకక్
వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకు వారు, ఈ వైపు నుండి ఆ వైపునకు దాటి వెళాల్రు.
అవును,మోషే’యొకక్ కటిక చీకటి ఘడియలోయేసు వెనుక వచాచ్డు. మనకు
సమయమునన్ది…ఆయనమోషేనుపిలిచాడు.
114 మీ దృషిట్ని మేము మరొక మనిషి వైపు ఆకరిష్ంచాలనుకొను చునాన్ము.
ఆయన పేరు యాయీరు. అలాటి వారు నేటి పర్పంచములో అనేక మంది
యునాన్రు. ఆయన ఒక రహసయ్ విశావ్సి. అతడు యేసును పేమించాడు.
అతడు ఆయనను రిచ్ వినాన్డు. అతడు ఆయనను నమామ్డు. కాని, మీరు
డండి, అతడు ఇది వరకే తనకై తాను ఒక సంసథ్లో చేరియునాన్డు. అవును,

అతడు బయటకు రాలేకపోయాడు మరియు దానిని ఒపుప్కొనలేకపోయాడు.
అతడు దానిని నమామ్డు, కానీ దానిని ఒపుప్కొనలేకపోయాడు, కాబటిట్ అతడు
అవిశావ్సులతోచేరియునాన్డు.కానిఅతడునిజముగానమామ్డు.
115 మీకు తెలుసా, ఒక మనిషి ఆ సిథ్తిలోనికి వచిచ్నపుడు, కొనిన్సారుల్ దేవుడు
అతనిని పోరాటమునుముఖాముఖిగా తెసాత్డు. మన నిజముగా కలవరములో
యునన్పుప్డే మనము నిజముగా ఏమైయునాన్మో, మన యొకక్ నిజమైన
రంగులను పుతాము.
116 కాబటిట్ అతడు అకక్డ యునాన్డు, అతడు ఇది వరకే, అవిశావ్సులతో
చేరియునాన్డు,మరియుఅతనిపేరునువారిపుసత్కముతోవుంచాడు.అతడుఒక
యాజకుడైయునాన్డు, అతడు కనీసముఒక ఒపుప్కోలునుచేయలేకపోయాడు,
’ఏలయనగాఅదిఅతనిభోజనపుటికెక్టుట్యైయునన్ది.కాబటిట్, ఇంక అతడు
యేసునునమిమ్యునాన్డు.
117 ఒక రోజున అతని చినన్ కుమారెత్కు జబుబ్ చేసింది. ఓ, అయోయ్, సందేహము
లేదు,అలాటిమనిషివైదుయ్నిపిలిచియుంటాడు.వైదుయ్డువచిచ్,బిడడ్ను శాడు.
ఆమె జవ్రము ఎంతో ఎంతో ఎకుక్వయింది. కొదిద్ సమయము తరువాత, ఆమె
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ఒళుళ్ ఎంతోమండిపోయింది,చివరగాఆమెమరణపుఅంచుకుచేరింది.అతడు
కలవరములోయునాన్డు. అతడు ఏదో చేయవలసియుండెను ఏమి చేయాలో
అతనికి అరథ్ము కాలేదు. “ఆయన ఎకక్డ యునన్పప్టికి, ఇపుప్డు ఆయనను
కనుగొంటే మాతర్ము చాలునను కొనాన్డు.” ఇపుప్డు నీకొదేము వలె, వయ్కిత్ గత
దరశ్నముకొరకు,రాతిఅయేయ్వరకుఅతడుకనిపెటట్లేదు.అదిపనిచేయవలసిన
సమయమైయుండెను, అతడు పని చేయవలసిన సమయమువచిచ్యుండెను,
మరియుఅపుప్డుఅతడుతపప్కపనిచేయాలి.
118 సోదరుడా,సోదరీ, ఇపుప్డు అదే సమయమైయునన్దని నేను నముమ్తాను.
పని చేయవలసిన సమయమువచిచ్ంది. నమమ్టమాలేక నమమ్కపోవటమాఅను
దానికిసమయమువచిచ్ంది.అదేవేరుచేయుగీత,పర్తిసీత్కిమరియుపురుషునికి
వసుత్ంది. అది పర్తి బిడడ్కు వసుత్ంది. కొనిన్ సారుల్ నీవు ఆ గీతను దాటినపుడు,
అకక్డఒకక్టిమాతర్మేమిగిలింది,అదేతీరుప్,నీవుకృపకుమరియుతీరుప్కుమధయ్
దాటినపుడు,నీవుఆగీతనుదాటతావు.
119 గురుత్ంచుకోండి, అతడు చీకటిలో పడాడ్డు. ఏమిచేయాలో అతనికి అరధ్ము
కాలేదు. అకక్డయాజకులు, అరబీబ్లంద అకక్డ నిలబడియునాన్రు. అతని
సహవాసము వారందరు అకక్డ యునాన్రు, ఆ చినన్ బిడడ్ చనిపోవుటను
గమనించుచునాన్రు. వైదుయ్డు బయట నిలబడి, అతని చేతులను కటుట్కొని
యునాన్డు, అతని చేతులతో కరచాలనము చేసుత్నాన్డు, “నేను ఎరిగి యునన్
మందులనిన్టినిఇచాచ్ను,అనాన్డు,మరియుఇంక …”
120 డండి, అది ఎలల్ వేళలా పని చేయుచునన్ యేసై యునాన్డు. ఒక
ఉదేద్శయ్ము కొరకు, ఆ చినన్ వయ్కిత్లో నుండి రంగును బయటకు తెచుచ్ట కొరకు,
యేసు దానిని చేయుచుండెను. కొదిద్ సేపటి తరువాత, అతడు తన నలల్ టోపిని
లాగి తలపై పెటుట్కొని, తన చినన్ యాజకుని కోటును వేసుకొనుటను నేను
డగలను.
“నీవుఎకక్డికివెళుళ్చునాన్వు?”

121 “ఆ దిగువ నది యొదద్ యునాన్డని నేను వినాన్ను. నేను ఆయన కొరకు
వెళుళ్చునాన్ను!”ఓ,అయోయ్!అతడు రముగావెళాళ్డు!
122 ఆ కలవరపుఘడియలో, అతడు ఒక తీరామ్నమునుచేయవలసియుండెను;
అతని బిడడ్ను చనిపోనియియ్, లేక అది వాకయ్ముయొకక్ పర్తయ్కష్తయైయునన్దని
అతడు ఎరిగియుండెను. అతడు ఒక యాజకుడు, అతడు వాకయ్మును
చదివియుండెను, మరియు ఆయన దేవుని వాకయ్ము యొకక్ పర్తయ్కష్తయై
యునాన్డని అతడు ఎరిగియుండెను. దేవుడు కీసుత్లో యుండి, లోకమును
తనతో సమాధాన పరుచ్కొను చునాన్డు. అతడు దానిని ఎరిగియుండెను,
మరియుఆవిషయమునకుఅతడుఒతిత్డి చేయబడాడ్డు. అతడుఒకపొరపాటు
చేయవలసి యుండెను, బిడడ్ను చనిపోనివవ్టమా లేక తన ఒపుప్కోలును
పర్కటించటమా, అతడు ఆ కలవరములో యునన్పుప్డు, ఆ సమయములోనే
యేసుమారగ్ములోనికి వచెచ్ను. అతడు ఆయనను చుటకు వెళిల్యునాన్డు.
“ఆయననాన్డు, నీవు ఏమి చెపిప్నా, నేను నీతో వసాత్ను.” వారు మారగ్ములో
యుండగా, ఆయనను నమిమ్యునాన్నని, అతడు తన ఒపుప్కోలును చేశాడు.
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అతడు అపుప్డు తనున్ తాను వేరుచేసుకొని, అతడు యేసు కీసుత్లో ఒక
విశావ్సియై యునాన్డని, బహిరంగముగా అందరి యెదుట తనున్ తాను
చెపుప్కొనాన్డు.
123 ఆ వారత్ తెచిచ్నవాడు అనాన్డు, “ఎవరినీ ఇబబ్ంది పెటట్ వదుద్, ’కారణము నీ
కుమారెత్ ఇంతకుమునుపే చనిపోయింది. ఆమె నినన్ చనిపోయింది. ఆమె ఇది
వరకేచనిపోయింది.ఇకఎంతమాతర్ముదానితోవెరివాడవుకావదుద్.”
124 ఓ,అతనిచినన్గుండెఆగిపోయినటెల్ంది,కానిఅతడుఆయేసుకనున్లవైపు
శాడు, నీవు దేవుని మహిమను డగోరినటెల్తే, “భయపడవదుద్, అని నేను

నీకు చెపప్లేదా? నీవు దేనికి భయపడేది? నీకు నీతో వసాత్నని, ఇంతకుమునుపే
చెపప్లేదా.”
125 ఆయన వసాత్నని ఇది వరకే చెపాప్డు. ఆయన ఇది చేసాత్నని ఇదివరకే
చెపాప్డు, ఇకక్డ ఆయన దానిని చేయుచునాన్డు. ఆయన చేసియునన్టుల్గా,
చివరి దినములలో ఆయన లేచి, ఈ కారయ్ములు చేసాత్నని ఆయన
చెపిప్యునాన్డు, మనము గత రాతి మాటాల్డినటుల్గా, ఇకక్డ ఆయన దానిని
చేయుచునాన్డు.నీవుదేనికిభయపడుచునాన్వు?
126 గురుత్ంచుకోండి, ఆయన వచిచ్నపుడు, ఆమెను మృతులలో నుండి
లేపియునాన్డు. ఆయన రంగము మీదికి వచిచ్, మృతులలో నుండి ఆమెను
లేపియునాన్డు.

వృదధ్బరిత్మయి,ఒకపుప్డు,అతనికటికచీకటిఘడియనతాకాడు.
127 యేసు అకక్డ, యెరికోలో ఫుల్ గాసిప్ల్ బిజినెస్ వాయ్పారసుథ్ల అలాప్హార
విందునునిరవ్హించియునాన్డు,మరియుఅకక్డ జకక్యయ్ను కలిగియునాన్డు.
ఆ వీధిలోని చెటుట్లో, ఆయన అతనిని కలుసుకొనియునాన్డు. కాబటిట్ ఆయన
అకక్డయుండగా, అతడు ఏమియునిరవ్హించలేదు. నాకు నిశచ్యతయునన్ది
డండి?కాబటిట్ అతడుకిందికివచిచ్నపుడు,ఆయనఅతనినికలిగియునాన్డు,

జకక్యయ్ఆయనతోవెళిల్యునాన్డు.
128 చినన్ బిడడ్గా యునన్పప్టి నుండి, వృదుధ్డైన గుడిడ్ బరిత్మయి గుడిడ్ వాడిగా
యుండి యునాన్డు. కాబటిట్ అతడు కనిపెటుట్చునన్ గవిని యొదద్కు యేసు
వసాత్డని అతడు తలంచి యునాన్డు. కొదిద్ సేపటికి, పెదద్ శబద్మును అతడు
వినాన్డు,పర్తిఒకక్ అకక్డికివసుత్నాన్రు.
129 యాజకులు ఈలాగు చెపుప్టను అతడు వినాన్డు, “హే, హే, నీవు, నీవు
ఆ కొండ మీదికి వెళుల్చునాన్వు…నీవు మృతులను లేపి యునాన్వని మేము
వినాన్ము. ఇకక్డమాకునిండుగాసమాధులదొడుల్ వునాన్యి. నీవుమెసీస్యావై
యునన్టెల్తే, ఇకక్డకువచిచ్మృతులనులేపుము.”
130 నీవు శావా, అదే దయయ్ము ఇంకా జీవిసుత్ంది, మతము యొకక్
పములో, డు,అదేవిధానము, డండి?

131 “నీవుమెసీస్యావైయునన్టెల్తే…నీవుచనిపోయినవారినిలేపుతావు,మాకు
ఇకక్డసమాధులనిండాచనిపోయినవారునాన్రు.రముమ్.”ఓ,పర్తిఒకక్ కేకలు
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వేయుచునాన్రు, “పర్వకత్కు హోసనాన్!” అని మరొకరు అరుసుత్నాన్రు. మరొకరు
ఈలాగు,ఆలాగు,మరొకలాగాఅరుసుత్నాన్రు.ఎలాటిగందరగోళము!
132 వృదధ్ బరిత్మయి, “ఓ, నేను ఆయనపోగొటుట్కొనాన్డని తలంచాడు. ఆయన
అకక్డకు వెళాళ్డు, ఆయన ఇకక్డకు వసాత్డని అతడు తలంచాడు. నేను తపుప్
సథ్లములో ఉంచబడి యునాన్ను.” అతడు కేకలు వేయుట పారంభించాడు.
“ఆయనవాకయ్మైయునాన్డు,ఆయనదేవుడైయునాన్డుఅనిఅతడుతలంచాడు;
ఆయనతపప్క ఆలాగుయైయుండాలి.” కాబటిట్, “ఓ,యేసు,దావీదుకుమారుడా,
నాపైకనికరము పుము!”దుఃఖముతోయునన్ఆఘడియలో,అతడుబిగగ్రగా
పిలిచాడు.
133 ఇపుప్డు యేసు, మీరు గురుత్పెటుట్కొనగోరినటెల్తే, అది యెరికోలో, యేసు
యునన్ చోట నుండి ఒక వంద లేక ట ఏభై గజముల రములో అతడు
రోచ్ండియునాన్డని వారనాన్రు. వేల మంది పర్జలు ఆయన చు ట్ కికిక్రిసి

యుండగా,ఆయనఆమనిషియొకక్ కేకనువినియుండేవాడుకాదు.లేదు,కాని
ఆయనదానినిసప్ శించాడు.అపుప్డుఆయనఆగియునాన్డు.
134 ఈ రా లలో ఒక రాతి, “మరియు అపుప్డు యేసు ఆగియునాన్డు,”
అనే విషయానిన్ నేను బోధించగోరుచునాన్ను. ఓ! “మరియు అపుప్డు యేసు
ఆగియునాన్డు.” ఓ!
135 కాని యేసు ఆగినపుప్డు, అది ఏమైయునన్ది? ఆయన అతనిని పిలిచాడు.
“బోధకుడు వచాచ్డు. చింతపడవదుద్,” అని శిషుయ్లు చెపాప్రు, “ఆయన నినున్
పిలుసుత్నాన్డు. ఆయన నినున్ పిలుసుత్నాన్డు.” జన స హములో నుండి
అతనినిబయటకుపిలిచాడు.

ఆయన అదే కారయ్ము ఇపుప్డును చేసాత్డు. అది లోపల నాననిసాత్రా?
డండి?

136 “బోధకుడు వచిచ్ నీ కొరకు పిలిచాడు.” గుడిడ్ తనమునుండి వెలుగులోనికి,
చీకటి నుండి వెలుగులోనికి ఆయన పిలుసుత్నాన్డు. మరణములో నుండి
జీవములోనికి దాటి యునాన్వని ఆయన అతనిని పిలిచాడు. “బోధకుడు వచిచ్
నీకొరకుపిలుసుత్నాన్డు.” ఆయనఅతనినిపిలిచినపుడు,అతనికి పునుతిరిగి
ఇచిచ్యునాన్డు.
137 రకత్ సావముతోయునన్ ఆ చినన్ సీత్, ఒకపుప్డు, ఆ కొండ మీద నివసిసుత్ంది
ఆమె తన డబుబ్నంతా వైదుయ్లకు ఖరుచ్పెటిట్ యునన్ది. సందేహము లేదు,
ఆమె తన వయ్వసాయ కేష్తర్ములను అమిమ్ వేసింది, దానిని తాకటుట్ పెటిట్ంది.
వారు వైదుయ్లకు తమ కునన్దంతయు ఖరుచ్ పెటిట్యునాన్రు, వారిలో ఎవరు
ఏ మేలు చేయలేదు. ఆమె ఎడతెగకుండా హీనముగా, ఎంతో హీనముగా
మారిపోయింది.రకత్ముకారుటఆగలేదు.ఎడతెగకుండా,ఆలాగుననేఅదిఇంకా
ముందుకు, ఇంకా ముందుకు కొనసాగింది, ఆమె లోతునకు ఇంకా లోతునకు
వెళిళ్పోయింది.
138 ఒకరోజున,ఆమెనివశిసుత్నన్కొండమీద రొచ్నిఅలుల్కొనుచుండగాఆమె
కింది లోయలోనికి సింది, మరియు ఒక పడవ లోపలకు వచుచ్టను ఆమె
సింది, “పర్వకత్కుహోసనాన్!”అనిపర్తిఒకక్ పరుగెతుత్టపారంభించారు.
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139 ఆమె ఆయనను రిచ్ వినన్ది. వినుటదావ్రా విశావ్సము వసుత్ంది. ఇపుప్డు
ఆమెఅనుకోంది“నేనువెళిల్ఆయనను సేత్బాగుంటుంది.”
140 ఆమెఅకక్డకు నడిచి వెళిళ్నపుడు, ఆమెమొదటిసారిగా, శరీరములోపర్తయ్కష్
పరచ్బడిన దేవుని వాకయ్ము సింది, అకక్డ ఆయన యొకక్ సంభాషణను
రిచ్, ఆయన పులను రిచ్, ఒక పర్తేయ్కత యునన్దని, అది ఆయనయై

యునాన్డని ఆమె గర్హించియునన్ది. అవునండి. “ఓ, నేను ఎలాగైనా ఆయన
దృషిట్ని ఆకరిష్ంచ గలిగినటెల్తే, నేను ఎలాగైనా ఆయనను తాకగలిగినటెల్తే,
బాగుంటుందిఅనుకోంది.”కాబటిట్ ఆమెజనస హముగుండాజారుకొo ,
ఆయనవసత్పుచెంగునుతాకింది.
141 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, ఆయన సప్ శించియునన్ ఆమె వేలును కాదు.
కాదండి,ఏలయనగాఆపాలసీత్నావసత్మువదులుగావేలాడుతుంది.

పేతురుఅనాన్డు, “పర్తిఒకక్ నినున్ముటాట్రు.”
142 ఆయననాన్డు, “కాని ఇది ఒక వేరైన తాకుటగాయునన్ది. నేను బలహీనమై
యునాన్ననిగర్హిసాత్ను.”
143 యేసు వచిచ్ యునాన్డు. ఆమె డబబ్ంతాపోయింది, సమసత్ము
పోయింది; కాని ఆ చీకటి ఘడియలో రకత్సావము ఆగలేదు, వైదుయ్లు దానిని
ఆపలేకపోయారు, అంతట యేసు వచాచ్డు. ఆయన ఏమి చేసియునాన్డు?
ఆయన ఆమెను పిలిచియునాన్డు. ఆమెను కనుగొను వరకు ఆయన చు ట్
శాడు, ఆయననాన్డు, “నీవు రకత్ సావమువాయ్ధిని కలిగియునాన్వు, కాని అది

ఆగిపోయింది.”
144 “ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరముఏకరీతిగాయునాన్డు.” “బోధకుడువచిచ్,
నినున్ పిలుసుత్నాన్డు. ఆయన వచిచ్ పిలిచి యునాన్డు.” ఆయన తిరిగి ఆమెను
ఆరోగయ్మునకుపిలిచాడు.
145 గత రాతి మనము మాటాల్డియునాన్ము, ఆ బావినొదద్ యునన్ చినన్ సీత్,
అనిన్ ఆశలుపోయినవి. బహుశ, అయిదవ భరత్ విడిచి పెటాట్డు, ఆ రాతి సరిగాగ్
ఆరవ భరత్ను తీసుకొనన్ది, అతనిని రిచ్ ఆమెకు చినన్ సందేహముయునన్ది.
నైతికముగా, ఆమె ముగించబడింది. ఆమె ఒక నిజమైన సీత్గా యుండాలను
కొనన్ది;ఆమె,సందేహములేదు,ఆమెబైబిలుచదువు యునన్ది.
146 ఆమె పదకొండు గంటల సమయములో, దారి వెంబడి అకక్డకు వెళిళ్ంది.
నీతిమంతురాలెల్నసీత్లుపెండలకాడఉదయమునఅకక్డకువచేచ్సమయములో,
వారితో అకక్డకు రాలేదు. వారు నీళళ్ను జాలతో తలలపైన పెటుట్కొని, తిరిగి
వెనుకకు వెళిళ్పోయారు. మరియు ఆమె వారితో కలసి అకక్డకు రాలేదు. ఆ
దినమునవారుజాతిభేదమునుకలిగియునాన్రు.తపుప్మరియుఒపుప్, ఒకక్టిగా
మిశర్మముకాలేదు. ఆ నైతికముగాయుండేవారువారిసాథ్నములోయుంటారు,
కాబటిట్ ఆమెమిగిలినవారితోకలసిఅకక్డకురాలేదు.వారుఆమెనురానియయ్రు.
కాబటిట్ పర్తి ఒకక్ వారి నీళళ్నుతోడుకొనితిరిగి వెళిళ్పోయారు…ఆమెమంచి
సమయములోవచిచ్ంది.
147 ఆమె తన తల మీద కడవను పెటుట్కొని పైకి వచిచ్ంది, సందేహము లేదు,
మారగ్మువెంబడి ఆమెఆలోచిసుత్యుంది, “ఇపుప్డు, నేను వివాహముచేసికొనన్
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మనిషి, లేక గతరాతి నేను పటుట్కొనన్ మనిషిపై నాకు సందేహముగాయుంది.
ఆయనఒకమనిషైయునాన్డు. ఆయనఎంతోవింతగాపనిచేసాత్డు. ఆయనను
రిచ్నాకుఏమియుతెలియదు.నాకుఅవకాశముదొరకలేదు.నేనుసమాజము

నుండి తోసివేయబడాడ్ను. నేను ఆ సంఘములకు వెళళ్లేను…కొంచెము వారి
వైపు డండి! ఏమి చేయాలో నాకు అరథ్మగుట లేదు. ఆమె కలవరములో
యునన్ది. నేను బైబిలు చదువు నేయునాన్ను; నిశచ్యముగా, ఒక రోజున,
ఆ పర్వకత్ రంగము మీదికి వసాత్డు. ఇపుప్డు అలాటి కారయ్మేమియు అకక్డ
యుండదని వారు చెపుతునాన్రు, ఇది అలాగే యునన్ది, ‘బహుశ వందల
సంవతస్రములు గడిచిపోయినవి, ఒక వెయియ్ సంవతస్రములు గడిచినవి.
ఎనోన్ వేల సంవతస్రముల నుండి మేము దాని కొరకు ఎదురు సుత్నాన్ము,
మరియు అది ఎనన్ ఇంక సంభవించలేదు, కాబటిట్ దాని కొరకు మేము
ఇపుప్డు ఎదురు చుటలేదు.’ సమసత్మును ఆలాగునే యునన్ది, ‘ఓ, లేదు,
మేము సంఘములను, వాటనిన్టిని కలిగియునాన్ము. అలాటిది ఇపుప్డుమాకు
అవసరము లేదు.’” కాబటిట్ అపుప్డు ఆమె దానిని ఆలోచి త్, దారి వెంబడి
వెళుళ్చునన్ది.
148 నీకుతెలుసా,మనముఆయనను రిచ్ఆలోచిసుత్నన్పుప్డు,అపుప్డేఆయన
నీకు పర్తయ్కష్మవుతాడు. గతరాతి మనము కలిగియునన్టుల్గా, వారు ఎమామ్యి
మారగ్ములోయుండగాఅదిజరిగింది.
149 ఆమె ఈ విషయములను రిచ్ ఆలోచిసుత్నన్పుప్డు “నాకు దాహమున
కిముమ్,” అనిఒకమనిషిచెపుప్టఆమెవినన్ది.
150 దాని సంగతి ఏమిటి? ఆమె కటిక చీకటి ఘడియలో, ఆమె నైతిక
విలువలనిన్ దిగజారిపోయినవి. బహుశ, ఒక చకక్ని చినన్ సీత్, ఆ విధముగా
జీవించుటకువీధులలోనికివదలబడింది.కొనిన్సారుల్ అది, ఆచినన్బాలికయొకక్
పొరపాటు కాదు, అది ఆమెను ఆ విధముగా బయటకు వదులుట, అది ఆమె
తలిల్దం ల పొరపాటైయునన్ది. ఆమె అకక్డయునన్ది, ఆమె ఉంగరాల జుటుట్
అంతా కిందికి వేలాడుతుంది; ఆమె ఖాళీయైపోయింది, దారి వెంబడి చింతి త్
వెళుళ్చునన్ది, మరియుఎవవ్రికి ఆమెఅవసరములేదు, ఆ బిడడ్, బహుశ ఒక పెదద్
కదాదానివెనుకయునన్ది.
151 ఎలాగైనను, ఒకక్ సంగతి నాకు తెలుసు, ఆమె బైబిలును చదివియునన్ది,
మరియు బైబిలును నమిమ్యునన్ది. మరియు అకక్డ చినన్ వితత్నము, ఆమె
హృదయముతోఉంచబడియునన్ది ,అదిచెపుతుంది, “అదిఎనన్డైనాసంభవిసేత్,
నేనుదానినిగురిత్సాత్ను.”ఆమెదానికొరకుముందుగానిరణ్యించబడియునన్ది.
152 అకక్డ నిలబడియునన్ పాత దా వైపు డండి, అతడు ఏమి చేశాడో,
దానిని చేయునటుల్గా నటించుచునాన్డు. అతని హృదయంతరంగములో అది
నలల్గాయునన్ది. అతని కియలలో, వెలుగు పైకి పర్కాశించుచునన్ది, కాని అతని
హృదయంతరంగములో, అతడు దానిని నమిమ్యుండ లేదు. కాని ఆమె అకక్డ
యునన్ది… డండి, వెలుగు దాని యొదద్కు వెళళ్లేకపోయింది. కాని ఆమె
ఇకక్డునన్ది, నమిమ్ంది, ఆమె దానిని నమిమ్యునన్ది, ఆమె జీవితము నలల్గా
మారింది; వెలుగు దానిని తాకినపుడు, అది నలుపును బయటకు తీసి వేసింది.
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కాని అకక్డ వెలుగు తాకినపుడు, అది అంత నలల్గా దానిని చేసింది. అదే
భేదమైయునన్ది.
153 డండి, ఆమె ఒక ఉదేద్శయ్ముకొరకుపుటిట్యునన్ది. ఆమెకు ఎంతమంది
భరత్లునాన్రో ఆయన చెపిప్నపుడు, ఆమె అనన్ది…ఏమి సంభవించింది? ఆమె
ఎంతగానో పులకించి పోయింది. ఆమె కలవరములో పడింది. ఆమె అనన్ది,
“అయాయ్, నీవు పర్వకత్వని గర్హించుచునాన్ను. మెసీస్యా వచిచ్నపుడు, ఆయనఈ
కారయ్ములనుచేసాత్డనినేనుఎరుగుదును.”
154 అపుప్డు ఆయన ఆమెను పిలిచాడు. అపుప్డు ఆయన ఆమెను పిలిచాడు.
“నీతో మాటాల్డుచునన్ నేనే ఆయనను.” దేవుని వాకయ్ము దావ్రా దానిని ఆమె
గురిత్ంచింది. ఆమె యొకక్ పాపముల నుండి ఆయన ఆమెను జీవములోనికి
పిలిచాడు. ఆమె పేరు బైబిలులో యునన్ది, మరియు ఈ దినమున ఆమె
అమరత్ మైనజీవమునుకలిగియునన్ది.
155 ఆ మారగ్ములోనే, ఆయన నినున్ పిలవగలడు, ఏలయనగా ఆయన నినన్,
నేడు,నిరంతరముఏకరీతిగాయునాన్డు…
156 అవును, ఆమె నైతిక విలువలు కీష్ణించిపోయినవి, కాని ఇంక ఆయన
వివేచనను కలిగియునాన్డని ఆమె ఎరిగియుండెను. అది మెసీస్యాగా
యుండవలసి యునన్దని ఆమె ఎరిగియుండెను. తరువాత, “నేనే ఆయనను,
నేనే ఆయనను,” అని యేసు చెపిప్నపుడు, అది ఆయనేయైయునాన్డని ఆమె
ఎరిగియుండెను.
157 ఒకసారి శిషుయ్లు దోనెలో యునాన్రు, అనిన్ ఆశలు గతించి పోయినవి.
తుఫానులు, వారు యేసు లేకుండా వెళిళ్పోయారు, లాజరు’ ఇంటి మీదికి
వచిచ్నటుల్గా తుఫానులునన్వి. అనిన్ ఆశలు గతించిపోయినవి. ఆ చినన్ పడవ
నీళళ్తో నిండి పోయింది. వారు కేకలు వే త్, ఏడుసుత్నాన్రు, బహుశ పారిథ్ త్
యునాన్రు, మెరుపులు పర్కాశిసుత్నాన్యి, దోనె నీళళ్తో నిండిపోయింది, దోనె
నిలువ కొయయ్లు పడిపోయినవి, తెడుల్ పగిలిపోయినవి, వారు ఒకరి చేతులను
ఒకరుపటుట్కొని, ఏడుసుత్నాన్రు.
158 ఆ నిజమైన కటిక చీకటి ఘడియలో, అపుప్డు యేసు మారగ్ము వెంబడి
వచాచ్డు. అయితే ఆయన వారికి ఒక నీడవలె కనపడాడ్డు. ఆయన చాలా
భయంకరముగాకనిపించాడు,మరియువారుభయముతోకేకవేశారు.
159 అదే ఈ దినమున విషయమైయునన్ది. యేసు నీయొకక్ చీకటి ఘడియలో
వసాత్డు, మరియు నీవు దానిని రిచ్ భయపడతావు. అది ఏమిటో నీకు
అరథ్ముకాదు.
160 ఆయన ఏమైయునాన్డో వారికి తెలియలేదు. వారనాన్రు, “ఓ, అది ఒక
తము.”వారుకేకలువేయుచునాన్రు.

161 అపుప్డుఆయనవారిని పిలిచి, “భయపడవదుద్, నేనే,” అనాన్డు. కటిక చీకటి
ఘడియలో, వారికి సహాయము చేయుటకుమారగ్ము గుండా యేసు వచాచ్డు.
ఆయన ఎలల్పుప్డు ఆ విధానములోనేచేసాత్డు, కటిక చీకటిఘడియలోవసాత్డు.
యేసువారియొదద్కువచిచ్,తనున్తానుపర్తయ్కష్పరుచ్కొనాన్డు.
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పేతురుఅనాన్డు, “అదినీవేయైతే,ననున్ డానీళళ్మీదనడవనిముమ్.”
యేసుఅనాన్డు, “ముందుకురముమ్.”

162 అదిఏమిటోమీకుతెలుసు,సేన్హితులారా?ఆయనతవ్రలోనే,ఈచివరిసారి
వారి కొరకు వసాత్డు. ఇపుప్డు, ఈ చీకటి ఘడియలో మరలా సంఘము
యుండుట,అదివింతగాలేదా?
163 నేను ఒక విషయానిన్ ఇకక్డ చెపప్బోవుచునాన్ను. నేను సరిగాగ్
పర్వచించుచునాన్ను. ఏమి సంభవించి యునన్దో మీకు తెలుసు? తవ్రలోనే
అది ఒక సాథ్నమునకు రాబోవుచునన్ది, నా మాటను గురుత్పెటుట్కోండి,
సంఘశాఖలనిన్యు ఐకయ్సంఘముల సభలోనికి చేరబోవుచునన్వి. వారు
ఆలాగున చేయకపోతే, ఆ సభ యొకక్ సహకారము వారికి యుండదు.
అందుచేత, అకక్డ ఒక వెలివేయుట ఉండబోవుచునన్ది, మరియు ఎవవ్ ఈ
సంఘములకు వెళళ్లేరు, లేక ఏ సంఘమునకు వెళళ్లేరు; నీ సొంత సంఘము
నుండి ముదర్యుంటేనేగాని, నీవు అమమ్టానికి లేక కొనటానికి వీలు లేదు.
అది సరిగాగ్ యుండి యునన్టుల్గా, మీరు డండి, కాబటిట్ మరలా అది
యుండబోవుచునన్ది, ఒకమృగపుముదర్.సంఘము,వారుదానినిగురిత్సుత్నాన్రు,
ఆతమ్ సంబంధమైనపర్జలు.
164 పెంతెకొసుత్ పర్జలైన మీరు, ఎలాగైనా, దానిని గురిత్ంచుచునాన్రు. మీరు
దానిని సప్ శించుటపారంభించుచునాన్రు. మీయొకక్ సంఘముల, పెంతెకొసుత్
లోనిఅనేకమైనసంసథ్ల;మరియుమీపేరులనునేనుపిలవవలసినపనిలేదు,కాని
మీకు తెలుసు, వారు తినన్గా ఇపుప్డే, వారు దానిలోనికి వచుచ్చునాన్రు. వారు
దానిలోయుండియునాన్రని సాకష్ మిచిచ్యునాన్రు. మీరు దానిని చేసినపుడు,
నీవు ఏమి చేయబోవుచునాన్వు? పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ సువారత్ ఉపదేశములను
మీరు తాకటుట్ పెటుట్చునాన్రు. నీవు బైబిలు యొకక్ సిదాధ్ంతమును తాకటుట్
పెటట్బోవుచునాన్వు.
165 సంఘ సభుయ్లు దాని కొరకు నిలబడలేరు. నిజముగా తిరిగి జనిమ్ంచిన
విశావ్సులు,మొదటగాచనిపోతారు.వారువాకయ్ముదావ్రాహెచచ్రించ బడాడ్రు,
ఈసంగతివచుచ్చునన్దనివారికితెలుసు.అవునండి.
166 అది వింతగా లేదా? మరియు ఈ కటిక చీకటి ఘడియలో, అపుప్డు
యేసుమారగ్ము వెంబడివచిచ్, వారిని పిలిచి, “అది నేనే, భయపడవదుద్, అనాన్డు
నేను ఇంక మీతో యునాన్ను. నా వాకయ్మును పర్తయ్కష్ పరుచ్టకు, నేనికక్డ
యునాన్ను.” ఆయన అపుప్డు ఎలాయుండియునాన్డో, ఇపుప్డును ఆలాగునే
యునాన్డు. ఆయన దానిని చేసాత్నని చెపాప్డు. ఓ, అయోయ్! బోధకుడు వచిచ్
మముమ్లనుపిలిచియునాన్డు.
167 వాయ్ధిగర్సుత్లైన పర్జలారా, సందేహము లేదు, వైదుయ్డు మీకు ఏ ఆశయు
లేదని చెపిప్యుండగా, మీరు ఇకక్డ రొచ్ని యునాన్రు. బహుశ మీరు మీ
యొకక్చీకటిఘడియలోయుండవచుచ్,గురుత్ంచుకోండి,బోధకుడువచిచ్, నినున్
పిలిచియునాన్డు.
168 ఒక రోజున, మనయజమాని వచిచ్, గొరెపిలల్ జీవ గర్ంథములోవాయబడిన
పర్తి పేరును పిలుసాత్డు. నీ పేరు అకక్డయుండకపోయినటెల్తే, ఇపుప్డే దానిని
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అకక్డపొందుము, కారణముఆయన వచిచ్, పిలవబోవుచునాన్డు. సమాధులలో
యుండు వారు సహితము, ఆయన సవ్రమును విని జీవమునకు ముందుకు
వసాత్రు. యజమాని వచిచ్ నినున్ పిలుసాత్డు. ఈ రోజున ఆయన పిలు త్
యుండగా, ఆ దినము కొరకు సిదధ్పాటు చేసుకొమమ్ని, నేను మీకు సలహా
ఇసుత్నాన్ను.
169 ఈ యుగము వాగాద్నము, ఆయన ఇకక్డ యుంటానని వాగాద్నము
చేసియునాన్డు. ఆయన చేసిన కారయ్ములను, ఆయన మరలా చేసాత్డు, మరలా
ఇపుప్డుయజమానినితిరిగివచిచ్, నినున్పిలుసాత్డు.
170 మన తలలను వంచుదాము. ఇంకా ఇకక్డ నా దగగ్ర 6 పేజీలుయునాన్యి.
నేను వాటి యొదద్కు ఇపుప్డు వెళళ్లేను, మన తలలను వంచుదాము. నేను
పెందలకాడ మిముమ్ను బయటకు పంపివేసాత్నని వాగాద్నము చేశాను, ఇపుప్డు
అదిపావుగంటదాటింది.
171 పరలోకపు తండీ, ఓ పర్భువా, అది మరల సంభవింపనిముమ్. “యేసు వచిచ్
నీ కొరకు పిలుసుత్నాన్డని,” నేను చెపాప్ను. ఆయన వచిచ్నపుడు ఆయన ఏమి
చేసాత్డు? ఆయన పిలుసాత్డు. మరియు పర్భువా, అది మరలా జరగనిముమ్. ఈ
రాతి పరిశుదాధ్తుమ్డు, నీ పర్జల మధయ్కు, పర్భువైనయేసు పములోరానిముమ్.
ఈరాతి ఆయన తనకుతానుగావచిచ్, అపుప్డు తనున్తాను బయలుపరుచ్కొని,
పర్తయ్కష్పరుచ్కొననిముమ్.వారుఎలానమిమ్యునాన్రో,ఆపర్జలవలె,పర్భువామేము
డానముమ్తాము. బహుశ, ఇకక్డయునన్ అనేకమంది ఇలాటిఅవకాశమును

కలిగియుండలేదు. ఈ రాతి మరలా దానిని వారికి దయచేయుమని మేము
పారిథ్ంచుచునాన్ము. ఏలయనగా దేవుని మహిమ కొరకు యేసు నామములో
మేముదానినిఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
172 అది అంతే, సహోదరీ, అయితే సరిగాగ్ దానితో ముందుకు వెళుళ్ము. అది
బాగునన్ది.తినన్గాముందుకువెళుళ్ము.ఓ,నిజముగా,నెమమ్దిగా,పర్తిఒకక్రు.
173 ఆయన వచిచ్ యునాన్డని మీరు నముమ్చునాన్రా? ఆయన వచాచ్డు.
ఆయన వచిచ్నపుడు, ఆయన ఇంక పిలుసాత్డా? ఇపుప్డు మీరు కేవలము
నమిమ్నటెల్తే, దేవుని వాకయ్మును మీరు సరిగాగ్ నమిమ్నటెల్తే, దేవుడు మీకు దానిని
అనుగర్హిసాత్డు.
174 ఇపుప్డు డండి, ఈ పైకి పారథ్న వరసను పిలుచుటకు నాకు
సమయము లేదు. పర్భువు చితత్మైన యెడల ఈ రాతికి, బయట నేను వారిని
పిలవబోవుచునాన్ను. యజమాని వచిచ్యునాన్డు, మరియు ఆయన అపుప్డు
ఏమైయునాన్డో, ఈ రోజున అదేయైయునాన్డు, ఈ రోజున అది అదేయై
యునన్ది, కారణమేమనగాఆయనఇంక దేవునియొకక్వాకయ్మైయునాన్డు.
మీరుదానిని నముమ్తారా? [సంఘము, “ఆమేన్,” అని చెపిప్ంది—ఎడి.] దేవుని
యొకక్ వాకయ్ము, హృదయముయొకక్ తలంపులను, ఆలోచనలను వివేచించు
వాడైయునాన్డు. అపుప్డు చేసియునన్ విధానములోనే, ఆయన ఎలల్పుప్డును
చేసియునాన్డు.ఆయనఇంక ఒకేరీతిగాయునాన్డు.ఇపుప్డుఆయనదానిని
చేసినటెల్తే, మీరు ఆయనను నముమ్తారా? అది మీరు ఆయనను నమిమ్నటుల్
చేసుత్ందా?
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175 ఇపుప్డు ఇకక్డయునన్ పర్జలు, ఇకక్డ రొచ్ండియునన్ వారిలో, ఎవరైనా
నేనుఎరిగినవారుయునాన్రేమో,మొదటగాననున్ డనియయ్ండి.
176 ననున్ ఎరుగని వారు, ఈ చు ట్ యునన్ వారు, పైన ఇకక్డయునన్వారు
మీ చేతులను ఎతత్ండి; మీరు రోగులై యునాన్రనియు, మీ రిచ్ నాకు
ఏమియు తెలియదని, మీకు తెలుసు, మీరు చేతులను ఎతత్ండి. పర్తి ఒకక్
అని నేను ఊహిసాత్ను. మంచిది, ఇపుప్డు మీరు నముమ్చునాన్రు. మీరు మీ
హృదయ మంతటిలో మీరు నముమ్చునాన్రు. సందేహపడవదుద్. విశావ్సమును
కలిగియుండండి. దేవునినమమ్ండి.
177 మీరందరు ఎంతో నిశశ్బద్ముగా రొచ్ని యుండమని, నేను
అడుగుచునాన్ను. చు ట్ తిరగవదుద్, దయచేసి కదలవదుద్. డండి?
డండి? నీవు ఒక ఆతమ్, శరీరము, మరియుమనసెస్యునాన్వు. మరియుమీ

ఆతమ్…పరిశుదాధ్తుమ్డునిజముగానిమమ్ళమైనవాడు.
178 ఎనోన్ సంవతస్రముల కితము, మీలో ఎంతమందికి గురుత్నన్ది, పరిశుదాధ్తమ్
నేను ఇకక్డకు వచిచ్ చెపిప్యునాన్ను? పర్జల చేతిని నేను తీసుకొనన్పుప్డు,
అపుప్డు వివేచన వసుత్ందని చెపాప్డు, అది అపుప్డుముందుకు వెళిళ్ంది? మీకు
గురుత్నన్దా, అది గురుత్నన్దా? కాని ఆయన అనాన్డు, “నీవు పర్జలు నినున్
నమమ్గలుగునటుల్ చేసినటెల్తే.” ఆ దినములు గురుత్నన్దా, అనేక సంవతస్రముల
కితము?[సంఘము,“ఆమేన్,”అనిచెపిప్ంది—ఎడి.]నీవుతపప్కనమామ్లి.
179 నేను ఒక మనిషిని శాను. మరొక టములో తినన్గా అకక్డే
రొచ్నాన్డు. మరియు పరిశుదాధ్తుమ్డు…నేను బోధి త్యుండగా అతనిని

గమని త్ యునాన్ను. అతడు ఒక కుంటి మనిషి. అతని చేతుల కింద సంక
కరర్లునన్వి. నేను సరిగాగ్ పిలుపును ఇచుచ్టకు పారంభించినపుడు, ఒక నలల్ని
ఛాయగా సాతానుడు అతనియొదద్కు వచాచ్డు. అతడు ఇక ఎలల్పుప్ కుంటి
వాడిగా డండి. కాబటిట్, అతడు అకక్డికకక్డే సరిగాగ్ సవ్సథ్పడి యునన్వాడే,
డండి?అయితే,అదిఎందుకోసరిగాగ్నాకుతెలియదు.అతడుశ వుయొకక్

మాటను వినాన్డని నేనుఊహిసాత్ను. అయితేమీరుఅకక్డ నిలబడి, ఆ నీడలను
గమనించినటెల్తే, అవియుండియునన్టుల్గా, ఆ పములలోయునన్ఛాయలు,
అవిఎలాచేసాత్యోవాటినిగమనించండి. డండి,అదిఆలాగువుంటుంది.
180 ఇపుప్డు, నేను సవ్సథ్పరచ్లేను. మిముమ్ను సవ్సథ్పరచ్లేను. మిముమ్ను
సవ్సథ్పరుచ్తానని చెపేప్ వయ్కిత్, అతడు తపుప్యైయునాన్డు. నీవు ఇది వరకే సవ్సధ్
పడియునాన్వు.కాని,అదియేసుకీసుత్యొకక్సనిన్ధినిగురిత్ంచుటయైయునన్ది.
ఇపుప్డుమారత్ ఆయననుమరలా డగలిగినటెల్తే, ఆమె ఆశ తీరచ్బడుతుందని
ఆమె ఎరిగి యుండెను, ఏలయనగా, ఆయన పర్తయ్కష్ పరచ్బడిన వాకయ్మై
యునాన్డు,ఈరాతిమనముఅంతమటుట్కుదానినినమమ్లేమా?నిశచ్యముగా,
మనము తపప్క నమామ్లి. ఆయన వచిచ్యునాన్డు. ఆయన వచిచ్యునాన్డు.
ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ పములో వచిచ్యునాన్డు. ఆయన అదేయై
యునాన్డు.ఇపుప్డుమీరుకొంచెముపారిథ్ంచండి.
181 డండి, ఈ పైన ఎవరో, తినన్గా నా పర్కక్న నిలబడి పారిథ్ంచుచునాన్రు;
అనేకులు పారథ్న చేయుటను నేను సియునాన్ను, ఈ కటట్డము అంతటా
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పారిథ్ంచుచునాన్రు. మీరు దానిని సరిగాగ్ గమనించ వలసియునన్ది. “బానాహ్ం
సోదరుడా, చెపుప్…” అని నీవు అనలేవు. లేదండి. నీవు నా కొరకు ఎంత
మాతర్ముఒక కలను ఎలా కనలేవో, నేనునుదానిని చేయలేను. డండి? నీవు
కల కనవచుచ్. దేవుడు నా గురించి నీకు ఒక కలను ఇవవ్వచుచ్, నీవు దానిని
నముమ్తావా,కానినీకైనీవుదానినిచేయలేవు. “బానాహ్ంసోదరుడా,ఇపుప్డునినున్
రిచ్ నేనుఒక కలనుకనబోవుచునాన్ను,” అనినీవుచెపప్లేవు. లేదు. నీవుదానిని

చెయయ్లేవు.ఆలాగుననేనేనునుఒకదరశ్నము డలేను.ఎలల్పుప్డు, నీకుకలను
ఇచేచ్వాడు,ఆయనేదానినిచేయవలసియునన్ది. అదేమారగ్ములోఒకదరశ్నము
డాయునన్ది.

182 ఒక మనిషిని నేను సాత్ను, అతడు తినన్గా ఈ వరుసలో ఆఖరులో
యునాన్డు, అతడునరములవాయ్ధితోబాధపడుచునాన్డు. అతడుతనహృదయ
మంతటితోనమిమ్నటెల్తే,ఆనరములవాయ్ధినుండిదేవుడుఅతనినిబాగుచేసాత్డు.
అయాయ్, ఆయన దానిని చేసాత్డని నీవు నముమ్తావా? ఆ బయట మెకిస్కో నుండి
మనిషి, ఆ వరుస చివరలో రొచ్ండి యునాన్డు, నీవు దానిని నముమ్తావా?
అయాయ్,మంచిది.
183 నీ పర్కక్న రొచ్నన్ ఆ సీత్ డా నరముల వాయ్ధితో బాధపడు చునన్ది.
ఓ సీత్, దేవుడు నినున్ బాగు చేసాత్డని నీవు నముమ్తావా? (ఈ మాటలు పర్తి
ధవ్నించుచునాన్యా?పర్జలకుఅరథ్మగుటలేదనినేనుభయపడుచునాన్ను.నీవు
నముమ్చునాన్వు?మంచిది.
184 ఆపర్కక్నే రొచ్నియునన్ఆచినన్మెకిస్కన్సీత్ సంగతిఏమిటి?ఆమెకడుపు
జబుబ్తోబాధపడుచునన్ది. ఓసీత్, దేవుడునీకడుపుజబుబ్నుసవ్సథ్పరుసాత్డనినీవు
నముమ్తావా?
185 ఆమెదానినిపొందియునన్ది. ఆ వెలుగుకిందికి వెళుళ్ట నేను సినపుడు,
దాని భావము అది సంభవిoచియునన్ది. అవును. అది అంతే. అది ఆమెను
తాకింది. అది అకక్డ యునన్ది, చు ట్ గిరగిర తిరుగు చునన్ది…[టేపు
మీద ఖాళీగాయునన్ది—ఎడి.] అది దానిని చేసుత్ంది. డండి? ఆయన
విశావ్సమునుకనుగొనగలిగినపుడు! డండి, “వారిఅవిశావ్సమునుబటిట్ అనేక
కారయ్ములనుఆయనఅకక్డచేయలేకపోయెను.”
186 ఇకక్డే ఒక సీత్ రొచ్ని పారిథ్ంచుచునన్ది. ఆమె భయపడుచునన్ది.
ఆమె తపప్క భయపడింది. ఎంతో హీనమైన సిథ్తిలో, కానస్ర్ తో ఆమె
నిండిపోయియునన్ది. నీవు నాకు తెలియదు, కాని దేవునికి నీవు తెలుసు. ఈ
కానస్ర్ ను రిచ్, లేక మరొక దానిని రిచ్, దేవుడు నాకు చెపప్గలడని నీవు
నముమ్చునాన్వా? నావైపు డు. అకక్డ ఎందరో పారిథ్ంచుచునాన్రు, నీవు
డు, నీకు నేను చెపుప్చునాన్ను. మా వైపు డండి. ఇపుప్డు, అవును, నీవు

ఇకక్డి దానవు కావు, ఇది నీఊరుకాదు. నీవు కాలిఫోరిన్యాలోనిపారాట్ర్ విల్
అనుఒకసథ్లమునుండివచిచ్యునాన్వు.అదినిజము.నీవుఎవరవోదేవుడునాకు
చెపప్గలడని నీవు నముమ్తావా? ఆయనకు తెలుసు. నీ పేరు శీర్మతి. విన్ హేమ్.
అది నిజము. ఇపుప్డునముమ్ము,మరియుకానస్ర్ నినున్ విడిచిపెడుతుంది. నీవు
నమమ్గలిగినటెల్తే! అంత వరకే నీవు చేయమని దేవుడు అడుగుచునాన్డు. నీవు
నమమ్గలిగినటెల్తే!
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187 నీహృదయమంతటిలో నీవు నమమ్వా?ఈభాగములో ఇకక్డయునన్వారు
ఎవరైనా, నీవు నమమ్గలవా? యాజకుడు వచిచ్ నీ కొరకు పిలిచియునాన్డు.
ఆయననినున్మరణములోనుండి జీవములోనికి, వాయ్ధినుండి ఆరోగయ్మునకు
పిలుసుత్నాన్డు.
188 తినన్గా ఈ వెనుక, ఒక మనిషి రొచ్ని, తలవంచి పారిథ్ంచుచునాన్డు.
అతడు నిజానికి తన కొరకు పారథ్న చేయుట లేదు. అతడు ఎవరి కొరకో
పారథ్న చేయుచునాన్డు. అది ఒక బాలిక. అది అతని కుమారెత్. అయాయ్, నీవు
నముమ్తావా? నీ కాళళ్లో జబుబ్యునన్ది. నీమోకాళుళ్ ఇబబ్ంది గాయునాన్యి.
అది నిజమునీవు ఏడవ్వలసిన పని లేదు, అకక్డ నీతో నిలబడియునన్ది ఆయనే.
నీ కుమారెత్ హాసిప్టల్ లోయునన్ది. ఆమె లేదా? కష్య వాయ్ధి నీవు నముమ్తావా.
నీవు నముమ్తావా? యజమాని వచిచ్ ఆమెను పిలుసుత్నాన్డు. ఆమె తండిగా
నీవు నముమ్తావా? ఈ రాతి ఆయన ఆమెను నినున్ దరిశ్ంచును గాక. అది
సమాపత్మగునుగాక.
189 ఇకక్డ ఒక చినన్ గోధుమ రంగుముఖముతోయునన్ ఒక బాలుడునాన్డు.
అతడు ఒక చరమ్ వాయ్ధితో, ఆసత్మాతో బాధపడుచునాన్డు, ఒక చినన్ మెకిస్కన్
కురర్వాడు అకక్డ రొచ్ని యునాన్డు. అతడు ఇకక్డి వాడు కాదు. అతడు
శాన్ జోస్ నుండి వచిచ్ యునాన్డు. కుమారుడా నీవు నముమ్చునాన్వా? మరొక
విషయము, నీ తండి ఇకక్డ నీతో యునాన్డు. అతడు ఒక సేవకుడు. అది
నిజము.నీపేరుఏమిటోదేవుడునాకుచెపప్గలడనినీవునముమ్తావా?అదినినున్
నిజముగాబలమైనవాడిగాచేసుత్ందా?నీపేరు బేను. ఇపుప్డునముమ్ము.హ,
హ. దేవుడునినున్బాగుచేసాత్డు.
190 యజమాని వచిచ్ నినున్ పిలుసుత్నాన్డని. ఓ, పాపి, ఓ వాయ్ధిగర్సుత్డా,
యజమానుడు మనుషులలో, విశావ్సుల మధయ్లో బయలు పరచ్బడతాడని,
నీవు డలేవా? నముమ్చునన్ ఆయన పిలల్లను ఆరోగయ్మునకు పిలుచుటకు
ఆయనవచిచ్యునాన్డు.పాపిమారుమనసుస్పొందునటుల్ పిలుచుటకుఆయన
వచాచ్డు. వెనుకకు జారినవాడా, సంఘ సభుయ్డా, యజమానుడా వచిచ్ నినున్
పిలుసుత్నాన్డు.
191 నీవు దానిని నముమ్తావా? నీ అవసరత కొరకు ఇపుప్డే నీవు దానిని
నముమ్తావా? నీవు నమిమ్నటెల్తే, నీ చేతిని పైకెతిత్ చెపుప్. “నా అకక్ర కొరకు నేను
నముమ్చునాన్ను.” అలాగైతే నీ పాదములమీద నిలబడి దానిని అంగీకరించుము
యజమాని వచిచ్ నినున్ పిలుసుత్నాన్డు. నీవు ఎవరివైయునన్పప్టికి, నీ అవసరత
ఏదైనపప్టికీ, యజమాని వచిచ్ నినున్ పిలుసుత్నాన్డు. ఆయన నినన్, నేడు,
నిరంతరముఏకరీతిగాయునాన్డు.
192 ఆ చినన్ సీత్ పటట్ణము లోనికి వెళిల్ ఇలా అనన్ది, “వచిచ్, నేను తపుప్గా
యునాన్ననిచెపిప్నఒకమనిషిని డండి.” నీవుపటట్ణములోనికివెళళ్లేదు. నీకై
నీవుగావచిచ్ సియునాన్వు.కాబటిట్యజమానివచిచ్నినున్పిలుసుత్నాన్డు.
193 మీచేతులనుఎతిత్ ఆయననుసుత్తించండి, ఇలాచెపప్ండి, “పర్భువైనయేసు,
నేను ఒక పాపిని; ననున్ కష్మించు. నేను ఒక వెనుకకు జారిన వయ్కిత్ని; పర్భువా,
ననున్ తిరిగి తీసికొముమ్. నాకు పరిశుదాధ్తమ్ కావాలి, ననున్ నింపుము. నేను
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రోగిని; ననున్ సవ్సథ్పరుచ్ము. నేను కుంటి వాడను; ననున్ బాగుచేయుము.”
యజమాని వచిచ్ నినున్ పిలుసుత్నాన్డు. మీ చేతులను పైకెతిత్, ఇపుప్డు ఆయనను
సుత్తించండి. ఆమేన్.
194 (మాకు ఒక పలల్విని ఇవవ్ండి, “నేను ఆయననుసుత్తిసాత్ను, నేను ఆయనను
సుత్తిసాత్వు.”మీకుతెలుసా?నేనుఆయననుసుత్తిసాత్ను,అదిమీకుతెలుసా,మీకు
తెలియదా?)

మీరునముమ్చునాన్రా?
నేనుఆయననుసుత్తిసాత్ను, నేనుఆయననుసుత్తిసాత్ను,
ఓ,పాపులకొరకువధించబడినగొరెపిలల్నుసుత్తిదాద్ము;
పర్జలంద , ఆయనకుమహిమనుఇవవ్ండి,
ఏలయనగాఆయనరకత్ము, పర్తిమరకనుకడిగివేసింది.

195 మీరు ఆయనను పేమిసుత్నాన్రా? ఇపుప్డు ఆయన ఇకక్డయుండగా, నీవు
ఆయనను పాడుటను పేమించవా? ఈ కటట్డము అంతటి గుండా, ఆయన
ఆతమ్ కదులుచునన్ది. మీ హృదయములను ఆయన ఎరుగును. మన హృదయ
మంతటితోఆయనకుపాడుదాము.

నేను ఆయనను సుత్తిసాత్ను, (దానిని చేయునపుడు
మీ చేతులనెతత్ండి), నేను…ఇపుప్డు ఆయనను
సుత్తిదాద్ము…ఆయననుసుత్తించండి,
ఓ,పాపులకొరకువధించబడినగొరెపిలల్నుసుత్తిదాద్ము;
ఓ, పర్జలంద , ఆయననుమహిమనుఇవవ్ండి,
ఏలయనగాఆయనరకత్ముపర్తిమరకనుకడిగివేసింది.

196 ఓ, సీత్, చకాల కురీచ్లో యునన్ నీవు. నీవు ఇంకా కొంచెము ఇకక్డ
నమమ్గలిగినటెల్తే, “నేను…” మనముమరొకక్సారి పారంభిదాద్ము. నేను మరొక
దానికొరకుకనిపెటుట్చునాన్ను.

నేనుఆయననుసుత్తిసాత్నునేనుఆయననుసుత్తిసాత్ను
ఓ,పాపులకొరకువధించబడినగొరెపిలల్నుసుత్తిదాద్ము;
ఓ, పర్జలంద , ఆయనకుమహిమనుఇవవ్ండి,
ఏలయనగాఆయనరకత్ముపర్తిమరక కడిగివేసింది.

197 ఇపుప్డు దానిని మరలా పాడుచుండగా, చు ట్ తిరిగి, ఎవరి చేతినైనా
పటుట్కొని, దానిని మనముపాడదాము, “నేను ఆయననుసుత్తిసాత్ను.” అంద
కలసి,ముందుకుపాడండి.

నేనుఆయననుసుత్తిసాత్నునేనుఆయననుసుత్తిసాత్ను
ఓ,పాపులకొరకువధించబడినగొరెపిలల్నుసుత్తిదాద్ము;
ఓ, పర్జలంద , ఆయనకుమహిమనుఇవవ్ండి,
ఏలయనగాఆయనరకత్ముపర్తిమరక కడిగివేసింది.

198 ఓ,పాపివైనసేన్హితుడా,నీవుఇకక్డకునడిచిరావా?పర్జలంద పైకివచిచ్,
ఆయనకుసుత్తిని చెలిల్ంచండి. ఆయననువారి రకష్కుడిగా ఒపుప్కొనగోరువారు.
ఆయన సనిన్ధిలో, పరిశుదుధ్లంద ఆయనను ఆతమ్లో ఆరాధించుచుండగా,
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మీరు ఇకక్డకు వచిచ్ నిలబడరా? “ఈ రాతి నేను సాకష్ మీయాలి. నేను
ఆయనకు సుత్తిని చెలిల్ంచాలి. నేను రాగోరు చునాన్ను. నేను ఆయనను రిచ్
సిగుగ్ పడువాడను కాను. ఆయన ఇకక్డే తినన్గా హాజరైయుండగా, ఆయనను
నా రకష్కుడిగా అంగీకరించ గోరుచునాన్నని పర్పంచము తెలుసుకోవాలని నేను
కోరుచునాన్ను.”దానినిమనముపాడుచుండగారండి.

నేనుఆయననుసుత్తిసాత్ను, (మీరురారా?)నేనుఆయనను
సుత్తిసాత్ను,
ఓ,పాపులకొరకువధించబడినగొరెపిలల్నుసుత్తిదాద్ము;
ఓ, పర్జలంద , ఆయనకుమహిమనుఇవవ్ండి,
ఏలయనగాఆయనరకత్ముపర్తిమరక కడిగివేసింది.

199 ఓ, అది అంతే, ఓ సీత్, ముందుకు రముమ్. కీసుత్ సనిన్ధిలోనికి ఇంకా ఎవరు
వసాత్రు?సహోదరీ,తినన్గాపైకిరండి,ఇకక్డనిలబడండి.
200 ఇంకా ఎవరైనా, ఆయనను నీ రకష్కుడిగా చేసికొనగోరువారు, ఇపుప్డే,
సిగుగ్పడనివారు. ఆయననాన్డు, “మనుషుయ్లు ముందు మీరు ననున్ రిచ్
సిగుగ్పడినటెల్తే, నా తండి ఎదుటను ఆయన తల ఎదుటను నేను
సిగుగ్పడతాను.” ఇపుప్డు ఆయనను రిచ్ మీరు సిగుగ్పడని యెడల, ఆయన
నీ రకష్కుడిగా చేసికొనగోరినటెల్తే, ఆయన ఇకక్డ యుండగా! మీరు ఆయనను
సియునాన్రు. అది ఎంతో పరి రణ్మైనది, వాకయ్మే దానిని సవ్యముగా

తెలియపరుసుత్ంది. పరిశుదుధ్లు ఆరాధి త్ యుండగా, పైకి రండి. మీరు పైకి
రారా?
201 అయాయ్, పర్భువునినున్ దీవించునుగాక. ఇకక్డ ఒక వృదుధ్రాలుఒకనిజమైన
వయసుస్నకువచుచ్చునన్ది.ఇపుప్డుమీరురారా?

నేను వసాత్ను…(మరలా దానిని పాడండి)…నేను
ఆయననుసుత్తిసాత్ను…

202 అది నిజము, యవవ్న జనులారా, తినన్గా చు ట్ ముందుకు రండి.
పర్భువు మిముమ్ను దీవించును గాక, ఓ సీత్ దానిని చేయుట ఆ విధముగానే,
యవవ్నసుథ్లారా,పర్భువుమిముమ్నుదీవించునుగాక.

…ఓ,పాపులకొరకువధించబడిన;
పర్జలంద , ఆయనకుమహిమనుఇవవ్ండి,
ఏలయనగాఆయనరకత్ముపర్తిమరకనుకడిగివేసింది.

203 సేవకులుపర్జలయొదద్కువెళుళ్చుండగా.ఇంకాఎవరైనావసాత్రా?వెనుకకు
జారినవాడా, నీవు వచిచ్, “నా జీవితమును రిచ్ నేను సిగుగ్పడుచునాన్ను,
అని చెపప్వా?” ఆయన ఇకక్డ యునాన్డు. నేను దేవుని సేవకుడనని మీరు
నముమ్తారు? మీ చేతులను ఎతత్ండి. ఎందుకు, యేసు కీసుత్ మన మధయ్లో
యునాన్డు.

ఆయనకు మహిమను ఇవవ్ండి…(మీరు వచిచ్ ఆయనకు
మహిమనుఇవవ్రా?)…పర్జలారా,
కారణముఆయనరకత్ముకడిగివేసియునన్ది…
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204 మారాత్, నీవు వసుత్నాన్వా, లేక నీవు మరియతో ఇంటి వదద్
రొచ్ండగోరుచునాన్వా? నీవు ఏదో సంఘ సంసథ్ల వెనుక నిలిచియుండి. “ఓ,

మా సంఘము దీనిని ఈ విధానములో నమమ్దు,” అని చెపుతావు. కీసుత్ పర్తయ్కష్
పరచ్బడినపుడు? నీవు వెనుక రొచ్ని ఆలాగు చెపప్గోరుచునాన్వా, లేక నీవు
బయటకువసాత్వా? “మంచిది, నేనుమీకుచెపుతాను….” లేదు. ఇదేఆఘడియ.
యాయీరుకుమారెత్వలెమరణమునీచు ట్వేలాడుచునన్ది.
205 ఇపుప్డే రముమ్! వెనుకకు జారిన వాడా, ఇపుప్డే రముమ్. ఇదే ఆ సమయము.
యజమాని వచిచ్ నినున్ పిలుసుత్నాన్డు. ఆయన నినున్ పిలుసుత్నాన్డు. నీవంటావు
“నాకు ఎలా తెలుసు?” ఆయన నా సవ్రమును వాడుకొనుచునాన్డు. ఆయన
నా సవ్రమును వాడుకొని వాయ్ధిని, ఆపదలను మరియు ఇతర కారయ్ములను
చెపుతునన్పుప్డు, పాపమును డాఆయన పిలుచుచునాన్డని నీవు ఎరుగవా?
బయటకు రముమ్! ఇపుప్డు రముమ్, ఇది ఎనన్డైనా నీవు కలిగియుండబోవు చివరి
అవకాశముకావచుచ్.
206 మరొకక్సారి, సేన్హితులారా, ఇకక్డ ఇంకా మరి కొందరు తపప్క రావలసి
యునన్ది, బయటమిముమ్లనుఈవిధముగాపిలచి, మిముమ్ను ఇబబ్ంది పెటుట్ట
నాకుఇషట్ములేదు. అది సరికాదు.కొనిన్సారుల్ నీవుబహుశఆపరిసయుయ్లవలె,
వారి రకిష్ంచబడినటుల్గాయునాన్రు, కాని వారు రకిష్ంచబడలేదు. నీవునుదానినే
ఆలోచించుచునాన్వు. ఇపుప్డురముమ్.
207 నిశచ్యత కలిగియుండండి, దాని సగముఅవకాశమునుతీసుకొనవదుద్. నీ
మనసుస్లో చినన్ అనుమానముయునన్టెల్తే, ఏ అవకాశమును తీసుకోనవదుద్.
ఇపుప్డు ముందుకు రండి. ఊట తెరవబడి యుండగా, పరిశుదాధ్తుమ్డు
ఇకక్డ యుండగా ఇదే ఆ సమయము. యజమాని వచిచ్యునాన్డు. ఆ
చినన్ అనుమానము అదే ఆయన చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచుచునాన్డు, “మీరు
సందేహించు చునాన్రు.” దానిని వదిలివేయండి. ఇపుప్డు, ముందుకు రండి.
యజమాని వచిచ్ నినున్ పిలుసుత్నాన్డు. అది నిజము, వ త్ యుండండి,
ముందుకువ త్నేయుండండి.

నేను ఆయనను సుత్తిసాత్ను, నేను ఆయనను సుత్తిసాత్ను,
(నీవు వచిచ్ ఆయనకుసుత్తి చెలిల్ంచవా?)
పాపులకొరకువధించబడినగొరెపిలల్నుసుత్తిదాద్ము;
పర్జలంద , ఆయనకుమహిమనుఇవవ్ండి,
ఏలయనగాఆయనరకత్ముపర్తిమరక కడిగెను.

208 ఆయన నా వాడని, పాపులు చెపుప్కొం వ త్యుండగా; ఇపుప్డు
మనముపాడుచుండగా, పర్జలుసుత్తిని చెలిల్ంచుదురుగాక. ఇపుప్డు, అంద
కలసి,మనచేతులనుపైకెతిత్, ఆయననుసుత్తి త్పాడుదాము.

నేనుఆయననుసుత్తిసాత్ను, నేనుఆయననుసుత్తిసాత్ను,
ఓ,పాపులకొరకువధించబడినగొరెపిలల్నుసుత్తిదాద్ము!

209 ఆయనను సుత్తిని చెలిల్ంచండి! ఈ చు ట్ యునన్ పర్జలు, పారిథ్ంచండి,
ఆయన మిముమ్ను కష్మించాలని అడగండి. ఆయన చేయునది అదియే.
యజమానివచిచ్ నినున్ పిలుసుత్నాన్డు. పర్భువుమిముమ్నుదీవించునుగాక. 
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కాపిరైట్ గమనిక

సర్వహక్కులు మావి. యేసుక్రీసుతు యొకకు సువారతును వాయాపితుచేయు ఒక సాధనముగా, 
వయాక్తుగత ఉపయుకతుము కొరక్ ఉచితముగా పంచిపెట్టుట కొరక్ హో ప్ంటర్ మీద 
ఈ పుసతుకమును ముద్ంచవచ్చును. ఈ పుసతుకము అమ్మకూడదు. అమితముగా 
ప్రత్యాత్పత్తు చేయకూడదు. వెబ్ సైట్ లో పెటటుకూడదు. మరలాపందుకొనుటక్ 
రిట్రైవల్ సిసటుంలో ఉంచకూడదు. ఇతర భాషలలోక్ తర్జుమాచేయకూడదు, లేక 
వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ రికారి్డంగ్స్ వారి వ్రాతపూర్వకమైన అనుమత్ తెలియబడక్ండ 
నిధులు సేకరించ్టక్ ఉపయీగంచ కూడదు.

మరింత సమాచారము కొరకు లేక యితరత్రా పరికరముల కొరకు దయచేసి 
సంప్రదించగలరు:
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