
ఒకఆలోచించేమనిషి
యొకక్ వడపోతసాధనము

 మాన్సోదరుడా, నీకువందనములు. నీవుఒకసోదరునితెచుచ్ట నేను శాను.
పర్భువు నినున్ దీవించును గాక. “అనీన్ సాధయ్మే, కేవలము నముమ్ము.” మనము

పారథ్న చేసుకొందాము.
ఓ, దేవా! ఈ రాతి మా హృదయ వాంఛ కేవలము నముమ్టయే. ఈ రాతి మేము

ఇకక్డఆలయములో డియుండగా, రుయ్డుపశిచ్మానఅసత్మిసుత్నాన్డు,కాలముపై
రుయ్డు డా ఎంత దగగ్రగా కనిపించుచునాన్డో మముమ్లను గర్హింపనిముమ్. అది

సమాపత్మగుచునన్ది. పగలు చాలా గడిచియునన్ది. ఒకసారి మాకు గురుత్నన్ది, పగలు
చాలా గడిచిన తరువాత, ఇదద్రుయాతికులతో నీవు బస చేయటానికి వచాచ్వు. మొదట
తపప్క కీసుత్ శర్మనొందవలెనని, ఇవనిన్ జరుగవలెనని, నీవాకయ్మునువివరించుట
దావ్రా,వారుదానిని డనిచిచ్, నినున్నీవువారికికనపరుచ్కొనాన్వు.
2 కాబటిట్ పగలు చాలా గడచియుండగా, నీవు మా గృహములలోనికి వచిచ్, మాకు
వాకయ్మును వివరించండి. పర్భువా, దానిని మేము నీనుండి ఒక దాచబడిన ధనముగా,
మాహృదయములలోఒక వరముగాదానినిపటుట్కొనియుండాలని,మేముపారిథ్సాత్ము.
దానిపైఎనన్ మేముఅడుగువేయకుందుముగాక,మాహృదయములనిన్టితోమేము
దానినిఎలల్పుప్ గౌరవించుదుముగాక.
3 ఈ ఉదయకాల సమయములో ఆసుపతిలో ఉనన్వారి కోసం మీరు చేసిన దానికి
మేముమీకువందనాలుచెలిల్సుత్నాన్ము,మరియుసహోదరుడుకాప్స్కొరకుమీరుచేసిన
దానికి బటిట్, చినన్ బాలుడు పరుండియుండి, సుమారు చనిపోయే సిథ్తిలోయునన్పుప్డు
మీరు బాగుచేయడం వలన ఇపుప్డతడు ఈయొకక్ రాతి సభలో ఉనాన్డు. తండీ ఈ
యొకక్అనిన్విషయాలకొరకుమేముమీకుఎంతగావందనాలుచెలిల్ంచాలోకదా!
4 పర్భువా! దయచేయుము,మేమునీకు ఎలాసుత్తిని చెలిల్ంచాలో ఎరుగుదుముగాక.
నీకు ఎలా సుత్తిని చెలిల్ంచాలో తెలుసుకొనుట, అది మా గర్హింపునకు అందదు.
కానీ, పర్భువా, మేము నినున్ పేమించుచునాన్మని, కృతజఞ్తా ఆనవాళుల్గా మా
హృదయములనుసీవ్కరించుము.మేముసరియైనదానిని చేయగోరుచునాన్ము.మేము
ఏమిచేయాలోమాకు పండి.యేసునామములోమేముఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్!

మీరు రొచ్నవచుచ్ను.
5 ఈ రాతి ఇకక్డ గొపప్గా కికిక్రిసిపోయిన సంఘమునకు, టెలిఫోనులలోయునన్
దేశ మంతటికి శుభసాయంకాలము. వారు మరలా ఈ రాతి మనతో అనుసంధానమై
యునాన్రనివారుచెపాప్రు.

నాభారయ్లోనవినుచునన్దనినేనునముమ్తాను.నేనుఆమెనుపిలుచుటకుదరలేదు.
కాబటిట్ఈ టముతరువాతనేనుఆమెనుపిలవబోవుచునాన్ను.
6 మనకుఈ ఉదయమునొక గమనిక ఉనన్ది, అదేమనగాసోదరుడుజాకస్న్ తండి,
ఎంతో దయనీయ సిథ్తిలోయుండగా, ఆయన ఆరోగయ్ంలో మంచి పర్గతి వచిచ్ంది, రేపు
అతడుఇంటికిచేరుకొనవచుచ్ను.
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7 సోదరుడు కాప్స్’ యొకక్ చినన్ బిడడ్, మొనన్ రాతి అతడు ననున్ పిలిచాడు. ఇకక్డ
సోదరుడుకాప్స్యునాన్డోలేదోనాకుతెలియదు.కాని అతని చినన్ బిడడ్ ఎంతోరోగిగా
యునాన్డు.

యోసేపు మరియు నేను, నా ఇరవై రెండు తుపాకీని సిదధ్ము చే త్, పేలేచ్
పర్యతన్ములో యునాన్ము. అదంతా గతవారమని నేను మీకు చెపాప్ను. అతడు
నిజముగా ఒక నిజమైన దెబబ్ను కొటాట్డు. కాబటిట్ అతడు ఏమి చేశాడో, గారీ మరియు
లారీ కి చెపిప్ దానిని నిశచ్యించుకొనగోరాడు…అతడునాతోఅనాన్డు, తిరిగి వ త్…
నేననాన్ను, “నీవుతపప్కదానిని రిచ్సోదరుడుజెనె,నారమ్న్కుచెపాప్లి.”

అతడనాన్డు, “ఆగిమొదటగాబిలీల్కిచెపుప్,”అతనిసోదరుడు.
అతడు ఎలాటి మంచి గురి దెబబ్లు కొటాట్డో, అతనికి పిన తరువాత,

అతడనాన్డు,ఇపుప్డు“నాపాదములను రముగాయుంచుతాను,” డండి?
8 మేము అకక్డకు వెళళ్గానే, ఎందుకో, ఫోను మోగింది, బిలీల్ అడుగుటకు
పరుగెతాత్డు, నేననాన్ను, “అది ఒక రోగి యొకక్ పిలుపుకావచుచ్.” మేము లోపలికి
వెళళ్గానే, అదిసోదరుడుకాప్స్. ఈ చినన్ కురర్వాడుపేవులవాపుతోబాధపడుచుండెను.
అతడు జీవించుటకు ఒక చినన్ ఛాయయేయునన్ది. పర్భువు అతనిని సవ్సథ్పరిచాడు.
మొనన్టి రాతి అతడు ఒక విధమైన నొపిప్తో బాధపడుచునాన్డని, శీర్మతి ఉడ్ నాకు
చెపిప్ంది. మేముహడావుడిగా వెళుతునాన్ము. నేననాన్ను. “శీర్మతి ఉడ్, ఇపుప్డు ఎంతో
ఆలసయ్మైంది, పది గంటలుకావసుత్ంది. హాసిప్టల్నొదద్ వారు ననున్ లోనికి వెళళ్నిసాత్రా,
అని నా సందేహము.” నేననాన్ను. “నేను తలుపు వేసి ఇంటి పైకి వెళుత్నాన్ను.” నేను పైకి
వెళిళ్ పారిథ్ంచాను. ఆ పిలల్వాడు ఈ రాతి శోతలలోయునాన్డని వారు చెపాప్రు. దానిని
బటిట్మనముఎంతోకృతజుఞ్లము,మనమువందనసుత్లము.
9 ఇపుప్డు మనము దానిని పటుట్కొని యునాన్ము. మనము ఇంకా వినలేదు.
లియో మెరిస్యర్ మరియు సహోదరి మెరిస్యర్ లోపట వినుచునన్టల్యితే మీ తండి
యొదద్నుండిమేముఇంకాఏమియుసమాచారమునువినలేదు.అతడుఎలాయునాన్డో
కొదిద్ సేపటిలో మనము వింటామని నా నిరీకష్ణ. అతడు బాగుగానేయుంటాడని నాకు
దరిదాపుగానిశచ్యతయునన్ది. దేవుడుఆపియమైనవయ్కిత్ పటల్ శర్దధ్ వహిసాత్డని, ఆ వృదధ్
పరిశుదుధ్డు, వృదుధ్డైన సువారత్ సేవక సైనికుడు, కాబటిట్ మనము సరవ్శకుత్డైన దేవునిని
నముమ్చునాన్ము.
10 ఇపుప్డు, ఓ, ఎనోన్ పనులు చేయవలసిన అవసరతయునన్ది. ఇలాంటి కొదిద్
సమయములోదానినిచేయుట,కాబటిట్మనముపర్భువుకొరకుఏమిచేయగలమోమన
పర్యతన్ములనీన్ ఏకముచేదాద్ము.
11 నేను కొంచెముపెందలకాడ వసాత్ను. నాకు అంత ఎకుక్వుగాబాగుండలేదు. నేను
అలసి పోయాను, నిజముగా అలసిపోయాను, ఈ మధాయ్హన్ము పరుండియునాన్ను.
ఇంకా నా రాతి భోజనానిన్ డా తినలేదు. కాబటిట్ నేను వెళిల్, మధాయ్హన్మంతా
పండుకొనియునాన్ను. నాకు బాగుండలేదు, కాబటిట్ పండుకొనాన్ను. తరువాత లేచి
పారిథ్ంచాను. నాకు మంచిగా అనిపించింది. లేచి నా బటట్లు వేసుకొని, సంఘమునకు
వచాచ్ను.
12 కాబటిట్, మన పర్యాసలను ఏకముగా ఆయన దీవిసాత్డని, దేశము ఈ వైపు
నుండి ఆ వైపువరకు, ఈ కీసుత్ శరీరము యొకక్ భాగమును ఏకము చేయుటకు
పర్యతిన్ంచుచుండగా, పర్భువైనయేసును ఇపుప్డు మనము నముమ్చునాన్ము, ఆయన
గొరెలనుమేపుటకునాకుహకుక్ ఈయబడియునన్ది. గొరెలకు సరియైన ఆహారమును
ఇచుచ్టకు,నేనుఎరిగినంతవరకుశేషఠ్మైనదానినిమాతర్మేచేసాత్ను.
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నేను ఆ ఘడియ కొరకు ఆశతో ఎదురు సాత్ను, అకక్డ మనము ఒకక్
సథ్లములో సమాజముగా డి, ఆ ఏడు తెగుళళ్ను, ఆ ఏడు కడపటిపాతర్లనుమనము
బోధింపగలము. అవనిన్ తినన్గా ఒక గతిత్వలె సంభవిసాత్యి. ఆ కారణమును
బటిట్యే, అది ఒక వారమును, పది దినముల కంటె ఎకుక్వ తీసుకొంటుంది. మనము
చేయకలిగినటెల్తే అది ఒకే ఒక టము గుండా, దాని గుండా వెళుళ్టకు పడుతుంది.
అదిచాలాసమృదిధ్గాయుంటుందనిఅనుకొంటాను.
13 ఇపుప్డు, మీలో అనేక మంది రము పర్యాణము చేయాలి. నేను బయట
సినపుడు, కొనిన్ కష్ణముల కితము, టుసానోల్ని జనులను గమనించాను. శీర్మతి

సాలమ్న్, సహోదరుడు పెడ్ రాతర్ంతా పర్యాణము చేసి వచుచ్ట నేను సాత్ను.
సోదరుడుడాన్ రడెడ్ల్ ఆయన పర్కక్న వెనుక రొచ్నుటను నేను సాత్ను. సోదరుడు
డానున్ లోపల చుట సంతోషము. నియర్, నియర్ ఇకక్డ యునాన్డా లేక
సంఘమునొదద్యునాన్డా? ఈ రాతి వారు సంఘము నొదద్ ఫోనుల మీదయునాన్రని
నేనుఊహిసాత్ను.

కాబటిట్, సోదరులైన మీ అందరు, ఈ రాతి మీరు మాతో యుండుట చాలా
సంతోషము, మనము పర్భువునందు నమిమ్కయుంచుచునాన్ము, ఒక దినమున మన
యొకక్ జీవిత దినముముగించబడినపుడు, మన మరత్ మైన జీవితపు వెలుగు మసకగా
మారి, బయటకు వెళిళ్పోవుచునన్పుప్డు, మనము ఏ అపాయమునకు భయపడము,
ఏలయనగాదిగువగుండా…
14 ఆరిజోనాలోని పెసాక్ట్ నొదద్, ఒకచినన్ రిపోరుట్ను నేను మీకు ఇసాత్ను. సోదరుడు
కాగిన్స్, హాసిప్టల్ నుండి విడుదల చేయబడినాడు. కాబటిట్ దాని కొరకు మనము
ఎంతో కృతజుఞ్లము. మంచిది, అది చకక్గా యుంది. కాబటిట్ దానిని బటిట్ మనము
ఎంతో కృతజుఞ్లము. సహోదరి మెరీస్యర్, నీ తండి ఇపుప్డు కుదుట పడుచునాన్డు.
మనము పారిథ్ంచిన తరువాత, అతడు బాగవుతాడని నేను భావించాను. కాబటిట్ దాని
కొరకు మనము ఎంతో కృతజుఞ్లము, మన సోదరుడు ఇపుప్డు బాగునాన్డు, చకక్గా
ఉండబోతునాన్డు. కాబటిట్ ఈ కారయ్ములనిన్టి కొరకు మనము పర్భువుకు వందనము
చెలిల్దాద్ము.
15 ఇకక్డయునన్ఒకపియమైనసోదరుడు,గతరాతిఒకమనవినికలిగియునాన్డు,ఈ
రోజుఅతడుమనతోఉండకపోవచచ్నినేనుఊహిసాత్ను. కెంటకీక్నుండిఒకసోదరుడు,
తనకుమారెత్ను రిచ్ ననున్ పిలిచాడు. పియమైనకుటుంబము, వీపుమీదనునన్కానస్ర్
ను బటిట్ ఆయవవ్న తలిల్, ఆ పాపకు ఆపరేషన్ జరుగబోతునన్ది. కాబటిట్ ఈయవవ్న సీత్ని
దేవుడువిడిపించాలనిమనముపారథ్నచేదాద్ము.ఆయనవిడిపిసాత్డనినేనునముమ్తాను,
మనముకేవలము…

సమాజము,మనమందరముఏకముగా, అందరముకలసిఈపర్జలకొరకుపారథ్న
చేదాద్ము.ఒకభాగముగా,అదేమనముతపప్కచేయాలి.
16 దినములు ఎంతో దగగ్రగా ఎంతో దగగ్ర పడుచుండగా, మారగ్ము ఇరుకుగా
మారుచుండగా, మనమును ఏకముగా దగగ్రవావ్లి. మై, మనము తపప్క ఒకక్టిగా, ఒకక్
శరీరముగాయుండాలి. ఆ దినము సమీపించుట మనము చుచుండగా, మనము
దగగ్రగా ఇంకా దగగ్రగా ఒకరితో ఒకరము అతకబడిన వారమై, మన భేదములు ఒకరి
పాపములు ఒకరు మరిచ్పోయి, మనము తపప్క కలసినడవాలి. మనమందరము ఒకే
మనసుస్తో ఒకే హృదయముతో, ఏకముగా మనము సమాజముగా డాలి. ఒక
సోదరుడు గాని, ఒక సహోదరిగాని మారగ్ము నుండి పర్కక్కు వెళిళ్తే, ఏ మారగ్ములో
నైనా, ఆ వయ్కిత్ కొరకు పారిథ్ంచుట తపప్ మరి ఏమియు చేయవదుద్, పేమతో ఎలల్పుప్
ఒకరిని ఒకరు లెకక్ లోనికి తీసుకొందాము. మీలో ఒకక్రిని డా ఎనన్ రముగా
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వెళిళ్పోనియయ్వదుద్. ఏకముగా నిలిచియుండండి. మీరు అలా చేయగలినటల్యితే,
ఎడతెగకుండా,ఎలల్వేళలాదానికిమరిఎకుక్వకలపండి.
17 నెవిల్సోదరుడా,సోదరుడురిటున్ రిచ్ నేనునీయొకక్మనవినికలిగియునాన్ను,
అకక్డ రొచ్నన్ జారిజ్రిట్, ఇకక్డ సోదరుడు రిట్ మరియు సహోదరి రిటున్ బటిట్
మనముసంతోషిసాత్ము…చినన్ఎడిత్,నేను…ఒకరోజునమేమువచిచ్నపుడు,ఒకచినన్
జాఞ్పకారధ్ టమునుమేముఇకక్డకలిగియుండాలనుకొనుచునాన్ము.

ఆమెవెళిళ్పోయినపుడు,ఎడిత్కొరకునేనువెళళ్లేదు.అయితేరిట్సహోదరీ,కొనిన్
సంవతస్రముల కితము ఆమెకు వచిచ్న కల, నీకు గురుత్నన్దా. ఆమె వెళిళ్పోయినపుప్డు,
ఎడిత్ కొరకు నేను వెళళ్లేదు. అపుప్డే నేను నీకు చెపాప్ను, నేననాన్ను, “చినన్ ఎడిత్,
మనతోఎకుక్వకాలముఉండదు.”కారణముఆమెవెళిళ్పోవుచునన్దని,ఆమెకలదావ్రా,
పర్భువు ఇది వరకే చెపిప్యునాన్డు. ఆమె దేవునిని కలుసుకొనుటకు వెళుళ్చునన్దని, ఆ
కలఅనువాదమునునేనుకలిగియునాన్ను.దరిదాపుగారెండుసంవతస్రములతరువాత,
ఆమెదేవుని కలుసుకొనుటకువెళిళ్ంది. మరత్ తమరియుఅమరత్ తమధయ్, ఇపుప్డుఆమె
తలిల్మరియుతండివేరుచేయుగీతనుదాటుటకొరకుకనిపెటుట్చునన్ది.
18 దేవుడు మిముమ్ను దీవించునుగాక. సాధయ్మైతే వెంటనే మిముమ్ను చుటకు
పర్యతన్ముచేసాత్ను. కాబటిట్ పర్భువుమీతోయుండునుగాక: షల్ బై, పర్తిఒకక్ …ఈ
ఉదయముననేనుషల్బైని శాననుకొంటాను.నాకుతెలియదు.

ఈ పైనికక్డ మీరు తేటగా డలేరు; ఇంత కిందగా కపుప్యునన్ది, ఆ విధముగా
వెలుగునుదానిపైకిచిముమ్తుంది.మీరుసథ్లములను,పర్జలనుబాగుగా డలేరు.
19 తినన్గా వరత్మానములోనికి వెళదాము.ఈవరత్మానములోసంఖాయ్కాండము 19:9
నుండి మరియు ఎఫెసీ 5:26 నుండి నేను చదువగోరుదును. మీరు ఈ అంశములను
వాసుకొనగోరినటల్యితే,ఎందుకు,మీరువాసికొనవచుచ్ను.
20 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, ఇది టేపు చేయబడుచునన్ది…నాకు తెలియదు. నేను
ఎవరినీ డలేక పోవు చునాన్ను. అవును, రికారిడ్ంగ్ గదిలో అకక్డ సోదరుడు, టెరీని
నేను సాత్ను. ఇది రికారుడ్ చేయబడుచునన్ది. ఏ సథ్లములో, ఏ సమయములో,
ఏ సేవకులను ఉదేద్శించి, మీ ఉపదేశములను అగౌరవముగా చేయుటకు ఇది
ఉదేద్శించబడలేదు. ఇది కనీసము మీ గొరెలకు ఉదేద్శింపబడలేదు. ఈ వరత్మానము,
ఇతర వరత్మానములనీన్, నేను మాటాల్డే అనీన్ నా సంఘమును ఉదేద్శించినవైయునన్వి.
మీరు దానిని సీవ్కరిసేత్ తపప్, అవి మీ సంఘమునకు కాదు. కాని అవి ఇకక్డ యునన్
పర్జలనుఉదేద్శించినవైయునన్వి.
21 పర్జలు ఈ టేపులు కొంటారు. పర్పంచమంతటా పర్జలు వీటిని కొని వింటారు.
అనేకసారుల్మాకువాసాత్రు.వారుఒకసంఘంలోసభుయ్లైయునన్టల్యితే,నేనుఎలల్పుప్డు
వారిని, “మీసంఘకాపరినిసంపర్దించండి,అని చిసాత్ను.
22 ఇపుప్డు, సంఘకాపరి, నేను ఈ విషయములను నా సంఘమునకు మాతర్మే
చెపుప్చునాన్నని, మీరు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుచునాన్ను. దానిని చేయుటకునాకు
హకుక్ యునన్ది, ఏలయనగా ఈ గొరెలను కాయుటకు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా నేను
నియమించబడియునాన్ను. అది వచుచ్చునన్మారగ్ములో, అది సతయ్మని నేనుతలంచిన
దానిని వారికి చెపప్కపోయినటల్యితే నాకు శర్మ. అయితే ఇది లోకమునకు కాదు లేక
మిగిలిన సంఘములకు కాదు. దేవుడు నినున్ ఏది చేయమని చెపుతాడో అది మీరు
చేయండి. నేను మీ కొరకు జవాబు చెపప్లేను లేక మీరు నా కొరకు జవాబు చెపప్లేరు.
కాని తపప్క మన సేవ కొరకు ఒకొక్కక్రు దేవుని ముందు జవాబు ఇవావ్లి. అందుచేత,
నేను నా సేవ కొరకు జవాబు చెపప్వలసియునన్టల్యితే, అది నాకు బయలు పరచ్బడిన
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మారగ్ములో, నేను దానిని సినమారగ్ములో, నేను తపప్క దానిని బోధించాలి. కాబటిట్
ఇపుప్డుఅదితెలియబడాలి.
23 ఇపుప్డు సంఖాయ్కాండము 19:9, ఈ అంశమును, ఈ లేఖనమును నేను
చదువగోరుచునాన్ను.

మరియు పవి డైన యొకడు ఆ పెయయ్ యొకక్ భసమ్మును పోగుచేసి
పాళెమువెలుపలనుపవితర్సథ్లమందుఉంచవలెను.పాపపరిహారజలముగా
ఇశాయేలీయుల సమాజమునకు…(ఇపుప్డు డండి) దాని భదర్ము
చేయవలెను; అదిపాపపరిహారారాధ్బలి.

24 ఇపుప్డు గమనించండి, పర్తి ఒకక్రికి కాదు, “ఇశాయేలీయుల సమాజమునకు;
పాపపరిహారజలము.”

ఇపుప్డుఎఫెసీ,5వఅధాయ్యము22వవచనముపారంభమునుండి.
భారయ్లారా, పర్భువునకువలెమీసొంతపురుషులకులోబడియుoడుడి.
కీసుత్ సంఘమునకు శిరసెస్యునన్ లాగున భరత్యు భారయ్కు

శిరసెస్యునాన్డు.
సంఘము కీసుత్నకు లోబడినటుల్గా భారయ్లు డా పర్తి విషయములోను

తమభరత్లకులోబడవలెను. కీసేత్ శరీరమునకురకష్కుడైయునాన్డు.
భరత్లారా, మీరును మీ భారయ్లను పేమించుడి. అటువలె కీసుత్ డా

సంఘమునుపేమించి,దానికొరకుతనున్తానుఅపప్గించుకొనెను.
ఇపుప్డు,దీనినేనేనుచెపాప్లనుకొనుచునాన్ను.
ఆయనతనవాకయ్ముతోఉదకసాన్నముచేతదానినిపవితర్పరచి.

25 ఇపుప్డు, నేను ఒక అంశముగా తపప్క పిలువగోరినటల్యితే, ఈ రాతి ఇది చినన్
అంశము. ఇకక్డ యునన్ పర్జలు, టెలిఫోనులతో డా కలుపబడినవారు, ఇది ఒక
విధముగా దైవ షణగా తలంచి, అగౌరవముగా దీనిని భావించరని నా నమమ్కము.
అయినను, ఇలాంటి ఒక అంశమును తీసుకొనుట అది దైవ షణగా వినబడుతుంది.
ఈ రాతి నేను ఉపయోగించుచునన్ అంశము: ఒక ఆలోచించే మనిషియొకక్ వడపోత
సాధనము. ఏలయనగాపొగతాగుటనువయ్తిరేకించే ఒక సేవకుడు, అలాటిఅంశమును
తీసుకొనుట,చాలాతీవర్మైనభావములుకలిగిన వయ్కిత్గా వినపడుతుంది. ఒక ఆలోచించే
మనిషియొకక్ వడపోతసాధనము. అది ఏమి సంభవించిందంటే, మొనన్ ఉదయమున
నేనుఉడుతలవేటకువెళాళ్ను.
26 బయట రేడియోలోవినుచునన్వారు, ఆకాశవాణిదావ్రా లేక టెలిఫోను తరంగము
దావ్రా వినుచునన్ వారు, నేను నా అంశమును పర్కటించినపుడు, ఈ సంఘముయొకక్
ముఖభావనను సి,దానినిబటిట్మీరునవివ్యుంటారు.ఒకఆలోచించేమనిషియొకక్
వడపోతసాధనము.
27 మంచిది, అదంత పర్భువు యొకక్ తలు నాకు పర్తయ్కష్మైనపుడు
సంభవించింది. మరియు ఉడుతలు ఉనికిలోనికి పిలువబడినాయి. అది
సంభవించినపుడుమీఅందరికితెలుసు.ఒకఉదయమున రోయ్దయమునకుముందు
వేటకు వెళు …ఏడు సంఘకాలములు బోధించక ముందు, నేనుయింకా కొండపై
నిలబడియునాన్ను. అకక్డ నిలబడాడ్ను…దరిదాపుగా నాలుగు గంటల సమయములో
ఉదయమున రుయ్డు పైకి వసుత్నాన్డు. అసాధారణమైనది, ఆ వెలుగును నేను
శాను. చు ట్ శాను, ఆ కొండ శిఖరముపై అకక్డ ఏడుసువరణ్ దీపసత్ంభములు
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నిలబడియునాన్యి. ఒక ఇందర్ధనుసుస్ వలె ఆ గొటట్ముల గుండా వాటికి సరఫరా
చేయుచుపైకివసుత్నాన్యి.
28 దాని తరువాత వెంటనే యేసు మనకు పర్తయ్కష్మయాయ్డు. అపుప్డే తినన్గా నేను
ఒక సవ్రమును వినాన్ను. అది చెపిప్ంది, “పాత నిబంధనలోయునన్యెహోవాయేకొతత్
నిబంధనలోయునన్యేసు,” కొదిద్ సేపటికి, ఆయన అకక్డయునాన్డు, ఆ ఏడు సువరణ్
దీపసత్ంభములతరువాతపర్తయ్కష్పరచ్బడాడ్డు.అపుప్డుదానినిగమనించండి.ఆఅంశము
మీలోఎంతమందికిగురుత్నన్ది? అదినాజేబులోపెటెట్లోయునన్ టాలపైనేనుదానిని
వాశాను. “పాత నిబంధనలోయునన్ యెహోవాయేకొతత్ నిబంధనలోయునన్ యేసు,”
పరలోకమందునన్దేవునికిఅదిసతయ్మనితెలుసు.
29 నేను ఆ సథ్లమును దాటినపుడు, కొంచెము సేపటి తరువాత ఉడుతలను రిచ్
ఆయననాకుపర్తయ్కష్మయాయ్డు.
30 తరువాత నా మంచి సేన్హితుడైన జాక్ ర్ ను, కొనిన్ నెలల తరువాత
అడగటానికి పిలిచాను; నేను ఏడు సంఘయుగములను బోధించుటకు
పారంభించినపుడు, పర్కటన 1. ఆయన అంతా తెలల్గా, నిలబడియునాన్డు; ఆయన
తల వెం కలు ఉనిన్ వలె యునన్వి. ఎలా ఆయన ముపప్యి డు సంవతస్రముల
వయసుస్గలవాడై, అంతా తెలల్గా యునాన్డు? సోదరుడు ర్ ఎంతో చకక్ని,
నాగరికతగల కైసత్వ పెదద్మనిషి, మరియు వేధాంత పండితుడు, నేను ఎరిగిన వారిలో
శేషట్మైనవాడు; అతడనాన్డు, “బానాహ్ం సోదరుడా, అది మహిమపరచ్బడిన సిథ్తిలో
యునన్ యేసు, ఇపుప్డు ఆ విధముగానే ఆయన కనపడుచునాన్డు.” కాని అది నాతో
గంటకొటట్లేదు.నేనుపారిథ్ త్నేయునాన్ను.చివరకుఒకదినమున…
31 నేను ఏడు సంఘకాలములు పారంభించకముందు, నేను ఆ మొదటి
అధాయ్యమును తినన్గా వివరించాలనుకొనాన్ను. ముపప్యి డు సంవతస్రముల
వయసుస్ గల మనిషి, అపొసత్లులు గురిత్ంచిన అదే శరీరములో పునరుతాథ్నుడైనాడు,
ఆయన ఆలాగుండునని వారు ఎరిగియునాన్రు. ఆయన ఎలా ఇపుప్డు ఎనభై లేక
తొంభై సంవతస్రముల వయసుస్గలవాడై,హిమమంత తెలల్గాయునన్గొపప్ముఖముతో
గడడ్ముతోఎలాయుండగలడు?
32 నేను దానియేలు గర్ంథములో చదివియునాన్ను…అకక్డ ఆయన వసాత్డు, “మహా
వృదుధ్డొకడు రొచ్ండెను. ఆయన వెంటర్కలు ఉనిన్వలె తెలల్గా యుండెను.” అపుప్డు
ఆ మహా వృదుధ్డెవరో నేను సియునాన్ను. ఆయనే ఆ మహోనన్తమైన వృదుధ్డై
యునాన్డు. నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా యునాన్డు. అపుప్డు, అది ఒక
గురుతైయునన్ది, అలాగైతే.

ఎందుకు తెలల్గా ఉనిన్వలెయునన్వి? ఒకసారి నేను ఆ పురాతన కాలములోని
నాయ్యాధిపతిని సిన, ఒక చితర్మును రిచ్ పరిశుదాధ్తుమ్డు నాతో మాటాల్డాడు.
అపుప్డు నేను చరితర్లోనికి వెళాళ్ను. బైబిలు చరితర్ లోనికి మరియు వాటనిన్ంటిలోనికి,
నేను దానిని కనుగొనుటకు తిరిగి వెళిళ్యునాన్ను. ఆ పురాతన కాలములోని
నాయ్యాధిపతులు, ఇశాయేలులోని పర్ధానయాజకుడు, తెలల్ని ఉనిన్ని పోలిన
వెం కలను గడడ్మును కలిగియుండాలి, ఏలయనగా అతని మీద యునన్ తెలుపు,
చించునది ఏమనగా అతడు ఇశాయేలులోని ఆ నాయ్యాధిపతులలో అతడు

మహోనన్తమైనఅధికారియైయునాన్డు.
ఈ రోజు సహితము, కొనిన్ వందల సంవతస్రముల కితము, బహుశ రెండు
డు వందల సంవతస్రముల కితము, బహుశా దాని తరువాత, ఇంగీల్షు

నాయ్యాధిపతులంద , వారు ఎంత యవవ్నసుథ్లైనపప్టికి లేక వారు ఎంత
వృదుధ్లైనపప్టికి లెకక్కాదు. వారు తీరుప్ చేయుటకు వెళిళ్నపుడు, వారు తెలల్ని విగుగ్ను
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ధరించేవారు; అది పునదేమనగా వారి మాటకు పైగా, ఆ రాజయ్ములో, ఏ యితర
అధికారములేదు. ఆ రాజయ్ములో వారి మాటయే పరి రణ్ము. వారు ఏమి చెపుతారో,
అదంతాఅంతే.
33 అపుప్డు, నేను దానిని శాను. ఆయన అకక్డ నిలబడి యునాన్డు, ఇంక
ఒక యవవ్నసుథ్డు, కాని తెలల్ని విగుగ్ను ధరించియునాన్డు. ఆయన సం రణ్మైన,
మహోనన్తమైన అధిపతి యైయునాన్డు. ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. ఆయన తెలల్ని
విగుగ్నుధరించియునాన్డు.
34 అపుప్డు, తరువాత మనము పర్సంగము గుండా వెళిళ్నపుడు, పశిచ్మానికి
వెళిళ్నపుడు, ఏడుముదర్లకొరకు పర్భువుయొకక్ తలు ఆ బయట పర్తయ్కష్మయాయ్రు.
అది పైకి ఆకాశములోనికి వెళిళ్నది. (ఈ దేశమంతటామనముదానియొకక్ చితర్మును
కలిగి యునాన్ము.) అకక్డ ఆయన నిలబడియునాన్డు, ఇంక ఆ మహోనన్తమైన
అధికారముతో విగుగ్ను ధరించి, ఆయన సంఘమునకు, ఆయన శరీరమునకు
శిరసెస్యునాన్డు. ఆయన వంటివాడు ఎకక్డా లేడు. సమసత్ ఆయన సవ్యముగా
చేసియునాన్డు. “సమసత్ ఆయన తన కొరకు చేసుకొనాన్డు, ఆయన లేకుండా
ఏది కలుగలేదు.” “పరలోకమందును మి మీదను ఆయన సరావ్ధికారమును
కలిగియునాన్డు,” మరియు సమసత్ ఆయనకు చెందియునన్వి. “మరియు
ఆయన యందే దైవతవ్ము యొకక్ సరవ్పరి రణ్త నివశించియునన్ది.” “వాకయ్ము
దేవుడైయుండెను మరియు శరీరధారియై మనమధయ్ నివశించెను.” పర్వకత్లు మరియు
జాఞ్నులంద మాటాల్డియునన్ దానిని, సం రణ్ రకష్ణ పర్ణాళికయొకక్ రహసయ్మును
ఆయనే బయలు పరాచ్డు. ఆయన మాతర్మే విగుగ్ను ధరించిన వాడు, ఆయనే
మహోనన్తమైనఅధికారియైయునాన్డు.
35 మొనన్టిఉదయముననేనుకొండమీదఆగియునాన్ను,అకక్డనరకబడినకొమమ్పై
కొనిన్ ఉడుతలునన్టుల్ అనిపించింది. నేను రొచ్నుటపారంభించాను. ఒకక్ కష్ణములో
పొదలు నా పర్కక్గా తటిట్నవి, అపుప్డు ఆ పొదలలో నుండి రెండు గుండుల్ పేలేచ్
మర తుపాకీతో, ఒక బలమైన మనిషి పొదల నుండి నడుచుకుం వచాచ్డు. పగటి
వెలుగులునానుండి వెళిళ్ పోయినంతగా భయమేసింది. నేనుముందుకు వెళిళ్ పర్కక్కు
ఒరిగాను. కదులుటకు నాకు భయము వేసింది. అతడు ననున్ కాలుచ్తాడేమోనని
భయపడాడ్ను.పొదలుకదులుతునాన్యి,కాబటిట్నేనునెమమ్దిగా రొచ్నాన్ను.
36 ఒకఉడుతకొండమీదుగావెళుళ్టపారంభమైంది. అతడురెండుమరలనుమందు
గుండుతో నింపాడు. కాబటిట్ అతడు దానిని తపిప్పోయాడు, కాబటిట్ ఉడుత కొండ
కిందగా వెళిళ్పోయింది. నేననుకొనాన్ను, “ఇపుప్డు నేను రముగా వెళతాను; ఆ
శబద్మంతాతిరిగితిరిగివినపడుచునన్ది.అతడుతనతుపాకిగుళళ్నుతీసివేశాడు.”

నేను కొండ కిందగా వెళళ్టం పారంభించాను. ఒకటి నాముందే పేలిచ్యునాన్డు.
అది ననున్ఈ పర్కక్గా తిరుగునటుల్ చేసింది. నేనుఈ వైపునపారంభించి, మరొకదారిన
కిందకువెళాళ్ను,ఇరవైరెండుతుపాకీపేలుటపారంభమైంది. టాలునాపైగాశబద్ము
చేసుత్నాన్యి. “నేనుభయంకరమైనసథ్లములోయునాన్నని,”అనుకొనాన్ను.
37 కాబటిట్ నేనుచు ట్తిరిగికిందకివెళిళ్, నదిపర్కక్గావెళాళ్ను.నేననుకొనాన్ను, “వారు
వెళిళ్పోయేవరకునేనుకిందకివెళిళ్దాకుక్ంటాను,ఆవిధంగాబయటకువెళిళ్పోవచుచ్.”
ఆ దారి గుండా కిందకు వెళుళ్చుండగా, నా కుడి వైపునకు డవలసినదిగా నా దృషిట్
ఆకరిష్ంచబడింది. నేను డగా, అకక్డ వారిలో ఒకరు పడవేసిన, ఖాళీ సిగరెటుట్ పెటిట్
యునన్ది,ఆపొదలగుండాఉడుతలుపరుగెతుత్చుండగా,వారునుపరుగెతుత్చుండిరి.
38 నేను ఆ నిరీణ్తమైన సిగరెటుట్ పెటెట్ని ఏరుకొనాన్ను…మీరు ననున్ మనిన్ంచండి,
నేను ఎనన్డు దానిని ఏరుకొనలేదు. దాని వైపు శాను. ఏలయనగా పారంభము
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నుండియేవాటివాసన నాకు ఇషట్ము లేదు, నేనుదానిని ’ఏరుకొనను. నేనుదాని మీద
డగా, అది ఒక నిరీణ్తమైనపొగాకు కంపెనీ అని నేనుఊహిసాత్ను, నేను తపప్క వారి

పేరుపిలువ డదు,కానిమీకుతెలుసు.దానిమీదఇలావాయబడింది, “ఒకఆలోచించే
మనిషియొకక్వడపోతసాధనము,మరియుఒకపొగతాగేమనిషియొకక్రుచి.”

నేను దాని వైపు సి, నేననుకొనాన్ను, “ఒక ఆలోచించే మనిషియొకక్ వడపోత
సాధనమా?” నేను తలంచాను, “ఒక మనిషి ఏ మాతర్మైనా ఆలోచిసేత్, అతడు ఏ
మాతర్ముపొగతాగడు.అదిఎలా ‘ఒకఆలోచించేమనిషియొకక్వడపోతసాధనముగా
యుంటుంది’?ఒకఆలోచించేమనిషిఏమాతర్ముపొగతాగడు.”మంచిది.
39 ఇపుప్డు, నేను అనుకొనాన్ను, “అది ఎంత మోసకరముగాయునన్ది.” ఆ పొగాకు
కంపెనీలు అమెరికా వారివిగాయుండవలసియునన్వి. ఓ, మనముమనయొకక్యుకిత్
కొరకు జీవిసుత్నాన్ము, మనకు ఒకరిపటల్ ఒకరికి ఏమైనా దయయునన్టల్యితే, మనము
ఒకరి కొరకు ఒకరు సహాయము చేసుకొంటాము. ఎంత వేషధారణ! నేను ఆ కంపెనీ
యొకక్ పేరు పిలవని కారణమేమనగా, నేను వారిని రిచ్ కొనిన్ చెడడ్ సంగతులను
కలిగియునాన్ను.సొముమ్చేసుకోవడానికి,ఎవరైనాఎంతవేషధారణగావుంటారు?
40 ఒక ఆలోచించే మనిషి ఏ మాతర్ము పొగ తాగడు. కాని అమెరికా పర్జలు దానికి
పడిపోతారు;అదిచాలాఅదుభ్తముఅనివారుభావిసాత్రు.
41 ఇపుప్డు డు, నీవు ఎవరినైనా అడుగు, శాసత్జుఞ్లు…తారు లేకుండా నీకు
పొగరాదు. కొంచెం పొగ రావాలనాన్, అది తారు గుండానే వసుత్ంది. నీకు పొగ
బాగా రాక పోయినటల్యితే, నీకు తారు ఏమీ రాదు, నీవు ఏమీ పొందుట లేదు. నీవు
దృడముగాయునన్ దంటునుండి లాగు కొను చునాన్వు. అయితే నీకు ఏ మాతర్మైనా
పొగవసుత్నన్ంతవరకు,నీవుకానస్ర్ను,నికొటిన్నులాగుకొనుచునాన్వు.
42 గత సంవతస్రము లేక అంతకుముందు సంవతస్రము, మీరు పర్పంచ పర్దరశ్నలో
యుండియుంటే,యుల్ బైనర్ మరియువారంద పర్దరశ్నలు పించియునాన్రు,
వారు ఒక సిగరెటుట్ను తీసికొని దేనిలోనో వేసి, దానిని ఒక చలువరాయిముకక్ గుండా
తీయుటను మీరు శారు. ఆ వైదుయ్డు దిని తీసుకొని, దాని మీదుగా రుదిద్, దాని
నుండి నికోటిన్ తీసి, దానిని ఒక తెలల్ని ఎలుక వీపు మీద రుదిద్, దానిని పంజరములో
పెటాట్రు. పర్తి ఏడురోజులకువారుదానిని బయటకుతీసారు. ఆ ఎలుక రిత్గా కానస్ర్
వాయ్ధితోనిండినదై,నడువలేకపోయింది,అదిఒకసిగరెటుట్నుండితీయబడిననికోటిన్.
43 అపుప్డు అతడనాన్ను, “నీకు తెలుసా, ఫిలట్ర్ గుండా డా నీవు దానిని
పొందవచుచ్.” అతడనాన్డు, “నీవు ఫిలట్ర్ ను కలిగియుండలేవు…ఏ ఫిలట్ర్ యైనా
నికొటిన్ను బయటకు తీసి వేసుత్ంది, పొగను బయటకు తీసుత్ంది.” “నీవుపొగను కలిగి
యుండుటకు…తాగేపొగనుతయారుచేసుత్ందిఅనాన్డు.మరియుతారేనీకుకాయ్నస్రున్
ఇసుత్ందిఅనాన్డు.”
44 తరువాత అతడు వెళిళ్, నీళళ్ గుండా లాగి అనాన్డు, “కొనిన్ సారుల్ ఫిలట్ర్ తో మీరు
దానిని వడకటట్ గలరనుకొంటారు.” అనాన్డు. “పర్తిసారి నీవు దానిని ఎకక్డ లాగినను
లెకక్కాదు.” “వారంటారు, ‘నేను దానిని ముకుక్తో పీలుచ్టలేదు అంటారు,’ అలాగైతే
దానినినోటిలోనికి తీసుకొని ఉమిమ్వేయండి.” అపుప్డు అతడుదానిని తీసుకొని, దానిని
పైకి చుటిట్, దేని కిందనో పెటాట్డు. మరలా దానిని పించాడు, అది ఇంకా కేనస్ర్
యైయునన్ది. నీవు ఏమి చేయు చునాన్వు? నీవు తినన్గా నీ గొంతులో నుండి మింగి
వేసుత్నాన్వు, డండి?నీవుఏమిచేసిననులెకక్కాదు,అదిఇంక మరణమైయునన్ది.
డండి?

45 అపుప్డు ఒక కంపెనీ రిచ్ ఆలోచిసేత్, ఒక మనిషిని అది తగినంతగా మోసము
చేసుత్ంది, వారి సొంత పర్జలను మోసము చేయుటకు పర్యతన్ము చేసుత్నన్ది. అది
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ఒక రాబందు వలె, వాటి సొంత మాంసమును భకిష్ంచునటుల్గా యునన్ది. ధనారజ్న,
దేశమునకు, యవవ్నసుథ్లకు మరణమును అముమ్చునన్ది. వారు బయటకు వెళిళ్
యుదధ్ మిలో వారి కొరకు చనిపోవుచునాన్రు. మరలా తిరిగి అబదధ్పు నటన కింద,
అలాటికారయ్ముచే త్వారి ఆసిత్నిదోచుకొనుచునాన్రు, “ఒక ఆలోచించేమనిషియొకక్
వడపోతసాధనము,కానిపొగతాగుతునన్మనిషియొకక్రుచి.” ఆరుచినిపొందుటకు
నీవుపొగనుకలిగియుండవలసియునాన్వు. “ఒకపొగతాగేమనిషియొకక్రుచి.”
46 అయినను, పర్జలు దాని కొరకు ఎలా పడిపోవుచునాన్రో! వారు దానిని
తీసుకొంటారు. అది కేవలము నినున్ ఎకుక్వ మోసము చేయుట కొరకే. డండి,
అది దయయ్మునదై యునన్ది. నీ జీవితమును రిచ్ వారికి శర్దధ్ లేదు. వారికి నీ మీద
ఏ జాలియు లేదు. వారికి డబుబ్ వసుత్నన్ంతవరకు, ఆ సరుకును నీకు అమిమ్ నీవు
చనిపోవుటనువారుగమనిసాత్రు.
47 రాజకీయములు మరియు యుదధ్ములు వలె యునన్ది. యుదధ్ము నందు నాకు
నమమ్కములేదు.మనముఎనన్డైనాఒకయుదధ్మునుకలిగియుండాలనినేనునమమ్ను.

దేవుడు తెసుత్నన్ ఆ గొపప్ రాజయ్ము నందు నాకు నమమ్క మునన్ది. ఆయన గొపప్
ఆధిపతయ్ముకిందతేబోయేఆగొపప్నాగరికత,అకక్డఎనన్ మరొకయుదధ్ముండదు.
ఒకదేశముమరొకదేశముపైఈటెలనుఎతత్దు.అంద సమాధానముతోయుంటారు.
నితయ్మైనసమాధానము.
48 కాబటిట్ ఈ విధమైన నాగరికత యుదధ్మును తెసుత్ంది. మనము ఎంత
ఎకుక్వ నాగరికతలోనికి వెళిళ్తే, దాని కింద, అంత ఎకుక్వ యుదధ్మును మనము
కలిగి యుంటాము. ఒకరు మరొకరి కంటే ఎకుక్వ నాగరికతగా యుండాలని
పర్యతిన్ంచుచునాన్రు. ఎకుక్వ నాగరికత ఎకుక్వ యుదధ్మును తీసుకొసుత్ంది.
శారా?

49 ఈ నాగరికత కింద ఏ ముందో డండి, అలాటి దానిని ఒక మనిషి బయటకు
పారవేయాలి. అది చేసేది ఏమిటంటే, కేవలము నినున్ మోసగిoచి ఎకుక్వ సిగరెటుల్
కొనునటుల్ చేసుత్ంది. ఏలయనగా ఒక మనిషి, సిగరెటుల్ తాగుట…అది దయయ్ము అని
నేను నముమ్తాను, ఆ నికోటిన్ దయయ్ముపురుషునిలోలేక సీత్లోయునన్ది. ఒక సిగరెటుట్
ఆ నికోటిన్ దయయ్మును తృపిత్ పరిచ్నటల్యితే, చివరకు అది నినున్ ఒంటరిగా విడిచి,
ఆ ఒక సిగరెటుట్తో, అది నినున్ తమువలె వెంటాడుతుంది. తరువాత ఒక ఫిలట్ర్
తీసుకొంటావు, అపుప్డు డు వంతులలో ఒక వంతు దాని గుండా వసుత్ంది, లేక

డు వంతులలో ఒక వంతు నికోటిన్ దాని గుండా వసుత్ంది. అపుప్డు ఆ సిగరెట్
సాథ్నమును తీసుకొనుటకు, అది డు సిగరెటుల్ తీసుకొంటుంది. అపుప్డు నీవు ఒకటి
నుండి డుసిగరెటుల్తాగుతావు.
50 డండి, అది కేవలము ఒక ఎతుత్గడ, ఒక మోసము, సిగరెటుల్ అముమ్టకు
పర్యతన్ము చేసే ఒక ఎతుత్గడ. ఒక మనిషి తినన్గా పైపు దావ్రా పొగాకు తాగుట లేక
సిగరెటుట్ దావ్రా పొగాకు తాగ నిచుచ్టకంటే, వారికి ఎకుక్వ సిగరెటల్ను అముమ్టయై
యునన్ది.ఇపుప్డు డండిఅదిదయయ్మునదైయునన్ది.
51 దాని వైపు త్ నేను అకక్డ నిలబడి యుండగా, అది ఎంత మోసకరముగా
యునన్దో,అపుప్డునాకుఒకపర్శన్వచిచ్ంది.నేనువంగి,ఆపెటెట్వైపుమరలా శాను…
అపుప్డు సరిగాగ్ నాతో ఏదో మాటాల్డినటల్యింది. “అయితే ఆ నినాదము బాగుగానే
యుంది, ‘ఒక ఆలోచించే మనిషి యొకక్ వడపోత సాధనము, ఒక పొగతాగే మనిషి
యొకక్ రుచి.”’ అది మోసమని, నా మనసుస్ తటిట్ంది. ఇంకా భౌతిక పరిధిలోని పొగాకు
వలె,ఈదినముయొకక్సంఘవిధానములో డండి,అదిఒకమోసము.
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52 ఏది నిజముగా సతయ్మో, ఏదియధారథ్మో అనే విషయములో, పర్పంచమంతా అది
చివరకు ఒకగొపప్మోసముగామారింది. డండి, రాజకీయాలోల్ సహితము,సాంఘిక
వయ్వహారాలలో,పాఠశాలలో,సమసత్ములో,అదిఒకమోసముగామారింది.
53 ఒక యవవ్నసుథ్డు మొనన్టి దినమున చెపుతునాన్డు, అదేమంటే అతడు ఆరీమ్
కాయ్ంపోల్ యుండగా, ఒక యవవ్న సైనికునిపైకి టాయ్ంకు సుకొని వెళిళ్ంది. అతని
ఊపిరితితుత్లు, అతని పొటట్, అదంతా బర్దధ్లై పోయింది. వారు అతనిని హాసిప్టల్
కు తీసుకొని వెళాళ్రు. అకక్డ ముగుగ్రు లేక నలుగురు వైదుయ్లు వరుసగా నిలబడి
యునాన్రు. పర్తి ఒకక్ వరుసగా నిలబడియునాన్రు. ఇదద్రు లేకముగుగ్రు సైనికులు,
వారి సేన్హితుడిని పటుట్కొనియునాన్రు. అతడు కనీసముశావ్స పీలచ్లేకపోతునాన్డు…
అతడు శావ్స పీలిచ్న పర్తిసారి, అతని ఊపిరి తితుత్లు తినన్గా పర్కక్టెముకలకు
అతుకొక్నుచునన్వి. అది లోపల రకత్ము కారునటుల్గా చేయుచునన్ది. ఆ యవవ్నసుథ్డు
ఆ వరుసలో నిలబడియునాన్డు. ఆ వెనుక, వెనుక వరసలోయునన్ వారు, ఏదో చెవిలో
నొపిప్తోయునన్వారినిముందుకువెళళ్నిచాచ్రు.
54 అతడు లేచే సమయానికి, ఎవరో ఒక సేనాధిపతి, చరమ్ముమీద దదుద్రుతోయునన్
ఒక కురర్వాడినో లేక బాలికనో తీసుకొచాచ్డు. వారు ఆ వరుసను ఆపి, ఆ సేనాధిపతి
బిడడ్ను లోనికి తీసుకొనాన్రు. కానీ ఆ కురర్వాడు బర్దధ్లై, చనిపోవుచునాన్డు. అకక్డే
నీవునాన్వు.
55 ఆ సేనాధిపతి, ఆ వరుసలో యునన్ అతని సోదరునిపై నిజమైన జాలి కలిగి
యునన్టల్యితే, అతడు ఇలా చెపిప్ యుండేవాడు “ఈ బిడడ్ వేచి యుండగలదు. ఆ
మనిషినితవ్రగాతీసుకొని,అతనికిఏదైనాచేయండి!”
56 అయితే పర్తి మనిషి తన అధికారమును పించగోరుచునాన్డు. ఇపుప్డు,
అంద అలా లేరు, లేదు. అంద ఆ విధంగా లేరు. కానీ ఎకుక్వ మంది అకక్డ
అలా యునాన్రు. వారిలో అనేక మంది ఆలాగున యునాన్రు. అయితే ఆ మనిషి
కేవలము తన చినన్ బాలుని యొకక్ చరమ్ము దదుద్రు గురించియే ఆలోచిసాత్డు. కాని
ఆ టాయ్ంకు కింద నలుగగొటట్బడియునన్ ఆ దీన బాలుని రిచ్ ఆలోచించడు. బహుశ
ఆ టాయ్ంకు కింద పడిన బాలుడు తన పాణము కాపాడబడినటల్యితే, ఆ బాలుడు ఒక
దినమునయుదధ్ మిలోమొదటివరుసలోనిలబడతాడు. డండి, వారుదానినిఆగి
ఆలోచించరు.వారువారికొరకేఆలోచిసాత్రు.

“ఒకఆలోచించేమనిషియొకక్వడపోతసాధనము.”
57 నేనుదానివైపు శాను,నేననుకొనాన్ను, “అదిఈదినమునమనముకలిగియునన్
సంఘములవలె, అది ఏదో ఈ దినమున సంఘశాఖల వలె యునన్ది.” వారిలో పర్తి
ఒకక్ వారి సొంత వడపోత సాధనానిన్, సొంత పదధ్తిలో వడపోత సాధనానిన్
కలిగియునాన్రు. ఏది వచిచ్నా, ఏది లోనికి రాకపోయినా, వారి సొంత వడపోత
సాధనముతో, వారు లోనికి మరియు బయటకు వడకడతారు. లోపటయునన్ కొందరు
అవిశావ్సులను సంతోషపరచ్టానికి, ఎంతోలోకానిన్ లోనికి రానిసాత్రు. వారి దగగ్ర డబుబ్
యునన్టల్యితే,వారుఏమైయునన్ను,వారినిలోనికితీసుకుంటారు.వారుపేరుపర్తిషఠ్లు
గలవారై యునన్టల్యితే, వారు ఏమైయునన్పప్టికి వారికి లెకక్కాదు, వారిని లోనికి
తీసుకుంటారు.

కాని అకక్డొక విషయమునన్ది, నీవు దేవునియొకక్ సంఘములోనికి ఆ విధముగా
రాలేవు; ఇపుప్డు సంఘశాఖ కాదు, నా భావము నిజమైన యధారథ్మైన దేవునియొకక్
సంఘము.
58 ఈ రోజున యునన్ పొగాకు కంపెనీల వలె, ఈ చెపప్బడిన సంఘములోనికి,
సంఘశాఖలోనికి వచుచ్ పర్జలు, వారు ఒక రుచిని కలిగియుంటారు. లోక సంబంధమైన
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ఉనన్త వరగ్మునకు చెందిన వారు. పర్తి సంఘశాఖ వారి యొకక్ సొంత వడపోత
సాధనమును కలిగి యునన్ది, వారు నిజమైన కైసత్వులందరిని, అతను బోధిసుత్ండగా
“ఆమేన్” చెపేప్వారిని, వారు బయటకు వడకడతారు; మరియు జుటుట్ కతిత్రించుకొనన్
సీత్లను,ఆదేశములోవారుపేరుపర్తిషఠ్లుగలవారుగాయునన్ంతకాలము,ముఖములకు
రంగులను వేసుకొనన్ యెజెబెలులను వారు లోనికి తీసుకొంటారు. పలానా—పలానా
పేరు గాంచిన సినిమా నటుడు, ఒక గొపప్వయ్కిత్ మనలోనికి వసుత్నాన్డు అంటారు. ఆ
రకమైన వడపోత సాధనమునువారువాడతారు. “మన సంఘము పలానా—పలానా
అధయ్కుష్డు, ఒకసేనాధిపతి, అలాటిఒకరుమనశాఖకువసుత్నాన్రుఅంటారు.” డండి,
ఏ విధమైన వడపోత సాధనమును వారు వాడుచునాన్రో? ఆ వడపోత సాధనము,
నిజానికి,లోకసంబంధమైనది,లోకసంబంధమైనపర్జలది.
59 వారికి ఏమి కావాలో పర్జలకు తెలుసు. కాబటిట్ వారు కోరిన దానిని
పొందగోరినటల్యితే, అపుప్డు వారు ఒక నిరీణ్తమైన వడపోత సాధనమును
కలిగియుండవలసియునన్ది, అపుప్డు తగినంత లోకము, దాని గుండామాటాల్డు ,
వారియొకక్లోకసంబంధమైనరుచినితృపిత్ పరుసుత్ంది. “ఒక ఆలోచించేమనిషియొకక్
వడపోతసాధనము,ఒకపొగతాగువానియొకక్రుచి.” ఒకమతసంబంధమైనలోకము
యొకక్వడపోతసాధనము,మరియుఒకలోకపుమనిషియొకక్రుచి.
60 వారు భకిత్ గలవారుగా ఉండాలనుకొంటారు. వారు తపప్క భకిత్గల వారుగా
ఉండాలనుకొంటారు,ఏలయనగావారుఒకఆతమ్నుకలిగియునాన్రు.
61 మనము మొదటగా ఈ దేశమునకు వచిచ్నపుప్డు, ఇండియనుల్ రుయ్ని
తదితరమైనవాటిని ఆరాధించుటవారు కనుగొనాన్రు. కారణము (ఎందుచేత?) అతడు
ఒక మనిషై యునాన్డు. మనము ఆఫికా అడవులలోనికి రముగా వెళితే, అకక్డ
సాథ్నికులు వేటినో జిసాత్రు. ఎందుచేత? వాళుళ్ మానవ మా లు, వారికి కావాలి,
వారుతపప్కఆరాధించాలి.
62 కాబటిట్ ఒక మనిషి, అతడు ఎంత దిగజారినవాడైనను లెకక్కాదు, ఇంకా అకక్డేదో,
ఎకక్డో యునన్దని అతనికి తెలుసు. కాని అతడు లోకము పటల్ ఎలాటి రుచిని కలిగి
యునాన్డంటే, అతడు సరియైన వడపోత సాధనమును తీసుకొనలేడు. అతడు తాను
సొంతగాతయారుచేసుకొనన్వడపోతసాధనమునుకలిగియునాన్డు.పర్తిఒకక్ వారి
కిషట్మైనవడపోతసాధనమునుతయారుచేసాత్రు.
63 పర్తిసిగరెటుట్ కంపెనీ,వారుఏమిచేయగలరో, “ఒకనిజమైనవడపోతసాధనమును
రిచ్ గొపప్లు చెపుప్కొంటారు! ఇది శేషఠ్మైన ఫిలట్ర్! అంతా పైకియునన్ది!” అలా పైకి

యుంది. “రుచి వసుత్ంది,” “అంతా అలా పైకి యునన్ది.” అంటారు. ఓ అంతా మంచి
కొరకు“పైకియునన్ది”?ఆవెనుకఅంతములోఏముంది?అదినిశచ్యముగాఆలోచించే
పురుషుడు లేక సీత్ యొకక్ ఫిలట్ర్ కాదు. కానీ వాళుళ్ అదే చెపుతారు. కేవలము పర్జలను
మోసముచేసాత్రు.
64 ఇపుప్డు మన దినమున, మనము కనుగొనునదేమనగా, పర్జలు ఒక రుచిని కలిగి
యునాన్రు. ఎందుకు ఒక మనిషి సిగరెటుట్ తాగుతాడు? ఒక రుచిని తృపిత్ పరచ్టానికి.
ఎందుకుసీత్లుసిగరెటుట్తాగుతారు?ఒకరుచినితృపిత్ పరచ్టానికి.
65 సంఘము,ఒకమతసంబంధమైనగుంపు, ఒకదానినినిరణ్యించి…అకక్డకువచేచ్
పర్జలకు, వారికి ఒక విధమైనవారుకోరిన వడపోతరుచిని, వారికి ఇవవ్వలసియునన్ది.
వారికి ఏమీ రుచి దొరకకపోతే, వారికి ఆ సిగరెటుట్ అవసరము లేదు. మతములోవారు
కోరినరుచినివారుపొందకపోయినటల్యితేవారుఆమతమునుతీసుకొనరు. ఇపుప్డు,
అదిఎంతతేటగాయుండాలోఅంతతేటగావుంది.
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66 పొటిట్ బటట్లు వేసికొనన్ సీత్లు, జుటుట్ కతిత్రించుకొనన్ సీత్లు, ముఖమునకు రంగులు
వేసుకొనన్ సీత్లు, లైంగికముగా కనబడు వసత్ధారణ, వారికి అది కావాలి. వారికి అది
ఇషట్ము.
67 ఈ ఉదయమున, గత ఆదివారము ఉదయమున నేను మాటాల్డినటుల్గా,
చకర్ములోని లోపట చకర్ము, లేక ఆ మనసుస్లోపటయునన్, లోపట ఆతమ్. అది
నీ శరీరమునకు మరియు ఆతమ్కు మధయ్ యునన్ మనసుస్, ఎలా పరి రణ్ముగా
పరిశుదాధ్తమ్తో అభిషేకించబడవచుచ్నో. మీ అందరికి అది అరథ్మైనదా? [సంఘము
“ఆమేన్,” చెపిప్ంది—ఎడి.]
68 ఇపుప్డు, ఎడ తెగకుండా ఈ వరత్మానమును వెంబడించుటకుఈదుషట్యుగపు
దేవత, అంతయ్ దినములలోని అభిషకుత్లు. ఆ బయట, ఆ మధయ్ భాగము…మొదటి
చకర్ము, మానవ జాఞ్నేందియము. రెండవ చకర్ము మనసుస్యొకక్ జాఞ్నేందియములు,
సవ్చితత్ము, ఇషట్ము, ఆశ, అలాంటివి. కాని లోపల ఆతమ్ యునన్ది; ఆ ఆతమ్ ముందుగా
నిరణ్యించబడియునన్ది.

కాబటిట్, బయట శరీరముమనసుస్కులోబడునటుల్గా అభిషేకమునుపొందగలరు.
“కాని పాపముచేయుఆతమ్, మరణిసుత్ంది.” అవిశావ్సముతో దేవునియొకక్ వాకయ్మును
తిరసక్రించుఆతమ్,శాశవ్తముగా…ఎలల్పుప్డుమరణించియునన్ది.
69 నితయ్మైన మరణమును నేను నముమ్తాను, ఆలాగుననే నితయ్మైన పరలోకమును
నేనునముమ్తాను,కానినితయ్మైననరకములేదు.ఒకనితయ్మైననరకముఅనునదిఅకక్డ
లేదు. అకక్డ పర్జలకు నితయ్మైన మరణమునన్ది…వారిలో అనేకులు భకిత్గలవారు, ఈ
రోజునపర్పంచములోవారుచనిపోయియునాన్రు.
70 “సుఖ భోగములయందు జీవించు సీత్,” జుటుట్ కతిత్రించుకొనన్ సీత్, ముఖములకు
రంగులు వేసుకొనన్ సీత్, “ఆమె బతికి యుండగానే చచిచ్యునన్ది.” బైబిలు ఆ రీతిగా
చెపిప్ంది. డండి? డండి, ఆమె భకిత్ పరురాలుగా యుండవచుచ్, కాని ఆమె
ఎనన్ రకష్ణ పొందలేదు. ఆమె బాహయ్ కదలికను కలిగియునన్ది. ఆమె పాటల
బృందములోపాటలుపాడవచుచ్, లేకఆతమ్లోఆమెనాటయ్ముచేయవచుచ్,ఆమెభాషలతో
మాటాల్డవచుచ్, మరియు ఆతమ్ యొకక్ పర్తయ్కష్తలనిన్టిని కలిగి యుండవచుచ్ కాని ఆ
లోపట యునన్ ఆతమ్ దేవుని యొకక్ కుమారెత్ కానిదే, డండి, ఆమె ఏమి చేసినను
తపిప్పోయింది.
71 ఇశాయేలు, బయటకు ఆతమ్ సంబంధముగా, అంద దేవుని యొకక్
మంచితనముతోనింపబడాడ్రు,వారుదేవునినిఎలాగౌరవించియునాన్రో,కానిఅది పని
చేయలేదు.వారిఅంతరంగములోదేవునివాకయ్మునుగురిత్ంచలేకపోయారు.
72 కాని దేవుని యొకక్ ఆతమ్ దావ్రా నీవు తిరిగి జనిమ్ంచియునన్పుడు, అపుప్డు నీవు
ఒకదానిని కలిగి యునాన్వు…నీవు ఒక దేవుని యొకక్ కుమారుడవైయునాన్వు, నీవు
ఎలల్పుప్డు ఒక దేవుని యొకక్ కుమారుడవై యునాన్వు, మరియు నీవు ఎలల్పుప్డు
ఒక దేవుని యొకక్ కుమారుడివిగా యుంటావు. దానిని వేరు చేసే మారగ్మేలేదు,
ఎందుకనగా…నీవు నితయ్ జీవమును కలిగి యునాన్వు. మరియు నితయ్మైనది ఎనన్
పారంభముకాలేదు;లేకఎనన్ అంతముకాదు.
73 ఓ, దేవునియొకక్ కృపనుబటిట్, అలాటిగొపప్మరమ్ములయొకక్ గర్హింపునుఆయన
మనకిసాత్డు! పౌలు ఇకక్డ మాటాల్డినటుల్గా, ఎఫెసీ పతికలోముందుకు, భారయ్భరత్లను
రిచ్ అనాన్డు. “ఇది ఒక మరమ్మైయునన్ది,” సీత్లు ఎలా తపప్క తమయొకక్ భరత్లను

గౌరవించవలసియునన్దో, రెండవ చోట సహితము, రిత్ బైబిలులో, ఎనన్డైనా ఆ
గౌరవమును రిచ్ ఎలా మాటాల్డి యునన్దో, నేను నముమ్తాను. అనాన్డు, “సీత్లారా,
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మీ భరత్లకు లోబడియుండుడి, ఆమె తన భరత్ను గౌరవించాలి.” అపుప్డు భరత్ డా
తపప్క, అతని భారయ్, ఒక దేవునియొకక్ కుమారుడిగా అతనిని గౌరవించునటుల్, అతని
భారయ్ ముందు అలాటి యోగయ్మైన జీవితమును జీవించవలసి యునాన్డు. అతడు
అలాటిజీవితమునుజీవించకపోయినటల్యితే,ఆమెఅతనినిగౌరవించదు.ఎందుకంటే
అతడు దేని నుండి తయారు చేయబడాడ్డో ఆమె ఎరిగియునన్ది. కానీ ఒక పురుషుడు,
గౌరవనీయమైన మనిషిగా, తన భారయ్ ముందు తన యొకక్ కుటుంబము ముందు,
శుదధ్మైన మరియు గౌరవనీయమైన జీవితమును జీవిసుత్నన్పుడు, ఒక నిజమైన దేవుని
యొకక్ సేవకుడు, అపుప్డు, సీత్, పిలల్లు, అంద ఆ సేవకునికి భయపడి గౌరవము
ఇయయ్వలెను.
74 ఇపుప్డు గమనించండి. సీత్లారా, వారికి జుటుట్ కతిత్రించుకోవాలనియునన్ది. వారు
పొటిట్ బటట్లు,ముఖమునకు రంగులు, ఆకరష్ణీయముగాఉండగోరుచునాన్రు. ఈ చినన్
సీత్లుధరించే,దేహముకనపరచుఅం రపుకచచ్డములువంటిపేలికలు,ఈరోజులలో
అవి వారికి కావాలి, వారు దానిని చేయగోరు చునాన్రు; మరియు ఇంక వారు
సంఘమునకు వెళళ్గోరుదురు. మీరు శారా, మనసుస్ పైయునన్ అభిషేకము, ఆతమ్
మీదఅభిషేకముకాదు. డండి?
75 ఒక కైసత్వుడిగాయుండాలను కొంటారు, ఇంకా ఈ కారయ్ములు చేసాత్రు మరియు
సంఘకాపరి అది పరవాలేదుఅంటాడు. అది పరవాలేదుఅని అతడనన్పుప్డు, “నీవు ఒక
సభుయ్డవుకావచుచ్ను,నీపేరునాసంఘపుసత్కములపైయుండగలదు;అదిపరవాలేదు,”
అపుప్డతడు ఆమెకు, ఒక లోక సంబంధమైన సీత్యొకక్ రుచికి తగినటుల్గా, సంఘశాఖా
సంబంధమైన ఫిలట్రున్ అతడు ఆమెకు ఇచుచ్చునాన్డు. ఆమె లోకమును పేమిసుత్ంది.
దాని రుచిని ఆమె ఇషట్పడుతుంది. కాబటిట్ అతడు ఆమెకు ఒక వడపోత సాధనమును
కలిగియునాన్డు, కాని ఆలోచించే సీత్ నుండి ఆమె ఎంతో రముగాయునన్ది. కానీ
అకక్డేనీవునాన్వు.అకక్డేనేనునాఅంశమునుపొందియునాన్ను.
76 లేదు, ఆమె ఆలోచించే సీత్ కాదు. ఆమె ఆలోచించినటల్యితే, చివరి దినమున
ఆమెకు తీరుప్ తీరేచ్ది సంఘము కాదని గురిత్సుత్ంది. ఆమె చెందియునన్ సొసైటీలు,
సహవాసములు పై యునన్ నమమ్కతవ్మును బటిట్, ఆమె యొకక్ సభయ్తవ్మును బటిట్,
ఇపుప్డుసంఘముఆమెకుతీరుప్చేయుచునన్ది.ఇపుప్డుదానిదావ్రావారుఆమెకుతీరుప్
చేయుచునాన్రు. కాని చివరి దినమున దేవుడు ఆమెకు తీరుప్ తీరచ్నైయునాన్డు. కాబటిట్
ఆమెఆలోచించుటలేదు.
77 కేవలము ఆ పొగతాగుచునన్ మనిషి వలె అదియునన్ది; అతడు తన యొకక్
సిగరెటుట్ను ఎంత పేమిసాత్డనగా, చివరకు అతని ఆలోచనాసామరధ్ ములునికోటిన్తో
తిమిమ్రి పటిట్ యునన్ది. సీత్లు యొకక్ కోరెక్లు ఆమె ఆలోచించే సామరధ్ ములకు ఎంత
తిమిమ్రి పటిట్ంచినవనగా, చివరకు ఆమె పర్భువు దృషిట్లో చెడు కారయ్ములను చేసుత్ంది.
’కారణము ఆమె దానిని చేయగోరుచునన్ది; అది ఒక లోక సంబంధమైన సీత్ యొకక్
రుచిని తృపిత్ పరుసుత్ంది. కాబటిట్ ఆమె లోక సంబoధమైన సంఘముయొకక్ వడపోత
సాధనమును తీసుకొంటుంది. ఆమె తినన్గా చకక్గా దాని గుండా వెళుతుంది. ఆమెను
ఏదియుబాధించదు.
78 ఇపుప్డు అది సతయ్మని మనము సాత్ము. “అది పరవాలేదు అని సంఘకాపరి
అంటాడు, దానిని చేయుటను బటిట్ మనము సీత్లను దోషులుగా తీరుప్ తీరుచ్ట లేదు.
అది సరియే.” కాని దానిలో తగినంత పాపమునన్ది; అది అతని వడపోత సాధనము
దావ్రా. అది పునది ఏమనగా, వారు వేదాంత పాఠశాలయొకక్ వడపోత సాధనము
గుండా వెళిళ్యునాన్రు. మరియువారు వేదాంతపాఠశాల రుచి కలిగియునాన్రు. వారు
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వేదాoతముయొకక్ రుచిని కలిగియునాన్రు. కాని నిశచ్యముగా అది, దేవుని యొకక్
వడపోతసాధనముగుండావెళిళ్యుండలేదు.లేదండి.
79 ఇపుప్డు, వేదాంతపరముగా ఆలోచించే మనిషికి, వేదాంత పాఠశాల పరమైన
వడపోత సాధ మునన్ది. అకక్డ సంఘమును రిచ్ ఆలోచించే మనిషికి, అకక్డ
సంఘము యొకక్ వడపోత సాధనమునన్ది. సిగరెటుట్ను రిచ్ ఆలోచించేవారికి,
సిగరెటుట్ ఫిలట్ర్యునన్ది, అకక్డ నిజముగాఆలోచించేవానికి నిజమైన ఫిలట్ర్యునన్ది.
దేవుడుఒక ఫిలట్ర్ను కలిగియునాన్డు. అది ఆయనవాకయ్మే. అది ఒక వేరుచేయుటయై
యునన్ది. ఏలయనగా అది పాపమును వేరు చేయు జలములైయునన్ది. ఇపుప్డు, అదే
ఆలోచించేమనిషిలేకపరిశుదధ్మనిషియొకక్రుచి.
80 ఒక మనిషి, ఆ విధమైన లోక సంబంధమైన ఫిలట్ర్ గుండా వెళిళ్నపుప్డు, అతనికి
లోక సంబంధమైన రుచి వసుత్ంది. ఆ పొగాకు కంపెనీవలె, ఆ వడపోత సాధనము
గుండా వారిని తోయుట దావ్రా, అతడు తన సంఘములో ఎకుక్వ మంది సభుయ్లను
పొందుచునాన్డు. “అకక్డ పురుషుల కంటె ఎకుక్వ మంది సీత్లు సంఘమునకు వెళుళ్
చునాన్రు,” అని వారనన్టల్యితే. బహుశ అది కావచుచ్. ఇపుప్డు అది అంతా ఎంతో
సతయ్ము,ఆమెసంఘమునకువెళళ్గలదు,మరియుఆమెకోరినదిఏదైననుచేయగలదు.
అది నిజము. ఆమె దానిని చేసుత్ంది, మరియు దేనితోనైనా ఆమె ఏకమవుతుంది.
ఎందుకనగాఆమెఒకసంఘవడపోతసాధనముగుండావెళిళ్యునన్ది.కానిఆమెదేవుని
యొకక్ వడపోత సాధనముగుoడా వెళిళ్యుంటే, ఆమె దాని నుండి వేరుగా బయటకు
వసుత్ంది. డండి? ఆమె దేవుని వడపోత సాధనము గుండా వెళిల్, కతిత్రించుకొనన్
జుటుట్తోబయటకురాలేదు.ఆమెదానినిచేయలేదు.
81 బహుశ ఇది ఎవరికో కొంచెము చేదుగా ఉండబోతుంది. ఆమె దేవుని యొకక్
వడపోత సాధనము గుండా వచుచ్ట పారంభిoచినపుడు, వారు తమ వెం కలను
కతిత్రించరాదని అది చెపుతుంది, అలాగైతే (ఏమిటి?) ఆమె అవతల వైపున బసచేసోత్ంది.
అలాoటికారయ్మునుచేయుట,పాపముఅనిఅదిచెపిప్నపుప్డు,దానినిచేయుటఆమెకు
అవమానమైయునన్ది.

“ఆమె కోరినటల్యితే,” అతడంటాడు “మంచిది, ఆమె తపప్క వెం కలు
కతిత్రించుకోవాలి.”

అలాగైతే అనాన్డు, “వెం కలు కతిత్రించుకోండి”. “సీత్ తన తల వెం కలు
కతిత్రిoచుకొనుటఅవమానము,”అనాన్డు. “అపుప్డుఆమెతలకుముసుకువేసుకోవాలి.”
ఆమెతలవెం కలుఆమెకుముసుకుగాఇవవ్బడియునన్వి;టోపీకాదు,సీత్, ఆమెయొకక్
తల వెం కలే ఆమెకు పైట చెంగుగా ఇవవ్బడినవని బైబిలు చెపిప్ంది. సతయ్ము అది
పున దేమనగాఆమెదేవునికి ఒకనాజీరు. సీత్విపొడవైన వెం కలు అనగాభావము

ఆమెపర్భువుకునాజీరు.ఇపుప్డుఅదిసతయ్మనిమనకుతెలుసు.
82 కానీ ఎoతో పర్సిదిధ్ గాంచిన ఒక ఆలోచించేమనిషి,పొగతాగగలడు, అతని రుచిని
పొందుతాడు, అతనికి తపప్క తగినంత జాఞ్నముండాలి, దానిని తెలుసుకోవటానికి,
అదేమనగా పొగాకు నుండి అతడు తారును పొందుచునాన్డు. అది కేవలము ఏమి
చేసిందంటే,అతడుఎకుక్వసిగరెటుల్కొనునటుల్అతనికి,ఎకుక్వఅముమ్నటుల్చేసింది.
83 సంఘముయొకక్ వడపోతసాధనముఏమిచేసిందంటే, ఎకుక్వమంది సభుయ్లను
వారికి ఇచిచ్ంది మరియువారు దేనినైనా చేసి ఇంక సంఘమునకు చెందిన వారుగా
యుంటారు, వారు ఎకుక్వ సభుయ్లను పొందుతారు. వాకయ్ము దావ్రా జనిమ్ంచిన
కైసత్వులను మనము విడిచిపెటిట్, ఈ రోజు మనము సంఘములలో, పర్తి ఒకక్రిని
లోనికి వడకడితే ఏమి జరుగుతుందినేక మoది ఖాళీ పర్సంగముతో, ఈ రాతి గోడకు
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ఎదురుగాపైకినిలబడతారు,అదిసతయ్ము;ఏలయనగాఅదివడపోతసాధనముగుoడా
వెళిల్యునన్ది.
84 నాహృదయములో నేను ఒకే ఒక ఆశను కలిగియునాన్ను, వినుచునన్ పర్తిఒకక్
అదే ఆశను కలిగియునాన్రని నేను నముమ్తాను. “దేవా, ఆ వడపోత సాధనముగుండా
ననున్ వడకటిట్ తీసుకొనివెళుళ్ము.” దావీదు చెపిప్నటుల్గా, “పర్భువా, ననున్ పరీకిష్చుము,
ననున్ శోధించుము, నాలో ఏదైనా చెడుయునన్టెల్తే, దానిని బయటకు తీసివేయుము.”
డండి? నాకు దేవుని వడపోతకావాలి. లోకము ఏమి చెపుతుoదో, సంఘము ఏమి

చెపుతుందో నేను లెకక్ చేయను; ఈ దినములలో ఒక దినమున తీరుప్ కొరకు నేను
నీ ముందు నిలువవలసి యునన్దని ఎరిగినవాడనై, నేను ఒక ఆలోచించే మనిషిగా
ఉండగోరుచునాన్ను.
85 గమనించండి, ఎకుక్వ సిగరెటుల్ అముమ్ట కొరకు పొగాకు కoపెనీ దానిని
చేసుత్ంది, ఎకుక్వ సభుయ్లను పొందుటకు సంఘము దానిని చేయుచునన్ది. జుటుట్
కతిత్రించుకొనన్సీత్,పొటిట్ బటట్లుధరించినసీత్, దేవునియొకక్వడపోతలోపటట్బడుతుంది,
జుటుట్ కతిత్రిoపుతో ఆమె దాని గుండా వెళళ్లేదు, ఏలయనగా బైబిలు చెపిప్ంది ఆమె
దానిని తపప్క చేయరాదని, ఆమె తన జుటుట్ కతిత్రించినపుడు, ఆమె తన తలను
అవమానపరుసుత్oది. మనము దానిని తపప్క తెలుసుకోవాలి. కానీ ఆమె, మిగిలిన,
వారంద సంఘముగుండావెళుళ్చునాన్రు.కొనిన్సారుల్నేనునిలబడి…
86 ఎవరిని తకుక్వగా మాటాల్డుటలేదు; నేను వయ్కిత్గతముగా ఎవవ్రితో ఎనన్డు
మాటాల్డను, కానీ అది సంఘములో పాపమైయునన్ది. దానిని రిచ్ మీరే సాకుష్లు.
“పలానా—పలానా వయ్కిత్ లేక శీర్ పలానా—పలానా వయ్కిత్ అని లేక పలానా—పలానా
రెవరెండ్ పలానా—పలానా వయ్కిత్యని” నేను ఎనన్డు చెపప్ను, లేదండి. పాపమును
పాపమని నేను చెపుతాను. అది నా కుటుంబములో యునన్టల్యితే అది నేను, అది
ఎవరిలోయునన్ను,అదిఇంక పాపమునుఒకవయ్కిత్గాకాదు,వయ్కుత్లకువయ్తిరేకముగా
నేను మాటాల్డను. నేను పాపమునకు వయ్తిరేకముగా మాటాల్డతాను.అది నేనైనా లేక
అది ఎవరైనను అది దేవునియొకక్ వడపోత గుండా పారంభమవుతుంది, అది అకక్డే
ఆపివేసుత్ంది.
87 గమనించండి. జుటుట్ కతిత్రించుకొనే సీత్లు, పొటిట్ దుసుత్లు ధరించేవారు,
ముఖమునకురంగులువేసుకొనేవారు,పెంతెకొసుత్ ఫిలట్ర్గుండాసుళువుగాగిoజలవలె
దిగిపోతారు, తినన్గా మరణము లోనికి వెళిళ్పోతారు. ఏలయనగా…“దానిలో ఏ హాని
లేదనిఆమెఅంటుంది.”

“మీరులోకమునుగానిలోకములోయునన్వాటినిగానిపేమించినటల్యితేకనీసము
దేవునిపేమనీలోయుండదు.”
88 ఆమెయొకక్ ఆతమ్లో ఆ రుచియునన్టల్యితే, అపుప్డు ఈమనసుస్ గుండా లోనికి,
దేవుని యొకక్ వాకయ్మునకు వయ్తిరేకమైన వాటిని, ఆమె తన ఆతమ్గుండా లోనికి
లాగుకొంటుoది, ఆరుచిగుండాఅదిరాగలదు. చుట,రుచి…అదిఆలోచనగుండా
తరక్ముగుండాలోనికిరాగలదు, “దానిలోహానిలేదంటావు,నాకురుచియునన్ది, నాకు
భావోదేకములునాన్యి,నాకునన్భావోదేకములుసరియైనవేయనిఅంటావు.” ఆమెఆతమ్
ఆ విధమైనదైతేఅదిదానిగుండాతినన్గాఅమెఆతమ్లోనికిరాగలదు. ఆమెదేవునియొకక్
వడపోతగుండాదానినిలాగుకొనుటలేదనిఅది పుతుంది.

ఆమె వెం కలు కతిత్రించు కొనన్టల్యితే, ముఖమునకు రంగులు వేసుకునన్టెల్తే,
పొటిట్ బటట్లు, పాయ్ంటులు, పురుషులవలె కనబడు వసత్ములు, మీరు వాటిని ఏమని
పిలుసాత్రో ఆ వదులు గాయునన్ వసత్ములనీన్, అలాంటి వాటిని చెపుతునన్టెల్తే, ఆ
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కారయ్ములుచేసుత్నన్టెల్తే, లోకముకొరకుజీవిసుత్నన్టెల్తే, ఆమెదానినిఆపివేసుత్ంది; ఆమె
దానిగుండాఅకక్డకువెళళ్లేదు,లేదండి,పారంభములోనేఅదిఆమెనుఆపివేసుత్ంది.
89 గమనించండి, ఒక మనిషి ఆమెయొకక్ ఎరర్ని పెదవులవైపు, రంగులు వేసుకొనన్
ముఖమువైపు,పొటిట్ బటట్లు, లైoగికముగా కనబడు వసత్ములువైపు, ఆమె కలిగియునన్
వాటి వైపు సేత్, ఒక నిజముగా అలోచిoచే మనిషి ఆమె వైపు డడు. కానీ కళళ్కు
ఆమె ఎలా కనబడినా లెకక్ కాదు, ఒక ఆలోచించే మనిషి తన తలను తిపుప్కొంటాడు.
ఎందుచేత? అతడు దేవుని వడపోత గుండా వెళాళ్డు, ఆమె వైపు చుట అతని
హృదయములో వయ్భిచారము చేయుట అని అతడు ఎరిగియునాన్డు, ఆమె చకక్గా
యునన్దనిఅతడుతలంచడు.

“అదిఅతనికిచకక్నివిషయముకాదా!”అనిఅంటారా.
అది కాదు, అతనికి కాదు. ఆలోచించే మనిషికి రోతగా కనబడుతునన్ దికుక్

మాలిన, ధౌరాభ్గయ్మైన, యెజెబెలు యైయునన్ది. ఒక దేవుని యొకక్ కుమారుడు ఆమె
అవమానమును సి ఆమెకు చెందిన కుటుంబములో చెందియుoడుటను బటిట్
సహితము సిగుగ్పడతాడు. అది సతయ్ము “ఆమె నా యొకక్ సహోదరిగాయుండి ఎలా
అలాగునయుoడగలదు?”
90 డండి, ఆమె ఒక వడపోత దావ్రా లాకుక్ంది, మరొక వడపోత దావ్రా వచిచ్ంది
ఆమె ఏ మాతర్ చకక్నిదని తలంచడు. ఒక నిజమైన దైవజనునికి అది సౌoదరయ్ము
కాదు.
91 గురుత్ంచుకోoడి, కొనిన్ నిమిషములలో మనము దానిలోనికి వెళుళ్చుండగా
ఒకపుప్డు యేసు కీసుత్ యొకక్ రకత్ము వడపోత సాధనముగామారకముందు, “దేవుని
యొకక్ కుమారులు నరుల కుమారెత్లు చకక్ని వారని భారయ్లుగా తీసుకొనిరి.” దేవుడు
ఎనన్ దానిని కష్మించలేదు, ఇశాయేలు పర్యాణములో మరల అది జరిగియునన్ది,
మరియుదేవుడువారినిఎనన్ కష్మించలేదు,వారిలోపర్తిఒకక్రునశించారు.

ఒకఆలోచించేమనిషియొకక్వడపోతసాధనము!
నేను ఇకక్డ టములో నుoడి బయటకు వచాచ్ను; ఒక రాతి ఒక చినన్ రికీక్

ఆలయము వెనుక నిలబడియునన్ది. డు లేక నాలుగు సంవతస్రాల కితము నాతో
అనన్ది. “నీవు దానిని చెపుప్టకు కారణమేమనగా నీవు ముసలివాడవు అనన్ది.” “వారు
చకక్గాకనబడుతునాన్రు,” అనన్ది.

నేననాన్ను, “నేను దానిని ఉహించగలను.” అతని పుల నుoడి అతడు ఎలా
కనపడతాడో నీవు చెపప్వచుచ్. నేననాన్ను, “ననున్ నీకు ఒక సంగతిని చెపప్నిముమ్. నీకు
ఎంతవయసుస్నన్పప్టికి?”

“దరిదాపుగాముపప్యియేళుళ్యుండవచుచ్”
92 నేననాన్ను, “నేను నీకంటే పదిహేను సంవతస్రములుయవవ్నుడుగాయునన్పుప్డు
నేనుఆవిషయమునేతలoచియునాన్ను.”నిజము,అదిఇంకామురికియైయునన్ది!
93 ఒక ఆలోచించే మనిషియొకక్ వడపోత సాధనము! ఇపుప్డు గమనించు. అతడు
అదియైయునన్టల్యితే దేవునియొకక్వాకయ్ముగుండాదేవుని వడపోతగుండా, అతడు
వడకటట్బడియునన్టల్యితే,అతడుఆమెవైపు డడు,ఆమెచకక్గాయునన్దనిఅతడు
తలంచడు, ఆమెఒకయెజెబెలుఅనిఅతడుతలసాత్డు. ఆ ఎరర్ని పెదవుల వెనుకయునన్
విషపుకోరలు అతనిని కరుసాత్యి. అతనికి తెలుసు, బైబిలు చెపిప్ంది, “ఆమె గవునులు,
నరకపు గవునులు,మరియువాటిలోనికి నడిచే ఒకమనిషి, ఒక ఎదుద్ దానిని నరుకుఒక
కసాయివానియొదద్కువెళిళ్నటుల్గాయుంటుంది.” అకక్డే ఒకఆలోచించేమనిషియొకక్
వడపోతసాధనమునన్ది.
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94 నీవు ఏది కోరుకుంటావు? ఆ విధముగా వసత్ధారణ చేసిన సీత్లు, వీధిగుండా
వ త్ యుండగా పురుషులైన మీరు మీ తలను తిపప్ండి, ఆ విధముగా త్
కొలుసుత్నన్టెల్తే, నీవు ఆలోచన పరుని వడపోతసాధనమునువాడుటలేదు. ఏలయనగా
నీవుదానినిచేసినపుప్డు, నీవువయ్భిచరించుచునాన్వు.కారణము, ఫిలట్ర్ చెపిప్నదేమనగా,
“ఒక సీత్ని మోహపు పుతో చు పర్తివాడు అపుప్డే అతని హృదయములో ఆమెతో
వయ్భిచరించు చునాన్డు.” ఆలోచించే మనిషీ, నీ తలను తిపిప్వేయుము, ఆమె నుండి
రముగా వెళుళ్. ఆమె చకక్గా లేదు. ఆమె ఒక సరప్మైయునన్ది; అది నిజము, ఒక

విధముగా తిపుప్కొంటుoది. ఒక విధముగా పర్వరిత్సుత్ంది. ఒక విధముగా కుడుతుoది.
ఆమెకు రముగావెళుళ్ము.
95 ఓ, అవును, దేవుని యొకక్ వాకయ్ము ఒక ఆలోచించు మనిషి యొకక్ వడపోత
సాధనము. ఎవరికైనా అది తెలుసు. నీ ఆతమ్ దాని గుండా వడకటట్బడుతుంది. దేవుని
వాకయ్ము దావ్రా. నీవు దేవుని గుండా వచిచ్నపుప్డు, అది నినున్ తయారు చేసుత్oది. ఒక
మనిషి దేవుని యొకక్ వడపోత సాధనము గుండా వచిచ్నపుప్డు, అతనికి పరిశుదధ్
మనిషి రుచిని ఇసుత్ంది. అది సతయ్ము, నీవు దేవుని యొకక్ వడపోత సాధనము
గుండా వచిచ్నపుప్డు, అపుప్డు నీ రుచి ఒక పరిశుదుధ్ని రుచియైయుoటుoది. అది ఒక
నీతిమంతునిరుచిగావుంటుంది,ఆనినాదమునిశచ్యముగాసరియైనది.
96 ఇది ఒకమాదిరిగా ఇశాయేలుకుఎలా సంభవిoచియునన్దోమనము, ఇశాయేలు
సంఘమునకు మాతర్మే, ఆ కారణమును బటిట్యే ఇపుప్డు మాటాల్డుచునాన్ను,
సేవకులు చెపప్బడిన ఏ విషయములోనైనా సమమ్తించక పోయినటెల్తే, పర్భువు నాకు
అనుగర్హించిననాసంఘమునకుబోధిoచుటకుమాతర్మే.
97 సంఖాయ్ కాండము 19వ అధాయ్యములో, మీరు ఎకుక్వ సమయమును
కలిగియునన్పుప్డు మీరు ఇంటికి వెళిళ్నపుడు మీరు దానిని చదవాలని నేను
కోరుచునాన్ను. గమనించండి, ఇశాయేలు పాపము చేసినపుడు, వారు మొదటగా
మెడకు కాడి కటట్ని ఒక ఎరర్ని పెయయ్ను తీసుకొనాన్రు. దాని భావము ఏమనగా, అది
దేనితోవిజోజ్డుగాలేదు.
98 అది ఎరర్గా యుoడవలసియునన్ది. అది ఎరర్ని రంగు. ఒక పాయశిచ్తత్పు రంగు.
మీకుతెలుసా,మీరుఎరుపునుతీసుకొని,ఎరుపుగుండాఎరుపును సేత్అదితెలుపుగా
యుంటుంది.ఎరుపుగుండాఎరుపును సేత్అదితెలల్గాయుంటుంది.ఆయనపర్భువైన
యేసు ఎరర్ని రకత్ము గుండా సినపుడు, మన ఎరర్ని పాపములుహిమమంత తెలల్గా
మారతాయి;ఎరుపుగుండాఎరుపు.

ఇశాయేలు సమాజమంతటి దావ్రా సాయంకాలపు సమయములో ఆ పెయయ్
చంపబడింది.

మరియు అకక్డ సంఘమంతయు పర్వేశిoచవలసిన దావ్రము పై దాని యొకక్
రకత్మును ఏడు చారలుగా యవలెను, రకత్ము దావ్రా ఏడు సంఘ యుగములకు
ఒకమాదిరి.
99 అపుప్డు దాని దేహమును తీసుకోని కాలిచ్వేయవలెను, అది గిటట్లతో, చరమ్ముతో
దానిపేవులతో,దానియొకక్పేడతో,ఏకముగాదహించబడుతుంది.

అది ఒక పరిశుదుధ్ని చేత పోగుచేయబడవలసి యునన్ది, మరియు అది ఒక
శుదద్మైన సథ్లములో, సమాజమునకు బయట ఉoచబడవలెను, అందుచేత ఇశాయేలు
దానిమాదిరిని డగలిగినటల్యితే! అది తపప్క ఒక శుదద్మైన మనిషియైయుండాలి,
అతడుశుదుద్డైయునన్టల్తే అతడు దేవునియొకక్ వడపోతసాధనముగుండారావలసి
యునన్ది.
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ఒక పరిశుదుధ్డైన మనిషి, శుదద్మైన చేతులతో, ఒక శుదద్మైన సథ్లములో అది
యుoచబడవలెను; యెజెబెలులు, రికీక్లు అందరు పాలుపొందుచునన్ సథ్లము కాదు;
పర్భు రాతి భోజనము తీసికొని, భరత్లు మరొకరి భారయ్లతో, భారయ్లు మరొకరి భరత్లతో
సమసత్మును చేసుత్నాన్రు; డానుస్లకు పారీట్లకు వెళుళ్చునాన్రు, జుటుట్కతిత్రించుకొని
పొటిట్ బటట్లు ధరి త్, సమసత్ చేయు , ఇంకా కైసత్వులమని తముమ్ను
తాము పిలుచుకొనుచునాన్రు. అది ఒక శుదద్మైన సథ్లములో, శుదద్మైన చేతులతో
యుoచబడాలి.
100 ఇశాయేలుపాపముచేసినపుడు,వారుతపుప్చేసియునాన్మనిగురిత్ంచియునాన్రు,
అపుప్డు ఈ పెయియ్ డిదనువారి మీద చిలకరిసాత్రు. అది వేరు చేయు జలము,
పాపమునకుఒకశుదీధ్కరణము.
101 గమనించండి, అది ఇకక్డ యునన్ది, ఇశాయేలు ఆరాధనలో సహవాసమునకు
వచుచ్టకుముందుమొదటగావేరుచేయుజలములగుండారావాలి, విశావ్సముదావ్రా
నీతికరణము; “వినుటవలనవిశావ్సముకలుగును,దేవునివాకయ్మువినుటవలన.”

అపుప్డు వారు ఆ ఏడు చారలు కిందగా, రకత్ము కిందగా సమాజములోకి
పర్వేశిసాత్రు, అది పునదేమనగా, వారి పాపము కొరకు ఏదో చనిపోయి
ముందుగా వెళిల్యునన్ది. వాకయ్మును వినుట దావ్రా వారు వేరుచేయబడియునన్, వేరు
చేయుజలములదావ్రాసహవాసములోనికిపర్వేశించారు.
102 ఆ కర్మము వెనుక ఆ సథ్లములోమాతర్మే దేవుడు ఒక మనిషిని కలుసుకొనాన్డు.
ఆయన ఇంకా ఏ సథ్లము లోను అతనిని కలుసుకొనడు, ఆ కర్మము వెనుకకు అతడు
రావలసియునన్ది.దేవుడుఒకేసథ్లములోఇశాయేలునుకలుసుకొనాన్డు.

ఈ దినమున దేవుడు ఒకే సథ్లములో నినున్ కలుసుకొంటాడు, మరియు యేసు
కీసేత్ అయన వాకయ్మైయునాన్డు, వేరుచేయు జలములు, ఆయన రకత్ము ఏడు సంఘ
యుగములనిన్టి కొరకు చిoదించబడియునన్ది, అపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా ఆ
సహవాసములోనికిపర్వేశిసాత్ము.అదిమాతర్మేసంఘమునకుఇయయ్బడింది.ఓ,ఆయన
ఎంతగొపప్వాడు!
103 ఇంకా మనము ఎఫేసీ 5:26ను డగోరుదుము, “అది వాకయ్ముతో
ఉదకసాన్నము,” వేరు చేయు జలము అని చెపిప్ంది. అది ఏమి చేసోత్ంది? అపుప్డు
దేవునియొకక్వడపోతసాధనమువాకయ్మైయునన్ది.వేరుచేయుజలములు“వేరుచేయు
జలములు,వాకయ్ముదావ్రాఉదకసాన్నము,”దేవునియొకక్వడపోత.
104 అపుప్డు,నీవుసంఘమువడపోతసాధనముదావ్రాకీసుత్లోనికిరాలేవు.సంఘశాఖ
ఫిలట్ర్లేకఒకఆచారపుఫిలట్ర్దావ్రానీవురాలేవు.నీవుపరిశుదధ్సథ్లములోపర్వేశిoచగలిగే
ఒకే ఒక వడపోతసాధనమునన్ది; “అది వాకయ్ జలములదావ్రా కడగబడుటయే.” దేవుని
వాకయ్ముఒకఆలోచించేమనిషియొకక్వడపోతసాధనమైయునన్ది.
105 నీవు ఒక మంచి సభుయ్డవో కాదో సంఘము ఇకక్డ నీకు తీరుప్ తీరుచ్తుంది.
వారు నీకు మంచి సమాధి కారాయ్నిన్ ఇసాత్రు. నీ మరణ దినమున జెండాని సగము
కిందికి దిoచుతారు. గొపప్ ల గుతుత్లను పంపి నీ కొరకు సమసత్ము చేసాత్రు. కాని
నీ ఆతమ్ దేవునిని ఎదురొక్నుటకు వచేచ్ విషయమైతే, అది తపప్క నితయ్ జీవమును
కలిగి యుoడవలసి యునన్ది. అది నితయ్ జీవమై యునన్టల్యితే అది వాకయ్ములో
భాగమైయునన్ది.నాసొంతమాటనినున్ ణీకరించలేనటుల్…

నా సొంత చేయి నా చేతిని ణీకరించలేదు. నా సొంత నేతర్ములు నా చేతిని,
నా కాలిని, నా బొటన వేలును లేక నాలోని ఏ భాగమునైనా నిరాకరించదు, అవి దానిని
నిరాకరించలేవు.
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అలాగునే దేవుని యొకక్ వాకయ్ములో భాగమైయునన్ మనిషి, లేక ఒక సీత్ దేవుని
యొకక్ వాకయ్ములో ఒక భాగమును నిరాకరించలేదు, అపుప్డు సీత్ లారా, మీరు జుటుట్
కతిత్రించుకొనిదేవునిసనిన్ధిలోనికివచిచ్నపుప్డుమీరుతపుప్యైయునాన్రుమీరుదానిని
సాత్రా? నీవు తపుప్యైయునాన్వు, దేవునియొకక్ ఫిలట్ర్ దావ్రా నీవు రాలేవు, అకక్డ

నీవు వాకయ్జలముల దావ్రా కడగబడతావు, అపుప్డు నీవు సహవాసములో పర్వేశిసాత్వు,
నీవు వచాచ్వని నీవు అనుకొంటావు కానీ నీవు రాలేవు. “మనిషి రొటెట్ వలన మాతర్ము
కాదు గానీ దేవుని నోట నుండి వచుచ్ పర్తిమాట వలన జీవిoచును.” అది తపప్క ఆ
వడపోత దావ్రా రావలసియునన్ది. అపుప్డు అది ఒక నీతిమంతుని రుచిని ఇసుత్ంది.
’ఏలయనగా ఆయన దాని కొరకే ఎదురు సుత్నాన్డు, అతడిని ఏదో శుదిధ్ చేయుట
కొరకుఎదురు సుత్నాన్డు.
106 వాకయ్ము, దేవుని యొకక్ వాకయ్ము, ఒక ఆలోచించు మనిషి యొకక్ వడపోత
సాధనమైయునన్ది మరియుఅది నీతిమంతుని రుచిని ఇసుత్ంది. అది సతయ్మని మనకు
తెలుసు,అవిశావ్సమనుపాపమునంతాబయటకువడకడుతుంది.నీవుఈఫిలట్ర్గుండా
వచిచ్నపుప్డు అకక్డ ఎంతమాతర్ము అవిశావ్సము లేదు, ఏలయనగా అది నిజవిశావ్సి
యొకక్రుచియైయునన్ది.
107 నిజ విశావ్సి, ఏది ఏమైనను సరిగాగ్యుoడాలను కొంటాడు. “మంచిది, నేను
సాంఘిక హోదాలకు చెందినవాడను; నేను ఒక సంఘమునకు చెందినవాడను,
పటట్ణములో అతి పెదద్ సంఘమునకు చెందినవాడను” అని చెపప్డు. అది ఒక వీధి
సందులో టమైనా నేను లెకక్చేయను, ఇంకెకక్డైనా ఒక గుడిసెలో టమైనా, ఒక
ఆలోచించే మనిషి అతడు తపప్క దేవునిని కలుసుకోవాలని ఎరుగుతాడు. సంఘము
ఏమిచెపిప్నపప్టికి ఎవరుఏమిచెపిప్ననులెకక్కాదు, అతడుతపప్క దేవునిషరతులమీద
వసాత్డు,దేవునియొకక్షరతులనగాదేవునివాకయ్మైయునన్ది.

“మంచిది”వారంటారు, “దేవునియొకక్వాకయ్ము.”
నిశచ్యముగా అది దేవునియొకక్ వాకయ్మైయునన్దని అంద నముమ్తారు. ఒక

జుటుట్ కతిత్రించుకొనన్సీత్నిఎలాదానిగుండాఅకక్డకురానియయ్గలవు?నీవుఎలాదానిని
చేయబోవుచునాన్వు? ఈ సిదాధ్oతమును పటుట్కొనియుండని ఒక మనిషిని నీవు ఎలా
రానియయ్గలవు? డండి?

అది ఆలోచించేమనిషియొకక్ రుచి కాదు. కాదు. ఒక ఆలోచించేమనిషి అలాoటి
దానిలోనికి కకమునుపు,రెండుసారుల్ఆలోచనచేసాత్డు.
108 గమనించండి,ఆవాకయ్ముదానినిఅదినిరాకరించదు,అపుప్డదితృపిత్చెందుతుంది,
లేక అది కోరెక్యైయునన్ది, అది దేనియొకక్ కోరెక్యైయునన్ది? మొదటి సాథ్నములో
నినున్ ఏది దానిని ఆశించునటుల్ చేసింది? ఏలయనగా నీ అంతరంగములో ఆతమ్లో
నితయ్జీవమును కలిగియునన్ ఒక వితత్నమునన్ది, ఎలల్పుప్డు అకక్డ యుండియునన్ది.
లోపల యుoచబడియునన్ది. “తండి నాకు అనుగర్హించిన వారంద నా యొదద్కు
వతుత్రు, అకక్డఏఒకక్రుతపిప్పోరు.”
109 ఒక ఆలోచిoచు మనిషి యొకక్ రుచి, ఒక ఆలోచించే మనిషి దేవుని యొకక్
వాకయ్మును వినన్పుప్డు, “నా గొరెలు నా సవ్రమును వింటాయి, అవి ఒక అనుయ్ని
వెoబడిoచవు,”ఏలయనగాఅకక్డలోపలజీవము,జీవముతోముడివేయబడియునన్ది.

పాపము, పాపముతో ముడివేయ బడుతుంది మరియ పాపము ఎంత
వేషధారణ యైయునన్దనగా ఒకడు రకష్ణ పొందనపుడు, అతడు రకిష్ంపబడినటుల్గా
ఆలోచింపజేసుత్ంది,అదివేషధారణలోతులలోనేయునన్ది.
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110 సంఘసభుయ్లకుసంఘశాఖాఫిలట్ర్కావాలి, ఆపర్కారమువారువారియొకక్సొంత
కోరెక్లను కలిగిన వారైనను, ఇంకా “భకిత్గల” పర్జలుగా లెకిక్oచబడతారు, “ఓ అతడు
ఎంతోభకిత్గలవాడు”అనివారంటారు.
111 ఆఫికా దేశములో నేను ఒక దినమున అకక్డయునన్పుప్డు కొందరు చినన్ పిలల్లు
ఎలివ్స్ పెసీల్, పాట్ న్, రికీక్ నెలస్న్, అలాంటి వారoదరు పాడిన రాక్ అండ్ రోల్
పాటలను రిచ్మాటాల్డుకొనుచునాన్రు,నేననాన్ను, “వారుఒకదేశదిమమ్రులగుంపు.”

ఒకచినన్పాపఅనన్ది, “ఎందుకు,అతడుచాలాభకిత్పరుడు.”
112 నేననాన్ను, “ దా డా ఆలాగేయునాన్డు,” “ దాకి ముపప్ది వెండి
నాణెములేవచిచ్నవి, ఎలివ్స్పెసీల్ కికోటల్ పాయలొచిచ్నవి,” డండి, “వారిదద్ వారి
యొకక్ జేయ్షఠ్తవ్మును అముమ్కొనాన్రు.” డండి, నేననాన్ను, “ఈ దేశమునకు ఎంతో
హీనముగా అచిచ్యునన్ దివాళాకోరులైన బాకీదారులు.” ఇoకను సరిగాగ్ సిగరెటుట్ ఫిలట్ర్
వలె మోసగించుచునాన్రు. ఈ సంఘశాఖలు ఆ సభుయ్లను లోనికి రానిచుచ్చునాన్రు,
వారుతపప్క దేవునిపాటలుపాడ డదనిఒక చటట్ముయుండాలి, అదిచేయుటతపప్క
చటట్ వయ్తిరేకమైయునన్ది.

కాని మొతత్ము ఒక గొపప్ వేషధారణ కుపప్గా మారింది, ఈ రోజున అకక్డే వారు
నిలిచియునాన్రు, నిజమైన ఆతమ్ చెపుతుంది [టేపు మీద ఖాళీయునన్ది—ఎడి] నీవు
లోకమునుగానిలోకములోయునన్ వాటినిగాని పేమించినటెల్తే కనీసముదేవుని పేమ
నీలోయుండదు.”
113 డండి, రాక్ అండ్ రోల్ సంగీతము దేవుని దైయునన్దని నీవు చెపప్లేవు,
రాక్ అండ్ రోల్ లోకమునకు సంబంధిoచినదైయునన్ది. ఆ డానుస్లలో దేనిని
వడకటిట్నా…అవిమురికి రోత కారయ్ములు, అవిలోక సంబoధమైనవి. అవనిన్ లోక
సంబoధమైనవే.

జుటుట్ కతిత్రించుకొనన్ ఒక సీత్, దేవుని సంబoధి అని నీవు చెపప్లేవు. అది కాదని
బైబిలుచెపుతుంది. అదిలోకసంబంధమైనమురికియైయునన్ది.ఈలోకమునురవవ్ంత
పేమించినాదేవునిపేమకనీసమునీలోలేదు. డండి.
114 అది ఏమిటి? సరే ఏది దానిని లాగుకొనుచునన్ది? అంతరయ్ములో యునన్దేదో
దానిని లాగుకొనుచునన్ది. బయట నుండి నీ లమును ఆతమ్లాగు కొనుచునన్ది,
మనసుస్ గుండా నీ ఆతమ్లోనికిలాగుకొనుచునన్ది, ఆతమ్, లోకమునుపేమించినటల్యితే,
అది చచిచ్పోయింది. అది ఎంత అభిషేకిoచ బడినపప్టికి, ఇకక్డ మరియు అకక్డ
ఎంతనీతిగా యునన్పప్టికి లెకక్ కాదు, అంతరంగములో అది చచిచ్పోయింది.
“ఏలయనగా లోకమును గాని లోకములోయునన్ వాటిని గాని పేమించినటెల్తే దేవుని
పేమకనీసమునీలోలేదు,”నీవుఎంతభకిత్గాయునన్పప్టికిలెకక్కాదు.
115 నిజమైన వడపోత సాధనము, ఆ విధానములో దేవునియొకక్ యధారథ్తను తపప్,
వాకయ్మునుతపప్,నిజమైనఆతమ్లోనికిదేనినిరానియయ్దు,అనిన్టినిబయటవదిలేసుత్ంది.
116 బయటకు ఏశావు వలె వారు బాగునాన్రు, ఏశావు బయటకు భకిత్గల వాడుగా
యునాన్డు.అదిమతమునకువచిచ్నపుప్డుయాకోబుకంటేఅతడుఎంతోభకిత్పరుడుగా
కనబడాడ్డు. అతడు యాకోబు కంటే చాలా మంచి మనిషిగా కనపడాడ్డు, కానీ అతని
అంతరంగములో అతడు ఏమైయునాన్డో అదే యైయునాన్డు, అతడు బయటకు భకిత్
పరుడుగాయునాన్డు, కానీ అతని ఆలోచన వడకటట్ బడలేదు. అతడు తన జనమ్హకుక్ను
రిచ్ సరిగాగ్ ఆలోచించలేదు, జేయ్షఠ్తవ్మనగా భావము దేవుడు, దేవుడు చెపిప్నoత

మటుట్కు అది చేసుత్ందని అతడుతలంచలేదు, అకక్డ అతడుయుండగాఅనాన్డు, “నేను
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ఆకలితోయునాన్ను,ఆపాతజనమ్హకుక్ను రిచ్అదిఏమిభేదముంది?నీవుకోరినటెల్తే
దానినితీసుకొనుము.”ఓమై, డండి?

“నేను సంఘమునకు వెళతాను, నీవు ఎంత మంచివాడవో నేను అంతే,
నా సంఘశాఖ, ఎందుకు, పర్పంచములోనే అతిపెదద్దైయునన్ది, నా తలిల్ దానికి
చెందియునన్ది,నాతండిదానికిచెందియునాన్డు,అంతాఅది,ఇది,మరొకటి అంటారు,
నా కాపరి చదువుకొనాన్డు, అతడు అదీ, ఇదీ కలిగియునాన్డు.” అది అతనిని అంతే
రముగా దేవుని నుండి యుంచుతుంది, అది ఆలోచించే మనిషి యొకక్ వడపోత

సాధనముకాదు.
అది ఆలాగైయుoటే ఎలా పేతురు ఆలాగున యుండి, ఎలా అలా యుoడి

యుండేవాడు, కనీసముఅతడుతనపేరును డావాయలేడు,కానిఅతడుఆలోచించే
మనిషియొకక్వడపోతసాధనమునుకలిగియునాన్డు,గమనించoడి.ఓ,మై!
117 ఆజనమ్హకుక్అదిదేవుడుఏమిచేసుత్oదనిచెపాప్డోదానిభావమును రిచ్ఏశావు
తలంచలేదు,జీవముమరణముయొకక్భేదముఅదియే,కాబటిట్హవవ్వలె, దావలే,
నాగరికత జాఞ్నముయొకక్ రుచి కొరకు, వారి జేయ్షఠ్తవ్ము అమిమ్ వేసుకొనాన్రు. దాని
కొరకేహవవ్ తన జనమ్హకుక్నుఅముమ్కొనన్ది. ఆమెకొంచెముశాసీత్యజాఞ్నముయొకక్
రుచి కొరకు, కొంచెము లోక సంబంధమైన జాఞ్నముయొకక్ రుచి కొరకు, ఒక మంచి
సంఘము కొరకు, ఈ రోజున పిలవబడినటుల్గా, కొంచెము ఒక ఉనన్త శేణి పర్జలుగా
పిలువబడుటకు,ఆమెదానినిఅముమ్కొనన్ది, డండి?

దా తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను ముపప్యి వెండి నాణెముల కొరకు
అముమ్కొనాన్డు,మరియుకొనిన్అధికమైన పాయలుసంపాదించాడు. “నాసంఘము
నాకుబాగా ఇకక్డ జీతమిసుత్ంది, అందుకే నేను ఇకక్డనే బోధిసాత్ను.” డండి. “నేను
ఒకబోధకుడైనటెల్తే,మంచిది…”
118 వారనాన్రు, “బానాహ్ంసోదరుడా,ఆవరత్మానముసతయ్ముఅనిమేమునముమ్తాము,
కానీ దానిని మేము అoగీకరించలేము. మేము అంగీకరిసేత్, ఎందుకు, మేము ఎకక్డ
బోధిoచాలి?”హ!లోకము.సోదరుడా,అదేఒకకాపరికిందనుండుపేట.నిశచ్యముగా,
“బాగునన్ది, కారణమేమనగా సోదరులలో ఎవవ్ ననున్ బలపరచరు.” ననున్
బలపరచుటకు నేను యేసుకొరకే సుత్నాన్ను, కారణము దాని పర్కక్న ఆయన
నిలబడాడ్డు,దానినిచెపిప్యునన్వాడుఆయనే.
119 నిజమైన జేయ్షఠ్తవ్ము రకత్ము, వాకయ్ము దావ్రా బయటకు వడకడుతుంది;
పాపమునంతా, లోకమును, సంఘమును, శాఖలను, వరగ్ములను, బయట విడిచి
పెడుతుంది. విదయ్, నాగరికత, సంఘము, శాఖా విధానము, పదధ్తి, అనిన్ రకములైన
పాపములు, దేవునియొకక్ కొలమానములో అలోచిoచే మనిషి, ఒక ఆలోచించే మనిషి
యొకక్వడపోతసాధనమునుతీసుకొనన్పుప్డు,అవనిన్యుబయటవిడవబడతాయి.
120 ఒక మనిషి అతనియొకక్ జీవమును దేవుని ఫిలట్ర్ గుండాలాగుకొనుచునన్పుప్డు,
అకక్డ దానిలో ఏది విడవబడదు. గమనిoచు, ఇకక్డ నీ జీవితమంత
పాపముతో కలగలుపైపోయింది, ఏలయనగా నీవు, “పాపములో పుటిట్ అతి కర్మములో
పుదిదద్బడి,అబదధ్ములాడు లోకములోనికివచిచ్యునాన్వు.”
సహోదరుడుమెక్ కలోల్ చెపిప్నటుల్గా, నేనుఒక విషయమునుచెపప్బోవుచునాన్ను.

నామాటవినoడి.
121 నీవుఈలోకములోనికి వచిచ్నపుడునీవుపాపములోపుటిట్యునాన్వు. ఒకపోరాడే
అవకాశముతో కనీసము నీవు రాలేదు. నీవు “పాపములో పుటిట్ అతికర్మములో పు
దిదద్బడి, అబదధ్ములాడు లోకములోనికి వచిచ్యునాన్వు,” నీ సొంత మనసుస్లో
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పాపపు కోరెక్తో, పాపమును పేమించువాడవైయునాన్వు, కారణము నీవు పాపములో
పుటిట్యునాన్వు. నీకుఅవకాశములేదు.

కానీ నీ లోపట అంతరంగములో నీవు ఇకక్డకు వచిచ్నపుడు, ఎకక్డో ఏదో
లాగుకొనునది అకక్డ యునన్ది. నీవు ఎరిగియునన్టల్యితే, అది ఏదో అకక్డ, ఎకక్డో
దేవుడు యునాన్డని చెపిప్యునన్ది, మరియు నీవు ఆయన వాకయ్మును చదివావు,
తరువాత నీవు సంఘమును తీసుకొనాన్వు, బాగుగా యుoడాలని వారి ఆలోచనలను
తీసుకొనాన్వు, అపుప్డు నీవు ఎనన్ ఒక ఆలోచించే మనిషి యొకక్ వడపోత
సాధనమును తీసుకొనలేదు. కానీ నీవు దేవుని యొకక్ ఫిలట్ర్ ను వాడినపుడు, అది
ఆలోచించే మనిషి యొకక్ ఫిలట్ర్, కారణము, “మిగిలిన ఇతర ఫిలట్రల్నీన్ గతించి
పోతాయి, కానీ నాది గతించదు.” దేవుని యొకక్ ఫిలట్ర్ ను తీసుకొని నీవు జీవమును
లాగుకొనుచునన్పుప్డు, నీ కోరెక్లను దేవునియొకక్ ఫిలట్ర్ దావ్రాలాగుకొనుచునన్పుడు,
ఒకఆలోచించేమనిషియొకక్ఫిలట్ర్,అకక్డపరిశుదాధ్తమ్తపప్ఏదీమిగలదు.
122 ఇపుప్డు నీవు పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ ఋజువు కోరినటెల్తే అది అకక్డే యునన్ది. నీ
యొకక్ ఆతమ్ దేవుని యొకక్ వాకయ్ముతో వరుసగటిట్నపుడు, పర్తి సందరభ్ములో అది
ఆలోచించేమనిషియొకక్వడపోతసాధనముగుండాలాగుచునన్దనిఅది పుతుంది,
దేవునియొకక్వడపోతసాధనము.
123 గమనించండి, అది దేవుని యొకక్ వడపోత యేనా, ఆయన అనాన్డు, “వాకయ్
జలములదావ్రామనముకడుగబడియునాన్ము.”

దేవుడుఏదెనుతోటలోఆదాముమరియుహవవ్లకుఒకఫిలట్ర్నుఇచిచ్యునాన్డు,
ఆయనఅనాన్డు, “ఇకక్డయునన్వాటినుండిదేనినీమీరులాగుకొనవదుద్.”కానీసాతాను
దానిలోనికి రంధర్మునుచేసింది, అనన్ది, “ఓ! అదికొoచమే, ఏహానిచేయదు.” కేవలము
దానిదావ్రాఒకచుకక్,అపుప్డుఅదిఅంత మానవాళినిమరణములోనికిఉంచింది.
124 అది తీసుకొనేది అంతవరకే, కొంచెము నికోటిన్ రుచి, అపుప్డు వారి పని
ముగించబడింది.
125 పరిశుదాద్తమ్ తపప్అకక్డఏదీమిగలదు.
126 అది పునదేమనగా నీ అoతరoగములోయునన్, ఆ ముందు నిరణ్యిoచబడిన
వితత్నము, అది నీవు దేవుని కొరకు ఆకలిగొనునటుల్ చేసోత్ంది. “తండి నాకు
అనుగర్హించిన వారంద , విమోచించుట నాకు ఇచిచ్యునాన్డు; వారు నాతో
కలవ్రిలో చనిపోయారు; వారు పునరుతాథ్నములో నాతో లేచియునాన్రు. ఆయన నాకు
అనుగర్హించిన వారంద నా యొదద్కు వతుత్రు. వారు శరీరములో ఉoచబడతారు.
కాలైతే కాలునన్ చోట, చేయి, ముకుక్, నోరు అది ఏ భాగమైయునన్పప్టికి, వారు నా
యొదద్కువసాత్రు.” ఓ.మై!
127 అకక్డలోకపాపమంతయునిజముగావడకటట్ బడింది.లోకపేమచచిచ్పోయింది.
మరియుఆతమ్ఒకేఒకదానినిలాగుకొనుచునన్ది.అదిఇకక్డయునన్ది.గురుత్ంచుకోండి.
దానిని మరిచ్పోవదుద్. బయట టెలిఫోనులలోయునన్ వారంద దీనిని మీ మనసుస్లో
యుంచుకోండి. ఒక ఆలోచించేమనిషి, ఆలోచించుటపారంభిoచినపుడు, అతడుదాని
గుండాచేదుకొనుచునన్పుప్డు,పరిశుదాధ్తమ్తపప్మరిఏదియుదానిలోనికిరాదు.

అది ఏమిటి? అది జీవపు అంకురము, ఆది నుండియునన్ వాకయ్ వితత్నము, ఆది
నుండి నీవు దేవునిలోయుండియునాన్వు, అకక్డ నిలబడి వాకయ్ జీవమును చేదు
కొనుచునాన్వు. ముందు నిరణ్యము దావ్రా వితత్నము నీ హృదయములో యునన్ది.
హలెల్ య! దేవుని యొకక్ ముందు జాఞ్నము దావ్రా, ముందు నిరణ్యము దావ్రా,
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వితత్నము ఇది వరకే అకక్డయునన్ది. అది చేదుకొనుచునపుప్డువాకయ్మునుతపప్ మరి
దేనినిదానిగుండారానియయ్దు.

అపుప్డదిఆలోచించేమనిషియొకక్రుచియైయునన్ది.నీతిమంతుడు,పరిశుదుధ్డు,
యేసు కీసుత్ నినన్, నేడు, నిరంతర ఏకరీతిగాయునాన్డని సాత్డు. అకక్డ అoత
రంగములోకిఏమివచిచ్యునన్ది?వాకయ్ము, అదిహృదయములోయునన్ది. “నీ ఎదుట
పాపముచేయకుoడునటుల్నాహృదయములోనీవాకయ్మునుఉంచుకొనియునాన్ను.”

అది ఏమిటి, వాకయ్ము దావ్రా అది చేదుకొనుచునన్ది? అకక్డ ఒకక్టి మాతర్మే
వాకయ్ముగుండావెళుతుంది. అదియేపరిశుదాధ్తమ్. అది ఒకక్టిమాతర్మేవాకయ్ముగుండా
వెళుతుంది, అదియేపరిశుదాధ్తమ్యైయునన్ది. ఒక ఆలోచించేమనిషియొకక్ ఫిలట్ర్ ఒక
పరిశుదుధ్నిరుచినిఇసుత్ంది.
128 అతడుపరలోకపువిషయములనురుచి సియునాన్డు.అతడుతనహృదయము
లోదేవునివాకయ్మునుకలిగియునాన్డు,అదిఅతనిముందుపర్తయ్కష్పరచ్బడుటనుఅతడు
సాత్డు. అతని రిత్ ఆతమ్ దానిలోనికి చుటట్బడి యునన్ది, లోకము మరియు అనిన్

సంగతులుఅతనిచు ట్ చనిపోయినవి.
129 ఒక ఆలోచించే మనిషియొకక్ ఫిలట్ర్, ఇపుప్డుమతము, మతమును వడకటుట్టను
రిచ్ నేను ఆలోచిసాత్ను, ఒక ఆలోచించే మనిషి ఫిలట్ర్ ఒక పరిశుదుధ్ని రుచిని ఇచిచ్

నపుప్డు, అది అతని రుచిని తృపిత్ పరుసుత్ంది, యేసు కీసుత్ నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగా యునాన్డని అతడు సాత్డు, అది అకక్డే యునన్ది. ఆయన చేసిన అవే
కారయ్ములను చే త్ తినన్గా ఆయనను మనముందు సాత్ము, అది ఒక పరిశుదుధ్ని
రుచినిఆలోచననుతృపిత్ పరుసుత్ంది.
130 అతడు మరణము లో నుండి జీవము లోనికి దాటియునాన్డని ఎరిగియునాన్డు,
వాకయ్ము ఋజువు చేయబడుటను, అది సతయ్మని నిరాధ్రణ చేయబడుటను, అతడు
పేమిసాత్డు, పర్తియుగములో ఆయన దాని కొరకు కనిపెటుట్చునాన్డు. ఏలయనగా
అతడుఒక పరిశుదధ్ మనిషిమరియుదేవునిని డాలనేఆశనుఅతడుకలిగ్యునాన్డు,
ఇతరులైతే సంఘము లో చేరాలని కేవలము కోరుకొనుచునాన్రు, ఈ మనిషి దేవునిని
డగోరుచునాన్డు. అతడు ఆయనను ఒక ఆచారముల గుoపులో డడు, అతడు

ఆయనను పెదద్ పైపు ఆరాగ్నులలొ డడు, లేక పెదద్ సిలువలలో లేక ఉనన్తమైన
దేవాలయములలో డడు, లేకమెరుగుపెటట్బడిన కాలరుల్ చు ట్ వేసుకునన్ వేదాంత
పండితునిలో అతడు ఆయనను డడు, అతడు ఆయనను వేదాoతపండితునిలో,
వేదాoతములో డడు,వాకయ్ఋజువులోనేఅతడుఆయనను సాత్డు.

వేచియుoడుమoటలలోనేనుఆయనను శాను.
ఆయనరాకడయొకక్మహిమనునాకనున్లు సియునన్వి;
ఉగర్త కొరకు నిలువ చేయబడిన దాకష్ల గానుగను ఆయన
తొకుక్చునాన్డు.

ఆయన భయంకరమైన ఎగిరిపడుచునన్ ఖడగ్ములో కిల్షట్మైన
మెరుపులనువదిలాడు;

ఆయన సతయ్ము ముoదుకు కదము తొకుక్చునన్ది. (అంతము
వరకుఅదివెళుతుంది. అవునండి.)

131 నా భావమును మీరు శారా? ఒక ఫిలట్ర్…లేక ఒక ఆలోచించే మనిషియొకక్
వడపోత సాధనము. దేవుని సనిన్ధిలో నిలబడగోరుచునన్ ఒక మనిషి, దేవుని యొకక్
ఫిలట్ర్ ఏది? ఆయన వాకయ్ము, “దానిని తిను దినమున నీవు నిశచ్యముగా చచెచ్దవు.”
బయటఏమిసంభవిoచుచునన్దోదానినిలెకక్చేయవదుద్.ఆవాకయ్మునునీవుదాటవదుద్.
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“వాకయ్జలములో కడగబడుట,” ఒక ఆలోచించే మనిషి యొకక్ వడపోత సాధనము.
ఒక సంఘశాఖ కాదు, ఒక ఆచారము కాదు, ఒక సంఘము కాదు, ఒక దేవాలయము
కాదుకానీ ఒక అలోచిoచే మనిషియొకక్ ఫిలట్ర్, కారణము నీవువాకయ్ముదావ్రా తీరుప్
తీరచ్బడతావు, ఒక అలోచిoచే మనిషి దానిని ఆలోచన చేసాత్డు. ఒక బుదిధ్లేని వాడు
లేక లోక రుచిని కలిగిన వాడు, దేనినైనా ఒక పర్తాయ్మాన్యoగా తీసుకొంటాడు. ఒక
యధారథ్మైనదిఅకక్డయుండగాపర్తాయ్మాన్యముఎందుకు?
132 ఆలోచించు, ఒకక్ నిమిషము ఆలోచించు, ఒక సీత్ పెదవులకు రంగు వేసుకొని
భాషలతో మాటాల్డుచునన్ది, ఇంకా సంఘము దానిని పటుట్కొని, అది పరిశుదాధ్తమ్కు
రుజువనిచెపుతుంది.
133 లేక ఒక వేదాంత పాఠశాల నుండి వచిచ్న బోధకుడు లేక బైబిలు పాఠశాల
నుండి వచిచ్, తితవ్ బాపిత్సమ్మును వాడుచునాన్డు. వాకయ్ముతో రాజీ పడుచునాన్డు,
లేక ఏదో ఆచారముతో లేక సంఘశాఖతో రాజీ పడుచునాన్డు. అది ఒక ఆలోచించే
మనిషి యొకక్ ఫిలట్ర్ యేనా? సోదరుడా, అది నేను సే మారగ్ములో కాదు, అది
ఒక బుదిధ్హీనుడు, దాని దావ్రా లాగుకొనుచునాన్డు, అది సతయ్ము. నీవు దానిని
ఉహించగలవా, దేవుని వాకయ్మును అతని ఆతమ్కు వడపోత సాధనముగా వాడుటకు
బదులుగా, దేవుని యొకక్ వాకయ్మును వడపోత సాధనము బదులుగా, ఆ పాత
సంఘశాఖ చెతత్ను తనమీద వేసికొనుచునాన్డు, అపుప్డు అతడు అంతా కాలుషయ్మై
పోయాడు,మానవసిదాధ్oతములుఅతనిలోఎకిక్oచనివవ్ండి,వాకయ్మునుఅతడుఅశర్దధ్
చేసుత్నాన్డు, “దరిదాపుగాఎనున్కొనన్వారినిసహితముమోసపుచుచ్నటుల్గా.”

అతడు తన సొంత ఆతమ్లోనికి చేదుకొనుటకు కలిగియుండగా. ఒక ముందుగా
నిరణ్యించబడినవితత్నము…దీనినితపిప్పోవదుద్.ఆముందునిరణ్యించబడినవితత్నము
అకక్డలేకపోయినటల్యితే,అదిదానినుండిచేదుకొనదు.ఏలయనగాఅదిదానిసొంత
కోరెక్నుచేదుకొంటుoది.
134 ఒక పొగతాగే వయ్కిత్, పోగతాగే వయ్కిత్ యొకక్ రుచిని కోరినటెల్తే, అతడు ఆ పీకను
పటుట్కొని…అతడoటాడు, “నీవేలినిపీలుచ్ము,”అతడునిలబడిఅతనివేలినిఅకక్డపీలుచ్
చునాన్డు[సోదరుడుబానాహ్ంఉదహరి త్తనవేలినిపీలుచ్చునాన్డు—ఎడి]
135 ఎందుకు, అతడంటాడు, “అదిచులకనగావుంది,” ఎందు చేత? అది అతనియొకక్
నికోటిన్రుచి,కాబటిట్ అతడుఒకఆలోచించేమనిషికాదు, శారా? “నేనుపొగాకును
రుచి డగోరుచునాన్ను,నేనుదేనినిరుచి చుటలేదుఅంటావు.”
136 అతనికి బటట్లు పినున్ను ఇచిచ్ దానిమీద పీలచ్నీయమనండి. డండి?
నిశచ్యముగా, దాని మీద అతనిని పీలచ్నిముమ్. అతడంటాడు, “నేను దేనినీ
రుచి చుటలేదు,” అలాగైతే నీవు దేని కొరకు పీలుచ్ చునాన్వు? నికోటిన్ రుచి సే
కోరెక్నునీవుకలిగియునాన్వు.

నీవు సంఘముయొకక్ సిదాధ్oతము పై పీలుచ్చునన్పుప్డు, సీత్లైన మీరు ఇoక
జుటుట్ కతిత్రించుకొంటారు, ముఖమునకు రంగులు వాసాత్రు, లైoగికముగా కనబడే
బటట్లు ధరిసాత్రు, పురుషులైన మీరు వారివైపు సాత్రు, ఈ కారయ్ములనీన్, మీరు అదే
చే త్ముoదుకుకొనసాగుతారు, అది ఏమిటి?దానిలోఏమియునన్ది?లోకముఇంకా
దానిలో యునన్ది. నీవు ఒక రుచిని కలిగియునాన్వు, నీవు ఒక రుచి కొరకు దానిని
లాగుతునాన్వు.
137 “నేనుఈ సంఘమునకు వెళతాను, దాని పేరే వారు పిలవరు, వారుదానిని రిచ్
దీనిని రిచ్ ఏమి చెపప్రు, వీటిలో ఏవి అకక్డ పైకి తేబడవు. మా బోధకుడు
దాని కంటే ఎంతో విశాల హృదయము గలవాడు. మేము అలాంటి కారయ్ములను
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రిచ్ చెపప్ము.” అది ఏమిటి? నీవు పీలుచ్ట కొరకు లోక సంబoధమైన రుచిని
కలిగియునాన్వు, నిజము.
138 కానీ ఒక ఆలోచన చేయు సీత్ అలాంటి దానిని తీసుకొనదు. ఆమె పరిశుదధ్ముగా
యుoడాలని ఆమెకు తెలుసు. నీవు ఒకే దాని గుండా మాతర్మే చేదుకొంటావు. అదే
దేవునివాకయ్ము,ఆతమ్యైయునన్ది,బర్తికిoపచేయుశకిత్, నీలోయునన్వాకయ్మునుదానికై
దానినిజీవింపచేసి, నీవుజీవిoచుచునన్యుగములోయేసుకీసుత్నుపర్తయ్కష్పరుచ్తుంది.
హలెల్ య!సోదరుడా, అది సతయ్ముకానియెడల సతయ్మేమిటోనాకుతెలియదు, అది
సతయ్ముకానియెడలనేనునామనసుస్నుకోలోప్యాను.
139 అది నీ హృదయములో యునన్ వాకయ్మే, అకక్డ దానికై అది ముందుగా
నిరణ్యించబడి, చేదుకొనుచునన్ది. అది లోకమును బయటకు ఉమిమ్వేసోత్ంది. అది
దానికి అవసరము లేదు, కానీ అదివాకయ్మునొదద్కు చేరుకొనన్పుప్డు, అది చేదుకొనుట
పారంభిసుత్ంది. అదివాకయ్ముగుండాచేదుకొనుచునన్పుప్డు, అదివాకయ్మునుబర్తికింప
చేయువాకయ్ముగాకమరిఏదియుకాదు.
140 అపుప్డుఒకఆలోచించేభకిత్గలమనిషియొకక్ ఫిలట్ర్వాకయ్మైయునన్ది, అది అతని
హృదయములోయునన్ పరిశుదధ్మైన రుచిని తృపిత్ పరుసుత్ంది. ఒక ఆలోచించే మనిషి
యొకక్ఫిలట్ర్,ఒకపరిశుదుధ్నిరుచినిఇసుత్ంది.ఓ,మై,మనముదేనిలోనికివెళాళ్ము.
141 అతని ఆతమ్ కొరకు దేవునియొకక్ ఫిలట్ర్ ను వాడుటకు బదులుగా, ఖచిచ్తముగా
పొగాకు కoపెనీలు మిముమ్లను సిగరెటుల్ తాగుటకు మోసము చేసుత్నన్టుల్, ఏదో
సంఘశాఖ,లేకసిదాధ్oతముదావ్రా,సాతానుడుఅతనినిమోసముచేయనిచుచ్చునాన్డు.
మీరుఎకుక్వసభుయ్లనుపొందుతారుఅంతమటుట్కే.

ఓ,దీనినిచెపిప్కొదిద్ నిముషాలలోననున్ముగించనివవ్ండి.
142 గుడిడ్ లవొదికయ, మనము ఎంత గుడిడ్గా మారగలము, గుడిడ్ లవొదికయ, ఈ
యుగములోని గుడిడ్ వారిని నడిపించుచునన్ది. అబదధ్పు వేషధారణ కింద, అబదధ్పు
ఆచారముల కింద, అబదధ్పు సిదాధ్ంతముల కింద, అబదధ్పు సంఘశాఖల కింద,
అబదధ్పు సిదాధ్ంతముల పుసత్కముల కింద యునన్ది. ఓ గుడిడ్ లవొదికయ, గుడిడ్వారిని
నడిపించుచునాన్వు,మీరంద గుంటలోనికిపడతారు.
143 బోధకుడా, ఈ రాతి నీ ఫిలట్ర్ ను మారుచ్కొనుము, సిదాధ్ంతములు మరియు
ఆచారముల సంఘశాఖా సంబoధమైన నికోటిన్ ను, నీ పదధ్తి లోనికి లాగుకొనవదుద్,
అదే యేసు అనాన్డు. “ఎవడైను దానికి ఒక మాటను కలిపినను లేక ఒక మాటను దాని
నుండి తీసివేసినను,” వారు దీనికి మరియు దానికి నమమ్కముగాయునన్ంత కాలము,
ఈ ఆచారములను పాటిసుత్నన్oత వరకు, నీవు నీ సంఘములో సీత్లు దానిని చేయుట
పరవాలేదని, ఆ పురుషులు అది చేయుట పరవాలేదని, ఇవనీన్ అది మరియు వేరొకటి ;
చెపుతునన్పుప్డు,నినున్ రిచ్ నీవుసిగుగ్ పడుటలేదా?

“గుడిడ్ పరిసయుయ్లారా,”అనియేసుఅనాన్డు.
144 “గుడిడ్ పరిసయుయ్లారా,” అని యేసు కేక వేసినటుల్గా, నా సొంత హృదయములో
పరిశుదాధ్తుమ్డు “గుడిడ్ లవొదికయ! అని మొరపెడుతుంది, ఎనోన్సారుల్ దేవుడు
మీకు ఉజీజ్వమును ఇచాచ్డు! కానీ ఇపుప్డు నీ సమయము వచిచ్ంది. అది ఇపుప్డు
చాలా ఆలసయ్మైంది, దేవుడు నీ యొదద్కు పంపిన పర్జలను నీవు ఎలా ఎగతాళి చేసి
నవివ్యునాన్వో! కాని ఇపుప్డు నీ సమయము వచిచ్oది. ఓ, అమెరికా దేశమా, అమెరికా
దేశమా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిందికేలాగు చేరుచ్కొనునో, దేవుడు మిముమ్ను
చేరుచ్కొనేవాడు, కాని మీరు ఒలల్కపోతిరి.” ఇపుప్డు ఈ సవ్రము తీరము నుoడి
తీరమునకు, ఉతత్రము నుండి దకిష్ణానికి, రుప్ నుoడి పడమరకు వెళుళ్చునన్ది.
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దేవుడు ఎలా మిముమ్ను చేరుచ్కోవాలనుకొనాన్డో, కానీ మీరు ఒలల్క పోతిరి, ఇపుప్డు నీ
సమయమువచిచ్ంది.
145 దేశములు బర్దధ్లగుచునన్వి, పర్పంచము తునాతునకలైపోతునన్ది, దానిలోని
పదిహేను వందల మైళళ్ ముకక్, నాలుగు వందల మైళుళ్ వెడలుప్గా మునిగిపోతుంది,
నలుబది మైళళ్ లోతుకు, అదిగో ఆ గొపప్ పర్మాదముఈ దినములలో ఒక దినమున, ఆ
అలలుతినన్గాకెoటకీక్రాషానిన్పేలిచ్వేసాత్యి.అదిసంభవిoచినపుడుఅదిపర్పంచమును
ఎంత కఠినముగా కదిలించి వేసుత్ందంటే, దాని శిఖరము పై నునన్ సమసత్ము కిందకు
కదిలిపోతాయి.
146 ఓ, యుగముల బండలో ననున్ దాయుము! దేవా, ననున్, ననున్. దేవా, నా మీద
ఊదుము. సజీవుడైన దేవుని ఆతమ్ను నా మీద ఊదుము. దేవుని యొకక్ ఫిలట్ర్ ను
తీసుకొనిదానికింద జీవిoపనిముమ్. పర్భువా, పరిశుదాధ్తమ్యొకక్తాజాగాలిని పర్తిరోజు
నాఆతమ్ లోనికి ననున్ పీలచ్నిముమ్, నేను నీకు వయ్తిరేకముగాపాపముచేయకుoడునటుల్,
పర్భువాఊదుము,పరిశుదాధ్తుమ్డా,నామీదఊదుము.
147 దేవుని వాకయ్మును నా హృదయములో నాటనిముమ్, మరియు దాని నుండి కుడికి
గాని ఎడమకు గాని నేను తిరగక, నా జీవిత కాలమంత దానికి నమమ్కముగా
యుండునటుల్ ననున్ తీరామ్నము చేయనిముమ్. ఓ తండివైన దేవా, అలాగైతే ఆ మాటలు
బర్తికించబడునటుల్, నా ముందునన్ వారికి నేను యేసు కీసుత్ను పర్తయ్కష్పరుచ్నటుల్,
పరిశుదాధ్తమ్ జీవమును నా పైన కుమమ్రించుము, అది సంభవించుటకు నేను
ఎదురు సుత్నాన్ను,అదేనాపారథ్న.
148 ఓ, మై, ఆ సంఘములో ఈ రోజున వారు ఎలా చేసాత్రో గమనించండి, ఆ
సంఘశాఖల ఫిలట్ర్ దావ్రా, ఐకయ్ సంఘశాఖల ఉదయ్మములోనికివారిని పీలుచ్చునాన్రు,
ఎందుకు, అది వారికి వారియొకక్ హృదయవాంఛను, సంసధ్ వాంఛను ఇసుత్ంది. వారు
సంసథ్కొరకురుచినికలిగియునాన్రు,వారుదానినిచేసాత్రు.
149 దేవుడుఒకఉజీజ్వమునుపంపినపర్తిసారివారుఏమిచేశారు,వారుదానినిశాఖగా
చేశారు.అదినిజమేనా?కాబటిట్వారు,వారిజాతిఫిలట్ర్నుకలిగియునాన్రు, ఏలయనగా
వారు గొపప్ రుచిని కలిగియునాన్రు. ఇపుప్డు దేవుడు వారికి వారియొకక్ ఆశ యొకక్
రుచిని ఇవవ్బోవుచునాన్డు. ఆయన వారికి ఇవవ్బోవుచునాన్డు. వారు తినన్గా వారిని
ఐకయ్ సంఘములఉదయ్మములోనికిపీలుచ్చునాన్రు,అపుప్డువారిసంసాధ్గతమైనరుచిని
పొందుతారు.అదివచుచ్టవారుకలిగియునాన్రు.
150 ఓ, లవొదికయ సంఘమా, ఈయుగమును బటిట్, వారియొకక్ తంతర్ములను బటిట్
మోసపోవదుద్. ఓ పెంతెకొసుత్, నీవు లవొదికయ లోనికి వెళిళ్పోయావు. లవొదికయలో
భాగమైయునన్ నీవు, సంఘము చచిచ్పోయింది. మెథడిషుట్ దావ్రా, బాపిట్సుట్ దావ్రా,
పెసిబ్టేరియన్ దావ్రా, ఆచారకాండ పములో చనిపోయింది. కానీ పెంతెకొసుత్
వారైన మీరు అపుప్డపుప్డు “ఆమేన్,” చెపుప్మీరు, వేదిక పై సంగీతము వాయి త్,
అంతటా జుటుట్ కతిత్రించు కొనన్ సీత్లను కలిగియునాన్రు, ఇంక దైవిక సవ్సథ్తను
నముమ్చునాన్రు. ఎనిన్మారులునేనుమిముమ్నుతీసుకొనాన్ను, కానీమీరుమరొక ఫిలట్ర్
ను, ఒక శాఖాసంబంధమైన ఫిలట్ర్ ను తీసుకొనాన్రు, ఎనిన్ సారుల్ దేవుడు మిముమ్ను
తీసుకొనాన్డు.
151 అదిఎంతమోసకరముగాయునన్ది!మతత్యి24:24లోయేసుదానినిచెపాప్డు…
“సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడడ్ వారిని సహితముమోసపుచుచ్నంతగా. హవవ్వలె నీవును ఎంత
దగగ్రగా యునాన్వు, నీ సంఘ శాఖ దానిని సీవ్కరించనందున నీవును ఒకటి రెండు
మాటలను విడిచి పెటుట్చునాన్వు. అది తీసుకొనేది అంతమటుట్కే, అది రిత్ వాకయ్మును
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తీసుకోనటేల్ యునన్ది. ఏలయనగా ఒక చినన్ విషయములో అభయ్oతర పడినయెడల,
మొతత్మునకుఅపరాధిగాయుంటాడు,” ఓ!
152 పెంతెకొసుత్, పెంతెకొసుత్, నీ ఆలోచనలు దేవుని ఫిలట్ర్ గుండా వెళళ్నిముమ్. నీ సంఘ
శాఖా కలలదావ్రాకాదు, అపుప్డు ఒక పరిశుదుధ్నియొకక్ రుచితోనిజమైన పరిశుదాధ్తమ్
యొకక్బాపిత్సమ్ముతోనీవుబయటకువసాత్వు.
153 తన భారయ్ జుటుట్ కతిత్రించుకొనుటకు, పొటిట్ బటట్లు ధరించుటకు, పురుషుని
వసత్ములనుధరించుటకు,అనుమతించుఒకపురుషుడు,ఒకఆలోచించేమనిషియొకక్
ఫిలట్ర్గుండావచిచ్యుoటాడంటారా, ఒకపురుషుడుఅలాoటికారయ్మునుచేయుటను
మీరుఊహించగలరా?
154 వేదిక మీద నిలబడిన ఒక బోధకునికి, సంఘము మంచిగా జీతమును చెలిల్ంచి,
అతనిని“డాకట్ర్,సోదరుడు,రెవరెండ్,”అనిపిలు త్,అతనివీపునునిమురు ,అతనిని
అనిన్ పారీట్లకు, సీత్ పురుషులు కలసి సాన్నము చేసే సథ్లములకు, సముదర్ తీరములకు
సంఘముఅతనిని తీసుకొని వెళుల్చునన్పుప్డు, ఆ మనిషి, ఒక ఆలోచించే మనిషి ఫిలట్ర్
గుండావచిచ్యునాన్డనిమీరుఉహించగలరా?
155 వేదికమీద నిలబడే ఆ సీత్లలోకొందరు, వారుమోకాళళ్కు పైగా వసత్ములుధరి త్,
పర్తి పమును బిగువుగా కతిత్రించు కొనన్ బటట్ల దావ్రా పర్తి కదలికను పర్దరిశ్ త్,
వారి వసత్ముల గుండా లోపల ధరించే వసత్ములను కనపరుచ్చునాన్రు. అది పొటిట్
బటట్లు,అo రపుకచచ్డములవంటిపీలికలుధరించినoతచెడడ్గాయునన్ది,పెంతెకొసుత్
వారైన మీరు గుడిడ్వారు, లవొదికయ బోధకులారా, దేవుడు ఎంతకాలము మిముమ్ను
సహిసాత్డు, నాకు తెలియదు. మీ గుడిడ్ నేతర్ములకు దేవుడు కనికరము పును గాక.
నీవు డగలుగునటుల్ నీ కనున్లు తెరుచుటకుఈరాతిఆయన నీ కనున్లకుకాటుకను
కలిగియునాన్డు.
156 నేను ఈ ఉదయమున చెపిప్నటుల్గా మనము పైకి చుచునన్ యుగములో
యునాన్ము.దానికిపైగాఏసామరథ్ ములేదు.బాహయ్ముగానీవుదానికిపైగాఏమి
ఎరుగలేవు. నీవు నీ ముకుక్ నుండి నీవు వాసన డగలవు, నీ పెదవులనుoడి నీవు
మాటాల్డగలవు, నీ చేతులనుండి నీవు సప్ శించి అందుకొగలవు. మరియునీపాదముల
నుండిఅవనిన్ చేయగలవు,కానీనీకనున్కంటేపైగానీవుముందుకువెళళ్లేవు.
157 మలాకీ 4 దృషిట్ని కలిగియునన్ది! “అసత్మయకాలమందున వెలుగు కలుగును.” ఓ,
వెలుగులోనడవండి.

మనమువెలుగులోనడుసాత్ముఒకచకక్ని వెలుగు,
కనికరపుమoచుచుకక్లువెలుగువలెఅకక్డకువసాత్యి,
రేయిపగలునాచు ట్ పర్కాశిసాత్యి,
యేసువాకయ్ములోకమునకువెలుగు.

158 అవునండి, ఓ సోదరుడా, దాని గుండా దాటి రండి, అపుప్డు పరిశుదాధ్తమ్లో ఒక
పరిశుదుధ్నిరుచితోనీవుబయటకువసాత్వు.
159 ఓ సీత్లారా, మీ అధునాతన వసత్ధారణ దాటి రండి, మీరు వీధులలో పురుషుని
ముందుకువెళళ్కముందు,మీఅధునాతనఆలోచననుదాటిరండి.యవవ్నసీత్లైనమీరు,
వృదధ్ సీత్లైన మీరు, వీధులలోనికి బిగువైన వసత్ములతో బయటకు వెళళ్కముందు, నేను
సజీవులకును మరియు మృతులకు మధయ్ నిలబడినవాడనై నేను ఏమి చెపుప్చునాన్నో,
ముందుకు వెనుకకు బయటకుపొడుచుకొని వచిచ్నటుల్యుoడవదుద్. నేను కిల్షట్ముగా
లేను,నేనుమీసోదరుడను,నేనుగర్హిసాత్ను,మీరుబయటకువెళళ్కముందు,నీశరీరము
ఒక పవితర్మైన కర్మములో యునన్దని ఎరుగుము, లేక అది దేవుడు నీకిచిచ్న పవితర్
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హోదాయైయునన్ది. నీవు వీధిలోకి పర్వేశించకముందు అలా వసత్ధారణ చేసినటల్యితే,
నీ మనసుస్ను ఆలోచించే సీత్ యొకక్ వడపోత సాధనము గుండా దాటి రానిముమ్. అది
గురిత్ంచుకో, “ఒక సీత్ని మోహపు పుతో సేవాడు అపుప్డే తన హృదయములో
వయ్భిచారముచేసినవాడగును.”సహోదరీ,దానినిగురుత్ంచుకొనుము.
160 సోదరుడా, నీ తలను ఆమె వైపునకు తిపప్క ముందు, రెoడవసారి తవ్రగా
డకమునుపు, నీ మనసుస్ను ఒక ఆలోచిoచే మనిషి వడపోత సాధనము గుండా

దాటనిముమ్. నీవు సరియైన దానిని చే త్ ఒక పరిశుదుధ్ని రుచితో బయటకు వసాత్వు,
డండి.

161 గమనించండి, నీవు ఒక ఆలోచించే సీత్యొకక్ ఒకక్ వడపోతసాధనముగుండా, నీ
మనసుస్ను వెళళ్నిచిచ్నటెల్తే, నీవు ఒక పరిశుదధ్ సీత్యొకక్ వసత్ములతోబయటకువసాత్వు.
అది సతయ్ము. సోదరుడా, నీవు ఒక పరిశుదధ్ మైన మనిషి పుతో బయటకు వసాత్వు.
ఇపుప్డుఅదిఒకక్ విషయము.

నీవు చేసే పర్తి కారయ్ము దేవుని వాకయ్ముయొకక్ వడపోత గుండా రానిముమ్. అది
సరియోలేకకాదో డుము.
162 నీవు ఒక పరిశుదధ్మైన సీత్ యొకక్ వసత్ధారణతో, పొడవైన జుటుట్తో, చకక్ని
వసత్ధారణతో బయటకు వసాత్వు. ఒక నిరమ్లమైన దీనమైన ఆతమ్, కోపగించుకొనుట,
పోటాల్డుట, వయ్రధ్ముగాగడుపుటకాదు. “ఒకనెమమ్దిగలదీనమైనఆతమ్, దేవునినుండిఒక
గొపప్ధననిధియైయునన్ది.” బైబిలుఆరీతిగాచెపిప్ంది.

ఇపుప్డుఆబయటపాంతములలోయునన్వారినినేనుఒకటిఅడుగగోరుచునాన్ను,
కొనిన్నిమిషములలోమనముముగించబోవుచునాన్ము.
163 ఇపుప్డు ఈ రాతి మనమందరము, మన కోరెక్లను పరీకిష్oచుదాం, అపుప్డు ఏ
రకమైన వడపోతసాధనముగుండామనముచేదుకొనుచునాన్మో దాద్ము, మనలో
పర్తి ఒకక్రము దేశమంతట, ఈ వైపు నుండి ఆవైపు వరకు మనము పరీకిష్ంచుదాం. మీ
జీవితములో నిజముగా ఏది అవసరమో, మీ కోరెక్లను పరీకిష్ంచండి. నీవు దేని కొరకు
పోరాడుచునాన్వోపరీకిష్oచుకొనుము.నీవుఇకక్డదేనికొరకుయునాన్వోపరీకిష్ంచుకో.
నీవు సoఘమునకు ఎందుకు వెళుళ్చునాన్వో పరీకిష్ంచుకో. సంఘమునకు వెళుళ్ట
మంచిదే, అది దేని కొరకు, ఊరకనే సంఘమునకు వెళుళ్టకాదు; అది నినున్ రకిష్ంచదు.
డండి?కొనిన్నిమిషములుపరీకిష్ంచండి,చెపప్ండి, “నాలకష్ ముఏమిటి…ఎలాగైనా,

ఏవిధమైనవడపోతసాధనముగుండానేనుచేదుకొనుచునాన్ను?”
దేవుని యొకక్ వాకయ్ముతో నీవు సరి గనటెల్తే, నీ యొకక్ ఆతమ్ దానిని చేయక

పోయినటల్యితే,అపుప్డుఅకక్డఏదోతపుప్యునన్ది.ఏలయనగాఅదినీయొకక్రుచిని
పుతుంది. అదే జీవము…ఎలాంటి జీవము నీలోయునన్ది. అది పరిశుదధ్మైనదైతే,

జాగర్తత్ గలదైతే, గౌరవనీయమైనదైతే, అది ఆ విధముగా బయటకు వసుత్ంది. అది
ఆలాగు కానటల్యితే, నీలో మరొక రుచిని కలిగిన వాడవై చేదు కొనుచునాన్వు. అది
ఖచిచ్తముగాసతయ్ము.

నీయొకక్ రుచి దేవుని వాకయ్ము మరియు దేవునియొకక్ చితత్మైతే, పిమమ్ట నీలో
ఏముందో, ఆయొకక్ రుచిని ఏది చేదుకొనుచునన్దో నీవెరుగుదువు. నీవు వాకయ్ములో
భాగమనిఅది పించుచునన్ది.నీలోనునన్ఆవాకయ్ం,వాకయ్ంనుండిచేదుకొనుచునన్ది.
164 ఇది దేనిని చేదుకొనుచునన్ది? ఇది వాకయ్ము దావ్రా చేదుకొనుచునన్ది,
ఏలయనగా ఈ యుగములో కీసుత్ శరీరము యొకక్ భాగమైయునాన్వు. ఆ వాకయ్ము
నీలోయునన్టల్యితే, అది వాకయ్ము దావ్రా మాతర్మే చేదుకొంటోoది. ఏలయనగా ఆతమ్
నీలోని వాకయ్మును బర్తికిసుత్ంది, కేవలము వాకయ్ము మాతర్మే ఒంటిగా జీవించదు. ఆ
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కారణమునుబటిట్యే“తండినాకుఅనుగర్హించినవారంద నాయెదద్కువతుత్రు.నేను
పైకెతత్ బడినయెడలమనుషులందరినినాయొదద్కుఆకరిష్సాత్ను,” డండి? డండి.
“తండి,” లోకములోయునన్ కీసుత్ శరీరములోనిభాగము,ముందుగానిరణ్యిoచబడినదై
హృదయములోఉంచబడింది.
165 ఈ దినమున తిరిగి జనిమ్ంచిన ఒక నిజ కైసత్వుడైన మనిషి, అతడు చినన్ బాలునిగా
యునన్పప్టి నుoడి లేక చినన్ బాలికగాయునన్పప్టినుండి, అతనిలో అకక్డ ఏదో దేవుని
కొరకు ఆకలిగొను చునన్దని ఎరుగును. నీవు సంఘములోకి చేరుటకు పర్యతిన్ంచి
సమసత్ము చేశావు. అది పనిచేయలేదు. అది ఏమైయునన్ది? అది వాకయ్మైయునన్ది.
నీవు వడపోత సాధనము కొరకు వెదుకుచునాన్వు. ఒక దినమున అది నీ ముందు
పర్కాశించింది. యేసు కీసుత్, నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకే రీతిగా యునాన్డని నీవు
సియునాన్వు,అదిరుచినితృపిత్ పరిచ్ంది, డండి.
ఏలయనగా నీలో యునన్ జీవము, చేదుకొనుచునన్ది. డు నీలోని జీవము

చేదుకొనుచునన్ది. ఇకక్డ నీవు ఏ కోరెక్ను కలిగియునాన్వో అది చెపుతుంది. నీవు
లాగుకొనుచునాన్వు, నీవు ఇది, అది,మరొకదానిగుండాలాగుకొనలేవు. నీవు సరియైన
ఫిలట్ర్నుతపప్కకనుగొనాలి, ’ఏలయనగానీవుఒకఆలోచించేమనిషివి, డండి?
166 నీవు ఒక ఆలోచించే వయ్కిత్వైతే, నీవు ముందుగా నిరణ్యించబడాడ్వు. లేక జగతుత్
పునాదికిముందేవడకటట్ బడాడ్వు.
167 ఒక సంఘశాఖ సేవకుడు దానిని వినన్టల్యితే, అతడు ఆలోచించే మనిషి
యొకక్ ఫిలట్ర్ తీసుకొంటాడు. అతడు ఒక సంఘసేవకుడై యునన్టల్యితే, అపుప్డు
అతడు నిశచ్యముగా నశించిపోయే, సంఘ శాఖ సంబంధమైన పెటెట్ను కిందకు
విసిరిపడేసాత్డు. ’ఏలయనగా అది ఒక మనిషి మాటయైయునన్ది. వడకటట్బడిన దేవుని
వాకయ్మును అoగీకరించండి. అది ఎనన్ తపిప్పోదు. ఎనన్ గతించదు. మరియు
అదిపరిశుదుధ్నికిసరిపోతుంది.యాకోబువలెనీవుఏదోఒకగొపప్సంఘమునకుకాపరి
వైనా,రాషట్సంఘపరయ్వేకష్కుడవైనా,లోకములోయునన్పేరుపర్ఖాయ్తులు,పర్తిసంఘశాఖ
అభిరుచులను, లోక మంతటిని తాయ్గము చేయుము. అకక్డయునన్ సమసత్మును నీవు
తాయ్గముచేసాత్వు.లోకములోఒకభాగముగాయుండుఏశావువలేకాదు.కానీయాకోబు
వలె జేయ్షఠ్తవ్మునుపొందుటకునీకు కలిగిన సమసత్మునుఇచిచ్వేసాత్వు. అదే ఆలోచించే
మనిషియొకక్ వడపోత సాధనము. ఏలయనగా అది ఒక పరిశుదుధ్ని రుచి నీకిసుత్ంది,
అదితృపిత్ పరుసుత్ంది.అదిశుదిధ్చేసుత్ంది.దేవునిపరిశుదధ్మంచితనముయొకక్నితయ్మైన
రుచితోఅదినినున్శుదిధ్ చేసోత్ంది.
168 గురుత్ంచుకోండి, వాడి జాఞ్నమును మరియు తెలివిని లోనికి వెళళ్నిచుచ్టకు
సాతానుడుహవవ్యొకక్మనసును,మొదటిరంధర్ముగుండాగుదిద్యునాన్డు.
169 ఇపుప్డు, దీనిని ఆలోచించండి. నేను ముగించుచునాన్ను, సాతానుడు మొదటి
రంధర్మును చేసియునాన్డు. ’ఏలయనగా ఆమె వాకయ్మునుమాతర్మే చేదుకొనగలదు.
’ఏలయనగా ఆమె అనన్ది, “ఈ వడపోత గుండా నీవు పీలిచ్నంతవరకు నీవు ఎనన్
చనిపోవు. కాని నీవు ఈ బయట దానిని పీలిచ్నటల్యితే నీవు చనిపోతావు. డండి.”
డండి?

170 సాతానుడు అనాన్డు; “ఇకక్డ నీకు ఏమి తెలియదు, అయితే కొంచెము రుచిని
ఇకక్డ తీసుకో. అపుప్డు నీవు తెలుసుకొంటావు, మీరు దేవుని వలే యుంటారు,
డండి, ఆయనకు తపుప్ ఒపుప్ తెలుసు, మీకు తెలవదు, దీని రుచిని మీరు కొంచెము
సినటల్యితే.” ఆమె దానిలోనికి చినన్ రంధర్మును చేయనిచిచ్ంది. కేవలము ఒక

చినన్ రంధర్ము.
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171 ఇపుప్డు నేను ఎందుకు చెపుప్చునాన్నో డండి…నీవంటావు “ఆ వరములు
మరియుతదితరమైనవిఎలాపొందుకోవాలోనీవుఎందుకుసీత్లకుబోధిoచవు?”
172 నేనాన్ను, “వారుకనీసముతమఅఆలునేరుచ్కొననపుప్డు,నీవుఎలావారికిలెకక్లు
నేరప్గలవు?”

ఒకచినన్ రంధర్ముదానితోనేతీసుకొనెను. ఆయనలోకపుజాఞ్నమునుతీసుకొనెను
మరియు అది జరిగినపుప్డు, అది సమసత్ కుటుంబానికి, జాఞ్నము యొకక్ రుచిని
ఆశించింది.
173 ఇపుప్డు వడపోసే ఫిలట్ర్ వైపు డండి, నిశచ్యముగా, అది ఆమె యొకక్
రుచిని వయ్కత్పరిచ్ంది. ఆమెయొకక్ రుచి లోకము కొరకైయునన్ది. ఈ రోజునయునన్ది
అదియే. వారుఈలోకానిన్ మరియులోకములోయునన్వాటిని పేమిసాత్రు. పైకి భకిత్గల
వారివలె, కానీ దేవునియొకక్ శకిత్ని నిరాకరిసాత్రు, డండి, సాతానువారిని భాషలతో
మాటాల్డనిసుత్ంది, వాడు కేకలు వేయనిసాత్డు, వాడు దైవిక సవ్సధ్త టములనువారిని
జరుపనిసాత్డు,వాడుఈకారయ్ములనిన్టినివారితోచేయనిసాత్డు.
174 ఆయననాన్డు, “ఆ దినమున అనేకులు ననున్ సి ‘పర్భువా, నేను నీ నామమున
దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా, నేను ఈ కారయ్ములు, అనేక కారయ్ములు చేయలేదా?”’
అయన అంటాడు, “మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు. అకర్మము చేయు వారలారా.”
వాకయ్ము నీ ముందు ఉంచబడినపుడు, నీవు ఇంక లోక సంబంధమైన ఫిలట్ర్ ను
పీలిచ్యునాన్వు. డు,అదినీహృదయములోయునన్రుచిని పుతుoది.
175 పావురములు కళేబరమును తినవు. అవి దానిని తినలేవు, వాటికి ఏ విధమైన
చేదులేదు, ఒక కాకి పావురము వలె గింజలను తినగలదు, మరియు కాకివలె
కళేబరమును తింటుంది. డండి, కారణము వాడు ఒక వేషధారి. అయితే ఒక
పావురము,ఏఇతరపకిష్వలేనిరిమ్ంచబడలేదు,మరియుఆకారణముచేతనేపరలోకము
నుండి దిగివచుచ్చునన్టుల్గా దేవుడు తనున్తాను పాతినిథయ్ము వహించుకొనాన్డు.
డండి?అదిచచిచ్నకళేబరముయొకక్దురావ్సననుతటుట్కొనలేదు.అదిఒకరాబందు

కాదు;కారణము,దానికిచేదులేదు.అదిదానినిఅరిగించుకొనలేదు.దానినితినన్టల్యితే,
అదిదానినిచంపివేసుత్ంది.

పావురము ఎనన్ సాన్నము చేయనవసరములేదు. పావురము శరీరము
ఒక నెను బయటకు వదులుతుంది, అది దానిని శుభర్ముగా ఉంచుతుంది. అది
పావురములో ఒక జీవమైయునన్ది; అది లోపల ఒక నెను ఉతప్తి చేసుత్ంది. అది
దానిరెకక్లను శుభర్ముగా ఉంచుతుoది. అలాగుననే ఒక కైసత్వుడునాన్డు, వారిలోనే
అకక్డఒకజీవమునన్ది,అదివారినిశుభర్ముగాఉంచుతుంది.అదివడకటట్బడింది.
176 ఓ, గమనించండి! ఇపుప్డుఫిలట్ర్ వైపు డండి…నిశచ్యముగాఈరోజునవారు
ఏమిచేయుచునాన్రోనీవుదానిరుచిని డగలవు.
177 ఈ అధునాతన సంఘం వైపు డండి. వారి ఫిలట్ర్, వారి వైపు డండి. వారు
దేనిని పేమిసాత్రో నీవు డగలవు. వారు దేనిని కలిగియునాన్రో డండి. పేమ, వారు
దేనిని పేమిసాత్రు? శీర్మతి లవొదికయ, అది దేవుని యొకక్ తీరుప్ దిశగా వెళుతుంది.
అది సతయ్ము. పేమ, సంఘముయొకక్ పేమ, ఈ రోజున లవొదికయ పేమ, ఒక గొపప్
సంసథ్ కొరకు, ఒక గొపప్ ఏరాప్టు కొరకు, పేరు పర్ఖాయ్తుల కొరకు, చకక్గా వసత్ధారణ
చేసిన పర్జల కొరకు, ఉనన్తమైననాగరికత కలవారి కొరకు, నిండైనజాఞ్నము గలవారు,
కీసుత్ యొకక్ సంఘముయొకక్ మోసము కింద, అది సం రణ్మైన దయయ్మైయునన్ది.
“కీసుత్ విరోధిగా” అకక్డ ఒకే ఒక మాట తపప్కయుండవలసియునన్ది. కారణము కీసుత్
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నేరిప్న సమసత్మునకు వారు చేతలలో వయ్తిరేకముగాయునాన్రు; నిజము, కాబటిట్ అది
తగినంతగావారినిపిలువగలదు.
178 ఇపుప్డు మీరు ఈ రాతి ఆలోచించే పర్జలైయునన్టల్యితే, ఈ వరత్మానము
బయటకు వెళుళ్చునన్ దేశములో సంఘశాఖ రుచి కాకుండా, మీ రుచి బైబిలు రుచియై
యునన్టల్యితే, కారణము బైబిలు దావ్రానే నీకు తీరుప్ తీరచ్బడుతుంది. ఆ వాకయ్ము
దావ్రామీ ఆతమ్ను వడకటట్మని నేనుమిముమ్ను అడుగుచునాన్ను. దానిలో ఒకమాటను
నిరాకరించుట,ఒకక్మాటను డానీఆతమ్నుదాటనియవదుద్.నీవుతోసివేయబడతావు,
“మనుషుయ్డురొటెట్ వలనమాతర్ముకాదుగానిదేవునినోటనుండి వచుచ్ పర్తిమాటవలన
జీవించును.”
179 అది ముందుగా నిరణ్యించబడినదై నీలోనికి తేబడుతుంది. పర్భువు నీ మీద
ఊదినపుడు,ఆయనఆతమ్వాకయ్మును,యధారథ్ంగాబర్తికిసుత్ంది,మరియుయేసుకీసుత్,
నినన్,నేడు,నిరంతర ఏకరీతిగాయునాన్డనినీవు సాత్వు.ఓ,మై!
180 లోకము యొకక్ సంఘశాఖను, మత సంబoధమైన పెటెట్ను విడిచిపెటుట్ము.
అడవులలో ఆ సిగరెటుట్ పెటెట్యునన్టుల్గానే విడిచిపెటుట్ము. దానిని కుళిళ్పోయి
మురిగిపోనిముమ్. అది తపుప్ ఫిలట్ర్ యై యునన్ది. కీసేత్సై యునన్ వాకయ్మును
తీసుకొనుము. అది అoదుకొంటుoది, అది ఇసుత్oది, దానిని తీసుకొనే పర్తి ఒకక్రికి అది
నితయ్జీవపురుచిని,నితయ్జీవమును,భదర్పరుచ్తుంది.
181 వాకయ్ము, నీవుముందుగా నిరణ్యిoచబడినటల్యితే, నీవు దానిని సాత్వు. దానిని
నీ నుండి దాచేమారగ్మేలేదు. నీవు అకక్డ సి అoటావు, “ఎందుకు, అది నాముఖము
ముందు ఎంతో తేటగాయుంది! నేను దాని వైపు సాత్ను: అది అకక్డేయునన్ది. నేను
తినన్గాదానివైపు సుత్నాన్ను. నేనుదానిని సాత్ను. అది ఇకక్డయునన్ది, వాకయ్ము;
పర్తిమాట, వాకయ్ము వెంబడి వాకయ్ము, వాకయ్ము బయటకు జీవిoచుచునన్ది” అపుప్డు
నీవునితయ్జీవపురుచినికోరుతావు.

నీవు దాని దావ్రా పీలిచ్నపుప్డు, దాని దావ్రా, దేవుని యొకక్ ఫిలట్ర్ దావ్రా ఏమి
రాగలదు? ఆతమ్ తపప్ ఏది రాదు; లోకమురాదు, ఏమాతర్ రాదు; ఏమాతర్
అవిశావ్సమురాదు,అదిదేవునియొకక్ఫిలట్ర్యైయునన్ది, నీవుదానిదావ్రాపీలిచ్నపుడు
పరిశుదాధ్తమ్ తపప్దానిగుండాఏమి రాదు.
182 ఇపుప్డు నీవు పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ ఋజువును కలిగ్యునాన్వు, డండి, ఒక
పరిశుదధ్ మనిషి లేక ఒక పరిశుదధ్ సీత్ యొకక్ రుచి. వారు జీవించగోరుదురు. వారు
నితయ్జీవమును కలిగియునాన్రు. వాకయ్ము వారికి బర్తికిoచబడి యునన్ందున వారు
జీవిసాత్రు;ఒకఆలోచించేమనిషియొకక్ఫిలట్ర్మరియుఒకపరిశుదధ్మనిషిరుచి.
183 మోసము కింద, సిగరెట్ కoపెనీలవలె, లోకమును తీసుకొనవదుద్, కాని నిజముగా
ఆలోచించే మనిషి యొకక్ ఫిలట్ర్ తీసుకోండి. నీవు పీలేచ్ దానిని, నీవు తినే దానిని, నీ
సమసత్మును వడకటుట్ము; దానిని దేవునియొకక్ వాకయ్ముదావ్రా వడకటుట్ము, అపుప్డు
నీవు ఒక పరిశుదుధ్ని రుచిని కలిగియుంటావు. ఏలయనగాఅదిదానిని ఉతప్తిత్ చేసుత్ంది,
కారణముఆయననినన్,నేడు,నిరంతరముఒకేరీతిగాయునాన్డు.
184 నాకు తెలుసు, మనము అదియైయునాన్మో లేక కాదో…మనము
అదియైయునాన్మని నేను నముమ్తాను. అయితే, మనము అది కాని యెడల, ఎకక్డో
పర్పంచములో కీసుత్ యొకక్ శరీరములో భాగమైన వారు ఎవరో అకక్డునాన్రు; అది
వాకయ్ము దావ్రా మాతర్మే జీవిసుత్ంది, మనము ఇపుప్డు జీవిoచుచునన్ యుగమునకు
దేవునినోటనుండివచుచ్పర్తిమాటవలనఅదిజీవిసుత్oది.
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185 సంఘశాఖ ఎకక్డ యునన్దో నేను డగలను…ఆ మాటలు ఎంతో తేటగా
బైబిలులో యునాన్యి. అది సంభవిసుత్ందని అది చెపిప్ంది, రానైయునన్ సంగతులు,
తినన్గా దానిలో ఇపుప్డే మనము జీవిoచుచునాన్ము. ఇది కాక అది మరేదైనిదిగా
యుoటుoదా, నేను డలేను.
186 సంఘమా, ఒక దినమున నేను తీరుప్ లో మీతో నిలబడవలసియునన్దని నేను
గర్హిసాత్ను.పేరుపర్తిషట్లకొరకు,ఏదైనాఎనన్డైనాతపుప్చెపుప్టనాకు రమగునుగాక.
నాకు అది అవసరము లేదు. నాకు కోరెక్యునన్టల్యితే నేను కోరేది, నామానవ కోరెక్
ఏమనగా,నాతుపాకీనితీసుకొని,అడవులలోనికివెళిల్,నాకొరకుఒకగదినినిరిమ్oచుకొని,
నా మిగిలిన జీవితమంతా వలపనిన్ వేటాడుటయే. నేను వృదుధ్డనగుచునాన్ను,
అలసిపోయాను, చిoతాకాoతుడనయాయ్ను, బర్దధ్లైపోయాను, నేను వదలలేను, నాలో
ఏదో ననున్ రుబిబ్వేయుచునన్ది. సతయ్ము చెపప్కపోయినటల్యితే, సం రణ్ సతయ్ము
చెపప్కపోయినటల్యితే,నాకుశర్మ, చివరిశావ్సనాదేహమునువిడిచిపెటుట్ వరకు, నేను
ఇకక్డ నిలబడక పోయినటల్యితే నాకు శర్మ. ఎవరు ఏది చెపిప్నపప్టికీ లెకక్ లేకుండా
నేనుతపప్కనిలబడాలి.దేవునిముందునేనుబాధుయ్డనైయునాన్ను.
187 మనము బోధించుచునన్ సంగతులు నిజముగా సతయ్మైయునన్వని నాకు
తెలియును. నేను దానిని బోధిoచుచునన్ందు వలనకాదు. కాదు, నా సోదరుడా,
లేదండి. దేవుడు నా హృదయమును ఎరుగును, నేను సమాజములో బయట రొచ్ని
అభిషేకించబడిన వారు బోధిoచుటను ఎలా, వినగోరుచునాన్నో. అది నా మీద
ఎంత తేలికగా యుంటుందో, నిశచ్యముగా, కారణము వేదిక మీద యునన్ మనిషి
వలె, నేనును నితయ్ జీవమును కలిగియునాన్ను. అతడు యునన్టుల్గానే నేనును
దానిలో భాగమైయునాన్ను. నేనును అదే పరలోకము వెళతాను, అవే ఆధికయ్తలను
కలిగియుంటాను. ఈ దెబబ్లు, ఈ నలుగగొటుట్ట, ఇలా ముందుకు సాగుటకంటే,
బయట అకక్డ రొచ్ని యుండుట నాకు ఎంత సులువుగా యుంటుందో. పైకి
వచుచ్చునన్వాటితో పోరాడు , రాతర్ంత నిదర్లేకుండా, రెండుగంటలు, లేక
గంటనన్ర నిదర్పోవుటకంటే, దానిని చేయుటనాకు ఎంత సులువుగా యుంటుందో.
మరుసటిరోజుననాతుపాకీని తీసుకొనినాచేపలగాలముములుల్నుతీసుకొనిచేపలు
పటుట్టకు గాని వేటాడుటకు గాని వెళుళ్ట, నాకు ఎంత సులువుగా వుంటుందో! అది
ఎంత సులువుగాయుంటుందో! సోదరుడా, అది నా వంతు పడింది. నా విధి నిరవ్హణ
కొయయ్కు నేను ఎనన్ దారముగాయుoడక, నమమ్కముగాను మరియుయధారథ్ము
గాను నిలబడినవాడనై మీకు అలోచిoచే మనిషియొకక్ వడపోత సాధనమును ఉతప్తిత్
చేసి,మీకుఒకపరిశుదుధ్నిరుచినిఇచుచ్దునుగాక.
188 ఆలోచించే మనిషి యొకక్ ఫిలట్ర్, జలములై యునన్వి, వేరుచేయు జలములు,
అది పాపమునుండి శుదిధ్ చేయుటయైయునన్ది, అదే దేవుని యొకక్ వాకయ్ము.
ఆలోచించే మనిషి, అతడు దేవుని ముందు నిలబడాలని, బైబిలులోని పర్తిమాటకు
అతడు జవాబు ఇవవ్వలసి యునన్దని ఎరుగును, అది నీ హృదయములో యునన్
రుచినితృపిత్పరుచ్తుంది.మనముతలలువంచుచుండగాదానినిసీవ్కరిoచుటకుదేవుడు
సహాయముచేయునుగాక.
189 పియమైన దేవా, మరొకగంట లేక రెండుగంటల గడిచాయి. గడియారముచు ట్
తిరిగింది. వరత్మానము చరితర్లోనికి వెళుతుంది, మరియు అది గర్ంథములో నమోదు
చేయబడింది. దీని కొరకుమేముజవాబుచెపాప్లి,మా పర్తికదలికకు, మేముచెపేప్ పర్తి
మాటకు, మా మనసు గుండా వెళిళ్న పర్తి తలంపుకు, రికారుడ్ ఇoక తిరుగుచునన్ది.
జీవితముముగించబడేవరకుఅదిఆడు నేయుంటుంది, తరువాతతీరుప్నొదద్మేము
జవాబుచెపప్వలసియునన్ది.
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190 ఓదేవా, మాయ్కాశములగొపప్సృషిట్కరత్,మేమునినేన్నముమ్చునాన్ము.ఈదినము
యొకక్ పర్జలకొరకు నేను పారథ్న చేసాత్ను. పర్భువైన యేసు, నీ వడపోత సాధనమును
పటుట్ కొనియుండుమని వారితో పాటు నేను నా కొరకు పారిథ్సాత్ను. పర్భువా, నేను
ఏదైననుదైవ షణగాచెపిప్నటల్యితే…నాకుహృదయములోఅదితెలియదు,అలాంటి
పనికినీవాకయ్ముతీసుకొనుట,తపుప్యైయునన్టల్తేదానినిబటిట్ననున్కష్మించుము.
191 కానీ పర్భువా, నీవు అకక్డ అడవులలో మాటాల్డినపుడు, నేను తలంచాను,
ఉదయము ఆ సమయమును నీవెరుగుదువు, దానిని నేను నా మనసుస్లో నుండి
తీసివేయలేకపోయాను. నీయొదద్ నుండి వచుచ్చుండగా నేనుదానిని అంగీకరించాను.
కాబటిట్తండియైనదేవా,నేనుదానినిఇదివరకేమాటాల్డియునాన్ను,దేవా,నేనుతలంచిన
విధముగానేనుదానినియుండనిమమ్నినేనుపారిథ్ంచుచునాన్ను.అదేఆలోచించేమనిషి,
అతనికి ఏమాతర్మైనా ఆలోచనుంటే, అతడు దేవుని సనిన్ధిలో నిలబడవలసియునన్దని
ఎరుగును,మరియుతన ఆతమ్లోనికి కాలుషయ్మైనదానిని లేకవాకయ్మునకు విరుదధ్మైన
దేనినితీసుకొనడు.
192 తండీ, ఈ దినమునయునన్ సంసథ్లతో నేనుదానినిపోలాచ్ననిమేముగర్హిసాత్ము,
భినన్ముగాయుండుటకు కాదు, పర్భువా, ఒక దినమున నా హృదయమునుండి నీవు
నాకు తీరుప్ తీరుచ్తావు, దేవా, అది భినన్ముగాయుoడుటకు కాదని, నీవు దానిని
సాత్వని నేనుపారిథ్సాత్ను. అయితేఅదియదారథ్ముగానమమ్కముగాయుoడుటకొరకే,

కారణమ నేను నీ రకత్ముచే కొనబడినవారిని నా చేతిలో పటుట్కొని యునాన్నని
గర్హి త్, తీరమునుండి తీరమువరకు తిరుగుచునాన్ను, అనేకమoది సమాచారమును
నమిమ్యునాన్ను.
193 పరలోకపు దేవా, అకక్డ ఒకక్రు నశిoచకుoదురు గాక. పాపము నుండి ఆ
వడపోతసాధనమునుపటుట్కొనినవాడనై, వేరుచేయుజలములు,యేసుకీసుత్ రకత్ము,
శరీరధారి యైన వాకయ్ము, వారిలో పర్తిఒకక్రిని నీ వారని చెపుప్చునాన్ను. పర్భువా
దానిని దయచేయుము. పర్తి వాగాద్నము గుండా మా ఆతమ్లలోనికి పరిశుదాధ్తుమ్డు
కుమమ్రించబడును గాక. సాయంకాలపు వెలుగును త్, కాలము యొకక్
నేతర్ములలో మేము యేసు కీసుత్ యొకక్ వధువుకు సజీవమైన పర్తినిధులుగా
యుందుము గాక, కారణము యేసు కీసుత్ నామములో దానిని మేము నీకు
హాజరుపరుచ్చునాన్ము,ఆమేన్.
194 మీరుఆయననుపేమిసాత్రా? [సంఘము, “ఆమేన్” చెపిప్ంది—ఎడి] మీరుదానిని
నముమ్తారా. [“అమేన్”] ఒక ఆలోచించే మనిషి యొకక్ వడపోత సాధనము” అని
చెపుప్ , నేను ఏదైనా తపప్క చెపిప్నటల్యితే, నేను ఇంకా ఎకుక్వ చెపప్లేను, నాకు
విదయ్లేదు,నాకుఏదివసుత్ందోదానినేనేనుచెపాప్లి.అదిఅకక్డపడియుoడగా“ఎలాంటి
వేషధారణ”అనినేననుకొనాన్ను.

ఏదోనాతోచెపిప్ంది “సంఘమువలె.”
195 ఒక ఆలోచించే మనిషి యొకక్ వడపోత సాధనము, ఓ, మై! అకక్డ దానికి
ఇంకెంతో యునన్ది. ఒక ఆలోచించే మనిషి దానిని ఏమాతర్ము వాడడు, డండి,
నిశచ్యముగావాడడు. అదిపొగతాగే మనిషియొకక్ రుచిని కోరుతుంది. అది నిజమే,
ఏలయనగా అతడు తన రుచిని తృపిత్ పరుచ్కొనుటకు తపప్క దానిని కలిగియుoడవలసి
యునన్ది, కానీ ఒక నిజమైన ఆలోచిoచే మనిషి, దేవుని వాకయ్ము దావ్రా అతని రుచి
వడకటట్బడుతుందని, అతని ఆతమ్ తీరుప్లోనికి వెళుళ్ చునన్దని అతడు ఎరుగును.
“తండి, నాకు అనుగర్హించిన వారంద నా యొదద్కు వతుత్రు” మరియు అతడు
దేవుని నోటనుండి వచుచ్ పర్తిమాటవలన జీవిసాత్డు, అదే వేరుచేయు జలములు. అది
పాపమునుండి మనలను వేరు చేసోత్ంది, ఏలయనగా అది పాపము విషయమునకు
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వచిచ్నపుడు,దానినిఅనుమానించుటపాపమనిమనముఎరుగుతాము,కాబటిట్మనము
దానిని కేవలము నమిమ్ ముందుకుసాగిపోతాము. అది పాపమునుండి వేరగుట. మీరు
ఆయననుపేమిసాత్రా? [సంఘము“ఆమేన్,”చెపిప్ంది—ఎడి]

నేనుఆయననుపేమిసాత్ను, నేనుపేమిసాత్ను…
ఇపుప్డుమనచేతులనుఆయనకుఎతుత్దాము.

ఏలయనగామొదటఆయనననున్పేమించాడు,
కలవ్రిమానుమీద
నారకష్ణనుకొనాన్డు.

196 ఆయన ఎందుకు చెపాప్డు? “మీరు ఒకరి పటల్ ఒకరు పేమను కలిగియుoడుటను
బటిట్ మనుషులంద మీరు నా శిషుయ్లని తెలుసుకొంటారు.” ఇపుప్డు మరలా
మనముదానినిపాడుచుండగా, “నేను నినున్ పేమించుచునాన్ను,” అని మరొకరితో
కరచాలనముచేదాద్ము.

నేను ఆయనను పేమిసాత్ను, నేను…(ఇది మీరు
తెలుసుకొనుటకు…)

…ఆయనమొదటననున్పేమించాడు
కలవ్రిమానుమీద
నారకష్ణనుకొనాన్డు.

197 ఇపుప్డు మీరు ఒక ఆలోచించే మనిషి యొకక్ వడపోత సాధనమును
ఇషట్పడుచునాన్రా? [సంఘము “ఆమేన్,” చెపిప్ంది—ఎడి] రేపటి దినమున మీరు
లోకముతో మీ చేతులను రుదుద్చుండగా సోదరుడా, సోదరీ, నీవు ఆలోచించే మనిషి
యొకక్ వడపోత సాధనమును కలిగియునాన్వు. ఆ మనిషి నినున్ ఒక పరిశుదద్ రోలరు
అని పిలిచినపుడు, నీవు ఆలోచించే మనిషి వడపోత సాధనానిన్ వాడతావా, డండి,
చెడుకుమంచినిచేయండిమిముమ్నుదేవ్షముగానిందించేవారికొరకుపారధ్నచేయండి,
అపుప్డుమీరుఆలోచించేమనిషివడపోతసాధనముగుండాశావ్సపీలుచ్నాన్రు.
198 ఏలయనగా మిముమ్లను పేమించు వారినే మీరు పేమించిన యెడల, పర్భువులో
పియమైన వారితోనే మీరు కరచాలనము చేసిన యెడల, అది మoచిదే కానీ, మనలను
పేమించని వారిని డా మనము పేమించాలి. అదే ఆలోచించే మనిషి వడపోత
సాధనము, అది నీలో యునన్ కీసుత్ యొకక్ ఆతమ్యై యునన్ది. నినున్ పేమించేవారిని
పేమించడం, అపుప్డు నీవు ఇంక ఆలోచించే మనిషి వడపోతను కలిగిలేవు. అది
ఒక పరిశుదుధ్ని రుచిని తృపిత్ పరుచ్తుంది. ఏది సంభవిoచినపప్టికి లెకక్కాదు. నీ
హృదయాoతరంగమునుండి నీవు పర్తిఒకక్రిని పేమించుచునాన్వని నీవు ఎరుగుదువు.
ఆయనఆశచ్రయ్కరుడుకాడా?

…మొదటననున్పేమించాడు
కలవ్రిమానుమీద
నారకష్ణనుకొనాన్డు.
మనమువెలుగులోనడుసాత్ము, అది ఒక చకక్ని వెలుగు,
అది కృప యొకక్ మంచుచుకక్లు తేటగా పడు సథ్లమునుండి
వసుత్oది;

దివారా లుమనచు ట్ పర్కాశిసుత్ంది,
యేసులోకమునకువెలుగైయునాన్డు.



ఒకఆలోచించేమనిషియొకక్ వడపోతసాధనము 35

మనము వెలుగులో నడుసాత్ము, అది ఎలాంటి ఒక చకక్ని
వెలుగు;

అది వడ కటట్బడిన కృప యొకక్ మంచుచుకక్లు పడు సథ్లము
నుండివసుత్ంది;

ఓ, దేవారా లుఅదిమనచు ట్ పర్కాశిసుత్ంది,
యేసులోకమునకువెలుగైయునాన్డు.
వెలుగుయొకక్ పరిశుదుధ్లైనమీరందరు, రండి,
యేసు,లోకమునకువెలుగైయునాన్డు;
అపుప్డుపరలోకపుగంటలుమోగును,
యేసు,లోకముయొకక్ వెలుగైయునాన్డు
ఓ, మనము వెలుగులో నడుసాత్ము, అది ఎలాంటి ఒక చకక్ని
వెలుగు;

అది వడ కటట్బడిన కృప యొకక్ మంచుచుకక్లు పడు సథ్లము
నుండివసుత్ంది;

ఓ, దేవారా లుఅదిమనచు ట్ పర్కాశిసుత్ంది,
యేసులోకమునకువెలుగైయునాన్డు.

మీరు దానిని పేమించుచునాన్రా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది—
ఎడి]

ఓ, మనము వెలుగులో నడుసాత్ము, అది ఎలాంటి ఒక చకక్ని
వెలుగు;

అది వడ కటట్బడిన కృప యొకక్ మంచుచుకక్లు పడు సథ్లము
నుండివసుత్ంది;

ఓ, దేవారా లుఅదిమనచు ట్ పర్కాశిసుత్ంది,
ఇదియేసు,లోకమునకువెలుగైయునాన్డు.

నేనుదానినిపేమించెదను!
నావిశావ్సమునీవైపు చుచునన్ది,
ఓ కలవ్రిగొరెపిలల్,
ఓ దైవిక రకష్కుడా;
ఇపుప్డునేనుపారిథ్ంచుచుండగావినుము,
నా యొకక్ పాపమంతా తీసివేయుము…(మీ వాకయ్ం దావ్రా,
ననున్ వడకటట్ండి, పర్భువా.)

ఓ ననున్ఈదినమునుండి
సం రణ్ముగానీవాడిగాయుండనిముమ్!

కేవలము దీనిని రిచ్ ఆలోచించండి, వాకయ్ం దావ్రా వడకటట్బడిన వానిగా నీ
యొకక్సొతుత్గా!

జీవితముయొకక్ కషాట్లనునేనుతొకుక్చుండగా
నాచు ట్ విచారమువిసత్రింపక,
నీవునాకుమారగ్దరిశ్గాయుండు;
చీకటివెలుగుగాఆహావ్నిoచబడుతుంది,
దుఃఖపు కనీన్ళళ్నుతుడిచివేసుత్ంది,
నీ పర్కక్నుoడి,
ననున్ ఎనన్ తపిప్పోనియయ్వదుద్.
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[బానాహ్ం సోదరుడు,నా విశావ్సము నీ వైపు సుత్ందని ఆలపించుచునాన్డు—
ఎడి]

…సొమమ్ సిలిల్ననాఆతమ్ను,
నాపటుట్దలపేరేపించబడుతుంది;
ఓ చీకటివెలుగుగాఆహావ్నిoచబడుతుంది,
దుఃఖపు కనీన్ళళ్నుతుడిచివేసుత్ంది,
ఓ ననున్ఈదినమునుండి
సం రణ్ముగానీవాడిగాయుండనిమమ్!

199 పియమైన దేవా, నీకు పాడాలని మేము ఇషట్పడుతునాన్ము, కారణము అకక్డ
మా భావములను, మా ఉదేకమును నీకు వయ్కత్ పరుచ్తాము, సంఘమంత , జీవపు
వాకయ్మును నీవుమామీద ఊదుచుoడగా, పర్భువా, మేము నీకు ఎంతో కృతజుఞ్లము.
మరియు ఆ పాట, మముమ్ను సీవ్కరించండి. పర్భువా నీవు సీవ్కరిసాత్వా? అదే మా ఆశ,
అదేమనగా దేవునియొకక్ వాకయ్ము దావ్రా వడపోయబడుచు, పర్తి రోజు వెలుగు లో,
సువారత్ వెలుగులోనడుచుటయే.

పర్తిరోజుమామారగ్మునుపేమతోనింపుము,
పరలోకపుపావురముతోమనమునడుదాద్ము;
పాటతో, చిరునవువ్తో, ఎలల్పుప్డువెళదాము,
పర్తిరోజుమామారగ్మునుపేమతోనింపుము.

200 పర్భువా, దానిని దయచేయుము. ఇపుప్డు మా అందరిని ఏకముగా
దీవించుము. నీ కృప కనికరము మాతో యుండును గాక, రోగులను, వాయ్ధులతో
పీడిoచబడుచునన్వారిని,దేశమంతటాసవ్సథ్పరుచ్ము.
201 ఈ రాతి సోదరుడు కాగిన్స్ ను బటిట్ నీకు వందనములు. ఆరోగయ్ముతో ఆయన
హాసిప్టల్ వదిలి ఇంటికి వెళుళ్నటుల్ చేసావు. మా సొంత బలము కొరకు, మేము
హెచిచ్oచబడుటకొరకునీవుచేసినఈకారయ్ములనిన్టికినీకువందనములు.
202 పర్భువా, ఈ రాతి పైకి కోసివేయబడిన ఈ చినన్ వరత్మానమును బటిట్ నీకు
వందనములు. నేనుదానిని సరిగాగ్ చేయలేదు. కానీ అది దేని కొరకు ఉదేధ్శించబడినదో,
దేవుని వాకయ్పు రొటెట్ దావ్రా మాతర్మే మేము జీవిసాత్మనే గర్హిoపును మేము
కలిగియుందుము గాక. ఇది ఒక వేరు చేయబడిన సమాజమైయునన్ది. ఇది ఎవరికిని
కాదు, ఎరర్ని పెయయ్ యొకక్ వేరుచేయు జలములు, ఇశాయేలుకు మాతర్మేయై
యునన్టుల్గా, అది నీ చేత ఎనున్ కొనబడిన వారికి మాతర్మేయైయునన్ది, కాబటిట్ తండీ
రొటెట్గొరెలకుమాతర్మేననిమేముఎరుగుదుము.

యేసు అనాన్డు, “పిలల్ల రొటెట్ తీసుకొని కుకక్ పిలల్లకు వేయుట యుకత్ము
కాదనాన్డు, పర్భువా,అవును.”

ఆ సీత్, “అది సతయ్ము, పర్భువా, అవును, తిరిగి అనన్ది, కాని నేను ముకక్లను
తీసుకొనుటకుఇషట్పడుచునాన్ము.”

పర్భువా, ఈ రాతి, మేము ఆ విధముగానే భావిoచుచునాన్ము. నీవుమాకు ఇచేచ్ది
అంత మాకు కావాలి, ఏలయనగా నీ కొరకు, తండీ, ఎకుక్వగా ఆకలితో మరియు
దాహముతోయునాన్ము.
203 మాఆకలి తీరచ్బడునటుల్ మరియుమాకోరెక్లు ఎరుగబడునటుల్ దయచేయుము.
ఏలయనగా, మేము నీతిమంతుని యొకక్ కోరెక్ను, కలిగియుండాలని మేము
కోరుచునాన్ము,ఆనీతిమంతుడైనమనిషెయేసుయైయునాన్డు.మరియుఆయనతండి
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చితత్మును చేయుటయే. అది వాకయ్మైయునన్ది. తండీ, దానిని మాకు దయచేయుము.
ఆయననామములోమేముదానినిఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.

మనము శెలవుపుచుచ్ కొనుపాటను పాడుచుండగా, ఇపుప్డు మనమంతా,యేసు
నామమునునీతోతీసుకొనివెళుళ్ము, నిలబడదాము.
204 ఈ రాతి వరత్మానము ఎకక్డకు వెళిల్యునన్దో, ఆ సథ్లములనిన్టి గుండా పర్భువా
మీతోయుండును గాక, పారథ్న దావ్రా మనము శెలవు తీసుకొంచుండగా నేను దానిని
తెచిచ్యునన్టుట్గామీరుఆనందించారని,మీలోపర్తిఒకక్ , బయట, దేవుడుదానినిమీ
హృదయములోయుంచి,దానికిసరియైన,అనువాదముఇసాత్డనినేనునముమ్తాను.
205 శోతలతో చేతిరుమాళళ్ను ఉంచియునన్ మీరు, నేను వాటి మీద చేతులుంచాను,
దేవుడు మీలో పర్తి ఒకక్రిని సవ్సథ్పరుచ్ను గాక. వాయ్ధిగర్సుత్డు మన మధయ్ యుండడు,
దేవుడుమనపారథ్నలకుఎలాజవాబిసాత్డో డండి.
206 మనము ఏకముగా కుడుకొనన్పుప్డు, “నాపేరు పెటట్బడిన నా పర్జలు ఏకముగా
డి పారథ్న చేసినటెల్తే, నేను అపుప్డు ఆకాశము నుండి వారి పారథ్న వింటాను.”

ఏకముగా డిపారథ్నచేసినటెల్తే.దానినిఆయనచేసాత్ననివాగాద్నముచేసాడు.
207 కాబటిట్ మనము వేరుచేయబడలేదు, మనము ఒకే వయ్కిత్యై యునాన్ము. కీసుత్
యేసులో మనమంతా ఒకక్టి, పర్తి ఒకక్ , ఒకరికొకరు పారథ్న చేయుచునాన్రు; నేను
మీకొరకుపారథ్నచేయుచుండగా .మీరునాకొరకుపారథ్నచేయండి,మరలామిముమ్ను
చువరకు.దేవుడుమిముమ్నుదీవించునుగాక.

208 మీరు ఇకక్డ దగగ్రగా జీవిసుత్నన్టెల్తే…మీరు ఎడతెగకుండా ఆలయమునకు వచిచ్.
మంచి కాపరియైన సోదరుడు నెవిల్ ను దరిశ్సాత్రని నేను నముమ్తాను, ఆయన మీకు
మేలు చేసాత్డు. సోదరుడు మాన్ మరియు చకక్ని పర్జలు, ఇకక్డ ఆలయములో
యునాన్రు.మీకుమేలుచేసాత్రు.
209 మీరు సోదరుడు నియర్ జాకస్న్ కు దగగ్రగా యునన్టల్యితే, లేక దేశములో
యునన్ ఇతరులు, య్యార్క్ మరియు వివిధమైన సథ్లములలో, వారు టములను
కలిగియునాన్రు. ఆరిజోనా, కాలిఫోరిన్యా లో నునన్ ఆ సంఘములను దరిశ్ంచండి.
మీరుఅకక్డబయటయునన్టల్యితే,మళీళ్మీరుతిరిగివసాత్రని, పర్భువైనయేసుని రిచ్
సంఘకాపరిమీకుసహాయపడాలనిమేముపారిథ్సాత్ము.
210 యేసునామమునునీతోతీసికొని వెళుళ్ము, అనుపాటనుమనముపాడుచుండగా
పర్భువుమిముమ్లనుదీవిoచునుగాక.

…యేసునామమునునీతో,
శర్మలో,దుఃఖములోయునన్బిడాడ్,
అది నీకుఆదరణను, సంతోషముగాఇచుచ్ను,

(నీవుఎకక్డకువెళుతునాన్వు…?ఆయననినున్మీదికిఉంచును…?…)
…నీవువెళుళ్ము.
పర్శసత్మైననామము(పర్శసత్మైననామము), ఓఎంతమధురము!
(ఓ ఎంతమాధురయ్ము!)
లోక నిరీకష్ణమరియుపరలోకపుఆనందము;

పర్శసత్మైననామము. ఓఎంతమధురము!
లోకనిరీకష్ణమరియుపరలోకపుఆనందము.

211 ఈ రాతి సమాజముపైగా చు త్యుండగా, సోదరుడు ఇసల్ బీలర్ ను వెనుక
సుత్నాన్ను, సోదరుడు పామర్, అనేకులను వెనుక సుత్నాన్ము, సోదరుడు
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జె.టి., అనేక మంది సేవకులు చు ట్ నిలబడి యునాన్రు. సేవకులను చు ట్
నిలబడియునాన్రు, వారి పేరులను నేను పిలువలేను, మీలో పర్తి ఒకక్ ఇకక్డ పైన
ఉంటే బాగుంటుందని కోరుతాను, మీరంద సమాజమునకు సెలవిచుచ్ ఏదైనా
చేయండి, మీకు అరథ్మైనదా? మీరు గర్హిసాత్రా? శెలవిచిచ్ ఏదైనా చేయండి, ఒక కైసత్వ
హృదయమును మీరు కలిగి యునాన్రని నాకు తెలుసు. మనము ఎలాయునాన్ము,
మనమందరముఏకముగాకీసుత్యేసులోఒకేవయ్కిత్యైయునాన్ము.
212 ఇపుప్డు మనము పాడుచుండగా, మన సోదరుడు మారిట్న్ పారథ్న దావ్రా
మనకు శెలవిచుచ్చుండగా, రెండవ వచనానిన్ గురుత్ంచుకొందాం, ఈయన సోదరుడు
ఎర్ల్ మారిట్న్. ఆరాక్న్ సాస్ లేక ముసోస్రి నుండి వచాచ్రని, రెండవ వచనానిన్
గురిత్ంచుకొందాము, [సోదరుడు ఎర్ల్ మారిట్న్ “ముసోస్రీ”—ఎడి]. నుండి వచాచ్డని
నేను నముమ్తాను,ముసోస్రి, తినన్గా ఆరాక్న్ సాస్ మీదుగా,ముసోస్రీమారగ్ము అకక్డ
యునన్దిఅనిచెపుతాడు,ముసోస్రి .వారుఅకక్డఒకసంఘమునుకలిగియునాన్రు.
213 ఆ దిగువున మరొక సోదరుని నేను గమనించాను, నేను ఆయన పేరును,
తలంచలేదు, బీవర్. అతడు ఈ ఉదయమును. ఇకక్డ యునాన్డు. ఈ రాతికి అతడు
ఇకక్డయుంటాడని నేనుఊహిసాత్ను. అవును, అతడు అకక్డ నిలబడియుండుట నేను
సాత్ను.సోదరుడుబీవర్. అకక్డనిలబడియుండుటనేను సాత్ను. ఎనోన్సారుల్ వచిచ్

వారి సంఘములను పర్తిషిట్ంచటానికి నేను వాగాద్నము చేశాను. దేవుని సహాయమును
బటిట్నేనురాగలిగితేఒకరోజుననేనుఇకక్డకువసాత్ను.

ఇపుప్డుమనముతరువాతవచనమునుపాడుచుండగా.
యేసునామమునతలవంచుచునాన్ము.
ఆయనపాదములనొదద్సాగిలపడదాము.
పరలోకములోరాజునకుమనముకిరీటముపెడదాము
మనపర్యాణము రిత్యైపోయినపుడు.

మరలాదానినిఇపుప్డుపాడదాము.
యేసునామమునకుతలవంచుచునాన్ము,
ఆయనపాదములనొదద్సాగిలపడదాము,
పరలోకపురాజునకుమనముకిరీటముపెడదాము,
మనపర్యాణము రిత్యైపోయినపుడు.
పర్శసత్మైన నామము (పర్శసత్ నామము), ఓ ఎంత మధురము, (ఓ
ఎంతమధురము!)
లోక నిరీకష్ణమరియుపరలోకపుఆనందము;

పర్శసత్ నామము, ఓఎంతమధురము!
లోకనిరీకష్ణమరియుపరలోకపుఆనందము.

ఓ,యేసునామమునునీతోతీసుకొనివెళుళ్ము,
పర్తిఉరినుండిఒక కవచముగా; (ఇపుప్డువినండి)
ఓ, శోధనలు నీ చు ట్ తిరుగుచునన్పుప్డు, (నీవేమి
చేయవలసియునాన్వు?)

కేవలం ఆయొకక్ పరిశుదధ్నామానిన్పారథ్నలోఊపిరితీసుకో.
పర్శసత్మైననామము, ఓఎంతమధురము !
లోకనిరీకష్ణమరియుపరలోకపుఆనందము;

పర్శసత్మైననామము, ఓఎంతమధురము!
లోకనిరీకష్ణమరియుపరలోకపుఆనందము,
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మనతలలనువంచుదాము.

ఓపర్శసత్మైననామము, ఓఎంతమధురము!
లోకనిరీకష్ణమరియుపరలోకపుఆనందము;

పర్శసత్మైన నామము (దానిలో బాపిత్సమ్ము పొందాము; దానిలో
పారిధ్సాత్ము), ఓ ఎంతమధురము!
లోకనిరీకష్ణమరియుపరలోకపుఆనందము.

మారిట్న్సోదరుడా. [సోదరుడుమారిట్న్పారిథ్సుత్నాన్డు—ఎడి] 
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