
పర్వచనముదావ్రా
తేటపరచబడినఈకాలపుసంఘటనలు

 మన తలలు వంచుదాము. పియమైన పరలోకపు తండీ, నీవు పారథ్నలకు
జవాబిచుచ్వాడవని నీకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఈ పియమైన

దీన సీత్, ఇకక్డ ఉంచబడింది, అకక్డ ఆపరేషన్ విఫలమైంది. కానీ, ఓ దేవా,
ఎనన్డైనా మి మీద జరిగిన మొదటి ఆపరేషన్ ను, మేము జాఞ్పకము
చేసుకుంటాము, నీకునీవుగా నీవే దానిని చేసియునాన్వు. నీవు ఆదాము
యొకక్ పర్కక్ నుండి, ఒక పర్కక్టెముకను తీసి, కోతను డిచ్వేసి, ఒక భారయ్ను
తయారుచేశావు. ఓ తండీ, ఈ రాతి నీ హసత్ము ఇపుప్డు దిగివచిచ్, మేము
అడుగుచునన్ ఈ గొపప్ పని నిరవ్రిత్ంచాలని నేను పారిథ్సాత్ను. మరియు పర్భువా, ఈ
ఇతరులంద , మానసిక రుగమ్తతో బాధపడుచునన్ ఈ సీత్, పారథ్నా వినన్పము
కలిగిన మిగిలిన వారంద , తండీ, మా హృదయమంతటితో వారిని నీకు
అపప్గిసుత్నాన్ము. యేసుకీసుత్ నామములో. ఆమేన్.

ఈ రాతి నిజానికి చకక్టి శోతలను చుట, ఒక భాగయ్మైయునన్ది. మరియు
అదుభ్తమైన చినన్ గాయక బృందము, చకక్గా పాడిన పాటలు. ఆ కురర్వాళుళ్
అకక్డ నిలబడియుండగా, నేను వారి మధయ్ బేధమును ఆలోచించుచునాన్ను,
శుభర్ముగా కడుగబడియునన్ పిలల్లు, శుభర్మైన తలకతెత్ర. గత రాతి, నేను
ఉనన్ సథ్లములో, ఆలోచించుచునాన్ను; ఒక గుంపు గందరగోళము చేయుచునన్
పిలల్లు అకక్డ కిందికి వచిచ్, ఒక కురర్వాడిని ఈత కొలనులో ముంచివేయుటకు
పర్యతన్ము చేయుచునాన్రు; వారు ఎవరినో పిలిచి, వారిని బయటకు
వెళళ్గొటట్వలసి వచిచ్ంది. వారి మధయ్ ఎలాటి తేడా, ఇకక్డ పిలల్లు నిలబడి, సువారత్
పాటలు పాడుచునాన్రు; ఎలాటి బేధము.
2 సోదరుడు హెనీ అకక్డ చెపిప్యుండగా, ఆలోచించుచునాన్ను. “ఆ
మనుషులు సీత్లు తపప్క కలిగియుండవలసిన జుటుట్ వలే, వారి జుటుట్ను
కలిగియునాన్రు,” మీరు డండి. అది—అది—అది యథారథ్ము. ఎలా
కనబడుచునన్దంటే…ఈ కురర్వాళుళ్ వెం కలతో అలా పర్యతన్ము చేయుట
నేను సాత్ను, వారు దానితో ఉంగరాలు తిరిగే నొకుక్లను, ముఖము చు ట్
కలిగియునాన్రు. నాకు తెలియదు. నేను కొనిన్సారుల్ నిరుతాస్హపడతాను. అది
ఒక నిజమైన వంకరగా చేయబడిన కాలము. పురుషులు సీత్ల యొకక్ వసత్ములను
ధరించుకొనుటకు పర్యతన్ము చేయుచునాన్రు, మరియు సీత్లు పురుషుల
యొకక్ వసత్ములను ధరించుచునాన్రు. పురుషులు తమ జుటుట్ను సీత్ల వలే
కలిగియునాన్రు, మరియు సీత్లు పురుషుల వలే తమ జుటుట్ను కలిగియునాన్రు.
ఈ పర్జలతో ఉనన్ ఇబబ్ంది ఏమిటి, ఎలాగైనా? నిజముగా, మరాయ్ద మరియు
గౌరవము అను దారములు ఈ దేశమును, ఈ పర్జలను పర్పంచమును
వదిలిపెటిట్ందా?



2 పలుకబడిన మాట

3 ఇది నాశనకరమైన సమయము, కానీ సువారత్ను బోధించుటకు ఇది అతయ్ంత
మహిమకరమైన సమయం. అది ఉనికిలోనికి రాకమునుపు నేను కాలము
యొకక్ అంచులపై నిలబడినపుడు, తండి నావైపు సి, ననున్ ఇలా అడిగితే,
“ఈ యుగముల గుండా కిందివర ఏ యుగమున బోధించుటకు నీవు
కోరుకొంటావు?” నేను ఇపప్టి కాలమునే కోరుకుంటాను, అది యథారథ్ము,
సరిగాగ్ ఆయన యొకక్ రాకడకు ముందు.
4 శోతల వైపు త్, ఇకక్డ మన ముందు రొచ్నియుండగా…

య్సాన్ లో, నా సేన్హితుడైన సేవకుడు, నినన్టి దినమున, గురర్ము మీద
సావ్రీ చేయుచునాన్డు. (ఈ మనిషిని రిచ్, దీనితో ఆలోచించుచునాన్ను…
ఈ సీత్, ఆమె వీపు వెనుక బిళల్తో ఉనన్ది.) ఈ గురర్ము అతనిని విసిరివేసింది.
ఈ ఉదయమున ఒంటిగంటకు, మరొక మనిషి నా హోటల్ కు ఫోన్ చేసి, ఇలా
అనాన్డు, “ఈ మనిషి వెటరన్ హాసిప్టల్ లో ఉనాన్డు, అతని కళుళ్ గాజువలే
మారినాయి, అతని వీపు నలుగగొటట్బడింది, అతని కిడీన్లు బయటకు వచాచ్యి,
మరియు అతని గుండె ఆగిపోవుటకు సిదధ్ముగా ఉంది.” నేను కిందికి దిగి,
నా మోకాళల్పై మోకరించి; టెలిఫోన్ పటుట్కొని, అటువైపు ఉనన్ అతని కొరకు
పారిథ్ంచాను. మరియు ఈ రాతి తినన్గా ఇకక్డే, అతడు రొచ్ని ఉనాన్డు. అది
నినన్ రాతి జరిగింది. బాబ్, నీవు అకక్డ పైకి నిలబడతావా? అకక్డే, అదిగో ఆ
మనిషి ఉనాన్డు. [సమాజము పర్శంసించారు—సంపా.] ఏ సమయములోనైనా,
ఉదయమైనా, రాతైనా, మధాయ్హన్మైనా, అరథ్రాతియైనా దేవుడు పారథ్నకు
జవాబిసాత్డు.
5 ఇపుప్డు, వారు పిలుచునటుల్గా, నేను దీరఘ్కాలముగా చుటట్బడిన
బోధకుడను. ఈ రాతివేళ ఒక విధముగా దీనిని నేను పారంభించుటకు
అయిషట్పడతాను, మరియు నేను పైకి రావాలని తలంచాను. మొనన్టి రాతి,
ఎందుకు, మనము పలానా సథ్లము నొదద్ మాటాల్డుచుండగా, పదిహేను
నిముషములు నేను ఎకుక్వగా మాటాల్డుచునన్పుప్డు, పర్జలు నా వైపు కదిలారు,
“ఆపండి! సివేయండి, మీరు ఇకక్డ నుండి తవ్రగా వెళిళ్పోవాలని,” అనాన్రు,
వారు సిగిరెటుల్ తాగు , ముందుకు వెళుళ్చునాన్రు. అది విందు చేయువారి
యొకక్ పొరపాటు కాదు, అది మనము ఎవరి నుండి అదెద్కు తీసుకొనాన్మో వారి
పొరపాటు. మరియు ఆ చెయిర్ మెన్ యొకక్ భారయ్ వెళిళ్, మేనేజర్ తో చెపిప్ంది…
6 “సరే, తొమిమ్దినన్ర గంటలకే మీరు తపప్క ఖాళీ చేసి ఇకక్డ నుండి బయటకు
వెళిళ్పోవాలి,” అనాన్డు.
7 “మీరు ఎనన్ దానిని ఒపప్ందములో పెటట్లేదు.”
8 ఈ రాతి, ఈ సీత్, ఆమె ఇకక్డకు వచిచ్ అనన్ది (నిజమైన మంచి సీత్), “ఇది
మీకు అవసరమని మాకు అరథ్మయియ్ంది,” అనన్ది, “మీరు ఎంతసమయము
వాడుకొంటారో అంత సమయము తీసుకోండి.” కాబటిట్ అది చాలా మంచిది.
దానిని బటిట్ నేను ఎంతో కృతజుఞ్డను. అది చాలా బాగుంది.
9 హెనీ సోదరుడా, ఈ సేవకుల సభకు ననున్ అకక్డకు ఆహావ్నించినందుకు
నిశచ్యముగా నీ దయను బటిట్ నేను మెచుచ్కొంటాను.
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10 గతరాతి నేను అసెంబీల్స్ ఆఫ్ గాడ్ నొదద్ ఉండే భాగయ్మును నేను
కలిగియునాన్ను, బర్దర్ న్ అకక్డ సంఘకాపరి అని నేను నముమ్తాను. ఆ
గుంపు పర్జల మధయ్లో అదుభ్తమైన సమయమును నేను కలిగియునాన్ను.
మరియు రేపు రాతికి ఆ పైన ఎకక్డకో మనము వెళుళ్చునాన్ము, అది ఎకక్డో
నాకు తెలియదు, అది మరొక సేవకుని సభయై యునన్ది. దానిపటల్ వారు శర్దధ్
తీసుకుంటారు; నేనెకుక్వగా పారథ్న చే త్, వాకయ్మును ధాయ్ని త్, ముందుకు
వెళుళ్చునాన్ను, దానితో నేను చేయగోరునది అంతమటుట్కే.
11 అయితే, ఇపుప్డు, ఈ రోజు వింతైన సంగతులను మనము సుత్నాన్ము.
పోయినసారి నేను ఇకక్డ ఉనన్పుప్డు, అది ఒక గుడారపు టమై యునన్దని
నాకు గురుత్నన్ది. గతరాతి దానిని రిచ్ నేను మాటాల్డుచుండగా, ఒక
భారాయ్భరత్లు చనిపోయిన వారి బిడడ్ను లోనికి తెచాచ్రు. అది ఆ పైన ఒక
సథ్లములో, పగలంతా, రాతర్ంతా కారు నడుపుకొని వచాచ్రు. ఆ చినన్ తలిల్ తన
బిడడ్ను చేతులలో పటుట్కొని, విచారముగా, రొచ్ని ఉంది. ఇపుప్డు, నేను
ఎరిగియునన్ంత వరకు ఆమె ఇపుప్డు, ఇకక్డే రొచ్ని ఉనన్ది. మరియు ఆమె…
ఆ చినన్ భరత్, ఆ జంటతో అనేకమంది జంటలు అకక్డ ఉనాన్రు, మరియు
వారు…ఆమె అనన్ది…కారు యొదద్కు వసాత్రా (ఆ మనిషి అనాన్డు) అని
అడిగారు. నేను ఆ చినన్ బిడడ్ను బయటకు తీసుకొని, పటుట్కొనాన్ను; ఒక చినన్,
మృతమైన, బిగబిరుసుకుపోయిన, చలల్గా ఉనన్ బిడడ్; మరియు నేను పారిథ్ంచుట
మొదలుపెటాట్ను. మరియు నేను పారిథ్ంచినపుప్డు, ఆ బిడడ్కు వెచచ్దనము
వచిచ్నటుల్గా నేను భావించాను, కాబటిట్ నేను…నేను ఇంకా పారథ్న చే త్నే
ఉనాన్ను. ఆ బిడడ్ తనున్కొను , కదులు , నడుచుట పారంభించాడు, కాబటిట్
నేను…ఏడుచ్ట పారంభించాడు. నేను ఆ బిడడ్ను తిరిగి తలిల్కి అపప్గించాను, ఆమె
ఆ బిడడ్తో తిరిగి ఇంటికి వెళిళ్పోయింది. కాబటిట్, నేను ఎరిగియునన్ంత వర ,
వారు కనీసము కైసత్వులు కాదు. డండి? అది అదుభ్తము.
12 కానీ ఈ రాతి, నేను దేనిని రిచ్ ఆలోచించుచునాన్ను, నేనెరిగినది సంఘము
చనిపోవుచునన్ది, అదే మన పెంతెకొసుత్ సంఘము. మనము తపప్క దానిని
బయటకు కదిలించాలి, హ-హ, అంతవరకే. మరియు నీవు దానిని చేసే ఒకే
మారగ్మేమనగా పారథ్న దావ్రా, వాకయ్ములో పొందికగా వచుచ్ట దావ్రా. దానిని
మనము చేయబోవుచునన్ ఒకే మారగ్ము అదియే. అకక్డ బయటకు వెళుళ్టకు ఒకే
మారగ్మునన్ది, ఆయనే ఆ మారగ్ము, యేసుకీసుత్ నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకక్టే
రీతిగా ఉనాన్డు. ఇంగాల్ండ్ దేశములో వలే, ఆయన అకక్డ చెపిప్యునన్టుల్గా మన
సంఘము ఆ సిథ్తిలోనికి రావలెనని కోరుచునాన్మా? ఆ కారణమును బటిట్యే,
నేను ఎంతో కఠినముగా, మీ మీద అరచుచునాన్నని, మీరు అనుకొంటారు.
అది చేయుట నా భావము కాదు, అయితే సంఘము ఆ సిథ్తిలోనికి వెళుళ్టను

చుట నాకిషట్ముగా లేదు. మీరు—మీరు దానిని కిందకు ఎంతో కఠినముగా
నెటిట్, దానిని చివరకు మేకుతో కొటిట్నటుల్గా పిడికిలి బిగించాలి. అది తపప్క
చేయవలసి ఉనన్ది.
13 కాబటిట్ ఇపుప్డు, ఈ రాతి, నా యొదద్ కొనిన్ లేఖనములు మరియు ఇకక్డ
నేను కొనిన్ కష్ణములు మాటాల్డుటకు ఒక అంశమునన్ది. ఒక నిరీణ్త సమయమును
నేను చెపప్బోవుట లేదు. మీరు అలసిపోతారు, ఎందుకు…దానిగుండా వెళుళ్టకు
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నాకు ఒక అరగంట పటట్వచుచ్, అది కేవలము దానిపై ఆధారపడి ఉనన్ది…నేను
ఎలల్పుప్ పరిశుదాధ్తమ్ను దానికి విడిచిపెడతాను, ఏ మారగ్ము గుండా ఆయన
నడిపిసాత్డో.
14 ఒకక్ కష్ణము పాటు మన తలలు వంచి, ఆయన గర్ంథమును తెరువక ముందు
గర్ంథకరత్తో మాటాల్డుదాం.
15 సరవ్శకిత్గల దేవా, ఈ గర్ంథమునకు గర్ంథకరాత్, యేసుకీసుత్ దావ్రా మేము
పారథ్న చేసాత్ము. ఈ రాతి ఇంతకు ముందే మేము వినియునన్ దానిని బటిట్
నీకు కృతజఞ్తలు. “ఆమేన్,” అని చెపుప్ట దావ్రా ఈ టమునకు మేము
తపప్క—తపప్క గురుతు పెటిట్, మరియు ఇంటికి వెళతాము, ఇకక్డ ఉండుట
బాగునన్ది, ఏలయనగా నీవు మాతో ఉనాన్వని మేము ఎరిగియునాన్ము.
మరియు, తండి, మేము వాకయ్మును తెరువబోవుచుండగా, మేము జీవించుచునన్
ఘడియను ఎరుగునటుల్గా, ఈ వాకయ్ములోనుండి తినన్గా మాతో మాటాల్డుము.
మేము జీవించుచునన్ ఘడియను మేము ఎరిగియునన్టల్యితే, అపుప్డు ఆ
ఘడియ కొరకు మేము సిదధ్పడగలము; మేము ఎటు వెళుళ్చునాన్మో లేక
ఏమి చేయుచునాన్మో ఎరుగకుండా గుడిడ్గా వెళుళ్చునన్టల్యితే, అపుప్డు ఎలా
సిదధ్పడగలమో మాకు తెలియదు. కాబటిట్, తండీ, మా పారథ్న ఏమనగా, అకక్డ ఓడ
యునన్దని, దావ్రము తెరువబడియునన్దని, మరియు వరత్మానము మముమ్లను
దానిలోనికి పిలుచుచునన్దని మముమ్లను డనిముమ్. యేసుకీసుత్ నామము
దావ్రా దానిని దయచేయుము. ఆమేన్.
16 పరిశుదధ్ లేఖనములలో, ఇకక్డ నేను ఒక అంశమును చదువగోరుచునాన్ను,
పరిశుదధ్ కా సువారత్లో, 24వ అధాయ్యము, నేను 13వ వచనము నుండి
పారంభించబోవుచునాన్ను, మరియు దానిలో ఒక భాగము చదువుతాను.

ఇదిగో, ఆ దినమందే వారిలో ఇదద్రు యె షలేమునకు ఆమడ
రమున ఉనన్ ఎమామ్యి అను ఒక గామమునకు వెళుళ్చు

జరిగిన ఈ సంగతులనిన్టిని రిచ్ యొకరితో నొకరు
సంభాషించుచుండిరి.

వారు సంభాషించుచు ఆలోచించుకొనుచుండగా, యేసు తానే
దగగ్రకు వచిచ్ వారితో డ నడిచెను;

అయితే వారాయనను గురుత్ పటట్లేకుండా వారి కనున్లు
యబడెను.

ఆయన మీరు నడుచుచు ఒకరితో ఒకరు చెపుప్కొనుచునన్ యీ
మాటలేమని అడుగగా వారు దుఃఖముఖులై నిలిచిరి.

వారిలో కెల్యొపా అనువాడు యె షలేములో బసచేయుచుండి,
ఈ దినములలో అకక్డ జరిగిన సంగతులు నీవొకడవే యెరుగవా? అని
ఆయనను అడిగెను.

ఆయన అవి ఏవని వారిని అడిగినపుప్డు వారు నజరేయుడైన
యేసును రిచ్న సంగతులే; ఆయన దేవుని యెదుటను పర్జలందరి
యెదుటను కియలోను వాకయ్ములోను శకిత్గల పర్వకత్యై యుండెను.



పర్వచనము దావ్రా తేటపరచబడిన ఈ కాలపు సంఘటనలు 5
మన పర్ధాన యాజకులును అధికారులును ఆయనను ఏలాగు

మరణశికష్కు అపప్గించి, సిలువ వేయించిరో నీకు తెలియదా?
ఇశాయేలును విమోచింపబోవువాడు ఈయనే అని మేము

నిరీకిష్ంచియుంటిమి; ఇదిగాక యీ సంగతులు జరిగి నేటికి డు
దినములాయెను.

అయితే మాలో కొందరు సీత్లు తెలల్వారగానే సమాధి యొదద్కు వెళిల్,
ఆయన దేహమును కానక వచిచ్

కొందరు దేవ తలు తమకు కనబడి ఆయన బర్దికియునాన్డని
చెపిప్రని మాతో చెపిప్ మాకు విసమ్యము కలుగజేసిరి.

మాతో డ ఉనన్వారిలో కొందరు సమాధి యొదద్కు వెళిల్ ఆ సీత్లు
చెపిప్నటుట్ కనుగొనిరి గాని, ఆయనను డలేదని ఆయనతో చెపిప్రి.

అందుకాయన అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్న మాటలననిన్టిని
నమమ్ని మందమతులారా,

కీసుత్ ఈలాగు శర్మపడి తన మహిమలో పర్వేశించుట అగతయ్ము
కాదా అని వారితో చెపిప్

మోషేయు సమసత్ పర్వకత్లును మొదలుకొని లేఖనములనిన్టిలో
తనున్ రిచ్న వచనముల భావము వారికి తెలిపెను.

చదువబడిన వాకయ్మునకు పర్భువు తన దీవెనలు చేరుచ్నుగాక.
17 ఇపుప్డు నేను తీసుకొనేది…నేను ఒక అంశముగా పిలిసేత్, నేను దీనిని ఇలా
తీసుకొనగోరతాను: సంఘటనలు…పర్వచనము దావ్రా తేటపరచబడిన ఈ
కాలపు సంఘటనలు. ఇపుప్డు, అది ఎలల్పుప్డు దేవునిదై యుండియునన్ది…
మారుప్ లేని దేవుని యొకక్ మారగ్ము…ఒక నిరీణ్తమైన సంఘటనలు
సంభవించుటకు ఆయన పర్జలను ముందుగా ఎరుగునటుల్ చేయుట.
18 పర్భువైన యేసు దినములలోని పర్జలు ఏమి సంభవించుటకు
సమయమైయునన్దో, దేవునిని వెతికియుంటే, వారు యేసును మరణమునకు
దోషిగా తీరుప్ తీరేచ్వారుకాదు. కానీ దానికి కారణమేమనగా, లేఖనము
నెరవేరచ్బడవలసియునన్ది, ఏలయనగా దులు గుడిడ్వారుగా
చేయబడవలసియునన్ది. మనందరికీ అది తెలుసు.
19 మనము జీవించుచునన్ ఈ యుగములోనే అది వాగాద్నము
చేయబడియునన్దని మీరు గర్హిసాత్రా? లవొదికయ సంఘకాలము, ఇపుప్డు
మనము జీవించుచునన్ యేడవ సంఘకాలము, గుడిడ్ది, దిగంబరిది,
దికుక్మాలినది మరియు దానిని ఎరుగకయునన్ది. ఆయన వరత్మానము
ఎనున్కొనబడిన వారిగుండా వెళుళ్టకు ఆ విధముగా ఆ వెనుక వారిని గుడిడ్వారిగా
చేసియునాన్డు, ఆయన మరలా దానినే చేయుటకు ఈ దినమున వాగాద్నము
చేసియునాన్డు.
20 మరియు దీనిని నేను కీసుత్లో ఉనన్, సహోదరులు మరియు సహోదరీలు
అందరికీ గౌరవముతో నేను దీనిని చెబుతాను, ఈ దినములలో ఒక దినమున
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ఎవరో దీనిని చెపప్బోవుచునాన్రు, “మొదటిగా ఈ సంగతులు జరుగవలెనని అది
వాయబడలేదా?”
21 మరియు అపుప్డును అదే విధముగా ఉండియునన్ది. “ఆయన ఇదివరకే
వచాచ్డు, వారు ఆయనపటల్ చేసాత్రని వాయబడినవనిన్ వారు ఆయనకు
చేశారు.”
22 వారు ఆయనను అడిగినపుప్డు, “‘ఏలీయా మొదటగా రావలెనని,’ ఎందుకు
శాసుత్లు చెపుప్చునాన్రు?” అనాన్రు. వారు యేసుతో దానిని చెపాప్రు.
23 ఆయననాన్డు, “అతడు ఇదివరకే వచాచ్డు, మీరతనిని గురిత్ంచలేదు.”

డండి? బహుశా ఆ విధానములోనే అది తిరిగి అంతమవుతుంది.
24 మనము జీవించుచునన్ ఈ యుగములో ఏమి సంభవిసుత్ందో, ఇపుప్డు
మనము ఒక సాథ్నములో పెటట్వలసియునన్ది. దేవుడు పర్తీ యుగమునకు
కొంత నిరీణ్తమైన వాకయ్మును కేటాయించియునాన్డు, పర్తీ యుగమునకు
కొంత, మరియు మనము గమనించినదేమనగా, ఒక యుగము మరొక
యుగము పైకి మోయబడదు. అది కేవలము పనిచేయదు. ఉదాహరణకు,
నేను చెపిప్యునన్టుల్గా, నేను నముమ్తాను…అది నినన్ రాతియో, లేక
నేను ఎడతెగకుండా రాతి వెంబడి రాతి, సథ్లము వెంబడి సథ్లములలో
మాటాల్డుచునాన్ను, మరియు కొనిన్సారుల్ రెండవసారి నేను దానిని
ఎతిత్ పుచునాన్ను. నాకై నేను తిరిగి తిరిగి చెపుప్ట నా భావము కాదు. కానీ
నేను దీనిని చెబుతాను: మోషే, నోవహు యొకక్ వరత్మానమును బోధిసేత్, ఏ
మంచి జరుగుతుంది? లేక అది యేసు, మోషే’ వరత్మానమును బోధించుటకు
పర్యతన్ము చేసేత్ అది ఏ మంచి జరుగుతుంది? లేక మారిట్న్ థ, ర్
కాథలిక్ వరత్మానముతో ముందుకు కొనసాగితే అది ఏ మేలు చేసుత్ంది?
వెసీల్, థర్ యొకక్ వరత్మానముతో ముందుకు కొనసాగితే అది ఏ మేలు
చేసుత్ంది? పెంతెకొసుత్ వారు, మెథడిసుట్ వరత్మానముతో ముందుకు కొనసాగితే
అది ఏ మేలు చేసుత్ంది? లేక వధువు పిలువబడియుండగా పెంతెకొసుత్
వారు వారి వరత్మానముతో ముందుకు కొనసాగితే, అది ఏ మేలు చేసుత్ంది?

డండి, మనము తినన్గా విపల్వము పైకి వెళుళ్చునాన్ము, మనము ఇకక్డ
అంతయ్కాలములో ఉనాన్ము. ఇపుప్డు, గోధుమ గింజ అదే నేలలో పడితేనే తపప్,
అది ఒంటిగా ఉండదు.
25 ఆ జరమ్న్ గర్ంథకరత్, అతడు అతయ్ంత విమరశ్నాతమ్కమైన వాయ్సమును
ఆ విమరశ్కుడు రాసినటుల్గా, ఆ గర్ంథము బహుశా బయటకు వచిచ్, నీ
పటట్ణములో ఉంటుంది, దానిమీద నేను కొనిన్ నా భావములను ఎతిత్ పాను.
అతడు ఒక నాసిత్కుడు. ఆ సందరాభ్నిన్ బటిట్ కాదు…అతడు ననున్ దోషిగా
తీరుప్ తీరిచ్నందున నేను అతనికి తీరుప్ చేయుటలేదు; అయితే, అతడు ఒక
నాసిత్కుడైనందున, ఆ గర్ంథము మన అలమరలలో తపప్క ఉండరాదు. అతడు
అనాన్డు, “ఎరర్ సముదర్మును తెరచి తన పర్జలను విడిపించిన దేవుడు,
చీకటి యుగములగుండా, ఆ కైసత్వులు సింహముల దావ్రా ముకక్లుగా
చీలిచ్వేసుత్నన్పుప్డు; ఆ తలుల్ల జటుట్ను తారులో నానబెటిట్నపుప్డు, సిలువలకు
వారిని వేలాడదీసి కాలిచ్వేసినపుప్డు; మరియు వారి పిలల్లు…పర్సవించబోవుచునన్
తలుల్ల గరభ్ములను చీలిచ్వేసి, ఆ చినన్ బిడడ్ల మానములపై దమాడినపుప్డు;
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వాటిని ఆలాగున జరుగనిచిచ్ తన చేతులను కటుట్కొని తన పొటట్మీద ఉంచుకొని

సుత్నాన్డు; వారు ఈ దేవునికి తపప్క సేవకునిగా ఉండవలసినవారు.”
26 మీరు డండి, లేఖనము పేరేపించబడియునన్ది. నీవు ఏదో రొచ్ని, ఒక
వేదాంత కోణము యొకక్ దృకప్థముతో, విదాయ్ సంబంధమైన కోణము నుండి
నీవు దానిని చదివినటల్యితే, నీవు ఎనన్ లేఖనములను అరథ్ము చేసుకొనలేవు;
అది ఎనన్ పనిచేయదు.
27 ఈ మధయ్ నేను ఒక బాపిట్సుట్ బోధకునితో మాటాల్డుచుంటిని, అతడనాన్డు,
“మనము సరియైన గీకు భాషను నేరుచ్కొనువరకు, మనము నేరుచ్కొనువరకు…”
28 నేననాన్ను, “నైసియా సభలో, దానికి ముందు, వారు బైబిలులోని గీకు
మాటలను రిచ్ వాదించుచుండిరి.” నీవు ఎనన్ దానిని గర్హించలేవు.
29 బైబిలు పేరేపణ దావ్రా పర్తయ్కష్పరచబడింది. అది ఒకక్టి మాతర్మే, అదే
పర్తయ్కష్త. యేసు పేతురుతో చెపాప్డు, “ఈ బండ మీద.” ఆయన ఎవరైయునాన్డో
అను పర్తయ్కష్త ఈ బండ బయలుపరచబడుతుంది. “యోనా కుమారుడవైన
సీమోను, నీవు ధనుయ్డవు, రకత్మాంసములు నీకు దీనిని బయలుపరచలేదు గానీ
పరలోకమందునన్ నా తండియే నీకు దానిని బయలుపరిచియునాన్డు; మరియు
ఈ బండ మీద నా సంఘమును కటుట్దును.” పేతురు మీద కాదు, ఆయన మీద
కాదు, ఆయన ఎవరైయునాన్రో అను ఆతమ్ సంబంధమైన పర్తయ్కష్త మీద.
30 మరియు ఆయన వాకయ్మై యునాన్డు! పరిశుదధ్ యోహాను 1వ అధాయ్యము,
“ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవుని వదద్ ఉండెను, మరియు వాకయ్ము
దేవుడై యుండెను. మరియు వాకయ్ము శరీరధారియై, మనమధయ్ నివసించెను.”
హెబీ 13:8, “ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు.”
31 అందుచేత, దేవుని యొకక్ వాకయ్ పర్తయ్కష్త పెంతెకొసుత్ యుగము కంటే
భినన్ముగా యునన్ మరొక యుగములోనికి రావలసియునన్ది, అదే మనము
జీవించుచునన్ దినము. మరియు అది నిజము. గురుత్ంచుకో, నీవు…నేను
ఒక చదువులేని వయ్కిత్ని; నీవు పర్కృతిని దాటలేవు, ఏలయనగా దేవుడు పర్కృతి
యొకక్ యెడతెగని సిథ్తిలో పనిచేసాత్డు. సరిగాగ్, నేను చెపిప్యునన్టుల్గా,

రుయ్డు ఉదయించి మరియు అసత్మించునటుల్గా; మరియు దినమంతటి
గుండా వెళతారు, బడికి వెళుళ్ వయసుస్ లాగా; మరియు తరువాత రోజు
ఉదయమున తిరిగి లేచుటకు సాయంతర్మున చనిపోతాడు. చెటుట్లలోని
సారము, శీతాకాలము వేళల్లోనికి వెళిళ్పోతుంది మరియు వసంతకాలమున
తిరిగి వసుత్ంది.
32 గమనించండి, వధువును, ఆయన ఒక గోధుమ గింజ వలే పోలిచ్యునాన్డు,
దేవుడు దానిని ఆలాగు వెళళ్నిచుచ్టకు కారణము అదియే. ఆ చకక్ని, నిజమైన,
యథారథ్మైన సంఘము పెంతెకొసుత్ దినమున సాథ్పించబడి యునన్ది,
పెంతెకొసుత్ దినము నుండి ఎదిగి, ఎదిగి ఒక గొపప్ సంఘముగా మారినది,
మరియు అనిన్ వితత్నముల వలే అది డా చీకటి యుగముల గుండా మిలో
పడి, సమాధి చేయబడవలసి యునన్ది, అది పునరుతాథ్నములో తిరిగి పైకి
వచుచ్నటుల్ అది చనిపోవలసి ఉండెను. అది పునరుదధ్రణ దావ్రా మారిట్న్

థర్ లో, పైకి వచిచ్యునన్ది. మరియు అకక్డ నుండి, సరిగాగ్ గోధుమ యొకక్
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దంటు వలే అది పైకి వచిచ్యునన్ది. మొదటగా పైకి వచుచ్నదేమనగా, రెండు
ఆకులు వసాత్యి, తరువాత దానికి ఎకుక్వ ఆకులు చేరచ్బడు ఉంటాయి. పైకి
మారిట్న్ థర్, తరువాత జింగీల్, కిందకు, కాలివ్న్ వారు ముందుకు కొనసాగారు.
33 చివరగా అది కాండము లోనికి వెళిళ్నది. ఇపుప్డు, అది వెసీల్
యుగములో యునన్ వెసీల్యై యునాన్డు. అది పిపొప్డిని కలిగియునన్ది, అది
పడిపోవలసియునన్ది.
34 దాని నుండి పెంతెకొసుత్ యుగము వచిచ్యునన్ది, అది ఎంతో దగగ్రగా,
నిజమైన గోధుమ గింజ వలే, గోధుమ తొకక్ వలే కనబడుతుంది. కానీ నీవు ఆ
గోధుమను తీసుకొని, వెనుకకు తిపిప్నటల్యితే, అకక్డ ఒకక్ గోధుమ గింజ లేదు,
అది కేవలము గింజ ఆకారములో ఉనన్ తొకక్ మాతర్మే. కానీ ఒక ఉదేద్శము కొరకు
అది అకక్డ ఉంచబడియునన్ది, గోధుమ గింజను కాయు వరకు… రుయ్డు ఆ
విధముగా దానిపై ఉదయించినటల్యితే, అది దానిని చంపివేసుత్ంది.
35 ఒక నిరీణ్త కాలము వరకు, అది అకక్డ నిలిచి యుండవలసియునన్ది,
మరియు జీవమంత తొకక్ను విడిచి వెళుత్ంది (అది కాండమును, పిపొప్డిని
విడిచిపెటుట్నటుల్గా), తొకక్ను విడిచి అది గోధుమలోనికి వెళుతుంది, మరియు
అది మిలో పండిన గోధుమ గింజవలే పుదిదుద్కొంటుంది.
36 ఇపుప్డు, ఒక వరత్మానము ఇవవ్బడినపుడు, మనందరికి తెలుసు, డు
సంవతస్రములలో వారు దానిని ఒక సంసథ్గా ఏరాప్టుచేసాత్రు. వారు దానిని
చేసినపుప్డు, అది దానిని అకక్డే చంపివేసుత్ంది; అది థర్ కాలములో అటుల్
జరిగింది, ’ఏలయనగా, అది వెసీల్ కాలములో దానిని చేసినది, అలెగాజ్ండర్
కేంప్ బెల్ కాలములో అది దానిని చేసింది, వారిలో మిగిలిన వారంద
అలాగే చేశారు, మరియు పెంతెకొసుత్ కాలములో అది దానిని చేసింది.
కచిచ్తముగా! డండి? నీవు ఒక సాథ్నములోనికి వెళుళ్నపుడు, పర్తి ఒకక్
తల బిరుసుగా ఉంటారు, పడిపోతారు, మరియు వారు ఒక కొతత్ పర్తయ్కష్తను
సీవ్కరించలేరు. వారు అకక్డే సిథ్రపడిపోతారు; మరియు వారు అకక్డే ఉండి, వారు
అకక్డే చనిపోతారు. మరియు జీవము తినన్గా దానిగుండా వెళిళ్, గోధుమను
తయారుచేయుటకు ముందుకు వెళుతుంది. మరియు గోధుమ వచిచ్నపుడు,
ఆ జీవము గోధుమ గుండా పర్యాణించి, పునరుతాథ్నము గుండా, తినన్గా
మొతత్మును బయటకు తెసుత్ంది; అవును, ఎతత్బడుటకు పైకి తెసుత్ంది.
37 ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకోండి, ఈ వరత్మానము మొదటిగా దైవిక సవ్సథ్తతో
ఆరంభమయియ్ంది, చక కియలు జరిగించబడాడ్యి. ఇపుప్డు, దేవుడు
దానిని ఒక సామానయ్మైన సంఘము దావ్రా పోనిచిచ్నటల్యితే, మనము
సరిగాగ్ ఇదివరకు కలిగియునన్టుల్గా, అపుప్డు అది దేవునిది కాదు. దేవుడు
ఒక పర్దరశ్న చేయవలసిన పనిలేదు; ఆయన చేయడు. మనలను వినోదము
చేయుటయు ఆయన ఈ కారయ్మును చేయవలసిన పనిలేదు, అమెరికా వాసులైన
మనము కలిగియునన్టుల్గా (వినోదము), ఆయన ఏదో చేయుటకు నిశచ్యించి
యునన్ందున, పర్జల యొకక్ దృషిట్ని ఆకరిష్ంచటానికి ఆయన దానిని చేసాత్డు.
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38 ఆయన వచిచ్నపుప్డు ఆయన వైపు డండి. “అదుభ్తమైన చినన్ పర్వకత్, రబీబ్,
గలలీయుడైన పర్వకత్,” ఎందుచేత, ఆయన యొకక్ పరిచరయ్ అదుభ్తముగా ఉనన్ది,
ఆయన పర్తీ సంఘములోనికి సావ్గతించబడాడ్డు.
39 కానీ ఒక దినమున ఆయన రొచ్ని, అనాన్డు, “నేను, నా తండి ఒకటై
యునాన్ము.”
40 “ఓ, మై!” అది బయటకు వచిచ్ంది. “అలాటి వయ్కిత్తో రముగా ఉండండి!”
41 “మీరు మనుషయ్కుమారుని యొకక్ శరీరమును తిని, ఆయన రకత్మును
తాగితేనే గానీ, మీరు జీవము గలవారు కాదు.”
42 “ఎందుకు, అతడు ఒక నరమాంస భకష్కుడు! అలాంటి వయ్కిత్ నుండి

రముగా వెళిళ్పోండి!” డండి?
43 డండి, ఆ గురుతును ఏదో వెంబడించవలసి యునన్ది. డండి, ఏదో
వెంబడించింది.
44 తొకక్ దానిని పటుట్కొనియునన్ది, ఇపుప్డది రముగా లాగుకొని
వెళిళ్పోయింది; అది ఆలాగు జరగాలి. మరియు గురుత్ంచుకోండి, ఇరువది
సంవతస్రములు గతించిపోయినవి, మరియు ఏ మాతర్ము సంఘశాఖలు దానిలో
నుండి బయటకు రాలేదు, అవి రావు. మనము సంఘశాఖల యొకక్ అంతములో
ఉనాన్ము, గోధుమ పుదిదుద్కొనుచునన్ది. కానీ ఇపుప్డు గోధుమతో యునన్
సంగతేమిటి, నీవు డలేవు…అది తపప్క పరిపకవ్మగుటకు, కుమారుని యొకక్
సనిన్ధిలో ఉంచబడవలెను, వాటిని రిచ్, పైకి ఏరుకొనుటకు ముందు.
45 ఇపుప్డు, సంభవిసుత్నన్ సంఘటనలు, పర్తీ యుగమును రిచ్, అది
పరి రణ్ముగా బైబిలులో పబడింది. మనము బయటకు చెదరిపోయిన
వారమని అనుకుంటాము, కానీ మనము కాదు, సమసత్ దేవుని యొకక్
వాకయ్ముతో కచిచ్తముగా కదులుచునన్ది.
46 ఇపుప్డు ఏ ఇతర గర్ంథమునుండైనా, బైబిలు ఒక భినన్మైన గర్ంథము.
బైబిలు వంటి గర్ంథము అకక్డ లేదు, ఏలయనగా బైబిలు వాకయ్ పములో
ఉనన్ దేవుడై యునాన్డు. డండి? అది…ఒక మాట అనగా ఒక తలంపు
వయ్కత్పరచబడింది. దేవుని తలంపు దానిని వయ్కత్పరిచింది, ఆయన మాటలు పర్వకత్ల
దావ్రా; మరియు వారు బైబిలును వాసియునాన్రు, అది వాకయ్ పములో ఉనన్ది.
మరియు యేసు దానిని, “ఒక వితత్నము,” అని పిలిచాడు. మరియు ఏ వితత్నమైనా
సరియైన పరిసిథ్తిలో, సరియైన వాతావరణములో అది దానియొకక్ జాతిని ఉతప్తిత్
చేసుత్ంది. ఇపుప్డు, ఈ గర్ంథము…ఒక పర్వచన గర్ంథము, ఇది భవిషయ్తుత్లోని
సంఘటలను ముందుగా చెపుప్చునన్ది. ఇపుప్డు, ఈ గర్ంథము యేసుకీసుత్ యొకక్
సం రణ్ పర్తయ్కష్తను కలిగియునన్ది. నీవు దానికి ఏది కలపరాదు మరియు
దానినుండి ఏది తీసివేయరాదు, మరియు పర్తీ పర్తయ్కష్త తపప్క దాని నుండి
రావాలి. డండి, అది తపప్క వాకయ్ముగా ఉండాలి.
47 కాబటిట్ పర్జలు, “నాకు ఒక పర్తయ్కష్త వచిచ్ంది,” అంటారు. అవును, మనకు
తెలుసు, జోసెఫ్ సిమ్త్ మరియు అనేకులకు పర్తయ్కష్తలు మరియు అలాంటివి
వచాచ్యి, కానీ అవి వాకయ్మునకు విరుదధ్ముగా ఉనాన్యి.
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48 అది దేవుని నుండి వచిచ్నటల్యితే అది తపప్క వాకయ్ము నుండి
రావలసియునన్ది, ఏలయనగా అది సతయ్మని రుజువు చేయుటకు లేక
ఆయన సనిన్ధిని రుజువు చేయుటకు. మరియు ఈ సంగతులనిన్ ఆయన
ముందే ఎరిగియునాన్డు…ఆయన ముందు జాఞ్నము దావ్రా ఆయన వాటిని
నిరణ్యించియునాన్డు, ముందుగానే నిరణ్యించియునాన్డు (అది బైబిలులో
“ముందుగానే నిరణ్యించుట” అని పిలువబడింది) పర్తీ యుగము దాని
సాథ్నములో, పర్తీ మనిషి దాని సాథ్నములో, పర్తీ వరత్మానికుడు దాని సాథ్నములో
ముందుగానే నిరణ్యించబడియునాన్డు. ఆయన దేవుడైయునాన్డు, దయయ్ము
దేనిని ఆయన మీదకు లాగలేదు. ఆయన దేవుడై యునాన్డు, మరియు ఆయన
సమసత్ము సంభవించుటకు, కచిచ్తముగా దానిని వరుసలో వాకయ్ముతో
నడుచుటకు ఆయన ముందుగానే నిరణ్యించియునాన్డు.
49 కాబటిట్ వాకయ్ము దావ్రా, మనము దానిని డగలిగినటల్యితే, మనము
ఏ యుగములో, ఏ కాలములో జీవిసుత్నాన్మో బైబిలులో తినన్గా ఇకక్డే మీరు
ఈ యుగమును సాత్రు, ఏమి తపప్క…ఈ సమయములో ఏమి తపప్క
సంభవించబోవుచునన్దో సాత్ము.
50 ఇపుప్డు, ఇతర గర్ంథములు, వారు వాటిని “పవితర్ గర్ంథములు” అని
పిలుసాత్రు, మరియు ఆ విధముగా. నేను ఖురాన్ ను మరియు ఎనోన్ ఇతర
గర్ంథములను చదివాను. కానీ, మీరు డండి, వారి పవితర్ గర్ంథములనిన్
ఒక నీతిశాసత్ పటిట్కలు, నైతికముగా లేక వేదాంత పరంగా.
51 కానీ ఈ గర్ంథము ఒక పర్వకత్యైయునాన్డు, ఇది అనిన్ ఏ ఇతర గర్ంథముల
నుండి ఒక భినన్మైన గర్ంథము. బైబిలు, భవిషయ్తుత్ను ముందే చెపుప్చునన్ దేవుని
వాకయ్మై యునన్ది. అది ముందుగానే చెబుతుంది కారణము అది ముందుగానే
హెచచ్రించబడియునన్ది.
52 దేవుడు దేనినైనా పంపితే, ఆయన బైబిలులో వాగాద్నము చేసి,
చెపిప్యునాన్డు, అదేమనగా ఆయన తన సేవకులైన పర్వకత్లకు ముందుగా
దానిని బయలుపరచకుండా ఆయన ఏది చేయడు. అది ఆమోసు 3:7.
దేవుడు అబదధ్ము ఆడలేడు. ఆయన దానిని బయలుపరుచ్తాడు, యుగములనిన్టి
గుండా కిందవరకు అది ఆయన విధానమైయునన్ది. ఆయన ఆలాగు చేయుటలో
ఎనన్ తపిప్పోలేదు.
53 ఇపుప్డు, ఈ చివరి దినములలో, ఇది పునరుదధ్రించబడుతుందని, మనకు
వాగాద్నము చేయబడింది. అకక్డ ఏ సంఘ లేదు, ఉండదు, ఏ శాఖ
లేదు, మెథడిసుట్, బాపిట్సుట్, పెసిబ్టేరియన్, పెంతెకొసుత్లు, వారు ఎనన్ (వారి
యొకక్ అధునాతన పరిసిథ్తులలో) ఈ సంఘమును వధువులోనికి తీసుకొని
వెళళ్లేరు. వారు దానిని చేయలేరు, వారు తపిప్పోయారు. వారు ఎంతో ఎకుక్వగా
ఒకరి గొంతుకపై ఒకరునాన్రు, మరియు లోకతవ్ము లోనికి పాకియునన్ది, ఇంకా
అలాటి విషయాలు ఎనోన్ ఉనాన్యి, మరియు వారు వారి యొకక్ అలమరలలోనే
చచిచ్పోయి యునాన్రు. కాబటిట్ దేవునికి అది తెలుసు.
54 మరియు ఈ వాకయ్మును బయలుపరుచుటకు, ఒకరంటారు, “బాగుంది,
నాకు ఇది వచిచ్ంది. దేవుడు సనున్తించబడును గాక, అది అలా ఉనన్ది.”
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అది సరిగాగ్ యేసు మొదటిసారిగా వచిచ్నటుల్గా ఉనన్ది; పర్తిఒకక్ ఒక
సిదాధ్ంతమును, పర్తిఒకక్ ఏదో కలిగియునాన్రు. అది అంత అది
ఏదైనా దేవుని నుండి మనకు పంపబడవలసియునన్ది. మరియు దేవుడు దానిని
వాగాద్నము చేశాడు. మరియు ఆయన దానిని చేయు ఒకే విధానము ఏమనగా,
ఆయన యొకక్ అదే న నాను ఉంచుట. ఈ చివరి దినములలో, మలాకీ 4
పర్కారము, మి మీదకు పర్వకత్ను పంపుతానని ఆయన వాగాద్నము చేశాడు,
“అదే పర్జల హృదయములను, పిలల్ల హృదయములను తిరిగి అపొసత్లుల
తం ల వైపుకు తిపుప్టయే.” తన వాకయ్ములో ఆయన దానిని వాగాద్నము
చేసియునాన్డు. కా 17 మరియు ఇంకా అనేక ఇతర సథ్లములలో ఆయన
దానిని వాగాద్నము చేశాడు. ఆయన ఈ చివరి దినములలో దీనిని ఒక సతయ్మని
రుజువు చేయబడిన వాకయ్ముగా తెసాత్ననాన్డు.
55 డండి, ఒక మనిషి ఏదైనా చెపప్వచుచ్, కానీ దేవుడు ఆ వాకయ్మును
’అనువదించకపోతే… డండి, ఇపుప్డు, మనము మన యొకక్ సవ్ంత
అనువాదమును కలిగియునాన్ము, దాని భావము ఇది అని మనమంటాము.
దీని భావము, మెథడిసుట్ వారు, అది అని, బాపిట్సుట్ వారు, ఇది అని, పెంతెకొసుత్
వారు, ఇది అని, ఏకతవ్ము వారు, ఇలా అంటారు, తితవ్ము వారు, ఇలా అంటారు.
మరియు, ఓ, మై, అకక్డే నీవునాన్వు. కానీ దేవునికి ఏ అనువాదకుడు అవసరము
లేదు, ఆయనే తన సవ్ంత అనువాదకుడు. అది ఉదేద్శించబడిన యుగమునకు,
అది ఇవవ్బడిన యుగమునకు, ఆయన తన సవ్ంత వాకయ్మును అనువాదము
చేయుట దావ్రా అది సతయ్మని తెలియజేసాత్డు.
56 మనము పెంతెకొసుత్ యుగములో జీవించుట లేదు, మనము మరొక
యుగములో జీవించుచునాన్ము. డండి, మనము మెథడిసుట్ యుగములో
జీవించుట లేదు, మనము మరొక యుగములో జీవించుచునాన్ము. మనము
వధువు యుగములో పైకి జీవించుచునాన్ము, సంఘములో నుండి బయటకు
పిలువబడు , ఎతత్బడుటకు ఏకమగుచునాన్ము. ఆ యుగములోనే మనము
ఇపుప్డు జీవించుచునాన్ము. నా యథారథ్మైన ఉదేద్శయ్ము అది కచిచ్తముగా
సతయ్మైయునన్ది.
57 మరియు ఈ పుసత్కము ఒక పర్వచన గర్ంథమై యునన్ది. దానిని
గౌరవించుటకు, దానిని చదువుటకు మరియు దానియొకక్ గర్ంథకరత్ను
నముమ్టకు దాని యొకక్ విశావ్సులు ఆజాఞ్పించబడియునాన్రు, ఏలయనగా
అకక్డ వాయబడిన పర్తి మాట తపప్క నెరవేరుతుంది. అకక్డ వాగాద్నము
చేయబడిన సమసత్ము నెరవేరవలసియునన్ది, కారణమేమనగా అది పర్తీ
యుగములో ఉనన్ యేసుకీసుత్ యైయునాన్డు. నినన్ ఒకేరీతిగా ఉనన్ యేసు,
నోవహులో ఉనాన్డు; అది మోషేలో ఉనన్ యేసుకీసుత్ యైయునాన్డు, అది
దావీదులో ఉనన్ యేసుకీసుత్ యైయునాన్డు, అది యోసేపులో ఉనన్ యేసుకీసుత్
యైయునాన్డు; అది నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకక్టే రీతిగా ఉనన్ యేసుకీసుత్
యైయునాన్డు. మరియు ఈ దినమున తన పర్జల మధయ్ ఉనన్ యేసుకీసుత్
యైయునాన్డు, ఈ యుగములో ఆయన వాగాద్నము చేసిన కారయ్ములను
చేయుచునాన్డు. అది యేసుకీసుత్.
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58 అయితే ఇకక్డ సోదరుడు చెపిప్యునన్టుల్గా, ఎంతో రముగా, సంఘము
బిగదీసుకొని యునన్ది. మరియు మన సంఘములనిన్ ఆ విధముగానే
మారుచునన్వి, చివరకు తిరిగి వాకయ్మునొదద్కు మనలను కదిలించుటకు మనము
తపప్క దేనినో కలిగియుండవలసియునాన్ము. అది దానిని చేయబోవుచునన్దని
మనమెలా తెలుసుకొనబోవుచునాన్ము? అది తపప్క దేవుని యొకక్ సవ్ంత
వాకయ్ పర్ణాళిక పర్కారము రావలసియునన్ది. అది సామానుయ్ల దావ్రా రాలేదు,
వాయ్పారసుథ్ల దావ్రా అది రాలేదు, సంఘముల దావ్రా అది రాలేదు. దేవుడు తన
యొకక్ పర్ణాళికను నియమించియునాన్డు.
59 దేవుని చితత్ము లేకుండా దేవునికి ఒక సేవ చేయుటకు పర్యతిన్ంచుట అను
వరత్మానమును, మొనన్టి దినమున, నేను నేషనల్ బాడ్ కాస్ట్ లో దేశమంతటి
గుండా, షీవ్ పోర్ట్ లో మాటాల్డియునాన్ను. దేవుని యొకక్ మందసమును దావీదు
గృహములోనికి తెచుచ్టకు పర్యతన్ము చేశాడు. అతడు అభిషేకించబడిన రాజు.
ఎందుకు, అతడు తన పర్తినిధులను, వేవేల కొలది పర్జలపై ఉనన్ అధిపతులను,
సహసాధిపతులను అతడు సంపర్దించాడు. “అది పర్భువు యొకక్ వాకయ్ము,”
అని వారంద అనాన్రు. మరియు వారు యాజకులను సంపర్దించారు, “అది
అదుభ్తము.” మరియు వారంద ఎంతో పేరేపించబడాడ్రు, వారు కేకలు వేసి,
పర్తి మతకారయ్మును చేశారు. మరియు అది పరి రణ్ముగా దేవుని యొకక్
చితత్మునకు వయ్తిరేకముగా ఉనన్ది, ఏలయనగా ఆ దేశములో నాతాను అను
పేరు గల ఒక పర్వకత్ ఉనాన్డు, వారు కనీసము ఆయనను సంపర్దించలేదు.

డండి? వారు యథారథ్ముగా దేవునికి ఒక సేవ చేయుటకు పర్యతిన్ంచారు,
అది పనిచేయలేదని మనము కనుగొంటాము.
60 మరియు నీవు ఎలల్పుప్ ఎంతో యథారథ్ముగా ఉండవచుచ్; కానీ,
మనము ఏమి చేయుచునాన్మో దానిని గర్హించువరకు, మనము గాలితో
పోరాడుచునాన్ము. దేవుని యొకక్ వాకయ్మునొదద్కు తిరిగిరండి, మరియు
వాకయ్ముతో వరుస కటట్ండి, అపుప్డు వెళళ్ండి; అపుప్డు నీకు తెలుసు. ఒక సైనికుని
వలే ఉనన్ది, పైనుండి ఆజఞ్లు పొందువరకు అతడు ఏమి చేయాలో అతనికి
తెలియదు. మనము తపప్క కైసత్వ సైనికులుగా ఉండాలి, మరియు బైబిలు నుండి
ఇపప్టి ఘడియ కొరకు ఆజఞ్లు పొందాలి; నినన్టి పని కాదు, మొనన్టి పని కాదు,
కానీ ఈ రోజు యొకక్ పనియై యునన్ది (ఏ మారగ్ము గుండా వెళాళ్లి). మనము
జీవించుచునన్ ఘడియను కనుగొనుము.
61 ఈ అధునాతన సంఘటనలు ఎంత వేగముగా మనపై నుండి
దాటిపోవుచునన్వనగా, ఒక దినమున మనము ఏమి లేకుండా వెనుకకు
విడిచిపెటట్బడతామని మనము ఎరుగకమునుపే, దానిలోనికి పటట్బడి, మృగము
యొకక్ ముదర్ లోనికి ముదించబడతామని మనము కనుగొనబోవుచునాన్ము.
62 ఇపుప్డు, సహనముతో మనము దీనికొరకు కనిపెటాట్లి, ఏలయనగా
వాగాద్నము చేయబడిన ఈ పర్వచనములు, వాటిలో పర్తిఒకక్టి ఈ యుగములో
తపప్క నెరవేరచ్బడవలసి యునన్ది. ఏలయనగా మనకు ముందు చెబుతుంది,
గర్ంథకరత్ ఇదివరకే దానిని చేసియునాన్డు, ఆయన మరలా దానిని చేయుట

చుటకొరకు మనము కనిపెటాట్లి. మనము జీవించుచునన్ ఈ సమయము
ఎలాటి సమయము! అది ఒక కాయ్లెండర్ వలే ఉనన్ది; నీవు కాయ్లెండర్ లోనికి
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సి, నీవు ఏ దినమున, ఏ సంవతస్రములో జీవిసుత్నాన్వో నీవు సాత్వు,

మరియు మనము ఏ యుగములో జీవించుచునాన్మో తెలుసుకొనుటకు
మనము దేవుని యొకక్ బైబిలులో సాత్ము. మనము మెథడిసుట్ యుగములో
జీవించుటలేదు, బాపిట్సుట్ యుగము కాదు. మనము వధువు యుగములో
జీవించుచునాన్ము, తిరిగి దేవుని యొదద్కు తేబడుటకు ఆయన వాగాద్నము
చేసినటుల్ దానిని తిరిగి తెచేచ్ కాలువ గుండా పిలువబడుచునాన్ము. ఆయన
దానిని చేసాత్నని వాగాద్నము చేశాడు.
63 అయితే పర్తీ యుగములో ఉండియునన్టుల్గా, వారి యొకక్ వేదాంతము
దావ్రా పర్జలు దానికి సవ్ంత అనువాదమును మనిషి ఇవవ్నిచిచ్, మరియు దాని
సతయ్మైయునన్ దేవుని యొకక్ దైవిక రుజువును వారు నమమ్రు (అది, దేవుని
యొకక్ అనువాదము); నేను చెపేప్ది కాదు, ఎవరో చెపేప్ది కాదు; కానీ అది దేవుని
వాగాద్నము చేసియునన్ది మరియు దానినే దేవుడు చేసాత్డు, అది ఆయన యొకక్
వాకయ్ అనువాదమును దేవుడు చేయుచునాన్డని అది రుజువు చేసుత్ంది.
64 నలుబది ఐదు, నలుబది ఐదు సంవతస్రముల కితము, పెంతెకొసుత్ వారైన
మీకు మీ తలుల్లు, తం లు చెపాప్రు, అపుప్డు వారు యథారథ్మైన పెంతెకొసుత్
వారు, వారు ఆ సంసథ్లలోనుండి బయటకు వచిచ్, దానిని శపించి, దానిలోనుండి
బయటకు నడిచివెళాళ్రు: తరువాత కుకక్ వలే తన వాంతికి తిరిగినటుల్, అది
తినన్గా దానిలోనికే వెళిళ్పోయారు, ఆ సంఘమును చంపిన అవే కారయ్ములు
వారు చేశారు, నీ సవ్ంత దానిని దాని దావ్రానే చంపివేసుకొనాన్వు. అకక్డ ఉనన్
పర్జలకు నేను వయ్తిరేకిని కాదు, దానికి వయ్తిరేకంగా ఏమి లేదు, అది దానిని
చేయుచునన్ ఆ కర్మమైయునన్ది.
65 గృహమా, నేను…ఇంటికి వెళతాను…దీనిని నేను మరొకరి
మనిషి టములో చెపప్ను. సరప్ము యొకక్ జాడను రిచ్, నేను
బోధించబోవుచునాన్ను, మరియు టేపులను తీసుకొనన్టల్యితే మీరు వినండి.
66 మరియు, గమనించండి, దేవుని వాకయ్ పర్వచనములు నెరవేరచ్బడి,
నిరాధ్రించబడుటను చుటలో వారు తపిప్పోయారు. ఆ యాజకులు…
మెసీస్యా ఏ విధముగా రాబోవుచునాన్డో వారు కచిచ్తముగా
నిరణ్యించుకొనియునాన్రు, మరియు ఏమి సంభవించబోవుచునన్దో వారు
ఎరిగియునాన్రు. పరిసయుయ్లు, స ద్కయుయ్లు, హేరోదీయులు వారి వారి
ఆలోచనలను కలిగియునాన్రు. కానీ ఆయన అలా రాలేదు…ఆయన వారి
పర్తిఒకక్రి ఆలోచనకు భినన్ముగా వచాచ్డు, కానీ కచిచ్తముగా ఆయన
వాకయ్ముతో వచాచ్డు. యేసు చెపిప్న అదే సంగతి ఇకక్డునన్ది: “మీరు ననున్ ఎరిగి
ఉంటే, నా దినమును డా మీరు తపప్క ఎరిగియుండేవారు. మీరు ఎరిగి ఉంటే,
మీరు…మీరు అంటారు, ‘బాగునన్ది, మోషే! మేము మోషేను కలిగియునాన్ము.’”
ఆయన అనాన్డు, “మీరు మోషేను ఎరిగియుంటే, ననున్ను నమిమ్యుండేవారు;
ఏలయనగా, అతడు ననున్ రిచ్ వాశాడు.”
67 కానీ, డండి, ఆయన వాగాద్నము చేసిన దానిని దేవుడు నిరాధ్రిసుత్నన్పుప్డు,
యేసు ఎలా తపప్క రావలసియునన్దో వారు దాని విషయమై ఒక రకమైన
హోదాతో డిన మారగ్మును వారు కలిగియుండిరి. నా భావము, మెసీస్యా.
మెసీస్యా తినన్గా వారి యొకక్ గుంపులోనికి రావాలి, లేనిచో ఆయన మెసీస్యా
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కాడు. బాగుంది, అది దరిదాపుగా, ఈ దినమున ఆలాగునే ఉనన్ది, “నీవు నా
యొకక్ అదద్ముల గుండా డకపోయినటల్యితే, నీవు ఏమి చుట
లేదు.” శారా, కాబటిట్, ఆ విధముగానే ఉనన్ది, అది ఉనన్ది. మనము…అది
సతయ్మైయునన్ది. దానిని ఆలోచించుటకు మనము అసహయ్పడతాము, కానీ అది
పరి రణ్ముగా సతయ్మైయునన్ది.
68 హెబీ 1:1 లో, రవ్కాలమందు దేవుడు తాను ఎనున్కొనన్ సవ్ంత విధానములో
బైబిలును వాసియునాన్డు. ఆయన ఎనన్ దానిని వేదాంత పండితుల దావ్రా
దానిని ఎనన్ వాయలేదు, వేదాంత పండితుల దావ్రా దానికి అనువాదము
చేయలేదు. వేదాంత పండితులు దేవుని యొకక్ వాకయ్మునకు అనువాదము
ఇచిచ్న సమయము ఎనన్ అకక్డ ఉండలేదు. అనువాదము ఒక పర్వకత్ దావ్రానే
వసుత్ంది. మరియు ఎనన్డైనా మనము ఈ గందరగోళము నుండి బయటకు
వచేచ్ మారగ్మేమనగా, దేవుడు ఒక పర్వకత్ను మనకు పంపుటయే, కచిచ్తముగా, ఆ
విధానములో మాతర్మే ఆయన దానిని చేయును. అది నమమ్బడవలసియునన్ది,
మరియు నెరవేరుప్ కొరకు, కనిపెటట్బడియునన్ది.
69 డండి, అది మనిషి దావ్రా వాయబడలేదు, కానీ అది దేవుని చేత
వాయబడియునన్ది. అది ఒక మనిషి యొకక్ గర్ంథము కాదు, అది ఒక వేదాంత
పండితుని యొకక్ గర్ంథము కాదు. అది దేవుని యొకక్ గర్ంథమైయునన్ది,
అది ఒక పర్వచన గర్ంథమైయునన్ది, పర్వకత్ల దావ్రా వాయబడి, పర్వకత్ల దావ్రా
అనువదించబడియునన్ది. బైబిలు చెపిప్ంది, “దేవుని యొకక్ వాకయ్ము పర్వకత్ల
యొదద్కు వసుత్ంది.” కచిచ్తముగా!
70 యేసు మి మీదకు వచిచ్నపుడు, అది ఎంత చకక్గా ఉదహరించబడింది,
లేక పర్దరిశ్ంచబడింది, మరియు ఆ దినమున పర్వకత్ యోహాను యైయునాన్డు,
అతడు పర్వచించాడు. వారు అనాన్రు, “ఓ, నీ భావము మా పెదద్ సంసథ్లను,
వీటిననిన్టిని ఆయన చీలిచ్వేసాత్డని నీ భావమా? అకక్డొక సమయము
రాబోవుచునన్ది, మన ఆలయములతో ఇక ఎంతమాతర్ము ఆరాధన జరుగదా?”
71 అతననాన్డు, ఓ సమయము అకక్డ రాబోవుచునన్ది, దేవుడు తన యొకక్
అరప్ణను దేవుని గొఱెఱ్పిలల్ నుండి, ఒక మనిషి నుండి చేసాత్డు. మరియు
ఆయన వచిచ్నపుప్డు అతడు ఆయనను గురిత్సాత్డని అతడు చెపిప్యునాన్డు.
అతడనాన్డు…అతడు తన వరత్మానమును రిచ్ ఎంతో నిశచ్యతను
కలిగియునాన్డు, అతననాన్డు, “ఆయన తినన్గా మీ మధయ్నే నిలబడియునాన్డు,
అది మీకు తెలియదు.” ఆయన మీ మధయ్నే ఉనాన్డు, అది మీకు తెలియదు.
72 ఒక దినమును యేసు అకక్డకు వచిచ్నపుప్డు, యోహాను ఆయన మీద
ఆ గురుతును సియునాన్డు, “ఇదిగో లోకపాపములను మోసికొనిపోవు
దేవుని గొఱెఱ్పిలల్,” అని అనాన్డు. ఆ కష్ణమందే అపుప్డే ఆయన పర్జల
ముందు రుజువుచేయబడాడ్డని ఆయన ఎరిగియునాన్డు. ఇపుప్డు,
ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు, మనము దానిని అనుమానిసాత్మా? ఆయన
వాకయ్మైయునాన్డని బైబిలు చెపిప్యునన్ది, “ఆదియందు వాకయ్ముండెను,
వాకయ్ము దేవునియొదద్ యుండెను, వాకయ్ము దేవుడై యుండెను. మరియు
వాకయ్ము శరీరధారియై మనమధయ్ నివసించెను.” మరియు ఆయన ఇకక్డ
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ఉనాన్డు…ఆయన మి మీద వాకయ్మైయునాన్డు ( డండి! పరి రణ్ముగా!)
తినన్గా నీళళ్లోనికి, పర్వకత్ యొదద్కు వసుత్నాన్డు.
73 అది సతయ్ము, వాకయ్ము ఎలల్పుప్ ఆయన పర్వకత్ యొదద్కు వసుత్ంది. కాబటిట్
అది వేదాంత పండితుల యొదద్కు వసుత్ందని మనము ఎదురు డలేము. అది
సంఘశాఖల యొదద్కు వసుత్ందని మనము ఎదురు డలేము. అది తపప్క
ఆయన మనకు ముందే చెపిప్న దేవుని యొకక్ కాలువ మారగ్ము గుండా రావాలి,
మరియు ఆ మారగ్ము గుండానే అది ఎనన్డైనా వసుత్ంది. అది దేవ్షించబడుతుంది,
నిరాకరించబడుతుంది, తోసివేయబడుతుంది. అది తపప్క వచిచ్నపుడు, అది
ఒక పర్కక్కు నెటిట్వేయబడుతుంది, సమసత్ చేయబడుతుంది, కానీ దేవుడు
ఎలాగైనా దానిని చేసాత్డు. అది యేసుకీసుత్లో తోసివేయబడింది, యోహానులో
అది తోసివేయబడింది, అది యిరిమ్యా దావ్రా తోసివేయబడింది, అది మోషే
దావ్రా తోసివేయబడింది. అది ఎలల్పుప్ ఆ విధానములోనే ఉనన్ది. కానీ దేవుడు
తినన్గా దానిని చేసాత్నని వాగాద్నము చేసిన మారగ్ములోనికి వెళతాడు. అవునండి.
ఆయన అదే మారగ్ములో దానిని చేయుటకు ఎనన్ తపిప్పోడు.
74 దరశ్నములు సిన వయ్కిత్ లేక ఆయన సవ్రమును వినిన వయ్కిత్, అది ఎనన్
మొతాత్నికి అరథ్ము కాలేదు. అనేక సందరాభ్లలో అతనికి తెలియదు, అతడు
కేవలము దేవుని యొకక్ సాధనమై యునాన్డు. అది దేవుని యొకక్ తలంపులు
మరత్ మైన మానవుల పెదవుల దావ్రా వయ్కత్పరచబడినాయి; ఒక తలంపు, నిజానికి,
వయ్కత్పరచబడిన ఒక మాట. ఆయన తన యొకక్ ముందు నిరణ్యపు ఎనిన్క దావ్రా
దేవుడు తన సవ్ంత ఎనిన్కను చేసాత్డు. పర్తి యుగములో ఆయన దానిని చేశాడు,
పర్తి యుగమునకు ఆయన మనిషిని ముందు నిరణ్యించాడు. మోషే వలే,
దేవుడు అబాహాముతో ఏమి మాటాల్డాడో మోషే దానిని నెరవేరచ్వలసియునన్ది.
మోషే ఒక సరైన బాలుడుగా జనిమ్ంచాడు, ఆ రీతిగా ఉండుటకు అతడు
సహాయపడలేడు. అతడు ఆ రీతిగా జనిమ్ంచాడు, ఏలయనగా అతడు ఆ
ఉదేద్శయ్ము కొరకు జనిమ్ంచాడు.
75 కాబటిట్ పర్తి యుగములో దేవుడు దానిని చేయుటను మనము
కనుగొంటాము. ఆయన యొకక్ సవ్ంత ఎనిన్క తన సవ్ంత ముందు నిరణ్యము
దావ్రా ఎనిన్క, తన పర్వకత్లను, వాటిని ఆ యుగము కొరకు ఎనున్కొంటాడు;
ఆయన నియమిసాత్డు, ఆయన సవ్భావమును నియమిసాత్డు. మనిషి
సవ్భావమును నియమిసాత్డు, మనిషి బోధించే విధానమును నియమిసాత్డు…
అతని వరము మీద, అతడు చేయటానికి ఆ దినము యొకక్ సవాలును
ఎదురొక్నుటకు నియమిసాత్డు. దేవుడు ఆ మనిషిని సృజించి, అతనిని
పంపుతాడు. గతరాతి నేను బోధించియునన్టుల్గా, ఆయన సవ్ంత మనసుస్లో,
మనము ఒక జనుయ్వు, ఒక అంకురమై యునాన్ము. అణువు అనునది, వెలుగు
అనునది, మి మీద ఏమి లేనపుప్డే, ఆ యుగములో ఆ మనిషిని అకక్డ
ఉంటాడని ఆయన ఎరుగును.
76 ఏలయనగా నీవు నీ తండి యొకక్ జనుయ్వై యునాన్వు, నీవు నీ యొకక్ తండిలో
ఉండియునాన్వు, ఇంక నీ తండి నీతో సహవాసమును కలిగియుండలేదు
కారణమేమనగా…నీవు అకక్డ ఉనాన్వు, కానీ నీకు తెలియదు మరియు
అతనికి తెలియదు, కానీ అతడు నీతో సహవాసము చేయునటుల్గా నీవు దానిని



16 పలుకబడిన మాట

పర్తయ్కష్పరిచావు. మరియు నీవు తిరిగి జనిమ్ంచుట దావ్రా, నీవు నితయ్జీవముతో
జనిమ్ంచావు. అకక్డ ఒకేఒకక్ లమైన నితయ్జీవమునన్ది, అది దేవుని యొకక్
జీవమైయునన్ది. జోయ్, అను గీకు భాషలోని మాట జోయ్, ఒకే ఒక నితయ్జీవపు

లమునన్ది.
77 అపుప్డు నీవు ఒక దేవుని కుమారుడవు లేక ఒక దేవుని కుమారెత్వై యునన్టెల్తే,
కాలమంతటి గుండా నీవు దేవునిలో ఉండియునాన్వు. కానీ ఏ సాథ్నముపై, ఏ
సమయములో నీవు నాటబడవలెనో ఆయన ఎరిగియునాన్డు. కాబటిట్ నీవు
ఇపుప్డు ఒక జీవిగా చేయబడాడ్వు, ఈ ఘడియ యొకక్ సవాలును ఎదురొక్నుటకు,
ఈ ఘడియలో సజీవుడైన సతయ్ దేవునిని, ఈ సమయములో ముందుకు
వసుత్నన్ వరత్మానమును సతయ్మని రుజువుచేయుటకు నీవు ఒక దేవుని యొకక్
కుమారుడుగా, ఒక దేవుని యొకక్ కుమారెత్గా పర్తయ్కష్పరచబడాడ్వు. అది నిజము!
జగతుత్ పునాదికి ముందే నీవు దానిని అకక్డ ఉంచియునాన్వు. అది ఆలాగు
కానటల్యితే…నీవు ఆ విధముగా ఎనున్కొనబడకపోయినటల్యితే, నీవు ఎంతగా
అనుకరించుటకు పర్యతిన్ంచినపప్టికీ లెకక్ కాదు, నీవు దానిని చేయలేవు. ఒక
దుంపలోనుండి రకత్మేలాగు వసుత్ంది, అకక్డ దానిలో రకత్మే లేదు?
78 ఆ కారణమును బటిట్యే మనలను రిచ్ ఆలోచించుచునన్ పర్జలకు నేను
చెపుప్టకు పర్యతన్ము చేసాత్ను…సీత్ల యొకక్ పొటిట్ జుటుట్ను రిచ్ మనము
కేకలు వేయుచునాన్మని, మరియు అలాటి విషయములు చెపుప్చునాన్మని
పర్జలు చెపుప్చునాన్రు, “నీవు నీ సేవను నాశనము చేసుకొనబోవుచునాన్వు.”
దేవుడే సవ్యముగా నిరణ్యించిన సేవను పాడుచేసుకొనుటయా? అది

రమగునుగాక! పర్జలు దేవుని యొకక్ వాకయ్మును వినన్పుప్డు…ఒక బిడడ్,
తలిల్ గరభ్ములో గరభ్ము ధరించినపుడు, ఒక రకత్ము కణము అకక్డకు వెళిల్నపుడు,
మరొక రకత్కణము దానిపై నిరిమ్ంచబడుతుంది. అది ఒక రకత్కణము మనిషిగా,
మరొకటి కుకక్ కణముగా, మరొకటి పిలిల్ కణముగా, మరొకటి మరేదో కణముగా
ఉండదు; అది సం రణ్ముగా, తినన్గా, మనిషి యొకక్ రకత్కణముగా ఉంటుంది.
ఒక మనిషి దేవుని యొకక్ ఆతమ్ దావ్రా పుటిట్నపుప్డు, అతడు తన జీవములోనికి
దేనినైన పర్వేశపెటట్డు, అది ఆ ఘడియ కొరకు సతయ్మని రుజువు చేయబడిన
కలీత్ లేని దేవుని యొకక్ వాకయ్ముగా ఉంటుంది. అతడు సం రణ్మైన దేవుని
వాకయ్మును తీసుకొంటాడు, అతడు దానిలోనికి ఆచారములు, మరిదేనినీ పెటట్డు.
అది కలీత్ లేని శుదధ్మైన, మన మధయ్ పర్తయ్కష్పరచబడడ్ వాకయ్ముగా ఉంటుంది.
79 బైబిలులో డండి, మనము ఏ యుగములో ఎకక్డ జీవించుచునాన్మో

డండి, అపుప్డు ఈ గొపప్ కారయ్ములు పర్తయ్కష్పరబడుటను సాత్ము. దేవుడు
దానిని చేసాత్నని వాగాద్నము చేసినపుప్డు, సంఘము తిరిగిపోవుచునన్పుప్డు,
వాకయ్ము నుండి వెనుకకు తిరిగి లోకములోనికి, లోకతవ్ము లోనికి
వెళిళ్పోతునన్పుప్డు, ఆ యుగము యొకక్ అంతములో దానిని చేసాత్డు.
లోకతవ్ము పాపమైయునన్ది. బైబిలు చెపిప్ంది, “లోకమును కానీ, లోకములో
ఉనన్వాటిని కానీ పేమించినపుప్డు, కనీసము దేవుని పేమ నీలో ఉండదు.”
80 నినన్ రాతి మాటాల్డుచునన్పుప్డు, బలిఅరప్ణగా అరిప్ంచబడు గొఱెఱ్పిలల్ను

రిచ్ నేను మాటాల్డుచునాన్ను. అది ఏడు దినములు ఉండవలసియునన్ది, అది
ఏడు సంఘకాలములకు పాతినిధయ్ము వహించుచునన్ది. పర్జల మధయ్లో పులిసిన
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దేది అకక్డ కనబడ డదు, ఏడు దినములు పులిసినది లేదు. దాని భావము,
దానితో ఏది కలుప డదు, ఎడతెగకుండా, అది పులియనిదై యునన్ది.
మరియు మనకు ఏ ఆచారములు, పులిసినదేది మనతో కలవ డదు.
లోకము మనతో కలవాలని మనము కోరుటలేదు. అది తపప్క పులియని దేవుని
రొటెట్గా ఉండాలి, దేవుని వాకయ్ము, కలీత్ లేని దేవుని వాకయ్ము, అదే, “మనిషి
రొటెట్ వలన మాతర్ము కాదుగానీ దేవుని నోట నుండి వచుచ్ పర్తీ మాట వలన
జీవించును.”
81 మనము సంఘశాఖా పదధ్తులు, బేధములు మరియు తదితరమైనవి, మనలో
పులిసిన పిండిని ఉంచాయి, మరియు ఇది, అది, లోకము ఫాయ్షన్ లు. ఓ,
అది ఎంతో దరిదాపుగా హాలీవుడ్ గా మారిపోయింది. అది చివరగా అకక్డ
ఉనన్ ఇంగాల్ండ్ దేశము వలే దానివర వసుత్ంది, ఒక వేదిక పిలుపు అకక్డ
సిగుగ్గా ఉంటుంది. మై! సోదరుడు చెపిప్యునన్టుల్గా, “పడవలో నీకు ఎలా చేప
దొరుకుతుంది?” అది సతయ్ము.
82 సువారత్ దానియొకక్ సం రణ్తలో బోధించబడాలి, దేవుని యొకక్ శకిత్తో,
ఆ యుగము యొకక్ వాగాద్నము పర్కారము అది సతయ్మని రుజువు చేయబడాలి,
మరియు కచిచ్తముగా అది దేవుని వాకయ్మై, వాకయ్ చితత్మై యునన్దని రుజువు
చేయబడాలి. దానికి బయట నీవు ఎంతగా పర్యతిన్ంచినపప్టికీ, దేవునికి నీవు ఒక
సేవ చేయ పర్యతిన్ంచినపప్టికీ, నీవు కేవలము ఒక సంఘ సభుయ్డవైయునాన్వు.
నీవు కుటుట్ మిషన్ టైనింగ్ పారీట్లకు వెళళ్వచుచ్, నీవు సంఘమునకు ఎలల్పుప్
ఒక నమమ్కమైన వయ్కిత్గా ఉండవచుచ్; అయినా ఆ నితయ్జీవపు అంకురము
ముందుగా నీలో నిరిమ్ంచబడకపోయినటల్యితే, ఒక దేవుని కుమారుడుగా, ఒక
దేవుని కుమారెత్గా ఉండుటకు, నీవు ఒక వంకరైన వయ్కిత్గా ఎదుగుతావు; కానీ
ఎనన్ ఒక నిజమైన, యథారథ్మైన దేవుని కుమారుడుగా లేక దేవుని కుమారెత్గా
ఉండవు.
83 తరచుగా నేను ఒక చినన్ పకిష్రాజు యొకక్ చినన్ కథను చెపుతాను. ఎలా
ఒక వయ్వసాయదారుడు ఒకసారి, తన కోడిపెటట్ కింద, అతడు…నీకు ఇది
దేవ షణగా ఉండదని నేను భావిసాత్ను. అయితే ఒక వయ్వసాయదారుడు
కోడిని పొదుగుటకు వేశాడు, అది పొదుగుటకు ఒక గుడుడ్ తగిగ్ంది. ఇకక్డ
గుడల్ను పొదుగుటకు ఎవరికైనా తెలుసా, దానికి ఎనిన్ గుడుల్ అవసరమోనని నాకు
సందేహము. కానీ, ఎలాగైనా, అతనికి ఒక గుడుడ్ తగిగ్ంది, అపుప్డు సరిపోతాయి.
కాబటిట్ అతడు పకిష్రాజు టి నుండి ఒక గుడుడ్ను దొంగిలించాడు, అది రెండు
గుడల్ను కలిగియునన్ది. అతడు ఈ గుడుడ్ను కోడి కింద పొదగబెటాట్డు.
84 కోడిపిలల్ల మధయ్లో ఆ పకిష్రాజు పిలల్ పొదగబడినపుప్డు, అది ఒక వింత
పకిష్గా ఉనన్ది. అది కోడి అరుపులను గర్హించలేదు, దానివలే మాటాల్డలేదు. అది
దాని వినే భాషలో మాటాల్డలేదు. అది గాదినొదద్ గీకుచునన్ది, ధానయ్పు కొటుట్
నుండి తినుచునన్ది, అది దానియొకక్ ఆహారము కాదు. వాటిమధయ్లో అది రోతగా
కనబడుచునన్ బాతు వలే బెక బెక లాడుతుంది. కోడిపెటట్ అరిచినపుప్డు, దానికి
అరథ్ముకాలేదు. అది ఇటు వెళుళ్ దానిని, అటు వెళుళ్ దానిని తింటుంది, అది దానికి
అరథ్ము కాలేదు. కాబటిట్ ఒక రోజు దాని తలిల్, లేక మామి, మీకు…దకిష్ణమున
మేము “మామి,” అంటాము.
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85 కాబటిట్, ఎలాగో, అతని—అతని—అతని తలిల్, అది రెండు గుడల్ను
కలిగియనన్దని ఎరిగియుండెను, మరియు ఒకటి మాతర్మే అకక్డ ఉనన్ది,
మరియు మరొక దానిని వెదకుటకు వెళిళ్ంది. అది పర్తిచోటుకు వెళిళ్ంది…
ఆ దేశము మొతత్మును వెదికింది, చివరగా ధానయ్పు కొటుట్ మీదుగా ఎగిరింది.
అకక్డ ఆ పాత కోడిపెటట్ను, కింద వెంబడించుట ఆమె సింది. అది బిగగ్రగా,
“ నియర్! అని పిలిచింది. నీవు కోడిపిలల్వు కాదు, నీవు ఒక పకిష్రాజు!” అది
దానికి చకక్గా వినిపించింది. ఎందుకు? అది ఆది నుండియే ఒక పకిష్రాజు
యైయునాన్డు.
86 ఒక సీత్గానీ లేక ఒక పురుషుడు గానీ ఆచారముల కింద చలల్ని
నామకారధ్పు మతము కింద రొచ్నన్పుప్డు, అతడు ఒక దేవుని కుమారుడుగా
ఉండుటకు నిరేద్శించబడినపుప్డు, దేవుని యొకక్ వాకయ్ము దాని యొకక్
శకిత్తో పర్కటించబడినపుప్డు, దేవుడు అది సతయ్మని రుజువుచేసాత్డు;
అతడు ఆరంభము నుండే ఒక పకిష్రాజై యునాన్డు, రెండు రెళుళ్ నాలుగు
అనన్ంత నిశచ్యముగా అతడు దానియొదద్కు పరుగుతీసాత్డు. అతడు దానికి
సహాయపడలేడు, ఏలయనగా అతని యొకక్ సవ్భావమే దేవుని యొకక్
వాకయ్మును పేమిసుత్ంది. ఎవరు ఏమి చెపిప్నపప్టికీ నేను లెకక్చెయయ్ను, దేవుని
వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడుట అతడు సినపుప్డు, అతడు దానియొదద్కు
ఎగురుతాడు, కారణము అతడు ఒక చినన్ పకిష్రాజు యైయునాన్డు.
87 వారు ముందు వెళుళ్చుండగా, అతడు అనాన్డు, “అమామ్, నేను ఇకక్డ నుండి
ఎలా పైకి లేవాలి?”
88 అతడనాన్డు, “ఒకక్సారి ఎగురు, నేను నినున్ పటుట్కొంటాను.”
89 నీవు చేయవలసింది ఆ ఒకక్టే, ఒకక్సారి నీ పాదములతో ఎగురు,
దేవుని యొదద్కు ఒకక్సారి ఎగురు, ఒకక్ వాగాద్నము, “పర్భువైన యేసు, నా
హృదయమంతటితో నేను నినున్ నముమ్తాను. ఈ ఘడియ వరత్మానమును
నేను నముమ్తాను. అది నిరాధ్రించబడుటను నేను సాత్ను, మరియు అది
సతయ్మని నాకు తెలుసు.” నీ పాదములతో ఎగురు, అమమ్ నినున్ పటుట్కొంటుంది.
భయపడవదుద్, నీవు ఒక పకిష్రాజువు, నినున్ పటుట్కొనుటకు తినన్గా ఆమె అకక్డకు
వసుత్ంది.
90 ఇపుప్డు, మనము ఒక అమోఘమైన సమయములో, ఒక గొపప్
సమయములో జీవించుచునాన్ము, అయితే ఈ బైబిలు యొకక్ సతయ్ములను, అవి
సతయ్మని రుజువు చేయబడుటను విశావ్సులు చియునాన్రు, అది సతయ్మని
రుజువు చేయబడుటయే దేవుడు దానిలో ఉనాన్డు. పరి రణ్ముగా! అది అపుప్డే
దేవుడు వాగాద్నము చేసిన వాగాద్న వాకయ్ము తెలియపరబడుతుంది. వితత్నము
ముందుకు బర్దద్లయియ్ంది, వారు దానిని సాత్రు మరియు నముమ్తారు.
ఇతరులు దానిని డలేరు, ఎలాగో వారు అకక్డ రొచ్ని దానివైపు సాత్రు.
91 మీకు తెలుసా, జుటుట్ కతిత్రించుకొను సీత్లు, ఈ దేశములో ఉండరాదని నేను
ఎంతో కఠినముగా బోధించాను. కానీ, పర్తిసారి, నేను తిరిగి వచిచ్నపుడు, అది
మరి ఎకుక్వగా ఉనన్ది. విషయమేమిటి? అకక్డ ఏదో తపుప్నన్ది! వాకయ్ము దానిని
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చెబుతుందని మీకు తెలుసు! నీవు అంటావు, “సరే, అది ఏ భేదమును చేయదు.”
అది తపప్క భేదమును చేసుత్ంది!
92 అకక్డ ఒక చకక్ని సోదరుడు ఉనాన్డు, “బెన్ హాం సోదరుడా, నేను నీ
మీద చేతులుంచబోవుచునాన్ను. నేను నినున్ పేమిసాత్ను. నీవు నీ యొకక్ సేవను
పాడుచేసుకొనుచునాన్వు,” అనాన్డు. “ఆ సీత్లను రిచ్ అలా చెపుప్ట నీ పని కాదు.”
“సంఘకాపరులు దానిని చేయాలనాన్డు.”
93 నేను అనాన్ను, “నేను చెపిప్నను వారు చేయుట లేదు.” నేననాన్ను,
“ఇపుప్డు…”
94 అతడనాన్డు, “సరే, అది నీ పని కాదు, నీవు కేవలము రోగుల కొరకు
పారిథ్సాత్వు.”
95 నేననాన్ను, “అలాగైతే, అది ఎవరి పని? సువారత్ను బోధించుటకు నేను
పిలువబడాడ్ను.”
96 అతడనాన్డు, “నేను నీ మీద చేతులుంచి నీ నుండి దేవుడు దానిని రముగా
తీసివేయాలని అడుగుతాను.”
97 నేననాన్ను, “ననున్ డా నీ మీద చేతులుంచనిముమ్.” డండి? “నీవు
దానిని చునటుల్, దేవుడు నీ కనున్లు తెరవాలని నేను నీ కొరకు పారిథ్సాత్నని,”
అనాన్ను. కాబటిట్, అది సతయ్ము!
98 అతడనాన్డు, “నీవు తపప్క బోధించాలి…ఒక దేవుని సేవకుడివని, ఒక దేవుని
యొకక్ పర్వకత్వని పర్జలు నినున్ నముమ్చునాన్రు”. “సీత్లు ఎలా గొపప్ వరములు
పొందాలో, ఎలా పర్వచించాలో వాటి గురించి నీవు తపప్క వారికి బోధించాలి”
అని అనాన్డు.
99 నేననాన్ను, “మొదటిగా, వారు తమ ఎ బి సి డి లనే నమమ్నపుప్డు, నేను
వారికి లెకక్లు ఎలా బోధించగలను?” డు? అది నిజం. కాబటిట్ నీవు
దానిని చేయలేవు. అది పర్తి దానిలో…అది నిజము. నీవు సాధారణమైన
కారయ్ములు చేయలేనపుప్డు, ఆతమ్సంబంధమైన కారయ్ములను నీవు ఎలా
చేయబోవుచునాన్వు? సహజమైన కారయ్ములు, నిశచ్యముగా! సోదరుడా,
సోదరీ, అది ఒక హాసయ్ముగా వినబడవచుచ్, కానీ అది సువారత్యై యునన్ది!
అది సువారత్ సతయ్ము. అది నిజము!
100 గమనించండి, ఈ దినమున మనము కనుగొనన్దేమనగా…ఆ పర్జలు
అకక్డ అనేకమంది ఆతమ్తో నింపబడిన పర్జలు సహితము దానిని నమమ్లేరు.
మీకు ఊపిరి తిరగకుండా చేసే ఒక దానిని నేను మీకు ఇవవ్బోవుచునాన్ను.
పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్మును బటిట్ నీవు లోనికి వెళుళ్చునాన్వని దాని భావము
కాదు, ఏమాతర్ము కాదు, దానిమీద కాదు, అది నీ ఆతమ్తో చేయునది ఏది
లేదు. అది బాపిత్సమ్ము, డు. లోపల నీవు ఆతమ్ను కలిగియునాన్వు, ఇకక్డ
లోపల, అది దేవుని యుదద్ నుండి వచిచ్యునన్ది. అయితే బాహయ్ముగా నీవు
ఐదు జాఞ్నేందియములను కలిగియునాన్వు, మరియు ఐదు…దావ్రములు…
నీ సంబంధమైన గృహమును సప్ శించుటకు. లోపల, నీవు ఒక ఆతమ్ను
కలిగియునాన్వు, దాని మనసుస్కు ఐదు దావ్రములునాన్యి: నీ మనసాస్కిష్, పేమ,
మరియు అలాంటివి, మనసుస్కు ఐదు దావ్రములునన్వి. గురుత్ంచుకోండి,
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నీ యొకక్ మనసుస్లో నీవు నిజమైన ఆతమ్తో బాపిత్సమ్మును పొందవచుచ్,
మరియు ఇంక తపిప్పోవచుచ్. జీవించునది అకక్డ ఆతమ్యే, అది దేవుని
చేత నియమించబడియునన్ది.
101 యేసు చెపప్లేదా, “ఆ దినమున అనేకులు నా యొదద్కు వచిచ్, ‘పర్భువా,
మేము దయయ్ములను వెళళ్గొటట్లేదా, గొపప్ బలమైన కారయ్ములు చేయలేదా,
పర్వచింపలేదా, దేవుని యొకక్ గొపప్ వరములు?’” ఆయననాన్డు, “‘అకర్మము
చేయువారలారా, నా యొదద్ నుండి వెళిళ్పోండి, నేను మిముమ్లను ఎనన్
ఎరుగను.’ ఆ దినమున అనేకులు నా యొదద్కు వసాత్రు.”
102 కయప పర్వచింపలేదా? అతడు ఒక దయయ్ము. మనము ఇకక్డ
కనుగొంటాము…మరియు ఆ యాజకులు, ఆ గొపప్ మనుషుయ్లు,
దీనతవ్ముతో మరియు సమసత్ముతో, వారి దినములలో గొపప్ నాయకులుగా
ఉండవలసియునాన్రు, కానీ దేవుని యొకక్ వాకయ్ము దానికై అది వారి ముందు
పర్తయ్కష్బడుటను సినపుప్డు విఫలమయాయ్రు.
103 వారిలో ఒక గుంపును మనము తీసుకొనవచుచ్, నేను ఇకక్డ వాసియునాన్ను.
బిలాము సంగతి ఏమిటి? అతడు…నీవంటావు, “దేవుడు తన మనసుస్ను
మారుచ్కొంటాడా.” ఆయన తన మనసుస్ను మారుచ్కొనడు!
104 ఒక పర్వకత్గా బిలాము బయటకు వెళిళ్నపుప్డు, ఒక బిషప్ గా అకక్డకు
వెళిళ్యునాన్డు, బోధకుడు, మీరు అతనిని ఏమని పిలువగోరినపప్టికీ, అతడు
ఒక గొపప్ మనిషి. కానీ అతడు అకక్డకు వెళిళ్, ఇశాయేలీయులను శపించుటకు
దేవునిని సంపర్దించాడు; ఆది నుండే వారంటే అతనికి ఇషట్ము లేదు. కాబటిట్
వెళాళ్లని అతడు అడిగినపుప్డు, “వెళల్వదుద్!” అని దేవుడు అనాన్డు.
105 అపుప్డు వారు పేరు పర్ఖాయ్తలు గలవారిని, బహుశా కొందరు బిషపుప్లను
లేక సాథ్నిక కైసత్వ నాయకులను, ఏమీ విదయ్లేని వారిని ఒపిప్ంచుటకు పంపించారు.
అతడు మరలా వెళిళ్, దేవునిని అడిగాడు. రెండవసారి నీవు దేవునిని అడుగవలసిన
పనిలేదు! దేవుడు మొదటిసారి చెపిప్నపుప్డు, అది అంతే! నీవు దేనికొర
కనిపెటట్వలసిన పనిలేదు.
106 రెండవ ఆదేశము కొరకు రిబాక్ ఎదురు డలేదు. వారు ఆమెను అడిగి,
“నీవు వెళతావా?” అనాన్రు.
107 “ఆమెనే చెపప్నివవ్ండి.”
108 ఆమె అనన్ది, “నేను వెళతాను!” ఆమె దేవుని చేత గటిట్గా
పేరేపించబడియునన్ది, ఆతమ్ యొకక్ నాడి కొటుట్కొనుటపై, దేవుని యొకక్ ఆతమ్
ఆమె మీదకు కదులుట దావ్రా, ఆమె సతయ్మును సీవ్కరించినందున మరియు
దానిని నమిమ్నందున ఆమె బైబిలులోని రాణులలో ఒక రాణిగా మారింది.
109 ఇపుప్డు బిలాము, నిజానికి, అతడు డలేకపోయాడని మనము
కనుగొంటాము. అతడు బయటకు వెళిళ్, పర్జల వైపు సి, అనాన్డు,
“ఇపుప్డు, ఒకక్ నిముషము ఆగండి! మనము అకక్డ ఉనన్ ఒక గొపప్ పర్జలమై
యునాన్ము, మీరు కేవలము ఒక చెదిరిపోయిన గుంపు.” మీరు డండి?
“మనమందర —మనమందర ఒకే దేవునిని నముమ్చునాన్ము.”
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110 అది సతయ్ము. వారంద అదే దేవునిని నమిమ్యునాన్రు. వారంద
యెహోవాను ఆరాధించారు. బిలాము యొకక్ బలిఅరప్ణ వైపు డండి:
యేడు బలిపీఠములు, దేవుని యొకక్ పరి రణ్మైన సంఖయ్; యేడు సంఘములు,

డండి; యేడు కోడెలు, పర్భువు యొకక్ రాకడను రిచ్ మాటాల్డుచునన్ది.
ల సిదాధ్ంతము పర్కారముగా, మోషే ఉనన్టుల్ అతడు ల

సిదాధ్ంతవాదిగా ఉనాన్డు, కానీ, మీరు డండి, అకక్డ ఒక దైవిక రుజువునన్ది.
అకక్డ, వారిదద్ పర్వకత్లై యునాన్రు.
111 కానీ మోషే’ పరిచరయ్ కింద, అకక్డొక సహజాతీతమైన అగిన్సత్ంభమునన్ది,
అది గుడారములో వేలాడియునన్ వెలుగు. అకక్డ దైవిక సవ్సథ్త ఉనన్ది, రాజు
యొకక్ కేక అకక్డ ఉనన్ది, గొపప్ చక కియలు, దైవిక సవ్సథ్త, అదుభ్తములు
మరియు ఆ కారయ్ములనిన్యు వారిముందు చేయబడాడ్యి. తన పర్జల మధయ్లో
అది సజీవ దేవుని యొకక్ ఒక గురుతై యునన్ది.
112 ల సిదాధ్ంతము పర్కారము, వారిదద్ సరియే. మరియు బిలాము
పర్జలను ఒపిప్ంచుటకు పర్యతిన్ంచి, దానిలోనికి వారిని మంతర్ము చేశాడు.
ఎపుప్డు? వారు వాగాద్న మికి వెళళ్కముందు. ఒకటి లేక రెండు రోజులలో,
వారు వాగాద్న మిలో ఉండేవారు.
113 అయితే ఇపుప్డు నేను భయపడతాను…ఈ దినములలో ఒక దినమున
నేను దీనిని బటిట్ కాలిచ్వేయబడతాను, ఇది చెపుప్టకు కఠినమైన సంగతి. కానీ
గురుత్ంచుకోండి, అదేమనగా, సంఘములు ఐకయ్ సంఘముల సమాఖయ్లోనికి
మంతించబడుచునాన్రు, “వీరంద ఒకక్టే,” అని చెపుప్టకు, వారు తినన్గా
దానిలోనికి మిముమ్లను తీసుకొని వెళుళ్చునాన్రు. మీరు ఒకే గుంపు కాదు!
వారి మధయ్ నుండి, వాటనిన్టి నుండి బయటకు వచిచ్, మీరు వేరుచేసుకోండి!
నిశచ్యముగా, అది సతయ్మైయునన్ది. నీవెంత రముగా ఉండగలవో, అంత

రముగా వాటి నుండి రముగా ఉండు.
114 బిలాము అనాన్డు, “మన పిలల్లు ఒకటిగా పెళిళ్ చేసుకోవచుచ్, ఏలయనగా,
అసలయితే మనమందర ఒకే దేవునిని నముమ్చునాన్ము.”
115 “సమమ్తించకుండా ఇదద్రు డి ఎలా నడుసాత్రు?” నీవు ఆయన యొకక్
వాకయ్ముతో ’సమమ్తించకుండా ఎలా నడుసాత్వు? ఆచారములను మరియు
అలాంటి వాటిని నీవు ఎలా దానిలోనికి కలపగలవు, నీవు దానిని చేయరాదని
నియమించబడినపుప్డు లేక దానిని చేయరాదని ఆజాఞ్పించబడియునన్పుప్డు.
నీవు దానిని చేయలేవు. దానిని చేయు మారగ్ము అకక్డ లేదు, సోదరుడా, సోదరి.
పులియని దానితో నీవు పులిసిన దానిని కలపలేవు. నీరు మరియు నె కలవదు.
వెలుగు మరియు చీకటి కలవదు. వెలుగు ఎంత శకిత్వంతమైనదనగా, అది చీకటిని
బయటకు నెటిట్వేసుత్ంది.
116 కాబటిట్ దానిని మనము మిశర్మము చేయలేము. ఆలాగుననే పాపమును
మరియు లోకమును నీవు దానిలో మిశర్మము చేయలేవు. సంఘము మరియు
సంఘశాఖలను నీవు ఏకముగా మిశర్మము చేయలేవు. సంఘమును మరియు
ఆచారములను నీవు ఏకముగా మిశర్మము చేయలేవు. లోకమును మరియు
సువారత్ను నీవు ఏకముగా మిశర్మము చేయలేవు. అవి కలవవు! “వారి మధయ్ నుండి
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బయటకు రండి, వేరు చేసుకోండి,” అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు. “నేను మిముమ్ను
నా యొదద్కు చేరుచ్కుంటాను. మీరు నా కుమారెత్లు మరియు కుమారులుగా
ఉంటారు, నేను మీకు దేవుడుగా ఉంటాను.” ఈ సంగతులు పర్తయ్కష్పరచబడు
వరకు, ఈ ఘడియ కొరకైన దేవుని వాకయ్ము సతయ్మని రుజువు చేయబడువరకు,
మనము దానిని ఎనన్ చేయలేము. అడుగుజాడలు వెంబడించుము.
117 పెంతెకొసుత్, ఆ విధముగానే థర్ తన వరత్మానమును పోగొటుట్కొనెను.
ఆ విధముగానే వెసీల్ తన వరత్మానమును పోగొటుట్కొనెను. డండి, వెసిల్యన్
సంఘము ముందుకు వెళిళ్యుంటే, వారు పెంతెకొసుత్ వారై యుండేవారు.

థరన్ లు ముందుకు వెళితే, వారు మెథడిసుట్ వారై యుండేవారు. డండి?
ఇపుప్డు మీరు వెళుళ్చునన్టుల్గా, ఇపుప్డు పెంతెకొసుత్ వారు ముందుకు వెళిళ్
ఉంటే, అది వధువుగా ఉండేది. వెనుకకు వేలాడు , వెనుకకు లోకములోనికి
వెళు ఉంటే, మీరు తపిప్పోతారు! అది కేవలము తొకక్ మాతర్మే, మరియు
దంటు కాలిచ్వేయబడాలి. మనకది తెలుసు. ఆయన తన గోధుమలను కొటుట్లోనికి
పోగుచేయును. కానీ పొటుట్ను ఆరని అగిన్తో ఆయన కాలిచ్వేయును, అది
వాహకమై యునన్పప్టికీ. అయితే అది ఆకుగా మారిన వెంటనే దాని జీవము
పోయినది, అది దాని యొకక్ సం రణ్ పమును తెచిచ్నంతవరకు, ఏదో
ఒకదానిని తయారుచేయుటకు అది బయటకు వెళిళ్నది.
118 మరియు ఆ రీతిగానే సంఘము నీతీకరణము గుండా, శుదీధ్కరణము గుండా,
పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము గుండా (వరముల పునరుదధ్రణ గుండా) వచిచ్, తినన్గా
ముందుకు వెళిళ్ కీసుత్ యొకక్ సావ్ పయ్ములోనికి పుదిదుద్కొనన్ది. కీసుత్
పెండిల్కుమారుడై యునాన్డు, సంఘము పెండిల్కుమారెత్, మరియు పెండిల్కుమారెత్
పెండిల్కుమారునిలో భాగమై యునన్ది. అది ఒక వాకయ్ సంఘముగా ఉండాలి, ఒక
సంఘశాఖా సంఘము కాదు. తెలియపరచబడిన వాకయ్ము, సతయ్మని రుజువు
చేయబడిన దేవుని వాకయ్ము దావ్రా, అది వాకయ్ సంఘముగా ఉంటుంది.
119 బిలాము, ఆ బేధమును అతడు డలేకపోయాడు. అనేకులు డలేరు.
120 ఫరో దానిని డలేకపోయాడు, అతని ముందు అది సతయ్మని రుజువు
చేయబడినపప్టికీ.
121 దాతాను దానిని డలేకపోయాడు. దాతాను బయటకు వచిచ్, మోషేను

శాడు మరియు ఎరిగియునాన్డు. అతడు బయటకు వెళిళ్, అనాన్డు,
“వీరందరిలో నీవొకక్డవే అని తలంచుటకు పర్యతన్ము చేసాత్వా. సంఘము
మొతత్ము పరిశుదధ్మైనది!” దేవుడు ఎనన్ ఆలాగు పనిచేయడు. అతడు తపప్క
దానికంటే ఎకుక్వ ఎరిగి ఉండవలసి యునన్ది. మరియు అతడు అనాన్డు,
“బాగునన్ది, సంఘమంత పరిశుదధ్మైనదే. నినున్ నీవు ఏదో చేసుకొనుటకు
పర్యతిన్సుత్నాన్వు…” ఈరోజు మనము చెపుప్నటుల్, ముతక భాషలో, “సముదర్
తీరమున ఉనన్ ఒక గుళక రాయి.”
122 దానికొరకు దేవుడు అతనిని పంపియునాన్డని మోషే ఎరిగియుండెను.
అతడనాన్డు, “పర్భువా…” పర్తయ్కష్ గుడారము నొదద్ సాగిలపడెను.
123 దేవుడనాన్డు, “అతని నుండి నినున్ నీవు వేరుచేసుకో.” మరియు ఆయన
వారిని మింగివేసెను.
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124 మరియు గురుత్ంచుకోండి, ఇశాయేలు చేసిన ఆ పాపము (“వారంద
ఒకక్టేనని” బిలాము చెపుప్ట దావ్రా.), ఆ పాపము ఇశాయేలీయులను ఎనన్
కష్మించలేదు. మరియు డండి, మీకు ననున్ ఒక తాకుచునన్ సంఖయ్ను
ఇవవ్నివవ్ండి; అయితే ఐగుపుత్ను విడిచిన ఇరవై లకష్ల మందిలో, వారిలో
ఇదద్రు మాతర్మే వాగాద్న మిలోనికి వెళాళ్రు. పర్తిఒకక్ ఒకేదానిని
తినాన్రు, వారంద ఆతమ్లో నాటయ్ము చేశారు, వారు ఉమమ్డిగా అనిన్టిని
కలిగియునాన్రు; కానీ అది వేరుచేయబడు సమయము వచిచ్నపుడు, వాకయ్ము
వారిని వేరుచేసియునన్ది. కాబటిట్ ఈ రోజు అది ఆలాగునే ఉనన్ది. వాకయ్మే
వేరుచేసుత్ంది! ఆ సమయము వచిచ్నపుడు, అతడనాన్డు, “ఏమిటి, ఇకక్డ,
మనమందర …”
125 ఎంతో దగగ్రగా, డండి, బైబిలు చెపిప్యునన్ది, “చివరి దినములలో
రెండు ఆతమ్లు,” మతత్యి 24:24, “సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడడ్ వారిని సహితము
మోసపుచుచ్నంతగా, ఎంతో దగగ్రగా ఉంటుంది.” ఆ తొకక్ గోధుమ గింజవలే
కచిచ్తముగా కనపడుతుంది, కానీ అది గోధుమ కాదు. డండి? అది గోధుమ
గింజ కాదు, కానీ కచిచ్తముగా దానివలే అది కనపడుతుంది. డండి?
ఏరప్రచబడడ్వారిని మోసము చేయునంతగా, అది ఎంతో దగగ్రగా ఉంటుంది.
శాఖగా మారిన మీరు ఆ సంసథ్లోనికి పడిపోతారు, మరియు ఎండిపోయి,
చనిపోతారు, మరియు గోధుమలు తినన్గా ముందుకు వెళిళ్పోతాయి…

డండి? అది కచిచ్తముగా సతయ్ము! అది ఒక వాహకమై యునన్ది, కానీ
గోధుమ గింజ కాదు.
126 గురుత్ంచుకోండి, గోధుమ ముందుకు వెళు నే ఉంటుంది.
పునరుతాథ్నములో గోధుమ యొకక్ బలమంత తినన్గా గోధుమలోనికి వచిచ్,
వెళిళ్ అది తలను తయారుచేయుచుండగా, గొపప్ పునరుతాథ్నములో బయటకు
వసుత్ంది.

ఎనన్ కష్మించబడలేదు!
127 ఒకక్ కష్ణము ఇకక్డ మనము ఆగుదాము. నేను మీకు ఊపిరి ఇవవ్కుండా
చేయుటలేదని నముమ్తాను. కానీ, డండి, నేను మిముమ్లను ఒకటి
అడగనివవ్ండి. మనము సరిగాగ్ దానిని తీసుకుందాము. ఉదాహరణగా
చెబుదాము, ఈ లెకక్ సరిగాగ్ ఉంటుంది. మగ దానినుండి మరియు ఆడ
దానినుండి వీరయ్ము బయటకు వచిచ్నపుడు, మీరు ఎనన్డైనా పరీకిష్ంచే య్బ్ ను
లేక జంతువులను సంకరణము చేయుట ఎరిగియునన్టెల్తే, మగ దానినుండి వచేచ్
వీరయ్ములో ఒక పది లకష్ల వీరయ్కణములు మీరు కనుగొంటారు. మరియు ఆడ
దానినుండి వచుచ్ అండములు ఒక పది లకష్లు ఉంటాయి. అయితే మీకు తెలుసా,
వాటిలో ఒకటి మాతర్మే ఫలదీకరణము చెందుతుంది? ఆ చినన్ ఆవులు, లేక
అవి ఏమైనపప్టికీ, ఈ కోటల్ వీరయ్ కణములలో, ఒక పదిలకష్ల వీరయ్ కణములు, ఈ
పదిలకష్ల వీరయ్ కణములలో ఒకటి మాతర్మే దానికై అది పనిచేయు తినన్గా పైకి
వెళిళ్, ఫలదీకరణం చెందు అండమును కనుగొని దానిలోనికి పాకి వెళుతుంది,
మరియు మిగిలినవనిన్ చనిపోతాయి. వాటిలో ఒకక్టి మాతర్మే జీవమునకు
నిరణ్యించబడింది, మిగిలినవి కావు, అవనిన్ ఒకేరీతిగా ఉనన్పప్టికీ. పది
లకష్లలో ఒకటి!
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128 ఈ రాతి అది అదే విధానములో ఉనన్టల్యితే ఏమిటి? అకక్డ పర్పంచములో
అయిదు వందల మిలియనల్ కైసత్వులు ఉండియుంటారని నేను అనుకుంటాను,
ఒక ముగింపు లెకక్ పర్కారము. ఒకవేళ ఎతత్బడుట ఈ రాతి వచిచ్నటల్యితే,
జీవి త్ వెళిళ్పోతునన్, వారు అకక్డ ఐదువందల మంది మాతర్మే ఉనాన్రు.
సరే, దరిదాపుగా ఒకరోజు అంతమంది తపిప్పోవుచునాన్రు, వారు దానిని
’లెకిక్ంచలేరు. పెండిల్కుమారెత్ తీసుకొనిపోబడుతుంది, అదంతా ఏమిటని
మనము ఆశచ్రయ్పోతాము; మరియు పర్జలు తినన్గా వెళిళ్, బోధి త్ ఉంటారు,
మేము “ఇది, అది, పలానిది పొందుచునాన్మని” అంటారు, అది ఎలాటి
మోసముగా ఉంటుందో డండి. అది ఆలాగు ఉండదేమో చెపప్ండి; అది అలా
ఉండదని నేను చెపప్ను, నాకు తెలియదు, దానిపై నేను అధికారిని కాదు. దానికి
దేవుడే నాయ్యాధిపతి. అయితే అది ఎంత సులువుగా సంభవిసుత్ందో డండి,
అనిన్ సంఖయ్లు మరియు కారయ్ములతో, అది ఎలా రుజువు చేయవచుచ్నో.
129 కోరహు దానినెందుకు డలేదు? దాతాను ఎందుకు దానిని డలేదు?
130 ఆహాబు దానినెందుకు డలేదు? ఆహాబు…యెహోషాపాతు ఆహాబు
దగగ్రకు వెళిళ్నపుడు, “ఆహాబు, మనము ఇబబ్ందులలో ఉనాన్మనాన్డు. నీకు
తెలుసా, దేవుడు ఆ మిని మనకు ఇచాచ్డు, యెహోషువా దానిని మనకు
పంచి ఇవవ్లేదా? సిరియనులు తీసుకొనన్ ఈ చినన్ భాగము అది మన

మి కాదా?”
“అవును!”

131 “మన పిలల్లు ఆకలితో ఉనాన్రు, మరియు సిరియా వారు (మన శ వులు)
తపప్క మన గోధుమతో వారి పిలల్ల కడుపులు నింపు , పోషించుచునాన్రు.”
అది లేఖనానుసారముగా సరియే. “అకక్డకు వెళిళ్ దానిని తీసుకొనుటకు నాకు
నీవు సహాయము చేసాత్వా?”
132 ఇపుప్డు, కొనిన్సారుల్ ఒక మంచి మనిషి చెడడ్ పర్భావము కింద పడతాడు.
సంఘమా, గమనించుట మంచిది, శర్దధ్గా గమనించండి.
133 ఇపుప్డు, మొదటి సంగతి నీకు తెలుసా, యెహోషాపాతు, ఒక గొపప్
భకిత్పరుడై యుండి, అతడనాన్డు, “సరే, నిశచ్యముగా, మనము తపప్క మన
సంఘముతో అకక్డకు వెళాళ్లి, మనమందర ఒకే పర్జలము.” అయితే వారు
ఒకే పర్జలు కాదు! లేదు! అతడనాన్డు, “మంచిది, మా సంఘమే మీ సంఘము, మా
పర్జలే మీ పర్జలు. నిశచ్యముగా, మనము వెళదాము,” అతడనాన్డు, “అయితే
మొదట పర్భువును సంపర్దిదాద్ం.”
134 కాబటిట్ అతడనాన్డు, “ఓ…” (ఆహాబు) “…మంచిది, మనము దానిని రిచ్
తపప్క ఆలోచించాలి మనము. మంచిది, మనము…”
135 “అకక్డొక పర్భువు యొకక్ పర్వకత్ ఉనాన్డా?”
136 అతడనాన్డు, “నా వేదాంత పాఠశాలలో అంద వారే. నా యొదద్ అకక్డ
నాలుగువందల మంది ఉనాన్రు, అకక్డ శేషఠ్మైన వారునాన్రు. వారంద వారి
యొకక్ పిహెచ్.డి., ఎల్.ఎల్.డి., డబుల్ ఎల్.ఎల్.డి లు, మరియు దానితో వెళుళ్
సమసత్ము కలిగియునాన్రు. వారిలో పర్తిఒకక్రు…” ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి,
వారంద పర్వకత్ల పాఠశాలల నుండి వచిచ్న హెబీ పర్వకత్లు.
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137 “వారిని ఇకక్డకు తీసుకురా, మనము వారి మాట విందాము” అనాన్రు.
138 ఇపుప్డు, అది సిదిక్యా అని నేను నముమ్తాను (వారందరి మీద, బిషపుప్ల
మీద గురువు) అకక్డకు వచిచ్, అతడు పేరేపణను కలిగియుండెను. అతడు
పేరేపణను కలిగియుండెను, పరి రణ్ముగా. అతడు అకక్డకు వచిచ్, తన కొరకు
రెండు ఇనుప కొముమ్లను చేయించుకొనాన్డు. అతడనాన్డు, “మీకు తెలుసా,
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు, ‘మీరు ఇనుప కొముమ్లను తీసుకొని,
సిరియా వారిని మన దేశము నుండి తినన్గా బయటకు నెటిట్వేసాత్రు.’”
139 బాగునన్ది, “అది సతయ్మై యునన్ది!” అని మిగిలిన వారంద పర్వచించారు,
పర్తిఒకక్ , పాఠశాల అంత , సమమ్తితో ఉనన్ది. డండి?
140 ఆహాబు అనాన్డు, “నీవు డు?”
141 యెహోషాపాతు, ఒక రకముగా ఆతమ్సంబంధియై యునన్ందున, మీకు
తెలుసా, అతను మొతత్ ఎండిపోలేదు, అతడనాన్డు, “అయితే అకక్డ
మరొకరెవరైనా ఉనాన్రా, మనము సంపర్దించటానికి?”
142 “నీవు ఇతరులతో ఎందుకు సంపర్దించాలి, అది ‘అంత బాగుగానే
ఉనన్ది’ అని సంఘసమాఖయ్ (సంఘమంత ), అంత చెపిప్నపుప్డు?”
(ననున్ మనిన్ంచండి, డండి.) “వారంతా, ‘అదే మనమంతా తపప్క చెయాయ్లి’
అనాన్రు.” డండి? “‘అదే మనము తపప్క చెయాయ్లి.’”
143 అతడనాన్డు, “కానీ అకక్డ ఎకక్డైనా మరొకరునాన్రా?” ఆ వింత వయ్కిత్,
నీకు తెలుసా.
144 అతడనాన్డు, “అవును, అకక్డొకడునాన్డు, ఇమాల్ కుమారుడైన మీకాయా,
అయితే అతడంటే నాకు అసహయ్ం.” ఎలల్పుప్ అదే విధానం. “నేను అతనిని
దేవ్షిసాత్ను కారణమేమనగా అతడు ఎలల్పుప్ ననున్ శపి త్, పర్జలను కేకలు
వే త్ ఉంటాడు, ఎలల్పుప్ నా రిచ్ చెడునే చెపుతాడు. ఆ మనిషి అంటే నాకు
అసహయ్ం!”
145 “ఓ, రాజా నీవు అలా అనవదుద్.” “వెళిళ్ అతనిని తీసుకొని రమమ్ని,” అనాన్డు.
146 కాబటిట్ వారు ఇమాల్ కుమారుని యొదద్కు వెళిళ్నపుప్డు, కొందరు బిషపుప్లు,
లేక, కొందరు పెదద్లు, అకక్డకు వెళిళ్యునాన్రు, వారనాన్రు, “ఇపుప్డు,
విను, మరలా నీవు సంసథ్లోనికి రాగోరుచునాన్వా? వారు చెపిప్నదానినే నీవు
చెపప్గోరుచునాన్వా, అపుప్డు వారు నినున్ తిరిగి తీసుకొంటారు.”
147 అయితే అకక్డ సంభవించినదేమనగా, వారి చేతులను అతని మీద
ఉంచలేని ఒక మనిషిని దేవుడు అకక్డ కలిగియునాన్డు; దేవుడు ఆయన
చేతులు అతని మీద కలిగియునాన్డు. అతడు దేవుని యొకక్ సతయ్మునకు
సరిగాగ్ పర్తిబింబమైయునాన్డు. అతడనాన్డు, “నిశచ్యముగా,” అతడనాన్డు,
“నేను వెళతాను, కానీ దేవుడు నా నోట ఉంచినది మాతర్మే చెబుతాను.” అకక్డే
దైవజనుడునాన్డు. అతడనాన్డు, “ఈ రాతి నాకు ఇవవ్ండి.” కాబటిట్, రాతి
అయియ్ంది, పర్భువు పర్వకత్తో మాటాల్డాడు, ఏమీ కాని వయ్కిత్. మరియు మొదటి
సంగతి మీకు తెలుసా, అతడు తరువాత ఉదయమున బయటకు వచాచ్డు.

“ఇమాల్, దాని సంగతి ఏమిటి?” అనాన్రు.
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148 అతడనాన్డు, “ముందుకు వెళళ్ండి,” అనాన్డు, “అయితే ఇశాయేలు
కాపరిలేని గొఱెఱ్ల వలే, కొండ మీద చెదిరిపోవుటను నేను శాను.”
149 అతడనాన్డు, “నేను మీతో ఏమి చెపాప్ను! దానిని రిచ్ నేను మీతో ఏమి
చెపాప్ను!” మరియు అతడనాన్డు…
150 ఆ పెదద్ బిషపుప్ పైకి వచిచ్, అతని నోటి మీద కొటాట్డు, “దేవుని ఆతమ్ ఏ
దారిగుండా వెళిళ్ంది? ఏలయనగా నేను దేవుని యొకక్ ఆతమ్ను కలిగియునాన్ను;
నేను ఆతమ్లో నాటయ్ము చేశాను, నేను ఈ కారయ్ములనీన్ చేశాను. డండి, నేను
నా మీద ఆతమ్ను కలిగియునాన్ను. అది ఏ మారగ్ము గుండా వెళిళ్ంది?”
151 ఇపుప్డు, డండి, ఇమాల్ ఒక దేవుని కుమారుడుగా, లేక ఒక నిజమైన దేవుని
పర్వకత్గా, అతడు తన దరశ్నమును వాకయ్ముతో పరీకిష్ంచాడు. అది దేవుని వాకయ్మై
ఉండనియెడల, అది తపుప్. శారా? ఆ ఘడియ కొరకైన దేవుని వాకయ్ము,

డండి. ఇపుప్డు, అతడు లేఖనానుసారముగా చెపాప్డు, ఈ భాగము వారికే
చెందియునన్ది, ఆ మి వారిదే. లేఖనానుసారముగా, సమసత్ సరైనదిగా
కనబడుచునన్ది కానీ ఒక తపుప్నన్ది.
152 గురుత్ంచుకోండి, అది ఒకక్ మాట ఈ గందరగోళమంత వచుచ్టకు
కారణమైనది, హవవ్ దేవుని యొకక్ ఒకక్ మాటను అనుమానించియునన్ది; బైబిలు
పారంభములో, ఒకక్ మాట ఇబబ్ందికి కారణమైనది. యేసు, బైబిలు మధయ్లో వచిచ్,
అనాన్డు, “మనిషి రొటెట్ వలన మాతర్ము కాక, దేవుని నోట నుండి వచుచ్ పర్తి మాట
వలన జీవిసాత్డు.” బైబిలు యొకక్ ముగింపులో, చెపాప్డు, “ఎవడైన దీనికి ఒక
మాటను కలిపినా లేక తీసివేసినా.”
153 అది సువారత్లో భాగము కాదు…మెథడిసుట్ వారు ఒక భాగమును
కలిగియునాన్రు, అలాగే బాపిట్సుట్ వారు, పెసిబ్టేరియన్ వారు, వారు దానిలో
ఒక భాగమును కలిగియునాన్రు, కాథలిక్ వారు దానిలో ఒక భాగమును
కలిగియునాన్రు, యెహోవా సాకుష్లు, మిగిలినవారంద .
154 కానీ అది సం రణ్మైన వాకయ్ము, రిత్ వాకయ్ము, ఈ ఘడియ యొకక్
వాకయ్ము; అదే లెకిక్ంచబడుతుంది. మరియు దేవుడు ఒక పర్వకత్ను అభిషేకించి,
అతడు నిలబడి దానిని చెపిప్, దానిని నిరాధ్రించి, అది సతయ్మైయునన్దని రుజువు
చేయువరకు, మనము ఎనన్ దానిని చేయలేము. అది తినన్గా పర్జల మీదుగా
జారి వెళుతుంది, వారు దానిని ఎనన్ ఎరుగరు, అది ఎలల్పుప్ ఉండి
యునన్టుల్గానే.
155 కాథలిక్ వారైన మీరు, ఆర్క్ వాసియగు జోన్ వలే, ఆమె ఒక మంతర్కతెత్
అని మీరు ఆమెను ఒక కొయయ్కు కటిట్ కాలిచ్వేశారు; తరువాత ఆ యాజకుల’
శరీరములను మీరు తర్వివ్ పైకి తీసి, రెండువందల సంవతస్రముల తరువాత,
నదిలో విసిరివేశారు. పరిశుదధ్ పాటిక్ మరియు మిగిలినవారు మీకు తెలుసా.
156 మరలా అది మీ చేతల మీద గుండా తినన్గా వెళుతుంది, మొదటి విషయం
మీకు తెలుసా. దేవుడు దానిని చేసాత్డు, మరియు అది జరిగిపోయినదని కనీసము
ఎనన్ నీకు తెలియదు. డు, ఆయన తినన్గా, రహసయ్ముగా వచిచ్, తన
వధువును తీసుకొని వెళిళ్పోతాడు, మరియు పర్జల మధయ్లో నుండి, ఆమెను
తినన్గా దొంగిలించుకొని వెళిళ్పోతాడు.
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157 మనము కనుగొనన్దేమనగా, ఆయనకు ముందు ఒక చినన్ పర్వకత్ దావ్రా
దేవుడు దానిని చెపిప్యునాన్డని, దానిని మీకాయా పరీకిష్ంచియునాన్డని
చెపాప్డు. ఆయనకు ముందునన్ పర్వకత్, ఆయన ఏం చెపాప్డు? అతడు ఇది
చెపాప్డు, అతడు అనాన్డు, “ఆహాబు, నీతిమంతుడైన నాబోతు రకత్మును
చిందించి యునన్ందున, నీ రకత్మును, యెజెబెలు రకత్మును కుకక్లు
నాకును.” అది సరిగాగ్ కచిచ్తముగా, దేవుడు దానిని చెపిప్యునన్ందున, అది
నెరవేరవలసియునన్ది. అది అతనికి వయ్తిరేకంగా చెడుగా ఉనన్పుప్డు ఆ పర్వకత్
ఎలా మేలును పర్వచింపగలడు?
158 దేవుడు దానికి వయ్తిరేకముగా మాటాల్డియునన్పుప్డు, లవొదికయ
సంఘకాలమును రిచ్ నేను ఎలా మంచి విషయములు చెపప్గలను?
నీవు దిగంబరుడవు, దికుక్మాలిన వాడవు! నీవంటావు, “ధనవంతుడను,
నేను మంచి…నేను మెథడిసుట్, బాపిట్సుట్, పెసిబ్టేరియన్ వలే సంఘములను
కలిగియునాన్ను. నాకు ఇది ఉనన్ది, నాకు అది ఉనన్ది; నాకు శేషఠ్మైన ఇది, అది
ఉనన్ది మరియు మరొకటి ఉనన్ది.” అది నిజము, కానీ దేవుడు పర్తయ్కష్పరచుచునన్
నిజమైన కారయ్మునకు, నీవు దిగంబరివి, గుడిడ్దానవు, దౌరాభ్గుయ్డవు. అది తినన్గా
బయటకు వెళుళ్చునన్టుల్గా అది తినన్గా నీ గుండా వెళుతుంది. డండి? అది
బాగా ఆలసయ్ము కాకమునుపే, పర్జలారా, నమమ్ండి.
159 ఇపుప్డు, అతని నోటిపై కొటాట్డని మనము కనుగొంటాము, అతడనాన్డు,
“దేవుని ఆతమ్ ఏ మారగ్ము…?”
160 మీకాయా అనాన్డు, “దేవుడు సింహాసనముపై ఆశీనుడై యుండుట నేను

శాను. మరియు అంద …ఆయన పరలోక పర్తినిధులను పిలిచాడు,
అనాన్డు, ‘కిందకు వెళిళ్, ఎవరు ఆహాబును మోసగిసాత్రు?’” “ఒక అబదధ్పు
ఆతమ్ పైకి వచిచ్, దేవుని ముందు సాగిలపడింది; ఒక అబదీధ్కుడు.” మరియు
గురుత్ంచుకోండి, ఆ అబదధ్పు ఆతమ్ పర్వకత్లలోనికి పర్వేశించాడు, వారి మీద ఉనన్
ఆతమ్ తపప్క వాకయ్ పర్కారము లేదని వారు ఎరిగియుండవలసియునన్ది. అయితే
వారెంతగానో కొటుట్కొని పోయారు, కారణము వారు రాజు యొకక్ పర్వకత్లు,
ఏలయనగా వారికి అంతా చకక్గా ఉనన్ది.
161 మరియు అదే ఈ దినమున సంఘము చేసియునన్ది. ఎనోన్ సంవతస్రముల
కితము మీరు కలిగియునన్ పాతకాలపు అనుభవము నుండి రముగా
వెళిళ్పోయారు, అపుప్డు వీధి సంధులలో మీరు నిలబడి సువారత్ను
బోధించియునాన్రు.

ఆ సంసథ్లలో నుండి బయటకు వచిచ్, “ఒక సేవ్చాఛ్ పర్జలుగా” మిముమ్ను మీరు
పిలుచుకోండి (హే!) కారణము, కడుగబడిన పంది బురదలోనికి వెళుళ్నటుల్, లేక
కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుల్, మీరు మరలా దానిలోనికి చుటట్బడియునాన్రు.
అది మొదటిసారి దానిని వాంతి చేసినటల్యితే, అది మరలా దానిని వాంతికి
చేసుత్ంది. అది నిజము! “నీవు చలల్గానైన , వెచచ్గానైన లేక నులివెచచ్గా
ఉనన్ందున” దేవుడు తన నోట నుండి ఉమిమ్వేసాత్ననాన్డు; కొనిన్ టములు పెటిట్,
కొంత సంగీతమును వాయించి, కొనిన్ పాటలు పాడి, అది పరి రణ్ముగా…అది
దరిదాపుగా కైసత్వయ్మునకు అపకీరిత్గా ఉనన్ది.
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162 మొనన్టి దినమున నా కుమారుడు టెలివిజన్ లో పాడే పాట కచేరీ
బృందమును చుటకు ననున్ పిలిచాడు, పర్జలు అకక్డకు వసాత్రు. అకక్డ చినన్
రికీక్ల గుంపు అకక్డ నిలబడి, రాక్ అండ్ రోల్ నాటయ్మునకు ఊగులాడు ,
కీరత్నలు పాడుచునాన్రు, అది యేసుకీసుత్కు అవమానమైయునన్ది! సంఘములో
ఏ మాతర్ము అకక్డ యథారథ్త లేదు, అదంత రాక్ అండ్ రోల్
నాటయ్ముగా , సజీవమైన దేవుని యొకక్ సంఘము తననుతాను శకిత్తో
పర్వరిత్ంచుకొనుటకు బదులుగా, ఫాయ్షన్ సినిమాగా మారిపోయింది.
అకక్డ ఎకక్డో ఏదో తపుప్నన్టుల్గా నాకు కనబడుచునన్ది. వారు వెనుకకు
జారిపోవుచునాన్రు. మరియు అది ఆ రీతిగా ఉంటుందని బైబిలు చెపిప్ంది.

డండి? నీవెకక్డునాన్వో డు. జాగర్తత్గా ఉండు, అది బాగా ఆలసయ్ము
కాకమునుపే మేలుకో.
163 ఇపుప్డు మనము కనుగొంటాము, అతడనాన్డు, “పర్వకత్ యొకక్ మాటలు
అకక్డ నెరవేరునటుల్, అకక్డకు వెళిళ్ ఆహాబును ఎవరు మోసగిసాత్రు?” డండి,
పర్వకత్ ఒక మాట చెపిప్నటల్యితే, ఆకాశము మరియు మియు గతించును గానీ
అది తపిప్పోదు. అది తపప్క నెరవేరవలసియునన్ది. కాబటిట్ అది అదియే, అది
సంభవించవలసియునన్ది.
164 అతడనాన్డు, “ఇతనిని లోపల జైలులో పెటట్ండి, దుఃఖపు నీరు, దుఃఖపు
ఆహారమును ఇతనికి ఇవవ్ండి. నేను సమాధానముతో తిరిగి వచిచ్నపుప్డు, ఇతని
సంగతి సాత్ను.”
165 మీకాయా దేవుని యొకక్ ఆతమ్ను కలిగియునాన్నని ఎరిగినవాడై, అతడు
అకక్డ గటిట్గా అకక్డ నిలబడెను. అతని యొకక్ పర్వచనము, మరియు దరశ్నము
సరియైయునన్ది. అతని వరత్మానము సరియైయునన్ది, ’కారణము దరశ్నము
నుండి అది యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు యైయునన్ది, వాకయ్ము
నుండి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు యైయునన్ది. అది సరిగా
ఉండవలసియునన్ది, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచునాన్డు యైయునన్ది.
అతడనాన్డు, “నీవు ఏ మాతర్ము తిరిగివచిచ్నటల్యితే, దేవుడు ఎనన్ నాతో
మాటాల్డలేదు.” మరియు ఏమి జరిగిందో మీకు తెలుసా, నిశచ్యముగా.

డండి, మీరు…
166 సోదరుడా, అరథ్మైనదా? వినండి.
167 నిశచ్యముగా, కయప, అతడు దానిని డలేకపోయాడు. ఎందుకతడు
కిందకు డలేకపోయాడు…? అతడు ఒక బిషపుప్ అయి ఉనాన్డు,
ఏకముగా సంఘములనిన్టికి అతడు పోప్ అయి ఉనాన్డు. యేసు అకక్డ
నిలబడియుండుటను ఎందుకు ఆ మనిషి డలేకపోయాడు? అతడు
ఎందుకు గర్హించలేకపోయాడు? వారు సంఘములో 23వ కీరత్న, 22వ కీరత్న
పాడుచునన్పుప్డు, “నా దేవా, నా దేవా, ననున్ ఎందుకు చెయియ్ విడిచితివి?”
మరియు అకక్డ ఆయన సిలువ మీద వేలాడుచునాన్డు. లేఖనములే, వారు
ఆరాధించుచునన్ దేవునినే, వారు దోషిగా తీరుప్ తీరిచ్, “ఒక పిచిచ్వాడని”
చంపుచునాన్రు. అకక్డే అది ఉనన్ది.
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168 అదే మరలా పునరావృతమగుటకు సమయమైయునన్దని నేను మీకు
చెపిప్యునన్టల్యితే మీరు దిగాభ్ంతికి గురవుతారు. బైబిలు చెపిప్యునన్ది,
ఆయన బయట ఉండి లోనికి వచుచ్టకు పర్యతన్ము చేయుచునాన్డు,
ఎవ ఆయనను లోపలకు రానిచుచ్టలేదు, “నేను పేమించువారందరినీ
గదిద్ంచి, శికిష్ంచుచునాన్ను. నేను అతనిని తటుట్చునాన్ను, నేను అతనిని కిందికి
కుదిపివేసాత్ను, అయితే దానికి కారణమేమనగా నేను అతనిని పేమిసాత్ను.
దావ్రము తెరిచి ననున్ లోపలకు రానివవ్ండి.” రాలేను…“గురుత్ంచుకోండి,
సంఘములోనికి వచుచ్ట నాకిషట్ము లేదు; అది అతడు, వయ్కిత్గతముగా.” ఆయన
సంఘములోనికి రాలేడు, బయటకు ఆయన తనిన్వేయబడాడ్డు. కేవలము…
అపుప్డు, వారంద సంసథ్యే, ఈ సంఘమై యునన్ది, ఆయన సంఘము
బయట ఉనాన్డు. బయట ఉంచబడాడ్డు! నిరాకరించబడాడ్డు! తోసివేయబడాడ్డు!
కారణము…ఇతర సంఘకాలములలో ఆయన తాతాక్లికముగా మాతర్మే
నీతీకరణము పములో పర్తయ్కష్పరచబడాడ్డు, ఆ విధముగా; కానీ ఇపుప్డు,
వచుచ్చునన్ యుగములలో, అది యేసుకీసుత్ నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా
ఉనాన్డనన్ సం రణ్ పర్తయ్కష్తయై యునన్ది. ఓ, అనుకరణ చేయువారిని ఎందరినో
మనము కలిగియునాన్మని నేను ఒపుప్కుంటాను, కానీ మొదట దానిని, అసలైన
దానిని పరీకిష్ంచండి.
169 మోషే ఇశాయేలీయులను విమోచించుటకు, దేవుని యొకక్ ఆజఞ్లతో
అకక్డకు వెళిళ్యునాన్డు; అతడు వెళిళ్నపుప్డు, అతడు కొనిన్ అదుభ్తములు
చేశాడు. అనుకరణ చేయువారు అతనిని వెంబడించారు. వారు మొదటిగా
అయి ఉంటే, అతడు అనుకరణ చేయువాడై ఉండేవాడు. డండి, అతడు
పర్భువు యొకక్ వాకయ్మును కలిగియునాన్డు, మరియు పర్భువు దానిని సతయ్మని
రుజువుచేశాడు; అతడు నిశశ్బద్ముగా ఉనాన్డు.
170 మరియు, మీకు తెలుసా, అదే విషయము ఈ చివరి దినములలో వాగాద్నము
చేయబడియునన్ది? “యనేన్ మరియు యంబేలు మోషేను ఎదిరించినటుల్గా,
మీరు సతయ్ విషయములో చెడిన మనసాస్కిష్ గలవారు.” ఒక సంసథ్ ఒక దానిని…
ఒక మనిషిని ఆ సంసథ్ దావ్రా లోనికి తీసుకొనన్పుప్డు, అది దేవుని యొదద్ నుండి
రాలేదని అది పుతుంది; ఏలయనగా, పర్జల యొకక్ దృషిట్ని ఆకరిష్ంచటానికి
దేవుడు ఆ కారయ్ములను చేసాత్డు, మరియు అపుప్డు దానిని వరత్మానము
వెంబడిసుత్ంది. అది ఆలాగు కానటల్యితే, అపుప్డు అది దేవునిది కాదు. అది
దేవుడు కాదు! దేవుడు ఎలల్పుప్ దానిని చేసాత్డు.
171 దా దానిని గర్హించలేకపోయాడు. అతడు తినన్గా ఆయనతో
నడిచాడు, అతడు దానిని డలేదు.
172 కానీ నిజముగా, దేవుని చేత నిరణ్యించబడినవారు, ఆ నిజమైన వంశ
వృకష్ము, ఆ నిజమైన జీవపు అంకురము, జగతుత్ పునాదికి ముందే దేవునిలో ఉనన్
ఆ దేవుని ఆతమ్; గురుత్ంచుకోండి, ఈ రాతి దేవుని యొకక్ ఆతమ్ నిజముగా మీలో
కలిగియునన్ మీరు అకక్డ కీసుత్లో ఉనాన్రు, ఏలయనగా ఆయన వాకయ్ము యొకక్
పరి రణ్త యైయునాన్డు. దైవతవ్ము యొకక్ సరవ్ పరి రణ్త శరీరాకారముగా
ఆయనయై యునాన్డు. లోకమును ఆయనతో సమాధాన పరచుకొనుటకు,
దేవుడు కీసుత్లో ఉనాన్డు. మీరు దానిని నముమ్తారా? డండి, ఆయన కీసుత్లో
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ఉనాన్డు. అపుప్డు నీవు దేవునిలో ఉండి యునన్టల్యితే, ఒక వంశ వృకష్ము,
ఒక వాకయ్ము, ఆది నుండి ఉనన్ ఒక గుణ లకష్ణము, అపుప్డు నీవు ఆయనతో

మి మీద నడిచియునాన్వు, నీవు ఆయనతో మి మీద మాటాల్డియునాన్వు,
నీవు మిమీద ఆయనతో శర్మపడియునాన్వు, నీవు కలవ్రిలో ఆయనతో
చనిపోయియునాన్వు, మరియు నీవు ఆయనతో తిరిగి లేచియునాన్వు;
మరియు ఇపుప్డు, కీసుత్యేసులో పరలోకపు సథ్లములో రొచ్ండియునాన్వు,
ఆయనతో (వాకయ్ముతో) అది నీ ఆతమ్లో భుజించబడుచుండగా, నీవు ఆయనతో
సహవాసము చేయుచునాన్వు, అదే, “మనిషి దేవుని నోట నుండి వచుచ్ పర్తి మాట
వలన జీవించుట.”
173 మెథడిసుట్ వాకయ్ము కాదు, బాపిట్సుట్ వాకయ్ము కాదు; గురుత్ంచుకోండి,
బలి అరప్ణలో ఏదైనా మిగిలిపోతే, ఉదయము లోపు అది కాలిచ్వేయబడాలి,
’కారణము రేపు మరొక సంఘకాలమై యునన్ది. అది సతయ్ము? నిరగ్మనము, అది
సతయ్ము. ఒక గురుతు, బలిఅరప్ణ యొకక్ మాదిరి.
174 దావ్రము. “నేనొక సథ్లమునిసాత్ను. వదుద్…నేను మీకు ఇచుచ్ పర్తి దావ్రము
నొదద్ మీరు ననున్ ఆరాధించరాదు; కానీ అకక్డ ఒకే దావ్రమునన్ది, మరియు
ఆ దావ్రములో నేను నా నామమును ఉంచాను.” మరియు దేవుడు ఎకక్డ
ఆయన నామమును ఉంచాడో, ఆ సథ్లములోనే నీ యొకక్ అరప్ణను దేవుడు
సీవ్కరిసాత్డు. మనము అనిన్ రకములైన దావ్రములను చేశాము, కానీ దేవుడు ఒకే
దావ్రమును చేశాడు. దేవుడు ఒక దావ్రము చేశాడు, మరియు ఆ దావ్రము…
పరిశుదధ్ యోహాను 10వ అధాయ్యము, యేసు అనాన్డు, “నేనే ఆ దావ్రమును.”
175 దేవుడు యేసులో తన నామమును ఉంచాడు. నీవు దానిని నముమ్తావా?
ఆయన దేవుని కుమారుడై యునాన్డు. పర్తి కుమారుడు తన తండి యొకక్
నామములో వసాత్డు. ఆయననాన్డు, “నేను నా తండి నామములో వచాచ్ను, మీరు
ననున్ చేరుచ్కొనలేదు.” నేను నా తండి నామములో వచాచ్ను, నీవు నీ తండి
నామములో వచాచ్వు. యేసు తన తండి నామములో వచాచ్డు, కాబటిట్ తన తండి
పేరు యేసు; కచిచ్తముగా. ’ఏలయనగా తన తండి నామములో ఆయన వచాచ్డు.
176 “మరియు ననున్ మీరు చేరుచ్కొనలేదు. మరొకడు వచిచ్నపుడు, మీరు అతనిని
చేరుచ్కొంటారు.” మీరు సంఘశాఖలను తీసుకొని, వాటితో ముందుకు వెళతారు.
సరిగాగ్ ముందుకు వెళతారు, బైబిలు చెపిప్ంది, “ఈ సాథ్నమును నెరవేరుచ్టకు
వారు లేపబడియునాన్రు. గుడిడ్వారు, దిగంబరులు, దానిని ఎరుగనివారు.”
సంఘమా, మతమా, ఓ, చాలా నిషట్గా వారు, కయీను సరిగాగ్ అలాగే ఉనాన్డు;
బలిఅరప్ణ చేశాడు, హేబేలు చేసినటుల్గా సమసత్ము చేశాడు. కానీ పర్తయ్కష్త దావ్రా
ఆ సంసాక్రము ఏమిటో అతనికి బయలుపరచబడింది, పొలములోని ఫలములు
కాదు, నీ చేతులతో చేయునది ఏదో కాదు.
177 ఒక విశావ్సి వాకయ్ము శరీరధారిగా మారుటను డగలడు; ఇతరులు దానిని

డలేరు.
178 ఈ ఇశాయేలీయులంద , మోషే దానిని చేయుటను సియునాన్రు,
మరియు వారిని తినన్గా పైకి ఈ గొపప్ సభ జరుగవలసిన సథ్లమునొదద్కు తెచాచ్రు,
వారిలో పర్తీఒకక్రు అనాన్రు, “మేము బిలాముతో వెళతాము, ఏలయనగా డాకట్ర్



పర్వచనము దావ్రా తేటపరచబడిన ఈ కాలపు సంఘటనలు 31
బిలాము సరియే. అతడు చాలా చురుకైనవాడు, ఎకుక్వ చదువుకొనాన్డు, అనీన్,
కాబటిట్ మేము దానినే తీసుకొంటాము.”
179 దేవుడు ఎనన్ వారిని కష్మించియుండలేదు, వారిని అకక్డే అరణయ్ములో
నాశనము చేశాడు. మరియు సవ్యముగా యేసు అనాన్డు, “వారు ఎనన్ రారు,
వారిలో ఎవ రకిష్ంచబడలేదు.” యేసు అనాన్డు…
180 వారనాన్రు, “మా పితరులు నలువది సంవతస్రములు అరణయ్ములో మనాన్ను
తినాన్రు.”
181 ఆయననాన్డు, “వారిలో పర్తీఒకక్ చనిపోయారు, శాశవ్తముగా దేవుని
నుండి రమైపోయారు. వారిలో పర్తీఒకక్ చనిపోయారు.” నిశచ్యముగా!
కారణము వారు ఒక తపుప్ను వినాన్రు. మోషే, దేవుని చేత సతయ్మని రుజువు
చేయబడినవాడు, మరియు వాగాద్న మికి దారి పు ఒక నాయకుడై
యునాన్డు, మరియు ఇంత రముగా చకక్గా వచాచ్రు, కానీ ఇపుప్డు అతనితో
ముందుకు వెళళ్లేకపోయారు.
182 ఇపుప్డు, ఆ సతయ్మని రుజువు చేయబడినదానిని, విశావ్సులు దానిని

డగలరు, కానీ అవిశావ్సులు దానిని డలేరు.
183 డు కయప ఎంత నిషఠ్గలవాడో. ఆ యాజకులందరినీ డండి,
వారెంతో నిషఠ్ గలవారు. యేసు వారివైపు తిరిగి, అనాన్డు, “మీరు మీ తండియైన
అపవాది సంబంధులు, వాడి కియలే మీరు చేసాత్రు.”
184 కానీ అకక్డ కొందరు విశావ్సులు రొచ్ని ఉనాన్రు. యేసు, “నేను, నా
తండి ఒకక్టే” అని చెపిప్నపుప్డు, శిషుయ్లు అరథ్ం చేసుకోగలిగారేమో మీరు
తలంచగలరా? వారు దానిని వివరించలేకపోయారు. ఆయన చెపిప్నపుప్డు,
“మీరు మనుషయ్కుమారుని శరీరము తిని, ఆయన రకత్ము తాగితేనే గానీ మీరు
జీవము గలవారు కారు,” వారు దానిని వివరించగలరా? లేదు. కానీ వారు
దానిని నమామ్రు, కారణము దేవుడు శరీరధారిగా మారి, సతయ్మని రుజువు
చేయబడుటను వారు శారు.
185 యేసు అనాన్డు, “నేను నా తండి యొకక్ కియలు చేయని యెడల, ననున్
నమమ్వదుద్. కానీ నేను నా తండి యొకక్ కియలు చేసిన యెడల, నేను ఏమి
చేసాత్నని వాకయ్ము ముందుగా చెపిప్ందో, అపుప్డు మీరు…మీరు ననున్ నమమ్ని
యెడల, నేను చేయు కియలను నమమ్ండి, మీరు రకిష్ంచబడునటుల్.” శారా?
యేసు అనాన్డు, “నా గొఱెఱ్లు నా సవ్రము వింటాయి. వాటికి నా వాకయ్ము తెలుసు,
ఆ ఘడియ కొరకు అది సతయ్మని రుజువు చేయబడినపుప్డు వారు గురిత్సాత్రు.”
186 “సరే, కయపకు డా వాకయ్ము తెలుసు!” కానీ ఆ ఘడియ కొరకైన వాకయ్ము
కాదు. అతని లోనికి పరిసయుయ్లు ముళుళ్ కరర్తో నెటిట్నటుల్గా ఉనన్ వాకయ్మును
కలిగియునాన్డు, కానీ ఆ ఘడియ కొరకు రుజువు చేయబడిన వాకయ్ము కాదు.
187 “నా సవ్రము వారికి తెలుసు, నా చన వారికి తెలుసు, నా అదుభ్తము వారికి
తెలుసు.” ఎలా ఇపుప్డు…
188 ఓ, మన అంశము నొదద్కు వెళదాము, ’ఏలయనగా మనము దానిలోనికి
వెళళ్కపోతే ఎనోన్ లేఖనాలను తపిప్పోతాము, ’కారణము ఎలాగైనా కొనిన్
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నిముషములలో నేను తపప్క ముగించాలి, ’ఏలయనగా కొనిన్ నిముషములలో
పది గంటలు కావసుత్ంది. నేను ఆయనను పేమిసాత్ను.
189 సేన్హితులారా, ఆ దారి గుండా నడిచివెళిళ్, కొనిన్ కష్ణముల కితము కానుకలు
వేసిన పర్జలైన మీరు; నా పిలల్లకు భోజనము పెటిట్న పర్జలు, వారి వీపులపై
బటట్లు కపిప్నవారు; కానుకల పేల్టులో (మీరెంతో కషట్పడి, సంపాదించిన) మీ
డబుబ్లను వేసినవారు, ఆ డబుబ్ ఎకక్డకు వెళుతుందో మీకు తెలుసా? దేవుని

రిచ్ ఏమి , ఎనన్ ఎరుగని అనుయ్లకు సువారత్ తీసుకొని వెళుళ్టకు
అది నాకు సహాయపడుతుంది. పర్తి పైసాతో, నేను చేయునది అదియే, దేవుడే
నా తీరప్రి. ఇకక్డ కొందరు నావారు…ఇకక్డే ఒక మనిషి నా సంఘములోని
కోశాధికారి రొచ్ని ఉనాన్డు. ఒక వారమునకు మనకు వంద డాలరుల్ వసాత్యి,
అంతవరకే; దానిలో మిగిలినదంత వారు రాలేని విదేశీ డికల కొరకు
వెళుతుంది.
190 సంఘములు ననున్ కలిగియుండలేవు. నేను వారికి అవసరము లేదు.
లేదు. అది సతయ్ము! వారు నాకు పేరు పెడతారు: “అతడు…” వారంటారు,
“అతడు ‘యేసు నామము మాతర్మే,’ అను గుంపువాడు, లేక అలాటివాడు,
లేక భినన్మైన మతమును అనుసరించువాడు, ఒక ఢుడు, ఒక యెజెబెలు,
అదంతా అంటారు.” మరియు నేను దానికొరకు ఎదురు సాత్ను, వారు నా
పర్భువును “యెజెబెలు” అని పిలిచారు…యెజెబెలు కాదు, “బయలెజ్ బు”
అనాన్రు. ఆ చెడడ్ పేరులనిన్టితో వారు ఆయనను పిలిచారు. “వారు ఇంటి
యజమానిని ‘బయలెజ్ బు’ అని పిలిచినటల్యితే, ఆయన శిషుయ్లను ఇంకా
ఎంత ఎకుక్వగా పిలుసాత్రు?” కాబటిట్ అది ఏ భేదమును చెయయ్దు.
191 మరియు మీకై మీరుగా, దేవుని సహాయము వలన, నేను అకక్డ నిలబడి, ఏదో
చెబితే ఒక పెదద్ వేషధారిని, లేక, అది దేవుని నుండి వచిచ్నదని నేను తలంచి,
దానితో తినన్గా వరుసలోనికి రానా?
192 అయితే నేను మిముమ్లను పేమిసాత్ను మరియు సతయ్మేమిటో నాకు
తెలుసు…నేను ఎనన్డైనా పర్భువు నామములో చెపిప్నది నెరవేరలేదేమో మీరు
ఎపుప్డైనా వినాన్రా? లేదు. నేను ఎవరినైనా అడుగుతాను. అకక్డ వేలకొలది
సంగతులు చెపప్బడియునన్వి, అవనిన్ నెరవేరినవి. గురుత్ంచుకోండి ఆ
సమయములో స యేలు పిలువబడినపుప్డు, అతడు ఇలా అనాన్డని నేను
నముమ్తాను…? ఇశాయేలు వారు మిగిలిన దేశములోని పర్జల వలే తముమ్ను
తాము చేసుకోవాలనుకునాన్రు. అకక్డికే పెంతెకొసుత్ వారు వసుత్నాన్రు. మీరు
లోకములోని ఇతరుల వలే పర్వరిత్ంచగోరుచునాన్రు. మీరు అలాటి జాతి పర్జలు
కాదు. దానికి రముగా ఉండండి. పెదద్ సంఘములు మరియు చకక్ని పెదద్
వసుత్వులు, ఓ సోదరుడా, దానిని చేయవదుద్. పర్భువు రాకడ సమీపమై యునన్దని
మనము బోధించుచునాన్ము, మనము పొలములలోనికి వెళిళ్, అనుయ్లను
లెకిక్దాద్ము. డండి, దానిని రిచ్ ఏదో చెయయ్ండి.
193 కానీ, మీరు డండి, స యేలు అనాన్డు, “నేను ఎనన్డైనా నా
జీవనోపాధి కొరకు ఒకక్సారైనా మీ యొదద్ డబుబ్ ఎనన్డైనా తీసుకొనాన్నా?”
194 వారనాన్రు, “లేదు, స యేలు, నీవెనన్ అది చెయయ్లేదు.”
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195 అనాన్రు, “నేనెనన్డైనా పర్భువు నామములో చెపిప్ంది నెరవేరకుండా
ఉనన్దా?”
196 “ఓ, అది సతయ్ము, స యేలు. నీవు దేవుని యొదద్ నుండి పంపబడిన
పర్వకత్వు అని మేము నముమ్తాము. అవునండి. నీవు చెపిప్న సమసత్ నెరవేరినది,
స యేలు. కానీ ఎలాగైనా మాకు అది కావాలి.” మీరు డండి ఏమి
జరిగింది. ఓ సోదరుడా, లేఖనములు ముందుకు మరియు వెనుకకు లేఖనముల
గుండా పునరావృతమగుచునన్వి, ’ఏలయనగా అది దేవుడు చేయుచునన్
విధానమైయునన్ది, మీరు డండి. మీరు డండి, ఇలాటి సమయములోని
మీరు తాకుతారు.
197 మనము మన ముఖాయ్ంశమునకు తవ్రగా వెళదాము. ఇపుప్డు, ఈ
సమయమంతటి గుండా, నేను కనీసము ఇంకా నా అంశమునొదద్కు రాలేదు.
198 అది నా హృదయములో ఉనన్ది! నేను మిముమ్లను పేమిసాత్ను! లోకముతో
నశించిపోవదుద్! నీవు లోక సంబంధివైతే, నీవు లోకముతో నశిసాత్వు. నీవు దేవుని
సంబంధివైతే, నీవు ఆయనతో పునరుతాథ్నములోనికి వెళతావు. కాబటిట్ లోక
పేమ నుండి మరియు లోకసంబంధమైన కారయ్ముల నుండి ఈరాతి మీ పేమను
మారుచ్కోండి, ఈ ఆచారముల నుండి, కారయ్ముల నుండి తినన్గా కలవ్రికి మీ
అరప్ణ వైపు తినన్గా డండి; ఆ ఆధారములపై ఆయనను కలుసుకోండి,
’ఏలయనగా ఎనన్డైనా అదే ఆయన నినున్ కలుసుకొను సథ్లము. ఆయన…
199 “అది మా సంఘములో ఉనన్దని” మెథడిసుట్ వారనాన్రు; బాపిట్సుట్ వారనాన్రు,
పెంతెకొసుత్ వారనాన్రు, ఇది, పెసిబ్టేరియన్ లు, అది.
200 కానీ ఆయననాన్డు, “నేను ఒకే సథ్లములో వారిని కలుసుకుంటాను, నా
నామమును ఉంచిన సథ్లములో వారిని కలుసుకొంటాను.” అది యేసుకీసుత్లో.
అకక్డే దేవుడు ఆయన నామమును ఉంచాడు. ఆ ఒకే సథ్లములో ఆయన నినున్
కలుసుకొంటాడు; మరియు అది కీసుత్లో ఆయన వాకయ్మై యునాన్డు, నినన్, నేడు
ఒకేరీతిగా ఉనాన్డు. అది పాదముల నుండి, తొడల వరకు పెరిగింది. మరియు
ఇపుప్డు అది శిరసుస్లో ఉనన్ది, వెళుళ్టకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది; వధువులో రిత్
కొలమానములో, పెండిల్ కుమారుని వలే పర్తయ్కష్పరచుచునన్ది.
201 ఇపుప్డు తినన్గా తవ్రగా, మన పాఠాయ్ంశములోనికి వెళదాము, ఒక
పది నిముషాలపాటు, తరువాత ముగిదాద్ము. ఇపుప్డు మన అంశము,
మనమందర దానిని లెకక్లోనికి తీసుకొందాము. అది సాధారణముగా
సంభవించినటుల్గా, మన అంశముగా, అది మరలా సంభవించవలసియునన్ది.
202 దేవుడు తన పర్వకత్ను పంపియునాన్డు. మలాకీ 3 లో వాకయ్ము వాగాద్నము
చేసింది, నా రాకడను చించుటకు, “నా ముందు ఒక వరత్మానికుడను నేను
పంపుతాను,”
203 ఇపుప్డు మీరు దానిని రుజువు చేయగోరినచో, దానిని ని పించగోరినచో,
మతత్యి, 11వ అధాయ్యము, దానినే రుజువు చేసుత్ంది. యోహాను శిషుయ్లు, యేసు
నొదద్కు వచిచ్, “యోహాను చెరశాలలో ఉనాన్డు” అనాన్రు. “మేము నినున్ ఒకటి
అడుగుటకు వచాచ్ము…”
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204 యోహాను యొకక్ పకిష్రాజు నేతర్ము దానిని చితీకరించింది. అతడు
చెరశాలలో ఉనాన్డు, అతడు చనిపోబోవుచునాన్డు; “వెళిళ్, ఆయనను అడగండి”
అని అనాన్డు.
205 డండి, యోహాను అనాన్డు, “ఓ, ఆయన చేట ఆయన చేతిలో ఉనన్ది,
ఆయన తన కళల్మును బాగుగా శుభర్ము చేసాత్డు.” అపుప్డే వెయేయ్ండల్ పాలన
తినన్గా పారంభవుతుందని అతడు తలంచాడు, గోధుమ సిదధ్ముగా ఉనన్దని
అతడు తలంచాడు. కానీ, అది చనిపోయి, కాండము లోనికి వెళల్వలసియునన్ది,
మరలా తిరిగి వచిచ్ నిజమైన వధువును తయారుచేయాలి. కాబటిట్ అతడనాన్డు,
“ఆయన తన గోధుమలను కొటుట్లోనికి పోగుచేసి, పొటుట్ను అగిన్తో
కాలిచ్వేయును.” దానిని గమనించండి, ఆ యుగములో కీసుత్ రాకడను చించు
వయ్కిత్, అతడేమి చెపాప్డో అది జరుగుతుంది. “గోధుమలు…”
206 మీరు నిదర్పోవుట లేదని నేననుకొంటాను. గోధుమలు ఇకక్డునన్వి!
అవి కొటుట్లోనికి పోగుచేయబడతాయి. అది వధువు యైయునన్ది,
దానిలోని భాగము. పొటుట్ను రిచ్ అతడేమి చెపాప్డు? అది ఆరని అగిన్తో
కాలిచ్వేయబడుతుంది. మీరు వెతుక గలిగినపుప్డే, రకష్ణను వెతకండి. గోధుమగా
ఉండండి, పొటుట్గా కాదు. డండి? జీవములోనికి వెళళ్ండి, పాత చచిచ్న

పములోనికి కాదు, కీసుత్ యొకక్ జీవములోనికి వెళళ్ండి, శరీరధారిగా
మారిన వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడింది, మరియు అటుల్ రుజువు చేయబడింది.
ఇది పోగుచేయు కాలము, కలగలుపు రాబోవుచునన్ది. మీరు గోధుమలోనికి
పర్వేశించుట మంచిది, ’కారణము తొకక్ వెనుక విడిచిపెటట్బడబోవుచునన్ది.
207 డండి, అది సంభవించుటను మనము సాత్ము, యేసు…నా లేఖనము

రిత్చేయుటకు ఇకక్డ, ఈ మతత్యి 11. డండి, ఆయన యోహానుకు
ఇవవ్లేదు…ఆయననాన్డు, “ఇపుప్డు, ఆగు, నేను యోహానుకు అతడు ఎలా
పర్వరిత్ంచాలో ఒక పుసత్కమును ఇసాత్ను, చెరశాలలో ఉనన్ ఒక విశావ్సి.” ఆలాగు
చెపప్లేదు! ఆయననాన్డు, “చు ట్ నిలబడి, ఏమి సంభవిసుత్ందో గమనించండి.
వెళిళ్ ఏమి సంభవిసుత్ందో యోహానుకు చెపప్ండి; కుంటివారు నడుచుచునాన్రు,
గుడిడ్వారు పు పొందుచునాన్రు, మరణించిన వారు తిరిగి బర్తుకుచునాన్రు,
మరియు బీదలకు సువారత్ పర్కటించబడుచునన్ది.” కచిచ్తముగా పర్వకత్ ఏమి
చెపాప్డో అదే నెరవేరుచునన్ది. “మరియు నా విషయమై అభయ్ంతర పడనివాడు
ధనుయ్డు.”
208 అతని శిషుయ్లు కొండ ఈ వైపు నుండి ఆ వైపునకు వెళుళ్ట పారంభించారు,
ఆయన తిరిగి, అనాన్డు, “యోహానును డటానికి వెళిళ్నపుడు మీరు
ఏమి డటానికి వెళాళ్రు? సనన్ని వసత్ములు ధరించుకొనన్ ఒక మనిషిని,
కాలర్ చు ట్ ఎగరవేయుచునన్ ఒక మనిషిని మీరు డటానికి వెళాళ్రా?”
ఆయననాన్డు, “వారు రాజ’ భవనములో ఉంటారు, వారు చినన్ పిలల్లను ముదుద్
పెటుట్కొని, చనిపోయిన వారిని సమాధి చేసాత్రు, రెండంచులు గల ఖడగ్మును
ఎలా పటుట్కోవాలో వారికి తెలియదు.” శారా? ఆయననాన్డు, “మీరు దేనిని

డటానికి వెళాళ్రు? ఒక గాలికి కదులుచునన్ రెలుల్నా?” (“యోహాను, ఇకక్డకు
రా, నీవు ఇకక్డకు వసేత్ ఎకుక్వ డబుబ్లు ఇసాత్ము.” “మంచిది, దేవునికి మహిమ,
ఇక నేను ఎంతమాతర్ము మెథడిసుట్ను కాను, నేను పెంతెకొసుత్గా ఉంటాను,
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నేను పెసిబ్టేరియన్ గా ఉంటాను, ఎకుక్వ డబుబ్లు ఉనన్ంత వరకు నేను ఇలా
ఉంటాను, అలా ఉంటాను.”) ఆయననాన్డు, “గాలికి కదులుచునన్ రెలుల్ను

డటానికి మీరెనన్ వెళళ్లేదు.” “ఒక పర్వకత్ను డటానికి మీరు వెళాళ్రా?”
ఆయననాన్డు, “అవును, ఒక పర్వకత్ కంటే గొపప్వాడు.”
209 యోహాను, అతడు ఇవవ్గలిగే అతి తకక్వు మరాయ్దను యేసుకు ఇచాచ్డు. అది
ఆ విధానములోనే రావలసియునన్దని తెలుసుకోండి; ఆయనను పరిచయము
చేసి, ఆ చనను ఆయన మీద సిన తరువాత, ఆయననాన్డు, “ఈయన
మెసీస్యా,” అని, తరువాత అతడు వచిచ్ అడుగుచునాన్డు, “నీవు ఆయనవేనా, లేక
మేము మరొకరి కొరకు కనిపెటాట్లా?”
210 కానీ, డండి, యేసు దానిని ఎరిగినవాడై, అతనికిచిచ్న గౌరవము,
అనాన్డు, “మీరు దేనిని డటానికి వెళాళ్రు, గాలికి కదలుచునన్ రెలుల్నా?”
“ఈ దినము వరకు సీత్లు కనినవారిలో యోహాను కంటే గొపప్వాడు లేడు.” అది
నిజము! ఆ మనిషికి చెలిల్ంచిన ఎలాటి మరాయ్ద!
211 కానీ, మీరు డండి, అది అకక్డే ఉనన్ది, మలాకీ చెపిప్నటుల్గా, ఆయన
రాకడను చించు వయ్కిత్ వసుత్నాన్డని కచిచ్తముగా వారి ముఖము ముందే, ఆ
పర్వచనము తినన్గా నెరవేరింది. ఇపుప్డు, అది మలాకీ 3, మలాకీ 4 కాదు.
212 బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మలాకీ 3, యేసు ఆ రీతిగా చెపాప్డు. వారు
ఆయనను అడిగినపుప్డు, అనాన్రు, “శాసుత్లు ఎందుకు చెబుతునాన్రు…”

ఆయననాన్డు, “అతడు ఇదివరకే వచాచ్డు. వారు చెపిప్నటుల్గానే వారు
చేశారు.”
213 కానీ, గురుత్ంచుకోండి, మలాకీ 4, మలాకీ 4 యొకక్ పర్వకత్, బాపిత్సమ్మిచుచ్
యోహాను యొకక్ నాలుగవ రాకడ, లేక, ఏలీయా ఐదవ రాకడ పర్కటన
2గా ఉంటుంది, ఇదద్రు సాకుష్య్లు, ఆయన దులలోని శేషము కొరకు
వచుచ్నపుప్డు. కానీ దేవుడు అదే ఆతమ్ను ఐదు సారుల్ వాడుకొనియునాన్డు:
కృప, J-e-s-u-s, అది ఎలల్పుప్ యేసుగా ఉనన్ది; F-a-i-t-h, g-r-a-c-e,
ఆ విధముగా. మీరు శారా? ఐదు అను సంఖయ్ కృపా సంఖయ్, ఆయన దానిని
వాడుకొనాన్డు. కేవలము డు కాదు, రెండు, డు, నాలుగు వాడలేదు. అది
ఐదు సారుల్ ఆయన దానిని వాడుకొనాన్డు.
214 ఇపుప్డు, మనము ముగించబోవుచుండగా, తవ్రగా గమనించండి.
ఆయననాన్డు, “అది అతనిని రిచ్యే మాటాల్డబడియునన్ది, ‘నా తను
నాకు ముందు పంపుతాను.’”
215 కానీ మలాకీ 4 లో, ఆ పర్వకత్ పర్వచించిన వెంటనే, మి అంత
కాలిపోతుంది, మరియు దురామ్రుగ్ల డిద మీద నీతిమంతులు నడుసాత్రు.

డండి? కచిచ్తముగా! అది మలాకీ 4 యొకక్ పర్వచనము.
216 మరియు కా 17 లో గమనించండి, ఆయన అకక్డ చెపాప్డు, “చివరి
దినములు, మరలా సొదొమ గొమొఱాఱ్ వలే ఉంటాయి.” మనము దానిని
కలిగియునాన్మా? మరలా మనము సొదొమ గొమొఱాఱ్లను కలిగియునాన్ము?
పర్పంచములనిన్ , దానివైపు డండి. ఇంగాల్ండు దేశమును రిచ్
అతడేమి చెపాప్డో డండి, సమసత్ వంకరగా మారిపోయినది. ఆహారము
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సహితము వంకరగా మారిపోయింది. మరియు సైనుస్ ఏమనన్దో ఇకక్డ
డండి, రీడర్స్ డైజస్ట్ లో ఇకక్డ మీరు సాత్రు, అది గత మాసమని

నేననుకొంటాను, వారనాన్రు, “చినన్ బాలురు మరియు బాలికలు ఇరవై లేక
ఇరవై ఐదు సంవతస్రముల మధయ్లో మధయ్ వయసుస్నకు వసుత్నాన్రు.” నేను

టములలో వారిని కలుసుకునాన్ను, చినన్ బాలికలు, ఇరువది లేక ఇరువది
రెండు సంవతస్రములలో, వారికి ఋతుసావము ఆగిపోవుచునన్ది. ఎందుకది
నియమించబడింది? వంకర, సంకరణము చేయుట దావ్రా. అదే కచిచ్తముగా
శరీరమును మొతత్ము కుళళ్జేసింది. మనము కేవలము ఒక సంకరజాతి మొకక్
కంటే ఎకుక్వకాదు.
217 మీరు ఒక సంకరజాతి మొకక్ను తీసుకొని, బయట ఉంచండి, పర్తీ పురుగు
దానిలోనికి పరుగెతుత్తుంది, కానీ ఒక నిజమైన, అసలైన వృకష్ము, పురుగు
దానిలోనుండి పారిపోతుంది, అది దాని మీద నిలబడలేదు. మరియు అదే
సంఘముతో వచిచ్న చికుక్, మనము దానిని సంకరణము చేశాము.
218 పెరీ గీన్ యొకక్ ముసలి గురర్ముతో వచిచ్న ఇబబ్ంది అదియే, మొనన్టి
దినమున అది ఆ కురర్వాడిని విసిరివేసింది, అది పావు వంతు గురర్ము తపప్ ఏమీ
కాదు. డండి.? ఒకే విషయమేమనగా…అది ఒక కంచర గాడిద వలే ఉనన్ది,
ఒక కంచర గాడిదయై యునన్ది. దాని తండి ఎవరో, దాని తలిల్ ఎవరో దానికి
తెలియదు, దానికి ఏమి తెలియదు; అది సగము గురర్ము మరియు సగము
గాడిద, సగము ఇది, సగము గాడిద; వాడేమైయునాన్డో వాడికి తెలియదు.
నీవెనన్ …వాడి జీవితమంతటిలో నినున్ తనున్టకు కనిపెడతాడు. అది నిజము!
“కురర్వాడా రా, కురర్వాడా రా” అని నీవు వాడిని పిలవచుచ్. వాడు వాడి చెవులను
నికిక్ంచి, “హ! హ! హ!” అంటాడు. శారా?
219 “అదుభ్తములు జరుగు రోజులు గతించిపోయినవని, వీరిలో కొందరు
చెబుతునన్పుప్డు, హ! హ! హ!” అని ఈ సగము జాతివారు, ఈ సంఘ సభుయ్లుగా
ఉండవలసినవారు, ఈ కైసత్వులు అంటారు. నేను దీనిని ఒక తమాషాగా
చెపుప్టలేదు గానీ, అది సతయ్మై యునన్ది. కానీ ఒక నిజమైన, వంశవృకష్ము
కలిగినది, సోదరుడా, అతనికి తెలుసు వాడి తండి ఎవరో, అతని తలిల్ ఎవరో,
అతని తాత ఎవరో, అతని అమమ్మమ్ ఎవరో, నీవు వాడికి ఏదైనా నేరప్వచుచ్ను,
వాడు నిజమైన వాడు.
220 పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా పుటిట్న ఒక నిజమైన కైసత్వుడు, దేవుని యొకక్ శకిత్తో
వాకయ్ముతో నింపబడినవాడు, అతని తండి ఎవరో, అతని తలిల్ ఎవరో, అతని తాత
ఎవరో, అతని అమమ్మమ్ ఎవరో అతనికి తెలుసు, దానిని రిచ్ అంతా అతనికి
తెలుసు. అతనికి ఏదైనా నీవు నేరప్వచుచ్.
221 కానీ సగము జాతివారు, వారే సంఘమునకు వచేచ్ది. వారే లోకమునకు
మరియు మత సంసథ్లకు మధయ్లో సంకరమైనవారు, ఇకక్డ కొంచెము,
అకక్డ కొంచెము వాకయ్ము ఉంచుతారు, మోసగించుటకు అది చాలును.
అది నిజము. నిజమైన దేవుని వాకయ్ము అకక్డ కయపకు మరియు వారికి
పర్తయ్కష్పరచబడినపుడు, వారు దాని నుండి రముగా వెళిళ్పోతారు, వారికి
తెలియదు. సంకరజాతి!
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డా, యోహానును రుజువుచేసింది. అతడనాన్డు, “అరణయ్ములో ఒక పర్వకత్,
కేకవేయు ఒకని శబద్ము, ‘పర్భువు మారగ్మును సిదధ్పరచుడి, ఆయన మారగ్ము
సరాళము చేయుడి.’” సంఘము ఆయనను నమమ్లేదు, ఏలయనగా అతడు
వారి గుంపుకు చెందినవాడు కాదు. ఆ పర్వకత్ ఒక అరణయ్ములో పెంచబడాడ్డు,
ఎవరినీ ఎరుగని వాడుగా పైకి వచాచ్డు. ఏలీయా కలిగియునన్ అదే ఆతమ్ అతడు
కలిగియునాన్డు: అతడు అరణయ్పు మనిషి, అతడు అవినీతిపరులైన సీత్లను
దేవ్షించాడు.
223 గురుత్ంచుకోండి ఏలీయా ఎలా…అతని తల తీసివేయబడుటకు ఏది
కారణమైంది? యెజెబెలు. అతని మరణమునకు యెజెబెలు కారణమైయునన్ది.
అది అతనిని అరణయ్మునకు తరిమినది.
224 బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను, మరొక అరణయ్మును పేమించువాడు, ఒక
వేటగాడు, ఒక కటెట్లు నరుకువాడు. అతనిని గమనించండి. అతనికి విదయ్
లేదు. అతని అంశములను గమనించండి, అతడు ఒక వేదాంత పండితుడు
కాదు. అతడనాన్డు, “ఓ సరప్సంతానమా!” అరణయ్ములో నీవు కనుగొనే బహు
మురికి జీవి, యుకిత్గలది, ఒక పాము. మరియు ఆ యాజకులను అతడు
“సరప్సంతానము! అని పిలిచాడు. రాబోవు ఉగర్త నుండి తపిప్ంచుకొనుటకు
మీకు బుదిధ్ చెపిప్నవాడెవడు? ‘మేము దీనికి, దానికి, పలాన దానికి
చెందినవారమని చెపుప్టకు పర్యతన్ము చేయవదుద్,’ ఏలయనగా నేను మీకు
చెబుతాను, దేవుడు అరణయ్ములోని రాళళ్ వలన చేయగలడు.” ఇంకా, “గొడడ్లి”
(అతడు వాడినదేమిటి?) “చెటుట్ వేరున ఉంచబడియునన్ది; మరియు మంచి
ఫలములు ఫలింపని పర్తి చెటుట్ నరకబడి, అగిన్లో వేయబడును.” ఆమేన్.
225 అతడు పర్కృతి యొకక్ బోధకుడై యునాన్డు. ఒక గొపప్ దైవజనుడు,
సవ్లప్కాలము జీవించాడు, కానీ నిశచ్యముగా అతడు మిని మండించాడు.
అతని ఆరు నెలల పరిచరయ్లో అతడు ఆ తరమును రచ్పోవునటుల్ చేశాడు.
అతని నుండి ఆరు నెలలు పొందటానికి, దేవుడు అతనిని ముపప్యి యేండుల్
పెంచాడు. అయితే దేవుడు తన సవ్ంత మారగ్ములో చేసాత్డు, ఆయన పంట ఏదో
ఆయనకు తెలుసు.
226 ఇపుప్డు మనము కనుగొనినది ఏమనగా, కచిచ్తముగా అదియే అకక్డ
సంభవించియునన్ది. వారు అతనిని నమమ్లేదు, ఏలయనగా అతడు వారి వాడు
కాదు. వారు నమమ్లేదు. సరవ్సాధారణముగానే వారు దానిని చేశారు, వారు
దానిని డలేదు. మలాకీ 3 యొకక్ దేవుని మాటను వారు నమమ్లేదు, లేనిచో
వారు తేటగానే సేవారు, అకష్రము దావ్రా, అతడు రాకడ చించువాడని.
నాలుగువందల యేండల్ పాటు వారికి పర్వకత్ లేడు, మరియు ఇకక్డ అకసామ్తుత్గా
ఒకరు రంగము మీదకు లేచారు. డండి? పర్జలు, విశావ్సులు అతడు అలా
ఉంటాడని వారు నమామ్రు. డండి, వారు దానిని నమమ్లేదు. వారు నమమ్లేదు,
’కారణము అకష్రము సం రణ్ముగా నెరవేరుట వారు సినపుప్డు, అతడు ఏమి
చేసాత్డని ఆయన చెపాప్డో, సమసత్ తేటగా రుజువు చేయబడింది, వాకయ్ము
తినన్గా నీళళ్లోనికి, పర్వకత్ యొదద్కు వచిచ్ంది. వారకక్డ నిలబడాడ్రు.
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227 యోహానును రిచ్ అకక్డ అనేకమంది వాదిసాత్రు. డండి, యోహాను
అనాన్డు, “నేను నీ చేత బాపిత్సమ్ము పొందవలసియుండగా, నీవు ఎందుకు నా
యొదద్కు వసాత్వు?”
228 యేసు అనాన్డు, “ఇపప్టికి దీనిని కానిముమ్, ఈలాగు దీనిని నెరవేరుచ్ట,
దీనిని చేయుట (తగియునన్ది) మనకు తగియునన్ది. మంచిది. యోహాను,
నీవు ఒక పర్వకత్వై యునాన్వు, హాజరుపరచబడుటకు ముందు బలిఅరప్ణ
కడుగబడవలసియునన్దని నీకు తెలుసు. మరియు నేను ఆ అరప్ణను, నీవు
ఒక పర్వకత్వై యునాన్వు, నీకు అది తెలుసు.” అపుప్డు ఆలాగుననే అతడు
ఆయనకు బాపిత్సమ్ము ఇచాచ్డు. డండి? అది అదేయై యునన్దని అతడు
ఎరిగి యుండెను.
229 డండి, వారు అతనివైపు సి నవావ్రు, “విదయ్ లేని వెరివాడు, ఒక అడవి
మనిషి, కేకలు వేసేవాడు,” అని పిలిచారు, అదే విధముగా, ఆ పర్వకత్ యేసు యొకక్
మొదటి రాకడను చించాడు.
230 వారు అది అని నేను చెపప్ను…నిజమైన దానికి ఈరోజు అదే అనుకరణను
వారు కలిగిలేరా. పరి రణ్ముగా, వారు చేసాత్రు. కానీ, గురుత్ంచుకోండి, మీరు ఒక
నకిలీ డాలరును సినపుప్డు, దానినుండి తయారుచేయబడిన ఒక నిజమైన
డాలర్ ఉనన్ది. ఒక కైసత్వుడుగా అకక్డ ఒకడు అనుకరణ చేసుత్నన్పుప్డు, అకక్డ
తపప్క ఎకక్డో ఒక నిజమైన కైసత్వుడు ఉండాలి; అది కాలేదు, అది అసలైయునన్ది.
నీవు తపప్క అసలైన దానియొదద్కు వెళాళ్లి. అయితే మొదటి దానిని పరీకిష్ంచు,
అసలైనది కచిచ్తముగా వాగాద్నముతో ఉనన్దేమో డు. అది అలా ఉంటే,
ఇపుప్డు దానిని నముమ్: ఆ యుగము యొకక్ వాగాద్నము.
231 అపుప్డు యోహాను యొకక్ పర్వచనము దేవుని యొకక్ కర్మములో రుజువు
చేయబడింది. వాకయ్ము పర్వకత్ యొదద్కు వచిచ్ంది, ఆ వయ్కిత్ అతడు అని నిజముగా
రుజువుచేసింది.
232 మరలా యేసు వచాచ్డు…ఆ పర్వచనముపై వారి యొకక్ గర్హింపునకు
భినన్ముగా. వారు దానిని ఆ మారగ్ములో అరథ్ము చేసుకోలేదు. (ఇపుప్డు, మనము
అంతములోనికి వెళుళ్చునాన్ము.) కానీ పర్వకత్ యొకక్ మాటల పర్కారము, అకష్రము
పర్కారము అది నెరవేరినది. పర్వచనము నెరవేరచ్బడియునన్ది; అయితే వారు అది
ఏ విధానములో ఉంటుందని తలంచారో, అది ఆ విధానములో లేదు. ఇపుప్డు,
ఏది సతయ్మో, ఏది అసతయ్మో అని వారు ఎలా ఎరిగి ఉండేవారు? అది దేవుని
చేత రుజువు చేయబడుట సే, అది ఆయన ఏమి చెపిప్యునాన్డో దానిని,
ఆయన అనువదించుచునాన్డు. అకక్డ అబదధ్పు యేసులు లేచియునాన్రు, ఒక
మనిషిని నడిపించారు, ఒక గుంపు…అరణయ్ములోని నాలుగువందల మంది;
అయితే ఆయన ఎనన్ దానిని వాకయ్ముతో రుజువు చేయలేదు, మీరు డండి,
ఆయన చెపిప్నటుల్గా.
233 యేసు, ఆయన వచిచ్నపుప్డు, ఆయన ఒక పర్వకత్గా ఉండవలసియునాన్డు.
అది సతయ్ము! మరియు ఈ రోజు, యేసు తిరిగి రాకముందు, శరీరములో
ఆయన ఒక వయ్కిత్గా, సం రణ్ముగా పర్తయ్కష్బడుటకు ముందు. దానిని
ఆలోచించండి! యేసు అనాన్డు, “సొదొమ దినములలో ఉనన్టుల్గా,
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మనుషయ్కుమారుని రాకడలోను ఉంటుంది, మనుషయ్కుమారుడు
పర్తయ్కష్మగు దినమున జరుగుతుంది.” ఏది పర్తయ్కష్పరచబడుతుంది?
విపప్బడుతుంది, తెలియపరచబడుతుంది. రహసయ్ము ముందుకు తేబడింది,
బయలుపరచబడింది. మనుషయ్కుమారుడు పర్తయ్కష్మగు దినమున, లోకము
సొదొమ సిథ్తిలో ఉంటుంది. మనము దానిని కలిగియునాన్ము, మనము దానిని
కలిగిలేమా? అవును! ఎంతమంది నముమ్తారు? అది సొదొమ సిథ్తిలో ఉనన్ది. అది
కచిచ్తముగా సతయ్ము! డండి అది ఇపుప్డు ఎకక్డ అసత్మించుచునన్దో.
234 గురుత్ంచుకోండి, మీరు డుకొనే పర్తీ గుంపులలో అకక్డ ఎలల్పుప్

డు వరగ్ముల పర్జలుంటారు, వారు, వేషధారులు, అవిశావ్సులు,
నిజమైన విశావ్సులు. మనము పర్తీ గుంపులో వారిని కలిగియునాన్ము.
కాలమంతటి గుండా వారుండియునాన్రు. అకక్డ సొదొమీయులునాన్రు, అకక్డ
లోతీయులునాన్రు, మరియు అకక్డ అబాహామీయులునాన్రు.
235 అబాహాము బయటకు పిలువబడిన గుంపు, ఆరంభము నుండే అతడు
సొదొమలో లేడు. ఇపుప్డు ఆ వరత్మానమును గమనించండి! వారు ఒక వాగాద్న
కుమారుని కొరకు కనిపెటుట్చునాన్రు, ఎనోన్ సంవతస్రముల నుండి. దేవుడు
అబాహామునకు ఎనోన్ గొపప్ చనలు, అదుభ్తములు పించియునాన్డు,
కానీ ఇకక్డ దేవుడు సవ్యముగా ఒక మనిషిగా దిగివచాచ్డు!
236 నీవంటావు, “అది ఒక త.”
237 అబాహాము ఆయనను, “పర్భువు,” అని పిలిచాడు, పెదద్ అకష్రాలలో L-o-
r-d. బైబిలు చదివే ఏ వయ్కిత్కైనా తెలుసు, పెదద్ అకష్రాలలో L-o-r-d అనగా
ఎలోహిం అయి ఉనాన్డు. “ఆదియందు దేవుడు,” పర్భువైన దేవుడు, ఎలోహిం,
సరవ్శకిత్మంతుడు. “పర్భువైన దేవుడు, ఎలోహిం” అని అబాహాము ఆయనను
పిలిచాడు.
238 ఇపుప్డు గమనించండి, అకక్డ ఇదద్రు వయ్కుత్లు ఒక వరత్మానముతో సొదొమ
లోనికి వెళాళ్రు, మరియు వారు సొదొమ వారికి బోధించారు. వారు ఏ చక
కియ చేయలేదు, కానీ వారిని గుడిడ్వారిగా చేశారు; అదే సువారత్ పర్కటన
అవిశావ్సిని గుడిడ్వాడిగా చేసుత్ంది.
239 కానీ గమనించండి ఎలాంటి చనను అబాహాము గుంపు పొందారు!
240 ఇపుప్డు, మనము అబాహాము యొకక్ రాజ సంతానముగా
ఉండవలసియునాన్ము, ఇసాస్కు సహజమైన సంతానము. కానీ విశావ్స
సంతానము, వాగాద్న వాకయ్మునందలి విశావ్సము, వాగాద్న వాకయ్ము (దీనిని
తపిప్పోవదుద్) ఆ రాజ సంతానమై యునన్ది; అదే అబాహాము యొకక్ విశావ్స
సంతానము. “కీసుత్లో మరణించుట దావ్రా, మనము అబాహాము యొకక్
సంతానమై యుండి, వాగాద్నము పర్కారము ఆయనతో వారసులమై యునాన్ము.”
241 గమనించండి అదంత జరుగుతునన్పుప్డు, అకక్డ సొదొమలో ఇదద్రు
సేవకులు ఒక గొపప్ వరత్మానమును బోధించుచునాన్రు.
242 అకక్డ అబాహాము యొకక్ గుంపుతో ఒకడు రొచ్నాన్రు, ఆయన వారితో
వెరివాడు కాలేదు. ఇపుప్డు అబాహాము గుంపుతో నిలిచియునన్ ఒకనిని
గమనించండి, ఆయన ఎలాటి చనను వారికి ఇచాచ్డు. ఆయననాన్రు…
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ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకోండి, దానికి ముందు కొనిన్ రోజుల కితం అతని పేరు
అబాము; మరియు అది S-a-r-r-a, అది S-a-r-a-h (రాజకుమారి) కాదు.
మరియు ఈ వయ్కిత్, తన వీపును గుడారము వైపు తిపిప్ రొచ్నన్ వయ్కిత్…
243 అపప్టి సీత్లు, ఇపుప్డునన్ వారికంటే వేరుగా ఉండేవారు. మీకు తెలుసా, వారు
వెళిళ్ వారి భరత్ యొకక్ పనిని సమసత్ము చేయాలి. అయితే వారు ఇంటిలోనే
ఉండేవారు; ఇపుప్డు జరిగినటుల్గా అపుప్డు వారు చేసేవారు కాదు.
244 కాబటిట్ తలు అకక్డ రొచ్ని ఉనాన్రు. వరత్మానికుడు, ఆయననాన్డు,
“అబాహామా, నీ భారయ్యైన (S-a-r-a-h) శారా ఎకక్డ?” ఆయనకు ఎలా
తెలుసు? ఆయనకి అది ఎలా తెలుసు?
245 అబాహాము అనాన్డు, “నీ వెనుక గుడారములో ఉనన్ది.”
246 ఆయననాన్డు, “నేను నీకు వాగాద్నము చేసినటుల్గా జీవపు కాలములో నేను
నినున్ దరిశ్ంచబోవుచునాన్ను. నేను నినున్ దరిస్ంచబోవుచునాన్ను.” మరియు
శారా ఒక విధంగా తనలోతాను నవువ్కొనన్ది.
247 ఆయన వీపును గుడారము వైపు తిపిప్యుండగా, ఆయననాన్డు, “ఎందుకు
శారా, ‘ఈ కారయ్ములు ఎలా జరుగుతాయి అని నవివ్ంది?’” ఆ సమయములో
ఆమె అబాహాము యొకక్ వధువుగా ఉండకపోతే, దేవుడు ఆమెను చంపేవాడు.
ఆలాగుననే ఈరోజు మన అవిశావ్సమంతటితో మనము కీసుత్లో ఉండకపోతే,
మనమును చంపబడేవారము. అది అకక్డే మనలను పటుట్కుంటుంది, డండి.
ఆయన అబాహామును గాయపరచకుండా శారాను తీసుకొనలేడు. డండి?
248 కాబటిట్ గురుత్ంచుకోండి, యేసు అనాన్డు, “సొదొమ దినములలో
జరిగియునన్టుల్గా, మనుషయ్కుమారుని రాకడలో జరుగును.” లోకము
సొదొమ సిథ్తిలో ఉనన్దని పర్తిఒకక్ సమమ్తించుట మనము సాత్ము. నేను
ఈ మధయ్నే ఇకక్డ లాస్ ఏంజిల్స్ లో వారాత్పతికను శాను, దానిలో చెపప్బడింది,
“పురుష సంయోగులు, పర్తి సంవతస్రము, ఇరవై లేక ముపప్యి శాతం
లాస్ ఏంజిల్స్ లో ఎకుక్వగుచునాన్రు.” అంతమటుట్కు…ఓ, అది భయంకరము!
మన పర్భుతవ్ములో, పర్తిచోట దౌరాభ్గయ్ముగా ఉంది, సమసత్ వంకరగా
మారుతుంది. అది సతయ్ము! సమసత్ , సమసత్ పదధ్తి, సంఘము మరియు
సమసత్ వంకరగా చేయబడింది. అది ఒక వంకర యుగములో ఉనన్ది.
249 ఇపుప్డు, వేదాంత పండితులారా, నా సోదరులారా, నేను మిముమ్లను ఒకటి
అడుగుతాను. నా పియమైన సోదరుడా, నేను నీకు వయ్తిరేకముగా మాటాల్డుట
లేదు; నీకు సహాయము చేయుటకు నేను ఇకక్డ ఉనాన్ను, సోదరుడా. దేవుని
వాకయ్ము ఏది సతయ్మని చెపుప్చునన్దో దానిపై నిలబడి, నీ చేతిని పటుట్కొని,
వీటనిన్టి నుండి పైకి ఎతుత్టయే. అది నిజము!
250 కానీ ఇకక్డ డండి, ఇపప్టి వర సొదొమలో అతని పేరు h-a-m తో
అంతమయేయ్ వరత్మానికుని మనము కలిగియుండలేదు. మనము ఒక సప్రజ్న్ ని
కలిగియునాన్ము, ఒక వెసీల్ని కలిగియునాన్ము, ఒక థర్ ని కలిగియునాన్ము,
సమసత్మును కలిగియునాన్ము, కానీ ఎనన్డు ఇంతవరకు h-a-m తో
ముగించబడు ఒక అంతరాజ్తీయ వరత్మానికుని మనము కలిగియుండలేదు.
అది నిజము! డండి, G-r-a-h-a-m, ఆరు అకష్రాలు, G-r-a-h-a-m,



పర్వచనము దావ్రా తేటపరచబడిన ఈ కాలపు సంఘటనలు 41
బిలీల్గాహం; ఆ పేరుగాంచిన సువారీత్కుడు, దేవుని గొపప్ పనివాడు, ఒక మనిషి
దేవుని నుండి పంపబడాడ్డు. అతడు నీతీకరణముతో ఎంతో నిమురుచునాన్డు,
మరియు దేశములను కుదిపివేయుచునాన్డు, డండి. అది అది కాదు…
251 పెంతెకొసుత్ సంఘమునకు ఓరల్ రాబర్ట్  ను డండి. ఎనన్డైనా అలాటి
ఒకరు ఉనాన్రా?
252 ఆరు అకష్రాలు, ఏడు కాదు. అబాహాము, A-b-r-a-h-a-m, ఏడు అకష్రాలు,
బిలీల్ గాహం, G-r-a-h-a-m, ఆరు అకష్రాలు.
253 ఇపుప్డు వరత్మానికుల వైపు డండి. మనము రుచ్నన్ సమయము

డండి, ఎనన్ చరితర్లో అలాటి సమయము లేదు. పర్తీ గుంపుకు ఆయన
వాగాద్నము చేసిన అవే చనలను డండి. వారు ఎకక్డ ఉనాన్రో డండి.
అదే, కచిచ్తముగా, ఎవరి సాథ్నములో వారు కర్మముగా రొచ్నాన్రు. పర్కృతి,
పర్పంచము, సమసత్ , సమయము పర్కారము కచిచ్తముగా రొచ్నన్ది.
254 ఇపుప్డు దీనిని తపిప్పోవదుద్, మనము ఈ మిగిలిన లేఖనములను
చితీకరించుచుండగా. తవ్రగా ఇపుప్డు, ఏలయనగా నేను ఎకుక్వసేపు మిముమ్ను
నిలిపియుంచాను. పిలుపు…ఇకక్డ డండి. మరియు పర్వకత్ పర్కారము, అతడు
కచిచ్తముగా వాకయ్మునొదద్కు వసాత్డు, కచిచ్తముగా సమయమునకు.
255 ఇపుప్డు మనము జీవించుచునన్ యుగమును డండి. మనము తినన్గా
సొదొమ కాలములో జీవించుటలేదా? అబాహాము గుంపు యొకక్ వరత్మానికుని

డండి. సంఖయ్లను డండి, అకష్రములు అతని పేరు యొకక్ సంఖాయ్
పదము. నీవంటావు, “అకక్డ పేరులో ఏమీ లేదు.” ఎవవ్రినీ నీకు ఆ మాటను
చెపప్నీయవదుద్. ఆయన ఎందుకు అబామును అబాహాముగా మారాచ్డు? శార
నుండి శారా? ఎందుకు ఆయన సీమోనును పేతురుగా మారాచ్డు? మరియు
ఇతర పేరుల్? డండి? నిశచ్యముగా అకక్డ ఏదో ఉనన్ది. కచిచ్తముగా!
256 ఆ కారణమును బటిట్యే, నీ బిడడ్ను ఎనన్ “రికీక్” అని పిలువవదుద్ అని
నేను చెబుతాను, లేక “ఎలివ్స్,” లేక అలాటిది. ఎలివ్స్ అనగా భావము “పిలిల్,”
రికీక్ అనగా “ఎలుక.” డండి, నీవు అది చెపిప్నపుప్డు…అది కచిచ్తంగా సతయ్ం.
“లెస్,” లేక అలాటిది, నీవు ఎనన్ నీ బిడడ్లలో ఒకరిని అలా పిలువదుద్…ఆ
పిలల్లకు. అలాటి పేరుల్ ఉంటే, వెంటనే తినన్గా మారిచ్వేయండి, పర్జలారా. మీరు
పిలువదుద్…నేను దేవుని యొకక్ సేవకుడినని మీరు నమిమ్నటల్యితే, ఆ దీన బిడడ్పై
ఆ పేరును అతికించవదుద్. డండి? లేదండి, ఆ పేరు గాక మరొక పేరు పెటట్ండి.
మై! నేను తపప్క దాని నుండి రముగా వెళుళ్ట కాదు, ’కారణము నేను నా
అంశము నుండి పకక్కు వెళతాను, కానీ నేను దానిని చెపాప్ను మరియు అదంతా
సమాపత్మయియ్ంది. అలాగునే నీవు దానిని చేసేది, నీవు దానిని చెపిప్నపుప్డు నీకు
అది తెలియదు. డండి?
257 ఆయనను, “అనుయ్డుగా, ఒక జాతకము చెపేప్వాడుగా, ఒక బయలెజ్ బుగా,
ఒక దయయ్ముగా” పిలిచారు. “మరియు ఆయన తనున్ తాను దేవునిగా
చేసుకునాన్డని” అనాన్రు. ఓ, మై!
258 యెషయా పర్వకత్ చెపప్లేదా, “ఆయన బలవంతుడైన దేవుడు అని
పిలువబడతాడు?” యెషయా 9:6, “ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను, మనకు
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కుమారుడు అనుగర్హింపబడెను, ఆయన భుజము మీద రాజయ్భారముండును,
ఆశచ్రయ్కరుడు, ఆలోచనకరత్, బలవంతుడైన దేవుడు, నితుయ్డగు తండి,
సమాధానకరత్యగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెటట్బడును.” అది సతయ్ము!
ఇంకా, పరిశుదధ్ యోహాను 1:1, “ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవుని
యొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము దేవుడైయుండెను మరియు వాకయ్ము శరీరధారియై
మన మధయ్ నివసించెను.” నీవు దానిని నముమ్తావా? ఆయన కేవలము కాదు…
ఆయన ఒక పర్వకత్యైయునాన్డు, కానీ ఒక పర్వకత్ కంటే ఎకుక్వైనవాడు; ఆయన
దైవ-పర్వకత్. ఆయన ఎందుకు రావలసియునన్ది?
259 గురుత్ంచుకోండి, ఆయన డు కుమారుని నామములలో వచాచ్డు.
మొదటిగా ఆయన దేవుని కుమారుడు అను నామములో వచాచ్డు. “దేవుని
కుమారుడు” అని ఆయన ఎనన్ తనున్తాను పిలుచుకొనలేదు. మీకు అది
తెలుసు. డండి, ఆయన ఒక మనుషయ్కుమారుడుగా వచాచ్డు, ఒక పర్వకత్.
యెహోవాయే సవ్యముగా, తండి, అని యిరీమ్యా పిలిచాడు, “నరపు డు”;
పర్వకత్, ఒక నరపు డు. ఆయన వచాచ్డు…
260 ఇపుప్డు పెంతెకొసుత్ దినము తరువాత, ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ పములో,
సహజాతీతమైన ఆతమ్గా వచాచ్డు. ఇపుప్డు ఆయన దేవుని కుమారుడు.
261 వెయేయ్ండల్ పాలనలో ఆయన దావీదు కుమారుడుగా ఉంటాడు, దావీదు
సింహాసనము మీద రుచ్ంటాడు. డండి, అతను దేవుని కుమారుడు,
మనుషయ్కుమారుడు, దావీదు కుమారుడు.
262 ఓ, బైబిలు సం రణ్ముగా ఈ బంగారు తునకలతో ఉనన్ది. వాటనిన్టిని
మనము ఒకే రాతి పొందలేము. కానీ ఇపుప్డు దీనిని ఉంచుటకు అది
తగియునన్ది. రేపు ఎనన్ ఉదయించకపోవచుచ్. రేపటికి ముందే మనము
వెళిళ్పోవచుచ్. రేపు ఉదయమున చనిపోవుటకు ముందే నేను బహుశా ఒక
వయ్కిత్కి బోధించుచునాన్ను. ఉదయమునకు ముందు నేను వెళిళ్పోవచుచ్.
సోదరుడా, సోదరీ, అది ఒక కటుట్ కథ కాదు, అది నిజమైన సతయ్ములు!
మనము ఏ సమయములో వెళిళ్పోవుచునాన్మో మనకు తెలియదు, నీ
శరీరములో చివరి శావ్స విడిచినాక, నీకు మరొక అవకాశము దొరకదు. ఇపుప్డే
దానిని సరిచేసుకొనుము, ఉదయము వర వేచియుండవదుద్, అది చాలా
ఆలసయ్మైపోవచుచ్.
263 ఇపుప్డు గమనించండి, వారు ఏమి చేసాత్రని పర్వకత్లు వారిని రిచ్ చెపాప్రో,
కచిచ్తముగా దానినే వారు ఆయనకు చేశారు, ఈ లవొదికయ దినమున
వారు సరిగాగ్ చేయుచునన్టుల్గా. మీరు దానిని డగోరినటల్యితే, పర్కటన
3 చదవండి, “గుడిడ్వాడవు, దిగంబరుడవు, మరియు దానిని ఎరుగనివాడవు.
కీసుత్ను తోసివేయుచునాన్రు…” ఆయన మరలా వితత్న పములో తననుతాను
బయలుపరచుకొనుటకు పారంభించుచుండగా, మిలోనికి వెళిళ్నదై మరలా
తిరిగి వధువుగా పైకి వసుత్ంది; సరిగాగ్ పెండిల్కుమారెత్ మరియు పెండిల్ కుమారుడు,
ఒకే రకత్మాంసములై యునాన్రు, ఒకే పరిచరయ్ను కలిగియునాన్రు, అవే
కారయ్ములు, ఆయన చేసినవే కచిచ్తముగా చేయుట; ఆతమ్.
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264 ఇకక్డ వారు దానిని అనుకరి త్, సమసత్ చేయుచునాన్రు, మరియు
పర్తిఒకక్ వారి వారి పుసత్కముతో, దీనితో పరుగెతుత్చునాన్రు. ఓ, నీవు
ఎనన్ అలాటి ఉదేకములు వినవు! [సోదరుడు బెన్ హాం ముకుక్ దావ్రా వాసన
పీలుచ్చునాన్రు—సంపా.] “ఇపుప్డు ఒక దయయ్ము వాసన నాకు వసుత్ంది.”
అంతా ఇది, అది, అంతా లేఖనానుసారము కానిది!
265 మరియు నిజమైనది తినన్గా వారిముందు ఉంచబడియునన్ది, వారు నడిచి
వెళిళ్పోతారు, “వారు మా సంసథ్కు చెందినవారు కాదు.” మై, మై. కొంచెము,

డండి, సరిగాగ్ గుడిడ్వారు గుడిడ్వారిని నడుపుచునాన్రు. వారిదద్ గుంటలో
పడరా? మనిషి యొకక్ సంఘశాఖలు, ఆచారముల దావ్రా పర్కటన 3లో వారు
చేసాత్రని దేవుడు చెపిప్నటుల్గా, వారు సంఘములో నుండి ఆయనను బయట
ఉంచి, గుడిడ్వారుగా చేయబడాడ్రు, పర్వచనము చెపప్బడినటుల్గానే.
266 గమనించండి, యేసు ఎలా ఇపుప్డు తననుతాను ఈ శిషుయ్లకు
తెలియపరచుకునాన్డో, మరియు మనము ముగిదాద్ము. ఈ ఇదద్రు శిషుయ్లు,
కయప కాదు, కిల్యోప మరియు అతని సేన్హితుడు. ఇపుప్డు మనము
పునరుతాథ్నములో ఉనాన్ము, పునరుతాథ్నము తరువాత ఉదయము, మొదటి
పునరుతాథ్నము; ఎలాంటి చకక్ని ఉదయము, యేసు మృతులలో నుండి లేచి, తన
పర్జల మధయ్ జీవించుచునాన్డు. ఎలాంటి చకక్ని తలంపు!
267 ఆ దినమున ఉనన్టుల్గానే ఈరోజున ఆయన ఒకే రీతిగా ఉనాన్డు,
ఏలయనగా ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉనాన్డు. ఆ దినము
నుండి ఏ యుగములో కంటెను, ఆయన తననుతాను మరి ఎకుక్వగా
పర్తయ్కష్పరచుకొనుచునాన్డు; గోధుమ యొకక్ కాండము, పొటుట్ గుండా వచాచ్ము
(అంతా జరిగిపోయింది), మనము మరలా గోధుమలోనికి వెళుళ్చునాన్ము.

డండి, మనము తిరిగి గోధుమలోనికి వెళతాము.
268 తెలియబడుట…తెలుసుకొనుట…ఆయన పర్జలకు ఎలా
తెలియపరచబడాడ్డో గమనించండి, ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకోండి, వారి మెసీస్యాగా
(మనము ముగించకముందు) ఆ యుగము యొకక్ వాగాద్న వాకయ్ము.
గమనించండి! ఆయన వారికి పర్తయ్కష్మైనాడు. ఆయన చేసాత్నని పర్వకత్లకు
చెపిప్నరీతిగా. గమనించండి, “అవివేకులారా, ఆయనను రిచ్ పర్వకత్లంద
వాసినది నెరవేరచ్బడవలెనని నమమ్ని మందమతులారా.”
269 ఆయనను గమనించండి! ఆయన తినన్గా తిరిగి దేవుని యొకక్ వాకయ్ములను

చించుచునాన్డు, “నేను మీకు తెలియదా? పునరుతాథ్నుడైన మెసీస్యాను
నేనే,” అని ఎనన్ వారి దగగ్రకు వచిచ్ చెపప్లేదు. ఆయన ఎనన్ అది చెపప్లేదు.

డండి, యోహాను చేసినటుల్గా, మిగిలిన వారంద చేసినటుల్గా, ఆయన
వారికి సరిగాగ్ లేఖనములు ఇచుచ్చునాన్డు. డండి? ఆయన కేవలము…వారు
వారికైవారు దానిని తీసుకొనవలసియునన్ది. వారు వారికైవారు తీరుప్చేయాలి.
ఇపుప్డు, నిదర్పోవదుద్, మీకుమీరుగా తీరుప్ తీరుచ్కోండి.
270 “అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్నవి నెరవేరినవని నమమ్ని మందమతులారా.”
ఆయనను ఎరిగియునాన్మని చెపుప్కొనువారికి ఎలాటి గదిద్ంపు. డండి?
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271 గమనించండి ఆయన అంశమును ఎలా సమీపించియునాన్డో. నేను కొనిన్
నిముషముల కితము చెపిప్యునన్టుల్గా, ఆయన ఎనన్ బయటకు వచిచ్,
ఇలా చెపప్లేదు, “మంచిది, నేను ఈ యుగము యొకక్ మెసీస్యాను అని మీకు
తెలియదా? నేను ఆయనను అని మీకు తెలియదా?” ఒక నిజమైన దేవుని
యొకక్ సేవకుడు ఎనన్ తననుతాను ఆలాగు గురిత్ంపు చేసుకోడు; అతడు
ఎవరైయునాన్డో లేఖనము గురిత్సుత్ంది. నిశచ్యముగా, అతడు గురిత్ంచబడతాడు.
కానీ మెసీస్యా యుగములో పర్వకత్లు దేనిని డమని చెపాప్రో, దానివైపు వారి
దృషిట్ని ఆకరిష్ంచాడు. అది డండి.? తినన్గా వెనుకకు వెళిళ్; “అవివేకులారా,
మందమతులారా, మెసీస్యాను గురించి పర్వకత్లంద చెపిప్నవి నెరవేరునని
నమమ్నివారులారా.”
272 ఆయన, యోహాను వలే, బైబిలు వాకయ్ము ఆయనను గురిత్ంపనిముమ్,
ఆయన వారికి ఏమైయునాన్డో. అది తపప్క తగినంతగా తేటపరచబడాలి.
వాకయ్ము ఆయనను గురిత్ంచినటల్యితే, వారు ఎవరికొరకు ఎదురు సుత్నాన్రో,
వాగాద్నము ఎవరిదో తపప్క అది తేటగా ఉంటుంది. వారు ఎరిగియునాన్రు…ఆ
సమయములో ఎవరో రంగము మీదకి రావలసియునన్ది.
273 ఎందుకు, ఆయననాన్డు, “ఇపుప్డు ఈ దినమున వాకయ్ము ఏమి చెపిప్ందో,
ఏమి సంభవించవలసి యునన్దో నాకు పండి.”
274 నేను కాదు, ఈ రాతి, నేను మీకు చెపుప్టకు పర్యతన్ము చేయుచునన్ది,
వాకయ్ము వెంబడి వాకయ్ము, (దాని సాథ్నము సహితము, సథ్లము, పేరుల్,
సంఖయ్లు, సమసత్ , చనలనీన్, కాలములు మరియు సమసత్ ), మనము
తినన్గా అంతయ్కాలములో ఇకక్డ ఉనాన్ము? నిశచ్యముగా నేను మీకు ఏమి
చెపుప్చునాన్నో మీరు డగలరు. డండి? ఇటు డండి! అది ఎంతో తేటగా
ఉనన్ది, దానికి ఏమాతర్ము గురిత్ంపు అవసరము లేదు. ఈ మి మీద ఉండగా,
ఆయననాన్డు, “లేఖనములను పరిశోధించండి, వాటిలో నితయ్జీవమునన్దని
మీరు తలంచుచునాన్రు, అవే నేనెవరో సాకష్ మిసాత్యి,” డండి, “నేనెవరినో.”
275 గమనించండి, ఆయన పర్వకత్యైన మోషేతో పారంభించాడు, ఒక
పర్వకత్, దివ్తీయోపదేశకాండము 18:15. నేను లేఖనమును గమనిసుత్నాన్ను.
దివ్తీయోపదేశకాండము 18:15, మోషే చెపాప్డు, “పర్భువైన మీ దేవుడు…”
276 డండి, దేవుడు ఆ పరవ్త శిఖరముపై అతనితో మాటాల్డాడు. ఓ, మై,
ఉరుముచునన్ది; వారనాన్రు, “పర్ …దేవుడు వదుద్, మోషేను మాటాల్డనివవ్ండి,
లేనిచో మేము చనిపోతాము.”
277 ఆయననాన్డు, “వారు బాగా చెపాప్రు. నేనిక ఎంతమాతర్ము వారితో
ఈ విధముగా మాటాల్డను, కానీ నేను ఒక పర్వకత్ను లేపుతాను.” మరియు
మారగ్మంతటి గుండా ఆయన వరత్మానము అదియే. అదే అంతములో తపప్క
సమసత్మును పరిషక్రించవలసియునన్ది. అది తపప్క ఆలాగు ఉండాలి,
ఏలయనగా పర్భువు యొకక్ వాకయ్ము పర్వకత్ యొదద్కు వసుత్ంది. అది అతని
యొదద్కు మాతర్మే రాగలదు. అది అటుల్ కానియెడల, అది దేవుని వాకయ్మును
బర్దద్లు చేసుత్ంది, మరియు ఆయన తపుప్ చెపిప్నటుల్గా చేసుత్ంది. డండి? అది
ఎనన్ ఒక వేదాంత పాఠశాలకు వెళళ్దు. అది పర్వకత్ యొదద్కు వెళుతుంది.
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మరియు పర్వకత్ దేవుని నుండి పంపబడాడ్డు, నియమించబడాడ్డు. అది ఆలాగై
యునన్దని నీవెలా తెలుసుకుంటావు, మనిషి చెపిప్ంది కాదు,…
278 మనము ఏలీయాలను, వారి కోటల్ను, సమసత్ము కలిగియునాన్ము, దుపప్టుల్,
అనిన్ రకముల బుదిధ్హీనత, మరియు అంతా శాఖీకరణలోనికి వెళిళ్పోయాము.
279 అయితే దేవుని యొకక్ వాగాద్నము దావ్రా, ఒక నిజమైన దేవుని సేవకుడు,
దేవుని దావ్రా గురిత్ంచబడిన వయ్కిత్ వసాత్డు (ఆయన మాటయే ఈ దినమునకు
జవాబు), అది వధువును కర్మములో ఉంచుతుంది (ఒక చినన్ నిజమైన అలప్
సంఖయ్) పైకి తీసుకొని వెళుతుంది. అది సతయ్ము! ఆయన పరిచయము చేసాత్డు,
“ఇదిగో నేను ఆయనను రిచ్ మాటాల్డాను, డండి, ఆయన వసాత్డు.”
280 మరియు ఆ పర్వకత్లంద ఆయనను రిచ్, ఈ యుగమును రిచ్
మాటాల్డారు, నిశచ్యముగా అది అతడు చెపిప్న చాలా ఆసకిత్కరంగా ఉంటుంది.
అది అతడు చెపుప్టను వినుట నీకు ఇషట్ము లేదా? “పర్వకత్లంద దానిని రిచ్
చెపాప్రు…” గురుత్ంచుకోండి, ఆయనను రిచ్ పర్వకత్లు ఏమి చెబుతారో ఆయన
చెపిప్యునాన్డు, ఆయనను రిచ్ చి త్, ఆయన దేనిని రిచ్ (ఆయన
వాకయ్మై యునాన్డు); చించుచునాన్డు.
281 ఇపుప్డు అతడు చించిన మాటలను మనము విందాము. ఆయన వారికి
ఏమి చెపాప్డో నీవు వినగోరుచునాన్వా? మనము ముగించకముందు, వారి
యొకక్ సంభాషణను దాద్ం.
282 ఇపుప్డు సిలువను రిచ్, తాజా పరిణామములనిన్టిని రిచ్ వారు
ఆయనకు కుల్పత్ముగా వివరించారు, సమాధి యొకక్ కథను రిచ్, సీత్లు
ఆయనను చుటను రిచ్, మరొకరు ఆయనను సియునాన్డని చెపుప్టను

రిచ్, అదంతా. ఆయన అనాన్డు…వారు దానిని రిచ్ ఆయనకు కుల్పత్పరిచారు.
మరియు ఆయన తినన్గా వాకయ్ముతో ముందుకు వెళు …వాకయ్ము దావ్రా
తననుతాను చించాడు:

“ఇపుప్డు జెకరాయ్ 12లో డండి.” (ఆయన తపప్క జెకరాయ్ 11:12ను తపప్క
ఎతిత్ పించియుంటాడు.) “కారణము ఆయన ముపప్ది వెండి నాణెములకు
అమమ్బడాడ్డు. మెసీస్యా తపప్క ముపప్ది వెండి నాణెములకు అమమ్బడవలసి
యునన్దికదా?”

“కీరత్న 41:9 లో, ఆయన తన సేన్హితుల దావ్రా మోసగించబడాడ్డు.
డండి?”
“జెకరాయ్ 13:7 లో, తన శిషుయ్ల దావ్రా విడువబడాడ్డు.”
“కీరత్న 35:11 లో, అబదధ్పు సాకుష్య్ల దావ్రా నిందించబడాడ్డు.”
“యెషయా 35:7 దావ్రా, ఎనన్ నోరు తెరువలేదు, ఆయనను

నిందించువారి యెదుట మౌనముగా ఉనాన్డు.” (మంచిదండి.)
“యెషయా 50:6 లో, ఆయన కొటట్బడాడ్డు.”
“కీరత్న 22—22 లో, ‘నా దేవా, ననున్ ఎందుకు విడనాడితివి?’ అని

సిలువలో ఆయన మొరపెటాట్డు. ‘నా ఎముకలనిన్ సాథ్నము తపిప్యునన్వి.’
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‘నా చేతులను మరియు నా పాదములను పొడిచియునాన్రు.’” (ఆయన మాటాల్డిన
పర్వచనములనిన్టిని రిచ్ డండి!)

“యెషయా 9:6, ‘మనకు కుమారుడు అనుగర్హించబడును,’ ‘కనయ్క
గరభ్వతియై,’” అవనీన్.

“మరియు ఇంకా కీరత్నలు 22:18 లో, వారు ఆయన వసత్ములు
పంచుకొనియునాన్రు.”

“యెషయా 7:14 లో, ‘కనయ్క గరభ్వతియై.’”
“కీరత్నలు 22:7 మరియు 8, ఆయన శ వుల దావ్రా హేళన చేయబడాడ్డు,

వారు ఆయనకు సేన్హితులుగా ఉండాలి; ఆయన శ వులు, వారే సంఘము.”
“కీరత్నలు 22లో మరలా, ఆయన…ఆయన ఎముకలలో ఒకటి డా

విరువబడ డదు, అయితే వారు ఆయన చేతులను మరియు పాదములను
పొడిచియునాన్రు.”

“యెషయా 53:12, ఆయన అకర్మసుత్లతో చనిపోయెను.”
“యెషయా 53:9 లో, నలుగగొటట్బడాడ్డు, మరియు ధనవంతుడైన

సోదరునితో సమాధి చేయబడాడ్డు.”
“కీరత్నలు 16:10 లో, ఆయన మృతులలో నుండి పునరుతాథ్నుడయాయ్డు.

దావీదు ఆ విధముగా చెపాప్డు, ‘నీ పరిశుదుధ్ని కుళుళ్ పటట్నియయ్వు, అతని ఆతమ్ను
పాతాళములో విడువవు.’ ఆయన మృతులలో నుండి లేచాడు.”

“మలాకీ 3, బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను ఆయన రాకడను చించాడు.”
283 మరియు ఈ మాదిరులు అనిన్టిగుండా ఆయన వెళిళ్యునాన్డు! ఆ
పరవ్తము మీద ఇసాస్కు ఆయనకు మాదిరిగా ఉనన్ది సహితము…ఆ పరవ్తము
మీద ఆయన తండియైన అబాహాము, ఆదికాండము 22 లో తీసుకొనివెళాళ్డు.
284 ఇపుప్డు వారు ఆ దినమునకు వాగాద్నము చేయబడిన ఈ లేఖనములనిన్టిని
ఎవరు నెరవేరాచ్రో చుట పారంభించారు. అపుప్డు అది, ఆలసయ్మైపోయింది,
వారు చుట పారంభించారు. “ఓ! మంచిది, ఒకక్ నిముషము ఆగండి!
ఏమిటో మీకు తెలుసా?” అపుప్డు వారు వారి సేన్హితుడైన వానిని, యేసును,
వాగాద్నము చేయబడిన ఆ పర్వకత్ను సిలువ వేశామని వారు గురిత్ంచారు.
వారు ఎరిగారు కారణము… డండి, వారు లేఖనముల మీద వారు
కుల్పత్పరచబడియుండలేదు.
285 “కానీ, ఇకక్డ, ఇవనిన్ , ఈ కారయ్ములనిన్ సిలువనొదద్
సంభవించవలసియునన్ది. అవివేకులారా, పర్వకత్లు చెపిప్నవాటిని గర్హించని
మందమతులారా, మెసీస్యా ఎలా శర్మపడి, డవ దినమున తిరిగి లేచి,
ఆయన మహిమలో పర్వేశింపవలసియునన్దో.”
286 ఇంక వారు వెళుళ్చునాన్రు, “ఓ, అవును. అది నిజము. ఆయన మనతో…
మన హృదయములు మనలో మండలేదా” అని వారనాన్రు. ఆశచ్రయ్ము కాదు వారి
హృదయములు మండినవి! ఆయన ఇచిచ్న పర్వచనములు నెరవేరినవి.
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287 అపుప్డు వారు వారి సేన్హితునిని రిచ్ గర్హించుట పారంభించారు, వారితో
భోజనము చేసిన వయ్కిత్, మాటాల్డిన వయ్కిత్, చేపలు వేటాడిన వయ్కిత్, అడవులలో వారితో
నిదించిన వయ్కిత్, వాగాద్నము చేయబడిన ఘడియకు పర్తిమాటను నెరవేరాచ్డు!
అది అకక్డే ఉనన్ది. వారు ఆరు మైళుళ్ రము నడిచారు, అది చాలా తకుక్వ
సమయముగా కనపడింది, నేననుకొంటాను, వారు రుజువు చేయబడిన
పర్వచనము మీద ఆరు గంటల పర్సంగమును వినాన్రు (ఈ రాతి మనము
కలిగియునన్ దానికంటే కొంచెము పొడవైనది, శారా). అది సాయంకాలము,
ఒక విధముగా ఆలసయ్మయియ్ంది, సాయంకాలపు వెలుగులు వచాచ్యి.
288 సంఘమా, ఇపుప్డు ఇది అదే సమయము! సాయంకాలపు వెలుగులు
వచాచ్యి! హెబీ 13:8, “ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకేరీతిగా ఉనాన్డు.”
ఓ, పర్వచనము దావ్రా తేటపరచబడిన సంగతులు, ఈరోజును. జెకరాయ్ 14:7
లో, దేవుని పర్వకత్ దావ్రా సాయంకాలపు వెలుగు వాగాద్నము చేయబడింది,
మరలా ఈ దినము సంభవించుచునన్ సంఘటనలకు, నిజ విశావ్సి కనున్లు
తెరువచేయును, అది పర్వచనముల దావ్రా మనకు అంతయ్ కాలములో ఉనాన్మని
రుజువు చేయబడింది. యేసు వసుత్నాన్డు.
289 అది అదే…
290 ఆయననాన్డు, “అకక్డొక దినము ఉంటుంది, అది రాతి కాదు లేక పగలు
కాదు.” ఆయననాన్డు, “అసత్మయ కాలమున వెలుగు కలుగును.” ఇపుప్డు,
మనకు తెలుసు, భౌగోళికముగా, రుయ్డు రుప్న ఉదయించి, మరియు
పశిచ్మాన అసత్మిసాత్డు. ఇపుప్డు, పర్వకత్ అనాన్డు, “అకక్డ ఒక తటసథ్మైన,
పొడవైన దీరఘ్కాలముంటుంది, అది పగలు కానీ, రాతి కానీ అని పిలువబడదు; అది
ఒక విధముగా చీకటిగా, మబుబ్ దినముగా ఉంటుంది.”
291 ఇపుప్డు, ఎకక్డ కుమారుడు ఉదయిసాత్డు? ఏమిటి…S-o-n, అది
కుమారుడు, ఇపుప్డు మనము మాటాల్డుచునన్ది. అది సహజమైన కుమారుడు,

రుప్న ఉదయించి, పశిచ్మాన అసత్మిసాత్డు. అదే దేవుడు, అదే…లేక
రుయ్డు, దేవుని కుమారుడు S-o-n మొదటగా, రుప్న లేచి, రుప్ పర్జలకు.

292 ఇపుప్డు ఆయన విడిచిపెటిట్న తరువాత, వారేమి చేశారు? డువందల
సంవతస్రముల తరువాత, మొదటి సంసథ్ను వారు పారంభించారు, అదే రోమన్
కాథలిక్ సంఘము. చీకటి యుగముల గుండా వారు వెళాళ్రు, ఇపుప్డు వారు
బయటకు వచాచ్రు. వారేమి చేశారు? అదే కారయ్ము. అది ఒక దినము…అది
పగలు కాదు లేక రాతి కాదు. వారు తగిననిన్ ఆదేశాలు కలిగియునాన్రు, మరియు
ఆయన దేవుని కుమారుడని వారు నమిమ్యునాన్రు, వారు కలిగియునన్ వెలుగులో
నడిచారు, వారి యొకక్ సంఘములను తయారుచేశారు, వారు ఆసుప లను,

క్ల్ లను, వేదాంత పాఠశాలలను మొదలగునవి నిరిమ్ంచారు, వారి పిలల్లను
పాఠశాలకు పంపారు.
293 కానీ పర్వకత్ అనాన్డు, “అసత్మయ కాలమున వెలుతురు కలుగును.
కుమారుడు మరలా బయలుపడుటకు పొడుచుకొని వసాత్డు, అపుప్డు వెలుగు
కలుగుతుంది.” ఏమిటి? అదే కుమారుడు (S-o-n) ఉదయ కాలములో
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శరీరములో బయలుపరచబడినవాడు, తిరిగి అకక్డుంటాడు, మరలా
సాయంకాలమున బయలుపరచబడతాడు.
294 ఇపుప్డు కా 17:30 పోలచ్ండి, “సొదొమ దినములలో ఉనన్టుల్గా, లోకము
యొకక్ అసత్మయము, ఆలాగుననే మనుషయ్కుమారుడు పర్తయ్కష్మగు దినమున
జరుగును.”

సాయంకాలమందున వెలుగు కలుగును,
మహిమకు మారగ్మును నీవు తపప్క కనుగొంటావు.

295 ఓ, నా! పర్జలారా, మనమెకక్డ ఉనాన్ము?
దేశములు బర్దద్లగుచునన్వి, ఇశాయేలు మేలొక్నుచునన్ది,
పర్వకత్లు ముందుగా చెపిప్న చనలు;
అనయ్జనుల కాలము లెకిక్ంచబడియునన్వి, నాగళల్తో

అడడ్గించబడాడ్యి; (ఆమె సముదర్ము వైపు దిగిపోవుట
డండి!)

ఓ, విడువబడినదానా, నీ యజమానుని యొదద్కు రముమ్.
విమోచనా దినము సమీపమై యునన్ది,
మనుషుయ్ల హృదయములు భీతితో ఆగిపోతునాన్యి;
ఆతమ్తో నింపబడండి, తేటగా మీ దివిటీలు శుభర్ము

చేయండి,
పైకి డండి! మీ విమోచన సమీపమై యునన్ది. (మీరు

మంచిగా.)
296 సోదరుడా, సోదరీ, ఇది భీతిగొలుపు సమయము. పర్వచించబడిన
సంగతులను గమనించండి. పర్వచనములనిన్ నెరవేరుటను గమనించండి,
అపుప్డు ఇదంతా దేనిగురించో మనము సాత్ము. ఇది ఒక గుంపు కాదు…
ఒక రెపప్పాటులో వచిచ్న ఢతవ్పు ఛాయ కాదు. అది దేవుడు కచిచ్తముగా,
కచిచ్తముగా ఆయన వాకయ్మును రుజువు చేయుటయే. బండ చీలచ్బడింది,
సేన్హితులారా, నీవు శీఘర్మే దానియొదద్కు పారిపొముమ్. మనము జీవించుచునన్
దినము పర్వచనము రుజువు చేసుత్ంది.
297 మన తలలు వంచుదాము. [ఒక సోదరుడు వేరే భాషలో మాటాల్డుచునాన్డు.
ఒక సహోదరి అనువాదము ఇచుచ్చునన్ది. ఒక సోదరుడు వేదిక మీద
చెపుప్చునాన్డు, “కొదిద్సేపు మనము నిలకడగా ఉందామా? సోదరుడు బెన్ హాం
దావ్రా దేవుడు మనతో మాటాల్డియునాన్డు, సోదరుడు బెన్ హాం మీద అభిషేకం
ఉనన్ది. మరియు…” టేపులో ఖాళీ ఉనన్ది—సంపా.]
298 పియమైన దేవా! సేన్హితులారా, మనము జీవించుచునన్ దినమును
మీరు గర్హిసాత్రా? దేవునితో సాహసించి వాదిసాత్రా? ఆయన దానిని రుజువు
చేసినపుప్డు, మీరు “అది సరికాదు” అని చెబుతారా? ఆయనే ఆయనకు సవ్ంత
అనువాదకుడు. మీరు ఆయనను సేవించగోరుచునాన్రా?

ఇపుప్డు మీరు మీ తలలు వంచియుండగా, మీ హృదయములు
వంచియుండగా, సోదరుడా, సోదరీ.
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299 ఇది మనము చివరిగా కలుసుకొను సమయము కావచుచ్. మనము
ఎనన్ …ఈ దినము నుండి నేను ఒక సంవతస్రము తరువాత ఇకక్డకు తిరిగి
వసేత్, నేను జీవించి ఉంటే, అనేకమంది ఇపుప్డు ఇకక్డ ఉనన్వారు అపుప్డు
ఉండరు. మరియు ఈ రాతి నేను మీకు చెపిప్న పర్తిదానికి తీరుప్ పీఠమునొదద్
నేను జవాబు చెపప్వలసియునన్ది.
300 దేవుని ముందు, నీవు ఇపుప్డు సరియైన మనసుతో ఉండగానే, ఇపుప్డు
ఈ మటుట్కు నీవు దేవునికి చేయగలవా? నీవు ఎరిగి ఉనన్టెల్తే…కొంచెం
దేవుని యొకక్ పుడు అదద్ము వైపు (బైబిలు వైపు) నినున్ నీవు సుకో,
నీవెవరివి అయినపప్టికీ లెకక్కాదు, చెపుప్, “ఇపుప్డు కనపడునటుల్గా, ఒక దేవుని
యొకక్ కుమారెత్గా ఉండుటకు, నేను కొరతగా ఉనాన్నని తెలిసింది. ఇపుప్డు
కనపడునటుల్గా ఒక దేవుని కుమారుడుగా ఉండుటకు, నేను కొరతగా ఉనాన్ను.
కానీ, దేవా, ఇకక్డ ఉండుటకు నాకు ఇషట్ము లేదు, నేను ఆ సాథ్నమునకు
పోరాడగోరుచునాన్ను.” నీ చేతిని దేవునికి ఎతాత్లని నేను కోరతాను, నీవెవరివి
అయిన , ఈ కటట్డము గుండా నీవు ఎకక్డ ఉనన్ , “అవును, నేను ఒక దేవుని
కుమారుడుగా ఉండగోరుదును, నేను ఒక దేవుని కుమారెత్గా ఉండగోరుదును.
పర్భువు ఆజాఞ్పించిన సమసత్ము నేను నెరవేరచ్గోరుదును.” ఇపుప్డు నీవు…
పర్భువు నినున్ దీవించును. తొంభై శాతము శోతలని నేను ఊహిసాత్ను.
301 ఇపుప్డు ఇటు డు, నా సేన్హితుడా. యోహాను బోధించుట నీవు వినిన
దినములలో జీవించి ఉంటే ఏమయేయ్ది? ఇకక్డ యేసు జీవించిన కాలములో
నీవు జీవించి ఉంటే ఏమయేయ్ది? నీవు ఏవైపు తీసుకొనేవాడివి? నీవు యేసు’
కాలములో జీవిసేత్…గురుత్ంచుకో, నీవు అపుప్డు జీవించి ఉంటే, అది సరిగాగ్
ఇపుప్డు ఉనన్టేల్ ఉండేది. అదే యేసు, ఆయన వాకయ్ము దావ్రా తననుతాను
తెలియపరచుకొనుచునాన్డు, డు, మరియు అది ఏమీ పర్సిదిధ్గాంచినది కాదు.
302 కానీ మీకు ననున్ చెపప్నియయ్ండి, వారు సంఘము విడిచిపెటాట్లని నేను
వారికి చెపుప్టలేదు…మై, మీ సంఘమునకు వెళాళ్లని నేను కోరుచునాన్ను,
“నీకై నీవు సమాజముగా డుటను మానవదుద్.” కానీ నేను మీకు చెపుప్టకు
పర్యతన్ము చేయునదేమనగా, దేవుని రాజయ్ములోనికి నెటుట్కొని వెళళ్ండి.
వీటనిన్టినీ పొందండి, లోకము, సంఘము నుండి…
303 పెంతెకొసుత్ వారలారా, మీరు మరీ లోకసంబంధులుగా మారుచునాన్రు.
మీరు లోకము వెంబడి మితిమీరి వెళుళ్చునాన్రు. అది చాలా సులువుగా
ఉంది, మీరు టెలివిజన్ లు త్నే ఉనాన్రు, అవనీన్ మీకు తెలుసు, అదంతా
వారు చేసినటేల్ మీరు చేయుచునాన్రు, మరియు ఇవి అనిన్ , మొదటి
సంగతి మీకు తెలుసా…వేదాంత పాఠశాలలు, క్ల్ లు, ఇకక్డ, అకక్డ,
మరియు దీనిమీద, దానిమీద, మరొక దానిమీద రాజీపడుటకు పర్యతన్ము
చేయుచునాన్రు, మరియు మొదటి సంగతి మీకు తెలుసా…అది తపప్క ఆ
విధముగా రావలసియునన్ది. పెంతెకొసుత్ సంఘము, నా యొకక్ అతి గొపప్
సహకారమై యునన్ది, దానికి వయ్తిరేకముగా నేను ఏమి చెపప్లేను. కానీ
నేను కేకలు వేసేది అదే, “నా సోదరులారా, బయటకు వెళళ్ండి!” మీరు ఇదివరకు
కలిగియునన్టుల్గా టములను కలిగియుండుటలేదు. పర్జలు ఇదివరకు
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ఉండియునన్టుల్గా ఉండుటలేదు. కానీ యేసు ఒకేరీతిగా ఉనాన్డు, మనము
ఆయనలోనికి కదులుదాము.
304 ఇపుప్డు, మీ చేతులు పైకెతిత్ ఉండగా, గురుత్ంచుకోండి, అకక్డ అరణయ్ములో
ఒక బండ చీలచ్బడింది, ఆ ఊట ఇంక ఈ రాతి తెరవబడింది. వారి బండ
కొటట్బడియునన్ది, కీసుత్, ఆయనే ఆ చీలచ్బడిన బండ.
305 మరియు ఈ రాతి, నాకు తెలిసినంతవరకు, బహుశా సంఘము…
పిలువబడుట బహుశా ఇదివరకే ముగించబడింది, నాకు తెలియదు, నేను
దానిని చెపప్లేను. గురుత్ంచుకోండి, యేసు సిలువ వేయబడిన తరువాత
పర్జలు టములు సాగి త్, అదే రీతిగా ముందుకు వెళాళ్రు. మరియు
పర్జలంద , వారు వసాత్రు, వారు…గమనించండి! వారు బోధి త్ తినన్గా
ముందుకు వెళతారు, వారు “రకిష్ంచబడాడ్మని” చెబుతారు. “మరియు సమసత్
ఉనన్టుల్గానే లోకము ముందుకు వెళుతుంది” అంటారు. కానీ అపుప్డు అది చాలా
ఆలసయ్మైపోతుంది.
306 నీకు అవకాశము ఉండగానే, నా సోదరుడా; నీకు అవకాశము ఉండగానే,
నా సహోదరీ; దేవుని రాజయ్ములోనికి రముమ్. ఆయన వాకయ్మును నముమ్
తేటయైన విశావ్సముతో తపప్, మరి దేనికిందా నీవు రావలసిన పనిలేదు. ఆయన
వాకయ్మైయునాన్డు! “పర్భువైన యేసు, ఇపుప్డు దేవుని యొకక్ వాకయ్ము అను
అదద్ములో ననున్ నేను సుకొనుచునాన్ను; ఓ, నేను ఎంతో కొరతగా ఉనాన్నో
తెలుసుకొనాన్ను. కానీ, పియమైన దేవా, ఇకక్డ ఈ రాతి, ఈ సోమవారము
రాతి, ఇకక్డ కాలిఫోరిన్యాలోని, శాన్ బెరాన్రిడ్నోలో, ఇకక్డ ఈ ఆడిటోరియంలో,
నాకు ఉనన్దంతా ఇదే, పర్భువా, కానీ నేను దానిని నీకు ఇచుచ్చునాన్ను. నేను
ఉనన్టుల్గా ననున్ తీసుకొంటావా, పర్భువా? తినన్గా వెంటనే ననున్ సిలువనొదద్కు
పారిపోనిముమ్? నేను వరత్మానికులను, కాలమును సహితము చుచునాన్ను.
సొదొమ నుండి బయటకు పిలువబడుటను నేను సాత్ను. నేను చనలను

సాత్ను. అబాహాము యొకక్ గుంపు వెలుగును పొందుకొనుట నేను సాత్ను.
పర్తయ్కష్తను నేను సాత్ను, యేసు ఇదివరకు ఉనన్టుల్గా మన మధయ్ తిరిగి
పర్తయ్కష్మగుటను నేను సాత్ను. నీవు వాగాద్నము చేసిన వాటనిన్టిని నేను

సాత్ను. అనుకరణ చేయువారిని నేను సాత్ను; అది నీవు చెపాప్వని నేను
సాత్ను, ‘మోషే దినములలో జరిగినటుల్గా,’ ఈ యనేన్ మరియు యంబేలు

ఎలా తిరిగి వచిచ్ అనుకరణ చేసాత్రో, మరియు వారు ఇంక వారునన్ అదే
పోగులో వారుంటారు.”
307 డండి, వారు మోషేను వాకయ్ము దావ్రా వెంబడించి, ఆ పిలల్లను
అరణయ్ము గుండా తీసుకొని వెళళ్లేకపోయారు, కారణము వారు ఐగుపుత్లో
సహవాసులై ఉనాన్రు. అతడు చేసిన కారయ్ములను వారు చేసినపప్టికీ, వారు
దానిని చేయలేరు. కానీ వారి మోసం బటట్బయలయియ్ంది. మరియు బైబిలు
చెపిప్ంది, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు, “అది అంతయ్ దినములలో
మరలా సంభవిసుత్ంది.”
308 మీరు ఆతమ్ సంబంధులైతే, మీ సవ్ంత కళల్తో మీరు సాత్రు. నేను…నేను
దానిని వివరించలేను. నేను దానిని వివరించవలసిన పనిలేదు. “నా గొఱెఱ్లు
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నా సవ్రము వింటాయి.” మనము ఒక అవకాశము కలిగియుండగానే, ఆయన
యొదద్కు వెళదాము. మీరు వెళతారా?
309 పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ బాపిత్సమ్ము మీకు అవసరమైనయెడల, దేవునికి
మిముమ్ను మీరు తిరిగి సమరిప్ంచుకొను అవసరత కలిగియునన్టెల్తే, ఒక కొతత్
జీవితము; మీ సంఘ కాపరి మిముమ్ను నిరాకరించడు, దానిని బటిట్ ఆయన
మిముమ్లను పేమిసాత్డు. మనము ఇకక్డ ఉండగానే, ఈరాతి మిముమ్లను
మీరు సం రణ్ముగా దేవునికి ఇచిచ్వేసుకోండి. అవును, ఇది చాలా కఠినముగా
ఉనన్ది, వింతగా, కోసివేయుట, నేను అలప్బుదిధ్గా దానిని చేయుటలేదు, దానిని
నేను యథారథ్ముగా చేసాత్ను. నేను దానిని చేయుటకు కారణమేమనగా,
నేను మిముమ్లను పేమిసాత్ను, నేను దేవునిని పేమిసాత్ను, నేను మీకు
సహాయము చేయుటకు దానిని చేసాత్ను. మరియు నిజముగా, సేన్హితుడా, నేను
నముమ్తాను…నా హృదయమంతటితో, నా విశావ్సమంతటితో, నా వరత్మానము
దేవుని నుండి వచిచ్ందని నేను నముమ్తాను. అది ఎనోన్ సంవతస్రముల గుండా
నీకు రుజువు చేయబడింది.
310 ఇపుప్డు వినండి, ఈరాతి, నీకు కలిగిన సమసత్ము ఆయనకి లోపరుచ్ము.
నీకు అవసరమైన సమసత్ . నేను నముమ్తాను, ఒక నిజమైన, లోపరచ్బడిన
హృదయముతో, నీవు అలాగైతే నీ పాదములపై నిలబడి, నీ చేతులను దేవునికి
ఎతిత్, చెపుప్, “పియమైన దేవా, నేనికక్డ యునాన్ను. పర్భువా, ననున్ తీసుకో. ఇక
ఎంతమాతర్ము నా సవ్ంత మనసుస్ను, నా సవ్ంత తరుజ్మాను ఉపయోగించుటకు
పర్యతన్ము చెయయ్ను. నేను తపప్క ‘పరిశుదధ్ముగా ఉండాలని నీ వాకయ్ము
చెబుతుంది. నేను తపప్క తిరిగి జనిమ్ంచాలి, నేను తపప్క ఆతమ్తో నింపబడాలి.
అపుప్డు ఆతమ్ ననున్ సరవ్సతయ్ము లోనికి నడిపిసాత్డు.’ పియమైన దేవా, ఇకక్డ
నేనునాన్ను, ననున్ నడిపించు.” అంతమటుట్కు మీరు చేయగలరా? మీరు
అంతమటుట్కు చేసేత్, మీ చేతిని ఎతత్ండి, చెపప్ండి, “నేను దానిని చేయుటకు
ఇషట్పడుచునాన్ను, నేను ఇషట్పడుచునాన్ను.”
311 అలాగైతే మనమందర , మన పాదములపై నిలబడదాము.

నేను ఉనన్టుల్గా, ఒకక్ మనవి లేకుండానే,
నీ రకత్ము నా కొరకు చిందించబడింది,
నీ యొదద్కు రమమ్ని ననున్ నీవు కోరుచునాన్వు,
ఓ దేవుని గొఱెఱ్పిలల్, (దేవుడే దావ్రము)…వసాత్ను! నేను…

ఇపుప్డు నీ పని అంతా, సమసత్ , నీ అలసట, సమసత్ …ఇపుప్డు నీవు
చనిపోతుంటే ఏమవుతుంది?

నేను ఉనన్టుల్గా, నీవు ననున్ సీవ్కరించుము,
సావ్గతము, కష్మాపణ, శుదిధ్, సీవ్కరించు;
ఏలయనగా నేను…

వచనము మీద ఇపుప్డు నీవు చేతులెతుత్తావా?
నేను వాగాద్నము చేసాత్ను, నేను నముమ్తాను,
ఓ దేవుని గొఱెఱ్పిలల్, నేను వసాత్ను! నేను వసాత్ను!
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312 ఇపుప్డు ఆరాగ్నిసుట్ ముందుకు వెళుళ్చుండగా, ఆలాగునే వాయి త్
ఉండండి, మనలో పర్తిఒకక్ …
313 యౌవవ్న పాయములో ఉనన్ యుకత్ వయసుక్లారా, మీరు వీధులలోకి ఈ
విధమైన అలల్రుల్ చేసే నేరసుథ్ల గుంపుతో వీధులలో తిరుగుతారా?
314 సహోదరీ, దేవునికి నీ నాజీరు గౌరవము కింద పొడవైన వెం కలు
పెంచుకొనవలసియుండగా, నీవు జుటుట్ కతిత్రించుకొని పొటిట్ జుటుట్తో
ఉంటావా? “జుటుట్ కతిత్రించుకొనుట అది ఆమెకు అవమానమైయునన్ది.” నీవు
పొటిట్ చినన్ చేతులతో, పొటిట్ ఫాకులు, ఈ దినమున సీత్లు ధరించుచునన్టుల్గా,
నీవు ధరిసాత్వా, ఈ అసభయ్కరమైన వసత్ములు, నీ దేహము దానిగుండా
కనపరు త్, బయట వీధులలో తిరుగుతావా? నినున్ సే పర్తీ పురుషుడు,
అతని హృదయములో నీతో వయ్భిచారము చేయుచునాన్డని నీకు తెలుసా?
మరియు నినున్ నీవు ఆ రీతిగా హాజరుపరచుకొనాన్వు. సీత్లారా, మీకు తెలుసా,
రంగులు సుకొను మీరు, ఒకే సీత్ బైబిలులో అకక్డ రంగులు వేసుకొనన్ది?
దేవుడు ఆమెను కుకక్లకు ఆహారముగా వేశాడు. ఆమె యెజెబెలు, ఆమె దినము
మొదలుకొని దేవ్షించబడియునన్ ఒక పేరు, కారణము ఆమె యొకక్ చరయ్లను
బటిట్. మీకు తెలుసా అది పర్వకత్యైన ఏలీయా ఆమెను శపించి, ఆ విధము నుండి
పిలిచాడు? నీకు తెలుసా, బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మీదికి వెళిళ్న హేరోదియ?
మీరు లోకసంబంధమైన హాలీవుడ్ తరహాలో ఉండవదుద్. “మీరు లోకమునుగానీ,
లోకములో ఉనన్వాటిని గానీ పేమించినటల్యితే, దేవుని పేమ మీలో ఉండదు.”
315 సోదరుడా, నా సేన్హితుడవైన సేవకుడా, ఏమీ లేదు…ననున్ గర్హించండి,
నేను మీ సోదరుడను. అలాటి సంఘ సభుయ్లతో, అలాటి వారితో (మెథడిసుట్,
బాపిట్సుట్, లేక అది ఏదైనా) నీవు జత చేసాత్వా? నీ తలిల్, నీ అమమ్మమ్ ఆ సంఘశాఖలో
ఉనన్ందున, నీవు దానికే ఆ శాఖకే కటుట్బడి ఉంటావా? ఆమె దానిలోనుండి
ఆ దినము యొకక్ వెలుగులోనికి వచిచ్యునన్ది; అది, నోవహు దినము వలే. ఇది
మరొక దినమైయునన్ది.
316 నీవంటావు, “బాగుంది, నేను…”
317 ఇది పెంతెకొసుత్ దినము కాదు. పెంతెకొసుత్ యుగము గతించిపోయింది.
పెంతెకొసుత్ వెళిళ్పోయింది, ఇది పంట కాలమైయునన్ది. డండి? మరియు
పంట కాలము, గోధుమ; నీళుళ్ కుమమ్రించబడియునన్వి, గోధుమ ముగుగ్చునన్ది.
నా పియమైన సోదరుడా, గోధుమలోనికి రముమ్. నా మాట వినండి, ననున్
నమమ్ండి, ననున్ ఒక దేవుని యొకక్ సేవకుడిగా మీరు నమిమ్నటల్యితే, మనలో
పర్తిఒకక్ , మన సవ్ంత విధానములో, దీనతవ్ముతో తలలు వంచి పారథ్న చేదాద్ం,
మనము దేవునికి తపప్క మనలను మనము అరిప్ంచుకోవాలి, “దేవా, నేనునన్టుల్గా
ననున్ తీసుకో.”
318 మరియు సోదరుడా, సహోదరీ, నేను బలిపీఠముపై ననున్ నేను
ఉంచుకుంటాను; దేవా, ననున్ మలచు, ననున్ భినన్ముగా తయారుచేయు, దేవా,
నీ పములోనికి ననున్ తయారుచేయు.
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319 ఇకక్డ బయట నిలబడి, పర్జలను ముకక్లుగా కోయుట అది సులువైనది
అనుకొంటారా? అది చేయుట కఠినమైన పని. కానీ అది చేయని యెడల
నాకు శర్మ.
320 పియమైన దేవా, ఈ సువారత్లో వారు తలలు మరియు హృదయములు
వంచియుండగా, ఈ గౌరవనీయమైన, ఈ బైబిలు పఠనమును ముగించు
కష్ణములలో పరిశుదాధ్తమ్ ఈ దేశమును ముందుకు మరియు వెనుకకు
కుదిపివేయు రుజువును మేము సినపుప్డు, ముందుకు, వెనుకకు గొపప్
ఉజీజ్వములు మరియు గురుతులు దానిని ఏదో వెంబడిసుత్ందని మేము
ఎరిగియునాన్ము. మరియు అదిగో ఆరిజోనాలోని ఆ పరవ్త శిఖరముపై ఆ
యేడుగురు తలు దిగివచుచ్ట, వారాత్పతికలు సహితము వాటిని దేశమంతటి
గుండా పర్చురించినవి. యేసే సవ్యముగా ఆకాశములోనుండి, కిందికి

చుటను చుట, అది చెపుప్చునన్ది, “పర్కటన 17 పర్కారము, యేడవ త
వరత్మానము పర్కారము, ముదర్లు విపప్బడతాయి, దేవుని యొకక్ మరమ్ము
తెలియపరచబడుతుంది,” ఆ సంసక్రత్లు వాటిని బయటకు తెచుచ్టకు తగినంత
దీరఘ్కాలము జీవించలేదు. మరియు ఇకక్డ, యేడు ముదర్లను ముదించిన
సమసత్ ఈ దినమున తెరవబడాలి. జరిగిన ఈ గొపప్ చక కియలు,
అదుభ్తములనిన్ జరుగకముందే చెపప్బడుటను చుట, కనీసము
ఒకక్సారి అది మనలో తపిప్పోలేదు, అది చెపప్బడినటుల్గా నెరవేరింది.
321 పియమైన దేవా, యేసుకీసుత్ మా మధయ్ ఉనాన్డని మేము గర్హిసాత్ము. ఆయన
ఇకక్డ ఉనాన్డని మాకు తెలుసు. ఆయన ఈరాతి ఇకక్డ ఉనాన్డు, అదృశుయ్డైన
దేవుడు ఇకక్డ మనతో ఉనాన్డు, మరియు ఆయన వాకయ్ములో చేసిన పర్తి
వాగాద్నమును నిరాధ్రించగలడు. అసలైన పారంభములో, కనీసము అనుకరణ
చేయువారు వలయములోనికి రాకమునుపు, నీవు ఎలా నిలబడి వీపును తిపిప్,
వారికి దానిని రుజువు చేసియునాన్వో, పర్భువా లేక అది ఉండి ఉనన్టుల్గా
పందెములో పర్వేశించింది. నీవు పించావు, రుజువు చేశావు, పర్వచించావు,
అది కచిచ్తముగా ఎలా సంభవిసుత్ందో చెపాప్వు, మరియు అదే మారగ్ములో అది
సంభవించుటను మేము సాత్ము. మరియు, తండియైన దేవా, అది మనిషి
కాదని, అది దేవుడై యునాన్డని మాకు తెలుసు. కాబటిట్ ఈ రాతి అది నీవై
యునాన్వని మాకు తెలుసు. మా పాపములు కష్మించుము.
322 పియమైన దేవా, నీవు మా రోగమును బాగుచేశావు, ఇపుప్డు మా
పాపములను కష్మించుము, పర్భువా, అలాటి కైసత్వుడుగా తపప్క మముమ్లను
ఉండనీయవదుద్, వదుద్…సం రణ్ సువారత్ యొకక్ మనుషుయ్లము మరియు
సీత్లమని మేము చెపుప్కొం , సంఘశాఖా డికలలో వలే కొంచెము
నిదర్పోవుచునాన్ము. పియమైన దేవా, సహాయము చేయుము, మముమ్లను
తీసుకొని నీ యొకక్ పరిశుదాధ్తమ్తో కదలించుము. మరియు నీకు ఇషట్ములేనిది
ఏదైనా మాలో ఉంటే, పర్భువా, మాలోనుండి తీసివేయుము. మరియు మా
పాదములను దేవుని యొకక్ పరిశుదధ్మైన వాకయ్ముపై నాటుము, మరియు
పరిశుదాధ్తమ్ మా హృదయములలోని అవిశావ్సపు మసుట్ను, ఈ దినము
యొకక్ బదద్కమును అంతరంగములో కాలిచ్వేయునుగాక; ఓ, లేచి మనలను
మనము దులుపుకొందుము గాక. దానిని దయచేయుము, దేవా. మముమ్లను
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శుదిధ్చేయుము! మముమ్లను మలచుము! మముమ్లను తయారు చేయుము! దేవా,
దయచేయుము.
323 పర్భువా ఈ రాతి ఇకక్డ ఎవరైనా, వారి హృదయములో ఆ గోధుమలు
కలిగియునన్టల్యితే, ఆ దేవుని యొకక్ జీవాంకురము, జగతుత్ పునాదికి ముందే
జీవమునకు నిరణ్యించబడినది; పర్భువా, నాకు తెలుసు, ఈ ఘడియలో
వారు తపప్క వినవలసియునన్ది. కాబటిట్, నేను పారిథ్సాత్ను, దేవా, వారి
హృదయములను నీ యొకక్ తాజా పరిశుదాధ్తమ్తో పర్కాశింపచేయుము, మరియు
వారి మారగ్ముగుండా ఆనందముతో, సంతోషముతో నింపుము.
324 పర్భువైన దేవా, వారిని…నేను వారిని నీకిచుచ్చునాన్ను. వారెవరో నాకు
తెలియదు, నీకు తెలుసు. నీ వాకయ్మును బోధించుటకు మాతర్మే నేను
బాధుయ్డనైయునాన్ను, పర్భువా, నీవు బయలుపరచుచుండగా. మిగిలిన
దానంతటినీ నీవు బాధుయ్డవైయునాన్వు: ఎకక్డ వితత్నము పడునో. నేను కేవలము
విసురుతాను. పర్భువైన దేవా, అది మంచి, సారవంతమైన నేలలో ఈ రాతి
పడిందని నేను పారిథ్సాత్ను. పర్భువా, దానిని అనేకులు చుదురు గాక, మరియు
వారు లేచి ఈ చివరి దినములలో పర్కాశించు కైసత్వులుగా ఉందురుగాక,
మేము ఎదురు సుత్నన్ ఆ గొపప్ కారయ్ము తవ్రగా వచుచ్నుగాక. పర్భువా,
దయచేయుము. నీవు నీ యొకక్ సంఘమును, నీ వధువును తీసుకుంటాను,
మరియు ఆమెను ఇంటికి తీసుకువెళతావు. అదంత కర్మములో ఉండుటను
మనము సాత్ము. పర్భువైన యేసు, రముమ్. యేసుకీసుత్ నామములో,
సమసత్మును ఫలితముల కొరకు, నీకు అపప్గిసాత్ము. ఆమేన్.

నేను ఆయనను పేమిసాత్ను, నేను ఆయనను పేమిసాత్ను
ఏలయనగా ఆయన మొదట ననున్ పేమించాడు
మరియు నా రకష్ణను కొనాన్డు
కలవ్రి మాను మీద…

325 మీరు ఆయనను పేమిసాత్రా? మంచిది, అపుప్డు మీరు ఒకరిని ఒకరు
పేమించాలి. మరలా దానిని పాడుచుండగా, ఒకరితో ఒకరు కరచాలనము
చేయండి.

నేను ఆయనను పేమిసాత్ను, నేను ఆయనను పేమిసాత్ను
ఏలయనగా మొదట ఆయన ననున్ పేమించాడు
మరియు నా రకష్ణను కొనాన్డు
మీద…

326 ఇపుప్డు మనము ఆయనకు సుత్తిని చెలిల్దాద్ము. ఈ పాట మీలో ఎంతమందికి
తెలుసు:

నేను ఆయనను సుత్తిసాత్ను, నేను ఆయనను సుత్తిసాత్ను,
పాపుల కొరకు వధింపబడిన గొఱెఱ్పిలల్కు సుత్తులు;
పర్జలారా మీరంద ఆయనకు మహిమనివవ్ండి,
కారణము ఆయన రకత్ము పర్తీ మరకను కడిగివేసెను.

327 మరలా దానిని పాడుదాం:
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నేను ఆయనను సుత్తిసాత్ను, నేను ఆయనను సుత్తిసాత్ను,
పాపుల కొరకు వధింపబడిన గొఱెఱ్పిలల్కు సుత్తులు;
పర్జలారా మీరంద ఆయనకు మహిమనివవ్ండి,
కారణము ఆయన రకత్ము పర్తీ మరకను కడిగివేసెను.

328 మీరంతా కొరడాలతో కొటట్బడినటుల్ లేదా? మీ చేతులెతిత్ చెపప్ండి, “అది
ననున్ సంతోషభరితునిగా చేసుత్ంది.” సోదరుడా, ఆ పాతకాలపు పాటలు నేను
పేమిసాత్ను. మీరు పేమించరా? అవి హృదయాంతరంగములోనికి వెళతాయి.

నేను ఆయనను సుత్తిసాత్ను, నేను ఆయనను సుత్తిసాత్ను,
పాపుల కొరకు వధింపబడిన గొఱెఱ్పిలల్కు సుత్తులు;
పర్జలారా మీరంద ఆయనకు మహిమనివవ్ండి,
కారణము ఆయన రకత్ము పర్తీ మరకను కడిగివేసెను.

329 మన తలలు పైకెతిత్, మనలో పర్తీఒకక్ , మన సవ్ంత విధానములో, ఇపుప్డు
ఆయనకు సుత్తినిదాద్ము:
330 పర్భువైన యేసు, నీకు వందనములు. పర్భువా, నీకు సుత్తులు. బబులోను
నుండి, బయటకు పిలువబడిన పర్జలను బటిట్, మేము నీకు సుత్తులు
చెలిల్సాత్ము. నీ కుమారుడైన యేసుకీసుత్ రకత్మును బటిట్, నీకు వందనములు.
ఏలయనగా ఈ కష్ణమే ఆయన మముమ్లను శుదుధ్లుగా చేసినందుకు నీకు
వందనములు. మా కొరకు పర్భువా, చీకటిలో మా తడబాటును బటిట్, మా
పొరపాటల్కు, మా బుదిధ్హీనతకు, నినున్ కష్మాపణ అడుగుచునాన్ము. ఓ దేవా,
మేము లేచి పర్కాశించి, సాయంకాలపు వెలుగులో నడు త్, సాయంకాలపు
వెలుగు దావ్రా ముందుకు వచుచ్చునన్ ఫలముగా ఉందుముగాక. పియమైన
దేవా, దయచేయుము. మముమ్లను మేము, యేసుకీసుత్ నామములో నీకు
అపప్గించుకొనుచునాన్ము.
331 ఇపుప్డు మీరు తలలు వంచియుండగా, ఈ టములను బలపరచుచునన్
సంఘ కాపరులైన మీకు, నేనిసాత్ను. 
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ఈ వరత్మానమును 1965వ సంవతస్రము డిశంబర్ 06 వ తారీఖున, అమెరికా దేశములోని, కాలిఫోరిన్యాలోని, శాన్
బెరాన్రిడ్నో లోనునన్, ది ఫుల్ గాసప్ల్ బిజినెస్ మెన్స్ ఫెలోసిప్ ఇంటర్ నేషనల్ బేంకెట్ లో సహోదరుడు విలియం మారియన్
బెన్ హాం గారు పర్సంగించియుండిరి. మేగిన్టిక్ టేప్ రికారిడ్ంగ్ నుండి నోట చెపిప్న వరత్మానమును ముదించబడిన
పుటల పైకి సకర్మముగా బదిలీ చేయుటకై పర్తియొకక్ పర్యతన్ము చేయబడినది. ఈ వరత్మానమును ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా
ముదించబడి Voice of God Recordings వారిచే ఉచితముగా పంచిపెటట్బడుచునన్ది.
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