
పరి రణ్ విశావ్సము

 మా యొకక్ పరలోకపు తండీ, ఈ రాతి మా యొకక్ ఉదేద్శయ్ం అదియే.
నముమ్టకు మాతర్మే మేము డియునాన్ము, కేవలం యేసును

నమమ్టానికి. ఈ రాతి, ఇకక్డ రోగులు, బలహీనులు ఉనాన్రు, కావున మేము
మా—మా—మా యొకక్ పారథ్నా టానిన్, ఈ రాతి, రోగుల యొకక్ సవ్సథ్త
కొరకు మరియు విరిగిన శరీరముల సవ్సథ్త కొరకు అంకితం చేశాము. ఇపుప్డు,
ఆ యొకక్ గాయకుడు, అపుప్డు యేసు వచెచ్ను, అనే చకక్ని పాటను పాడిన
రీతిగా, మీరు ఈ రాతి మా కొరకు రంగం మీదికి రండి, పర్భువా, మరియు
బలహీనులందరినీ బాగుచేయండి, మరియు ఈ రాతి వేళలో మా మధయ్ ఏ
బలహీను మిగిలి యుండకుండునుగాక. పర్భువా, దీనిని అనుగర్హించండి,
మరియు మేము వాకయ్ము వైపు చుచుండగా, ఈ ఘడియ కొరకు చాలినంత
విశావ్సమును మేము కనుగొనేటటుల్గా మాకు సహాయం చేయండి. మేము దీనిని
యేసు’ నామములో అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
2 (అవి ఎవరివి?) ఇకక్డ ఎవరివో కళళ్జోళుల్ ఉనన్వి, ఎవరో వాటిని
పోగొటుట్కునాన్రు మరియు అవి సంఘములో దొరికినవి. ఎవరైనా…ఒకవేళ అవి
మీవి అయినచో, మంచిది, అవి ఇకక్డ వేదికపై, పులీప్ట్ మీదనునన్వి.
3 ఇపుప్డు, మీలో చాలామంది పనిచేయుచునాన్రని నేనెరుగుదును, మరియు
వారు ఇంటికి చాలా వేగముగా వెళాల్లి, కావున నేను ఎకుక్వసేపు మాటాల్డను;
మరియు తరువాత రోగుల కొరకు పారిథ్ంచుటకు, ఒక పారథ్నా వరుసను
కలిగియుండబోవుచునాన్ము. గదిలో ఇపుప్డే ఉనన్ అతయ్వసరమైన పరిసిథ్తులను
పటుట్కొనుటకు—పటుట్కొనుటకు అది నాకు ఒక అవకాశానిన్సుత్ంది,
లోనికి వచుచ్టకు ముందు, ఈ మధాయ్హన్ం రావటానికి ముందు వాటిని
పటుట్కోండి. వారిలో చాలామంది, చాలా చాలా చెడడ్ వాయ్ధులతో భయంకరమైన
సిథ్తిలో ఉనాన్రు. మరియు నేను ఫోన్ లో మాటాల్డు డా, రోగుల
కొరకు పారిథ్సుత్నాన్ను. పర్భువైన యేసు యొకక్ హసత్ము, రోగులను
మరియు బలహీనులను సవ్సథ్పరచగలదని త్యుండగా, ఆయన ఎంత
అదుభ్తమైనవాడు!
4 ఇపుప్డు, మనము తరచుగా ఈ యొకక్ సవ్సథ్తా సభలను
నిరవ్హించుకోలేము, ఎందుచేతననగా మనము సాధారణముగా…మనమధయ్
ఏదైనా అతయ్వసరమైనది ఉంటే, పరిశుదాధ్తమ్ దాని చు ట్ వసుత్ంది, మరియు
వెంటనే దానిని వివేచిసుత్ంది, పిమమ్ట దానిని ఎనున్కొని, దానిని రిచ్
ఏదో ఒకటి చెబుతుంది. పిమమ్ట వారిలో మిగతావారు, ఎందుకు, మనము
కేవలము…బహుశా ఇది ఎకుక్వగా చెడడ్ది కాదు, కావున దీనిని మనము
అలా వెళిల్పోయేటటుల్గా చేదాద్ము. మరియు నేను ఆలోచించినదేమనగా,
ఇకక్డ ఈరోజు రెండుసారుల్ ఉండుట దావ్రా, ఒక పారథ్నా టానిన్
రోగులకు పారిథ్ంచుటకు అంకితం చేయాలి. రోగులను సవ్సథ్పరచుటలో నాకు
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నమమ్కమునన్ది. అది ఒక బైబిలు ఆజఞ్ అని నేను నముమ్తునాన్ను. అది లేకుండా
మనము బోధించలేము…దానిని చేరచ్కుండా, అది సం రణ్ సువారత్ కానేరదు.
5 ఇపుప్డు, ఇది సాధయ్మే…నాకు ఇంకా తెలియదు, ఈ రాతి నేను ఇంటికి
ఇంకా ఫోన్ చేయలేదు, బహుశా వచేచ్ ఆదివారానికి నేను మరలా ఇకక్డ
ఉండుట సాధయ్పడవచుచ్. మరియు మీరు—మీరు ఈ వారము మా నుండి
ఏమీ విననిచో, బిలీల్ మీకు తెలియజేయనిచో (ఈ వారంలో కొంచెము
తరువాత అతడికి తెలుసుత్ంది), మీరు దీనిని విననిచో, అలాగైతే మేము వచేచ్
ఆదివారమున, ఇచచ్ట మరలా ఉంటాము; ’ఎందుకనగా ఆ దినము శామిక
దినోతస్వము, మీరు డండి, విశాంతి తీసుకొనుటకు, మరియు…లేదా ఇంటికి
వెళల్డానికి. శారా? కావున దేవుని చితత్మైతే, మేము పర్యతిన్సాత్ము. ఇపుప్డు,
మంచిది, మీరు విననిచో…బిలీల్ మీకు ఒక కారుడ్ను ఇసాత్డనుకుంటునాన్ను,
లేక టములోనే ఏదోవిధంగా చెపాత్డనుకుంటునాన్ను, కావున అతడు
మిముమ్ను పిలవనిచో, అపుప్డు రానునన్ ఆదివారము కొరకు—కొరకు నేను
మరలా వచుచ్చునన్టుల్. అలాగైతే, నెవిల్ సోదరుడా, ఇది సరియేనా, ఏదో ఒక

టములో? [నెవిల్ సోదరుడు బెన్ హాం సోదరునితో మాటాల్డుచునాన్డు—
సంపా.] ఓ, అది మంచిది.
6 ఇచచ్టనునన్, ఈ చినన్ కాలిన్స్ రిచ్, ఎవరైనా తెలుసుకొనగోరినచో.
మరియు ఏడు ముదర్ల సమయములో, వైదుయ్లు వాత రోగ జవ్రముతోనునన్
ఆ చినన్ అబాబ్యితో చెపాప్రు, మంచానికి అతడు తన వెనుక భాగానిన్ ఆనించి
అలాగే పరుండియుం , ఒక య్బ్ దావ్రా అతడు తాగవలసి యుంటుందని;
అది—అది అవునండి. మరియు ఆ యొకక్ తలిల్దం లు అతనిని ఇంటి యొదద్
నుండి తీసుకువచిచ్, అతనిని గదిలో ఉంచారు, అతని కొరకు పారిథ్ంచాము.
మరియు పర్భువైన యేసు అతడిని సం రణ్ముగా సవ్సథ్పరిచాడు, ఆ పిలాల్డు
మరలా బడికి వెళాల్డు; దానిని రిచ్ ఆ అధికారులు వారిని లోనికి పిలిచారు.
అతనిని రిచ్ ఎదురు సుత్నన్ పర్తేయ్క వైదుయ్లను పిలిచారు, మరియు
ఆమె నమమ్లేకపోయినది…అలాంటి విషయానిన్ అతడు నమమ్లేకపోయాడు,
మరియు పరీకిష్ంచుటకు ఆ బాలుడిని వారు కిందికి తీసుకొచాచ్రు, అయితే
అతడు సం రణ్ంగా బాగానే, సాధారణంగానే యునాన్డు. అపుప్డు, యేసు వచిచ్,
ఆ శోధకుని యొకక్ శకిత్ని విరగగొటెట్ను!
7 ఒక వింతైన విషయం మీకు తెలుసా, ఈ రాతి ఆ పాటను పాడమని ఎవరినో
ఒకరిని నేను అడుగబోవుచునాన్ను. మరియు నేను అచచ్ట ఆ గదిలో పరిచరయ్
చేయుచుండగా, ఇచచ్ట అది వచిచ్నది, ఎవరో ఇకక్డకు వచిచ్, అపుప్డు యేసు
వచెచ్ను అనే పాటను పాడారు. ఒకవేళ ఆ—ఆ పాటను ఎవ పాడనిచో,
నేను—నేను ఈ రాతి పర్సంగించుటకు ముందుగానే, ఎవరినైనా పాడమని
అడిగియుండేవాడను. కావున, ఆయన—ఆయన అనిన్ విషయములు సరిగాగ్
చేయుచునాన్డు.
8 ఇపుప్డు, మీలో చాలామంది ఉదయకాలం వరకు వేచియుంటునాన్రు, చాలా

రం పర్యాణించాలిస్ యునాన్రు, ఆ—ఆ యొకక్ శర్మను నేను—నేను
అభినందిసుత్నాన్ను. మీలో కొంతమంది ఈ రాతికే ఇంటికి వెళాల్లిస్యునాన్రు,
’ఎందుకనగా రేపు ఉదయములో పగటి ట మీరు మీ యొకక్ పనులకు
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హాజరవావ్లి, అది చాలా కషట్మని నేను—నేను ఎరుగుదును. మరియు దానిని
నేను ఆలోచించినపుప్డు, దానిని చాను…
9 మీకు తెలుసా, నేను డా ఇబబ్ందులను కలిగియునాన్ను; నేను
భావోదేవ్గానికి లోనయాయ్ను. ఆ సథ్లానికి వెళాల్ను…దేనివలన నేను
కలిగియునాన్ననగా, నేను ఎకుక్వగా పనిచేసినపుప్డు ఆ ఇబబ్ందులను నేను
కలిగియుండేవాడను, సాతానుడు వచిచ్ నాకు చెపుప్చుండేవాడు, “ఎందుకు, నీ
కొరకు ఎవరు డా జాగర్తత్ తీసుకొనుట లేదు. నిజముగా నీ కొరకు ఈ లోకంలో
ఏ సేన్హితు లేడు, శావా.” మరియు ఆలాగు…
10 గురుత్ంచుకోండి, నేను ఆ యొకక్ శోధనను ఎదురొక్నటానికి కావలసిన
శకిత్తో లేను. శారా, అయితే దానిని నేను అధిగమించాను. అపుప్డు నేను
వెనుకకు తిరిగి, ఇలాంటి ఒక దానిని చినపుప్డు, వాడి ముఖం మీదనే
దానిని పెటిట్, ఇలా అనాన్ను, “దానిని రిచ్ ఏమిటి?” అని. జయించుటకు—
జయించుటకు అది నాకు సహాయపడుతుంది. “దానిని రిచ్ ఏమిటి?”
11 నా యొకక్ ఒక సేన్హితుడు, ఇచచ్ట ఈ మీటింగ్ లో—లో ఉనాన్డు, అచచ్ట
ఒక—ఒక—ఒక తెగ ఉనన్ది, అటిట్రకమైన ఒక—ఒక తెగ దైవిక సవ్సథ్త పటల్
నమమ్కం లేనివారు, ఈ మధేయ్, వారు ఈ యౌవవ్నసుథ్ని వదద్కు వచిచ్, అతనితో ఇలా
చెపాప్రు, “వారు బోధిసుత్నన్టువంటి దైవిక సవ్సథ్త అనేటటువంటిది, అలాంటిదేమీ
లేదు.”
12 మరియు ఈ వయ్కిత్ కెంటకీలో జీవిసుత్నాన్డు, ఇతనికి సమీపంలోనే ఒక వృదధ్
సీత్ ఉంటునన్ది, మేము ఆకట్న్ కాయ్ంప్ గౌండ్స్ లో ఉనన్పుప్డు, ఆమె కాయ్నస్ర్
వాయ్ధితో చనిపోవుచునన్ది. ఆ రాతి, ఆమె యొకక్ సహోదరి, చేతి రుమాలుతో
మీటింగ్ కు వచిచ్నది, ఆమె తీసుకువచిచ్న చేతి రుమాలు తన యొకక్ పరుస్లో
ఉనన్ది, మరియు పరిశుదాధ్తమ్ ఆమెను అచచ్టకు పిలిచినది (ఇంతకుముందు ఆ
దేశంలో నేనెనన్ ఉండలేదు) మరియు ఆమెకు చెపాప్ను, “ఆమె తన పరుస్లో
ఒక చేతి రుమాలును కలిగియునన్ది, ఆమె అకక్డ కలిగియునన్ది, దానిని ఆమె
ఇంటి వదద్ నుండి తీసుకొని వచిచ్నది, మరియు ఆమె యొకక్ సహోదరి అచచ్ట
ఒక కొండ శిఖరం పైన ఉనన్ది, కడుపులో కాయ్నస్ర్ వాయ్ధితో మరణిసుత్నన్ది.
డాకట్రుల్ ఆమెను విడిచిపెటేట్శారు” అని. మరియు నేను చెపాప్ను, “వెళిల్, ఆ చేతి
రుమాలును ఆమె పైన ఉంచండి, ఇది యెహోవాఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు,
‘ఆమె బర్తుకుతుంది.’” మరియు ఆ రాతి, అచచ్ట ఆ పొరుగువారు డా
ఉనాన్రు, Salvation Army ఉందని వారు తలంచిరి, సహోదరుడు బెన్ అచచ్టకు
వెళిల్నపుడు, దానిని ఉంచినపుడు…మరియు—మరియు అపుప్డు ఆ యొకక్ సీత్
పరి రణ్ముగా సవ్సథ్పరచబడినది, తన పనులు తాను చేసుకొం , పొరుగువారి
పనులు డా చేయగలిగేటంతగా సవ్సథ్తను పొందుకొనన్ది.
13 కావున ఈ యౌవవ్నసుథ్డు, ఆ యొకక్ విషయమును ఎరిగి, అతడు
చెపెప్ను, “పిమమ్ట ఆమె యొకక్ విషయమును వివరించెను! అది దానిని
పరిషక్రించినది. వివరించెను; ఆమె కాయ్నస్ర్ ను కలిగియునన్దని మీకు తెలుసు.
ఆమె ఇచచ్ట గల యిస్ విల్ లో ఉండెను మరియు ఆ వైదుయ్లు ఆమెకు
శసత్చికితస్ చేసియునాన్రు, మరియు విఫలమైంది, ‘ఆమె వెనుక కుటుల్ వేసిరి.
మరేది చేయబడలేదు.’ మరియు ఇపుప్డు ఆమె పరి రణ్ముగా సహజ
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సిథ్తిలో, ఆరోగయ్ముగా ఉనన్ది.” అనాన్డు, “దానిని వివరించండి.” అది దానిని
పరిషక్రించినది. శారా?
14 మీకు తెలుసా, పరిశుదధ్ గర్ంథములో, చెపప్బడినది, “మరియు వారు
తపుప్గా మాటాల్డలేకపోయిరి, ఎందుచేతననగా, ఎవనికైతే ఆ యొకక్ అదుభ్తము
జరిగియునన్దో, ఆ మనుషుయ్డు సరిగాగ్ వారి మధయ్నే నిలువబడియునాన్డు.”
అచచ్టే మనమునాన్ము…అది సాతానుకి సిగుగ్ను కలిగించినది, కాదంటారా?
ఎవనికైతే ఆ యొకక్ అదుభ్తము జరిగియునన్దో, ఆ యొకక్ వయ్కిత్ అకక్డ వారి
మధేయ్ నిలువబడియునాన్డు.
15 దేవుడు మృతులను లేపగలడా? ఇకక్డ ఒక మనిషి చనిపోయాడు,
సరిగాగ్ ఇకక్డే, మృతులలో నుండి లేచియునాన్డు. దేవుడు రోగులను
సవ్సథ్పరచగలడా? ఓ మై, ఆయన హసత్ములు ఎచచ్టికైనా వెళల్గలవు. దేవుడు
రోగులను సవ్సథ్పరచగలడు. మరియు ఆయన గొపప్—గొపప్ ఉనన్వాడని
మనమెరుగుదుము, నేను ఉనన్వాడను, “గతములో ఉనన్ గొపప్వాడను” అని
కాదు లేక “భవిషయ్తుత్లో ఉండబోవువాడను” అని కాదు; నేను ఉనన్వాడను.
అది నిజము. నేను ఉనన్వాడను, అనగా “ఎపుప్ ఉనన్వాడు, పర్తి సథ్లములో
ఉనన్వాడు, సదాకాలము ఉండువాడు”; నినన్, నేడు మరియు నిరంతరము
ఏకరీతిగా ఉండువాడు.
16 ఇపుప్డు, మనము కొదిద్గా తొందరగా దాద్ము, ఇపుప్డు దీవెనకరమైన
పరిశుదధ్ గర్ంథమును తిపెప్దము. నేను దానిలోనుండి ఒక—ఒక పేరాను
చదవాలని కోరుచునాన్ను, నేను దీనిని చదువుచునన్పుడు “నాతోపాటు తిపప్ండి.”
మరియు ఈ రాతికి పారథ్నా వరుసను కలిగియుండాలని నేను ఆశిసుత్నాన్ను,
పారిథ్ంపబడాలని కోరుకొను పర్తియొకక్రి కొరకు పారిథ్ంచెదను.
17 మరియు ఇపుప్డు మనము మారుక్ సువారత్కు తిపుప్దాము, పరిశుదధ్ మారుక్,
పరిశుదధ్ మారుక్ సువారత్ యొకక్ 11వ అధాయ్యము. మనము పరిశుదధ్ మారుక్ 11వ
అధాయ్యము యొకక్ 22వ వచనముతో పారంభించి, చదువబోవుచునాన్ము.
మరియు మీలో చాలామందికి ఈ లేఖనము తెలుసు, ఇది బాగా తెలిసినదే.
రసెస్ల్ సోదరుడు…ఆయన నాతో మాటాల్డి, ఆ యొకక్ ఉడుతలను రిచ్
చెపిప్నపుడు, నేను ఆలోచిసుత్నన్టువంటి లేఖనము ఇదియే. మరియు అవి…నేను
ఆలోచిసుత్నన్టువంటి సరైన లేఖనము అదియే. ఇది ఎలల్పుప్డు ఒక చికుక్ముడిగా
ఉనన్ది. ఆయన చెపిప్యునాన్డు, “మీరు చెపిప్నయెడల”; “నేను చెపిప్నయెడల”
అని కాదు. “మీరుచెపిప్నయెడల!”
18 ఇపుప్డు, మనము చదువుదాము.

…అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను, మీరు దేవునియందు
విశావ్సముంచుడి.
ఎవడైనను ఈ కొండను చి—నీవు ఎతత్బడి సముదర్ములో
పడవేయబడుమని చెపిప్, తన మనసుస్లో సందేహింపక తాను
చెపిప్నదిజరుగుననినమిమ్నయెడల,వాడుచెపిప్నదిజరుగుననిమీతో
నిశచ్యముగాచెపుప్చునాన్ను.
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అందుచేత పారథ్న చేయునపుప్డు మీరు అడుగుచునన్ వాటినెలల్ను
పొందియునాన్మని నముమ్డి; అపుప్డు అవి మీకు కలుగునని మీతో
చెపుప్చునాన్ను.
మీకు ఒకనిమీద విరోధ మేమైనను కలిగియునన్ యెడల, మీరు
నిలువబడి పారథ్న చేయునపుప్డెలల్ను వాని కష్మించుడి. అపుప్డు
మీ తండియు…పరలోకమందునన్ మీ తండియు మీ పాపములు
కష్మించును.
అయితే మీరు కష్మింపక పోయినయెడల, పరలోకమందునన్ మీ
తండియుమీపాపములుకష్మింపడు.

19 ఇపుప్డు, విశావ్సము అనునది కష్మాపణ మీద ఆధారపడియునన్ది.
మరియు పిమమ్ట, ఈ ఉదయమున మనము చెపుప్కొనిన రీతిగా, అపొసత్లుల
కాలములు మన మధయ్ కదులుటను మనము వాసత్వముగా డగలిగే సిథ్తిలోనికి,
సంఘమును పొందడానికి పర్యతిన్ంచుచునాన్ము, మనందరము దానికొరకే
ఆకలిగొనియునాన్ము. ఇది సరిగాగ్ దావ్రము నొదద్ యునన్ది. మనము దానిని

చాము, అయితే దానిని మనము ఇంకా ఎకుక్వగా డాలనుకొంటునాన్ము.
అలాంటి పర్వాహమును మనము కోరుకొనుచునాన్ము, అది—అది మనకు ఒక
సహాయముగా ఉంటుంది, మనలోనుండి ఇతరులలోనికి పర్వహిసుత్ంది.
20 గురుత్ంచుకోండి, యేసు (ఈ ఉదయం పాఠములో మనము
కలిగియునన్టుల్గా), ఆయన తన యొకక్ శకిత్ని తన కొరకు
ఎనన్ ఉపయోగించుకొనలేదు, ఆయన దానిని ఇతరుల కొరకు
ఉపయోగించియునాన్డు. అది దానికొరకే పంపబడినది. మరియు మీరు
కొనిన్సారుల్ అనుకోవచుచ్, “శకిత్తో నిండిన ఒక మనిషి, ఆయనలాంటి ఒక
మనిషి, ఎనన్డైనా అనారోగయ్ంతో ఎందుకు ఉంటాడు?” అవునండి. నేను ఒక
గర్ంథములో ఎచచ్టో ఒక చోట చదివియునాన్ను, ఆయన ఆ యొకక్ బాలుడిని
లేపినపుడు, నాయీను నుండి విధవరాలి కుమారుడిని లేపినపుప్డు (దావీదు
గృహము యొకక్ రాకుమారుడు అని నేను నముమ్చునాన్ను), ఆయన ఒక
రాతిమీద రొచ్ని తలనొపిప్తో లుగియునాన్డు. శారా? ఆయన మన
యొకక్ బలహీనతలను భరించియునాన్డు. భరించుట అనగా “వాటిని ట
కటుట్కొని” అని అరథ్ం. శారా, ఆయన భరించియునాన్డు. మరియు ఆయన
అనిన్ విషయములను కలిగియునాన్డు…మనము కలిగియునన్ రీతిగానే. ఆయన
రోగమును కలిగియునాన్డు, ఆయన శోధనలను కలిగియునాన్డు, ఆయన
సమసయ్ను కలిగియునాన్డు, మనలాగే ఆయన డా నిరాశ నిసప్ హలను
కలిగియునాన్డు, ఎందుచేతననగా ఆయన ఒక సరియైన మధయ్వరిత్గా
ఉండవలసియునాన్డు; కావున ఆయన పాలివాడుగా యుండవలసియునాన్డు,
ఆయన దానిని ఎరుగక మునుపే, ఆ ఫలము యొకక్ వయ్వసాయకునిగా ఉండెను.
బావి యొదద్నునన్ ఆ యొకక్ సీత్ మరియు అనేక విషయాలు, శారా, మనము
లేఖనములలోనికి సరిగాగ్ సినయెడల గర్హించగలము.
21 పర్తీ లేఖనానిన్ నేను నముమ్చునాన్నని చెపాప్లనుకొనుచునాన్ను మరియు
దాని పర్తీ చినన్ ముకక్ డా సతయ్మని నముమ్చునాన్ను. దానిని నమమ్డానికి
ఇషట్పడని విమరశ్కులు నేడు ఉనాన్రు. ఒకసారి ఒక విమరశ్కుడు అనాన్డు, “యేసు
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ఆ యొకక్ శిషుయ్లను గాడిద పిలల్ను కటిట్యుంచిన చోటికి పంపినపుడు, రెండు
మారగ్ములు కలిసియునన్ చోట, ఆ యొకక్ గాడిద పిలల్ కటట్బడియునన్ చోటికి
ఆయన ముందుగానే సిదధ్పరచెను.” శారా, దేవుడు దానిని ముందుగానే
సిదధ్పరచియుంచాడని వారు అరథ్ము చేసుకొనలేకపోయారు.
22 ఆ మరునాడు, దేవుడు నాతో మాటాల్డియునాన్డు, ఇకక్డ డచ్ సోదరునితో,
నేను “అతని యొకక్ చేతిని వీధిలో మరలా కరచాలనము చేసాత్ను” అని. అది
చాలా వింతైనది, ఆ ఉదయమున నేను ఇచచ్ట లేను; అయితే రెండు నిమిషాలు
తరువాత, లేక ఒక నిమిషము తరువాత, వీధిలో నేను అతనిని కలువలేదు. అయితే
అతడు వీధిలోకి వచుచ్చునన్పుడు, అతని చేతిని కరచాలనం చేయుటకు నేను
కారులో నుండి సరియైన సమయానికి దిగియునాన్ను. అతడు ననున్ ఎరుగడు;
అతడు తన కళళ్జోళళ్ను తీసివేసెను, అతడు ననున్ డలేకపోయెను. అతడు నా
యొకక్ సవ్రమును వినినపుప్డు, అతడు ఏడవడం పారంభించెను. అది ఏమిటి?
సాధారణముగా అతడు అలా చేయడు, అయితే ఆ యొకక్ ఆకిస్జన్ గుడారము
కింద ఉనన్పుప్డు అతనికి ఏదైతే చెపప్బడినదో దానికి సమాధానమే ఇది; అతడు
దీనిని చేసాత్డని.
23 నేను చెపాప్ను, “మీరు డా సంఘములోనికి మరలా వచెచ్దరు”; అతని
హృదయవాంఛ. మేము చికాగోలో సభను కలిగియునన్పుడు, అతడు ఆ యొకక్
సభకు రావాలని ఆశించెను, అతని యొకక్ హృదయము దానికొరకైయునన్ది.
నేను అతనికి టెలిగామ్ దావ్రా మా నుండి మరియు పిలల్లు నుండి శుభాకాంకష్లు
తెలియజేశాము, అతని కేష్మం కొరకు, శీఘర్ముగా కోలుకోవాలని మేము
పారిథ్ంచుచునాన్మని చెపాప్ము. మరియు అతనిని దరిశ్ంచిన ఒక పియమైన
సహోదరుడు, అచచ్టకు ఎలాగైనా సరే అతడు—అతడు రావలెనని
కోరుకునన్టుల్ చెపెప్ను. అయితే ఈ రాతి, ఇచచ్ట అతడు మాతో కలిసియునాన్డు.

శారా? అది ముందుగా ఏరాప్టు చేసుకునన్ది కాదు. ఆ యొకక్ అదే దేవుడు
దీనిని ఏరప్రచెను, పర్తి చినన్ విషయము డా సం రణ్ముగా పనిచేయునటుల్
ఆయన చేయుచునాన్డు.
24 ఒకసారి ఒక విమరశ్కుడు అనాన్డు, “యేసు ఐదు రొటెట్లను తీసుకొని,
ఐదువేల మందికి పంచిపెటట్డంలో ఆశచ్రయ్మేమీలేదు,” అనాన్డు, “ఆ దినాలలో
రొటెట్లు చాలా పెదద్విగా ఉండేవి, కావున ఆయన ఒకొక్కక్ రొటెట్ను వెయియ్ మందికి
పంచిపెటేట్లాగున విరిచాడు.”
25 “మీరు అరథ్ము చేసుకోవడానికి నేను చెబుతాను, ఒక చినన్ అబాబ్యి
తన మధాయ్హన్పు భోజనము కొరకు వాటిని తెచుచ్కొనెను!” అయిదు వేలమంది
సం రిత్గా పోషించబడేటటుల్గా ఒక చినన్ అబాబ్యి ఐదు రొటెట్లను ట
కటుట్కొని వచెచ్ను. అలాగయితే, తరువాత పనెన్ండు గంపలను ఎతిత్న సంగతి
ఏమిటి? శారా? ఓ, వారు కేవలం…వారు కేవలం విమరశ్కులు, అది అంతే.
అయితే అది దేవుని వాకయ్మును మారచ్లేదు. అది ఎపుప్ ఏకరీతిగా ఉంటుంది,

డండి, అలాగే ముందుకు వెళుతుంది.
26 ఇపుప్డు, మనము విశావ్సము మీద మాటాల్డాలని ఆశించుచునాన్ము, ఒక
విభినన్రకమైన విశావ్సము: పరి రణ్ విశావ్సము. అది ఒక గొపప్ విషయము.
ఇపుప్డు, విశావ్సము, “వినుట వలన విశావ్సము కలుగును” అని మనకు పరిశుదధ్
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గర్ంథములో చెపప్బడినది. ఇపుప్డు, విశావ్సము లేకుండా మీరు రకిష్ంచబడలేరు.
మరియు విశావ్సము అనగా ఏదో ఒక దానిని అది అకక్డ ఉనన్దని నీవు నముమ్ట,
అనగా అది అకక్డ ఉనన్దని విశావ్సము తపప్ మరేది నిరాధ్రించలేని ఒక
దానిని నముమ్ట. ఇపుప్డు విశావ్సమును మీకు తెచుచ్టకు నేను పర్యతిన్సుత్నాన్ను,
అపుప్డు మరికొదిద్ నిమిషాలలో, మీరు ఈ పారథ్నా వరుస కొరకు సిదధ్పడగలరు.
27 ఇపుప్డు, విశావ్సము: “దేవుని యొదద్కు వచుచ్వాడు ఆయన యునాన్డని
తపప్నిసరిగా నమమ్వలెను.” మరియు విశావ్సము లేకుండా దేవునికి—దేవునికి
ఇషుట్డై యుండుట అసాధయ్ము, నీవు ఆయనను సంతోషపరచలేవు. మరియు
నీవు దేవునిని నముమ్చునాన్వని చెపిప్నచో…ఆయనను నీవెనన్ డలేదు,
అవునా, అయితే అపుప్డు నీవు విశావ్సము దావ్రానే దానిని నముమ్చునాన్వు.
మరియు నీవు ఆయనను డగలిగినచో, అపుప్డది ఎంతమాతర్ము
విశావ్సముగా ఉండజాలదు. శారా? జాఞ్నేందియాలు నిరాధ్రించినటువంటి
ఏదైన , ఇక విశావ్సముగా ఉండజాలదు, అది ఒక విజాఞ్నశాసత్ వాసత్వము;

శారా, అది ఇకమీదట ఎంతమాతర్మును విశావ్సము కానేరదు. అయితే
నీవు ఆయనను విశావ్సము దావ్రా అంగీకరించవలసియునాన్వు. “మరియు
దేవుని యొదద్కు వచుచ్వాడు తపప్నిసరిగా దేవునిని నమమ్వలెను; మరియు దేవుని
యొకక్ వాకయ్ము వినుటవలన విశావ్సము కలుగును.” శారా? ఇది దేవుని
యొకక్ వాకయ్మని నీవు తపప్నిసరిగా మొదట నమమ్వలసియునాన్వు, మరియు
వాకయ్ము దావ్రానే నీవు దేవుని యొదద్కు రావలసియునన్ది. శారా? వాకయ్ము
ఏమి చెపుప్చునన్దో, కేవలం దానినే తీసుకొనండి, “అదియే వాసత్వము!” దానికి
విభినన్మయిన పర్తీదీ డా సతయ్ము కాదు.
28 అబాహాముకు ఆ సవ్రము ఏమైతే చెపిప్యునన్దో దానినే అతడు
నమిమ్యునాన్డు, మరియు అతడు రేండల్ వయసుస్గలవాడై యునన్పుప్డు,
ఇరవై ఐదు సంవతస్రాల తరువాత, ఇరవై ఐదు సంవతస్రాల కితము అతనికి
ఇవవ్బడినపప్టికంటే, మరి ఎకుక్వ బలముగా దానిని అతడు నముమ్చునాన్డు.

శారా? అతడు దానిని నమెమ్ను. మరియు “అవిశావ్సము దావ్రా దేవుని
వాగాద్నానిన్ అతడు సందేహించలేదు, గానీ అతడు బలము పొందుకొని,
దేవునిని సుత్తించుచుండెను, దేవుడు తాను చేసిన వాగాద్నమును నెరవేరచ్గల
సమరుథ్డని యెరిగెను.” మరియు అదియే మారగ్ము, పర్తియొకక్ ఆ
రీతిగానే యుండవలసియునాన్రు. విఫలము కాని విశావ్సముతో నీవు
తపప్నిసరిగా రావలసియునాన్వు, దేవుడు వాగాద్నమును చేసియునాన్డని
నమమ్వలసియునాన్వు. అయితే ఇపుప్డు, అటువంటి విశావ్సమును
కలిగియుండుటకు నీవు ఒక సిథ్తిలో ఉండవలసియునాన్వు, దానిని రిచ్
ఇకక్డ మనము మాటాల్డబోవుచునాన్ము; శారా, ఆ విశావ్సమును
పొందుకొనుటకు.
29 హెబీ పతికలో, హెబీయులకు వాసిన పతిక, 11వ అధాయ్యము, మనకు అది
చెపప్బడినది.

…విశావ్సమనునదినిరీకిష్ంపబడువాటియొకక్ నిజ సవ్ పము,…
30 ఇపుప్డు, ఇకక్డే అనేకమంది పర్జలు, వారి యొకక్ సవ్సథ్తను
పొందుకొనుటలో విఫలమగుచునాన్రు, లేదా వారు అడిగిన దానిని
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పొందుకోవడం విషయంలో, ఎందుచేతననగా అది జరుగదు అనే ఒకదానిమీద
వారు విశావ్సముంచుచునాన్రు. శారా? వారు దానిని నముమ్ట లేదు. ఇది—
ఇది…ఇది—ఇది ఒక ఊహ కాదు. ఇది ఒక వాసత్వమైన విషయము.
31 ఇపుప్డు, జాగర్తత్గా వినండి! డండి, నీవు ఊహించేది కాదు ఇది. నీ యొకక్
శరీరములో ఏదైనా జాఞ్నేందియం దేనినైనా ఎలాగైతే పర్కటిసుత్నన్దో, ఇది డా
నీకు అలాంటి వాసత్వమైనదే. ఇది ఎంత వాసత్వమనగా, “ఇది ఒక కాగితము ముకక్”
అని నా యొకక్ కనున్లు చెపుప్నంత వాసత్వము. “అది వెలుగు” అని చెపుప్ట
ఎంత వాసత్వమో అంత వాసత్వము. “నా యొకక్ కోటును నేను భావిసుత్నాన్ను,”
అని చెపుప్ట ఎంత వాసత్వమో అంత వాసత్వము. అచచ్ట ఒక బిడడ్ మాటాల్డుట
లేదా అచచ్ట ఆ యొకక్ శబద్మును చేయుట నేను ఎలా అయితే వినుచునాన్నో,
అంతటి వాసత్వము ఇది. శారా, సంగీతము మోగుచునన్ంత వాసత్వము. నా
నోటిలో నేను దేనినైనా రుచి చునటుల్గా అలాంటి వాసత్వము ఇది. ఇది అలాంటి
వాసత్వము, కేవలం నీవు దీనిని వేరొకరికి పించలేవు. నీకు నీవుగా మాతర్మే
దీనిని కలిగియుంటావు. ఆమేన్! అది నీది. విశావ్సము అనునది అటువంటి
నిజసవ్ పము; శారా, ఇది ఒక కలప్నాకథ కాదు. కావున, అనేకమంది పర్జలు
వసుత్ంటారు…
32 ఇపుప్డు, ఇవనిన్ నిజమైన లోతైన పాఠములు, మరియు దానియొకక్ పై
భాగమును నేను పటుట్కొంటాను, పిమమ్ట దానిలోనికి మీరు తర్వవ్ండి. శారా?
33 గమనించండి, ఇది నీవు పొందుకొనే ఏదో ఒకటి; ఊహ కాదు, నీవు
వాసత్వముగా దీనిని కలిగియునన్టల్యితే. ఏదైనా ఇతర వసుత్వు ఎలాగైతే
వాసత్వముగా ఉంటుందో, ఇదియు నీకు అలాంటి వాసత్వమైనదే. నీ యొకక్
కారులో నీవు పర్యాణించుట ఎంతటి వాసత్వమని నీకు తెలుసో అంతటి
వాసత్వము ఇది. నీవు నీ యొకక్ సంఘములో రొచ్నియునాన్వని ఎరుగుట
ఎంతటి వాసత్వమో, అంతటి వాసత్వము ఇది. మీరు నా యొకక్ సవ్రమును
వినుట ఎంత వాసత్వమో, ఇదియు అలాంటి వాసత్వమే. ఇది ఒక వాసత్వమైన
పదారథ్ము, ఒక ఊహ కాదు, ఒక ఉదేవ్గం కాదు; అయితే నీవు కలిగియుండే ఏదో
ఒకటి, ఇది నీకు దేవుని యొకక్ వాకయ్మును వినుట వలన వసుత్ంది, మరియు
అది మాతర్మే. “వినుట వలన విశావ్సము కలుగును; వినుట కీసుత్ను రిచ్న
మాటవలన కలుగును.” అది నీయొకక్ విశావ్సము ఎచచ్ట ఉనన్దో తిరిగి అచచ్టకు
దానిని ఉంచును, పిమమ్ట, అది ఎవరో ఒక వయ్కిత్లో కాదు. ఇది ఒక వయ్కిత్లో లేదు.
ఇది ఒక సంసథ్లో లేదు. ఇది ఒక గుంపు పర్జలలో లేదు. ఇది దేవునిలో ఉనన్ది,
ఎందుచేతననగా దేవుడే వాకయ్మైయునాన్డు గనుక. శారా? మీ యొకక్
విశావ్సము దేవునిలో ఉనన్ది.

దేవుని వాకయ్ము వినుట వలన విశావ్సము కలుగును.
34 అపుప్డు దేవుడు, ఆయన యొకక్ వాకయ్ము దావ్రా,…ఎవరో ఒకరు ఏమి
చేసియునాన్రు అనే దానిదావ్రా కాదు, ఎవరో ఏదో చెపాప్రని కాదు, కానీ దేవుని
వాకయ్ము ఏమి చెపిప్యునన్దో అనే దానివలన మాతర్మే. ఆయన చెపెప్ను, “పర్తీ
మనిషి మాట అబదధ్ము, అయితే నా మాట మాతర్మే సతయ్ము.”
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35 ఇపుప్డు, ఒక పని దావ్రా లేక దేవుని యొకక్ కియ దావ్రా ఎవరో ఒకరు
ఏదో ఒకదానిని చేయుట నీవు సాత్వు, లేక ఒక దేవుని వాగాద్నమును గాని;
మరియు వారిలో అనేకమంది అంటారు, “నేను డా దానిని చేయగలను.” అది
ఒక ఊహ. వారు దానిని చేసినపుడు, అది ఎకక్డో ఒకచోట శిథిలమైపోవుట
మీరు డగలరు. అది ఒక యథారథ్విషయముగా ఉండవలసియునన్ది.
ఇపుప్డు, అది ఒక నిజమైన విశావ్సము. నినున్ విశావ్సమునకు తీసుకొనివచేచ్
ఏదోఒకటి అదియే. అది వాసత్వముగా ఎలాగునన్దనగా, నీవు ననున్ ఒక సిం ర
వృకష్ము రిచ్ అడిగినటల్యితే, నేను నీకు ఒక సిం ర కాయను ఇవవ్డం
లాంటిది. యథారథ్ముగా నీవు ఒక సిం ర వృకాష్నిన్ కలిగియునాన్వు, కానీ
దానికదే ఇంకా ఉతప్తిత్ చేసుకొనలేదు; అయితే ఇది వాసత్వముగా తనకుతాను
బయటకు వచిచ్నపుడు, అది ఒక సిం ర వృకష్ముగా ఉనన్ది. మరియు
దేవుడు దీనిని చేసియునాన్డని నీవు ఊహించినపుడు,…అయితే ఇది నీకు
బయలుపరచబడినపుడు, అపుప్డు అది ఒక విశావ్సమైయునన్ది, విఫలము కాని
ఒక పరి రణ్ విశావ్సము.
36 నాకు ఆ దరశ్నములనిన్ చాలా—చాలా బర్హామ్ండముగా ఉండుటకు
అదియే కారణం, ఎందుకనగా అవి పర్తీసారి డా “సరియైనవి” అని
ని పించబడినవి. శారా? ఆయన దానిని వాగాద్నము చేసియునాన్డని
నేనెరుగుదును. మరియు ఆయన దానిని తన వాకయ్ములో వాగాద్నము
చేసియునాన్డు, మరియు ఇకక్డ ఆయన వచిచ్, ఈ దినము కొరకు దానిని
వాగాద్నము చేసెను. అందువలనే, ఆయన అలా చెపిప్నపుప్డు, నీవెచచ్ట
నిలువబడియునాన్వో నీవెరుగుదువు. శారా, అది నాకు ఒక విశావ్సానిన్
ఇసుత్నన్ది, ఎందుచేతననగా ఆయన తనయొకక్ వాయబడిన వాకాయ్నికి
విరుదధ్ముగా ఎనన్ చేయడు. శారా? ఒకవేళ అది ఆయన వాకయ్మునకు
విభినన్ముగా ఉనన్చో, దానిలో నేను విశావ్సమును కలిగియుండలేను. మరలా
అది వాకయ్మునకు తిరిగి తీసుకొని వసుత్నన్ది, శారా, దేవుని వాకయ్ము వినుటలో
విశావ్సమును కలిగియుండుట. నీవు తపప్క వాకయ్మును వినవలసియునాన్వు!
దేవుని వాకయ్ము అనేది అనిన్టికి సరిపోయిన మాట. నీకు కావలసినదలాల్ ఇదియే,
ఈ వాకయ్మే.
37 ఇపుప్డు, విశావ్సమనునది ఒక నిజ సవ్ పము మరియు అచచ్ట
(హెబీయులకు వాసిన పతికలో) విశావ్సమనగా ఏమిటో అని మనము
కనుగొనగలము, విశావ్సమును కలిగియునన్వారు ఏమేమి చేసియునాన్రో

డగలము. శారా, అకక్డ అనేకసారుల్ ఆ పర్జలు ఈరోజు విశావ్సమును
కలిగియునాన్రు, మరియు రేపు దానిని వారు పొందుకొనలేరు; ఆ మరునాడు
అకక్డ ఏదోఒకటి, మరి ఏదోఒకటి ఉంటుంది. అయితే దేవుడు ఒకక్సారి
దానిని లంగరు వేసినపుప్డు, దానిని నీవు సినపుప్డు, దానినుండి నినున్

రంగా కదిలించేది ఎనన్ ఏది అకక్డ లేదు. నీవు కేవలము
రుకుం పోతావు, చేరుకుం పోతావు, ఉనన్టుల్గా ఊహించెదవు.

మరియు ఊహించుట అనగా, “అనధికారముగా ఏదో సాహసం చేయడం”;
నీవు కేవలము దీనిని పర్యతిన్ంచుట, మరియు నీవు దీనిని పర్యతిన్ంచుట
మరియుఈమారగ్ము గుండా వెళుల్ట, ఇకక్డకు పరుగెతుత్ట, మరియు అచచ్టకు
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పరుగెతుత్ట చేసాత్వు. నీవు ఇంకా ఆ యొకక్ విశావ్సమును పొందుకొనలేదు!
అయితే…దానినే మనము “విశావ్సము” గా పిలుచుచునాన్ము.
38 నేను—నేను—నేను…ననున్ కష్మించండి. నేను మీకు…సోదరుడా, నీకు
ధనయ్వాదములు.
39 ఇపుప్డు మీరు దీనిని పొందుకోవాలని నేను—నేను ఆశిసుత్నాన్ను.
మనము…సంఘము దానికదే దేవుని యొకక్ శకిత్లో లేవవలసియునన్ది.
ఎలా? ఇపుప్డు, మనము చివరి కాలానికి చాలా దగగ్రగా ఉనాన్ము;
నేను నముమ్చునన్దేమనగా, మనము మరికొంత లోతైన విషయములను
బోధించగలిగే సిథ్తిలో సంఘము ఉనన్ది, మరియు వేషధారులను బయటకు
తుడిచివేయవలసియునన్ది, శారా, మరియు ఏదోఒక వాసత్వమైన
దానిలోనికి వెళల్వలసియునన్ది. శారా? నీవెరిగిన ఒక విషయమును అది
పొందుకోవలసియునన్ది!

“బెన్ హాం సోదరుడా, అది వెలుగు కాదు” అని నీవు చెపిప్నచో.
“అది ఇంకా వెలుగేనని నాకు తెలుసు.”
“అది వెలుగని నీకెలా తెలియును?”
“దానిని నేను చుచునాన్ను గనుక.”
“మంచిది, నీవు తపుప్కాదని నీవెలా తెలుసుకొనగలవు?”
“అది వెలుగని నా దృషిఠ్ ఎలల్పుప్ దానిని నాకు నిరాధ్రించుచునన్ది.”

శారా?
40 ఆ యొకక్ దరశ్నములను నేను నముమ్టకు అదియే కారణము,
’ఎందుచేతననగా అవి ఎలల్పుప్ నాకు సతయ్మును తెలియజేశాయి,
’ఎందుకనగా అవి వాకయ్ము నుండి వచిచ్నవి. శారా? పిమమ్ట ఆయన దానిని
చెపిప్నచో, అది దానిని పరిషక్రిసుత్ంది. ఇపుప్డు, అది అలా పర్కటించబడినపుప్డు,
అపుప్డు అచచ్ట ఏ విధమైన ఊహాజనితమైన పనికి తావులేదు, అది జరుగుతుంది.
అపుప్డు, “యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు” అనే దానిని మీరు
వింటారు, శారా, ఎందుచేతననగా ఇది—ఇది మానవ ఆలోచనకు
అతీతమైనది. ఇది పర్భువు యొకక్ ఆలోచనా రాజయ్ములోనిది. అయితే నీవు
ఇచచ్ట నిలబడియునాన్వు, దాకాష్వలిల్ వలే…దాకాష్వలిల్లో ఉండే ఒక తీగె ఫలాలు
ఫలించినటుల్గా. శారా? దేవుడు మనిషిని వాడుకొంటాడు, మనిషిని మాతర్మే.
దేవుడు యంతర్పరికరాలను ఉపయోగించుకొనడు. దేవుడు గుంపు పర్జలను
వాడుకొనడు. దేవుడు సంఘశాఖలను వాడుకొనడు. దేవుడు ఎలల్పుప్ ,
వయ్కుత్లను మాతర్మే వాడుకుంటాడు!
41 ఇపుప్డు, విశావ్సమనేది ఒక నిజసవ్ పము, మరియు దీనిదావ్రా,
జరిగియునన్ ఆ విషయములనిన్టినీ మనము అరథ్ము చేసుకొంటాము. ఇది
ఒక—ఇది ఒక ఊహ కాదు, ఇది ఒక యథారథ్మైనది; మరి పర్తేయ్కముగా
పరి రణ్ విశావ్సము అనేది నిజ సవ్ పము. దానిని రేచ్ ఈ రాతి నేను
మాటాల్డుచునాన్ను, పరి రణ్ విశావ్సమును పొందుకొనుట. ఇది ఒక
ఊహకాదు.
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42 ఇపుప్డు, ఇతరులు, పర్జలు వచిచ్ ఇలా చెపాత్రు, “ఓ, నేను మొతత్ము
విశావ్సానిన్ పొందుకొనియునాన్ను; ఓ, నేను నిశచ్యంగా కలిగియునాన్ను.”
మంచిది, అలాగైతే ఇచచ్ట దేనికొరకు మీరు నిలబడియునాన్రు? శారా?

శారా? డండి, నీవు దేనిని రిచ్ మాటాల్డుచునాన్వో, దానిని నీవు
పొందుకొనలేదని నీవు—నీవు చేయుచునన్ కియలే ని పించుచునన్వి.

శారా? నీవు విశావ్సము కలిగియునన్చో, మరి అలాంటపుప్డు పారథ్నా
వరుసలో నీవెందుకు నిలబడుచునాన్వు? శారా? ఈ విషయములనిన్
దేనికొరకు చేయుచునాన్వు?
43 డు, నీవు పరి రణ్ విశావ్సమును కలిగియునన్చో, నీవు నేరుగా దేవుని
వైపునకే చెదవు మరియు దానిని నమిమ్, నడిచి వెళెల్దవు. నీవు—నీవు
పారథ్నా వరుసలోకి రావలసిన అవసరము లేదు. ఈ విషయములనిన్
చేయవలసిన అవసరం నీకు లేదు, ఎందుకనగా నీ విశావ్సము అలా చేసింది
గనుక. శారా? “నాపైన చొకాక్ను ధరించుకొనియునాన్ను” అని చెపప్టంలో
నాకు ఉపయోగమేమిటి? నేనొక చొకాక్ను ధరించుకొనియునాన్ను!
44 “నీవు ఒక చొకాక్ను ధరించుకొనియునాన్వని నీకెలా తెలియును?”
45 “మంచిది, నేను దానిని చుచునాన్ను, దానిని అను తి చెందుచునాన్ను,
మరియు అది అచచ్టనునన్దని నేనెరుగుదును.” మంచిది, ఆ యొకక్ పరి రణ్
విశావ్సము పటుట్కొనన్పుప్డు, అది అంతటి వాసత్వముగా ఉంటుంది. నీకు—నీకు
ఇంకా ఏ అవసరం లేదు. అది ఇదివరకే జరిగిపోయినది; అది నీకు తెలుసు.
46 “అది నీకు ఎలా తెలుసు?”
47 “విశావ్సము అలా నాకు చెపిప్నది!” అది అంతే. శారా? ఇపుప్డు నా భావం
ఏమిటో మీకు అరథ్మయియ్ందా? ఆ పరి రణ్ విశావ్సము.
48 ఇపుప్డు, మిగతా వచనాలు, నేను సుత్నాన్ను, “మంచిది, నేను వెళెల్దను.
బైబిల్ చెపుప్చునన్ది, ‘వారు సంఘ పెదద్లను పిలిపింపవలెను, నె రాసి
అతనికొరకు పారిథ్ంపవలెను.’ నేను పైకి వెళెల్దనని నేనెరుగుదును.” మరియు
నీవు చెపాత్వు, “మంచిది, నేను సవ్సథ్తను పొందుకొంటాను.” శారా, నీకు
నీవే చేసుకొనుచునాన్వు; ఇపుప్డు నీవు గమనించుటలేదు, కేవలం—కేవలం
నీకు నీవే పని చేసేటటుల్గా చేసుకొనుచునాన్వు. పిమమ్ట అతడు దానిగుండా
వెళిల్నపుడు, అతడు చెపాత్డు, “ఓ, నేను—నేను ఇంకను చుటలేదు.”

శారా, అచచ్టే నీవునాన్వు, నీవు విశావ్సమును కలిగిలేవు!
49 నీయొకక్ నిజమైన విశావ్సము అకక్డ దానిని చేసుత్ంది. నీ యొకక్—నీ
యొకక్ నిజమైన విశావ్సము దానిని నీకు ఎంతో వాసత్వముగా చేసుత్ంది…
రకత్సావము గల ఆ చినన్ సీత్ని డండి, ఆమె చెపిప్నది, “ఆయన యొకక్ వసత్పు
చెంగును నేను ముటుట్కునన్చో, నేను సవ్సథ్త పొందుకొనెదను.” మరియు ఆమె
దానిని చేసిన వెంటనే, ఆమె చెపిప్నది, “ఆమె యొకక్ రకత్సావము ఆగిపోయినదని
ఆమె తనలోతాను సప్రిశ్ంచినది.” ఆమె దానిని వాసత్వముగా నమిమ్నది.
50 మరియు ఆమె దానిని తాకినపుడు…దానికి ని పనగా అది
ఆగిపోయినది—అది ఆగిపోయినది, యేసు తిరిగి, “ఎవరు ననున్
ముటుట్కొనియునాన్రు?” అని అడిగెను. ఆ పరి రణ్ విశావ్సమే! మరియు ఈ
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రాతి ఆ అదే పరి రణ్ విశావ్సము, అపుప్డు ఆయనను తాకినటుల్గానే ఇపుప్డు
యేసు కీసుత్ను తాకును. ఆ సమయములో, ఆ సీత్ పరి రణ్ విశావ్సముతో వచెచ్ను.
51 ఇపుప్డు, ఇపుప్డు మనము దాద్ము, మొటట్మొదటగా శిషుయ్లు
ఈ యొకక్ పరి రణ్ విశావ్సమును కలిగిలేరు. వారు దానిని కలిగిలేరు,
ఎందుచేతననగా వారు కీసుత్ను కలిగియునాన్రు, ఆయనతో కలిసి నడిచారు;
అయితే అటుతరువాత, కీసుత్ వారిలో ఉనాన్డు. మరియు ఇంకా, మీరు డండి,
పరిశుదాధ్తమ్ లేకుండా పరి రణ్ విశావ్సమును కలిగియుండుట కషట్ము; అది
దీనిని తీసుకురావలసియునన్ది, అది చేసుత్ంది. ఇపుప్డు, మీరు ఇలా అనవచుచ్,
“శిషుయ్లు పరి రణ్ విశావ్సమును కలిగిలేరా?” కలిగిలేరు; ఎందుకనగా అచచ్ట ఒక

రఛ్ రోగము గల బాలుడు ఉనాన్డు, అతనిలో నుండి దయాయ్నిన్ వెళల్గొటుట్టకు
వారు పర్యతిన్ంచిరి, గానీ వారు దానిని చేయలేకపోయిరి.
52 మరియు ఆ తండి యేసు రావడానిన్ చెను, మరియు అతడు
చెపెప్ను, “నా యొకక్ కుమారుడిని మీ యొకక్ శిషుయ్ల యొదద్కు—యొదద్కు
తీసుకొనివచాచ్ము, వారు అతనిని బాగుచేయలేకపోయారు.” శారా?
53 మరి అటుపిమమ్ట, శిషుయ్లు యేసుని అడిగిరి, అనాన్రు, “మేము అతనిని
ఎందుకని సవ్సథ్పరచలేకపోయాము?”
54 అపుప్డు యేసు చెపెప్ను, “మీలో విశావ్సము లేకపోవుట చేత, మీయొకక్ అలప్
విశావ్సము చేతనే.” అది నిజము, “మీ యొకక్ అలప్విశావ్సము వలననే…”
55 ఇపుప్డు గురిత్ంచుకోండి, వారు ఆ శకిత్ని కలిగియునాన్రు. రోగులను
సవ్సథ్పరచుటకు, మృతులను లేపుటకు, మరియు దయయ్ములను వెళల్గొటుట్టకు,
దానికి కొదిద్రోజుల కితమే యేసు వారికి శకిత్ని ఇచిచ్యునాన్డు. వారు శకిత్ని
కలిగియునాన్రు, కానీ ఆ శకిత్ని ఉపయోగించుటకు విశావ్సమును కలిగిలేరు.
ఇపుప్డు, బెన్ హాం గుడారము అచచ్టనే ఉనన్ది! నేడు అచచ్టే సంఘము, వధువు
ఉనన్ది! పరిశుదాధ్తమ్ ఇకక్డ శకిత్తో నునన్ది, అయితే నీవు, దీనిని కదిలించుటకు ఆ
విశావ్సమును కలిగిలేవు. నా భావము మీరు గర్హించారా? దానిని కదిలించుటకు
విశావ్సము కావలసియునన్ది.
56 ఇకక్డ: నేను పౌడర్ తో నింపిన ఒక గొటట్మును నేను కలిగియునాన్ను.
వాకయ్ము వలే, తుపాకీ దావ్రా ఇది ఏమి చేసుత్ందో నేనెరుగుదును, అయితే
తుపాకీని నేను పేలచ్వలసియునాన్ను. పౌడర్ కు అగిన్ కావలసియునన్ది. ఆ
యొకక్ పౌడర్  శకిత్ని కలిగియునన్ది, అయితే అది పేలడానికి దానికి అగిన్
కావలసియునన్ది. అదేరీతిగా, గొటట్ములో పౌడర్ ఉనన్ది, అయితే దానిని శకిత్తో
నింపి, బయటకు విసిరివేయుటకు విశావ్సము అవసరమైయునన్ది. దానికి
అవసరమయేయ్ది అదియే, శారా, మనము ఇపుప్డు కలిగియునన్టువంటి
పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ శకిత్ని మండించుటకు పరి రణ్ విశావ్సము కావలసియునన్ది,
ఆయన మనపైకి వచిచ్నపప్టి నుండి; గొపప్ కారయ్ములు చుటకు,
వెలిగించుటకు విశావ్సము కావలసియునన్ది…విశావ్సము అనేది దానిని మీకు
ఇచుచ్ను.
57 సం రణ్ ఆనందముతో నిండిన హృదయముతో, నీవు రోగగర్సథ్ గదిలోనికి
నడిచివెళతావు, నీవు ఏమి చెపప్బోవుచునాన్వో కచిచ్తముగా ఎరిగియుంటావు.
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అచచ్టకు నడుచుకొని వెళిల్, ఏమి జరుగబోవుచునన్దో ఎరుగుదువు, ఏదోఒకటి
ఇదివరకే బయలుపరచబడినది, మరియు అది నీకు తెలుసు. మరియు నీవు
లోనికి నడిచి, “యేసుకీసుత్ నామములో, అకక్డ నుండి పైకి లెముమ్. యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు!” అకక్డే నీవునాన్వు; అదియే పరి రణ్ విశావ్సము.
అచచ్ట ఒకవేళ ఒక కోటి మంది నిలువబడి, అది జరుగదు అని వారు
చెపిప్నపప్టికీ, ఎలాగైనా అది జరుగునని నీవెరుగుదువు, ’ఎందుచేతననగా అది
నీకు తెలుసు. అది జరుగబోవుచునన్ది. ఎవరు ఏమి చెపిప్నపప్టికీ అనవసరం,
నీవు ఒకక్డవు మాతర్మే విశావ్సము పొందుకొనియునాన్వు.
58 యెహోషువా, అతడు ఇశాయేలు యొకక్ పెదద్లందరినీ కలసికటుట్గా
పిలిచి మరియు చెపెప్ను, “అహ్, సహోదరులారా, మనము పర్భువు యొకక్
పరిచారకులము, మీ కొరకు నేను ఒక విషయమును చెపాప్లనుకుంటునాన్ను…
ఇది సరిగా ఉనన్టల్యితే పర్భువును అడగండి, ఒకవేళ—ఒకవేళ ఆయన
మనకు మరికొంత రుయ్ని వెలుగును ఇచిచ్నటల్యితే, శారా, రుయ్ని
మరికొంతసేపు అలాగే అచచ్ట నిలువబెటట్ండి?” అని చెపుప్ట, మీరు
ఊహించగలరా?
59 అది అతనికి అవసరమైయునన్ది (పారథ్న లేకుండా, మరేది లేకుండా),
దాని అవసరం అతనికునన్ది, మరియు అపుప్డు అతడు రుయ్నిన్ ఆజాఞ్పించెను!
అతడు చెపెప్ను, “అకక్డ నిలువుము! నాకు అవసరమునన్ది, మరియు నేను
పర్భువు యొకక్ సేవలో ఉనాన్ను, మరియు ఇచచ్ట ఈ యొకక్ పనిని చేయుటకు
ఆయన ననున్ పంపియునాన్డు, మరియు ఎలా చేయవలెనో నాకు తెలిసినంతలో
ఉతత్మమైనదానిని నేను చేయుచునాన్ను, శ వు చెలాల్చెదురయాయ్రు,
వారు ఇచచ్ట ఉనాన్రు; ఒకవేళ రుయ్ని కిందకి వెళిల్పోవటానికి నేను
అనుమతించినచో, వారంతా ఏకమైపోయి, ననున్ మరి ఎకుక్వ ఇబబ్ందికి
గురిచేసాత్రు. కావున, నీవు అకక్డే నిలిచియుండుము! మరియు, చం డా,
నీవు అకక్డ ఉండుము!” ఆమేన్; అది అచచ్ట ఇరువది-నాలుగు గంటలు
నిలబడిపోయినది.
60 ఇపుప్డు, పర్పంచము తలకిందులైనా, అతడు దానిని నిలువబెటుట్ను,
మరియు రుయ్డు ఒక సథ్లములో నిలువబడిపోయెను మరియు అది
ముందుకు కదలలేదు, అపుప్డు ఏమి జరిగినది? ఇపుప్డు, నీకు నీవుగానే
అవిశావ్సిగా తయారుచేసుకుంటునాన్వు, నీవు దీనిని రిచ్ చెపిప్నటల్యితే;
పిమమ్ట నీవు చేయలేనిచో, అపుప్డు నీవు విజాఞ్నశాసత్ముతో బుదిధ్హీనుడుగా
చేయబడతావు, ’ఎందుకనగా వారు చెపాత్రు, ఒకవేళ పర్పంచము ఆగిపోయినచో,
అది జారిపడిపోతుంది అని. కావున ఇపుప్డు ఏమిటి? మరియు దేవుని యొకక్
వాకయ్ము సరియైనది కాదని నీవు చెపిప్నచో, అపుప్డు నీవొక అవిశావ్సివి.

శారా? అయితే ఇది జరిగినది, అదియే పర్ధానమైన విషయము. దానియొకక్
యంతర్గతి శాసత్ము నాకు తెలియదు, అయితే అది జరిగినది!
61 పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ యాంతిక విషయాలు నాకు తెలియదు, అయితే
అది నామీద పడినదని నాకు తెలుసు. దానియొకక్ యాంతిక విషయాలను
నేను—నేను చెపప్లేను, అయితే దానియొకక్ ఆశీరావ్దాలను నేనెరుగుదును.
నేను—నేను తెలుసుకోవాలని కోరుకునేది అదియే—అంతవరకే, అదేమనగా
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పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ దీవెనలు. మరియు యాంతిక విషయాలు, ఆయన పని
చేయిసాత్డు. అది ఆయన యొకక్ రహసయ్ము.
62 ఈ బాలుడు సవ్సథ్పడలేదు, ఎందుకనగా…శిషుయ్లు శకిత్ని కలిగియునాన్రు;
అనిన్ రకాలైన వాయ్ధులను సవ్సథ్పరచుటకు యేసు వారికి శకిత్నిచెచ్ను,
దయయ్ములను వెళల్గొటుట్టకు, కుషుఠ్ రోగులను బాగుచేయుటకు, మృతులను
లేపుటకు. ఆయన వారికి శకిత్నిచెచ్ను, గాని వారు కలిగియునన్ శకిత్ని
ఉపయోగించుటకు వారికి విశావ్సము లేకపోయెను. మరియు అపుప్డు
వారు యేసును అడిగిరి, “మంచిది, ఇపుప్డు, మేమెందుకని దీనిని
చేయలేకపోయాము?” అని అడిగారు.
63 ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకోండి, వారు వాకయ్మును కలిగియునాన్రు; మరియు
అపుప్డు ఆ వాకయ్మే శరీరమైయునన్ది. మరియు ఆ వాకయ్ము వారికి చెపెప్ను, “నేను
మీకు శకిత్నిచుచ్చునాన్ను.” ఆమేన్! “నేను మీకు శకిత్నిచుచ్చునాన్ను.” మరియు
వారు శకిత్ని కలిగియునాన్రు, కాని వారిలో ఉనన్ వాకయ్మును ఆపరేట్ చేయుటకు
వారు విశావ్సమును కలిగిలేరు. నా భావము మీరు గర్హించారా? అయితే, యేసు
దానిని కలిగియుండెను, ఆయన వాకయ్మైయుండెను, మరియు ఆయన చెపిప్నది
జరుగుననే విశావ్సమును ఆయన కలిగియుండెను. ఆయన చెపెప్ను, “ఓ, అతనిని
ఇచచ్టికి తీసుకొనిరండి. నేనెంతకాలము మిముమ్లను సహించుదును?”
64 ఆయన తన శకిత్తో విశావ్సమును కలిగియునాన్డు. ఆయన
ఎలా చేసియునాన్డు? ఆయన చెపెప్ను, “నాయంతట నేనే ఏమి
చేయటలేదు.” ఎందుకని? ఆయన ఏమైయునాన్డో అనేదానిమీద ఆయన
నమమ్కముంచియునాన్డు; ఆయన వాకయ్మైయునాన్డని యెరుగుట దావ్రా
ఆయన తనమీద తాను నమమ్కముంచుకొనెను. మరియు ఆయన దేవునిలో
విశావ్సమును కలిగియునాన్డు, ఎవరైతే ఆయనను వాకయ్ముగా చేశారో
ఆయనయందు. ఆయన దేవుడైయునాన్డు (వాకయ్ము), మరియు వారు ఆయనలో
ఉనాన్రు, మరియు అది ఆయనకు విశావ్సమునిచెచ్ను, ఎందుచేతననగా ఆయన
తన యొకక్ సాథ్నమునెరిగెను. ఆయన ఏమైయునాన్డో ఆయన ఎరిగెను,
ఎందుచేతననగా ఆయన ఇది అయి ఉనాన్డని లేఖనము చెపెప్ను. మరియు
ఆయన ఏమైయుంటాడు అని లేఖనము చెపిప్యునన్దో, ఆయన కచిచ్తంగా
అదే అయి ఉనాన్డని ని పించుటకు, ఇచచ్ట పర్తీ లేఖనము ముడివేయబడినది,
మరియు ఆయన ఏమైయునాన్డో అని ఆయన ఎరిగియునాన్డు.
65 కాబటిట్, దేవుడు తనను ఏమి చేసియునాన్డో దానిమీద ఆయన
నమమ్కముంచుకొనియునాన్డు. మరియు ఆయన దానిని చేసినటల్యితే,
అపుప్డు దేవుడు మనలను విశావ్సులుగా చేసియునన్ దానిమీద మనము
నమమ్కముంచలేమా? “నమిమ్నవారి వలన ఈ చకకియలు కనబడును!”
తానేమైయునాన్డో దానిమీద ఆయన విశావ్సమును కలిగియునాన్డు. మరియు
నీవు ఒక విశావ్సివైనచో, నీవేమైయునాన్వో అనే దానిమీద నీవు విశావ్సము
కలిగియుంటావు; నీవు ఒక విశావ్సివి! మరియు దేవునిలో నీవు విశావ్సమును
కలిగియునన్టల్యితే, ఇచచ్ట పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపుప్చునన్దమేనగా…“మన—
మన హృదయములు మనలను ఖండించినచో, అపుప్డు మనము విశావ్సమును
కలిగిలేము; అయితే మన హృదయములు మనలను దోషారోపణ చేయనిచో,
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అపుప్డు మనము విశావ్సమును కలిగియునాన్ము, దేవుని యెడల మనము
నమమ్కమును కలిగియునాన్ము.” మీరు దానిని చదువగోరినచో, యోహాను 3:21
లో కనుగొనగలరు. ఆ యొకక్ లేఖనానిన్ అచచ్ట నేను రాసుకొనియునాన్ను.
66 ఇపుప్డు గమనించండి, పరిశుదధ్ యోహాను సువారత్…అనగా 1వ యోహాను
3:21. గమనించండి.

…మన హృదయము మనయందు దోషారోపణ చేయనియెడల,
దేవునియెదుటధైరయ్ముగలవారమగుదుము.

67 అయితే నీవు తపుప్డు విషయాలు చేయుచునన్ంత కాలము, దేవుని యెడల
నీవు నమమ్కానిన్ కలిగియుండలేవు. కావున, మీరు డండి, నీవు…నీవు
తపెప్యునాన్వని నీయంతట నీవే తెలుసుకుంటావు. నీవు తపెప్యునాన్వని
గర్హించుటవలన, నీకు నీవుగానే ఒక పాపిగా వెనుకకు వెళిల్పోతావు. అయితే
నీ యొకక్ హృదయము నినున్ దోషారోపణ చేయనిచో, అపుప్డు నీవొక
విశావ్సివని నీవెరుగుదువు, అపుప్డు నీకును మరియు దేవునికి మధయ్ ఏమి
లేదు, అపుప్డు నీకేమి కావలెనో నీవు దానిని అడిగెదవు మరియు అది నీకు
అనుగర్హించబడునని నీవెరుగుదువు, ఎందుచేతననగా నీకు ఇవవ్బడిన వాకయ్ము
అది, ఆ యొకక్ శిషుయ్లకు ఇవవ్బడిన మాదిరిగా.
68 ఇపుప్డు, నీవు చేయవలసిన ఒకే ఒక విషయమేమనగా, నీవేమైయునాన్వో
అనే దానిలో నీవు విశావ్సముంచాలి. నీవేమైయునాన్వని వాకయ్ము చెపుప్చునన్దో,
దానిలో విశావ్సముంచాలి! మరియు దేవుని వాకయ్ములో యేసు విశావ్సానిన్
కలిగియునాన్డు, అదియే ఆయన ఏమైయునాన్డో అని చెపిప్యునన్ది, “ఇది
నా రిచ్ వాయబడినది.” కీరత్నలలో, దావీదు; మరియు పర్వకత్లు, మరియు
వారందరు ఆయనను రిచ్ మాటాల్డలేదా? “పరలోకము నుండి, దేవుని యొదద్
నుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే.” ఆమేన్! “ఏదెను వనములో ఉనన్టువంటి
జీవవృకష్మును నేనే. ఈ యొకక్ విషయములనీన్ నేనే, ఉనన్వాడను అనువాడను
నేనే.” మరియు ఆయన ఆ యొకక్ పరి రణ్ విశావ్సముతో గురెత్రిగినదేమనగా,
అభిషేకించబడిన మెసీస్యా ఆయనేనని, అనగా దేవుని యొకక్ ఆతమ్ ఆయన
మీద ఉనన్దని. ఆయన చెపెప్ను, “ఇపుప్డు, నేను, నాకు నేనుగా, ఏమి
చేయుటలేదు; అయితే దేవునిలో నాకునన్ విశావ్సము దావ్రా చేయుచునాన్ను.”
మరియు దేవుడు ఆయనలోనునాన్డు, వాకయ్ము శరీరధారి ఆయెను. మరియు
దేవుని యొకక్ వాకయ్ము నీలోనికి వచిచ్నపుడు, నీవు ఒక విశావ్సివి గనుక అది నీకు
బయలుపరచబడుతుంది. శారా? మరియు విశావ్సి అనగా, “దేవుని యొకక్
విశావ్సము నీలో కదులుచుండుట.”
69 మీరు దానిని ఇషట్పడుచునాన్రా? నేను—నేను—నేను
ఇషట్పడుచునాన్ను…నేను ఆ యొకక్ బోధనలను ఇషట్పడుచునాన్ను…ఎలా…
వాసత్వానికి విశావ్సమనగా ఏమిటి.
70 ఆయన ఏమైయునాన్డో అనేదానిని ఎరిగి, ఎటిట్ సందేహము లేకుండా,
ఆయన దేవుని యొకక్ కుమారుడని ఆయన ఎరిగెను. ఆయన దానిని ఎరిగెను,
ఏలయనగా వాకయ్ము దానిని గురిత్ంచెను. ఆయన ఎవరైయునాన్డో అని
దేవుని యొకక్ వాకయ్ము గురిత్ంచెను. ఆయన చెపెప్ను, “నేను నా యొకక్ తండి
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కియలను చేయనియెడల, అపుప్డు మీరు ననున్ నమమ్వదుద్; అయితే ఒకవేళ—
ఒకవేళ నేను ఆ కియలను చేయనియెడల, ననున్ నమమ్వదుద్. అయితే నేను
వాటిని చేసినయెడల, అపుప్డు మీరు ఆ కియలను నమమ్ండి, ఎందుకనగా
అవి వాగాద్నము చేయబడిన వాకయ్పు బయలుపాటులు.” ఓ, మీరు దానికి
మేలుకొనగలిగినచో, ఒకక్ నిమిషం! మీరు శారా, వాకయ్ము తనంతటతానే
ఆయనను గురిత్ంచెను. ఆయన ఎవరైయునాన్డో అనేదానిని. మరియు
ఆయన చెపెప్ను, “నాయందు పాపమునన్దని మీలో ఎవడు ని పించును?”
మరోమాటలో చెపాప్లంటే, “మెసీస్యా ఏమి చేయునని చెపప్బడెనో, ఆలాగు
చేయుటలో నా యొకక్ జీవితము మరియు నా యొకక్ కియలు సరిగాగ్
నెరవేరలేదని ఎవరు నాకు పించగలరు?” ఏ ఒకక్రు డా ఏది
చెపప్లేరు; ఆయన అలా ఉనన్ందున. పిమమ్ట ఆయన నముమ్టకు విశావ్సమును
కలిగియునాన్డు, అపుప్డు; ఆయన చెపిప్నదేదైన , అది జరుగును.
71 పిమమ్ట ఆయన చు ట్ తిరిగి, చెపెప్ను, “నేను చేయు కియలు, మీరును
చేయుదురు. మరికొంతకాలం తరువాత, లోకము ననెన్ంతమాతర్మును

డనేరదు; అయినను మీరు ననున్ చెదరు, ఎందుచేతననగా, నేను
మీతోనుందును, మీలోనుందును. మీరు ఏమి చెపుప్దుమోనని విచారించకుడి,
మాటాల్డునది మీరు కాదుగాని మీలో నివసించే మీ యొకక్ తండియే ఆ
సమయమున మాటాల్డును; మాటాల్డునది ఆయన ఒకక్డే. మరియు ఇది
నేను కాదు, గాని నాలోని నివసించు నా తండియే, ఆయనే ఈ కియలను
చేయుచునాన్డు.” నా భావమును మీరు గర్హించారా?
72 ఇపుప్డు, లేఖన రవ్కమైన కైసత్వుని యొకక్ గురిత్ంపు, ఈ మాటలను
యేసు చెపెప్ను: “నముమ్వారిని ఈ చనలు వెంబడించును.” ఇపుప్డు,
నీవు ఆ మాటలను తృణీకరి త్, నీకు నీవుగా ఎలా ఒక విశావ్సిగా, పర్జగా
పిలుచుకొంటావు? ఈ వాకయ్ము యొకక్ దేనినైనా తృణీకరి త్, ఒక విశావ్సిగా
నీకు నీవు ఎలా పిలుచుకొంటావు? శారా? నీవు దీనిని అలా చేయలేవు.
నీవొక విశావ్సివి కాదు, అందునుబటిట్ చనలు నినున్ వెంబడించుటలేదు,
ఎందుచేతననగా నీవు ఏది నమామ్లనుకుంటునాన్వో దానిని కేవలం
అంగీకరించియునాన్వు మరియు మిగతా దానిని విడిచిపెటేట్సుత్నాన్వు…నీవు
దీనిని నముమ్టలేదు—నముమ్టలేదు. అయితే నీవు సం రణ్ముగా అంతటినీ
తీసుకొనవలసియునాన్వు, మరియు దానిని నమమ్వలసియునాన్వు. మరియు
నీవు నిజముగా నమిమ్నపుడు (తయారుచేసుకునే విశావ్సం కాదు, గాని నిజమైన
విశావ్సం), అపుప్డు విశవ్సించువారిని ఈ చనలు వెంబడించును.
73 ఓ, పాతకాలములో ఉనన్టువంటి కైసత్వులతో, నేటి తరము కైసత్వులని మీరు
సరిపోలచ్గలరా? ఆతమ్ యొకక్ శకిత్తో ఆ యొకక్ శిషుయ్లు ఎలా నడిచిరో,
పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా ఎలా కదిలి వెళిల్రో, మరియు దీనిని చేసిరో. కేవలము ఒక ఖైదీ,
నేను ఆ రాతి ఆ అంశము మీద పర్సంగించిన రీతిగా, దేవుని యొకక్ చితత్మునకు
మరియు వాకయ్మునకు ఒక ఖైదీ; దేవుడు అతనికి కదిలించే వరకు అతడు అసస్లు
కదలనే కదలలేదు. అలాంటి ఒక సంఘము పైకి లేచుటను చుట మీరు
ఇషట్పడుటలేదా? అలాంటిది రాబోవుచునన్ది; తిరిగి రాబోవుచునన్ది. ఇది—ఇది
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రాబోవుచునన్ది. అది నిజము. ఇది…ఇది దాని యొకక్ రహదారి మీద ఇపుప్డు
ఉనన్దని, నేను నముమ్చునాన్ను.
74 వాకయ్ము గురిత్ంచెను, తనకుతానుగానే గురిత్ంచెను, ఆయన ఏమైయునాన్డో
అనేదానిని గురిత్ంచెను; మరియు అదే వాకయ్ము మనలను గురిత్ంచెను. శారా?
“ఒకడు ననున్ పేమించిన యెడల, అతడు నా ఆజఞ్ను గైకొనును. అతడు
ననున్ పేమించుచునాన్నని అతడు చెపుప్కుం , మరియు నా యొకక్ ఆజఞ్లను
(వాటిననిన్ంటిని) గైకొనని యెడల, అతడు ఒక అబదిధ్కుడు, మరియు సతయ్ము
అతనిలో లేదు.”
75 మీరు చెపాత్రు, “మంచిది నేను అంతటినీ నముమ్టలేదు…” మంచిది అలా
అయినచో,…నీవు కేవలం ఒక అవిశావ్సివి, అది అంతే. పరిశుదధ్ గర్ంథము అలా
చెపిప్నచో, అపుప్డు అది నిజము, అది నితయ్ సిథ్రపరచబడును. పరిశుదధ్
గర్ంథము ఏమైతే చెపుప్చునన్దో, అది మాతర్మే నిజము.
76 ఆయన మనకు ఎకక్డ చెపెప్నో గమనించండి, “నాయందు మీరు
నిలిచియునన్యెడల మరియు నా మాటలు మీలో ఉనన్యెడల.” పరిశుదధ్
యోహాను సువారత్ 15, “మీరు నాయందు నిలిచియునన్ యెడల,…” శారా,
ఆయనలో విశావ్సము కలిగియుండుట. “నాయందు మీరును, మీయందు
నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల, అపుప్డు మీకు ఏమి కావలెనో మీరు
అడగండి.”
77 ఇపుప్డు, డండి, ఆయన ఎవరైయునాన్డో ఆయన ఎరిగియునాన్డు,
కాబటిట్ ఆయన విశావ్సమును కలిగియునాన్డు. ఆయన ఏమైయునాన్డో
తానెరిగినపుప్డు విశావ్సము దానిని ఉతప్తిత్ చేయగలదు. ఇపుప్డు, “మీరు
నాయందు నిలిచియునన్యెడల, మరియు నా మాటలు మీలో ఉనన్యెడల,”
అపుప్డు మీరెవరో మీరెరుగుదురు. “మీకేది ఇషట్మో అడుగుడి, అది మీకు
అనుగర్హించబడును.”
78 అది ఎంతో అదుభ్తముగా లేదా, ఈ రాతి, పర్తీ ఒకక్రు ఆ పారథ్నా వరుసలోనికి
వచిచ్నచో, చెపప్ండి, “నేను ఒక కైసత్వుడను. నాకు ఎలాంటి శికష్ లేదు. నా
హృదయము ననున్ దోషారోపణ చేయుటలేదని నేను—నేనెరుగుదును. ఈ రాతే
నాయొకక్ బాధలకు చివరి రాతి అని ఏదో ఒకటి నాకు చెపుప్చునన్ది”? దానినే నీవు
చేయబోవుచునాన్వు. నీవు ఏదో ఒకదానితో ఇకక్డనుండి వెళల్బోవుచునాన్వు. నీవు
ఎంత ఉదేవ్గములో వచిచ్నాసరే లెకక్లేదు, నీవెంతచేసినా సరే, ఆ యొకక్ పరి రణ్
విశావ్సము నీలో బయలుపరచబడేంత వరకు, మరియు నీలో నిజ సవ్ పముగా
గురిత్ంచబడేంతవరకు అది పనిచేయదు. మరియు అది అచచ్ట ఉనన్పుప్డు, నినున్
దానినుండి ఏది కదిలించలేదు.
79 నీవు కాయ్నస్ర్ వాయ్ధిని కలిగియునన్చో, వైదుయ్డు నినన్ నీకు చెపిప్యునాన్డు,
సోమవారము ఉదయానికలాల్ నీవు చనిపోతావు, (నీ గుండె అంతా, నీయొకక్
శావ్స అంతా అయిపోయినది, ఆ యొకక్ కాయ్నస్ర్ నినున్ తినివేసినది, నీ యొకక్
రకత్ పర్వాహాలు సం రిత్గా కాయ్నస్ర్ తో నిండిపోయినవి, అవేమైనపప్టికీ); ఇపుప్డు
ఈ యొకక్ యథారథ్మైన విశావ్సముతో ఏదో ఒకటి వచిచ్యునన్ది, పరి రణ్
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విశావ్సము నీలో ఒక నిజ నిరాధ్రణను చేసియునన్ది, నీవు ఆ వైదుయ్ని ముఖము
ఎదుట నవెవ్దవు.
80 నీవు ఆ యొకక్ పాచీన ఏలీయావలె ఉందువు, అతడు ఆ యొకక్
విగర్హం ముందు, పైకి-మరియు-కిందకి నడిచినపుప్డు, చెపెప్ను, “మీరు
మరికొంత బిగగ్రగా అరవలేరా? బహుశా అతడు నిదిసుత్నాన్డేమో.” అతను
ఏమి చేయబోవుచునాన్డో అతను ఎరిగియునాన్డు, ఎందుకనగా ఏమి
జరుగబోవుచునన్దో దేవుడు అతనికి ముందుగానే చెపిప్యునాన్డు. అతను
చెపెప్ను, “ఏ దేవుడైతే అగిన్ దావ్రా సమాధానమిసాత్డో, అతడే దేవుడు.”
81 వారు చెపిప్రి, “ఆ యొకక్ పర్తిపాదనను మేము తీసుకొంటాము.” మరియు
వారు ఆ యొకక్ బలిపీఠముల మీద నీళుల్ పోసిరి. మరియు వారు—వారు వారిని
వారు కోసుకునాన్రు, వారు చెయయ్వలసినవనీన్ చేసిరి, మరియు “ఓ బయ ! ఓ
బయ ! సమాధానమిముమ్” అని అరిచిరి.
82 ఏలీయా అతడు ఉండగలిగినంత మౌనముగానునాన్డు. అతడు
చెపెప్ను, “మరికొంత బిగగ్రగా అరవండి,” చెపెప్ను—చెపెప్ను, “బహుశా
అతడు నిదించుచునాన్డేమో. బహుశా—బహుశా అతడు చేపల వేటకు
వెళిల్యునాన్డేమో. బహుశా అతడు వేరే ఏదైనా చేసుకుంటునాన్డేమో, శారా.
అతడు బయట ఇంకెకక్డో ఉనాన్డేమో.” వారు అలా చేసినపుప్డు…వారిని
ఎగతాళి చేసెను, ఎందుచేతననగా అచచ్ట ఏమిజరుగునో అతడు ముందుగానే
ఎరిగియునాన్డు.
83 ఓ, సమసత్మును కర్మములో అతడు ఉంచినపుప్డు గమనించండి.
అపుప్డతడు అచచ్టికి నడిచివెళిల్, చెపెప్ను, “అబాహాము, ఇసాస్కు మరియు
ఇశాయేలు యొకక్ పర్భువైన దేవా!” అతడు ఇపుప్డు “మోసగాడైన” యాకోబు
యొకక్ పేరును పిలువలేదు. అతడు ఇశాయేలు అని అతనిని పిలిచెను, అనగా
“దేవునితో రాకుమారుడు” అని అరథ్ం.
84 “అబాహాము, ఇసాస్కు మరియు రాకుమారుడు (యాకోబు) యొకక్ దేవుడైన
పర్భువా, నేను నీయొకక్ సేవకుడనైయునాన్నని ఈ దినమున తెలియజేయండి;
మరియు నేను దీనిని నా కోరిక చొపుప్న చేయుటలేదు, నా సవ్ంత ఇషట్ము
చొపుప్న చేయుటలేదు, గాని నీ యొకక్ ఆజఞ్ చొపుప్ననే నేను దీనిని చేసితిని;
నీ చితత్ము, ఏమి చేయవలెనో నీవు నాకు చెపిప్తివి. ఈ విషయములు ఇచచ్ట
జరుగునని నీవు నాకు పించితివి. ఇపుప్డు, నేను బలిపీఠం మీద నీళల్ను
పోసితిని. ఈ విషయములనిన్టినీ నీ యొకక్ ఆజఞ్ చొపుప్ననే చేసితిని. ఇపుప్డు,
దానిని తెలియజేయండి!” మరియు అతడు దానిని చెపిప్నవెంటనే, ఆకాశము
నుండి అగిన్ దిగివచెచ్ను. ఆ అగిన్ పడునని అతడు చాలా నమమ్కముతో ఉండెను,
ఎందుచేతననగా అతడు దాని నిజసవ్ పమును కలిగియుండెను. ఎందుకని?
వాకయ్ము అలా చెపిప్నది.
85 ఇపుప్డు, ఈ అదే పరిశుదధ్ గర్ంథము, అదే దేవుని యొకక్ వాకయ్మైయునన్ది.
మరియు నీవు నిజ సవ్ పమును (ఆ యొకక్ పరి రణ్ విశావ్సమును)
పొందుకునన్పుప్డు; నిజ సవ్ పము అనగా దేవుడు చేసిన ఈ యొకక్ వాగాద్నము
నీది.
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86 “బెన్ హాం సోదరుడా, నీవు అచచ్ట నిలువబడినపుప్డు, పర్జలు వివిధ రకాలైన
భాషలవారు మరియు వివిధ రకాల విషయాలతో నీ యొదద్కు వచిచ్నపుప్డు, నీవు
ఎలా భావిసాత్వు? నీవు భయపడతావా?” లేదండి. లేదండి. ఆయన అలా చెపెప్ను!
ఇంతవరకు ఎపుప్ నేను భయపడలేదు, ’ఎందుచేతననగా ఆయన నాకు అలా
చెపెప్ను, మరియు ఇది సతయ్మని నేను నముమ్చునాన్ను.
87 ఈ రాతి ఆయన నాకు, అధయ్కుష్ని యొకక్ సమాధి యొదద్కు వెళిల్, రేపు
ఉదయాన, జార్జ్ వాషింగ్ టన్ ను లేపమని నాకు చెపిప్నచో, అపుప్డు నేను
సరవ్పర్పంచమును ఆహావ్నిసాత్ను, “రండి, ఇది జరుగుటను డండి” అని.
నేను చెపాత్ను, “పర్తీ విమరశ్కుడినీ తీసుకునిరండి—తీసుకునిరండి, నాచు ట్
నిలువబెటట్ండి, మీరంద దేవుని యొకక్ శకిత్ని చెదరు. మీరు రొచ్నుటకు
ఆ యొకక్ కురీచ్ని ఇచచ్ట ఉంచండి, ఒక కష్ణము విశర్మించండి; నేను పిలిచిన
వెంటనే, ఒక కష్ణములో అతను ఇచచ్ట ఉండును.”
88 ఆ రాతి, ఫిన్ లాండ్ లో ఆ చినన్ బాలుడు, ఆ రోజు; మృతుడుగా
పడియునాన్డు, ఒక అరథ్గంట సేపు అకక్డ పడియునాన్డు, చితికిపోయాడు,
కళల్నుండి, ముకుక్ నుండి మరియు చెవుల నుండి రకత్ము కారుచునన్ది; అతని
యొకక్ చినన్ కాళుల్ విరిగియునన్వి, అతని యొకక్ చినన్ మేజోళల్లో; అతని యొకక్
పాదములు తన మేజోళల్ గుండా బయటకు వెళిల్నవి, అతని యొకక్ టుల్
ఎగిరిపోయినవి. నేను శాను, మరియు నేను అనుకొనాన్ను, “ఇతడే ఆ
అబాబ్యి అయి ఉండాలి.” నేను చెపాప్ను, “బైబిలు యొకక్ వెనుకటి దినాలలోనికి
మనము చెదము, ర్ సోదరుడా అని చెపాప్ను.”
89 సోదరుడు లిండేస్ మరియు సోదరుడు ర్ ను మేము కలిగియునాన్ము,
అచచ్ట వెనుకకు శారు: “‘ఇది కచిచ్తముగా జరుగును,’ ఎందుకనగా
యెహోవా సెలవిచుచ్చునాన్డు.” (ఓ, మై!) “‘నితయ్ము ససయ్శాయ్మలంగా పెరుగు
ఒక—ఒక దేశము అకక్డ ఉంటుంది. బండలు దగగ్రగా పేరచ్బడి ఉంటాయి.
ఒక చినన్ అబాబ్యి జుటుట్ కతిత్రించుకొని, నడుము వదద్ గుండీలుగల పాయ్ంట్ తో
ఉంటాడు, మరియు అతని యొకక్ పాదములు…అతని యొకక్ మేజోళుల్ పైకి
లాగబడియుంటాయి. అతడు డిదరంగు కళల్ను కలిగియుంటాడు, అవి
వెనుకకు తిరిగి ఉంటాయి. అతడొక కారు పర్మాదములో మరణిసాత్డు. అయితే
నీవు నీ యొకక్ చేతులను అతనిపైన పెటుట్ము, అతడు మరలా జీవములోనికి
వచుచ్ను’” అని నాకు చెపప్బడెను.
90 అచచ్ట అది ఉనన్ది, అచచ్ట వాయబడినది. అతడు అచచ్ట పడియునాన్డు,
ఆమేన్, వాకయ్ము కొరకు ఎదురు సుత్నాన్డు. నేను చెపాప్ను, “ఈ
బాలుడు ఇపప్టినుండి కొదిద్ నిమిషాలలో బర్తకనిచో, అపుప్డు నేనొక అబదధ్
పర్వకత్నైయుంటాను, ననున్ ఫిన్ లాండ్ దేశము నుండి తరిమివేయండి.
అయితే ఇతను బర్తికినచో, మీ ముఖాలు దించుకొని, మీరంతా మారుమనసు
పొందండి!”
91 నేను చెపాప్ను, “మరణమా, నీవు ఇతనిని పటిట్యుంచలేవు.” దేవుని యొకక్
వాకాయ్నుసారముగా నేను అతని యొకక్ ఆతమ్ను పిలిచితిని, “యేసు కీసుత్
నామములో,” అతడు పైకి ఎగిరెను. నిజము! శారా? ఓ, మై! విశావ్సము,

శారా, దానిని పటుట్కొనన్ది. దేవుడు అలా చెపెప్ను, అది అకక్డునన్ది!
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92 ఇపుప్డు, అదియే—అదియే దేవుడు ఈ దినమున దరశ్నము దావ్రా
మాటాల్డియునాన్డు. అయితే ఇది: ఆ యొకక్ దరశ్నము దీనికి విభినన్ముగా
ఉనన్చో, అపుప్డది తపుప్; ఇది దరశ్నము కనాన్ గొపప్ది. ఏ దరశ్నమైనా
వాకయ్మునకు వైరుధయ్ముగానునన్చో, దానిని ఒంటరిగా విడిచిపెటేట్యండి;
అది దేవునిది కాదు, దేవుడు తన సవ్ంత వాకయ్మునకు ఎనన్ విరుదధ్ముగా
వయ్వహరించడు.

కావున, ఈ వాకయ్ము నీకు ఏదైనా చెపిప్నచో, తరువాత జరుగబోతునన్
దానియందు, అపుప్డు నీవు అదే నమమ్కమును కలిగియుండగలవు. అకక్డ
ఏమి లేదు…“రోగుల మీద చేతులుంచినపుడు, వారు సవ్సథ్తనొందెదరు”
అని అది చెపిప్నచో; మంచిది, సహోదరుడా, విశావ్సము, ఆ యొకక్
విశావ్సము, అనగా పరి రణ్ విశావ్సము, దానిని పటుట్కొనుము, నీవు…
నీవు ఈ యొకక్ పారథ్నా వరుస గుండా దాటినపుప్డు, గంతులువేసి గటిట్గా
అరిచెదవు…నీవు ఈ సథ్లమును విడిచిపెటిట్నపుడు, “ఇది జరిగిపోయినది!”
ఇది ముగించబడినది! ఇదంత ముగించబడినది, ఇది సమాపత్మైనది!
నీవు నీయొకక్ హృదయములో ఒక విజాఞ్పన కలిగియునన్చో, పిమమ్ట
దానికొరకు పారథ్న చేయబడినపుడు దానిని నముమ్ము, దానికి సమాధానం
అనుగర్హించబడును, నీవు దానిని రిచ్ చరిచ్ంచనవసరం లేదు, అదియే
జరుగబోవుచునన్ది; రకత్సావ రోగము గల సీత్కి జరిగినరీతిగా.
93 యేసు పరి రణ్ విశావ్సమును కలిగియుండెను. ఆయన—ఆయన దానిని
కలిగియుండెను, మరియు ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు గనుక అది వచిచ్యునన్ది.
మరియు నీవు వాకయ్ముగా మారుదువు; నీవు వాకయ్మును సీవ్కరించుచుండగా,
నీవు వాకయ్ముగా మారుదువు. “నాయందు మీరును, మరియు మీయందు నా
మాటలు నిలిచియునన్యెడల. నా మాటలు అనగా…” (ఈ వాకయ్ము) “మీలో
నిలిచియునన్యెడల, అపుప్డు మీకేది ఇషట్మో అడుగుడి, మరియు అది మీకు
అనుగర్హించబడును.” శారా? “మీరు ఈ పరవ్తముతో ‘కదిలిపొముమ్’ అని
చెపిప్, సందేహింపక, నీవేమి చెపిప్యునాన్వో దానిని నమిమ్నయెడల, అపుప్డు
నీవేమి చెపిప్తివో దానిని నీవు పొందుకొనెదవు. మీరు పారిథ్ంచినపుడు, మీరు
అడిగిన దానిని పొందియునాన్మని నముమ్డి, అపుప్డు అది మీకు కలుగును;
అది మీకు అనుగర్హించబడును.” కాలము, సమయము, ఏది దానిని
మారచ్జాలవు. అది జరిగియునన్దని మీకు తెలియును. అది ఇదివరకే—అది
ఇదివరకే జరిగియునన్ది.
94 ఇపుప్డు, గమనించండి! ఇపుప్డు, ఆయన మనకు చెపెప్ను, “మీరు
నాయందును, నా మాటలు మీలో నిలిచియునన్యెడల,” పరిశుదధ్ యోహాను,
ఇకక్డ, “మీకు ఏమి ఇషట్మో అది అడుగుడి, అది మీకనుగర్హించబడును.”
అపుప్డు, లేఖనాలలో నీ యొకక్ సాథ్నానిన్, ఒక విశావ్సిగా గురిత్ంచగలవు. శారా,
నీ యొకక్ సాథ్నమును నీవు గురెత్రగవలసియునాన్వు, ఆయన తన యొకక్
సాథ్నమును గురెత్రిగినటుల్గా.
95 “కీసుత్ వచుచ్నని, మరియు కీసుత్ ఏమి చేయునో అవనిన్
వాయబడలేదా?” ఆ ఉదయకాలమున, ఆయన కెల్యోపా కు మరియు వారికి
చెపెప్ను, “లేఖనములలో అది వాయబడలేదా, అవి…అనగా ఆయన శర్మపడి,
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చంపబడి మరియు డవ దినమున లేచునని వాయబడలేదా?” చెపెప్ను,
“గర్హింపులో మీరెందుకు మందమతులుగా ఉనాన్రు?”
96 మరియు వారు అనుకునాన్రు, “మై, ఈ మనుషుయ్డు మిగతావారి కనాన్
విభినన్ముగా మాటాల్డుచునాన్డు.” వారు ఆ యొకక్ సతర్ములోనికి వచిచ్నపుడు,
అది ఆయనేనని కనుగొనాన్రు. శారా, ఆయనను డకుండా వారియొకక్
కనున్లు సుకొనిరి. శారా, ఆయన ఆ లేఖనములను ఉంచినపుడు వారు
ఎరిగిరి మరియు అది ఆయనేనని వారు గురెత్రిగిరి.
97 ఇపుప్డు, నీవు దేనికొరకైతే అడుగుచునాన్వో దానిని నమమ్వలసియునాన్వు.
నీవొక విశావ్సివైనచో, విశావ్సిగా నినున్ నీవు గురెత్రుగుము. ఈ విషయములు నీ
కొరకేనని గురిత్ంచుము.
98 నీ యొకక్ జీవితములో దోషారోపణ ఉనన్చో, ముందు దానిని
సరిచేసుకొనుము. శారా? నీలో నీవు దోషారోపణ కలిగియునన్చో…నేను…
లేదా నీవు ఓరల్ రాబర్ట్  ని కలిగియుండవచుచ్ మరియు—మరియు నీ కొరకు
పారిథ్ంచుటకు ఇచచ్టకు విశావ్సముతో వచిచ్న ఒక డజను మంది కావచుచ్, కిందికి
మీదికి ఎగిరి, కొనిన్ గాలనల్ నెను నీ మీద కుమమ్రించవచుచ్, అది—అది
అయినా అది—అది ఏమీ కదలదు. అది నిజము.
99 దానికి ఓరల్ యొకక్ సభల నుండి ఏమి పడుచునన్ది? వారిని నేను పారథ్నా
వరుసలో పటుట్కొనియునాన్ను. అతడు ఇలా చెపుప్ట మీరు వింటారు, “మీ కొరకు
ముందుగానే పారథ్న చేయబడినది. ఒక నలల్ని జుటుట్ కలిగిన మనిషి, అతడొక
రకమైన పెదద్ వయ్కిత్, పెదద్ దవడ కలిగియునాన్డు.” అలా ఓరల్ రాబర్ట్ చేసాత్డు.

శారా? మరియు “అది ఒకపలానానగరము;పలానా,పలానావిషయము అని
చెపు ఉంటాడు.”
100 “అవును, అది నిజము.” శారా?
101 “పలానా-మరియు-పలానా వయ్కిత్ దావ్రా నీవు పారిథ్ంచబడాడ్వు.” శారా,
ఆ విధముగా. “అయితే ఇచచ్ట ఇది ఉనన్ది. ఇచచ్ట నీ యొకక్ సమసయ్ ఉనన్ది.”

శారా? “వెళిల్ ఆ విషయానిన్ సరిచేసుకో. అకక్డకు వెళిల్, ఆ యొకక్ పాపమును
నీయొకక్ భరత్తో ఒపుప్కో, నీ యొకక్ భారయ్తో ఒపుప్కో. వెళిల్ ఈ విషయమును
చేయు.” అది నీకు ఏ మంచి చేయదు, నీ కొరకు ఎవరు పారిథ్ంచినా
అనవసరం, అయితే నీవు దానిని సరిచేసుకోనంత వరకు అది నీకు ఏ మంచి
చేయదు. నీ యొకక్ హృదయములో దోషారోపణ ఉనన్ది, మరియు దోషారోపణ
గల హృదయములోనికి దేవుడు రాడు. శారా? దేవుడు దానిలో నివసించడు;
నీవు దానిని సరిచేసుకోవలసియునాన్వు. అయితే నీవు దానిని చేసినపుప్డు, నీవు
విశావ్సమును తపప్నిసరిగా కలిగియుంటావు. సమసత్ము సరిగాగ్ ఉనన్చో,
అపుప్డు నీవు విశావ్సమును కలిగియుంటావు మరియు దానిని నముమ్తావు.
భయపడవు.
102 యోబు గర్ంథములో, ఇలా చెపప్బడినది, “యోబు భయపడెను.” అతను
దేనిని రిచ్ భయపడెనో, అదే అతనికి సంభవించినది. దానిని ఏది
తీసుకువచిచ్నది? అతని యొకక్ భయము. దానివలననే అది సంభవించెను.
అతని యొకక్ విశావ్సము దానినుండి అతనిని కాపాడగలదు, అయితే అతని
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యొకక్ భయము దానిని అతనికి తెచెచ్ను. అది జరుగునని అతడు భయపడెను,
మరియు అది జరిగెను. ఇపుప్డు, అది జరుగదు అని అతడు తెలుసుకొనన్టల్యితే,
అది జరుగదు. నా భావము మీరు గర్హించారా?
103 పారథ్నా వరుసగుండా మీరు వచిచ్నపుడు మీరు భయపడినచో, “బహుషా
నేను చాలినంత విశావ్సమును కలిగిలేను”; అది జరుగనే జరుగదు, చింతించవదుద్.

శారా? అయితే ఇది జరుగునని నీవు తెలుసుకొనినచో, అది జరుగును.
శారా? శారా, ఇది ఒక దానియొకక్ నిజ సవ్ పము. ఈ విషయములు

అతని మీదకి వచుచ్నని యోబు భయపడెను, కావున అవి వచెచ్ను. నీ యొకక్ వాయ్ధి
నినున్ విడిచిపెటుట్నని…లేదా విడిచిపెటట్దని నీవు భయము కలిగియునన్చో, అది
విడిచిపెటట్దు. అయితే అది విడిచిపెటుట్నని నీవు విశావ్సమును కలిగియునన్చో,
అది విడిచిపెటుట్ను.
104 మీరు ఏ యొకక్ వైదుయ్డిని అయినా అడగండి. అతడు నీకు చేయు
మొదటి విషయమేమనగా, అతడు నీకిచేచ్ మందు విషయములో నమమ్కం
కలిగియుండునటుల్ చేసాత్డు. దానిలో నీకు నమమ్కము లేనటల్యితే, నీవు దానిని
విడిచిపెటేట్యడం మంచిది. శారా? నిశచ్యముగా! అపుప్డు అదేమిటి? అకక్డ
సవ్సథ్తను చేసేది విశావ్సమే; పర్తీ సమయములో డా దానిని చేసేది విశావ్సమే.
105 పేతురు, అతడు భయపడకముందు అంతా మంచిగానే చేశాడు. వాకయ్ము
అతనికి చెపిప్నది, అతడు నీటి మీద నడువగలడని. మొదట అతడు భయపడెను,
అది ఒక—ఒక దయయ్మని అతడు భావించెను, మరియు అతడు చెపెప్ను,
“పర్భువా, ఇది నీవే అయితే, నీళల్ మీద నడచుటకు నాకు సెలవిముమ్.”
106 “రముమ్” అని చెపెప్ను. ఇపుప్డు అది యాకోబు 5:14, మరియు మారుక్
16 వలే ఉనన్ది. అదే దేవుడు దానిని చెపెప్ను, అనాన్డు, “రముమ్” అని. కావున
అతడు నడుచుట పారంభించెను.అతడు అంతా సరిగాగ్నే చేసెను, పడవలో నుండి
బయటకు వచిచ్, నడుచుట పారంభించాడు…
107 అకక్డ సముదర్ములో ఒక గొపప్ తుఫాను ఉండునని మీకు తెలుసు;
భయంకరమైన, తెలల్ని నురుగతో ఉనన్ అలలు, ఇచచ్టనునన్ ఈ కొండల కనాన్
పెదద్వి, ఆ నురుగ ఆ కొండల తలలపైకి ఎగసిపడుచునన్వి; భయంకరముగా,
బహుశా, పెదద్ గాలి దావ్రా వచేచ్, పదిహేను నుండి ఇరవై అడుగుల పెదద్ కెరటాలు
తాకినవి. అడుగుటకు అది అతనికి ఎంతో భయంకరమైన విషయము, “పర్భువా,
ఇది నీవే అయితే,…” శారా, ఆయన చుటకు…ఆయన వారికి ఒక
దయయ్ము వలే లేదా నీడ వలే కనిపించెను. అతడు అడిగెను, “ఇది నీవే అయితే,
నీళల్ మీద నడిచి నీ యొదద్కు వచుచ్నటుల్ నాకు సెలవిముమ్.”
108 యేసు చెపెప్ను, “రముమ్.”
109 మరియు అతడు కిందికి దిగి, చెపెప్ను, “ఇది పర్భువే, నేను నడిచెదను.”
అయితే అతడు తన యొకక్ కనున్లు అలలవైపు చినపుప్డు, అతడు
భయపడెను. అతని యొకక్ మనసులోనికి ఏమి వచెచ్ను? మొదటి విషయము,
అతను…“నేను నడిచెదను, ఎందుచేతననగా నడువుమని వాకయ్ము నాకు
చెపిప్నది గనుక.” మరియు తరువాత విషయము, అతడు చెను…మంచిది,
అతడు తన యొకక్ లకష్ణాలవైపు శాడు; అతడు అచచ్ట బయటకు చి,
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ఆ కెరటాలు ఎంత పెదద్విగా ఉనన్వో సెను, మరియు అతడు భయపడెను;
అతడు భయపడినపుడు, అతడు మునిగిపోవుచుండెను. శారా? దేనికొరకు
అతడు భయపడెనో, అదే జరిగినది! దేనిని ఆయన విశవ్సించెనో, అదే జరిగినది!
అతడు నడువగలడని నమిమ్నపుడు, అతడు నడిచెను; అతడు నమిమ్నపుడు,
అతని యొకక్ నమమ్కములో భయపడెను, అటుపిమమ్ట అతని నిజ సవ్ పము
అతడిని విడిచినది. శారా? అతడు ఇపప్టికీ తన విశావ్సానిన్ పర్కటించాడు,
గాని అతడు ఆ నిజ సవ్ పానిన్ కలిగిలేడు. నిజ సవ్ పము ఆ కెరటాల మీద
నుండి, అతని యొదద్కు వెళిల్యుండేది, శారా, అతడు పరి రణ్ విశావ్సమును
కలిగియునన్టల్యితే. శారా? అయితే అతడు దానిని కలిగిలేడు. అతను
కలిగియునాన్డని అతను అనుకొనాన్డు. మొదట అతడు చేసెను, అతడు దానిని
చేయగలుగుటకు ఇషట్ము పించెను, “ఎందుకు, దీనిని చేయుమని పర్భువు
నాకు చెపిప్యునాన్డు, ఇది జరుగబోవుచునన్ది.” కావున అతడు పడవలోనుండి
కిందకు దిగి, నడిచెను. ఆ—ఆ—ఆ అలలను రిచ్ అతడు ఆలోచించలేదు,
అవి ఎంతటి వైరుధయ్ముగా ఉనన్పప్టికీ. వాటిని రిచ్ అతడు తన మనసులో
తలంచలేదు.
110 ఇపుప్డు, మీకు ఆలోచించేటపుప్డు, “మంచిది, ఇపుప్డు వేచియుండండి.
మరియు, మీకు తెలుసు, నేను చాలాకాలము నుండి రోగిగా ఉనాన్ను, నేను…”
ఆగండి! మీరు ఆ యొకక్ పడవలోనికి తిరిగి వెళుల్ట మంచిది. శారా?

శారా? అయితే దానిని రిచ్ మీరు ఆలోచించుట విడిచిపెటిట్నపుప్డు…
111 “అబాహాము తన యొకక్ మృతతులయ్మైన శరీరమును రిచ్ లెకక్చేయలేదు
లేదా మృతతులయ్మైన శారా యొకక్ గరభ్మును రిచ్ డా లెకక్చేయలేదు.”
అతడు దానిని రిచ్ ఆలోచించలేదు, దానిని అసస్లు లెకక్చేయలేదు. దానిని
అవగాహనలోనికి డా తీసుకురాలేదు. అతడు అసస్లు లెకక్లోనికి తీసుకోలేదు;
దేవుడు ఏమి చెపిప్యునాన్డో దానిని మాతర్మే లెకక్చేసెను, అలా ముందుకు
కొనసాగెను. పేతురు ఆలాగు చేసినంతవరకు, అతడు నడిచెను.
112 ఏ ఒకక్ వయ్కిత్ డా ఎరుగనటువంటి ఒక పర్పంచములో యేసు జీవించాడు,
ఆయనొక వింతవయ్కిత్. పరి రణ్మైన దేవునిలో, పరి రణ్మైన విశావ్సపు
పర్పంచములో ఆయన జీవించాడు, అందులో ఆయనునాన్డు. మనము
ఉండవలసిన కైసత్వ పరి రణ్ విశావ్సములో మనము జీవించిన యెడల, మనము
ఈ పర్పంచానికి ఒక మరమ్మైన వారముగా ఉంటాము; పర్జలు నినున్ అరథ్ం
చేసుకొనలేరు. నీవు ఆతమ్తో నడిచెదవు. ఆతమ్ ఏమి చెపుప్నో, దానిని నీవు
చేయుదువు. అది దేనిని నిషేధిసుత్ందో, దానిని నీవు చేయజాలవు, అటుపిమమ్ట
పర్జలు ఇలా చెపుతారు…వారు…నీవు వారికి ఒక—ఒక మరమ్మైన వయ్కిత్గా
ఉంటావు.
113 విశావ్సులందరికీ అదియే మారగ్మైయునన్ది, వారంతా మరమ్మైనవారు.
పర్జలు వారిని అరథ్ము చేసుకొనలేరు, ఎందుచేతననగా వారికివారు ఒక
పర్పంచములో జీవిసుత్నాన్రు. ఏ ఒకక్ వయ్కిత్ డా తాకలేని ఒక పర్పంచములో
యేసు జీవించెను. శిషుయ్లు ఆయనను అరథ్ము చేసుకొనలేకపోయారు.
ఆయన వారితో మాటాల్డినపుప్డు, వారు దీనిని అడిగారు. అపుప్డు వారు
అడిగారు, “నీవెందుకు ఉపమాన రీతిగా మాటాల్డుచునాన్వు! మేము దీనిని
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అరథ్ము చేసుకొనలేకపోతునాన్ము. దీని భావమేమిటి?” శారా, ఆయన
జీవించిన పర్పంచములో వారు జీవించుటలేదు. శారా, వారాయనను అరథ్ము
చేసుకొనలేకపోయారు, ఏ ఒకక్ వయ్కీత్ ఆయనను అరథ్ము చేసుకొనలేకపోయాడు.
114 విశావ్సము దావ్రా ఒక వయ్కిత్ జీవించుచునన్పుప్డు మరియు విశావ్సము
దావ్రా నడుచుచునన్పుప్డు, అనగా విశావ్స నిజ పదారథ్ము దావ్రా, అతడు సమసత్
పర్పంచము నుండి ఒంటరిగా ఉంటాడు, మరియు కీసుత్లో ఒక తన సృషిట్గా
ఉంటాడు. అకక్డ, ఇపుప్డు మీరు వధువు యొకక్ పదారథ్ములోనికి వెళుల్చునాన్రు.

శారా? శారా? శారా? మీరు ఎతత్బడే సిథ్తిలోనికి వెళుల్చునాన్రు
ఇపుప్డు. దాని అరథ్మేమనగా మనలో పర్తీ ఒకక్రికీ వరిత్సుత్ంది; సంఘకాపరికి
కాదు, డీకనల్కు కాదు, ధరమ్కరత్లకు కాదు. దాని అరథ్మేమనగా పర్తీయొకక్రికీ, వేరే
ఒక పర్పంచములో దేవునితో మాతర్మే నడిచే పర్తీ వయ్కిత్కి. మీరు ఈ రాజయ్ములోకి
బాపిత్సమ్ము పొందారు, అకక్డ ఏ వయ్కీత్ ఉండడు, కానీ అకక్డ నీవు మరియు
దేవుడు మాతర్మే ఉంటారు. శారా? ఆయన ఆదేశాలు ఇసాత్డు, వాటిని నీవు

టకటుట్కొని వెళాత్వు. ఆయన ఏమి చెపిప్నపప్టికీ, అకక్డ ఏ సందేహపు నీడ
డా లేకుండా, నీవు సరిగాగ్ నడిచెదవు. పర్భువు దీనిని నీకు చెపిప్నచో, దానికి

వేరుగా నీతో పర్పంచములో ఉనన్ ఎవరు డా మాటాల్డలేరు, నీవు అదేరీతిగా
ముందుకు సాగెదవు. ఇపుప్డు నీవు పరి రణ్ విశావ్సములోనికి వచుచ్చునాన్వు,
పరి రణ్మైన పరి రణ్త అనేది విఫలము కాజాలదు. ఆ యొకక్ విశావ్సము
ఎనన్ విఫలము కాదు. అవును, అతడు తన యొకక్ పరి రణ్ విశావ్సముతో
వారికి ఒక మరమ్యుకత్ముగా ఉంటాడు; కాబటిట్ ఇపుప్డు ఎవరైతే పరి రణ్
విశావ్సము కలిగియునాన్రో, వారంతా ఇతరులకు మరమ్యుకత్ముగా ఉంటారు.
115 “అపవాదిని ఎదురించుడి, అపుప్డు వాడు మన యొదద్ నుండి
పారిపోవును” అని మనము బోధించబడాడ్ము. ఇపుప్డు, ఎదురించుట అనగా
అరథ్ముచేసుకొనుటకు, “వాడిని తిరసక్రించుట” అని అరథ్ము; కేవలము వాడిని
ఎదురించండి, అనగా “దానినుండి రముగా వెళిల్పోండి.” దేవుడు ఒక
విషయమును చెపిప్నపుప్డు; వాడు నీకు ఏ విషయము చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచినా
అనవసరం, మీరు వాడి మాట డా వినరు. నీవు…మిగిలిన దేనికైనా నీ యొకక్
చెవులు చెవిటివి, గానీ ఆతమ్ చెపిప్న దానిని మాతర్మే నీవు వింటావు. శారా?
“చెవిగలవాడు (అనగా వినగలిగేవాడు) సంఘములతో ఆతమ్ చెపుప్చునన్మాట
వినునుగాక”; వినగలిగే సాథ్నమును కలిగియునన్వాడు, సంఘములతో ఆతమ్
చెపుప్చునన్ మాటను గర్హించగలడు. శారా?
116 సాతాను ఏమి చెపిప్నను, “మంచిది, నేను దానిని వినలేను…” అది ఏమీ
కాదు…“మంచిది, నీవు దానిని బోధించినచో, ఆ యొకక్ సంసథ్ నినున్ బయటకు
నెటిట్వేయును…” దానితో అది చేయునది ఏమి లేదు, అతడు అదే మాదిరిగా
ముందుకు వెళుల్ను.
117 “చెవిగలవాడు ఆతమ్ సంఘములతో చెపుప్చునన్మాట వినునుగాక.” మీకు
తెలుసా, పరిశుదధ్ గర్ంథములో, ఇది ఎలల్పుప్ నిరంతరం చెపప్బడు నే
ఉంది. “విశావ్సము గలవానికి. వినుటకు చెవిగలవాడు, వినునుగాక.” శారా?
“జాఞ్నము గలవాడు, మృగము యొకక్ సంఖయ్ను లెకిక్ంపనిముమ్.” ఇవనిన్యు
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విభినన్మైన విషయాలు. “కలిగియునన్వాడు, మిగతావారికి చెపప్నిముమ్, అపుప్డు
వారు డా వీటిని కలిగియుందురు.”
118 మరియు మనము దానిని విశావ్సము దావ్రా ఇపుప్డు మాటాల్డుచునాన్ము,
విశావ్సమును నీవు కలిగియుండాలి, అనగా పరి రణ్మైన విశావ్సమును; ఆ
యొకక్ విశావ్సము చెపుతుంది, “అవును!” దేవుడు “అవును” అని చెపిప్నపుడు,
“లేదు” అని చెపప్డానికి మరింకేది అకక్డ లేదు. శారా? ఆయన
“అవును,” అని చెపిప్నపుడు, అది “అవును!” మరియు దానిని నీ నుండి ఎనన్
ఇంకేమి తీసివేయలేదు.
119 ఆయన యొకక్ పరి రణ్ విశావ్సముతో, ఆయన చాలా వింతగా
ఉండెను. దయయ్ము ఆయన చు ట్ ఎకుక్వ కాలము నిలువలేకపోయింది.
ఈ ఉదయకాలమున ఆ పాఠములో దానిని మనము శాము. ఆ
మేథాసంబంధమైన భావన యొకక్—యొకక్ గొపప్ మోసముతో వాడు
వచిచ్నపుప్డు, వాడు అకక్డ యేసును మోసము చేయుటకు వచిచ్నపుడు,
వాడికి ఒక పదివేల వోలుట్ల విదుయ్త్ షాక్ తగిలినది: తిరిగి వెనుకకు
విసిరివేయబడెను. అవునండి. “మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్మే జీవించడు అని
వాయబడియునన్ది” అని ఆయన చెపెప్ను. య్! అపుప్డు వాడు షాక్ తినాన్డు.

తరువాత వాడు కొంచెం మృధువుగా వచాచ్డు, వాడు చెపాప్డు, “ఇపుప్డు
నీవు చాలా గొపప్ వయ్కిత్వి, నీకునీవుగా ఇకక్డ పైనుండి కగలవు, ఇచచ్టకు
రాగలవు, ఏదో వయ్కిత్గా ఉండగలవు.”
120 చెపెప్ను, “సాతానా, నా వెనుకకు పొముమ్.” ఓ, మై, అతడు దేనిని
కలుసుకొనెను! “నీ దేవుడైన పర్భువును శోధింపవలదు.” శారా, తాను
పర్భువైన దేవుడనని తనకుతాను ఆయన సాతానుడికి ని పించుకొనెను. “‘నీవు
శోధింపరాదు’ అని వాయబడియునన్ది…” అని చెపెప్ను.
121 ఇపుప్డు, ఆయన పర్భువైన దేవుడు అని సాతానుకి తెలియనిచో, “ఒకక్
నిమిషం ఆగు, నీవు ఆ వయ్కిత్వి కాదు” అని చెపిప్యుండేవాడు. అయితే వాడితో
దానిని వాదించుటకు వాడికంటే ఎకక్వగా ఆయన ఎరిగియునాన్డు.
122 ఆయన ఏ సథ్లమందు నిలువబడవలెనో ఆయనకి తెలుసు. ఆయన చెపెప్ను,
“నీ దేవుడైన పర్భువును నీవు శోధింపవలదు.” మరియు అదే ఆయన అయి
ఉనాన్డు. మరియు దానిని చెపుప్ట కంటే సాతానుడు బాగుగా ఎరిగియునాన్డు,
ఎందుచేతననగా, యేసు యొకక్ కియలు, ఆయన పర్భువైన మీ దేవుడని ఇదివరకే
ని పించినవి.
123 ఇపుప్డు మరో విషయానిన్ గమనించండి. పరి రణ్ విశావ్సమనేది
పరిసిథ్తులనిన్ంటి మీద శకిత్గలది. పరి రణ్ విశావ్సము అనేది పరిసిథ్తులనిన్టినీ
జయిసుత్ంది. అవి ఏమైనపప్టికీ అనవసరం, దాని వశములో ఉంచుకొనగలదు.
ఇపుప్డు, గమనించండి! నీవు దేనినైనా నమిమ్నపుప్డు, దేనినైనా చేసినపుప్డు, నీవు
ఏమి చేయుచునాన్వో దానిలో నీవు నమమ్కము కలిగియునన్పుడు; పరిసిథ్తులు
ఏలాగునాన్ అనవసరం, దానితో ఏ ఒకక్ విషయ ఏమీ చేయలేదు. శారా,
ఇది ఆ యొకక్ పరిసిథ్తులను జయిసుత్ంది. ఇది ఒక—ఒక అనారోగయ్ గదిలో
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ఉనాన్ సరే, ఈ కచిచ్తమైన విషయం జరుగబోవుచునన్దని పర్భువు నీకు
బయలుపరచియునాన్డు, నీవు దీనిని పలికి, ముందుకు సాగిపో.
124 “ఓ, ఇది ఏలాగు…” ఇక ఏ విధమైన పర్శన్ అడుగవదుద్. ఇదిఅంతా
ఇదివరకే జరిగిపోయినది, కేవలం అలా ముందుకు కొనసాగిపో. శారా?
ఇది పరిసిథ్తులనిన్టినీ జయిసుత్ంది. “మంచిది, నీవు దీనిని చేసినచో,
పలానా-మరియు-పలానా చేసినయెడల…” అది… డండి, ఇది ఇదివరకే
జయించబడినది. శారా?
125 దేవుడు దీనిని చేసాత్డు అని విశావ్సము నముమ్తుంది. “ఆయన దీనిని ఎలా
చేసాత్డో నాకు తెలియదు, అయితే ఎలాగైనా ఆయన దీనిని చేసాత్డు.” శారా?
ఇది పరిసిథ్తులనిన్టినీ జయిసుత్ంది.
126 విశావ్సం మరియు పేమ అనేవి సంబంధం కలిగియునన్వి, ఎందుచేతననగా
పేమ లేకుండా నీవు విశావ్సమును కలిగియుండలేవు, ఎందుచేతననగా నీ
యొకక్ విశావ్సము అనేది పేమకు లాధారమైన దేవునిలో ఉనన్ది. విశావ్సము
మరియు పేమ అనేవి కలిసి పనిచేసాత్యి.
127 ఇకక్డ, ఒక యౌవవ్న జంట వలే అది ఉనన్ది. నీవు ఒక యౌవవ్నసుథ్ని
మరియు యౌవవ్నసుథ్రాలిని తీసుకొనుము, వారిదద్ పేమించుకుంటారు…
వారు ఒకరితోనొకరు పేమలో పడతారు. మరియు వారు అలా ముందుకు
వెళుల్చుండగా, ఒకరి రిచ్ మరొకరు ఎకుక్వగా తెలుసుకుం ఉండగా,
వారిదద్రి హృదయాలు ఏకరీతిగా కొటుట్కోవడం ఆరంభమవుతుంది. శారా?
వారు—వారు…ఇంక వారిదద్ భారాయ్భరత్లు కాలేదు, కానీ వారి యొకక్
పేమ వారిదద్రినీ ఒకటిగా బంధించినది, వారిదద్ ఒకనియందు మరియొకరు
నమమ్కమును కలిగియునాన్రు. ఇపుప్డు, వారు నిజముగా ఒకరినొకరు
పేమించుకొనుచునన్చో, నిజముగా పేమించుకొనుచునన్చో, మరియు ఈ
అమామ్యి నినున్ పేమించుచునన్దని నీవెరుగుదువు మరియు—మరియు
నీవు ఆమెను పేమించుచునాన్వని ఆమె ఎరుగును, మీరు ఒకరి యెడల ఒకరు
విశావ్సానిన్ కలిగియునన్చో, మీరు నమమ్కమును కలిగియునాన్రు (ఒకరియెడల
ఒకరు విశావ్సము కలిగియుండుట); మీరు అలాంటి నమమ్కానిన్ కలిగిలేనిచో,
అపుప్డు మీరు పెండిల్ చేసుకొనకపోవడం మంచిది. శారా?
128 గమనించండి, నీవు నమమ్కానిన్ కలిగియుండవలసియునాన్వు. మరియు నీవు
వారిదద్రిని విడదీసి, దకిష్ణాన చివారున ఒకరిని మరియు ఉతత్రాన చివారున
మరొకరిని ఉంచినా సరే, ఇంక అకక్డ ఒకరి కొరకు ఒకరి పేమ కొటుట్కుం
ఉంటుంది, వారు ఎచచ్ట ఉనాన్సరే అనవసరం. వారు ఒకరి యెడల మరియొకరు
ఉండగలిగినంతగా నిజాయితీగా ఉంటారు, ఎందుచేతననగా వారు ఒకరినొకరు
పేమించుకుంటునాన్రు. మరియు నీవు పర్భువును పేమించుచునన్చో, కేవలం
నరకమును తపిప్ంచుకోవటానికి నీవు పర్యతిన్ంచవు, గానీ పర్భువును నీవు
పేమించుచునాన్వు, అపుప్డు నీవు దేవునియందు విశావ్సమును కలిగియునాన్వు;

శారా, నీవు ఆయనను పేమించినటల్యితే.
129 ఒక—ఒక యౌవవ్న అమామ్యి వలే…కొదిద్ కాలము కితము, ఇకక్డ

యిస్ విల్ లో జరిగియునన్ది. ఒక సీత్, ఆమె—ఆమె, చాలా సంవతస్రాలుగా
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కైసత్వురాలు, అయితే ఆమె యొకక్ భరత్ మాతర్ము…పేమలో పడినది, ఆమె ఈ
వయ్కిత్తో పేమలో పడినది. ఒక రెండు సంవతస్రాల కితం నుండి అతడు ఒక
కైసత్వుడు. కావున వారిదద్రు పెండిల్చేసుకొనిరి; వారు పేమించుకొనియునాన్రు
మరియు ఒకరియెడల ఒకరు నమమ్కానిన్ కలిగియునాన్రు, మరియు వారు
వివాహము చేసుకొనియునాన్రు. మరియు ఆ సీత్ ఆ పురుషునితో చెపిప్నది, “హబీబ్,
నీవు ఒక యౌవవ్న కైసత్వుడవు కావున నీకు ఇది ఎంతో కషట్మైనది. నీవు చాలా
విషయముల గుండా వెళాల్లి.” అదియే తాగుడు తాగుట. చెపిప్యునన్ది, “నీవు
దానిగుండా చాలా వెళల్వలసియుంది,” మరియు చెపిప్యునన్ది, “నీవు చాలా
భయంకరముగా ఆ విషయానికి శోధించబడు ఉంటావు అని నాకు తెలుసు.”
మరియు చెపిప్యునన్ది, “ఇపుప్డు నీవొక విషయం తెలుసుకోవాలని నేను
కోరుచునాన్ను. ఇపుప్డు, నీవు పడిపోవుట జరిగినచో, నీవు శోధనలో పడిపోవుట
సంభవించినచో, అపుప్డు దానిని జయించు, ఇంటినుండి రముగా
వెళిల్పోవదుద్, నీవు మరలా వెనుకకు రా. నీవు నేరుగా ఇకక్డికి రా, ’ఎందుచేతననగా
నేను—నేను నీ రాక కొరకు ఇకక్డే ఎదురు త్ ఉంటాను, మరియు నీవు
విజయము సాధించే వరకు నీ కొరకు పారథ్న దావ్రా, సహాయము చే త్ ఉంటాను.
నేను నీతో కలిసి జీవిసాత్ను, ఎందుచేతననగా నేను నినున్ పెళిల్ చేసుకొనన్పుప్డు,
నేను నినున్ పేమించాను గనుక నేను నినున్ పెళిల్ చేసుకొనాన్ను. మరియు నీవు
ఎలా ఉనాన్ నాకు అనవసరం, నేను ఇంక నినున్ పేమించుచునాన్ను.”
130 ఆ తరువాత కొనిన్ దినములైన తరువాత, తన సహచరులతో అతడు తన
మధాయ్హన్ భోజనశాలలో భుజిసుత్ండగా, ఈ విషయమును అతడు వారితో
చెపెప్ను, అనాన్డు, “ఇపుప్డు, ఒకరు నినున్ అలాంటి పేమతో పేమిసుత్నన్పుప్డు, ఒక
మనిషి ఏదైనా తపుప్ను ఎలా చేయగలడు?” శారా?
131 అచచ్టే మీరునాన్రు. ఆ యొకక్ నమమ్కానిన్ నీవెలా ఒముమ్ చేయగలవు?
132 మరియు మనము పాపులుగా ఉనన్పుప్డు, దేవుడు లేనివారమై, పరదేశులుగా
ఉనన్పుడు; ఈ పర్పంచములో, ఆ యొకక్ చెతత్ బురద ఊభిలో ఉనన్పుడు, నేను
ఈ ఉదయమున మాటాల్డినరీతిగా, దేవుడు మనయొదద్కు వచెచ్ను! దేవుడు
నినున్ వెదికెను, నీవెనన్ దేవుని వెదుకలేదు. “తండి మొదటిగా ఆకరిష్సేత్నే
గాని, ఎవడు నా యొదద్కు రాలేడు.” మరియు నీవేమైయునాన్వో, ఆ యొకక్
మురికి కుంటలోనికి దేవుడు దిగివచెచ్ను, మరియు నినున్ వెదికెను, మరియు
నినున్ బయటకు తీసుకొచాచ్డు! అదియే పరి రణ్ పేమను తపప్నిసరిగా
కలిగించవలసియునన్ది. గతంలో నీవేమైయునాన్వో డు, మరియు ఇపుప్డు
నీవేమైయునాన్వో డు. ఆలాగు ఏది చేసినది? ఎవరో ఒకరు నినున్
పేమించుచునాన్రు! అయితే అలాంటపుప్డు, ఆయన నీ కొరకు దేనిని వాగాద్నము
చేసియునాన్డో దానిలో నీవు విశావ్సమును కలిగియుండలేవా? నిజమగు
యథారథ్మైన పేమ అనేది ఆయన వాకయ్ములో ఒక నమమ్కానిన్ సృషిట్సుత్ంది.
133 నేను ఏమీ కానపుప్డు, ఆయన ననున్ పటుట్కొనాన్డు. ఇంక నేను ఏమీ
కాదు, కానీ నేను ఆయన యొకక్ హసాత్లలో ఉనాన్ను. శారా, ఆయన
ననున్ పటుట్కొనాన్డు. నేను పేమింపబడుటకు అరుహ్డుగా లేనపుప్డు ఆయన
ననున్ పేమించెను. నీవు పేమింపబడుటకు అరుహ్డుగా లేనపుప్డు ఆయన నినున్
పేమించెను, అయితే ఆయన నినున్ మారిచ్యునాన్డు. ఆ యొకక్ నలల్జాతి
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సహోదరి చెపిప్నటుల్గా, ఆ సమయంలో ఆమె తన యొకక్ సాకష్ ంలో, “నేను—
నేను ఉండాలిస్న రీతిగా లేను, నేను కోరుకొనన్ రీతిగా నేను లేను, తరువాత
నేను ఇంతకుముందు ఉనన్రీతిగా డా లేను!” ఆమె ఎచచ్టికో వచిచ్నదని
ఆమె ఎరిగియునన్ది, ఏదో ఒకటి ఆమెకు జరిగినది. మరియు ఆ రీతిగానే ఇది
ఉనన్ది. దేవుడు, నేను దేవుని నుండి పరదేశిగా ఉనన్పుప్డు, ఆయన ననున్ చాలా
పేమించెను, ననున్ పటుట్కొని, పైకి లేవనెతుత్టకు ఆయన కిందకు వంగెను,
ఆయన ననున్ ఉపయోగించుకోవాలని కోరుచునాన్డని అదియే నాకు నమమ్కానిన్
ఇసుత్నన్ది. ఆయన దానిని అలా చేయడంలో ఒక ఉదేద్శమును కలిగియునాన్డు.
ఆయన నాలో దేనినో సియునాన్డు. ఆయన నీలో దేనినో సియునాన్డు.
నినున్ రకిష్ంచడంలో ఆయనకి ఒక ఉదేద్శమునన్ది, నేడు రకిష్ంపబడని పర్జల
వైపు ఒకసారి డు. లకష్లాది మంది పర్జలను డు, నీ సాథ్నములో ఆయన
వారిని తీసుకొనవచుచ్ను, కానీ ఆయన నినున్ తీసుకొనాన్డు. ఆమేన్! నీ యొకక్
సాథ్నమును ఏ వయ్కిత్ డా తీసుకొనలేడు. ఆమేన్! నీవు దేవుని యొకక్ సొతుత్వి.
ఎవ దానిని చేయలేరు. ఇదియేనీయెడల ఆయనకునన్ పేమ.
134 కావున, నీ యొకక్ పేమ తిరిగి ఆయనకి ఇయయ్వా? అకక్డొక పేమ
వయ్వహారం ఉనన్ది. పరిసిథ్తి ఎలాంటిదైనా అనవసరం, పరిసిథ్తులు ఈ పేమ
దావ్రా పరిపాలించబడతాయి, అది విశావ్సమును కలిగిసుత్ంది: అనగా దేవుడు
నినున్ పేమిసుత్నాన్డు మరియు నీవు ఆయనను పేమిసుత్నాన్వు, మరియు మీరు
ఒకరినొకరు పేమించుకుంటునాన్రు, మరియు—మరియు అది విశావ్సమును
తీసుకువసుత్ంది. మంచిది. పిమమ్ట సరిగాగ్ ఏదైతే జరుగుతుందని దేవుడు
వాగాద్నము చేశాడో, దానిని తీసుకురాకుండా అది—అది ఉంచలేదు.
135 ఇపుప్డు, గమనించండి! పరి రణ్ విశావ్సము అనేది సవ్చఛ్మైనది, పేమ ఎంత
సవ్చఛ్మైనదో అది డా అంత సవ్చఛ్మైనది. శారా? ఇపుప్డు, మీరు ఒకరిని
పేమించినచో…నీవు నీ యొకక్ భరత్ను పేమి త్ ఉంటావు లేదా నీవు నీ యొకక్
భారయ్ను పేమి త్ ఉంటావు. ఇపుప్డు, దీనిని “నీవు చేయుట లేదు” అని నీకు ఎవరు
చెపప్వలసిన అవసరం లేదు, ఎందుచేతననగా నీవు దీనిని చేసాత్వు, మరియు దీనిని
చేయుచునాన్వని నీకు తెలుసు.
136 ఇపుప్డు, “నీవు—నీవు దీనిని చేయుచునాన్వని నీవు ఎలా
ని పించగలవు?” అని నేను అడిగినచో.
137 “ఓ, అతనికి నేను జీవిసుత్నన్ జీవితము దావ్రా దీనిని ని పించెదను.”

శారా? “నేను ఒక నమమ్కమైన, నిజాయితీగల భారయ్ను. నేను విశవ్సనీయమైన,
నిజాయితీ గల భరత్ను, అదియే నేను—నేను నా యొకక్ భారయ్ను
పేమించుచునాన్నని నాకు ని పించుచునన్ది; లేక నా యొకక్ భరత్ను నేను
పేమించుచునాన్నని నాకు ని పించుచునన్ది.” శారా, నీవేమైయునాన్వో
నీ యొకక్ జీవితము ని పిసుత్నన్ది. కైసత్వయ్ము డా అదే విషయమును
చేయును. శారా? నీ యొకక్ విశావ్సము, ఒకరి యెడల ఒకరు నమమ్కమును
కలిగియుంటారు, ఇది సవ్చఛ్మైనది. మరియు ఇది ఒక వాసత్వమైనది, అయితే
దీనిని నీవు మరొకరికి పించలేవు, అయినపప్టికి దానిని నీవు కలిగియునాన్వు,
నీ యొకక్ కియలు దానిని ని పించును.
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138 మరియు నీవు సవ్చఛ్మైన, కలమ్షము కాని విశావ్సమును పొందుకునన్పుడు,
అనగా నీ భాగసావ్మి యెడల నీకునన్ పేమ వంటిది, అపుప్డు నీవు చేసే కియ
దావ్రా నీవు దానిని ని పిసాత్వు, నీవు ఇక ఏ విధమైన ఫిరాయ్దు చేయవు, ఇది
జరిగియునన్దని నీకు తెలియును, కేవలం అలా నడిచివెళతావు. ఏ విషయం
ఎలా కనిపించినపప్టికీ అనవసరం, ఎవరు ఏమి చెపిప్నా అనవసరం, ఏమి
జరిగినదో నీకు తెలుసు. ఇది జరిగిపోయినదని నీకు తెలుసు; నీ యొకక్
భరత్ను నీవు పేమించుచునాన్వని ఎంతబాగా నీవెరుగుదువో ఆలాగు, నీవు
పేమించుచునాన్వని ఎంతబాగా నీవెరుగుదువో ఆలాగు… శారా, పేమ
మరియు విశావ్సము కలిసి వెళతాయి. ఆ రెండు కవల పిలల్లు, వారు
పేమిసాత్రు. పేమ విశావ్సమును ఉతప్తిత్ చేసుత్ంది.
139 సాతాను మనలను శోధించినపుడు, పరి రణ్ వాకయ్ములోని పరి రణ్
విశావ్సముతో, యేసు చేసినటుల్గానే, మనము వాడిని ఎదురించాలి. దేవుని
యొకక్ వాకయ్ము పరి రణ్మైనది. ఈ యొకక్ పరి రణ్ వాకయ్ములో మనము
పరి రణ్ విశావ్సమును కలిగియుండాలి, మరియు సాతానుని ఎదురించాలి.
140 ఇపుప్డు మనము ఎంతగా వీలైతే, అంతగా తవ్రపడదాము.
141 ఆయన యొకక్ వాకయ్ములో—లో ఆయన విశావ్సము దావ్రా,
మనము (ఆయన జయించెను), దేనినైనా సరే మనము జయించగలం:
మరణము, పాతాళమును డా మరియు సమాధిని జయించగలం. దేవుడు
దేవుడైయునాన్డని మనమెరుగుదుము, అది దేవుని పరి రణ్ వాకయ్ములోనునన్
ఆ పరి రణ్ విశావ్సము, ఆయన తాను ఎదురొక్నిన పర్తి విషయమును
జయించియునాన్డు. ఆయన సనిన్ధిలో మరణము డా నిలువలేకపోయినది.
ఆయన సనిన్ధిలో రోగము డా నిలువలేకపోయినది. ఆయనలో నుండి
పర్భావము నది వలే బయటకు పర్వహించెను, నిరంతరము బయటకు
పర్వహించెను, ఆయన యొకక్ వసత్పు చెంగు నుండి పర్భావము బయటకు
వెళెల్ను. ఈ పర్జలు, ఆయన నడిచి వెళుతుండగా, ఆయన యొకక్ నీడలో
ఉండిన పర్జలు, వారి వేలితో ఆయన యొకక్ వసత్పు చెంగును తాకిన పర్జలు
సవ్సథ్పడిరి. ఆ సీత్ దానిని చేసినపుడు, తరువాత పర్తీ ఒకక్రు డా ఆయన
యొకక్ వసత్పు చెంగును ముటుట్కోవాలని కోరుకొనిరి, ’ఎందుచేతననగా ఆయన
నుండి పర్భావము నిరంతరము బయటకు పర్వహిసుత్ండుట వారు శారు,
నదుల వలే పర్వహించినది. ఆయన అచచ్టనునాన్డు, నడుసుత్నాన్డు, పరి రణ్
విశావ్సముతో ఒక పర్పంచములో నడు త్ ఉనాన్డు, ఎందుచేతననగా ఆయనే
వాకయ్మైయునాన్డు.
142 మరియు ఇపుప్డు, “మీరు నాయందు నిలిచియునన్ యెడల,” ఆయన
దావ్రా, ఆయన మీకు వాకయ్మును తెచెచ్ను; “మరియు నా యొకక్ మాటలు
మీలో నిలిచియునన్ యెడల,” అపుప్డు అదే రకమైన మారగ్ములో నడవండి:
పర్భావములు నీలోనుండి పర్వహిసాత్యి, దేవుని యొకక్ ఆశీరావ్దపు ఊటల
నదులు పర్జలకు నీ నుండి పర్వహిసాత్యి. నా భావము గర్హించారా? మరియు నీవు
దానిని మోసము చేయుటలేదు, నీవు దానిని ఊహించుట లేదు. అది వాసత్వముగా
జరుగుచునన్ది, మరియు నీవు దానిని చుచునాన్వు. నీవు దానిని కేవలం



30 పలుకబడిన మాట

ఊహి త్ ఉనన్చో, అది ఏ మంచి చేయదు; అయితే అది నిజముగా అకక్డ
ఉనన్టల్యితే, అది నిజముగా జరిగింది.
143 ఇపుప్డు గమనించండి! డండి, దీని దావ్రా, ఆయన అచచ్ట
నిలువబడినపుప్డు, చెపెప్ను, “మీరు ఈ యొకక్ దేహమును నాశనము చేసిన
యెడల (ఈ దేవాలయమును), నేను దీనిని మరలా డు దినములలో
లేపుదును.” ఎందుకని? ఆయన దానిని చేయగలడని ఎరిగెను, ఎందుచేతననగా
ఆయన (మెసీస్యా) దానిని చేయునని లేఖనములు చెపెప్ను; “ఆయన ఆతమ్ను
పాతాళములో విడిచిపెటట్ను, నా పరిశుదుధ్ని కుళుల్పటట్నియయ్ను.” దేవుని వాకయ్ము
ఎవరికి వచుచ్నో, ఆ పర్వకత్, ఇది జరుగునని చెపెప్ను మరియు ఆ యొకక్ వయ్కిత్
ఆయనేనని తాను గర్హించెను.
144 మరియు…యేసు, తనకుతానుగానే, ఇలా చెపెప్ను, “విశావ్ససహితమైన
పారథ్న రోగిని సవ్సథ్పరచును,” లేక “వారు రోగుల మీద చేతులుంచినపుడు, వారు
సవ్సథ్తనొందుదురు.” అయితే…

“నా మీద చేతులుంచబడినపుడు, నేను సవ్సథ్త పొందెదను” అని ఆ అదే
పరి రణ్ నమమ్కానిన్ నీవు కలిగియుండవలసియునాన్వు, ’ఎందుకనగా ఆయన
అలా చెపెప్ను గనుక.
145 ఆయన చెపెప్ను, “ఈ దేహమును పడగొటట్ండి, దానిని మరలా నేను
లేపెదను,” ’ఎందుచేతననగా తాను మెసీస్యానని ఆయన ఎరిగియునాన్డు.
“నా పరిశుదుధ్ని నేను కుళుల్పటట్నియయ్ను”; ఆయనే ఆ పరిశుదుధ్డని ఆయన
ఎరిగియునాన్డు. “ఆయన యొకక్ ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచిపెటట్ను”; ఆయన
విడువబడడు. ఆయన దానిని చేయగలడని ఎరిగియునాన్డు. మరణమును
మరియు పాతాళమును జయించగలననే నమమ్కమును ఆయన కలిగియునాన్డు,
చెపెప్ను, “మీరు కోరుకునన్చో, దీనిని నాశనం చేయండి, నేను దీనిని డు
దినములలో మరలా లేపెదను.” ఓ, మై! “నా పాణమును పెటుట్టకు నాకు
అధికారము కలదు, లేక దానిని మరలా తీసుకొనుటకు నాకు అధికారము కలదు”;
ఆయన ఎవరైయునాన్రో అనే విషయానిన్ ఆయన ఎరిగియునాన్డు.
146 నీవు ఒక కైసత్వుడివి. యేసు నీ కొరకు చనిపోయిన పర్తీ విమోచనా
ఆశీరావ్దమును పొందుకొనుటకు నీవు హకుక్ను కలిగియునాన్వు.
ఇదంత నీది! ఇది నీ కొరకు ఇదివరకే చెలిల్ంచబడినది, నీవు కేవలము
దీనిని నమమ్వలసియునాన్వు. దీనిని ఊహించుట కాదండి; కానీ దీనిని
నమమ్వలసియునాన్వు, మరియు అది నీదని నీవు ఎరుగవలసియునాన్వు, అపుప్డు
నీవు దానిని సావ్ధీనపరచుకొనగలవు. ఓ, అదియే జయించు విశావ్సము:
తెలుసుకొనుము! అవునండి.
147 అది జరుగునని ముందుగానే ఆయనకు తెలియును. అది జరుగునని
ఆయన ముందుగానే చెపప్గలడు, ఎందుచేతననగా అది జరుగునని
ఆయనకు తెలియును; మరియు ఆయన ముందుగా అనుకొనిన పర్తీది డా
నెరవేరుతుంది. ఇపుప్డు, గమనించండి! ఆయన ఏమి చెపిప్నపప్టికి, ఆయన
చెపిప్నదానిని దేవుడు గౌరవించాడు. దానిని రిచ్ ఆలోచించండి! యేసు ఏమి
చెపిప్నపప్టికీ, అది జరిగేటటుల్గా దేవుడు చేసియునాన్డు. కావున, ఆయన యొకక్
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మాటలు అనేవి దేవుని యొకక్ మాటలేనని ఆయనెరిగెను. ఇపుప్డు, డండి! ఆ
అదే లేఖనము మరలా మనలోనికి కచిచ్తముగా వసుత్ంది, “ఈ పరవ్తముతోమీరు
చెపిప్నచో,” ఓ, మై! నేను—నేను దానిని కొదిద్గా నాననిచాచ్ను, ’ఎందుకనగా
మనము పారథ్నా వరుసను కలిగి యుండబోవుచునాన్ము. మనము ఇపుప్డు

టమును ముగించి, రోగుల కొరకు పారిథ్ంచెదము, వెళిల్పోవాలనుకునన్వారు
వెళల్వచుచ్ను.
148 డండి! ఆయన దేవునిని సంతోషపరచెనని ఆయన ఎరిగియునాన్డు.
తన యొకక్ జీవితములో ఏమి లేదని ఆయన ఎరిగియునాన్డు, దేవుడు
ముందుగానే సాకష్ మిచెచ్ను, “ఈయనే నా పియకుమారుడు, ఈయనయందు
నేను బహుగా ఆనందించుచునాన్ను, ఆయన మాట వినండి! ఈయన నా
పియ కుమారుడు, ఈయనలో నివసించుటకు నేను ఆనందించుచునాన్ను,”
ఆయన బాపిత్సమ్ము తీసుకొనిన దినాన చెపెప్ను. “ఇచచ్ట నా యొకక్ నివాసము
ఉంచుకొనుటకు నేను ఆనందించుచునాన్ను, ఎందుకనగా ఆయనలో ఏ
దోషము లేదు.”
149 ఇపుప్డు, అదే దేవుడు నీ యొదద్కు వచిచ్నపుడు, నీలో నివసించుటకు
ఆనందించుచునాన్డు, నీ యొకక్ మాటను గౌరవించుటకు ఇషట్పడుచునాన్డు.
నీ యొకక్ నిరణ్యం ఏదైనపప్టికి,…యెహోషువా యొకక్ నిరణ్యం ఏమిటి?
“ రుయ్డా నీవు అలాగే నిలువుము!” అది ఆలాగే అకక్డ నిలిచింది. ఆమేన్!
నిశచ్యముగా! మోషే యొకక్ నిరణ్యము ఏమిటి? అతని యొకక్ కరర్ను ఆ—
ఒక నదిపైనఅలాగే ఉంచి, దానికి “తెరుచుకొనుము!” అని చెపెప్ను మరియు అది
తెరుచుకొనెను! శారా, మీరు ఏది అడిగినను. “మరియు నీవు ఈ పరవ్తముతో
‘కదలిపొమమ్ని’ చెపిప్, డు, నీ యొకక్ హృదయములో సందేహపడకుండా, నీవు
దేనినైతే చెపిప్యునాన్వో అది జరుగునని నమిమ్నటల్యితే, నీవు చెపిప్న దానిని
నీవు పొందుకొనగలవు.” అది నినున్ తిరిగి వాకయ్ములోనికి పెటుట్ను. ఇపుప్డు,
అది వెనన్ తీసిన పాలు కాదు. శారా? అది నినున్ ఆ వెనుక ఉంచుతుంది.
అది తినన్గా నీ పైనుండి ఎగిరి వెళిల్పోవునని నేనెరుగుదును, బహుశా, శారా,
ఎందుచేతననగా అది లంగరు వేయబడలేదు. అయితే నిజమైన, యథారథ్మైన
విశావ్సము దానిని ఇపుప్డే పటుట్కొనును.
150 సేన్హితుడా, నేను దీనిని శాను. ఇకక్డ ఈ యొకక్ పరిశుదధ్
గర్ంథము నా యెదుట తెరువబడియునన్ది. ఇది జరుగుట నేను శాను,
మరియు ఇది సతయ్మని నేనెరుగుదును. పరలోకమందునన్ దేవునికి ఇది
తెలియునని నేనెరుగుదును, ఈ వరత్మానమును ముగించుటకు నేను జీవించి
యుండకపోవచుచ్, గానీ ఇది సంభవించినదని నాకు—నాకు తెలుసు.
నాకు నేనుగానే దీనిని శాను. వాకయ్ము నెరవేరియునన్దనుటకు నేనొక
సాకిష్ని, అనగా ఇది సతయ్మని నాకు తెలియును; దీనిని చెపిప్, మరియు అచచ్ట
నిలుచుని, సృషిట్కరత్ నీ కళల్ ముందే, నయ్ము నుండి ఒక జీవము గల సృషిట్ని
ఉనికిలోనికి తెచుచ్ట చెదవు; నీవు నీ యొకక్ తలను ఆడించి, ఆశచ్రయ్పోదువు;
మరియు పిమమ్ట చు ట్ చి, దీనిని ఉనికిలోనికి తెచిచ్నటుల్గానే, మరియొక
దానిని ఆయన తీసుకొనివచుచ్టను చెదవు, ఎందుచేతననగా నీవు అలా
చెపిప్యునాన్వు గనుక; మరియు పర్కక్కు తిరిగి ఇలా చెపెప్దవు, “అకక్డ
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మరియొకటి ఉండునుగాక,” డండి, అది అకక్డ ఉండును! ఇపుప్డు, అది
సతయ్మైయునన్ది.
151 ఓ, మనము ఎకక్డ ఉండాలిస్యునన్ది? అకక్డ పరి రణ్ విశావ్సము ఉనన్ది.
దరశ్నము కాదు, “కేవలము మాట పలుకుట,” అకక్డ ఉడుత ఎనన్ లేనపుప్డు.
ఇది ఏమైయునన్దో అని, ఆయన ఈ యొకక్ లేఖనానిన్ చెపిప్యునాన్డు,
“దీనిని పలుకుము, మరియు దానిని సందేహపడవదుద్; అయితే నీవేమైతే
చెపాత్వో, అది అకక్డ ఉండును.” మరియు నేను దేవునిని ఆయన వాకయ్ము నొదద్
తీసుకొనియునాన్ను, మరియు అది అకక్డ ఉనన్ది. అది నిజము. అది చాలా
శకిత్వంతముగా…మరియు సేన్హితుడా, మీ యొకక్ కాపరిగా, యెహోషువా ఆ
రోజు రుయ్డిని ఎలాగైతే ఆపియునాన్డో అలా శకిత్వంతముగా అది జరిగినది;
ఎందుచేతననగా ఇంతకుముందే రుయ్డు అకక్డ ఉనన్ , ఆ లకాలు
కదులుచునన్వి, అతడు ఆ కదలికను ఆపివేశాడు. అయితే ఇది, అకక్డ లేని
ఒకదానిని ఆయన అకక్డకు తీసుకు వచెచ్ను, ఆయన సృషిట్ంచెను! నేను దేవునిని
ఎరిగియునన్ందుకు చాలా సంతోషి త్ ఉనాన్ను, ఆయన ఒక దినమున మి
యొకక్ ళిని తీసుకుని, ఇంకేమీ లేకుండగానే, ఆ అదే విశావ్సము, నేను
ఆ యొకక్ సమాధిలో పాతిపెటట్బడిన తరువాత, మరలా ననున్ జీవమునకు
పిలుసాత్డు. ఓ, మై! అది అచచ్టనునన్ది.

నా విశావ్సము నీవైపు సుత్నన్ది,
ఓ కలవ్రి గొఱెఱ్పిలాల్,

152 నీవు చెపిప్, సందేహపడకుండా, నీవు చెపిప్నదానిని నమిమ్నటల్యితే, నీవు
చెపిప్న దానిని నీవు పొందుకొనెదవు, శారా, ఇది జరుగునని నమమ్ండి!
153 కీరత్నలలో, దావీదు, ఆయన రిచ్ మాటాల్డెను. మరియు దీనితో, ఆయన
తన యొకక్ శకిత్ని తీసుకొని, ఆయన ఇతరులకు పరిచరయ్ చేసెను. దానిని
ఆయన తనయొదద్ ఉంచుకోవడం మాతర్మే చేయలేదు, గాని దానిదావ్రా
ఆయన ఇతరులకు పరిచరయ్ చేసెను; ఇతరులను డా రకిష్ంచెను, మికిక్లి
ఎకుక్వగా పరిచరయ్ చేసెను, మరియు ఇపుప్డు డా ఆయన అదే విషయమును
చేయగలడు. మరియు విశావ్సులకు, ఆయన వాకయ్ములో అదే విశావ్సమును
వాగాద్నము చేసియునాన్డు, మరియు యోహాను…యోహాను 14:12 లో
ఉనన్టుల్గా, ఆయన అలా చెపెప్ను; మారుక్ 16; మరియు మారుక్ 11:23 లో డా,
మనము చదివియునాన్ము.
154 ఇపుప్డు, గమనించండి. ఆయన పాతనిబంధనలో వారికి ఎలా కనిపించెనో,
ఇపుప్డు మనకు ఆయన అదే పములో కనిపించెను, కొతత్నిబంధనలో ఆయన
చేసినటుల్ అదే మాదిరిగా; అదే వాకయ్ము దావ్రా, అదే కీసుత్ దావ్రా పించబడింది.
మరియు ఆ కీసేత్, పరిశుదాధ్తమ్యని నేను మీకు పర్కటించుచునాన్ను. కీసుత్
అను—అను పదమునకు “అభిషకుత్డు” అని అరథ్ం; అభిషేకించబడిన ఒక
వయ్కిత్, ఆయనే కీసుత్, అభిషకుత్డు. అది సతయ్మని ఎంతమందికి తెలియును?
అదియే…అభిషకుత్డు, అకక్డ ఒక మనిషి అభిషేకించబడినవాడుగా
ఉండగలడు. దేనితో అభిషేకించబడియునాన్డు? అపొసత్లుల కారయ్ములు 2వ
అధాయ్యములో బైబిల్ ఇలా చెపిప్నది, దేవునిచేత పంపబడిన నజరేయుడైన
యేసు, పరిశుదాధ్తమ్తో అభిషేకించబడినవాడు; ముందుకుసాగి, గొపప్
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చనను మరియు కారయ్ములను చేసియునాన్డు, శారా, ఆ దేవుడు

పర్తయ్కష్పరచబడియునాన్డు, ఆయన ఈ మనిషిలో ఉనాన్డని ని పించెను.
155 మరియు ఇపుప్డు, మనము అదే ఆతమ్ దావ్రా అభిషేకించబడిన వారము,
అభిషేకించబడిన మెసీస్యాలము; యేసుకీసుత్ పునరుతాథ్న వెలుగును
పర్కాశింపచేయుటకు, చివరి దినపు మెసీస్యాలము; ఆయన మృతుడు కాదని,
అయితే ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ పములో ఉనాన్డని పించుటకు, ఆయన
తన యొకక్ పర్జలలో ఉనాన్డు; ఆయన తన యొకక్ వధువులో సంచరి త్
ఉనాన్డు, ఆయన తనకుతాను ఆమెలోనికి కుమమ్రించబడు , ఆమెతో పేమ
వయ్వహారములో ఉనాన్డు. వారిదద్ వివాహ విందు కొరకు ఏకమగుచునాన్రు;
మరియు అదే వాకయ్ములో, అదే దేవుని దావ్రా వాగాద్నము చేయబడిన అవే

చనలు, ఆయన యొకక్ అవే బయలుపాటులను చేయుచునన్వి.
156 దానిని నముమ్ట తపప్, చేయుటకు మన వదద్ ఏమి మిగులలేదు,
మరియు “దానిని నముమ్ట” యే నిజసవ్ పము, మరియు అది ఒక పరి రణ్
విశావ్సమును సృషిట్సుత్ంది. మనము ఎంత—ఎంత ఎంత మొదుద్గా ఉనాన్మో
ఒకసారి ఆలోచించండి; దానిని రిచ్ ఇపుప్డు ఒకక్ నిమిషం ఆలోచించండి.
157 ఇపుప్డు, మనము దాద్ం. ఆయన అనిన్ విషయములు బాగానే చేశాడా?
ఆయన మనకు చెపిప్న ఏదైనా విషయము, ఆయన ఎలాగైతే చెపాప్డో అలాగే
కచిచ్తంగా జరుగలేదా? ఆయన వాటిని చేయలేదా, మరియు ఆ యొకక్
గొపప్ అగిన్ సత్ంభము మన మధయ్లేదా మరియు ఆయన చేయుదునని ఏదైతే
వాగాద్నము చేశాడో ఆలాగున చేయలేదా? మనము దానిని డలేదా? ఏమి
జరుగబోవుచునన్దో అని ముందుగానే చెపప్బడిన తరువాత, విజాఞ్నశాసత్ము
దానిని తీయలేదా; అచచ్టకు వెళల్ండి మరియు ఆ యొకక్ వారాత్ పతికలలో
మరియు మేగజైన్స్ డా దానిని కలిగియునన్వి, వాటిని వెనుకకు తీసుకువచిచ్,
వాటిని పండి, అవి జరుగుటకు కొనిన్ నెలల ముందే మీకు చెపిప్న
తరువాత అవి జరుగలేదా? పాతనిబంధనలో ఆయన ఎలాగైతే చేసియునాన్డో
మరియు కొతత్ నిబంధనలో ఎలాగైతే చేసియునాన్డో, సరిగాగ్ అలాగే ఆయన
చేయలేదా? మరియు ఇవి చేయుచునన్ది కచిచ్తముగా ఆ ఒకక్ వయ్కేత్! అదే
పరిశుదాధ్తమ్ వచిచ్, శోధించుచునన్ది. “మరియు దేవుని యొకక్ వాకయ్ము, సజీవమై,
రెండంచులు గల యెటువంటి ఖడగ్ము కంటెను వాడిగలది, హృదయము
యొకక్ తలంపులను, ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.” ఇది నిజముకాదా?
ఇది ఆ యొకక్ అదే దేవుడు కాడా? ఇపుప్డు, ఇది ఎవరో కొతత్ వయ్కిత్ కాదు, ఆ
అదే వయ్కిత్, ఆయన ఇచచ్టనునాన్డు. ఆయన ఇచచ్టనునాన్డు, ఒక పరి రణ్
విశావ్సమును సృషిట్ంచుటకు ఆయన దీనిని చేయుచునాన్డు. నేను ఆయనను
అను తి చెందుచునాన్ను. ఆయన ఇపుప్డు ఇచచ్ట ఉనాన్డని నాకు తెలుసు.
ఆయన యొకక్ ఆతమ్ ఇచచ్ట ఉనన్దని నేనెరుగుదును. ఆయన అనిన్ విషయాలు
ఎరుగియునాన్డని నేనెరుగుదును. ఆమేన్! మరియు ఆయన ఏదో ఒకటి
చేయాలని—చేయాలని కోరుకుంటునాన్డని నేనెరుగుదును. పర్జలలో ఈ
విశావ్సము యొకక్ పరి రణ్తను సృషిట్ంచుటకు—సృషిట్ంచుటకు, ఆయన ఏదో
చేయుచునాన్డు.
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158 ఎనిమిది ఆతమ్లు రకిష్ంచబడిన, నోవహు దినములలో వలే, మనము
నితయ్తవ్ములోనికి నడిచి వెళుల్చునాన్మా? సొదొమ నుండి ముగుగ్రుతో బయటకు
వచిచ్న లోతు వలే, మనము బయటకు వచుచ్చునాన్మా? ఆరుగురు విశావ్సులతో,
యోహాను దినములలో వలే, మనము బయటకు వచుచ్చునాన్మా? ఆయన
కియలు పరి రణ్మైనవి కావున మనము నముమ్దాము! అవి పర్తీదినము
బయలుపడుచునన్వి మరియు మన ముందు సం రణ్ముగా ఉనన్వి,
ఆయన వాకయ్మైయునాన్డని పించునన్వి, వాకయ్ము! హెబీయులకు 4వ
అధాయ్యములో, చెపప్బడినది.

…దేవుని యొకక్ వాకయ్ము…ఏ విధమైన రెండంచులు గల
ఖడగ్ము కంటెను వాడిగలది…హృదయము యొకక్ ఆలోచనలను,
తలంపులనుశోధించుచునన్ది.

159 దానిని రిచ్ ఆలోచించండి! దేవుని యొకక్ వాకయ్ము అదియే, హృదయం
యొకక్ తలంపులను శోధించుచునన్ది. “ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము సజీవమై,
బలముగలదై, రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడగ్ము కంటెను వాడిగా ఉండి,
పాణాతమ్లను కీళల్ను లుగను విభజించునంతమటుట్కు రుచు, హృదయం
యొకక్ తలంపులను, ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.” వాకయ్ము శరీరధారి
ఆయెను! హలెల్ యా! ఆ వాకయ్ము మానవ శరీరములో పనిచేయు ,
భౌతికమైన చనల దావ్రా, సంబంధమైన దావ్రా, లేఖన రవ్కమైన

చనల దావ్రా, పరి రణ్ముగా, పరి రణ్ ఎతత్బాటు కొరకు నీకు పరి రణ్
విశావ్సమును తీసుకొని వచుచ్టకు చేయుచునన్ది.
160 మనము దీనివైపు ఎందుకు డ డదు? ఇది మారిమ్కము కాదు;
లోకములోనునన్ పర్తీదానిని దయయ్ము నీ ముందు పెడుతుంది, నినున్…
దానిని నమమ్కుండా నినున్ చేయుటకు. ఒక సభలోకి వాడు తీసుకువసాత్డు
మరియు వాడు చేయగలిగిన పర్తీదీ నీముందు విసురుటకు పర్యతిన్సాత్డు.
దానిని నీ నుండి రంగా కదిలించుము! బైబిల్ చెపుప్చునన్ది, “లేచి, నినున్
నీవు కదిలించుకొనుము.” నినున్ నీవు గిలుల్కో.
161 ఆయన యొకక్ ఆతమ్ ఇచచ్ట ఉనన్ది, ఆయన నినున్ ఎరుగును. నీవు
ఒకటి చేయవలసియునన్ది, అదేమనగా దానిని నముమ్టయే మరియు దానిని
అంగీకరించుటయే. ఆయన ఎరుగును. నీవు దానిని నముమ్చునాన్వా? నీలో
ఏమునన్దో ఆయన ఎరుగును, నీవేమైయునాన్వో ఆయన ఎరుగును, నీ యొకక్
కోరిక ఏమిటో ఆయనకు తెలియును, నీవు ఏ అవసరతను కలిగియునాన్వో
ఆయనకు తెలియును.
162 జిమ్, ఆ యొకక్ బిడడ్ రిచ్ ఆయనకు తెలియునని నీవు నముమ్చునాన్వా?
నీవు ఇకక్డనుండి వెళుల్టకు ముందుగానే ఆ ట ఐదు డిగీల జవ్రము
తీసివేయబడును. ఆయన దానిని సవ్సథ్పరచునని నీవు నముమ్చునాన్వా? నేడు,
రోగులారా, ఇచచ్టకు రండి. అది దానిని విడిచిపెటుట్ను. నేను అకక్డ శాను
మరియు వారు తమ గృహాలను విడిచివెళేల్ ముందు వారేమి చేసియునాన్రో

శాను. ఇపుప్డు, అది నిజము.
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163 శీర్మతి లిటిల్, ఆ యొకక్ మధుమేహ వాయ్ధి పైన దేవుడు నీకు విజయమును
ఇసాత్డని నముమ్చునాన్వా? నీ పర్కక్నే ఒక సీత్ రొచ్నియునన్ది, నీకు
తెలియదు, అయితే ఆమె పైన ఆతమ్ ఉనన్ది. ఆమె కొదిద్గా దేనికొరకు
చింతించుచునన్దనగా…ఆమె ఒక బిడడ్ను కలిగియునన్ది, ఆ బిడడ్ కంటికి
గానీ లేక మరేదో దానికి శసత్చికితస్ చేయవలసియునన్ది. ఆమె చికాగో
నుండి వచిచ్నది. “సజీవమై, రెండంచులుగల యెటువంటి ఖడగ్ము కంటెను
బహు బలముగలది; శోధించునది.” అది ఏమిటి? వాకయ్ము! నీవు దానిని
నముమ్చునాన్వా? నిశచ్యముగా.
164 అకక్డ తరువాత వరుసలో ఇంకొక సీత్ రొచ్నియునన్ది, ఆమెకు కంటి
శసత్చికితస్ జరిగినది, అయితే అది బాగా జరుగలేదు. అయితే నీవు—నీవు దానిని
నమిమ్నటల్యితే, నీవు—నీవు బాగుపడెదవు. నీవు దానిని నముమ్చునాన్వా?
మంచిది. ఆమె, ఆమె దానిని రిచ్ ఆలోచించుచునన్ది.
165 శీర్మతి పెకనాప్గ్, ఇది నీ కొరకు కాదు, ఇది ఇకక్డ రొచ్నియునన్ ఈ
మనువడు కొరకు. నీవు దానికొరకు పారిథ్ంచుచునాన్వు, అయితే దేవుడు దానిని
బాగుచేయునని నీవు నముమ్చునాన్వా? ఈ అబాబ్యితో ఉనన్ సమసయ్ ఏమిటో
దేవుడు నాకు చెపప్గలడని నీవు నముమ్చునాన్వా? వైదుయ్లకు అది తెలియదు;
లేదండి. అది నిజము. ఊపిరితితుత్లు ఉబిబ్నవి. అది నిజము. అతడు ఒక రకత్
సమసయ్ను కలిగియునాన్డు. నిజము! ఆ బాలుని పాఠశాలకు పంపించవలెనా
లేదా అనే సందిగద్ములో వారునాన్రు. “సజీవమై, రెండంచులు గల వాడియైన
యెటువంటి ఖడగ్ము కంటెను బహు బలముగలది.”
166 ఒక సీత్ తన ఆహారమును తీసుకొనలేకపోవుటను నేను చుచునాన్ను.
ఆమె ఎకక్డో ఉనన్ది, ఆమె యొకక్ ముఖము ఎకక్డునన్దో ననున్ గురిత్ంచనివవ్ండి.
అవును, ఆమె అకక్డ వెనుక రొచ్నియునన్ది. ఆమె యొకక్ పేరు శీర్మతి

య్ఎలెన్. ఆమె తన హృదయమంతటితో నముమ్చునన్ది, ఆ యొకక్ ఉదర సమసయ్
నినున్ విడిచిపెడుతుంది. ఆమేన్!
167 సరిగాగ్ ఈమె వైపుగా ఇకక్డ ఒక సీత్ రొచ్నియునన్ది, ఇపుప్డే నావైపు

చుచునన్ది, ఆ చివరన రొచ్నియునన్ది; ఆమె కళల్జోళుల్ పెటుట్కునన్ది. ఆమె
ఆరథ్రైటిస్ వాయ్ధిని కలిగియునన్ది. అది నీ యొకక్ ఎడమ చేతిలో ఉనన్ది; అది
గతములో ఉండినది, ఇపుప్డు అది లేదు. అవును, నీవు నమిమ్నటల్యితే!
168 ఆ వెనుక రుచ్నన్ ఆ చినన్ బిడడ్ రిచ్ ఏమిటి? ఆ బిడడ్ ఓహియో నుండి
వచిచ్నది; కంటిలో కాయ్నస్ర్ కలిగియునన్ది. దేవుడు దానిని సవ్సథ్పరచునని నీవు
నముమ్చునాన్వా? ఆయన దానిని చేయును, నీవు దానిని నముమ్. ఓహియోలో గల
ఆశాల్ండ్ నుండి! దేవుడు దానిని బాగుచేయునని నీవు ఇపుప్డు నముమ్ము, ఆయన
దానిని చేయును. అది ఏమిటి? “బహు బలముగలది, మరిదేనికనన్ …”
169 ఇచచ్ట ఒక సీత్ ఉనన్ది, ఆమెను ఏదో తాకింది, ఆమె తన భుజాలలో సమసయ్ను
కలిగియునన్ది. అది నిజము. ఇది నిజమేనా? అది సరియే, దానిని నముమ్ము, అది
విడిచిపెడుతుంది. శారా? “దేవుని యొకక్ వాకయ్ము, హృదయపు తలంపులను
మరియు ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది.”
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170 ఇపుప్డు, ఈ భవనములో ఏ విధమైన పారథ్నా కారుడ్లు లేవు. ఎవ లేరు…
పారథ్నా కారుడ్లు ఇచుచ్టకు. వాటిని కర్మములో పెటేట్ంతవరకు, మేము ఇచచ్ట
వాటిని ఉపయోగించలేము. మీరు పారిథ్ంపబడాలని కోరుచునాన్రా? శరీరము
దావ్రా వాకయ్ము బయలుపరచబడుచుండగా, ఎంతమంది పారిథ్ంపబడాలని
కోరుచునాన్రు? ఇచచ్ట ఉనన్ ఈ వరుసవారంద లేచి, ఇటువైపు రండి, ఈ
మొదటి నడవలోనికి రండి, ఇకక్డికి, పారిథ్ంపబడాలని కోరుకొనేవారు. అపుప్డు,
దాని తరువాత, ఇకక్డునన్ ఈ నడవ వారు వారి వెనుక రావాలని కోరుచునాన్ను.
అటుతరువాత, వారు దాటినతరువాత, ఇకక్డునన్ ఈ నడవ వారిని రానివవ్ండి.
171 “సజీవమై, బహు బలముగలదై…” రెండంచులు గల ఖడగ్ము దానిని
చేయగలదా? లేదండి! అయితే దేవుని వాకయ్ము దానిని చేయగలదు. ఎందుకని?
ఇది దేవుని వాకయ్ము. ఇపుప్డు, దీనిని మీరు నముమ్చునాన్రా?
172 ఆగొపప్వైదుయ్డు!టెనెన్సీస్ లో—లో దిగువ నుండి వచిచ్న ఆ సహోదరి ఎకక్డ
ఉనన్ది, అంగెన్ లేక డౌనింగ్ సహోదరి? “ఆ గొపప్ వైదుయ్డు ఇపుప్డు సమీపమున
ఉనాన్డు.”
173 ఆ రాతి, ఫోర్ట్ వేన్ లో, దానిని నేనెనన్ మరచిపోలేను అచచ్ట ఒక
చినన్ అమిష్ అమామ్యి లేక డన్ కార్డ్ అకక్డ రొచ్నియునన్ది, “ఆ గొపప్
వైదుయ్డు ఇపుప్డు ఇచచ్టనునాన్డు” అనే పాటను వాయిసుత్నన్ది, ఆ చినన్ అబాబ్యి
సవ్సథ్పరచబడెనని వినినపుడు, ఆమె పైకి ఎగిరినది, పరిశుదాధ్తమ్ ఆమె మీద
పడినది, ఆమె అందమైన జుటుట్, ఆమె యొకక్ భుజాల మీదుగా అడడ్ముగా
పడినది, అయినపప్టికీ ఆ పియానో యొకక్ ఒకక్ కీ డా తపిప్పోలేదు. “ఆ గొపప్
వైదుయ్డు ఇపుప్డు సమీపమున ఉనాన్డు, ఆ దయగల యేసు.” ఆ యొకక్ పియానో
కీస్ ను సహజాతీతమైన శకిత్ కదిలించియునన్ది, వాయించినది, “ఆ గొపప్ వైదుయ్డు
ఇపుప్డు సమీపమున ఉనాన్డు.”
174 డండి…నీవు నముమ్చునాన్వా? [ఎవరో చెపుప్చునాన్రు, “…?…అవును,
నేను నమామ్లని కోరుచునాన్ను.”—సంపా.] నీవు కోరుచునాన్వా? శారా?
ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, మీరు…ఇపుప్డు, నీవు దానిని నమమ్నిచో, ఇకక్డకు
రావదుద్, మీరు రొచ్నియుండండి. చెపుప్, “నేను వెళల్లేదు. నేను తడబాటులోనికి
వెళల్లేదు. దీనిని నముమ్ , నేను వచుచ్చునాన్ను.” నేను…
175 బైబిల్ చెపుప్చునన్ది, “నముమ్వారి వలన ఈ చక కియలు కనబడును.
వారు రోగుల మీద చేతులుంచినపుప్డు, వారు సవ్సథ్తనొందుదురు.” అది
కచిచ్తముగా సరియే. ఇపుప్డు, అది షరతులతో డినది, “నీవు దీనిని
నమిమ్నయెడల.” ఇపుప్డు, నేను దీనిని నముమ్చునాన్ను. దేవుడు నీకు దీనిని
ని పించెను, నేను దీనిని నముమ్చునాన్ను. మీరు శారా? అది ఆయన
వాకయ్మని పించుటకు, ఆయన తన వాకాయ్నిన్ బయలుపరుసాత్డు. అది ఇదేనని
ని పించుటకు ఒక లేఖన నెరవేరుప్ ఇది. ఇపుప్డు, మీరు దాటివెళుల్చుండగా,
మీరు దీనిని నమమ్వలెను. మీరు నముమ్తారా? పిమమ్ట నేను మీ మీద
చేతులుంచినపుడు…పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపిప్నటుల్గా అది ఉంటుంది.
176 నెవిల్ సోదరుడా, పారిథ్ంచిన నెను ఇచచ్ట మీరు కలిగియునాన్రా? దానిని
తీసుకుని, ఈ వేరొకవైపుగా రండి, మనము లేఖనానిన్ సరిగాగ్ నెరవేరుచ్దాము.
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ఇకక్డ ఈ పర్కక్కు రండి, మరియు పర్తీ వయ్కిత్ అలా నడిచి వెళుతుండగా
పర్తియొకక్రిని అభిషేకించుము మరియు వారి కొరకు మనము పారిథ్ంచెదము.
ఇపుప్డు, కావున నేను చాలా నిశచ్యతను కలిగియుందును, మీలో పర్తీ
ఒకక్రి కొరకు నేను విశావ్స సహితమైన పారథ్న చేసెదను, విశావ్సులంద
మీరు ఒకరిమీద ఒకరు మీ యొకక్ చేతులను పెటట్ండి. ఒకరి యొదద్కు ఒకరు
వచిచ్, మీ చేతులను ఒకరి మీద ఒకరు అడడ్ముగా వేయండి. ఇచచ్ట మరికొదిద్
నిమిషములలో మనము ఏదో ఒకదానిని ఇకక్డ తెలుసుకోబోతునాన్ము.
177 మేము దేనినైతే నముమ్చునాన్మో, ఆ విషయములో నా యొకక్ సంఘము
ఎంత అభివృదిధ్ చెందినదో నేను చెదను; పర్జలు ఎంత అభివృదిధ్ చెందారో

డండి; వారు ఆ యొకక్ ఖడగ్మును తీసుకొని మొదటి వరుసలో నడుచుటకు
ఎలా సిదధ్ముగా ఉనాన్రో డండి, చెపప్ండి, “సాతానా, నేను నినున్ సవాలు
చేయుచునాన్ను. శారా? నేను నినున్ సవాలు చేయుచునాన్ను! నేను
అవిశావ్సపడేటటుల్గా నీవు—నీవు ననెన్ంతమాతర్మును చేయలేవు.” ఈ
విషయములు ఎందుకొరకు జరిగినవి? పర్జలు నముమ్ట కొరకు జరిగినవి. ఇది
వాకయ్మైయునన్ది. నేను మీకు సతాయ్నిన్, వాకాయ్నిన్ బోధిసుత్నాన్నని ఇది మీకు

పించుచునన్ది. వాకయ్ము శరీరధారి ఆయెను, మీలో శరీరధారి ఆయెను;
వాకయ్మాయెను; మీలో జీవమాయెను, నాలో జీవమాయెను. శారా?

ఆగొపప్వైదుయ్డు!మంచిది, ఇపుప్డు మన యొకక్ తలలను వంచెదము.
178 పర్భువైన యేసు, ఆ గొపప్ వైదుయ్డు ఇపుప్డు దగగ్రగా ఉనాన్డు, నీవే ఆ
వైదుయ్డవు. నేను నీ యొకక్ వాకయ్మును బోధించియునాన్ను, నీవు ఇచచ్ట
నునాన్వని నీ వాకయ్ము పర్కటించినది; అదేమనగా, నీవు నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగా ఉనాన్వని; మరియు నీవు విఫలము కావు అని. నీవు మముమ్లను
ఎనన్ విఫలము కానివవ్వు పర్భువా. మరియు ఇపుప్డు, ఒకరిపై ఒకరు
చేతులుంచిన పర్తీఒకక్రిపై, దేవుని యొకక్ ఆశీరావ్దాలు ఉండునుగాక. మరియు
మేము, విశావ్సులు వచుచ్చుండగా. వారిని మేము నెతో అభిషేకి త్ ఉండగా,
సంఘకాపరి మరియు నేను, వారిని ఈ వరుసగుండా దాటనిచుచ్చుండగా,
ఆ యొకక్ పరలోకపు దేవుడే ఇకక్డ ఉనాన్డని గర్హించుటకు, పర్తీఒకక్
ఇకక్డనుండి విశావ్సముతో వెళుల్దురుగాక. వారిలో పర్తీ ఒకక్రు తముమ్నుతాము
కదిలించుకొందురుగాక. ఈ ఒకక్సారి వారు చేయునటుల్ చేయు పర్భువా?
వారికి అనుమతినిముమ్…అది లోపలికి నానిపోవునుగాక, పర్భువా, ఒకక్సారి.
పర్భువా, వారి యొకక్ నేతర్ములు తెరువుము, అపుప్డు ఏమి జరుగుచునన్దో
వారు చెదరు, అపుప్డు గుడిడ్వారుగా ఉండలేరు, సందేహపడలేరు, గాని
పునరుతాథ్నుడైన యేసుకీసుత్ సనిన్ధి యొకక్ వాసత్వికతను చెదరు. యేసు
నామములో, దీనిని అనుగర్హించండి, పర్భువా. ఆమేన్.
179 యేసుకీసుత్ యొకక్ నామములో నేను నినున్ ఆజాఞ్పించుచునాన్ను, ఆ
యొకక్ పరి రణ్ విశావ్సమును నీవు పొందుకొనాన్వని నీవు అను తి
చెందనంతవరకు ఈ యొకక్ వరుసలోనికి నీవు రావదుద్, ’ఎందుచేతననగా
ఎవరో ఒకరి సమయానిన్ నీవు తీసుకొంటునాన్వు. నీవు అలా చేయటలేదా!
మరియు…నేను మీకు బోధించినంత వరకు, ఎపుప్డైనా జరుగని ఒకదానిని
నేను బోధించానని మీరు నాకు చెపప్గలరా? నిశచ్యముగా! పర్భువు దానిని
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చేసెను. నేను నముమ్చునన్దేమనగా, ఆయన దానిని నా కొరకు చేయలేదు. ఆయన
దానిని మీ కొరకు చేసెను, నేను మీకు చెపుప్చునన్ది సతయ్మని మీరు నముమ్టకు
చేసియునాన్డు. ఇపుప్డు, నీవు దీనిని నముమ్ము, ఇది సరిగా ఉంటుంది…
నీవు బాగుపడతావు. నీవు ఇచచ్టకు వచిచ్నపుడు, నీ యొకక్ అవిశావ్సమును
ఇకక్డే విడిచిపెటుట్ము…ఒక ఆతమ్సంబంధమైన పర్దేశము ఇకక్డునన్ది, నీవు
దానిని డలేకపోవచుచ్, గాని అది అచచ్టనునన్ది. ఆ యొకక్ నె నినున్
తాకినపుప్డు, నీ యొకక్ అవిశావ్సమును అకక్డ విడిచిపెటుట్ము. దానిని పారవేసి,
నీవు బాగుపడాడ్వనే పరి రణ్ విశావ్సముతో నడిచి పొముమ్. మీరు దానిని చేసాత్రా?
అలాగైతే, పర్భువు మిముమ్ను దీవించును.
180 మంచిది, పాటలు నడిపించు వారిని నేను అడుగుచునాన్ను…ఆ గొపప్
బోధకుడు ఎకక్డునాన్డు, సోదరుడా…? అతని యొకక్ పేరేమిటి? కాప్స్,
కాప్స్ సోదరుడు. అతడు ఈ వరుసలో ఉనాన్డా? అది ఏమిటి? సోదరుడా
కాప్స్, ఇకక్డకు రండి. అకక్డ నిలబడి, మనమందరం పారిథ్ంచుచుండగా,
“ఆ గొపప్ వైదుయ్డు ఇపుప్డు సమీపమున ఉనాన్డు” అనే పాటను పాడుము
(సమాజము డా).
181 వారు ఆ పాటను నడిపించుచుండగా, ఇపుప్డు పర్తిఒకక్ మీయొకక్
హృదయముతో పాడండి. కేవలం పాడడమే కాదు, “‘గొపప్ వైదుయ్డు ఇపుప్డు
సమీపమున ఉనాన్డు, దయగల యేసు. మాటాల్డి, నలిగిన హృదయాలకు
ఆనందమునిచేచ్ దయగలిగిన యేసు’” అని చెపప్ండి. [సోదరుడు బెన్ హాం గారు
భావోదేవ్గరహితమైన గానమును రిచ్ వివరించారు—సంపా.] ఓ, ఓ, ఓ, మై!
182 మీ దవడలు అంతటితో! మీ కాలి మీద. మీయొకక్ ఆతమ్ మెళకువతో
పాడండి. “అవును, ఆ గొపప్ వైదుయ్డు ఇపుప్డు సమీపమున ఉనాన్డు, దయగల
యేసు!” ఆయన ఇచచ్టనునాన్డని, ఆయన ని పిసుత్నాన్డు! నేను ఆయనను
నముమ్చునాన్ను. ఆమేన్.
183 అది సరియే…విశావ్సము గలవారంద ముందుకు రండి.
184 యేసుకీసుత్ నామములో, ఆమె మీద, ఆమె యొకక్ సవ్సథ్త కొరకు, నా
చేతులుంచుచునాన్ను.

యేసుకీసుత్ నామములో, ఈ వాయ్ధిని నేను ఖండిసుత్నాన్ను.
185 యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరుని మీద, సవ్సథ్త కొరకు, నా
చేతులుంచుచునాన్ను.
186 యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరి మీద, ఆమె యొకక్ సవ్సథ్త కొరకు, నా
చేతులుంచుచునాన్ను.
187 యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరుని మీద, అతని యొకక్ సవ్సథ్త కొరకు
నా చేతులుంచుచునాన్ను.

యేసు నామములో, నా సహోదరి మీద, ఆమె యొకక్ సవ్సథ్త కొరకు నా
చేతులుంచుచునాన్ను.

యేసు నామములో, నా యొకక్ సహోదరి మీద నేను చేతులుంచుచునాన్ను.
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యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరి మీద, ఆమె యొకక్ సవ్సథ్త కొరకు నా

చేతులుంచుచునాన్ను.
యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరుని మీద నేను చేతులుంచుచునాన్ను.
యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరి మీద నేను చేతులుంచుచునాన్ను.

188 యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరుని మీద, సవ్సథ్త కొరకు
చేతులుంచుచునాన్ను.

యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరి మీద చేతులుంచుచునాన్ను.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుకీసుత్ నామములో!
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.

189 యేసు నామములో, ఈ నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో!
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.

190 యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము. అతడు బాగుపడును
గాక.

యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామమున, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
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యేసుని నామమున, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, ఈ నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.

191 యేసు నామములో, ఈ చినన్ బిడడ్ను సవ్సథ్పరచుము. దేవా, దానిని
దయచేయుము.

యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, ఈ చినన్ బాలుని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, ఈ చినన్ బాలికను సవ్సథ్పరచుము.

192 యేసు నామములో, ఈ నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.

193 యేసుని నామమున, ఈ నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము, పర్భువా.
యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, పర్భువా, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, పర్భువా…?…దేవుని యొకక్ మహిమ కొరకు.

194 యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము. దానిని
వదిలేయండి.

యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
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యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, ఈ చినన్ బిడడ్ను సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, ఈ సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, ఈ సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.

195 యేసుకీసుత్ నామములో, ఈ సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము…?…
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, పర్భువా, మా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము, ఆయనను

బాగుచేయుము.
196 యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము పర్భువా.

యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, ఈ నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, ఈ చినన్ బాలికను సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, ఈ బిడడ్ను సవ్సథ్పరచుము.

197 ఈ బిడడ్ను సవ్సథ్పరచుము పర్భువా, యేసు నామములో.
ఈ చినన్ బాలుడిని సవ్సథ్పరచుము, యేసు నామములో.
నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము పర్భువా, యేసు నామములో.
నా సహోదరి కాలిన్స్ ను సవ్సథ్పరచుము, యేసు నామములో.
నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము, యేసు నామములో.
నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము, యేసుకీసుత్ నామములో.
నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము, యేసు నామములో.
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198 మీ యొకక్ అవిశావ్సమును ఇపుప్డే పారవేయండి.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.

199 మీ యొకక్ అవిశావ్సమును డబాబ్లో ఇపుప్డే పడవేయండి. ముందుకు
వెళల్ండి. పరి రణ్ విశావ్సమును తీసుకోండి.

యేసు నామములో, దానిని తీసుకో. అది జరుగునుగాక.
యేసు నామములో, దానిని దయచేయుము పర్భువా.
యేసు నామములో, దానిని దయచేయుము పర్భువా.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము పర్భువా.
యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము!…?…
యేసు నామములో, దీనిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.

200 సహోదరుడా, దీవించబడుదువుగాక. యేసు నామములో, సహోదరుడు
కాక్స్ ను సవ్సథ్పరచుము పర్భువా. దేవునికి సోత్తర్ం!

యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.

201 ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకోండి, నేను నాకు తెలిసినంతగా చేయుటకు నా
విశావ్సమునంతా దీనిలో పెటుట్చునాన్ను, ఒక ఉదేద్శము కొరకు.

యేసు నామములో, ఈ చినన్ బాలికను సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, ఈ సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.

202 దేవా, శిశువు మీద నా చేతులను ఉంచుచునాన్ను. యేసు నామములో, ఈ
బిడడ్ సవ్సథ్పడునుగాక. ఆమేన్.

యేసు నామములో, ఈ చినన్ బాలికను సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, ఈ నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
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203 ఆ చినన్ బాలిక? మీ యొదద్నే పటుట్కొనుడి. యేసుకీసుత్ నామములో, వారిని
సవ్సథ్పరచుము, పర్భువా, నీ మహిమ కొరకు.

యేసు నామములో, మా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, మా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యే , నా చినన్ సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.

204 యేసుకీసుత్ నామములో, ఆమె యొకక్ సవ్సథ్త కొరకు అడుగుచునాన్ను.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము పర్భువా.
యేసు నామములో, నా చినన్ సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.

205 యేసుకీసుత్ నామములో, పిలల్వాడైన, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, వారిని సవ్సథ్పరచుము పర్భువా.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుని నామమున, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము, యేసు నామములో.
నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము, యేసు నామములో.
నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము, యేసు నామములో.
నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము, యేసు నామములో.
నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము, యేసుకీసుత్ నామములో.
నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
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206 నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము. వారిని దీవించుము, పర్భువా, వారి
యొకక్…?…యేసు నామములో.

యేసు నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, మా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసు నామములో, మా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము పర్భువా.
యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము పర్భువా.
యేసు నామములో, అతని యొకక్ విజాఞ్పనను అనుగర్హించుము.
యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.

207 మీ యొకక్ అవిశావ్సమును పడవేయండి. ఇపుప్డు నముమ్ , రండి, దేవుడు
దానిని అనుగర్హిసాత్డు. దానిని నముమ్ , రండి, దేవుడు దానిని అనుగర్హిసాత్డు.
నేను దానిని నముమ్చునాన్ను. నాకు తెలిసినంతగా విశావ్సమునంతా
నేను ఉపయోగించుచునాన్ను. “వారు రోగులపై చేతులుంచగా; వారు
సవ్సథ్తనొందెదరు.”

యేసు నామములో, నా సహోదరుడిని సవ్సథ్పరచుము.
యేసుకీసుత్ నామములో, నా సహోదరిని సవ్సథ్పరచుము.

208 ఈ దృశయ్ము ఎలాగునన్ది, నెవిల్ సోదరుడా? సహోదరుడా డచ్, దేవుని
కృప యొకక్ ఒక టోఫీ! ఒక వారము లేదా రెండు వారముల కితము, ఈ మనిషి
చనిపోవలసింది.
209 యేసుకీసుత్ నామములో, దేవా, నీవు ఆయనను తపప్క పేమించాలి, తండీ,
నీవు ఆయన కొరకు గొపప్ కారయ్ములను చేసియునాన్వు. యేసుకీసుత్ నామములో,
నేను ఆయన మీద నా చేతులనుంచుచునాన్ను.
210 పర్భువైన దేవా, యేసుకీసుత్ నామములో, అతని యొకక్ పర్శసత్మైన భారయ్
మీద, నేను నా చేతులనుంచుచునాన్ను, ఆమె యొకక్ సవ్సథ్తకొరకు. ఆమేన్.

వారందరి కొరకు?
211 ఇపుప్డు, మన యొకక్ తలలను మనము వంచుదాము.

ఆ గొపప్ వైదుయ్డు ఇపుప్డు సమీపమున ఉనాన్డు,
దయగల యేసు;
వాడిపోవుచునన్ హృదయముతో ఆయన మాటాల్డి

ఉలల్సింపచేయును,
ఓ, యేసు యొకక్ సవ్రమును వినుము.
సెరాపు యొకక్ పాటలో మధురమైన వచనము,
మరుత్ ల నాలుక మీద మధురమైన నామము;
ఎనన్ పాడని మధురమైన గీతము,
యేసు, ధనుయ్డైన యేసు.

212 నేను మీకు ఏమి చేసితినో మీరు తెలుసుకొనండి? “మీ యొకక్
సంఘకాపరిగా” మీరు ననున్ పిలిచారు; నేను మీ సంఘకాపరిని కావున
ఆలాగు పిలుచుట తగును. యేసుకీసుత్ దావ్రా మీ యొకక్ సంఘకాపరిగా నేను
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గురిత్ంచబడినటల్యితే, నేను ఆయన యొకక్ కారయ్మును చేయుచునన్టల్యితే,
అపుప్డు మీరు నా యొకక్ మాటను నమమ్ండి. ఈ యొకక్ విశావ్సపు కియ
చేయుట దావ్రా, మీ మీద చేతులుంచుట దావ్రా, మిముమ్లను బాధించుచునన్ ఆ
యొకక్ వాయ్ధులను మరియు బలహీనతలను నేను గదిద్ంచియునాన్ను. నీ యొకక్
వినన్పానిన్ నీవు పొందియునాన్వని నముమ్ము, అది ఏమైనపప్టికి అనవసరం,
నముమ్వారికి సమసత్మును సాధయ్మే. మరియు మీరు పారిథ్ంచునపుడు,
మీరు అడిగినవాటిని పొందుకొనియునాన్మని నముమ్డి. నేను వాటిని
పొందుకుంటానని నేను నిశచ్యముగా నముమ్చునాన్ను, మరియు మీ
పర్తియొకక్రి సవ్సథ్తను నేను నా యొకక్ హృదయములో అంగీకరిసుత్నాన్ను, అది
జరిగినదని నేను అంగీకరిసుత్నాన్ను. నేను దానిని నముమ్చునాన్ను, నాలోనునన్
సమసత్ముతో నేను దానిని నముమ్చునాన్ను. ఇకక్డ ఉంచిన చేతి రుమాళల్
పైన డా నా చేతులను ఉంచుచునాన్ను, నేను దానిని చాలా దగగ్రగా
గమనిసుత్నాన్ను, పర్జలు దేనికొరకైతే విజాఞ్పనతో వాటిని ఇకక్డ ఉంచిరో, అది
వారికి అనుగర్హించబడుతుందని నేను నముమ్చునాన్ను. నేను—నేను దీనిని
నముమ్చునాన్ను.
213 ఇది ఆ యొకక్ డవ లాగుడులోనికి వచుచ్చునన్ది! నేను—నేను
దీనిని నముమ్చునాన్ను. ఇపుప్డు పారథ్నా వరుసగుండా వచుచ్వారందరికి, నేను
మీకు ఒక యథారథ్మైన పర్శన్ను అడగాలని కోరుచునాన్ను. మీ మీద నేను
చేతులుంచినపప్టి నుండి, మీలో ఏదో ఒకటి జరిగియునన్టుల్గా మీరు విశవ్సించి,
ఏదైనా అను తిని పొందారా? మీ యొకక్ చేతిని పైకెతత్ండి!…?…అది
అకక్డునన్ది. దీనికొరకే మనము వేచియునాన్ము, ఇపుప్డు, ఇది కాదు…ఇపుప్డు
ఇది వికసించుటకు పారంభమగుచునన్ది. శారా? పారంభమైనది…ఒక
ఉదేద్శము కొరకు నేను దీనిని చేశాను. ఒక ఉదేద్శము కొరకు నేను దీనిని చేశాను.
నేను ఒకదానిని రిచ్ పర్యాసపడుచునాన్ను, శారా, విశావ్సము యొకక్
ఈ అధికారమును తీసుకొని, పారంభించుటకు వెనుకకు వెళిల్, తిరిగి వచాచ్ను;

శారా, ఇదివరకెనన్ ఆ రీతిగా మీరు గమనించలేని విశావ్సము, మీలో
లేచుట మీరు గమనించగలరు. విశావ్సము కాదండి, గాని పరి రణ్ విశావ్సము,
అది ఇచచ్ట నిరామ్ణమైనది. మరియు పరి రణ్ హృదయముతో పరి రణ్మైన
దేవునిని గమనించండి, ఆయన పరి రణ్ వాకయ్ము దావ్రా, పరి రణ్మైన
వాగాద్నానిన్ నెరవేరుచ్ను, అది రెండంచులు గల ఖడగ్ము కంటే పదునైనది
మరియు హృదయము యొకక్ తలంపులను శోధించుచునన్ది. ఏమిటి? ఇపుప్డు
మనము పరి రణ్తకు వచుచ్చునాన్ము, ఎందుచేతననగా ఎతత్బాటు యొకక్
కర్మములోనికి వెళుల్టకు పర్జలు దీనిలోనికి రావాలి. ఇపుప్డు దానిని రంగా
ఉంచుతునన్ది అదియే, పరి రణ్ ఎతత్బడే విశావ్సము లోనికి సంఘము వచుచ్టకు
ఎదురు సుత్నన్ది. దానికొరకు ఎదురు చుచునన్ది. దాని అరథ్మేమనగా,
తొలగించుకొనుటకు నాకు అనేకములునన్వి, మీకు డా, అయితే కలిసికటుట్గా
దేవుని కృప దావ్రా దీనిని మనము సాధించగలము. ఆమేన్.

ఆ గొపప్ వైదుయ్డు ఇపుప్డు సమీపమున ఉనాన్డు,
ఆ దయగల…
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214 పర్భువైన యే , నా పర్శసత్మైన సహోదరుడిని దీవించండి. మీ యొకక్
పరిశుదాధ్తమ్ ఈ యొకక్ సంఘకాపరిని బాగుచేయునుగాక, మరియు నీవు అతనిని
పిలిచిన పరిచరయ్లో ఆరోగయ్ముగా, బలముగా ఉంచండి. యేసు నామములో.
నేను దీనిని అడుగుచునాన్ను పర్భువా. నేను అతడిని పేమిసుత్నాన్ను. మేము
హకుక్ను పర్కటిసుత్నాన్ము. ఇది సరియైనదని మాకు తెలియును. మేము ఇపుప్డే
దీనిని నముమ్చునాన్ము.

ఎనన్ పాడని మధుర గీతము,
ఓ యే , ధనుయ్డైన యేసు.

215 నీవు ఆయనను పేమించవా? ఒకసారి ఆలోచించు: ఇపుప్డే ఇకక్డే, మీ
యొకక్ శరీరములో, మీ సవ్సథ్త యొకక్ కియ పారంభమైనది, ఎందుచేతననగా
ఇది జరుగునని ఆయన వాగాద్నము చేసియునాన్డు. మరియు ఇపుప్డు,

డండి, ఈ రాతి నేనేమి చెపుప్చునాన్నో మీరు గర్హించగలిగారా? దీని యొకక్
ఉపమానమును మీరు పొందుకొనియునాన్రా? డండి, “ఈ పరవ్తముతో
మీరు మాటాల్డినచో,” డండి, సందేహించనియెడల, సందేహించనియెడల,
అయితే నీవేమి చెపిప్యునాన్వో దానిని నమిమ్నయెడల. ఇపుప్డు దీనిని
గమనించండి, ఐదు నిమిషముల సమయము లోపే, పర్తీ చేయి పైకి వెళిల్నది,
అనగా వారిలో ఇపుప్డే ఒక కియ పారంభమయినది. ఓ, మై! ఆయన
అచచ్టనునాన్డు. అదే ఇది! ఇది ఏమిటి? గొపప్ వైదుయ్ని యొకక్ సనిన్ధి.
216 ఓ, దేవునికి మన చేతులను పైకెతిత్, దీనిని మరలా పాడెదము.

ఆ గొపప్ వైదుయ్డు ఇపుప్డు సమీపమున ఉనాన్డు,
ఆ దయగల యేసు;
వాడిపోవుచునన్ హృదయముతో ఆయన మాటాల్డి

ఉలల్సింపచేయును.
ఓ, యేసు యొకక్ సవ్రమును వినండి.
సెరాపు యొకక్ పాటలో మధురమైన వచనము,
మరుత్ ల నాలుక మీద మధురమైన నామము;
ఎనన్ పాడని మధురమైన గీతం,
ఓ యేసు, ధనుయ్డైన యేసు.

217 ఇపుప్డు మనము అలాగే ఒకక్ నిమిషం నిలువబడి యుందాము. మన
హృదయములో ఆయనను మనము ఆరాధించెదం. దానిని రిచ్ ఆలోచించండి;
దేవుడు ఇకక్డ ఉనాన్డు. ఆయన ఇకక్డ ఉనాన్డు. ఎవరు? వాకయ్ముగా
తననుతాను ఎవరు గురిత్ంచియునాన్రు? “ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము
దేవుని యొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము దేవుడైయుండెను. మరియు ఆ వాకయ్ము
శరీరధారియై, మన మధయ్ నివసించెను, ఆయన నినన్, నేడు మరియు నిరంతరము
ఏకరీతిగా ఉనాన్డు. వాకయ్ము రెండంచులు గల వాడియైన యెటువంటి ఖడగ్ము
కంటెను వాడియైనది, మరియు హృదయము యొకక్ ఆలోచనలను మరియు
తలంపులను శోధించుచునన్ది (నీవు ఇచచ్టకు దేనికొరకు వచిచ్యునాన్వు,
ఇకక్డ ఏ ఉదేద్శం కొరకు ఉనాన్వు, నీవెవరై యునాన్వు)”; యేసుకీసుత్ మెసీస్యాగా
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గురిత్ంచబడియునాన్డు, మరియు నేడు ఇది ఆయనను అదే మెసీస్యాగా, నినన్,
నేడు మరియు నిరంతరము ఏకరీతిగా ఉనాన్డని గురిత్సుత్ంది.
218 ఇచచ్టనునన్, ఆ గొపప్ వైదుయ్డు చెపెప్ను, “నమిమ్నవానివలన ఈ

చక కియలు కనబడును. వారు రోగుల మీద చేతులుంచినపుప్డు, వారు
సవ్సథ్తనొందెదరు. మరియు నీవు ఈ పరవ్తముతో ‘కదిలిపొముమ్’ అని మాటాల్డి,
మరియు నీ హృదయములో సందేహపడకుండా, విశవ్సించినచో, అది
జరుగును.” మారగ్మే లేని చోట, ఆయన ఉడుతలను సృషిట్ంచగలిగినపుడు లేక
నముమ్టకు ఆసాక్రం లేనపుడు ఆయన వాటిని సృషిట్ంచెను; ఇది నా యొకక్ సవ్ంత
విశావ్సము వాటిని చేసెను, వాటిని పిలుచుటకు ననున్ విశావ్సముతో అడుగమని
ఆయన సవాలు చేసెను. వాటిని పిలువుము అని ఆయన ననున్ సవాలు చేసెను.
మరియు ఆయన వాకయ్మునకు విధేయతతో ఆ సవాలును నేను సీవ్కరించితిని,
నేను వాటిని పిలిచితిని, మరియు అవి పర్తయ్కష్మాయెను! అది సతయ్మని
పరలోకమందునన్ దేవునికి తెలియును. ఆయన మరి రోగులను బాగుచేయలేడా?
ఆయన ఈ మారగ్ములో విశావ్సముతో ననున్ పైకి తీసుకురాగలిగితే, పర్జల కొరకు,
వారు ఆ యొకక్ బాకెట్ కు ఎకక్లేనపప్టికీ. వారు దానిని చేయలేకపోయినచో,
ఆయన నా యొకక్ విశావ్సమును ఉపయోగించుకొనగలడు. ననున్ ఆ
సథ్లమునకు ఆయన పైకెతత్గలడు, మరియు నేను మీ కొరకు ఎకుక్చునాన్ను. మీ
కొరకు నేను నముమ్చునాన్ను. మీ కొరకు నేను మాటాల్డుచునాన్ను.
219 నేను నీ యొకక్ సహోదరుడను, నీ యొకక్ సహోదరునిగా
నిలబడుచునన్పుడు, ఒక మధయ్వరిత్గా, దేవుని ముందు నినున్ ఉంచుటకు, నేను
చేయగలిగినంత గొపప్గా చేయుచునాన్ను. మరియు ఇపుప్డు ఇకక్డ నేను ధవళ
సింహాసనము ముందు నిలబడియునాన్ను, అచచ్టనునన్ ఆ రకత్పు బలి తాయ్గానికి
నా యొకక్ వేలును పి త్, ఆయన నామము దావ్రా, జరిగియునన్ దానిని

రిచ్ మాటాల్డుచునాన్ను. అది జరుగవలసియునన్ది, అది జరుగవలసియునన్ది.
అది జరిగియునన్దని మీకు తెలుసు. అది జరిగియునన్దని నాకు తెలుసు, కావున
అది జరిగియునన్దని మీకు తెలుసా, మరియు అది అలా ఉనన్ది. అది నిజము.
ఆమేన్.

…ఎనన్ ఆలపించని గీతం,
ఓ యేసు, ధనుయ్డైన యేసు.
సెరాపు యొకక్ పాటలో మధురమైన వచనము,
మరుత్ ల నాలుక మీద మధురమైన నామము;
ఎనన్ పాడని మధురమైన గీతం,
యేసు, ధనుయ్డైన యేసు.

220 మరియు ఆ దయయ్ములు నీ యొకక్ నామములో మాకు లోబడుచునన్వి,
మరుత్ ల నాలుక మీద మధురమైన నామము. దయయ్ములు…ఆ—నామము
మృతులను లేపుచునన్ది, అది రోగులను సవ్సథ్పరచుచునన్ది, అది కుషుఠ్
రోగులను శుదుధ్లుగా చేసుత్నన్ది, అది దయయ్ములను వెళల్గొటుట్చునన్ది, అది
కైసత్వులుగా చేయుచునన్ది. ఆకాశము కింద అలాంటి వేరొక నామము మరి
లేదు. నేను దానిలో జీవిసుత్నాన్ను, దానిలో బాపిత్సమ్ము పొందాను, దానిలో
నముమ్చునాన్ను, దానిలో ఆరాధిసుత్నాన్ను. ఓ, దానిలో ననున్ ఒక భాగము
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కానిముమ్. నాయొకక్ సవ్ంతచితత్మును విడిచిపెటట్నిముమ్; మరియు పర్భువా నీలో
దానిని కనుగొననిముమ్, ఆ నామమే యేసుకీసుత్, అభిషేకించబడిన మెసీస్యా,
యేసుకీసుత్ యొకక్ సౌందరాయ్నిన్ పర్తిబింబించుటకు అవిశావ్సపు బురద గుండా
నేను పోరాడవలసియునాన్ను: నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగానునన్
యేసుకీసుత్ను పర్తిబింబించుటకు.
221 ఇపుప్డు దేవుడు మిముమ్ను దీవించునుగాక. మరుసటి ఆదివారమున
మీరు మరలా ఇకక్డకు వచుచ్నపుప్డు, మీరు ఎలా సవ్సథ్పరచబడియునాన్రో
సాకష్ మీయండి, ఈ వారము నీకు ఏమి జరిగినదో దానిని రిచ్. ఏమి జరుగునో
గమనించి డండి, ఇది ముగిసినది! “నీవెలా ఎరుగుదువు?”
222 “దీనిని చెపుప్ము” అని నాకు ఆయన చెపెప్ను, మరియు దానిని నేను
చెపిప్తిని. అది అంతే. అది అంతే. ఇది ముగిసింది. నేను దీనిని నముమ్చునాన్ను.
ఇపుప్డు, సంఘకాపరియైన సోదరుడు నెవిల్.
223 ఒకక్ నిమిషము. [ఒక సహోదరుడు వేరొక భాషలో మాటాల్డుచునాన్డు.
మరియొక సహోదరుడు దానికి అనువాదం చెపుప్చునాన్డు—సంపా.]
224 పర్భువు యొకక్ నామము దీవించబడునుగాక. మన యొకక్ చేతులను పైకెతిత్,
ఒకక్ నిమిషము ఆయనను ఆరాధించెదము.
225 పర్భువా, మేము నీకు వందనములు చెలిల్ంచుచునాన్ము. పర్భువా, మేము
నీకు వందనములు చెలిల్ంచుచునాన్ము. తండీ, నీకు వందనములు. తండీ, నీకు
వందనములు.
226 ఒక విశావ్సిగా, ఈ వరత్మానము ఎంత రముగా పలుకబడినదో నీవు
గమనించావా? మరియు అది ఆ యొకక్ లయలో పలుకబడినది, తిరిగి ఇవవ్బడిన
అదే రకమైన అనువాదమును గమనించండి? అది అంతే. అదేమిటో గమనించు,
వరత్మానముతో సరిగాగ్ ఉనన్ది; ఆ విషయము సతయ్మని నిరాధ్రించుచునన్ది,
అనగా ఆయన చేయుదునని దేనినైతే వాగాద్నము చేసియునాన్డో, దానిని
ఆయన ఇదివరకే చేసియునాన్డు. అది బయటకు వచుచ్చునన్ విధానమును
గమనించు, మరియు ఈ అనువదించబడిన విధానమును గమనించు. అతను
ఎంత సమయము మాటాల్డియునాన్డో గమనించుము, మరియు ఎనిన్ మాటలు
అతనుచెపిప్యునాన్డో గమనించుము, శారా, కచిచ్తముగా.

నేను మిముమ్లను మరలా సేంతవరకు, దేవుడు మిముమ్లను
దీవించునుగాక. ఆమేన్. 
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