
పరీకష్ తరువాతశ వుయొకక్
గవినినిసావ్ధీనపరుచుకొనుట

 మీకు తెలుసా, మనము వాకయ్మును చదువుచుండగా, పర్జలు
నిలబడుటను డవలెనని, నాకు ఒక చినన్ ఆలోచన ఉనన్ది. మీరు దానిని

ఇషట్పడతారా? మన భకిత్ని, నమమ్కమును చాటినపుప్డు మనము నిలబడతాము,
మనము దేశము కొరకు నిలబడతాము, ఇపుప్డు వాకయ్ము కొరకు ఎందుకు
నిలబడ డదు?
2 మనము ఒకక్ నిముషము నిలబడియుండగా. ఈ మధయ్న, నేను ఒక
వాయ్సమును చదువుచుంటిని, మరియు గత రాతి కీసుత్ కొరకు నిలబడిన ఆ పర్జల
కొరకు నేను ఆలోచించుచుంటిని. నీవు దానిని చేయకపోయినటల్యితే, ఈ రోజు
నీవెందుకు చేయ డదు?
3 దరిదాపుగా డెబెభ్ ఐదు సంవతస్రముల కితము ఒక సువారిత్కుడునాన్డు,
అతని యొకక్ పేరును నేను సరిగాగ్ ఆలోచించలేను. అది ఆరద్ర్ మెకాక్య్
అని అనుకుంటాను, మరియు అతడు ఈ దేశమంతా సంచరించాడు. అతడు
ఒక రాతి మహిమలోకి వెళిల్నటుల్గా కలకనాన్డు. అతడు పైకి దావ్రమునొదద్కు
వెళాల్డు మరియు వారు అతనిని లోపలకు రానియయ్లేదని అతడు చెపాప్డు.
అతడనాన్డు, “నేను యునైటెడ్ సేట్ట్స్ నుంచి వచిచ్న, ఆరద్ర్ మెకాక్య్ అని. నేను
ఒక సువారిత్కుడను.”
4 కాబటిట్ దావ్రపాలకుడు లోపలకు వెళిళ్, (ఇపుప్డు అది ఒక కలయైయునన్ది),
అతడు లోపలకు వెళిల్, “నీ పేరు నాకు ఎంతమాతర్ము కనబడుటలేదు,” అనాన్డు.

అతడనాన్డు, “బాగుంది, నేను ఒక సువారిత్కుడను.”
అతడనాన్డు, “అయాయ్, నేను…”

5 అతడనాన్డు, “మంచిది. నాకు ఏమైనా అవకాశమునన్దా…అకక్డ ఏదో
తపుప్గా ఉనన్ది.”
6 అతడనాన్డు, “లేదయాయ్. ఇకక్డ నా దగగ్ర గర్ంథమునన్ది. నేను నీ యొకక్
పేరును ఏ మాతర్ము కనుగొనలేదు.”

అతడనాన్డు, “మంచిది, దానిని రిచ్ నేనేమైనా చేయవచాచ్?”
7 అతడనాన్డు, “నీవు నీ యొకక్ వాయ్జెయ్మును ధవళ సింహాసనము వదద్
చెపుప్కొనవచుచ్ను.” దేవా, సహాయము చేయుము. అకక్డుండుట నాకు ఇషట్ము
లేదు.
8 అతడనాన్డు, “మంచిది, అది ఒకటి మాతర్మే నా యొకక్ నిరీకష్ణ అయితే, నేను
నా వాయ్జెయ్మును సరిగా చెపుప్కుంటాను.”
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9 అపుప్డతడు రముగా వెళుళ్నటుల్ తలంచాడు, సరిగాగ్…అతడు
పారంభించగా, అది చీకటిగా ఉండి, మరి ఇంక ఆ చీకటి, పర్కాశము పర్కాశముగా
మారింది, ఒక నిరీణ్తమైన సథ్లములో అది ఎకక్డనో ఆగినటుల్గా ఆ వెలుగు
కనబడలేదు, అయితే అతడు తినన్గా ఆ వెలుగు మధయ్లో ఉనాన్డు. ఆయననాన్డు,
“నా యొకక్ తీరుప్ సింహాసనము సమీపించుచునన్దెవరు?”
10 అతడనాన్డు, “నేను ఆరద్ర్ మెకాక్య్ ను. నేను ఒక సువారీత్కుడను, అనేక
ఆతమ్లను దేవుని రాజయ్మునకు పంపాను.”

ఆయననాన్డు, “నీ పేరు గర్ంథమందు కనబడలేదా?”
“లేదు.”
ఆయననాన్డు, “అలాగైతే, నా నాయ్యసాథ్నములో నీవు చెపుప్కుంటావా?”
“అవునయాయ్.”

11 “నీవు నాయ్యానిన్ పొందుతావు. నా చటట్ముల దావ్రా నేను నీకు తీరుప్ చేసాత్ను.
ఆరద్ర్ మెకాక్య్, నీవు ఎనన్డైనా అబదధ్ం చెపాప్వా?”
12 అతడనాన్డు, “నేను ఆ వెలుగులో నిలబడువరకు నేను ఒక చాలా
చకక్ని వయ్కిత్ననుకొనాన్ను.” అతడనాన్డు, “ఆ వెలుగు సనిన్ధిలో, నేను ఒక
పాపినైయునాన్ను.” మనమందరము అలాగే ఉంటాము. ఇపుప్డు నేను
భదర్ంగా ఉనాన్నని నీవు అనుకుంటావు, అయితే నీవు అకక్డకు వచుచ్వరకు
వేచియుండుము. ఆయన ఇకక్డ అభిషేకించుచుండగా అది ఎలాంటి భావనగా
ఉంటుందని నీవు అనుకుంటావు? నీవు ఎంత చినన్వాడవని భావిసాత్వో! మరి
ధవళ సింహాసనము తీరుప్నొదద్ అది ఎలా ఉంటుంది?

ఆయననాన్డు, “నీవెనన్డైనా అబదధ్ం చెపాప్వా?”
13 అతడనాన్డు, “నేను సతయ్వాదినై యుండియునాన్నని తలంచాను, కానీ కొనిన్
చినన్ చినన్ పచిచ్ అబదాధ్లను నేను తలంచాను, అవి అకక్డ నలల్గాను మరియు
పెదద్విగాను మారాయి.”

అతడనాన్డు, “అవునయాయ్, నేను అబదధ్మాడాను.”
ఆయననాన్డు, “నీవెనన్డైనా దొంగిలించావా?”

14 అతడనాన్డు, “దానిన్ రిచ్ యథారథ్ంగా ఉనాన్నని నేను తలంచాను,
మరియు నేను ఎనన్ దొంగిలించలేదు,” కానీ “ఆ వెలుగు యొకక్ సనిన్ధిలో,
నేను కొనిన్ వయ్వహారాలలో నేను కొనిన్ లాకొక్నన్వి సరిగాగ్ లేవు.”

అతడనాన్డు, “అవునయాయ్, నేను దొంగిలించాను.”
ఆయననాన్డు, “నా తీరుప్…”

15 అతడు సరిగాగ్ అతని శికష్ను వినుటకు సిదధ్ంగా ఉనాన్డు, “సాతానుకు
మరియు అతని తలకు సిదధ్పరచిన నితయ్ అగిన్లోనికి పొముమ్,” నా పర్తీ ఎముక
విడిపోయినటుల్గా వచుచ్చునన్ది.
16 “అపుప్డు నా జీవితములో నేను ఎనన్ వినని అతి మాధురయ్మైన సవ్రమును
వినాన్ను.” “నేను తిరిగి డగా, నేను ఎనన్ డని అతి మాధురయ్మైన
ముఖమును శాను; ఒక తలిల్ ముఖము కంటే, నా తలిల్ ఎనన్డైనా ననున్ పిలిచిన



పరీకష్ తరువాత శ వు యొకక్ గవినిని సావ్ధీనపరుచుకొనుట 3
అతి మాధురయ్మైన సవ్రముకంటే మధురమైనది.” అతడనాన్డు, “నేను చు ట్

శాను. ఒక సవ్రం ఇలా చెపిప్ంది, ‘తండీ, అది సతయ్ము, అతడు అబదాధ్లు
చెపాప్డు, అతడు సరిగాగ్ యథారథ్ంగా లేడు. కానీ మి మీద అతడు నా కొరకు
నిలబడాడ్డు,’ ‘ఇపుప్డు నేను అతని సాథ్నములో నిలబడతాను,’” అనాన్డు.
17 అకక్డ అదే సంభవించాలని నేను కోరతాను. ఇపుప్డు నేను ఆయన కొరకు
నిలబడగోరతాను, అదే, ఆ సమయము వచిచ్నపుడు, ఆయన నా సాథ్నములో
నిలబడతాడు.
18 ఆదికాండము 22 వ అధాయ్యము 15, 16, 17, 18 వచనములు మనము
చదువుదాము.

యెహోవా త రెండవమారు పరలోకమునుండి అబాహామును
పిలిచియిటల్నెను
నీవునీకుఒకక్డేఅయుయ్నన్ నీకుమారునిఇయయ్వెనుకతీయకయీ
కారయ్ముచేసినందున
నేను నినున్ ఆశీరవ్దించి ఆకాశ నకష్తర్ములవలెను సముదర్
తీరమందలి యిసుక వలెను నీ సంతానమును నిశచ్యముగా
విసత్రింప చేసెదను; నీ సంతతి వారు తమ శ వుల గవిని
సావ్ధీనపరచుకొందురు.
మరియు నీవు నా మాట వినినందున లోకములోని
జనములనిన్యునీ సంతానమువలన ఆశీరవ్దించబడునునాతోడని
పర్మాణముచేసియునాన్ననియెహోవాసెలవిచెచ్ననెను.

పారథ్న చేసుకుందాము.
19 పరలోకపు తండీ, ఈ అంశమును తీసుకొని, మాకు పరిచరయ్ చేయండి,
పర్భువా. పరిశుదాధ్తమ్ పర్తీ హృదయమునకు తినన్గా వాకయ్మును మోసుకొని
వెళుళ్నుగాక. ఈ మధాయ్హన్ము అది మా ఆశలను కలుసుకొనును
గాక, ఏలయనగా అవి గొపప్వైయునన్వి, పర్భువా. మా సంతోషము
పరి రణ్మగునటుల్గా, సమృదిధ్గా అడుగుమని నీవు మాకు చెపిప్యునాన్వు.
యేసు నామములో మేము దానిని అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.

మీరు రొచ్నవచుచ్ను.
20 కొనిన్ కష్ణముల పాటు, నేను తపప్క దీనిని ఒక అంశముగా పిలువగోరినటెల్తే.
నా సవ్రం బలహీనముగా ఉనన్ది, కాబటిట్ ఆ కారణమును బటిట్యే నేను మైకోఫోన్
దగగ్ర నిలబడవలసి యునన్ది. అకక్డ అది పర్తి ధవ్నించుచునన్దని నాకు తెలుసు,
అయినా మనము దానిని కొంచెము భరించాలి. పరీకష్ తరువాత శ వుయొకక్
గవినినిసావ్ధీనపరచుకొనుటఅని నేను దానిని పిలుసాత్ను.
21 మన దృశయ్ము అబాహాము యొకక్ అమోఘమైన దృశయ్ములలో ఒక దాని
యొదద్కు తెరవబడుతుంది. మీకు తెలుసా అబాహాము నమమ్కతవ్మునకు తండిగా
ఉనాన్డు. మరియు వాగాద్నము అబాహామునకు చేయబడింది. మరియు అతనితో
వారసులుగా ఉనన్వారికి మాతర్మే, కీసుత్ దావ్రా, మనము వాగాద్నము పొందే
ఒకే మారగ్ము, అబాహాము దావ్రానే. ఇపుప్డు, అబాహాము ఒక సామానయ్మైన
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మనిషైయునాన్డు, అయితే అతడు దేవుని చేత పిలువబడాడ్డు మరియు ఆ
పిలుపునకు అతడు నమమ్కముగా ఉనాన్డు. దేవుడు అతనితో మాటాల్డినపుప్డు,
అబాహాము ఒకక్సారి డా ఎనన్ ఆ సవ్రమును సందేహించలేదు. అతడు
తినన్గా దానితో నిలిచియునాన్డు. ఇబబ్ంది ఏమైన లెకక్కాదు, అతడు తినన్గా
దానితో నిలిచియునాన్డు.
22 అపుప్డు అతనికి కుమారుడు వాగాద్నము చేయబడాడ్డు. ఆ కుమారుని
పొందుటకు అతడు ఇరువది అయిదు సంవతస్రములు కనిపెటాట్డు, దానికి
వయ్తిరేకముగా ఉనన్ దేనినైన అది లేనటుల్గానే అతడు పిలిచియునాన్డు.
మరియు అపుప్డు, ఈ కుమారునిలో, మి మీద కుటుంభములనిన్యు
దీవించబడవలసి యుండెను. తన పిలుపునకు మరియు వాగాద్న వాకయ్మునకు
పితరుడు నమమ్కముగా ఉనాన్డు.
23 మనము తపప్క ఎలా ఉండాలో అతడు మనకు ఒక మాదిరియై యునాన్డు.
ఇపుప్డు మనము, కీసుత్లో మృతి చెందిన వారమై, మనము అబాహాము యొకక్
సంతానమై యునాన్ము.
24 ఇపుప్డు, అకక్డ అబాహాము యొకక్ రెండు సంతానములునన్వి. వాటిలో
ఒకటి సహజ సంబంధమైనది; మరొకటి ఆతమ్ సంబంధమైనది. వాటిలో ఒకటి
అతని శరీరము దావ్రాయై యునన్ది; మరొకటి అతని యొకక్ విశావ్స సంతానమై
యునన్ది, విశావ్సము, వాగాద్న వాకయ్ము దావ్రా మనము అబాహాము యొకక్
సంతానము కాగలము.
25 ఇపుప్డు ఇరువది అయిదు సంవతస్రములు పరీకిష్ంచబడిన తరువాత,
అతడు బలహీనుడగుటకు బదులుగా అతడు ఇంకా బలమైనవాడుగా ఎదిగాడు.

డండి, అది మొదటి సంవతస్రములో సంభవించకపోయినటెల్తే, తరువాత
సంవతస్రములో అది అతి పెదద్ అదుభ్తముగా ఉంటుంది, ఏలయనగా అది
రెండు సంవతస్రముల వయసుస్ గలదై యునన్ది. అతడు ఆ సంవతస్రములను
పైకి పోగుచేసి యునాన్డు, అతడు బాగా వృదుధ్డగుచుండగా, అతని దేహము
మృతతులయ్మైనది. శారా యొకక్ గరభ్ము, మృతతులయ్మైనది లేక అది
ఫలించనిదిగా మారినది. అందుచేత అతని బలము కీష్ణించిపోయింది, అది
సం రణ్ముగా అసాధయ్ం.
26 అకక్డ దేవుడు ఏమి చేశాడో మీరు యోచించారా? డండి, ఆయన
కేవలం ఎనన్ ఆమె యొకక్ గరభ్మును ఫలించునటుల్గా చేయలేదు. కారణము
గురుత్ంచుకొనండి, ఆయన అది చేసినటల్యితే, అపుప్డు గురుత్ంచుకొనండి
ఆయన దానిని చేసినటల్యితే…చినన్ బిడడ్లకు ఆవు పాలనిచుచ్టకు, ఆ
దినములలో, ఆరోగయ్కరమైన, పరిశుభర్మైన పాల సీసాలు వారికి అపుప్డు లేవు.

డండి? పాల గర్ంథులు ఎండిపోయినవి. ఆయన దానిని కలిగియుండలేదు…
అకక్డ ఏదో సంభవించవలసి యుండెను.
27 అపుప్డు, సీత్ వైపు డండి, ఒక వంద సంవతస్రములు కలిగిన వయ్కిత్, పర్సవ
నొపుప్లు పడగలదా. ఆమె గుండె దానిని తటుట్కొని యుండేది కాదు. అది ఇపుప్డు
నలుబది సంవతస్రములు కలిగిన సీత్కే, దానిని చేయుట కషట్ము. ఆమె గుండె
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దానిని తటుట్కొని యుండేది కాదు. కాబటిట్ ఆయన ఏమి చేశాడో మీకు తెలుసా?
మీరు గమనించినటల్యితే…
28 అనేకులు సమమ్తించరని నాకు తెలుసు. ఈ పర్కటన చేయుట సరియై
యునన్టల్యితే? డండి, అది నా యొకక్ సవ్ంత ఆలోచనగా ఉంటుంది.
29 డండి, బైబిల్ ఒక సహజాతీతమైన గర్ంథమైయునన్ది. అది పాఠశాలల
నుండి, వేదాంత పండితుల నుండి మరుగుచేయబడినటుల్గా వాయబడింది.
మీలో ఎంతమందికి అది తెలుసు? యేసు దేవునికి కృతజఞ్తలు తెలిపాడు.
ఆయననాన్డు, “తండీ, జాఞ్నులకు, వివేకం గలవారికి వీటిని మరుగుపరిచి,
నేరుచ్కొనే పసి బాలురకు వాటిని బయలుపరిచినందుకు నీకు కృతజఞ్తా సుత్తులు
చెలిల్ంచుచునాన్ను.” అది ఒక పేమ గర్ంథమై యునన్ది. దేవుని యొకక్ పేమ ఒక
హృదయములోనికి వచిచ్నపుడు, నీవు దేవునితో పేమలో పడతావు, అపుప్డు
ఆయన తనకుతాను బైబిలు భావనను బయలుపరచుతాడు. బైబిలు యొకక్
అనువాదమేమనగా దేవుడే సవ్యముగా ఆయన యొకక్ వాగాద్నములను
అనువదించుటయై యునన్ది. అది వరుసల మధయ్లో వాయబడింది.
30 ఇపుప్డు, నా భారయ్ వలే, ఓ, ఆమె పర్పంచమంతటిలో అతయ్ంత అదుభ్తమైన
సీత్యై యునన్ది, నేను ఆమెను నిజంగా పేమిసాత్ను. ఆమె ననున్ పేమిసుత్ంది.
కాబటిట్ నేను ఇంటి నుండి రముగా ఉనన్పుప్డు, ఆమె నాకు ఉతత్రము
రాసుత్ంది, “పియమైన బిల్, ఈ రాతి నేను పిలల్లను నిదర్పుచిచ్యునాన్ను.
ఈరోజు నేను సాన్నము చేసియునాన్ను,” అంటుంది. ఆమె ఏమేమి చేసిందో,
అంతా వాసుత్ంది. ఇపుప్డు ఉతత్రము మీద ఆమె దానిని చెపుప్చునన్ది.
కానీ, మీరు డండి, నేను ఆమెను ఎంతగానో పేమిసాత్ను, మేము ఎంతో
ఒకక్టిగా ఉనాన్ము, చివరకు నేను ఆ వరుసల మధయ్ చదువగలను. ఆమె ఏమి
చెపప్గోరుచునన్దో నాకు తెలుసు, డండి, ఆమె దానిని నాకు చెపిప్నా లేక
చెపప్కపోయినా, డండి. ఆమె భావము నేనెరుగుదును, ఏలయనగా అది ఆమె
కొరకైన నా పేమయై యునన్ది, మరియు నా అవగాహన.
31 మంచిది, ఆ విధానములోనే బైబిలు వాయబడియునన్ది. డండి?
విదాయ్భాయ్సము తినన్గా, దాని తలమీదుగా పైనుండి వెళిళ్పోతుంది, వారు
ఎనన్ దానిని పొందలేరు. డు, నీవు తపప్క వాకయ్ముతో పేమతో
ఉండవలసియునన్ది, ఆయనతో, “ఆయనను ఎరుగుటయే.” డండి?
32 ఇపుప్డు, ఇపుప్డు దీనిలో, ఆయన ఏమిచేశాడో గమనించండి. ఇపుప్డు
అబాహాము మరియు శారా ఇదద్ వృదుధ్లై యునాన్రు, “బహు కాలము గడిచిన
వృదుధ్లైరి,” అని బైబిలు చెపిప్యునన్ది. ఇపుప్డు వారు దీరఘ్కాలము జీవించి
ఉండటమే కాక, “వారు బహుకాలము గడిచిన వృదుధ్లైరి” అని బైబిలు చెపిప్ంది.
33 ఇపుప్డు గమనించండి, ఈ త పర్తయ్కష్మైన వెంటనే, మనము దానిని రిచ్
మాటాల్డుచునాన్ము; ఆయన ఎలోహిం అయి ఉనాన్డు, దేవుడు. అబాహాముతో
చెపాప్డు, “నేను నినున్ జీవపు కాలము పర్కారము దరిశ్ంచబోవుచునాన్ను.”
ఇపుప్డు కిందవరకు అంతా గమనించండి, వారు సంఘమునకు ఒక మాదిరియై
యునాన్రు, మారగ్మంతటి గుండా.
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34 ఇపుప్డు డండి. ఇకక్డ సంభవించినదేమనగా. ఆయన శారాను మరియు
అబాహామును పైకి అతుకు వేసినటుల్గా చేయలేదు. ఆయన వారిని తిరిగి
ఒక యౌవవ్నసుథ్డుగా, ఒక యౌవవ్న సీత్గా మారెచ్ను, ఇపుప్డు అది వింతగా
కనపడవచుచ్, అయితే ఇపుప్డు మిగిలిన వాకయ్మును గమనించండి, దానిని
ఏకముగా చేయండి. వాకయ్ము పేరేపించబడియునన్ది, మరియు నీవు
వాకయ్ముతో పేరేపించబడవలసి యునన్ది. ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకోండి, అది
జరిగిన వెంటనే, త పర్తయ్కష్మైన తరువాత వెంటనే…
35 నేను దానిని డగలను, శారా యొకక్ తెలల్ని వెం కలు, ఒక అమమ్మమ్
భుజము మీద శాలువా వేసుకొని, చినన్ టోపీ పెటుట్కొని, కరర్ పటుట్కొని, నడిచి
వెళుళ్చునన్ది. “నేను, నా యజమానితో సంతోషం పొందగలనా, అతడును
వృదుధ్డు?” డండి? ఇకక్డ అబాహాము, బహు కాలము గడిచిన వృదుధ్డుగా,
ఇంత పొడవైన గడడ్ముతో, కరర్ పటుట్కొని ఉనాన్డు.
36 మరుసటి ఉదయము, నేను డగలను, అతని భుజములు తినన్గా
మారిపోయి, పైకి వచుచ్ట ఆరంభమైనవి, ని పోయి వీపు పైకి వచిచ్ంది.
ఆమె వెం కలు మారుట ఆరంభమైనది. వారు తిరిగి ఒక యౌవవ్నసుథ్డుగా,
ఒక యౌవవ్న సీత్గా మారియునాన్రు. అబాహాము యొకక్ రాజ సంతానమునకు
ఆయన ఏమి చేయబోవుచునాన్డో, అది సరిగాగ్ పుతుంది, డండి, అపుప్డు
మనము “మారుప్ చెంది, రెపప్పాటులో ఏకముగా పైకి కొనిపోబడుదుము.”
37 ఏమి సంభవించియునన్దో గమనించండి. ఇపుప్డు దీనిని మీకు ననున్
రుజువు చేయనీయండి. ఇపుప్డు వారు గొమొఱాఱ్లో ఉనాన్రు; ఇపుప్డు అకక్డ
నుండి ఫిలిషీత్ దేశములోకి గెరారుకు పర్యాణము చేశారు. మీరు గమనించారా?
అది ఎంత రమునన్దో, మీ పటములో మీరు గురుత్పెటట్ండి. ఆ వయసుస్లో
ఉనన్ వృదధ్ దంపతులకు ఒక పెదద్ పర్యాణం.
38 అపుప్డు, అదియు గాక, ఫిలిషీత్ దేశములో, అబీమెలెకు అను పేరుగల
ఒక యౌవవ్న రాజు ఉనాన్డు, అతడు ఒక భారయ్ కొరకు ఎదురు సుత్నాన్డు.
అతడు ఆ అందమైన ఫిలిషీత్ బాలికలందరినీ కలిగియుండెను, అయితే అతడు
ఈ అమమ్మమ్ను చినపుప్డు, “ఆమె చుటకు సౌందరయ్వతిగా ఉనన్ది,”
అని అతడనాన్డు. అతడు ఆమెతో పేమలో పడాడ్డు, ఆమెను వివాహము
చేసుకోగోరాడు. అది నిజము. ఆహా. డండి, ఆమె అందముగా ఉనన్ది.

డండి?
39 ఆమె తిరిగి యౌవవ్న సీత్గా మారింది. గమనించండి, ఆమె కుమారుని
కనవలసి యుండెను. దేవుడు ఆమెను తన సృషిట్గా మారెచ్ను. మరియు
ఆమె ఈ బిడడ్ను పెంచవలసి యుండెను. గురుత్ంచుకోండి, అబాహాము,
“అతని శరీరము ఎంతో మృతమై యునన్ది.” ఇసాస్కుకు నలుబది అయిదు
సంవతస్రముల వయసుస్లో శారా చనిపోయియునన్ది. శారా చనిపోయినపుప్డు
అని నేను నముమ్తాను, దాని తరువాత అబాహాము మరొక సీత్ని వివాహము
చేసుకునాన్డు, కుమారెత్లు కాక, ఏడుగురు కుమారులను కనాన్డు. ఆమేన్.
40 డండి, వరుసల మధయ్ చదవండి. అది ఒక మాదిరియై యునన్ది.
అబాహాము యొకక్ పిలల్లందరికీ ఆయన ఏమి చేయబోవుచునాన్డో అది అకక్డ
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పుతుంది. ఇపుప్డు తినన్గా మనము దానిని సమీపించబోవుచునాన్ము, కాబటిట్

మన వంగిపోయిన భుజము, మరియు సమసత్ము, ఏ బేధమును చేయదు,
సేన్హితులారా. మన తెలల్ని వెం కలు, అది ఏమైయునన్పప్టికీ, అది ఇపుప్డు
లెకక్ కాదు. మనము వెనుకకు డము. మనము దేనియొదద్కు వచుచ్చునాన్మో,
దానియొదద్కు ముందుకు దాద్ము.
41 గురుత్ంచుకోండి, మనము చుచునన్ ఈ చన, వాగాద్న కుమారుడు
ఉనికిలోనికి రాకముందు, అది అబాహాము మరియు శారా సిన చివరి గురుతై
యునన్ది. ఆ ఘడియనొదద్ మనము ఉనాన్మని మనము నముమ్తాము.
42 ఈ పితరుడు, ఈ పిలల్వాడు పుటిట్న తరువాత…పనెన్ండు సంవతస్రముల
వయసుస్ గల ఇసాస్కును మీరు ఊహించగలరా; చకక్ని చినన్ ఉంగరాల జుటుట్
కలిగిన బాలుడు, చినన్ గోధుమ రంగు కళుళ్? ఆ తలిల్ ఎలాటి అను తిని
కలిగియుందో నేను ఊహిసాత్ను, అందమైన యౌవవ్న సీత్, అలాగే అతని తండి. ఒక
దినమున, దేవుడు ఇపుప్డు అనాన్డు, ఒక ఉదాహరణకు; మనము మారగ్మునకు
ఎంతో రముగా ఉనాన్ము, ఆ ఘడియ రావలసియునన్ది. “నేను నినున్
జనములకు తండిగా చేసియునాన్ను, ఆ కురర్వాడి దావ్రా, అయితే నీవు ఆ
కురర్వాడిని నేను నీకు పించబోవు కొండ శిఖరమునకు తీసుకొని వెళిళ్, నీవు
అతనిని ఒక బలిగా చంపాలి.” మీరు దానిని ఊహించగలరా?
43 ఇపుప్డు అలాటి పరీకష్కు నీవు వెళళ్వలెనని నీవు ఎనన్ అడగబడలేదు.
ఆయన దానిని ఇపుప్డు చేయడు. అవి మాదిరిలు, ఛాయలై యునన్వి.
44 అబాహాము భయపడాడ్డా? లేదండి. అబాహాము ఇలా చెపాప్డు, “దేవుడు
అతనిని మృతులలో నుండి లేపుతాడని నేను రిత్గా సమమ్తించియునాన్ను,
ఏలయనగా మృతులలో నుండి ఒకనిని నేను పొందినటుల్గా పొందుతాను. దేవుని
యొకక్ ఆజఞ్లు దీనిని చేయవలెనని చెపిప్నటల్యితే, నేను దానికి నమమ్కముగా
నిలిచియునాన్ను, అది నేను కుమారుని పొందుటకు అది చెలిల్ంచబడియునన్ది;
ఒక పముగా, నేను దానినుండి అతనిని పొందియునాన్ను, దేవుడు అతనిని
మృతులలో నుండి లేపుటకు సమరుథ్డైయునాన్డు.”
45 ఓ, నా, సేన్హితుడా! పెంతెకొసుత్వారైన మీరు, దేవుడు పరిశుదాధ్తమ్ను,
భాషలతో మాటాల్డుటను ఇచిచ్నటల్యితే, మరిఎంత ఎకుక్వగా ఆయన యొకక్
సవ్సథ్త శకిత్ని, ఆయన మంచితనమును మరియు కృపను ఎంత ఎకుక్వగా
నమమ్వలసియునాన్రు! దేశములోని వేదాంత పండితులందరికీ వయ్తిరేకముగా,
ఆయన చేసినటల్యితే! అది జరుగదని వారు చెపాప్రు, కానీ దేవుడు దానిని
చేశాడు, కారణం ఆయన దానిని వాగాద్నం చేశాడు. అలాగైతే నీ యొకక్ తుపాకీతో,
నీ వాకయ్ముతో, నీ ఖడగ్ముతో నిలబడుము, దేవుని వాకయ్మును నముమ్ము. దేవుడు
ఆ పర్కారము చెపిప్యునాన్డు, మరియు అది దానిని పరిషక్రించును!
46 గమనించండి, ఇపుప్డు, అతనిని తీసుకొని అకక్డ నుండి కంచర గాడిదతో

డు దినములు పర్యాణము చేశాడు. ఇపుప్డు నేను నడవగలను, నేను
పరయ్వేకష్కుడిగా ఉనన్పుప్డు, నేను పర్తిరో , అరణయ్ము గుండా ముపప్యి మైళుళ్
నడిచాను; ఇపుప్డు మాటాల్డాలంటే మనము, పర్యాణ వాహనాలు ఉనాన్యి
మనకి. అయితే ఆ మనుషుల యొకక్ రవాణా, ఒక గాడిద దావ్రా గానీ లేక



8 పలుకబడిన మాట

నడచుట దావ్రా మాతర్మే యైయునన్ది. మరియు అతడు ఉనన్ సథ్లము నుండి
డు రోజులు పర్యాణము చేశాడు, మరియు అపుప్డు అరణయ్ములో కనున్లెతిత్,

రము నుండి ఆ పరవ్తమును శాడు.
47 అతడు ఇసాస్కును పటుట్కుని అతని చేతులను బంధించాడు. ఆదికాండము
22లో ఇకక్డ, కీసుత్కు మాదిరిగా ఉంది. బంధింపబడి, పరవ్తము మీదకు
నడిపించబడాడ్డు, యేసు వలే పరవ్తము మీదకి నడిపించబడాడ్డు, కలవ్రి
పరవ్తము; నిజానికి దేవుడు తన యొకక్ సవ్ంత కుమారుని చంపుటకు ఒక
మాదిరిగా ఉనన్ది.
48 కానీ అతడు పైకి వెళిళ్నపుప్డు, అతడు విధేయుడుగా ఉనాన్డు, ఇసాస్కుకు
ఒక విధమైన అనుమానము వచిచ్ంది. అతడనాన్డు, “తండీ, ఇకక్డ కటెట్లునాన్యి,
ఇకక్డ బలిపీఠమునన్ది, ఇకక్డ నిపుప్ ఉనన్ది, కానీ బలిపశువు ఏది?”
49 అబాహాము, తన మనసుస్లో దానిని ఎరిగినవాడై, ఇంక దేవుని వాకయ్ము
అకక్డ నిలబడియునన్ది, అతడనాన్డు, “నా కుమారుడా, దేవుడే తన కొరకు
బలిపశువును సిదధ్ము చేసుకొంటాడు.” అతడు ఆ సథ్లమును “యెహోవాయీరే”
అని పిలిచాడు.
50 అతడు తన కుమారుని బంధించినపుప్డు, అతడు మరణమునకు
విధేయుడుగా ఉనాన్డు; అతడిని బలిపీఠము మీద ఉంచాడు, ఒరలో నుండి కతిత్ని
బయటకు లాగాడు, మరియు తన సవ్ంత కుమారుని యొకక్ పాణము తీయుటకు
పారంభించాడు. అతడు అలా చేసినపుప్డు, ఏదో అతని చేతిని పటుట్కొనన్ది,
“అబాహామా, నీ చేతిని నిలుపు” అనన్ది.
51 మరియు ఆ సమయములో, ఒక పొటేట్లు బా అని వెలుపల అరిచింది,
పొదలో దాని కొముమ్లు తగులుకొని ఉండెను.
52 నీవెనన్డైనా ఆలోచించావా, ఆ పొటేట్లు ఎకక్డ నుండి వచిచ్ంది?
గురుత్ంచుకోండి, ఆ దేశమంత సింహములు, తోడేళుళ్, నకక్లతో ఉనన్ది,
అవి గొఱెఱ్లను మింగివేసే జంతువులు. అతడు నాగరికతకు ఎంతో రములో
వెనుక ఉనాన్డు? అపుప్డు, ఆ పరవ్తము పైన, అకక్డ నీరు లేదు. బలిపీఠము
కటుట్టకు, ఆ చు ట్, రాళళ్ను యేరియునాన్డు. ఆ పొటేట్లు ఎకక్డ నుండి
వచిచ్ంది? డండి?
53 అయితే అది ఒక దరశ్నం కాదు. అతడు పొటేట్లును చంపాడు; అది రకత్మును
కలిగియునన్ది. అతడు ఏమని చెపాప్డు? “దేవుడు తన కొరకు బలిపశువును
సిదధ్ము చేసుకొంటాడు.”
54 నీవు ఎలా ఆ కురీచ్లోనుండి బయటకు రాబోవుచునాన్వు? ఆ ఈడుప్లు
రోగము గల బిడడ్ ఎలా సవ్సథ్పడబోవుచునాన్డు, లేక ఆ కురీచ్లో ఉనన్ నీవు, అకక్డ
ఉనన్ నీవు గుండె జబుబ్తో ఉనన్ నీవు ఎలా బాగుపడబోవుచునాన్వు? అది ఏ
విషయమైనపప్టికీ, “దేవుడు తనకొరకు సిదధ్పరచుకొనగల సమరుథ్డు.”
55 అబాహాము దానిని నమిమ్యునాన్డు. పితరుడు వాగాద్నమునకు
నమమ్కముగా నిలిచియునాన్డు. ఆయన వాగాద్నమిచాచ్డు, అదే, “నీ
సంతానము! కారణము, పరిసిథ్తులతో పర్మేయము లేకుండా, నీవు నా మాటను
నమిమ్యునాన్వు, నీ సంతానము శ వు యొకక్ గవిని సావ్ధీనపరచుకొంటుంది.”
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56 ఎందుచేత? అబాహామునకు వయ్తిరేకంగా పైకి వచిచ్న పర్తీ శ వు, ఒక
ఛాయగా…శ వు, “నేనెంతో వృదుధ్రాలను. నేనెంతో వృదుధ్డను. మరియు ఈ
సమసత్ , అతడు ఇంక ఆ వాగాద్నమునకు నమమ్కముగా నిలిచాడు.”
57 ఇపుప్డు, ఆ విశావ్సము కలిగిన మనిషి, పరిసిథ్తులతో పర్మేయము
లేకుండా ఇంక అతడు వాకయ్మును తీసుకొంటాడు. ఇపుప్డు, నీవు దానిని
చేయలేకపోయినటల్యితే, అపుప్డు నీవు అబాహాము యొకక్ సంతానము కాదు.
అదే విశావ్సానిన్ అబాహాము కలిగియునాన్డు, అతని సంతానము.
58 అబాహామునకు ఇవవ్బడిన వాగాద్నము అతని యొకక్ “సంతానమై”
యునన్ది, ఇపుప్డు అతను రాజ సంతానము డా, కొదిద్ కష్ణముల కితము
నేను చెపిప్యునన్టుల్గా. అబాహామునకు ఇచిచ్న ఈ ముదర్, వాగాద్నపు
ముదర్యై యునన్ది. మరియు రాజ సంతానము, ఎఫెసీ 4:30 పర్కారము,
“పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా ముదించబడుట,” వారు పరీకష్కు నిలబడిన తరువాత. దానిని
ఆలోచించుటకు పర్యతన్ము చేయండి.
59 అనేకమంది తాము పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియునాన్మని తలసాత్రు. మాకు
పరిశుదాధ్తమ్ ఉనన్దని అనేకులు చెపుప్కొంటారు. అనేకమంది దాని యొకక్

చనలను, గురుతులను పగలరు. కానీ, ఇంక , వారు వాకయ్ముతో
నిలబడలేరు, అది పరిశుదాధ్తమ్ కాదు. శారా?
60 నీవు పర్తీమాటను నముమ్తావు, అపుప్డు పరీకష్ తరువాత నీవు
ముదించబడతావు. అబాహాములో పర్తీ వాగాద్నము మనము నమిమ్నపుడు,
వాగాద్నము నిరాద్రించబడుటకు, అపుప్డు మనము ఆతమ్ దావ్రా
ముదించబడతాము. అదే, అతడు చేసిన విధానము, అదే అబాహామై
యునాన్డు. తరువాత, అపుప్డు మాతర్మే, మనము శ వు యొకక్ గవినిని
సావ్ధీనపరచుకొనుటకు మనము హకుక్ను కలిగియునాన్ము. నీవు మొదట ఆ
సంతానముగా మారనంతవర , నీవు దానిని చేయలేవు. గురుత్ంచుకోండి,
బైబిలులో…
61 నేను దాని మీద, హోసట్న్ లోనో లేక మరెకక్డో, నేను దానిని రిచ్ డలాల్స్ లో
ఆనవాలు (గురుతు) రిచ్ మాటాల్డాను.
62 డు, ఒక దుడు ఇశాయేలు దేశములో, దుడై యునాన్డని
సునన్తి దావ్రా పగలడు. అయితే దేవుడు చెపాప్డు, “నేను రకత్మును

సినపుప్డు! రకత్ము మీకు ఒక గురుతుగా ఉంటుంది.”
63 రకత్ములోని జీవము ఆరాధికుని మీదకు రాజాలదు, ఏలయనగా, బాగుంది,
అది ఒక జంతు జీవమై యునన్ది, అది రాబోవుచునన్ నిజమైన జీవమునకు ఒక
ఛాయ మాతర్మే. అపుప్డు, రసాయనము, రకత్మే సవ్యముగా, దావ్రము మీద
మరియు దావ్ర బంధముల మీద ఎరర్గా ఉండవలసి యునన్ది.
64 హిసోస్పు దావ్రా అనవ్యించబడాలి, అది కేవలము ఒక తుంగముకక్యై
యునన్ది, నీవు ఏదో అతీతమైన విశావ్సము కలిగియుండవలసిన అవసరము
లేదని అది పుతుంది. నీవు సంఘమునకు వచిచ్నపుడు, నీవు నీ కారును
నడుపునటుల్గా, నీవు కేవలము అదే విశావ్సమును కలిగియుండవలెను.

శారా? అనేకమంది పర్జలు వారు తపప్క ఏదోగా ఉండవలెనని వారు
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తలసాత్రు…కానీ, కాదు, కాదు, అది తపుప్. నీవు అనవ్యించవలసినది అంతా
కేవలము సామానయ్ విశావ్సము, వాకయ్మును వినుట దావ్రా నీవు రకత్మును
అనవ్యించాలి. వాకయ్మును నమామ్లి, దానిని అనవ్యించాలి. అంతవరకే.
కేవలము తుంగ ముకక్లను ఏరుకొని, ఆ హిసోస్పు, పాలసీత్నాలో ఎకక్డైనా
ఉంటాయి, గోడల సంధులలో పెరుగుచునన్ తుంగముకక్లను తీసుకొని,
రకత్ములో ముంచి, దావ్రబంధముపై మరియు దావ్రబంధము కమీమ్లపై రాయాలి.
65 మరియు, గురుత్ంచుకోండి, వారు ఎంతగా నిబంధనలో ఉనన్పప్టికీ నేను
లెకక్చెయయ్ను, ఆ దుడు నేను సునన్తి చేయబడిన వాడనని ఎంతగా

పిన లెకక్కాదు, అతడు ఎంత మంచివాడైన లెకక్ కాదు, ఆనవాలు
అకక్డ లేనిదే నిబంధన రదుద్ చేయబడుతుంది. “నేను రకత్మును సినపుప్డు,”
మాతర్మే.
66 ఇపుప్డు, రకత్ము ఆనవాలై యునన్ది, రసాయనము కాదు. కీసుత్ రకత్ము
యొకక్ రసాయనము, ’ఏలయనగా అది ఎనోన్ వేల సంవతస్రముల కితము
చిందించబడియునన్ది.
67 కానీ, మీరు డండి, అకక్డ రసాయనము ఉండవలసియునన్ది,
జంతువులోని జీవము మానవునిలోనికి రాలేకపోయింది, కారణమేమనగా జంతు
జీవమునకు ఆతమ్ లేదు. మంచి ఏమిటో, తపుప్ ఏమిటో జంతువునకు తెలియదు.
ఆతమ్ను కలిగియునన్ జీవి మానవుడే.
68 ఇపుప్డు, కనయ్కకు జనిమ్ంచిన, దేవుని కుమారుడైన యేసు, ఆయన
రకత్మును కారిచ్నపుప్డు, ఆ రకత్ములోని జీవము సవ్యముగా దేవుడై యునాన్డు.
బైబిలు చెపిప్యునన్ది, “మనము జీవము దావ్రా, దేవుని రకత్ము దావ్రా
రకిష్ంచబడియునాన్ము.” ఒక దుని రకత్ము కాదు, ఒక అనుయ్ని రకత్ము కాదు;
కానీ దేవుని యొకక్ జీవమే. దేవుడు ఈ రకత్ కణమును సృజించియునాన్డు,
కనయ్కకు జనిమ్ంచినవాడు. ఆమె ఎనన్ ఏ పురుషునినీ ఎరుగలేదు, అలాగే ఆమె
నుండి అండము రాలేదు.
69 మీలో అనేకమంది పర్జలు అండము దానిని చేసియునన్దని నమమ్గోరుతారు.
సప్రశ్ లేకుండా అకక్డ అండము ఉండలేదు, అపుప్డు దేవుడు ఏమి చేశాడు?

డండి?
70 ఆయన అండమును మరియు రకత్ కణమును రెండింటినీ
సృజించియునాన్డు, అది దేవుని యొకక్ గుడారమై యుండెను, పరిశుదధ్మైనది.
“నా పరిశుదుధ్ని కుళుల్ పటట్నియయ్వు.” డండి అండము ఎకక్డ నుండి వసుత్ంది?
“అతని ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్వు.” ఆయన శరీరము పరిశుదధ్మైనది!
ఓ, మై! నీవు చేయలేవు, నీవు దానిని నమమ్లేవు, ఎలా నినున్ నీవు కైసత్వునిగా
పిలుచుకొనగలవు?
71 “మనము దేవుని యొకక్ రకత్ము దావ్రా రకష్ణ పొందియునాన్ము.”
అకక్డే నా విశావ్సము ఉంచబడియునన్ది. అకక్డ ఒక పర్వకత్ రకత్ములోనికి
నడిచివెళుళ్ట కాదు, ఒక సామానయ్ మానవుని రకత్ములోనికి నడిచివెళుళ్ట కాదు,
లేక ఒక ఉపదేశకుడు, లేక ఒక వేదాంత పండితుడు కాదు. మనము అకక్డ
దేవుని రకత్ములోనికి నడిచివెళతాము. దేవుడు ఆ రీతిగా చెపిప్యునాన్డు.
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ఆయన మానవుడైనాడు. ఆయన తన తీరమును మారిచ్యునాన్డు. ఆయన
తన గుడారమును, మనతో ఇకక్డకు చాపి, పరిచియునాన్డు, మరియు
మనలో ఒకడుగా మారియునాన్డు. ఆయన మన యొకక్ రకత్ సంబంధియగు
విమోచకుడు. ఆయన మనకు సమీప బంధువు కావలసియుండెను. ’ఏలయనగా
అది చటట్ము. దేవుడు మానవుడై మనమధయ్ నివసించాడు.
72 అది ఎలాగో గమనించండి, ఇలా చేయుట దావ్రా, ఆయన నుండి ఆయన
వచుచ్చునాన్డు, ఆయనే దేవుడైయునాన్డు, ఆతమ్ మరియు ఆ ఆతమ్ విశావ్సి మీదకు
వచుచ్చునన్ది. అందుచేత, మన బలి అరప్ణలో ఉనన్ జీవము, మనము అదే
జీవముతో గురిత్ంచబడినాము.
73 అలాగైతే దేవుని యొకక్ జీవము పర్జల మధయ్ కదలాడుట సి, అది మన
బలి అరప్ణకు గురిత్ంపుగా ఉనన్పుప్డు, ఎలా వారు దానిని ఒక అపవితాతమ్ అని
పిలవగలరు? “నాయందు విశావ్సముంచువాడు, నేను చేయు కియలు అతడును
చేసాత్డు.” బలి అరప్ణకు ఆయన యొకక్ జీవము తిరిగి వసుత్ంది, మనలోని
మనము మన సవ్ంత తలంపులకు మృతులుగా ఎంచుకొని, బలి అరప్ణ మీద
మన చేతులుంచి గురిత్ంపు చేసుకునన్పుప్డు, బలి అరప్ణ నుండి. అపుప్డు ఎలా
సిదాధ్ంతములు మరియు తదితరమైనవి, వాటిలోనికి సంఘశాఖలను మనము
తోయనిసాత్ము మరియు దానిని నముమ్తాము అని ఎలా చెబుతాము? ఆ
కారయ్మునకు మనము చనిపోయాము.
74 పౌలు అనాన్డు, “వీటిలో ఏదీ ననున్ బాధించదు,” కారణము అతడు ఒక
పరి రణ్తకు కటట్బడియునాన్డు, కీసుత్. పర్తీ నిజమైన సాధించిన కారయ్ము,
ఒక పరి రణ్తకు కటట్బడియునన్ది. మరియు నా పరి రణ్త వాకయ్మై యునన్ది.
మరియు అది పర్తీ ఒకక్రిది డా, అది నిజముగా ఆతమ్ దావ్రా జనిమ్ంచియునన్ది,
వారి యొకక్ పరి రణ్త దేవుని వాకయ్మై యునన్ది. నేను దానికి కటిట్వేయబడినాను.
నేను దానిపై నా చేతులనుంచాను. అది నా యొకక్ సాథ్నమును తీసుకొనన్ది,
మరియు నేను ఆయనతో ననున్ నేను గురిత్ంపుచేసుకునాన్ను. ఆయన మనతో
తనున్తాను గురిత్ంపు చేసుకొంటానని వాగాద్నము చేశాడని మనకు తెలుసు.
అది నిజమైన విశావ్సమును తెసుత్ంది; నీ సవ్ంత విశావ్సము కాదు, కానీ ఆయన
విశావ్సము; అది నీవు నియంతర్ణ చేయలేనిదై యునన్ది. ఆయన దానిని
చేసాత్డు. ఇపుప్డు గమనించండి. అపుప్డు, అపుప్డు మాతర్మే, నీకు వాగాద్నము
చేయబడింది.
75 నీవు ఎనిన్ సంఘములలో చేరినపప్టికీ, నీవు ఎనిన్సారుల్ బాపిత్సమ్ము
పొందినపప్టికీ లెకక్ కాదు; నీవు ముందుకు ముంచబడినా, వెనుకకు
ముంచబడినా, నీవు కోరిన ఏ విధముగా బాపిత్సమ్ము పొందినా లెకక్కాదు.
నీవు ముదించబడనంత వర , నీవు అరప్ణతో సంయుకత్మైనటుల్ నినున్ నీవు
పిలుచుకొనే హకుక్ నీకు లేదు.
76 దేవుని యొకక్ ముదర్ ఏమిటి? ఎఫెసీ 4:30 చెబుతుంది, “దేవుని
పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచుకుడి, విమోచనా దినము వర ఆయన యందు
మీరు ముదించబడియునాన్రు.” ఒక ఉజీజ్వము నుండి మరొక ఉజీజ్వము వరకు
కాదు, కానీ నీవు తిరిగి విమోచించబడు దినము వరకు నీవు శాశవ్తముగా
ముదించబడియునాన్వు.
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77 మరియు, గురుత్ంచుకోండి, నీవు ఎనన్ దేవుని యొకక్ తలంపులో
ఉండనటల్యితే, నీవు దేవునితో ఎనన్ ఉండలేదు. ఆయన ఒక విమోచకుడై
యునాన్డని మీలో ఎంతమందికి తెలుసు? [సమాజము, “ఆమేన్,”
చెపిప్ంది.—సంపా.] బాగునన్ది. అలాగైతే, విమోచించబడిన దేదైన అది
ఎకక్డనుండి పడిపోయిందో అకక్డికి తిరిగి రావలసియునన్ది. కాబటిట్ ఆయన
మనలను విమోచించుటకు వచిచ్యునన్టల్యితే, ఎలా మనము, ఒకపుప్డు
విమోచన లేనివారముగా ఉండి, మనమందర “పాపములో జనిమ్ంచి,
అతికర్మములో పుదిదద్బడి, అబదధ్ములాడు లోకమునకు వచాచ్ము?” అది

పునదేమనగా, పర్పంచము లేనపుప్డే, ఒక నకష్తర్ము, గాలి, లేక మరేదైన
లేనపుప్డే, ఒక నిజ కైసత్వుడు దేవుని యొకక్ ఆలోచనలో ఒక గుణలకష్ణమై
యునాన్డు. అది నితయ్మైయునన్ది, మరియు మనలను తిరిగి విమోచించుటకు
ఆయన వచాచ్డు. అది దేవుని యొకక్ తలంపు, ఒక మాటగా పలుకబడింది,
పర్తయ్కష్పరచబడింది, ఆయన తలంపునకు తిరిగి తెచాచ్డు.
78 రకత్ సంబంధియగు విమోచకుడు! ఆ కారణమును బటిట్యే దేవుడే
సవ్యముగా మనలను విమోచించుటకు, మనలో ఒకనివంటి వాడాయెను.
ఏది దానిని చేయలేకపోయెను. ఒక త దానిని చేయలేకపోయెను,
ఇంకా ఏది చేయలేదు. ఆయన కిందికి దిగివచిచ్, మనలను విమోచించుటకు,
మనవలే శోధింపబడాడ్డు.
79 ఇపుప్డు గమనించండి అబాహాము యొకక్ సహజ సంతానము. ఆ సహజ
సంతానములో కొందరిని మనము పరీకిష్దాద్ము, ఆ సహజ సంతానమైన
ఇసాస్కుతో ఆయన వాకయ్మును పాటించుచునాన్డేమో మనము దాద్ము.
ఏ పర్శన్ లేకుండా, దేవుని యొకక్ సం రణ్ వాగాద్నమును నమిమ్యునన్ సహజ
సంతానములో కొందరిని మనము పరీకిష్దాద్ం. ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, అకక్డ
వేల కొలదిగా, వేలకొలది సారుల్, వేలమంది విసత్రించబడి, సునన్తి మరియు
సమసత్ం పొందిన వారు, ఇంక అబాహాము సంతానము కాదు. నిశచ్యముగా,
“బాహయ్ముగా దుడైనవాడు దుడు కాదు; కానీ అంతరంగములో

దుడైనవాడే.” వారు, వారిలో అనేకమంది, తపిప్పోయారు, ఘోరముగా
విఫలమయాయ్రు.
80 డండి, అరణయ్ములో, వారనాన్రు, “మేము…” పసాక్ పండుగ దినమున,
జీవజలపు ఊటనొదద్, పరిశుదధ్ యోహాను 6వ అధాయ్యము. వారంద
ఆనందించిరి.
81 యేసు అనాన్డు, “అరణయ్ములో ఉనన్ బండను నేనే. పరలోకములోని దేవుని
నుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే, ఒకడు దానిని భుజించిన యెడల వాడు
చనిపోడు.”
82 వారనాన్రు, “నలుబది సంవతస్రములు, మా పితరులు అరణయ్ములో మనాన్
తినాన్రు.”

ఆయననాన్డు, “వారిలో పర్తీఒకక్ చనిపోయారు.”
83 చనిపోయారు, ఆ మాటను తీసుకొని, దాని భావమేమిటో డండి,
“శాశవ్తముగా వేరుచేయబడాడ్రు.” ఇంక , వారు అబాహాము సంతానమై
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యునాన్రు. మరణమనగా భావము “వేరుచేయబడుట, నాశనమగుట,
సం రణ్ముగా నాశనమగుట, సం రణ్ముగా ధవ్ంసము చేయబడుట.” వారిలో
పర్తీఒకక్ చనిపోయారని యేసు అనాన్డు, అయిన వారు సునన్తి
చేయబడిన దులు.
84 డండి, దయనీయమైన జనులారా, మీరు కేవలం మెథడిస్ట్, బాపిట్స్ట్,
పెసిబ్టేరియన్ అయినందువలల్, ఒక చినన్ ఒపుప్కోలును, అలాటి దానిని
కలిగియునన్ందున; మనము నమిమ్నటుల్గానే సరిగాగ్ దయయ్ము నముమ్తుంది.
85 అయితే నీవు తపప్క దానితో గురిత్ంపబడాలి. పరిశుదాధ్తమ్తో ముదించుట
దావ్రా, దేవుడు తపప్క దానికి సాకష్ మియాయ్లి. వాకయ్మునకు పర్శన్ వేయుట లేదు!
86 “మంచిది, ఇపుప్డు, అది మరొక దినమై యునన్ది,” అని నీవు అంటే, అకక్డ
ఏదో తపుప్నన్ది.
87 ఒక మనిషి పరుగెతుత్కుం వచిచ్నపుప్డు, మరియు వెలుగు
పర్కాశించుచునన్దని నీవు అతనికి చెపిప్నపుప్డు, అతడు ఇంటి కింది భాగమునకు
పరుగెతిత్ వెళిళ్, “నేను వెలుగును తోసివేయుచునాన్ను అని అంటే. నాకు అది వదుద్
అంటే, వెలుగు అనేది అకక్డ లేదని, నేను దానిని నమమ్నంటే?” ఆ మనిషితో ఏదో
పొరపాటునన్ది. అతడు మానసికంగా తలకిందులైనాడు. వెచచ్టి కిరణాలను
మరియు జీవమిచుచ్ వనరులను అతడు తృణీకరించినటల్యితే, అతనిలో మానసిక
లోపం ఉనన్ది.
88 ఒక మనిషి దేవుని యొకక్ వాకయ్ము అతని ముందు తేటపరచబడుట, అది
గురిత్ంచబడుట సియు, అతడు తన యొకక్ సంఘశాఖా తెరలను అతడు
కిందికి దించినటల్యితే, ఆతమ్ సంబంధముగా ఆ మనిషితో ఏదో లోపమునన్ది.
అతనిలో ఏదో పొరపాటునన్ది. ఏదో ఆతమ్ సంబంధమైన పొరపాటు అకక్డ
ఉనన్ది. అతడు దానిని సీవ్కరించలేడు. “గుడిడ్వాడు మరియు దానిని ఎరుగడు.”
తీరుప్కు ముందు వెళుళ్చునాన్డు, దేవుడే నాయ్యాధిపతిగా ఉంటాడు.
89 గమనించండి, వారు దానిని చేసినపుప్డు, దానిని నమిమ్న ఈ సంతానములు,
ఏమి సంభవించిదో కనిపెటట్ండి. ఇపుప్డు అబాహాము యొకక్ సంతానములో,
కొందరిని మనము పరీకిష్దాద్ం.
90 మనము హెబీ పిలల్లను తీసుకొందాము, ’ఏలయనగా వారు నమమ్కముగా
నిలబడి, పర్తిమ యొకక్ ఆరాధనను సహించలేదు. ఆ దేశము యొకక్ రాజు
తయారుచేసిన పర్తిమకు సాగిలపడుటను వారు నిరాకరించారు. అది ఒక
పరిశుదుధ్ని పములో అది తయారుచేయబడింది డా, దానియేలు యొకక్

పము.
91 అది పునదేమనగా, అనయ్జనాంగము ఒక పరిశుదుధ్ని పమును
ఆరాధించ అబదధ్ము కిందకు తేబడాడ్రు. అది అదే విధముగా బయటకు
వెళుత్ంది. అపుప్డు పర్జలు పర్జల యొకక్ పర్తిమలను ఆరాధించుటకు ఒతిత్డి
చేయబడాడ్రు. అది పర్తయ్కష్త దావ్రా లోనికి వచిచ్ంది, దానియేలు వాకయ్మును
అనువదించగలిగాడు, అది గోడ మీద చేవాతలో వాయబడింది. ఆ మారగ్ములోనే
అది లోనికి వచిచ్ంది, మరియు అది ఆ మారగ్ములోనే బయటకు వెళుతుంది, అదే
మారగ్ము అనుయ్ల యొకక్ పర్తిమ.
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92 గమనించండి, వారు దానిని చేయుటకు నిరాకరించారు. మరియు
వారేం చేశారు? వారు అబాహాము యొకక్ సంతానమై యుండి వాకయ్మునకు
నమమ్కముగా నిలబడాడ్రు, మరియు వారు శ వు యొకక్ గవినిని, అగిన్ని
సావ్ధీనపరచుకొనాన్రు. వారు దానిని చేశారు. మంచిది, దేవుని వాకయ్ము
సతయ్ము.
93 ఒకే నిజ దేవుని ఆరాధనను బటిట్, దానియేలు పరీకిష్ంచబడాడ్డు. దాని
నిమితత్ము అతడు పరీకిష్ంచబడాడ్డు. మరియు పరీకాష్ సమయములో, అతడు
పరీకష్కు నిలబడాడ్డు. మనము చెపుప్నటుల్గా, అతని నుండి పేడుల్ రాలునటుల్
కనబడిన తరువాత, దేవుడు ఏం చేశాడు? వారికి ఏం చేయాలో అరథ్ము కాలేదు.
వారు అతనిని సింహములకు ఆహారముగా వేయాలనుకునాన్రు. కానీ దానియేలు
పరీకష్కు నమమ్కముగా నిలబడాడ్డు, అదేమనగా అకక్డ నిజ దేవుడు ఒకక్డే
ఉనాన్డు, అతను శ వు యొకక్ గవినిని సావ్ధీనపరచుకొనాన్డు. సింహముల
నోటిని దేవుడు సివేశాడు.
94 యనేన్, యంబేలు అను అబదధ్పు అనుకరణలు చేయువారిముందు
పరీకష్లో, మోషే దేవుని వాకయ్మునకు నమమ్కముగా నిలబడాడ్డు. డండి,
దేవుడు సహజాతీతమైన దానితో అతనిని కలుసుకొని, ఆ కారయ్ములు
చేయమని చెపాప్డు, ఈ చనలను పించాడు, మరియు పర్తీ చన ఒక
సవ్రమును కలిగియునన్ది. అతడు ఎరిగియునన్టుల్గా, మోషే తినన్గా ముందుకు
వెళాళ్డు. అతడు తన కరర్ను పడవేయగా, అది ఒక సరప్ముగా మారింది. ఏమి
సంభవించిందో మీకు తెలుసా? అనుకరణలు చేయువారు వచిచ్, అవే కారయ్ములు
చేశారు.
95 ఇపుప్డు, మోషే తన చేతులను పైకెతిత్, “బాగుంది, అది అంతా తపుప్ అని
నేను ఊహిసాత్ను,” అని అనలేదు. అతడు అకక్డ నిలబడి, దేవుని కొరకు
కనిపెటాట్డు. అతడు నమమ్కముగా నిలబడాడ్డు. అకక్డ ఎంతమంది అనుకరణ
చేయువారునన్పప్టికీ లెకక్కాదు, అతడు నమమ్కముగా నిలబడాడ్డు. ఆ సథ్లము
నుండి పర్జలను బయటకు తెచుచ్టకు, తన పని కొరకు అతడు నమమ్కముగా
నిలబడినపుప్డు, నీటి గవినిని అతని మారగ్ములోనికి వచిచ్నపుప్డు, దేవుడు
అతనిని దానిని సావ్ధీనపరచుకోనిచాచ్డు, మరియు అతనిని నడిపించుచునన్
అగిన్సత్ంభము దావ్రా ఆ గవినిని తెరిచాడు. అతడు పర్జలను వాగాద్న మిలోనికి
తీసుకొని వెళాళ్డు.
96 యెహోషువా, మరొక గొపప్ నాయకుడు. ఇదద్రు మాతర్మే…వాగాద్న

మిలోనికి వెళాళ్రు, యెహోషువా మరియు కాలేబు. వారు కాదేషు అని
పిలువబడు సథ్లమునొదద్కు వచాచ్రు, ఆ సమయములో అది పర్పంచమునకు
కేందర్మై యునన్ది, ఎంతమటుట్కనగా, అది తీరుప్ పీఠమై యునన్ది. మరియు,
ఓ, వారు పనెన్ండు మంది వేగులవారిని ఆ దేశమును చుటకు పంపారు,
మరియు పనెన్ండుమంది తిరిగి వచాచ్రు.
97 పదిమంది అనాన్రు, “ఓ, అది ఎంతో కషట్మైన పని, మనము దానిని సరిగాగ్
చేయలేము. మంచిది, ఆ పర్జల పర్కక్న మనము మిడతల వలే కనబడాడ్ము.”
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98 కానీ యెహోషువా ఏం చేశాడు? అతడు పర్జలను నిమమ్ళపరిచాడు.
అతడనాన్డు, “ఒకక్ నిముషము ఆగండి. మనము ఎంత చినన్వారమైనపప్టికీ,
లేక మనము ఎంత అలప్ సంఖాయ్కులమైనపప్టికీ, దానిని తీసుకొనుటకు
మనము సమరుథ్లము.” అతడు ఏమి చేయుచునాన్డు? అతడు వాగాద్నమునకు
నమమ్కముగా నిలబడాడ్డు, “నేను ఈ దేశమును మీకిసాత్ను,” అయితే దానిలో పర్తీ
అంగుళము కొరకు మీరు పోరాడాలి.
99 తలీల్, నీవు దానిని నముమ్తావా? దేవుడు నీ సవ్సథ్తను నీకు ఇచిచ్యునాన్డు,
కానీ దానిలోని పర్తీ అంగుళము కొరకు నీవు పోరాడాలి. “మీ పాదములు
అడుగుపెటుట్ పర్తి సథ్లమును, నేను మీకు ఇచిచ్యునాన్ను.”పాదముదర్లు అనగా
భావము “సావ్ధీనపరచుకొనుట.” అదంత మీదే, పర్తీ వాగాద్నము నీకే
చెందియునన్ది, కానీ మారగ్ములోని పర్తీ అంగుళము కొరకు ఇపుప్డు నీవు
పోరాడాలి.
100 ఇపుప్డు, దేవుడు ఏం చెపాప్డో యెహోషువా యెరిగియునాన్డు. అతడు
అబాహాము యొకక్ సంతానమైయునాన్డు. డండి? అతడనాన్డు, “దేవుడు
ఆ దేశమును మనకు ఇసాత్ననాన్డు, నేను దానిని నముమ్తాను, మనము దానిని
తీసుకొనుటకు సమరుథ్లము.” ఇశాయేలు గుంపు పర్జలందరికీ వయ్తిరేకంగా,
అతడు పరీకష్కు నిలబడియునన్ందున, పర్జలంద ములుగ్ , మొరర్పెటాట్రు.
యెహోషువా అనాన్డు, “ఊరకుండుడి! దేవుడు దానిని వాగాద్నము చేశాడు.”
101 నీవెంత పెదద్వాడైనపప్టికీ లెకక్ కాదు, వయ్తిరేకత ఏమైనపప్టికీ లెకక్ కాదు,
వైదుయ్డు ఏమి చెపిప్నపప్టికీ లెకక్ కాదు, దేవుడు వాగాద్నము చేశాడు. దానిని
చేయుట దేవుని వంతు అయి యునన్ది.
102 అతడు ఏం చేశాడు? అతడు యోరాద్ను నది యొదద్కు వచిచ్నపుడు, అతడు
గవినిని సావ్ధీనపరచుకునాన్డు. అదే అతడు చేసియునన్ది.
103 యెరికో, తాబేలు చిపప్లో యబడినటుల్గా ఉనన్ది. అతడేం చేశాడు?
అతడు గవినిని సావ్ధీనపరచుకొనాన్డు.
104 ఒకరోజైతే శ వు అతనిని లాకొక్నుటకు పర్యతన్ము చేశాడు, అతడు
శ వు యొకక్ గవినిని సావ్ధీనపరచుకునాన్డు, ఎంతవరకంటే, అతడు

రుయ్డినే ఆగిపొమమ్ని ఆజాఞ్పించాడు. రుయ్డు అతనికి లోబడి, ఇరువది
నాలుగు గంటలు కదలలేదు.
105 దేవుడు తన వాగాద్నమునకు నమమ్కముగా ఉంటాడు, ఆయన
వాకయ్ము ఓడింపనిచుచ్టకు ముందు, పరలోకములను దివాలా చేసాత్డు.
ఆయన నెరవేరచ్లేని వాగాద్నమును ఆయన ఎనన్ చేయలేదు. “నినున్
సవ్సథ్పరచు యెహోవాను నేనే. వారు రోగుల మీద చేతులుంచినపుప్డు, వారు
సవ్సథ్తనొందుదురు.” ఆమేన్. “నీవు నమమ్గలిగినటల్యితే, సమసత్ సాధయ్మే.”
106 యెహోషువా దానిని నమామ్డు, దేవుడు మిని తిరగకుండా ఆపినపప్టికీ.
మరొక శకిత్తో దానిని అకక్డ పటుట్కొనాన్డు, ఆయన తన సవ్ంత శకిత్;
యెహోషువా తన శ వుల మీద తనకుతాను కోపము తీరుచ్కొనువరకు,
ఇరువది నాలుగు గంటలు పర్పంచము ఎనన్ కదలలేదు. అతడు గవినులను
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సావ్ధీనపరచుకొనాన్డు. నిశచ్యముగా, అతడు చేశాడు. దేవుడు ఎలల్పుప్
నమమ్కముగా ఉంటాడు.
107 ఇపుప్డు ఎకుక్వమంది వీరులను తీసుకొనుటకు మనకు ఎకుక్వ సమయము
ఉండాలని నేను కోరతాను, కానీ నాకు ఇపుప్డు పది నిముషాలు ఉనాన్యి.

డండి, ఈ పర్శసత్మైన వీరులంద , వారునన్టుల్గా, వారు గొపప్ విశావ్స
వీరులైయునాన్రు, వారంద మరణపు గవిని దగగ్ర చనిపోయారు. వారంద
మరణపు గవిని దగగ్ర నశించారు.
108 తరువాత దానివెంబడి అబాహాము యొకక్ రాజ సంతానము వచిచ్ంది.
వారంద ఇసాస్కు నుంచి సహజ సంతానమై యునాన్రు. కానీ ఇకక్డ
అబాహాము యొకక్ రాజ సంతానమైన కీసుత్ వచాచ్డు, అబాహాము యొకక్
విశావ్స సంతానము; మనము తపప్క ఎలా ఉండాలంటే, ఎలా మనము ఆలాగు
ఉనాన్మో లేదో కొంచెం దాద్ం. సహజ సంతానము ఒక మాదిరి మాతర్మే.
మిగిలినవారంద సహజమైన జనమ్ దావ్రా పుటాట్రు, కానీ ఆయన ఒక కనయ్క
గరభ్మున వచాచ్డు. డండి, అలాగైతే ఒక దుడు, అది అబాహాము యొకక్
సంతానము కాదు. ఆయన వాగాద్నము యొకక్ విశావ్స సంతానము దావ్రా
వచాచ్డు. మరియు, అపుప్డు, ఈ మనిషి దావ్రా, మనము ఆయన పిలల్లుగా
ఉండవలసియునాన్ము.
109 ఆయన ఏమి చేశాడో గమనించండి. ఆయన మి మీద ఉనన్పుప్డు,
శ వు కలిగియునన్ పర్తీ గవినిని జయించాడు, సావ్ధీనపరచుకొనాన్డు.
మరియు వాకయ్ము దావ్రా సావ్ధీనపరచుకొనాన్డు. ఆయన జయించాడు.
ఆయన రోగము అను గవినిని మనకొరకు జయించాడు. ఆయన దానిని
చేయుటకే వచిచ్యునాన్డు. ఆయన, రోగులను జాఞ్పకము చేసుకొని, ఆయన
ఆ గవినిని జయించాడు. నీవు దానిని జయించవలసిన పనిలేదు; ఆయన దానిని
జయించాడు. ఇతరులు వారి సవ్ంత గవినులను జయించవలసియునాన్రు. కానీ
నీవు జయించవలసిన పనిలేదు; అది ఇదివరకే జయించబడింది. ఆయన రోగము
యొకక్ గవినులను జయించాడు. రోగము, పాపము యొకక్ గవినులను ఆయన
జయించి, ఆయన ఏం చేశాడు, ఆయన ఏం చేసాత్నని చెపాప్డు? మి మీద
మీరు దేనిని అడుగుతారో, మి మీద మీరు దేనిని బంధిసాత్రో, ఆయన దానిని
పరలోకములో బంధిసాత్డు, గవినికి తాళపు చెవులను మనకు ఇచాచ్డు.
110 వాకయ్ము దావ్రా, ఆయన శోధన అను గవినిని జయించాడు. మరియు
తాళపు చెవులు ఏమనగా, “అపవాదిని ఎదిరించుడి, వాడు మీ యొదద్
నుండి పారిపోతాడు.” అదంత ఆయన జయించాడు; పర్తీ రోగమును
జయించాడు.
111 ఆయన మరణమును జయించాడు, ఆయన పాతాళమును జయించాడు.
ఆయన మరణమును మరియు పాతాళమును జయించాడు. ఇతరులు
జయించలేని దానిని ఆయన జయించాడు, కారణము వారు సహజ
సంతానమైయునాన్రు. ఇది ఆతమ్సంబంధమైన సంతానము. ఆయన సమాధి
అను గవినిని జయించాడు, మరియు మన నీతీకరణము కొరకు, డవ
దినమున తిరిగి లేచాడు.
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112 “మరియు ఇపుప్డు మనము అతయ్ధికమైన జయశాలురము.” మనము ఒక
సావ్సథ్ ముగా, మనము తినన్గా దానిలోనికి నడిచివెళతాము, “అతయ్ధికమైన
జయశాలురము.” ఇపుప్డు మనము ఓడించబడిన శ వుతో వయ్వహరిసుత్నాన్ము.
వాయ్ధి ఓడించబడింది. మరణము ఓడించబడింది. నరకము ఓడించబడింది.
సమసత్ ఓడించబడింది. ఓ, మై! నేను నాకంటే రెండంతల పరిమాణములో
ఉనాన్ను, ఇపుప్డు బహుశా రెండంతల మంచి అను తిని పొందాను. మనము
జయించబడిన శ వుతో వాదిసుత్నాన్ము.
113 అతని యొకక్ తలను నరకివేయుటకు, వారు ఒక రాతి బండకు కటిట్నపుప్డు,
ఆశచ్రయ్ము కాదు, పౌలు ఇలా చెపప్గలిగాడు, “ఓ మరణమా, నీ ముళెళ్కక్డ?
ఎకక్డనీవు అరవగలవో, బుసకొటట్గలవో పు? సమాధి నీ విజయమెకక్డ?
నీవకక్డ ననున్ మలచాలనుకొంటావా? అకక్డ ఉనన్ ఒక ఖాళీ సమాధివైపు నేను
వేలు పెటిట్ పుతాను; మరియు నేను ఆయనలో ఉనాన్ను, అంతయ్దినమున
ఆయన ననున్ లేపుతాడు.” ఓడించబడిన ఒక శ వు!
114 అబాహాము యొకక్ రాజసంతానము! ఇపుప్డు, సహజమైన సంతానము
దానివైపు వేలుపెటిట్ పలేదు. కానీ రాజసంతానము జయించగలదు, ఇదివరకే
జయించింది, ఏలయనగా ఆయన మనముందుగా వెళిళ్, మనకొరకు పర్తి
గవినిని జయించాడు. ఇపుప్డాయన, రెండువేల సంవతస్రముల తరువాత,
బలిషుఠ్డైన జయశాలిగా, మన మధయ్ ఆయన నిలబడియునాన్డు. ఆయన
జయించినది వాయ్ధిని మాతర్మే కాదుగానీ…ఆయన రోగమును జయించాడు.
ఆయన శోధనను జయించాడు. ఆయన పర్తీ శ వును జయించాడు. ఆయన
మరణమును జయించాడు. ఆయన పాతాళమును జయించాడు. ఆయన
సమాధిని జయించి, తిరిగి లేచాడు. మరియు రెండువేల సంవతస్రముల
తరువాత, బలిషుఠ్డైన జయశాలిగా, ఈ మధాయ్హన్ము మన మధయ్ నిలబడి
తననుతాను గురిత్ంపుచేసుకొనుచునాన్డు! ఆమేన్. అబాహాము యొకక్
రాజసంతానమునకు ఆయన సజీవుడని, ఆయన వాగాద్నము సతయ్మని రుజువు
చే త్, ఆయన ఇంక ఇకక్డ సజీవుడుగా ఉనాన్డు! ఓ, మై! శ వు…
115 “ఆయన శ వు యొకక్ గవినిని జయించాడు.” ఆ సంతానానికి,
తననుతాను ఎవరైయునాన్రో సతయ్మును రుజువు చేయుటకు ఇపుప్డాయన
సజీవుడుగా ఉనాన్డు? ఆ ఎనున్కొనబడిన వితత్నములు దానిని డగలవు.
ఆయన దానిని జయించాడు. ఆయన పరీకష్ తరువాత, వాకయ్పు వాగాద్నము
పొందినవారు, వారే కీసుత్ యొకక్ శరీరము లోనికి పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా
ముదించబడియునాన్రు, వారికే (ఎవరు?) హెబీ 13:8 ఆలాగుండునని
నిరాధ్రించాడు. వారు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా లోనికి ముదించబడియునాన్రు, ఆ
పరిశుదాధ్తమ్…దానిని అబాహాము ముందుగా శాడు; విశావ్సము దావ్రా
అతడు దానిని నమామ్డు. మరియు ఆయన ఏమి చెపాప్డో ఆ వాగాద్నము
వైపునకు తిరిగి త్, మనము దానిని సీవ్కరిసాత్ము. మరియు యోహాను
14:12 తిరిగిలేచిన జయశాలి దావ్రా, తానే, ఈ చివరి దినములలో దానిని
నిరాధ్రించియునాన్డు.
116 ఏదో పర్ణాళిక కాదు; కానీ ఒక వయ్కిత్, కీసుత్, జయశాలి. నా సంఘము కాదు,
నా బాపిట్సుట్ సంఘము కాదు, మీ పెసిబ్టేరియన్, మెథడిస్ట్ లేక పెంతెకొసుత్ల
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దావ్రా కాదు; కానీ యేసుకీసుత్ దావ్రా. ఈరోజున ఆయన జీవిసుత్నాన్డు. మన
నీతీకరణము కొరకు, ఆయన దానిపై తిరిగిలేచాడు.
117 మరియు ఆయన జీవిసుత్నన్ందున, మనమును జీవిసాత్మని ఆయన
చెపాప్డు. “మనిషి రొటెట్వలన మాతర్ము కాక, దేవుని నోటనుండి వచుచ్ పర్తీ
మాట వలన జీవిసాత్డు,” వాకయ్ములో ఒక భాగం కాదు, “దేవుని నోట నుండి
వచుచ్ పర్తీ మాట వలన.” “పునరుతాథ్నమును మరియు జీవమును నేనే.
నాయందు విశావ్సముంచువాడు చనిపోయినను బర్తుకును. బర్తికి నాయందు
విశావ్సముంచువాడు ఎనన్టికీ చనిపోడు. దీనిని నముమ్తావా?” పర్తి శ వు
గవినిని తీసుకొనుము!
118 బాస్ వర్త్, ఎలా జయించగలిగాడు, దేవుడు…బాస్ వర్త్ జయశాలిలో
ఉనాన్డు. మరియు ఆ కారణమును బటిట్యే అతడనాన్డు, “నా జీవితములో
అతయ్ంత సంతోషకరమైన ఘడియ ఇపుప్డే.” ఆ-హా. ఆ బలిషుఠ్డైన జయశాలిని
అతడు ఎరిగినవాడు. ఆయన నిశచ్యత ఆయనతో విశర్మించింది. ఓ, మై!
ఇపుప్డు మనము పాడగలము:

జీవించి, ఆయన ననున్ పేమించాడు; మరణించి, ఆయన
ననున్ రకిష్ంచాడు;

సమాధి చేయబడి, ఆయన నా పాపములను రంగా
మోసుకెళాళ్డు;

తిరిగిలేచి, ఉచితంగా ననున్ సదాకాలము నీతిమంతునిగా
చేశాడు;

ఒకరోజు ఆయన వసుత్నాన్డు, ఓ మహిమకరమైన దినము!
119 ఓడిపోయినటుల్గా కనబడినవారికి. ఎడీడ్ పెరెన్ట్, అది అతడేనని నేను
నముమ్తాను, అతడు కైసత్వ పాటలను అమమ్లేకపోయాడు. ఎవ వాటిని
కొనలేదు. దానితో వారు చేయునది ఏమియు లేకునన్ది. ఓ, ఓడిపోయిన ఒక
విశావ్సి! ఒకరోజు, పరిశుదాధ్తుమ్డు అతని మీదకు వచాచ్డు. అతని సాహితయ్మును
సీవ్కరింపని, శ వు యొకక్ గవినిని! ఆతమ్ అతనిని తాకింది, అతడు కలమును
లాకొక్నాన్డు, పారంభపు పాటను దేవుడు అతనికి వాయనిచాచ్డు.

యేసు’ నామము శకిత్ని అంద నమసక్రిసాత్రు!
దేవ తలు సాగిలపడి నమసక్రింపనిముమ్;
రాజ కిరీటమును తీసుకురండి,
అందరికీ పర్భువుగా ఆయనకు కిరీటము పెటట్ండి.

120 గుడిడ్దైన ఫానీన్ కాస్ బై, ఒకసారి. అనన్ది, “దాని భావము నీకేమిటి?”
పెంతెకొసుత్ ఎలివ్స్ పెసీల్ వలే లేక కీసుత్ సంఘము లోని న్ చేసినటుల్గా లేక రెడ్
ఫోలే చేసినటుల్గా, వారు లోకమునకు వారి తలాంతును అమిమ్వేసినటుల్గా, ఆమె
తన యొకక్ జనమ్హకుక్ను అముమ్కొనలేదు. వారు కాడిలాల్క్ కారల్ను, పదిలకష్ల
డాలరల్ బంగారపు పథకములను కలిగియునాన్రు. కానీ ఫానీన్ కాస్ బై ఆమె
సాథ్నమునకు నమమ్కముగా నిలిచింది. ఆమె కేకలు వేసింది:
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ఓ మృధువైన రకష్కుడా, ననున్ దాటిపోవదుద్,
నా దీన మొరను విను;
ఇతరులను నీవు పిలచుచుండగా,
ననున్ దాటిపోవదుద్.
నీవే నా ఆదరణ జలపాతము,
నాకు జీవము కంటే అధికము,

మి మీద నీవు గాక నాకు ఎవరునాన్రు?
లేక పరలోకములో నీవు గాక నాకెవరునాన్రు?

121 వారనాన్రు, “నీవు పరలోకమునకు వెళుళ్నపుప్డు గుడిడ్దానవైతే ఎలా?”
ఆమె అనన్ది, “నేనెలాగైనా, ఆయనను ఎరుగుతాను.”
“ఎలా నీవు ఆయనను ఎరుగుతావు?” అనాన్రు.
“నేను ఆయనను ఎరుగుతాను” అనన్ది.
వారనాన్రు, “శీర్మతి. కాస్ బై, నీవు ఒక పదిలకష్ల డాలరల్ సొముమ్

చేసుకోవచుచ్.”
ఆమె అనన్ది, “నాకు పదిలకష్ల డాలరుల్ అవసరం లేదు.”

122 “నీవు ఎలా ఆయనను గురిత్సాత్వు?” ఆమె అనన్ది:
నేను ఆయనను ఎరుగుదును, నేను ఆయనను

ఎరుగుదును,
ఆయన పర్కక్ దావ్రా విమోచించబడి నేను నిలబడతాను;
నేను ఆయనను ఎరుగుదును, నేను ఆయనను

ఎరుగుదును.
123 “నేను ఆయనను డలేకపోయినటల్యితే, నేను ఆయన చేతులలోని
గాయములను సప్ శిసాత్ను.” ఆమె తన శ వు యొకక్ గవినిని
సావ్ధీనపరచుకుంది. అవును.
124 నీవు కీసుత్లో ఉనన్టల్యితే! ఆయననాన్డు, “మీరు నాయందును, నా మాటలు
మీయందును నిలిచియునన్ యెడల; మీకు ఏ తాళపుచెవి అవసరమో అడుగు,
నీవు ఏ గవినిని తీసుకొనగోరుచునాన్వో అడుగు; నీకు ఏది ఇషట్మో అడుగు,
అది నీకు అనుగర్హించబడును. మీరు నాయందును, నా మాటలు మీయందును
నిలిచియునన్ యెడల, మీ ముందుకు వచేచ్ ఏ శర్తువు యొకక్ గవినినైనా మీరు
తీసుకోవచుచ్.” మీరు అబాహాము యొకక్ రాజసంతానమైయునాన్రు.
125 ఎలాంటి గవిని నీ ముందు నిలబడియునన్ది? అది రోగమైనా, దానిని
జయించుటకు నీవు అధికమైనవాడవు. అలాగైతే మనము చెపప్గలము, ఈ
దయగల పాత పాటను పాడుదాము:

గర్ంథములోని పర్తీ వాగాద్నము నాదైయునన్ది,
పర్తీ అధాయ్యము, పర్తీ వచనము…ఎంతో దైవికమైనది,
నేను ఆయన దైవిక పేమయందు నమమ్కముంచుచునాన్ను,
ఏలయనగా గర్ంథములోని పర్తీ వాగాద్నము నాదైయునన్ది.



20 పలుకబడిన మాట

126 మనము అధికమైన జయశాలురము, అబాహాము యొకక్ సంతానము
శ వు యొకక్ గవినిని సావ్ధీనపరచుకుంటుంది! ఈ కారయ్ములు జరుగవు
అని వారు చెపిప్నపుప్డు, దానిని ఒక దయయ్మని, లేక బయలెజ్ బు అని, లేక
మరొకటిగా దానిని వారు పిలువగోరినపుప్డు, నిశచ్యముగా దేవుడు పర్తీ గవినిని
సావ్ధీనపరచుకొని, శ వును జయిసాత్డు.

మనము పారిథ్ంచుకుందాం.
127 పర్భువా, అబాహాము యొకక్ సంతానము…పర్భువా, వారు దానిని బహుశా

సాత్రని నాకు తెలుసు. నిజమైన నేలను తాకకుండా, ఎలా ఆ వాకయ్ము
పడుతుంది? వారు ఇపుప్డు గర్హిసాత్రని నేను పారిథ్సాత్ను. పారథ్నా వరుసలోనికి
వచుచ్ పర్తీ వయ్కిత్ సవ్సథ్పడునుగాక.
128 పర్భువా, ఇకక్డ ఇంక తమ ఒపుప్కోలును చేయనివారు, కీసుత్
కొరకు బహిరంగముగా నిలబడనివారు ఉనన్టల్యితే, నీ నుండి వారిని

రముగా తీసుకొనివెళుళ్, మృతమైన కారయ్మునకు, చలల్ని, నులివెచచ్ని
సిదాధ్ంతములనిన్టిని, వారు నిరాకరించుటకు సిదధ్పడుదురు గాక. మరియు
వారు ఇపుప్డు నిలబడి, “నా రకష్కుడుగా నేను ఆయనను సీవ్కరిసాత్ను,” అని
చెపుప్దురుగాక. అపుప్డు ఆ దినమున నీవు వారి కొరకు నిలబడతావు.
129 మన తలలను మనము వంచియుండగా, ఒక కష్ణము అకక్డ పారథ్న
కొరకు నిలబడగోరుచునన్టల్యితే, చెపప్ండి, “ఆయన దైవ సనిన్ధిలో, నేను
ఇపుప్డు ఆయన కొరకు నిలబడగోరుచునాన్ను, అటుల్ నా కొరకు ఆయన ఆ
దినమున నిలబడతాడు.” మీరు నిలబడగలిగినటల్యితే, మీ పేరు జీవగర్ంథములో
ఉంచబడునటుల్గా, మీరు ఒక అవకాశము ఇవావ్లని నేను మిముమ్ను
అడుగుతాను. ఏదో ఒక సంఘములో చేరాలని నేను మిముమ్ను అడుగుటలేదు.
మీరు ఆయనను ఎరుగనివారుగా ఇకక్డ ఉనన్టల్యితే, కీసుత్నొదద్కు రమమ్ని నేను
మిముమ్ను అడుగుచునాన్ను.
130 కుమారుడా, పర్భువు నినున్ దీవించునుగాక. అకక్డ మరొకరునాన్రా,
“నేను ఇపుప్డు నిలబడతానని” చెపప్ండి. ఓ సీత్, పర్భువు నినున్ దీవించునుగాక.
నా సహోదరీ, పర్భువు నినున్ దీవించునుగాక. “నాకు కావాలి…” దేవుడు
నినున్ దీవించును. దేవుడు నినున్ దీవించును. “ఈ మధాయ్హన్మున నా
నిరణ్యమును నేను తీసుకొంటాను.” మీ చకక్ని పర్జలు, సీత్లు మరియు
పురుషులు, “ఈ మధాయ్హన్మున నేను నా నిరణ్యమును తీసుకుంటాను” అని
పైకి నిలబడుచునాన్రు.
131 ఆ దినమున వైదుయ్డు ఇలా చెపిప్నపుప్డు, “మంచిది, అతని రకత్ము
కారిపోవుచునన్ది, బర్దద్లైపోయాడు, రకత్ము కారుచునన్ది, మరణము అతనిమీద
ఉనన్ది లేక ఆమె మీద ఉనన్ది.” లేక, ఒక ఉదయమున, నీవు నీ తీరామ్నమును
గురుత్చేసుకుంటావు. ఇపుప్డు నీవు ఆయన కొరకు నిలబడుము.
132 “మీరు మనుషుల యెదుట ననున్ రిచ్ సిగుగ్పడినటల్యితే, నా తండి
యెదుట మరియు ఆయన పరిశుదధ్ తల యెదుట నేనును సిగుగ్పడతాను.
కానీ మనుషుల ముందు మీరు ననున్ ఒపుప్కొనన్టల్యితే, అపుప్డు నేను నా తండి
యెదుట మరియు తల యెదుట ఒపుప్కొంటాను.”
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133 నా సహోదరీ, పర్భువు నినున్ దీవించునుగాక. ఇంకెవరైనా మిదెద్ మీద అకక్డ
ఉనాన్రా? ఇపుప్డే, మనము వేచియుండగా. వారిలో కొందరు, ఎకుక్వమంది
ముఖయ్మైన నేలపై ఉనాన్రా? మంచిది. సేన్హితుడా, నీ మాట పర్కారము నేను
తీసుకొంటాను.
134 వాకయ్ము ఫలించి నేలపై పడినటల్యితే, ఆ బావి దగగ్రునన్ సీత్వలే, ఆమె
గర్హించింది. జగతుత్ పునాదికి ముందే, ఆమె పరలోకము నుండి పాతినిథయ్ము
వహించింది. ఆ వెలుగు దానిని తాకినపుడు, ఆమె దానిని గురిత్ంచింది.
135 నా సోదరుడా, పర్భువు నినున్ దీవించునుగాక. అది ఒక సాహసము…నా
సోదరుడా, పర్భువు నినున్ దీవించునుగాక. నీ జీవితములో నీవు గొపప్ కారయ్ములు
చేయవచుచ్నుగానీ; ఇది నీవు ఎనన్డైనా చేయబోవు అతిగొపప్ కారయ్ము, ఇపుప్డు,
కీసుత్ కొరకు నిలబడుము.
136 మా పరలోకము తండీ, ఈ మధాయ్హన్ము, కొంత మంచి నేలపై వితత్నము
చలల్బడింది. జీవము పైకి పొరుల్వచుచ్చునన్దేమో సాత్ము. సీత్లు, పురుషులు
వారి పాదములపై నిలబడాడ్రు, మరియు సమసత్ , చుచునన్ దేవుని
నేతర్ము, ఆయన సరవ్శకిత్మంతుడు, సరావ్ంతరాయ్మి, సరవ్జాఞ్నియై యునాన్డు,
వారిని సుత్నాన్డు. తండీ, వారు నీవారైయునాన్రు. ఇపుప్డు వారిని,
బహుమానములుగా నేను వారిని హాజరుపరుసాత్ను.
137 అపుప్డకక్డ నిలబడియునన్వారి యొకక్ అనుభవము, వారు ఏమి
చేసియునాన్రో వారు ఎరిగియునాన్రు, దీని భావమేమిటో వారు ఎరిగియునాన్రు,
పర్భువు యొకక్ తృణీకరింపబడిన కొదిద్మందితో వారు నిలబడి, వారు
నిరణ్యము తీసుకొందురుగాక. వారు నీ సనిన్ధిలో నిలబడువరకు, వారు
నమమ్కముగా నిలిచియుందురు గాక, అపుప్డు ఆ మాధురయ్మైన సవ్రము ఇలా
చెబుతుంది, “అవును, ఒక దినమున బాటన్ రోగ్ లో, లేక డెన్ హాం సిప్ంగ్స్ అని
పిలువబడుచునన్ ఒక చినన్ సథ్లములో, అతడు నా కొరకు నిలబడాడ్డు, తండీ, నేను
ఇపుప్డు అతని కొరకు, లేక ఆమె కొరకు నిలబడతాను.” పర్భువా, దయచేయుము.
వారు నీవారైయునాన్రు, యేసు’ నామములో. ఆమేన్.

మీ నిరణ్యమును బటిట్, పర్భువు మిముమ్ను దీవించునుగాక.
138 ఇపుప్డు నాకు ఈ ఒకక్ పని చేయండి. ఈ సంఘకాపరులు చుటుట్పర్కక్ల
మీరునన్టల్యితే, కనుగొనండి, కొందరిని డండి, వారితో మాటాల్డండి.
ఇంక మీరు కైసత్వ బాపిత్సమ్మును పొందకపోయినటల్యితే, ఆలాగు చేయండి.
ఇపుప్డు విశావ్సుల మధయ్లోనికి మీరు వెళళ్ండి, నిజమైన విశావ్సులు, వేషధారులు
కాదు; నిజ విశావ్సులు.

మనము పారిథ్ త్ ఉండగా, ఈ చేతిరుమాళళ్ కొరకు పారిథ్దాద్ం.
139 పరలోక తండీ, ఈ చేతిరుమాళుళ్ ఇపుప్డు బయటకు వెళల్బోవుచునన్వి;
ఎకక్డకో, నాకు తెలియదు. ఎకక్డో ఒక వృదధ్ తండి, ఒక బురదలో రొచ్ని
బహుశా ఈ చేతిరుమాళుళ్ వచుచ్ట కొరకు కనిపెడు ఉండవచుచ్; ఒక
చినన్ బిడడ్ రోగముతో హాసిప్టల్ లో మంచము మీద పరుండి ఉండవచుచ్;
ఒక తలిల్ నిరాఘ్ంతపో నిలబడి, ఈ చేతిరుమాళుళ్ తిరిగి వచుచ్టకొరకు
ఎదురు త్ ఉండవచుచ్. పరలోకపు తండీ, నీవు వాటితో వెళళ్మని పారిథ్సాత్ను.
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ఈ దినమున నీ సనిన్ధి యొకక్ ఆనవాలుగా, మేము బోధించినటుల్గా మాకు
నీయందు విశావ్సమునన్ది, అబాహాములో ఉనన్ విశావ్సము, మరియు యేసుకీసుత్
దావ్రా ఉతప్తిత్ చేయబడి, మాకీయబడిన విశావ్సము, ఈ చేతిరుమాళళ్తో వెళిళ్,
పర్తీఒకక్ వారి మీద ఉంచబడినపుప్డు, పర్తీ ఒకక్రినీ సవ్సథ్పరుచునుగాక.
యేసు’ నామములో, మేము వాటిని పంపుచునాన్ము. ఆమేన్.
140 ఇపుప్డు పారథ్నా వరుసను పిలవక మునుపు, ఒకక్ కష్ణం. సరవ్శకిత్మంతుడు,
బలవంతుడైన దేవుడు, గొపప్వాడు, సరవ్శకిత్మంతుడు…దయతో,
సేన్హితులారా, నేను రోగుల కొరకు పారథ్న చేయబోవుచునాన్ను, మరియు
నేను…బహుశా, మీరు ఇకక్డకు వచుచ్నపుప్డు, మీకు ఏమి
చెపప్కపోవచుచ్; మీలో కొందరు ఆ సమయమునకు ముందే వెళిళ్పోతారు. మీరు
ఏమైయునన్పప్టికీ, ఒకక్ కష్ణం కితం మీరు కనీసం నిలబడలేకపోయిన , అది
మీకు నిశచ్యత లేదు…
141 నీవు ఒక సంఘములో సభుయ్డవై ఉనన్టల్యితే, అది మంచిదే, కానీ అది
తగినంతగా మంచిది కాదు. డు, ఆ ధనికుడైన యౌవవ్న నాయ్యాధిపతి, ఒక
మంచి సంఘ సభుయ్డై ఉనాన్డు. డండి? అతడు నితయ్జీవమును పొందుటకు
ఏమిచేయాలని యేసును అడిగాడు. అతడు దానిని ఎనన్ అంగీకరించలేదు.
అతడు నడిచి వెళిళ్పోయాడు. అది ఒక యౌవవ్నసుథ్డు చేయు ఏలాటి వెరి
పని. అతని సాథ్నము తీసుకోవదుద్. చివరిసారిగా అతడు ఎకక్డ గురిత్ంచబడాడ్డో
మీకు గురుత్నన్దా? కొదిద్ కాలము తరువాత, అతడు వృదిధ్ చెందాడు. అతడు
బాగా ధనవంతుడయాయ్డు. అతడు ఏ సాథ్నమునకు వచాచ్డనగా, చివరకు అతని
కొటుల్ నిండిపోయాయి. కానీ తరువాత అతని చివరి గురిత్ంపును మనము
కనుగొనన్పుప్డు, అతడు పాతాళములోని, అగిన్జావ్లలలో బాధింపబడాడ్డు. అది
నీకు సంభవించనీయవదుద్. కీసుత్ను అంగీకరించుము.
142 యౌవవ్నసుథ్లైన మీరు, యౌవవ్న బాలికలైన మీరు, యౌవవ్న బాలులారా,
జీవితం యొకక్ మలుపునొదద్, సరిగాగ్ దానిని చేయండి. నా మాట వినండి,
మీ సోదరుడుగా, మిముమ్ను పేమించువాడుగా. నేను మిముమ్లను
పేమించుచునన్ందులనే నేను ఇకక్డ ఉనాన్ను. నేను దేవునిని పేమిసాత్ను,
మరియు మిముమ్లను పేమిసాత్ను, నేను మిముమ్లను పేమించకుండా, నేను
దేవునిని పేమించలేను.
143 దానికంటే ఎకుక్వగా, మీ విమరశ్ను బయట ఉనన్ నా కుమారునికి
అందచేయండి, లేక నా పిలల్లలో ఒకరికి. ననున్ కొంచెము…నేను అది లేకుండా
వెళతాను. ఏ తలిల్దం లైనా దానిని చేసాత్రు; ఆలాగునే దేవుడు చేసాత్డు.

డండి? ఆయన పర్జలను పేమించండి. ఒకరినొకరు పేమించండి.
144 నీవంటావు, “ఎందుకని వారిని గదిద్సాత్వు?” నిజమైన పేమ దిదుద్బాటుతో

డినది.
145 మీ బిడడ్ బయట వీధిలో రొచ్నటల్యితే; నీవు ఇలా అంటావా, “మంచిది,
అకక్డ నియర్ రొచ్నాన్డు. అతను తపప్క దానిని చేయ డదు, అయితే
నేను ఆయన భావనలను గాయపరచను.” అలాగైతే నీవు అతనిని పేమించుట
లేదు. అతను అకక్డ చంపబడతాడు. నీవు అతనిని పేమించినటల్యితే, నీవు
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అతనిని లోపలకి తెచిచ్, అతనికి కొనిన్ దెబబ్లు వేసాత్వు. అతడు లోబడునటుల్
చేసాత్వు.
146 దేవుడు ఆ విధంగానే చేసాత్డు. పేమ దిదుద్బాటుతో డినది, అదియే
నిజమైన పేమ.
147 ఒక బోధకుడు నిలబడి, మిముమ్ను దిదద్కపోయినటల్యితే, మీరు జుటుట్
కతిత్రించుకొని, రంగులు, అలాంటి మురికిని వేసుకొననిచిచ్నటల్యితే, దానిని
గదిద్ంచకపోయినటల్యితే, అకక్డ సరైన పేమ లేదు. మీరు డు లేక
నాలుగు సారుల్ పెండిల్ చేసుకొని, అలాటి కారయ్ములతో మిముమ్ను ముందుకు
వెళళ్నిచిచ్నటల్యితే, అకక్డ నిజమైన పేమ లేదు. మిముమ్లను ఈ సంఘములో
చేరనిచిచ్, మీ వీపును నిమిరి, ఏదో ఒక సిదాధ్ంతముతో మిముమ్లను తేలికగా
చేసినటల్యితే, అపుప్డు, “నీవు చేయవలసిందలాల్, ఒక పరిశుదధ్ సంఘములో
చేరుటయే,” అపుప్డకక్డ ఏ పేమయు లేదు. లేక, ఆ మనిషి రిత్గా
మతిభర్మించినవాడైనా అయి ఉండాలి, లేక అతడు డనివాడైనా అయి
ఉండాలి.
148 నిజమైన పేమ దిదుద్బాటుతో డినది, మరియు నినున్ అది వాకయ్మునొదద్కు
తిరిగి తెసుత్ంది.
149 ఆయన ఏమి చెపిప్యునాన్డో, ఎలాగో, యేసు వైపు డండి, ’ఆయన
రకత్ము కొరకు సహితము వారు కేకలు వేసుత్నన్పుప్డు, ఆయన ఎంతమటుట్కు
వారిని పేమించియునాన్డనగా, వారి సాథ్నములో ఆయన చనిపోయాడు.
150 ఇపుప్డు ఆ గొపప్ పరిశుదాధ్తుమ్డు బహుశా…ఒకక్ నిముషము నేను
కనిపెడతాను. మనము పారంభించకముందు, పరిశుదాధ్తమ్ అభిషేకము
నా మీదకు వచుచ్వరకు నేను కనిపెడతాను. నేను బోధించుచునాన్ను. మీ
సహకారమునకు వందనములు.
151 ఇపుప్డు, ఇకక్డ ఉనన్ పర్తీ ఒకక్ , మీరు ఎకక్డ ఉనన్పప్టికీ, ఈ కటట్డలో
ఎకక్డ ఉనన్ , ఒకక్ నిముషము పారథ్న చేయండి, చెపప్ండి, “పర్భువైన యేసు,
నాకు సహాయము చేయుము! నాకు సహాయము చేయుము! ననున్ నీ వసత్పు
చెంగును తాకనిముమ్.” మీకు తెలుసా, యేసు అనాన్డు, ఆ సీత్ ఆయన వసత్పు
చెంగును తాకినపుప్డు, భౌతికముగా, ఆయన దానిని సప్ శించలేదు, కానీ ఆయన
చు ట్ తేరి సి, ఆమె ఎవరో, ఆమె ఏమి చేసిందో ఎరిగియుండెను. ఈ
మధాయ్హన్ము ఆయన అదే యేసుయై యునాన్డు, మన వాయ్ధుల దావ్రా మనము
ఆయనను తాకగలిగే ఒక పర్ధాన యాజకుడు.
152 దేవుడే ఈ వాగాద్నము చేశాడని మరొకసారి (ఆయన దానిని పునుగాక)
మనము సొదొమ దినములలో జీవించుచునాన్మని, అది సతయ్మై యునన్దని
మీలో పర్తీ ఒకక్ నముమ్తారా? ఈ కటట్డములో, మీలో ఎంతమంది
నముమ్చునాన్రో, మీ చేతులెతత్ండి.
153 సొదొమ దినములలో ఉనన్టుల్గా, మనము జీవిసుత్నాన్ము. రిత్
కర్మము కలుషితమయియ్ంది, పర్పంచ కర్మము సమసత్ , సంఘ కర్మము,
రాజకీయ కర్మము కలుషితమైపోయింది. అకక్డ ఏది మిగులలేదు.
రాజకీయములు ఎంతో కలుషితమైపోయాయి. పర్తీచోట పదధ్తులనిన్ ,
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మన నియంతలంద కలుషితమైనారు. సంఘము ఆ విధముగానే మారింది.
కుటుంబములు ఆ రీతిగానే. కలుషితమైనాయి, సొదొమ కాలము!
154 అలాగైతే, గురుత్ంచుకోండి, దేవుడు మీ ముందు దానిని కలిగియునాన్డు,
అపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, ఆయన మానవ శరీరములో తననుతాను పాతినిథయ్ం
వహిసాత్నని చెపాప్డు, వాగాద్న కుమారుడు రంగము మీదకు రాకమునుపు,
సొదొమ ముందు చేసినటుల్గా ఆయన చేసాత్డు. ఆయన మొదటి సాథ్నములో
చేసినటుల్గానే, దానిని పరిచయము చేయుటకు వాగాద్న కుమారుని రాకను

చించుటకు, ఒకనిని పంపుతానని ఆయన వాగాద్నము చేశాడు; ఆయననాన్డు,
“ఆలాగుననే మనుషయ్ కుమారుడు పర్తయ్కష్మగు దినమున జరుగును.”
155 మీరెవరో నాకు తెలియదు. మంచిది, మిస్ థామస్న్, ఆ సీత్ సంబంధమైన
బాధను, ఇబబ్ందులను, దేవుడు నినున్ బాగుచేసాత్డని నీవు నముమ్తావా?
నీవు నమమ్గలవా? నీవు నముమ్తావా? మిస్, మిస్ థామస్న్, ఆయన నినున్
బాగుచేసాత్డని నీవు నముమ్తావా? అలాగైతే, నీ చేతులనెతుత్ము.
156 అకక్డ ఒక సీత్ తినన్గా నీ వెనుక రొచ్నన్ది. ఆమె పారిథ్ంచుచునన్ది. ఆమెకు
నరముల వాయ్ధి ఉనన్ది.
157 తినన్గా ఆమె పర్కక్గా రొచ్నన్ ఒకరు, కడుపు బాధతో ఉనన్ది, ఆమె

డా పారథ్న చేయుచునన్ది. నీవు దానిని పోగొటుట్కొనబోవుచునాన్వు, నీవు
గమనించవదుద్. నీవు ఇకక్డ వయ్కిత్వి కావు. నీవు మిసిసిపిప్ వాసివి. మీరు శీర్
మరియు శీర్మతి సిట్ంగర్. మీ హృదయమంతటితో మీరు నమిమ్నటల్యితే,
యేసుకీసుత్ మిముమ్లను సవ్సథ్పరుసాత్డు. మీరు దానిని నమమ్గలిగినటల్యితే. మీరు
నముమ్తారా? అలాగైతే మీరు దానిని పొందవచుచ్. అలాగే. పర్జలందరికీ అది
మీరు అని చునటుల్ మీరు చేతులెతత్ండి.
158 ఆ పర్జలు నాకు తెలియదు. నా జీవితములో నేను ఎనన్ వారిని

సియుండలేదు. సేన్హితుడా, నీవు తపప్క దానిని నమామ్లి. ఆయన
తననుతాను గురిత్ంపుచేసుకొనుచునాన్డు. మీ హృదయమంతటితో, మీరు దానిని
నముమ్తారా? [సమాజము, “ఆమేన్” చెపిప్ంది.—సంపా.]
159 అయాయ్, ఎందుకు మీ తలను ఊపుచునాన్రు, అలా నావైపు డండి?
అవునండి. నీవు దానిని చేసిన కారణమున, నేను ఒకక్ నిముషము నీతో
మాటాల్డగోరుచునాన్ను. నీవు ఒక విధముగా ఇకక్డ రొచ్నన్ నావైపు సుత్నన్
ఒక వృదధ్ పెదద్మనిషివి. అలాటి యథారథ్తతో, నావైపు శాడు. అతడు
దానిని నమామ్డు. పకష్వాతము కలిగిన ఒకరికొరకు నీవు పారిథ్సుత్నాన్వు. కానీ,
నీ ముఖయ్మైన పారథ్న ఏమనగా, నీకు అవసరమైనది, నీవు పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము
కొరకు పారథ్న చేయుచునాన్వు. అది నిజము. ఆ-హా. అది సతయ్ము. నీవు
దానిని నమిమ్నటల్యితే! ఓ సీత్, నీవు ఉదోయ్గము కొరకు వెదుకుచునాన్వు.
అదియుగాక, నేను ఒక దేవుని పర్వకత్నని, లేక ఒక దేవుని సేవకుడినని నీవు
తెలుసుకొనగోరావు, నీకు రెండు ఆపరేషనుల్ కలిగియునాన్వు. అది నినున్ ఒక
విధముగా బలహీనురాలుగా చేసింది. ఆతమ్సంబంధముగాను, అనిన్ రకములైన
ఇబబ్ందులను నీవు కలిగియునాన్వు. అవనిన్ పరిషక్రించబడి యునాన్యి
అని నేను నీకు తెలుపగోరుచునాన్ను. నీ విశావ్సము నినున్ సవ్సథ్పరిచియునన్ది.
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160 [టేపులో ఖాళీ ఉనన్ది—సంపా.] …అకక్డ తినన్గా నీ పర్కక్నే రొచ్నన్
వయ్కిత్. ఆమె పారథ్న చేయుచునన్ది. ఇపుప్డు డు. ఆయన నీ పారథ్న వినాన్డు,
నీవు ఆయనను తాకియునాన్వు. నీవెవరవో నాకు తెలియదు, కానీ ఆయనకి
తెలుసు. నీవు దేనికొరకు పారథ్న చేయుచునాన్వో నేను చెబుతాను. నీవు నీ
హృదయమంతటితో నముమ్తావా? నీవు పితాత్శయము వాయ్ధితో బాధపడు ,
పారిథ్సుత్నాన్వు. దేవుడు నినున్ సవ్సథ్పరిచి, బాగుచేయునని నముమ్తావా? నీ పేరు
శీర్మతి. సిమ్త్. అది నిజము. నీ చేతినెతుత్ము.
161 డండి, ఆయన తననుతాను గురిత్ంపు చేసుకొనుచునాన్డు. అది
ఏమైయునన్ది? అబాహాము యొకక్ సంతానము, అబాహాము కలిగియునన్
విశావ్సము, ఆయన వాకయ్మును రుజువు చే త్, చనలు దానిని వెంబడి త్,
అది మన మధయ్నునన్ యేసుకీసుత్యై యునాన్డు.
162 ఎవరు, ఎనిన్ కారుడ్లు పారిథ్ంచబడవలసియునన్ది, మీ చేతులనెతత్ండి, నీ
కారుడ్ కలిగియునాన్వా? ఓ, మనము పారథ్నా వరుసను పారంభించుట మంచిది.
163 మీరు డండి, మీకు అరథ్మయియ్ందా, మీకు అరథ్ం కాలేదా? ఇపుప్డు
ఆ ఆతమ్ సవ్సథ్పరచుట మాతర్మే కాక. అది ఆయన ఇకక్డునాన్డని అది
మాతర్మే గురిత్ంపుచేయుచునన్ది. రోగుల కొరకు పారథ్న చేయుటకు మీ యొకక్
సంఘకాపరులు అదే అధికారమును కలిగియునాన్రు. అదే అధికారమును
కలిగియునాన్రు నిశచ్యముగా, “నమిమ్న విశావ్సుల వలన ఈ చక కియలు
వెంబడిసాత్యి.”
164 ఇపుప్డు ఇకక్డ ఉనన్ కాపరులైన నా సేన్హితులను కోరుచునాన్ను. (అది
సరియే, శోతల మధయ్లో నుండి పిలుపు…?…)
165 ఇకక్డ ఉనన్ సేవకులు ఎంతమంది మీ హృదయమంతటితో నముమ్తారు,
ఇకక్డునన్ సేవకులు, నముమ్తారా? ఓ, వందనములు. మీరు నిలబడినటల్యితే,
నేను ఆశచ్రయ్పోతాను? ఇకక్డకు రండి, ఒకక్ నిముషము నాతో పాటు నిలబడండి,
ఇకక్డే తినన్గా, రోగుల కొరకు పారథ్న చేదాద్ము. తినన్గా ఇకక్డకు రండి. ఇపుప్డు,
సవ్సథ్త జరుగుటను మీరు సాత్రు, ఏమి సంభవిసుత్ందో గమనించండి.
166 ఇకక్డకు రండి, వచిచ్, రెండు వరుసలుగా నిరిమ్ంచండి. నేను ఒకక్ కష్ణములో
అకక్డకు వచుచ్చునాన్ను, రోగుల కొరకు పారథ్న చేయుటకు. నముమ్చునన్
కాపరులు, విశావ్సులుగా తముమ్నుతాము గురిత్ంపుచేసుకొనువారు. అదే, నీవు
నముమ్తావా, ఇకక్డకు వసుత్నాన్వు. నీవు శుదధ్మైన, పవితర్మైన జీవితమును
జీవించుచునాన్వా. గురుత్ంచుకో, యేసుకీసుత్నకు పాతినిథయ్ము వహించుట
దావ్రా, ఏమి బయటకు రాబోవుచునన్ది ఇపుప్డు డండి!
167 బెల్యిర్ సోదరుడా, నీవు అకక్డ ఉనాన్వని నాకు తెలుసు, నీవు లేక
సోదరుడు పాట్. సాధారణముగా మనము చేయునటుల్గా రెండు వరుసలు దారిని
నిరిమ్దాద్మా, నీవు మరియు సోదరుడు పాట్.
168 నముమ్చునన్ సంఘకాపరులు, నమమ్బోవుచునన్ కాపరులు! ఇపుప్డు,

డండి, దేవుడు ఎంతగానో తన వాకయ్ముతో తననుతాను గురిత్ంపు
చేసుకొనన్టల్యితే, ఆయన వాకయ్ముతో, అది బైబిలు యైయునన్దని మీలో
ఎంతమందికి తెలుసు, యేసు దీనిని చెపాప్డు, “నమిమ్నవారి వలన ఈ
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చక కియలు కనబడును. వారు రోగుల మీద చేతులుంచినపుడు, వారు
సవ్సథ్తనొందుదురు”? సంఘకాపరులారా, విశావ్సులుగా మిముమ్ను మీరు
గురిత్ంపుచేసుకొనుటకు మీరు ఇకక్డకు వచిచ్యునాన్రు. కాదా? మీరు విశావ్సులు
(మీరు కాదా?), కానియెడల మీరు ఇకక్డ నిలబడియుండేవారు కాదు. ఇపుప్డు
యేసు ఏమి చెపాప్డు? “నమిమ్నవారి వలన ఈ చకకియలు కనబడును.” మీతో
నేను ఒక విశావ్సిని.
169 నేను అకక్డకు వసుత్నాన్ను. వీళుళ్ మన పర్జలు, మరియు మనము ఈ
మందలపై కాపరులమైయునాన్ము. నా చేతులను మీ చేతులలో ఉంచి,
ఇపుప్డు మీతో కలిసి నా వలను వేయుటకు వచుచ్చునాన్ను. ఈ పర్జలను
దరిశ్ంచుచుండగా, మీ మనసులో ఒక చినన్ సందేహమైనా ఉనన్టల్యితే,
ఇపుప్డే తినన్గా బయటకు వేయుము; ఆ పర్కారము ఈ పర్జలు దరిశ్ంచుటకు
వచిచ్నపుప్డు, అపుప్డు పర్తీఒకక్ దరిశ్ంచుటకు వచుచ్చునాన్రు, మనము
వారిమీద చేతులుంచుదాము, వారు సవ్సథ్పడతారు. మీ హృదయమంతటితో
ఇపుప్డు నముమ్తారా, పర్తీ ఒకక్ ? [సంఘకాపరులు, “ఆమేన్” చెపాప్రు.—
సంపా.]
170 వారు దాటివెళుళ్చుండగా, ఇతరుల కొరకు ఎంతమంది
పారిథ్ంచబోవుచునాన్రు, మీ చేతులెతత్ండి. “నేను పారథ్న చేసాత్ను.”
171 గురుత్ంచుకో, నీ తలిల్, నీ తండి, నీ కుమారెత్ లేక నీ కుమారుడు, నీ సహోదరి
లేక సహోదరుడు కావచుచ్. మరియు వారు నీవారు కాకపోయినా, ఎవరో కావచుచ్,
ఈ వరుస గుండా రాబోవుచునాన్రు. అది వారు కాయ్నస్ర్ తో చనిపోవుచునన్
వారైయునన్టల్యితే, లేక ఏదో భీకరమైన వాయ్ధి కావచుచ్, మనుషులు లోతైన
యథారథ్త కలవారుగా ఉండాలని నీవు కోరుకోవా? నిశచ్యముగా, మనము
కోరుకొంటాము.
172 ఇపుప్డు, నేను నముమ్చునాన్ను, ఇపుప్డు ఈ వరుసలో ఇకక్డునన్వారు, ఆ
పర్కక్కు ఎదురుగా నిలబడండి, పారథ్నా కారుడ్తో. కుడివైపున ఉనన్వారంద ,
ఆ వైపునకు ఎదురుగా నిలబడండి. ఇపుప్డు, మారగ్ములో, ఎడమవైపు వారిని
ఆపండి; అంతా కికిక్రిసిపోయారు, మీరు డండి, ఎలాగో మీకు తెలియదు,
మనము ఏమి చేయుచునాన్ము. మంచిది, ఈ పర్కక్న ఉనన్వారంద , ఇకక్డ
నిలబడండి. ఇపుప్డు కుడివైపున ఉనన్వారంద , ఈ దారిగుండా రండి,
’కారణము, మీరు కిందికి రాబోవుచునాన్రు, చు ట్ వసాత్రు.
173 మీరు ఎలా వెళతారు, బోరడ్ర్ సోదరుడా, వారు బయటకు ఎలా వెళతారు?
తినన్గా పర్కక్ దావ్రం గుండా బయటకు, చు ట్ తిరిగి కటట్డములోనికి మరలా
వసాత్రు.
174 కాబటిట్, కొనిన్ నిముషములలోఈ పర్కక్వారు పిలువబడినపుడు, వారంద
పైకి నిలబడతారు. అదేమిటో ఇపుప్డు మనము దాద్ం…మంచిది, ఈ వైపు
వారు, ఈ మీదుగా పైకి రండి. మీ పారథ్నా కారుడ్లను పటుట్కొని ఉండండి, ఈ
వైపుకి రండి. మరియు మిదెద్ మీద ఉనన్వారు అకక్డ ఆ వరుస చివరలో వారిని
కలుసుకొనుటకు తినన్గా రండి. ఇపుప్డు ఎడమవైపునునన్వారు, ఎడమవైపునకు
పైకి వెళళ్ండి. మరియు అపుప్డు, మీరు డండి, మీరు వరుసకటిట్ఆమారగ్ములో
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వెనుకకు వెళళ్ండి; వెనుకకు తిరగండి, ఆ వైపునకు తిరగండి. డండి? మీరు
తినన్గా చు ట్ వరుసను వెంబడిసాత్రు, అపుప్డు ఏ మాతర్ము మనకు కలగలుపు
ఉండదు.
175 తరువాత పైన మిదెద్ మీద ఉనన్వారు, వారినొదద్ దారిలో తినన్గా మీ
సథ్లములను చేరుకోండి, మరియు వారు ముందుకు వచుచ్చుండగా తినన్గా
వారితో కలవండి.
176 ఇపుప్డు, పర్తీఒకక్ , తినన్గా వెనుకకు నడవండి, తినన్గా చు ట్ ఉనన్
వరుసను ఇకక్డ కలుసుకొను వరకు తినన్గా వెనుకకు నడవండి. ఈ చు ట్
తినన్గా రండి, ఇకక్డ పైకి, చు ట్ తినన్గా నడచుట పారంభించి, తినన్గా ఇకక్డ
వరుసలోనికి రండి.
177 ఓ, ఇపుప్డే ఏమి జరుగబోవుచునన్దో! ఏమి సంభవించబోవుచునన్దో!
ఏదో తపప్క సంభవించబోవుటకు ఇది ఒక సమయముగా ఉండబోవుచునన్ది.
మంచిది.
178 ఇపుప్డు, అది సతయ్ము, ఆ దారి చు ట్ తినన్గా వెనుకకు వెళళ్ండి, మరియు
ఆ విధముగా, తినన్గా వరుసలోకి రండి. ఈ దారిచు ట్ తినన్గా వెళళ్ండి. అదే
దారి ఇపుప్డు.
179 ఇపుప్డు మీరు నిలబడియుండగా, పర్తీ ఒకక్ వారి పాదముల మీద
నిలబడియుండగా, మనము పారిథ్ంచబోవుచునాన్ము. మీరు బాగుచేయబడాలని,
ఈ సంఘము నాతో పారిథ్ంచబోవుచునన్ది. ఇపుప్డు కేవలము విశావ్సము
కలిగియుండండి.
180 చు ట్ ముందుకు రండి, ఆ వెనుక ఇంకా వెనుక ఉనన్వారు, చు ట్ తినన్గా
వచిచ్, ఆ వెనుక ఉనన్ వరుసతో ఇకక్డ కలవండి. తినన్గా చు ట్ రండి, ఒక పెదద్
వరుసను కటట్ండి.ఆదారిగుండా చు ట్ రండి, ఒకే వరుసను కటట్ండి. అదంతే.
181 పర్తిఒకక్ పారథ్నలో ఉండండి. ఇపుప్డు నిజంగా విశావ్సములో
ఉండండి. జనస హమును గమనించవదుద్. గురుత్ంచుకోండి, యేసుకీసుత్
యొకక్ సనిన్ధి దావ్రా మనము ఆవరించబడి ఉనాన్ము, ఆయన వాకయ్ము
నందు విశావ్సముంచుట దావ్రా, మనమధయ్ ఏమిచేసియునాన్డో, దానిని
ఘనపరచుటకు మనమీద ఆధారపడుచునాన్డు.
182 అది బాగుంది. ఇపుప్డు అది చకక్గా ఉంది. ఆ వరుస అదుభ్తముగా
మారుచునన్దని నేను తలసాత్ను.
183 ఇపుప్డు వారంద నిలబడియుండగా, ఇపుప్డు ఈ కటట్డములో ఉనన్ పర్తి
వయ్కిత్, మీ తలను వంచవలెనని కోరతాను.
184 పర్భువైన యేసు, అది తవ్రగా సంభవిసుత్ంది. ఇపుప్డే తీరామ్నము
చేయబడవలసియునన్ది. మీరు ఇకక్డ ఉనాన్రని మేము నమామ్మా? మేము నినున్
పేమిసాత్మా? పర్భువా, మేము దేనిని అడగబోవుచునాన్మో, దానికొరకు మేము
తగినంత విశావ్సమును కలిగి ఉనాన్మా? అని మేము అడుగబోవుచునాన్ము. ఈ
పర్జలు వరుసలో నిలబడుట దావ్రా తముమ్నుతాము గురిత్ంపుచేసుకొనుచునాన్రు.
పర్భువా, అది వయ్రథ్ముగా పోకుండునుగాక. పర్భువా, అది జరుగునుగాక, వారు
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ఇటు దాటివెళుళ్చుండగా, పర్తిఒకక్ వారు కీసుత్ కింద దాటి వెళుళ్చునన్టుల్గా
దాటి వెళుళ్దురుగాక, ఏలయనగా ఇకక్డ ఆయన ఉనాన్డని మేమెరుగుదుము.
వారు వారి యొకక్ సవ్సథ్తను పొందుదురని మేము పారిథ్సాత్ము. రానునన్
వారములలో, రానునన్ వారములలో సహితము, ఈ పర్జలు వారి కాపరుల
యొదద్కు వెళిళ్, సీత్ సంబంధమైన వాయ్ధిగల సీత్లు, కడుపు బాధగలవారు,
పితాత్శయ గర్ంథి వాయ్ధి గల పురుషులు, అనిన్ రకములైన ఇబబ్ందుల నుండి
సవ్సథ్త పొందుదురని నాకు నిశచ్యత ఉనన్ది, “మీకు తెలుసా, ఆ వాయ్ధి ననున్
విడిచిపోయింది,” అని చెపుప్దురుగాక. ఏలయనగా వారు నీ సనిన్ధిలో ఉనాన్రు.
వారు ఈ వరుసగుండా వచిచ్, నీవు ఎందుకొరకు చనిపోయావో, దానిని వారు
లాకొక్ందురుగాక. వారు అబాహాము యొకక్ సంతానమైయునాన్రు, మరియు
నీవు వారికొరకు జయించియునాన్వు. వారు వచిచ్, నీవు వారికి ఏమి ఇచాచ్వో,
వారు దానిని సీవ్కరించుదురుగాక.
185 మరియు, సాతానా, నీవు ఒక ఓడించబడిన వయ్కిత్వని, నీవు తెలుసుకొనువరకు
ఈ వారము నీవు ఎంతగానో బహిరగ్తము చేయబడాడ్వు. కలువరిలో యేసుకీసుత్
నినున్ ఓడించియునాన్డు. మన నీతీకరణము కొరకు, డవ దినమున ఆయన
తిరిగి లేచియునాన్డు, మరియు మన మధయ్ ఆయన ఇపుప్డు నిలబడియునాన్డు.
నీ నుండి మరియు నీవు చేసిన సమసత్ము నుండి మా విశావ్సము ఆయన వైపు

సుత్ంది. యేసుకీసుత్ నామములో, ఈ పర్జలను విడిచిపెటుట్ము.
186 [సోదరుడు బెన్ హాం మరియు సేవకులు రోగుల మీద చేతులనుంచి, పారథ్నా
వరుసలోని పర్తీఒకక్రి కొరకు పారిథ్సుత్నాన్రు. టేపులో ఖాళీ ఉనన్ది.—సంపా.]
187 యజమానుడు చేయమనన్టుల్గా మేము పర్యతన్ము చేసియునాన్ము.
మీలో ఎంతమంది ఆ పారథ్నా వరుసగుండా వెళిళ్యునాన్రు, మీరు
బాగుపడబోవుచునాన్రని నముమ్చునాన్రా, మీ చేతులెతత్ండి. మీ చేతులతో నా
చేతులు జోడిసాత్ను.
188 ఒక గుంపు సేవకులుగా, చివరగా, అకక్డ మేము ఏమి చేయుచునాన్ము;
వారిలో అనేకులు రోగులుగా ఉనాన్రు, అది నాకు తెలుసు, కానీ వారు
వారి పర్యాసను ముందుకు ఉంచి, వారి సంఘమును లోనికి తెచుచ్టకు
పర్యతిన్ంచుచునాన్రు, వారు లోనికి రాగలిగినా లేక రాలేకపోయినా. వారే
నిజమైన కాపరులు. “వారితో ఒకరితో ఒకరు చేతులు కలపమని,” పరిశుదాధ్తుమ్డు
నాతో చెపాప్డు. మా హృదయములను మరియు మా వలలను ఏకముగా చేసి, మా
పారథ్నలు ఏకముగా చేసి బిగించాము.
189 యేసు, వారిని డా బాగుచేయుము. మరియు వారిని బలమైన
కాపరులుగా తయారుచేయుము, పర్భువు యొకక్ వాకయ్ములో బలముగా
చేయుము.
190 నా సోదరులారా, దేవుడు మీ హృదయ వాంఛలనిన్టిని దయచేయునుగాక.
మీ జీవితములలో, దేవుని యొకక్ శకిత్ని కలిగి, ఈ చకక్ని గుంపు పర్జలకు
సేవ చేయు , మీ దినములనిన్ ఆయనను సేవింతురుగాక. మనతో
ఉనన్ యేసుకీసుత్, అనిన్వేళలు మీతో ఉండునుగాక, ఎనన్డైనా ఇదివరకు
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కంటే ఎకుక్వగా ఆయన తననుతాను మీకు ఎకుక్వ పాధానయ్త గలవాడుగా
చేసుకొనునుగాక.
191 పర్జలారా, మీలో కొందరు కుంటివారు, కొంతసేపు మీరు ఏ విధమైన
తేడాను డకపోవచుచ్, ఏ విధమైన తేడా మీకు కనపడకపోవచుచ్. అబాహాము
ఏమి చేశాడో డండి. అది ఏ బేధమును చేయలేదు; మీరు చుచునన్ది
దానివైపు కాదు. మీ రోగ చిహన్ముల వైపు డవదుద్. ఆయన ఏమి చెపాప్డో
దానివైపు డు. “నేను ఇంక నొపిప్ని కలిగియునాన్ను” అంటే, అది దానితో
చేయునది ఏది లేదు. దేవుడు ఏమి చేయమని చెపాప్డో అది నీవు చేశావు.

డు, దానివైపు డవదుద్. ఆయన ఏమి చెపాప్డో దానివైపు డు. అది
అలా జరుగుతుందని దేవుడు చెపాప్డు! నేను దానిని నముమ్తాను. నీవు నమమ్వా?
[సమాజము, “ఆమేన్” చెపిప్ంది.—సంపా.] నా హృదయమంతటితో, నేను
నముమ్తాను.
192 మరలా నేను మిముమ్ను చువరకు, పర్భువైన దేవుడు మిముమ్ను
దీవించునుగాక. మీ కొరకు నా పారథ్నలు ఉనాన్యి; రాతి ఎంతో చీకటి కాదు,
వరష్ము ఎంతో కఠినముగా పడదు. నేను మీ కొరకు పారథ్న చేసాత్ను. మీరు
నాకొరకు పారథ్న చెయయ్ండి. మనము తిరిగి కలుసుకొను వరకు, పర్భువు
మిముమ్ను దీవించునుగాక. ఇపుప్డు కాపరిగా పనిచేయుచునన్ సోదరుడు,

డండి. 
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