
మీలోఉనన్వాడు

 సహోదరుడానెవిల్, నీకుధనయ్వాదములు. పర్భువుమిముమ్నుదీవించును
గాక.
మనముపారిధ్ంచుచుండగాఒకక్ కష్ణములేచినిలబడియుందాము.ఇపుప్డు

మన శిరములు వంచుదాము. ఈ పారధ్నలో జాఞ్పకము చేసుకొనబడవలెనని
కోరువారంద తమ చేతులెతిత్, “దేవా, ననున్ జాఞ్పకము చేసుకొనుము,” అని
చెపప్ండి.
2 అతిపరిశుదుధ్డవునుమరియుఅతయ్ంత కృపగల దేవా, మేముఈజనులను
వారి వినన్పములతో మీ ఎదుటకు తీసుకువచుచ్చునాన్ము. తమను జాఞ్పకము
చేసుకొనవలెనని వారు అడిగియునాన్రు. మరియు పర్భువా, నేను డా నా
చేతిని పైకెతిత్యునాన్ను. మా పటల్ కనికరము కలిగియుండమని నేను నినున్
వేడుకొనుచునాన్ను. నీవు మా అవసరతలను ఎరిగియునాన్వు. “నీ రాజయ్ము
వచుచ్ను గాక! పరలోకమందు నెరవేరుచునన్టుల్గా నీ చితత్ము మి మీదను
నెరవేరును గాక,” అని పారిధ్ంచమని నీవు మాకు నేరిప్ంచిన రీతిగానే మేము
పారిధ్ంచుచునాన్ము. తండీ, నీ సంఘమునకుఈఘడియయొకక్ వరత్మానమని
మేము దేనినైతే నముమ్చునాన్మో అటిట్ సువారత్ సతయ్మును పర్జలయొదద్కు
తీసుకొనివచుచ్టకు మేము సామరధ్ ము కలిగియుండునటుల్ కృప కొరకు
మరియుఆతమ్యొకక్ సేవ్చఛ్ కొరకుఈరాతిమేముఅడుగుచునాన్ము. పర్భువా,
అంతయ్దినములలో బయటకు పిలువబడు ఆ సంఘములో మేము డా ఒక
భాగమైయునాన్మనిపారిధ్ంచుచునాన్ము! తండీ,మేముఆభాగముకానియెడల,
ఆ భాగమైయుండుటకు మేము ఏమి చేయవలెనో మాకు బయలుపరచండి.
మరియు ఇకక్డ నివసిసుత్నన్ వారందరిని పరీకిష్ంచుటకు మి మీదనునన్
ఈ పరీకష్ ఘడియలో నీ కృపను, శకిత్ని మాకు అనుగర్హించండి. తుదకు ఆ
ముగింపులోకాలముయొకక్ఆరంభమునుండివిశావ్సులంద ఎదురు సిన
ఆ నితయ్జీవముకొరకుమేమునీవదద్కు సమాధానముతోవచుచ్నటుల్,మాకుదారి
పించుటకు మరియు మమమ్లిన్ నడిపించుటకు నీ పరిశుదాధ్తమ్ను మాకు

అనుగర్హించండి! పర్భువా, మాకు సహాయము చేయండి. యేసు నామములో
మేముఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.

మీరు రొచ్నవచుచ్ను.
3 ఈ రాతి ఇకక్డ ఉండే భాగయ్మును కలిగియుండుటనుబటిట్ మరియు
యేసు దావ్రా మనకు ఇవవ్బడిన దేవుని కృపనుబటిట్యు నేను నిశచ్యంగా
కృతజుఞ్డనైయునాన్ను.
4 మరియుపిదప ఈ ఉదయకాలపు వరత్మానము విషయానికి వసేత్, ఇపుప్డు
పర్తిఒకక్ కుష్ణణ్ంగా అరధ్ం చేసుకొనవలెనని నేను కోరుచునాన్ను. ఇపుప్డు,
ఇది ఆ సమయం కాదని నేను దేవునిపై నమమ్కం ఉంచుతునాన్ను. శారా?
కానీ ఆ వరత్మానము సతయ్మైయునన్ది. ఆ వరత్మానము వాసత్వమైయునన్ది.
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ఇది ఆ సమయము కానియెడల అది మరియొక సమయమై యుంటుంది.
అయితే డండి, జరగవలసిన పర్తీదానిని, “దేవుని సంకలప్మంతటిని మీకు
తెలుపకుండా నేనేమియుదాచుకొనలేదు,” అని చెపిప్న ఆనాటిపౌలువలె నాకు
డాఅనిపించేంతగా,ఇదేఆసమయమనన్టుల్ కనిపించుచునన్ది.

5 ఈ ఉదయమున నేనొక పని చేశాను. నేను దానిని చెపిప్నందుకు ననున్
కష్మించండి.అతడుతపుప్లోఉనాన్డనినేనుఅనుకొనినఒకసహోదరునిపేరును
నేను పర్సాత్వించాను. నేనటుల్ చేసియుండ డదు. ఒక వయ్కిత్ పేరును నేనెనన్
చెపప్ను; మరియు ఆ టేపు అతని చేతిలో పడినయెడల అతడేమనుకొనునో
గదా. మరియు ఆ సహోదరుని డాలని మరియు అతనితో మాటాల్డాలని
నేను కోరుచునాన్ను, ఎందుకనగా సరిగాగ్ ఇకక్డ, ఈ వేదిక మీదనుండియే
పర్సంగించిన ఆ సహోదరుడు, ఒక గొపప్ వయ్కిత్యని, ఒక మంచి వయ్కిత్యని
నేను తలంచుచునాన్ను, అతడే సహోదరుడు డేవిడ్ పెల్సిస్. మరియు
అతని పేరు బయటకు చెపాప్లనన్ది నా ఉదేద్ శయ్ం కాదు. ఆ వరత్మానము
రిచ్ మరియు అది ఈ సమయమే అయినచో పరిసిథ్తి ఏమిటనన్దాని రిచ్

మరియుఅటువంటివాటిని రిచ్న ఆందోళనలో, నేను ఆ సహోదరుని పేరును
పర్సాత్వించాను. సాధారణంగా నేనలా చేయను. నేనుదానిని చేసినందుకు ననున్
మనిన్ంచండి. సహోదరుడు డేవిడ్ పెల్సిస్ ను నేను పేమిసాత్ను. అతడు
మన సహోదరుడు, మరియు అంతటి తెలివైన ఒక వయ్కిత్ లేఖన విషయాలోల్ మరి
ఎకుక్వగాఉపదేశించబడవలెననినేనుఅనుకొనుచునాన్ను.

అదేమిటోనేనుమీకుచెపాత్ను. అది, నాకుమరియుడేవిడ్కుమధయ్ జరిగిన
సంభాషణ…
6 అతడు నా కొరకు ఒకసారి టములలో మాటాల్డినాడు. అతడు
సరిగాగ్ ఈ వేదికమీద నుండే పర్సంగించాడు. లేక పాత చరిచ్ కావచుచ్, కానీ
మొతాత్నికి సరిగాగ్ ఈ వేదిక మీద నుండే అతడు పర్సంగించాడు. నేనెకక్డికైతే
తిరిగి వెళుత్నాన్నో ఆ దకిష్ణాఫికాలో అతని సహోదరుడైన జసట్స్ నాకు
అనువాదకుడైయునాన్డు. మరియు వారు ఒక చకక్ని కుటుంబములో నుండి,
ఒక పెంతెకోసుత్ గృహమునుండి వచిచ్యునాన్రు, మరియుఅతడుచాలా చకక్ని
వయ్కిత్యైయునాన్డు. పర్పంచపెంతెకోసుత్ సమైఖయ్లోఒకానొకసమయంలోడేవిడ్
పర్పంచపెంతెకోసుత్అసెంబీల్యొకక్చైరెమ్న్గాఉనాన్డనినేనుఅనుకుంటునాన్ను.
ఆ అధయ్కుష్లలో ఒకనిగా అతడు ఉండెను. ఆ తరావ్త అతడు అమెరికాకు వచిచ్
సహోదరుడు గారడ్న్ లిండేస్తో కలిసి టెకాస్స్ లో సిథ్రపడినాడు మరియు పిదప
ఆయాసథ్లములలోభోదించుటనుమొదలుపెటాట్డు.
7 నేనైనా లేక మరెవరైనా తపుప్లు చేసాత్ము; అయితే సరిగాగ్ అలాగే మన
పర్శసత్ సహోదరుడు ఎకక్డ తపుప్ చేసాడని నేను అనుకొనుచునాన్నంటే; అతడు
గొపప్వాటితో వయ్వహరించడం పారంభించాడు. అతడు సరియైన దానినే
చేయుచునాన్డనితలంచుచు,పినస్ న్విశవ్విదాయ్లయంగురించిమరియుతనని
ఆహావ్నిసుత్నన్ సథ్లములగురించిమాటాల్డు ,మేతనునేరుగాయంతర్ములోనికి
వేయుచునాన్డు; డండి, మరియు అతడు అటువంటి ఆనందములో
ఉండియునాన్డు!
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అంతేకాకుండా,పర్పంచవాయ్పత్ంగానా టములకుఆరిధ్కంగాసహాయము

చేయుచునన్ సం రణ్ సువారత్ వాయ్పారవేతత్లు కలరు. శారా? నేను ఆ
జనులను పేమిసాత్ను, డండి, అయితే నిశచ్యంగా వారి తర్ములతో నేను
ఏకీభవించను.వారుఎకక్డినుండైతేవారి తర్ములనుమొదలుపెటాట్రో,అకక్డి
నుండివారుతొలగిపోయారు,మరియుఇపుప్డుఈమిగతాసంసథ్లవలెనేవారు
మారిపోవుచునాన్రు. శారా? మరియుఅదేమిటనగా, వారు పెంతెకోసుత్వారి
వలె ఉండుటకు పర్యతిన్ంచుటలేదు గానీ, పెంతెకోసుత్ను మరియు ఆ మిగతా
వాటినిఒకటిగామిశర్మముచేయుటకుపర్యతిన్ంచుచునాన్రు.
8 మరియు అలాంటి అదుభ్తమగు ఒక మంచివయ్కిత్యైన సహోదరుడు డేవిడ్
పేల్సిస్, నెను కొనడానికి పర్యతిన్ంచుచునన్ ఆ నిదించుచునన్ కనయ్కలను
సినపుప్డు, అపప్టికే సమయము అయిపోయినదని ఆ లేఖనమును రిచ్

అతడు తెలుసుకొనియుంటేబాగుండుననినాకుఅనిపించుచునన్ది. శారా?
గురుత్ంచుకొనండి. ఆమె నె కొనడానికి వచిచ్నపుప్డు నె మిగలనేలేదు.
అది లేఖనమైయునన్ది. మరియు, “మీ నెలో కొంచెము మాకియుయ్డి,”
అని ఆమె సంఘమును అడిగినది కానీ, ఆమె దానిని పొందుకోలేదు. ఆమె
పైకి కిందకి ఎగరవచుచ్ను, భాషలలో మాటాల్డవచుచ్ను, మరింకేదైనను
చేయవచుచ్ను కానీ దేవుని సవ్ంత వాకయ్పర్కారమైతే ఆమెదానినిపొందుకోలేదు.
మరియు ఎనున్కోబడిన వధువు ఇదివరకే లోపలికి వెళిళ్పోగా, ఆమె మాతర్ం
వెలుపటి చీకటిలోనికి తోసివేయబడినది; మరియు అకక్డ ఏడుప్ను, పండుల్
కొరుకుటయును ఉండును. ఆ బుదిద్గల కనయ్క మాతర్ం తన దివిటీలో నెను
కలిగియునన్ది.
9 ఇపుప్డు, మరొక వయ్కిత్ని నేను ఎరిగియునాన్ను, ఇది కేవలం కొదిద్రోజుల
కితమే జరిగిన సంగతైయునన్ది. అదేమిటంటే ఈ చకక్ని పర్జలు, డండి, ఒక
చినన్ పటుట్,నాభావమేమిటోమీకరధ్మగుచునన్దా,వారికిపర్జలమధయ్న ఒకచినన్
పటుట్ దొరకగానే, జరిగే మొదటి విషయం ఏమిటనగా, దానిని చేయుచునన్ది
దేవుడే, అని వారనుకుంటారు. అయితే చాలా సారుల్ దానిని చేయుచునన్ది
దయయ్మేయైయునన్ది. శారా?
10 యేసుహేరోదుయెదుటకు వెళళ్వలసివచెచ్ను; ఆయన ఎందరి యెదుటకో
వెళళ్వలసివచెచ్ను, అయితేవారు ఆయనను వినోదం కొరకువాడుకొనగోరారు.
శారా?
పెంతెకోసుత్ను డా ఆ విధంగానే చేయడానికి వారు పర్యతిన్సుత్నాన్రు.

పర్తేయ్కంగా ఉండుట కొరకే, వాటనిన్టినుండి పెంతెకోసుత్ బయటకు వచిచ్నది.
అయితే, “కుకక్ తనవాంతికితిరిగినటుట్ను, కడగబడినపందిబురదలోదొరుల్టకు
మళిళ్నటేల్,”ఇపుప్డుఈసారవ్తికసంఘసంసథ్లలోజరుగుచునన్ది. శారా?ఇది
మరీదరిదర్ంగానునన్ది.ఇదిఒకసిగుగ్చేటువిషయమైయునన్ది.
11 దేవుడు తన సతయ్మును తాను బయలుపరచుకొనునటుల్, ననున్
అలుప్నిగాను, మరియు దీనునిగా ఉంచుతాడు. శారా? ఈ లోకము
కొరకు ఏ మెరుపులు, మరియు ఎటువంటి ఆడంబరాలు, నావదద్ లేవు.
అటువంటివి నేనెనన్ చేయగోరుటలేదు; పర్భువుయొకక్ తృణీకరించబడిన ఆ
కొదిద్మందితోనేననున్ండనివవ్ండి.వాకయ్ముతోనేననున్నిలబడనివవ్ండి.
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12 ఇపుప్డు, సారవ్తిక సంఘము వాటికన్ తో ఏకమయేయ్దాని రిచ్
మాటాల్డుకునన్టెల్తే, వాకయ్ విషయంలో వారు ఒకటి కాగలరని మీరు
నముమ్చునాన్రా? వారు సంసథ్ విషయంలో కావచుచ్గానీ, వాకయ్ విషయంలో
మాతర్ంఒకటికాలేరు. శారా?అదేనిజము.కావునరాజీపడటానికిఏమి
లేదు. శారా? ఇక సంసథ్ అయితే, అవనీన్ ఒకక్టే, అవనిన్ ఒకే విధంగా
ఉనాన్యి; తలీల్ మరియు తురుల్, అవి సరిగాగ్ వరుసలోనే ఉనాన్యి. అయితేఈ
వాకయ్ విషయానికి వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం, కథోలిజంకు నేను ఎంత వయ్తిరేకంగా
ఉనాన్నో అంతే ధృడంగా మెథడిసుట్, బాయ్పిట్సుట్ మరియు పెసిబ్టేరియనల్కు నేను
వయ్తిరేకంగా ఉనాన్ను, ఎందుకంటే ఈ వాకయ్ పర్కారంగా అవి తలీల్, తుళెళ్
ఉనన్వి. నేను నిలబడునది ఈ వాకయ్ పకష్మైయునన్ది, డండి, ఇదే, దీనిలోని
పర్తిమాటపకష్ముననేనునిలబడతాను.
13 ఇపుప్డు, ఈ పర్శసత్ సహోదరుడు, అతడు మరియుఅతని భారయ్ నాకు ఆపత్
మి లైయునాన్రు. దేవుని చేత పంపబడిన ఆ పర్శసత్ సహోదరుడు అసలు తన
భారయ్నుఎలాఅనుమతించగలిగాడనన్దాని రిచ్మీలోచాలామందిఆపతికలో
సేయునాన్రు…ఆమె జాకిల్న్ కెనెడి వలె ఉనన్దని, ఎవరో ఆమెతో అనాన్రని,

ఆమెతనజుటుట్నుఆపెదద్కాఫులలోఒకదానివలెచేసుకునన్ది. అదేమైయునన్ది?
అనిన్వేళలాఅటువంటి జనులతోనేఆమెసహవాసంచే త్ ఉంటుంది,మరియు
తుదకు…

ఒకమంచివయ్కిత్ ఒకచెడడ్సీత్ నివివాహముచేసుకునన్యెడల,ఆమెఒకమంచి
సీత్గానైనామారుతుంది లేదా…నాభావమేమిటనగా, ఒకమంచి వయ్కిత్ ఒక చెడడ్ సీత్
ని వివాహము చేసుకునన్యెడల, ఆమె ఒక మంచి సీత్గానైనామారుతుంది లేదా
అతడు ఒక చెడడ్వానిగానైనామారతాడు. మీ సహచరులను నాకు పించండి
మీరెలాంటివారో నేను మీకు చెపాత్ను. శారా? ఒకే జాతి పకుష్లు కలిసి
ఎగురుతాయి.మెరుసుత్నన్వాటినుండి రంగాఉండండి!
14 ఒకరోజు, మెకిస్కో మరియు ఆరిజోనా సరిహదుద్లలో ఉనన్ కొండలలోగల
గనిలోపలికినేనువెళాళ్ను.ఇకక్డ రుచ్నియునన్సహోదరుడుసాతమ్న్మరియు
నేను, అకక్డ కలిసి ఉనాన్ము. మరియు నేను ఇంకా లోపలికి వెళిళ్ సరిగాగ్
బంగారం లాగానే కనిపిసుత్నన్ ఒక దానిని తర్వావ్ను. అయితే అది బంగారం
కాదని మీరు చెపప్గలిగే ఒకే ఒక మారగ్మేదనగా, అది బంగారం కంటెను
చాలాబాగామెరుసుత్ంది. అది బాగా మెరుసుత్ంది. అయితే బంగారం మెరవదు,
కానీ పర్కాశిసుత్ంది. శారా? మరియు దీనిని, “వెరివాని బంగారం” అని
అంటారు. అది ఎందులో అయితే ఉంటుందో కనీసం ఆ రాయికి ఉనన్ంత
విలువ డా దానికి ఉండదు. దానిని ఇనుప పైరైటు అని అంటారు. ఆ—
ఆ…ఆ నీళుళ్ మరియు కారుచునన్ ఆమల్ములు మరియు అవనిన్యు దానిని
గటిట్పరిచి మరియు దానిని బంగారంగా మారిచ్ ఒక పములోనికి ఎనన్డును
తీసుకురాలేకపోయెనని శాసర్త్వేతత్లు చెపాప్రని నేననుకుంటునాన్ను. కావున
అది—అదిబాగామెరుసుత్ంది,కానిఅదిదానిలోఆరసాయనంకలిగిలేదు.

మరియు చాలావరకు నామకారధ్ కైసత్వయ్ము సరిగాగ్ ఆ విధంగానే
ఉండియునన్ది, డండి, అదిహాలీవుడ్వలెమెరుసుత్ంది. కాని సంఘంమాతర్ం
సువారత్తోపర్కాశిసుత్ంది. శారా?
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15 ఇపుప్డు, ఈ లైఫ్ పతికను తీసుకొని, అందులోని ఈ ఏడు తల
పఠమును పెదద్గా చేయించి నాకు పంపినటువంటి ఒక చకక్ని సహోదరి ఇకక్డ
ఉండియునన్ది. ఇంతకుముందే బిలీల్ ఆమెను నాకు పించాడు. ఆ పఠము
ఇదే. మరియు ఇపుప్డు మీరికక్డ గమనించినయెడల, ఆ తలు వచిచ్ వారి
వరత్మానమును ఇచిచ్ తిరిగి వెళుళ్చుండగా, అది ఒక పిరమిడ్ ఆకారములో
ఉండియునన్ది; అది జరుగుటకు డు నెలల కితమే, అది ఏ విధంగా
ఉంటుందని నేను మీకు చెపాప్నో, అకష్రాలా ఆ విధంగానే అది ఉనన్ది. అది
నిజమేనా? [సంఘము“ఆమేన్”అనిచెపుప్చునన్ది.—సంపా.]

మరియు వెనుక వైపునకు తన రెకక్లు కలిగి, పర్తేయ్కంగా ఉనన్ ఆ త,
మీకు జాఞ్పకమునాన్డా? “అతడు తన తలను తిపుప్కొని…ఇంత వేగముతో
వచుచ్చుండెను.”అనిచెపాప్ను. కనీసంమీరుఅకక్డఆరెకక్లను డటంలేదా?
మరియుసరిగాగ్చెపప్బడినరీతిగానే,ఆ తఅకక్డఉండియునాన్డు.
16 ఇపుప్డు, దేవుడు మాతర్మే దానిని చేయగలడు. ఇకక్డొక సీత్ గురించి
చెపిప్నపుప్డు, ఒక ఫొటోను డా వారకక్డ కలిగియునాన్రు…చాలాసారుల్,
పర్జలుఇటల్ంటారు…
17 “ఈ వయ్కిత్ని మరణపు ఛాయ, ఒక చీకటి నీడ కముమ్కొనియునన్ది,” అని
వివేచనలోచెపప్బడుతుందిఅనుకుందాము.
18 అపుప్డు, “సరి, అతడు ఊరకే ఆలాగున చెపాత్డు.” అని వారంటారు.
డండి, చివరి వరకు వెళళ్లేని పర్జలు వారేయైయునాన్రు, వారు దానిని
డలేరు. వారు మీతో కలిసి కేకలు వేయగలరు, వారు—వారు మీతో

మాటాల్డగలరు; కానీ రాణ్తమ్తోను, రణ్ శరీరముతోను, నిజంగా నమేమ్
విషయానికివచిచ్నపుప్డు,వారుదానినిచేయలేరు.

కావున, దేవుడు అందులో ఉండి, మరియు సతయ్మును చెపుప్చునన్టెల్తే,
మీరు డండి, చరితర్కు ఇదే ఆఖరి సమయమైయునన్ది. ఇక పర్పంచ చరితర్కు
ఇదే ఆఖరిదైయునన్ది. ఇది ముగించబడుచునన్ది. ఏదో ఒక దినమున ఇక
సమయమనన్ది ఉండదు. ఆతీమ్యంగాను మరియు శాసీత్యంగాను, దేవుడు
సమసత్మునునిరాధ్రించుచునాన్డు.
19 నేను బాలుడిగా ఉనన్పుప్డు, “అగిన్సథ్ంభము ఒక నకష్తర్మువలె
కనిపించుచునన్ది,” అనిచెపాప్ను.
20 ఇకక్డ ఆ నది వదద్ అది పర్తయ్కష్మై, “బాపీత్సమ్మిచుచ్ యోహాను
పంపబడినటేల్…” అని ఆయన చెపిప్నపుప్డు, వారుదానిని ఆ రోజులోల్ “నకష్తర్ం”
అనిపిలిచేవారనిమీలోఎంతమందికిజాఞ్పకమునన్ది?
21 ఇపుప్డు, చివరికి, అది దిగి వచిచ్నది, మరియు దాని ఫోటో తీయబడినది.
ఇకక్డే ఎకక్డో ఒక దానిని మనం కలిగియునాన్ము. అవునండీ, అది ఆ

లన ఉనన్దని వారు చెపుత్నాన్రు; అది నాకు కనిపించుటలేదు. అది సతయ్మని
శాసీత్యంగాఋజువుచేయబడుతుంది.
22 మరియు ఇపుప్డు, ఆ పర్జలను “చీకటి” కమిమ్యునన్దని చెపిప్యుంటిని.
ఇపుప్డికక్డ ఒక సీత్యొకక్ ఫోటో ఉండియునన్ది. అదిగో, అది అకక్డ
ఉండియునన్ది. సహజంగా ఒక యంతర్ముతో వేరే ఏ ఇతర ఫొటోను తీసినటేల్



6 పలుకబడినమాట

ఇది డా తీయబడినది. ఒక వయ్కిత్ దాని రిచ్ ఆశచ్రయ్పడుచుండెను. నేను
అనాన్ను…మరియునేనా సీత్తో ఇటల్నాన్ను, “కాయ్నస్ర్ దావ్రా నినున్ మరణఛాయ
కమిమ్యునన్ది, అకక్డ ఒకచీకటినినున్ కమిమ్యునన్ది.” ఆమెపర్కక్కుతిరుగగాఆ
ఫోటో తీయబడినది. ఆ సీత్ తన సాకష్ మును ఇచుచ్టకు ఇకక్డ ఉనన్ది, మరియు
నాకు తెలిసినంతవరకు బహుషా ఈ రాతి డా ఆమె ఇకక్డ ఉండవచుచ్ను.
శారా?
ఇపుప్డు, అదిగో తన తలపై ఒక నలల్ని తెరవంటిది కమిమ్యునన్ సీత్

ఉండియునన్ది. అది సరియే, ఇపుప్డది వాసత్వమని తెలియజేయడానికి అకక్డ
శాసీత్యమైన ఋజువు డా ఉండియునన్ది. మరియు ఆ సీత్ “బాగయినది”
అని చెపప్బడిన వెంటనే వారు ఫోటో తీసారు, మరియు అది అకక్డ లేదు.
అపుప్డా లెనుస్ను తాకినది ఏమిటి? మరియు ఆమె సవ్సథ్పరచబడినది అని
చెపప్బడినపుప్డు ఆ లెనుస్పై ఉండకుండ, విడిచిపెటిట్పోయినది ఏమిటి?
శారా?
ఇపుప్డు,ఇకక్డేనిలబడిఆ తలురావడంగురించిమీకుచెపాప్ను.

23 సహోదరుడు ఫెడ్, ఒకడిగా…కొదిద్సేపటి కితం నేను సహోదరుడు ఫెడ్
ని సాను. అతను సరిగాగ్ ఇకక్డే ఉనాన్డని నేననుకునాన్ను, కాని నేనతడిని
ఎకక్డో తపిప్పోయాను. ఓహ్, ఇకక్డ వెనుక ఉనాన్డు, అది సరియే. నేను ఉనన్
చోటునుండి, ఒక రెండుమైళుళ్, లేదాఒకమైలునన్ర లేదారెండుమైళళ్ రంలో
నిలబడియునన్ అతడు ఆ పేలుడు సంభవించినపుప్డు ఆ శబద్మును వినాన్డు;
ఆ రాళుళ్ దొరుల్టను మరియు సంభవించిన పర్తీదానిన్ అతడు సప్ శించాడు.
సహోదరుడాఫెడ్,అదినిజమేనా?

మరియుతమ వరత్మానముతో పంపబడిన ఆ తలు అచచ్టుండిరి. నేను
వెళుళ్టకు ముందు వారు ఏవిధంగా నిలబడియుంటారో నేను మీకు చెపాప్ను,
మరియు ఇకక్డ అది ఏవిధంగా ఉంటుందని నేను మీకు పించానో ఆ
పర్కారంగానేఅదిఆపిరమిడ్ఆకారములో డాఉనన్ది.

ఫోటో వెంబడి ఫోటో తీయబడెను, ముపప్ది మైళళ్ ఎతుత్లో మరియు
ఇరువది ఏడుమైళళ్ వెడలుప్లో దేశమంతటా, నేరుగామెకిస్కోలోనికి డాఅది
వాయ్పించియుండెను.మరియుతేమఅయినాలేకఏదైనాగానిసమీపించలేనంత
ఎతుత్లో అది ఉండియునన్ది…దాదాపు ఎనిమిది లేదా తొమిమ్ది మైళళ్ ఎతుత్
కంటే పైకి తేమ వెళళ్దు, పిదప తేమను తయారుచేయుటకు ఏమి లేనటువంటి
చోటుకుఅవివెళిళ్యుండెను. శారా?మరియుఇదిఇరవైఏడుమైళళ్ఎతుత్లో
మరియుముపెప్మైళళ్ వెడలుప్లోనోలేదాఅది—అదిఇరవై…లేకముపెప్మైళళ్
ఎతుత్లో మరియు ఇరవై ఏడు మైళళ్ వెడలుప్లో ఉనన్దని నేననుకొనుచునాన్ను,
ఆ రెండింటిలో ఏదో ఒకటైయునన్ది. ఆ లైఫ్ పతిక లేదా లుక్ పతిక దానిని
పర్చురించినది. అది ఏది, లైఫ్ పతికనా? లేక లుక్ పతికనా? లైఫ్ పతిక,
అది లైఫ్ పతికైయునన్ది. అది మే 17వ సంచికయని నేను అనుకుంటునాన్ను.
అదేయైయునన్ది.
24 అది సతయ్మని శాసీత్యంగా ని పించబడి సరిగాగ్ ఇపుప్డికక్డ ఉనన్ది,
కాబటిట్ అది సతయ్మా కాదా అనన్దాని రిచ్ మనము చింతించము;
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శాసీత్యంగాను మరియు ఆతీమ్యంగాను రెండు విధాలుగా ఏమి జరుగునని
చెపప్బడెనో అది జరిగినది. కావున ఈ ఏడుముదర్లయొకక్ వరత్మానము, వాటి
ముగింపులో, పరిశుదధ్ గర్ంధమంతటియొకక్ వరత్మానము అదేయైయునన్ది. ఆ
ఏడుముదర్లుకొతత్ నిభందననుముగించి మరియుదానికిముదర్ వేసెను. అది
వాసత్వమైయునన్ది.ఇపుప్డు,పర్వకత్ఉచచ్రించుటదావ్రా,శాసీత్యఋజువుదావ్రా
మరియువాకయ్ముదావ్రా అది అదేననిమనకు తెలిసియునన్ది. అది సతయ్మేనని,
ఆ డుసాకష్ మిచిచ్యునన్వి.
25 కావున, మనము అంతయ్కాలములో ఉనాన్మని మనము ఎరిగియునాన్ము.
మనమిచచ్ట ఉనాన్ము. ఎంత రమో నాకు తెలియదు, నేను—నేను…
ఆయన దానిని మనకు ఎనన్ తెలియనివవ్డు, ఎందుకనగా ఆయన
రాకడ “రాతి వేళ వచుచ్ ఒక దొంగవలె ఉనన్ది.” నా సేన్హితులారా, నా
సహోదరుడా, సహోదరి, ఏది ఏమైన మనము సిదధ్ముగా ఉందాము.
మనలిన్ మనము శుదిధ్ చేసుకుందాము. శారా? ఎందుకనగా లోకము
ఇంక అటేల్ కొనసాగుతుంది. కనీసం అది జరిగినదని డా వారెనన్టికీ
తెలుసుకొనలేరు. కృపా దావ్రములు సివేయబడిన తరావ్త డా, పర్జలు
పశాచ్తాత్పపడునటుల్ చేయు ,బోధకులురకష్ణగురించి పర్కటి త్నే ఉంటారు.
ఎపుప్ జరిగినటుల్గానేఅదికొనసాగుచుండును.ఆఇతరకాలములలోఅలాగే
జరిగినది,మరియుఅది…ఈకాలంలో డాఅదిఅలాగేజరుగుతుంది.

మరియు ఎతత్బడుట ఎంత అకసామ్తుత్గా మరియు ఎంత తవ్రగా
జరుగుతుందంటే, వారు వెళిళ్పోయారనన్టుట్గా ఎనన్డు , ఈ లోకమునకు
కనీసంవారిలోటైనాతెలియదు.ఇదినిజం.దాని రిచ్వారికేమి తెలియదు.
ఆయన వచిచ్ రహసయ్ంగా ఆమెను తీసుకొనిపోవును. అది జరిగిపోవును, దాని
రిచ్వారికేమి తెలియకుండును.
కావున, పారధ్నలో ఉండండి. నా కొరకు పారధ్న చేయండి. నేను మీ కొరకు

పారధ్న చేసాత్ను. ఆ ఘడియ ఎపుప్డు వచుచ్నో మనకు తెలియదు కాని, అది
తవ్రలో వచుచ్ననిమనమునముమ్చునాన్ము. మెరుసుత్నన్వాటినుండి రముగా
ఉండండి. ఈ సువారత్తో నిలిచియుండండి, డండి, ఇపుప్డు సరిగాగ్ అకక్డే
నిలిచియుండిమరియుపారిధ్ంచండి.
26 ఇపుప్డు, ఒక చినన్ బిడడ్ను, ఎవరో పర్తిషిట్ంచగోరుతునాన్రని చె త్, బిలీల్
నాకొకఉతత్రమునులేదాఒకగమనికనువాసిపంపించాడు.అదినిజమేఅయితే,
(నిజమేనా?)మీ చెయియ్ పైకెతత్ండి, ఎవరైనా…అవును, ఇదద్రు బిడడ్లునాన్రు. సరి,
వారినిఇపుప్డేఇకక్డికితీసుకొనిరండి.మరియుసహోదరుడానెవిల్…మరియు
ఈ పిలల్ల పర్తిషట్ కొరకై పియానో వదద్నునన్ మన సహోదరి ఒక కష్ణం ఇకక్డకు
వచిచ్నటల్యితేబాగుండును.మనముదేనినివిడిచిపెటట్గోరము.
27 ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకొనండి, పర్భువు చితత్మైతే, రేపు రాతి ఈ సమయానికి
నేను య్యార్క్ నగరములో ఉంటాను. మరియు అకక్డనునన్యుదధ్రంగము
మీదకు “విశావ్స సంబంధమైన మంచి పోరాటమును పోరాడుటకు”
మేమచచ్టకువెళుళ్చునాన్ము.
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28 కావున సహోదరి, నీకిషట్మైనచో ఇకక్డకు రముమ్. నేరుగా ఇకక్డముందుకు
వచిచ్నచో నేను వారిని ఎతుత్కుంటాను. అవునండీ. మీకు ధనయ్వాదములు.
మరియుఇపుప్డుమనము…
29 ఎంతమంది నాకొరకు పారిధ్ంచెదరు? [సంఘము “ఆమేన్” అని
చెపుప్చునన్ది—సంపా] ఇపుప్డు దేవుని చితత్మైతే; అది ఆయన చితత్మేనని
నేను ఆశిసుత్నాన్ను; ఆదివారము, ఒక వారము…సహోదరుడు నెవిల్ కి
కుదిరినటల్యితే, [“అది మంచిదే” అని సహోదరుడు నెవిల్ చెపుప్చునాన్డు.]
ఆదివారమున, ఒక వారము తరావ్త నేను సియానాకు వెళుళ్ దారిలోమరలా
ఒక టముకొరకైఇకక్డమనసంఘమువదద్ఆగుతాను. [“ఆమేన్”]
30 మీవాతస్లయ్మునుబటిట్నేనుమీఅందరికికృతజఞ్తలుచెలిల్ంచగోరుచునాన్ను.
నాకు ఆ మిఠాయిని పంపిన ఆ సీత్ ని, నేను—నేను అభినందిసుత్నాన్ను. ఆ సీత్
ఎవరోనాకుతెలియదు. ఎవరోనాకుఒకమిఠాయిపెటెట్నుమరియుకొనిన్ చినన్
పుటట్గొడుగులవంటివినాకుపంపించారు.అవినిజముగాచాలారుచికరముగా
ఉనాన్యి. సరిగాగ్ ఇపుప్డు వాటితో నా కడుపు నిండిపోయింది, మరియుమీకు
నా—నా ధనయ్వాదములు. మరియు ఇవి అంత పెదద్ విషయాలేమి కావు అని
మీరనుకుంటునాన్రా? నిశచ్యంగా దానికి అరధ్మునన్ది; చినన్ గురుత్లైయునన్వి.
మరియు ఆయా పర్జలు, వారి చినన్ పేమ కానుకలను ఇచుచ్చుండిరి. మరియు
బిలీల్ పాల్ కి పించుచు, వాటిని ఇచుచ్చుండిరి. నేను—నేను వాటిని
పొందుకునాన్ను, డండి. నేను వాటిని ఎంతగా అభినందిసాత్నో మీకు
తెలియదు! పర్భువు మిముమ్ను దీవించును. నేను దానిని గురుత్ంచుకుంటాను,
మరిఆయనదానినిఇంకెంతగాగురుత్ంచుకుంటాడో డండి. “ఈచినన్వారిలో
ఒకరికి మీరు చేసితిరి గనుక మీరు నాకును చేసినటేల్.” శారా? ఇపుప్డు,
కనికరము పువారికికనికరముఅనుగర్హించబడుతుంది.
31 ఇపుప్డు, చకక్ని చినన్ బిడడ్లను కొంతమందిని మనమికక్డ
కలిగియునాన్ము. మీరు…మీరకక్డుండి మరియు తరావ్త “వారిని లోపలికి
తీసుకురండి” అను పాటను పాడవలెనని నేను కోరుచునాన్ను. మంచిది,
సహోదరులారామీరుఒకక్నిమిషంఇకక్డపైకిరండి.

ఓహ్,మొదటిబిడడ్ ఇకక్డునన్ది, ఒక పెదద్ అందమైన నవువ్తోగోధుమరంగు
నేతర్ములు నా వైపు చుచునన్వి. చినన్ పాప, తన…[“షారోన్ రోస్.
షారోన్ రోస్.” అని ఆ తలిల్ చెపుప్చునన్ది—సంపా] షారోన్ రోస్, నాకది
గొపప్ పేరు. [“సహోదరుడా బెనాహ్మ్ మీ కుమారెత్ పేరునే మేము తనకు
పెటాట్ము.”] చనిపోయిన నా చినన్ కుమారెత్ పేరును [“సహోదరుడా బెనాహ్మ్
ఆమె పుటట్కముందే మేము తనకు పేరు పెటాట్ము.”] తను పుటట్కముందే
మీరామెకు పేరు పెటాట్రు. అంటే ఒకవేళ అమామ్యి అయితే, తనకు మీరు
షారోన్రోస్ అని పేరు పెడదామనుకునాన్రా. [“అమామ్యేపుడుతుందనిమేము
నిశచ్యతను కలిగియునాన్ము. అమామ్యే అవవ్వలసియునన్ది.”] అమామ్యే
అయుయ్ండవలసియునన్ది. [“షారోన్రోస్గుడ్మాయ్న్”.]

మీకుతెలుసా?మీకది తెలుసోలేదోనాకుతెలియదుగానీ,నాభారయ్ గనుక
ఇకక్డ నిలబడియుంటే, బహుశా ఆమె దాదాపు సప్హ కోలోప్యి ఉండేది. తన
పర్తిషట్ కారయ్కర్మమపుప్డు నా చినన్ బిడడ్ వేసుకునన్ బటట్లు సరిగాగ్ ఇలాంటివే,
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చినన్ షారోన్ రోస్, ఆ బిడడ్…దేవుడు నా బిడడ్ను తీసుకునన్ చోట, ఈ బిడడ్
జీవించునుగాక;

మీ ఇంటిపేరు ఏమిటి? [‘గుడ్ మాయ్న్’ అని తలిల్ చెపుప్చునన్ది.—సంపా.]
శీర్మతి మరియు…మీరు ఈ పటట్ణములోని వారేనా? [“చికాగో”] చికాగో.
సహోదరుడు మరియు సహోదరి గుడ్ మాయ్న్, దేవుడు మిముమ్ను దీవించును
గాక.

మీకు తెలుసా, నా చినిన్ షారోను ఇలాగే ఉండేది. డటానికి ఆమె
ఎలాఉండేదోఇకక్డునన్వారేవరికైనాగురుత్నన్దని నేనుఅనుకోవడంలేదు.వాళళ్
అమమ్వలెనే ఆమెకు, ఈలాగే గోధుమ రంగులోని చినిన్ కళుళ్ ఉండేవి, నలల్ని
జుటుట్తోతనునిజంగాఒకచకక్నిచినన్పాప.దాదాపుకేవలం…

ఈ పాప వయసు ఎంత? [“ఐదు నెలలు” అని ఆ తలిల్ చెపుప్చునన్ది.—
సంపా.] ఐదు నెలలు. దేవుడు తనని పిలిచినపుప్డు తనకు ఎనిమిది నెలలు. అది
జరిగిన కొంత సమయము తరువాత, నేను ఆమెను శాను. మీకు ఆ కధ
తెలియును. [“ఇంటివదద్ మేము దానిని టేపులో కలిగియునాన్ము.”] ఇంటివదద్
మీరుదానినిటేపులోకలిగియునాన్రు.

షారోన్ రోస్ అనేది వాకయ్మునుండి వచిచ్నది. నేను దానిని, “షారోను
పొలములోని రోస్” అనన్ దాని నుండి తిపిప్ వాశాను. మరియు ఆయనకు
తన బలిపీఠమువదద్ అటిట్ చినన్వారిలో ఒకరు అవసరమాయెను, కావున ఆయన
తనను తీసుకొనెను. శారా? మరియుమరలా నేను తనతో కలిసి ఉంటాను.
ఇకక్డ మి మీద తను జీవించి ఉండే జీవితమును రిత్ చేయుటకు మీ
చినిన్ షారోన్ జీవించునుగాక. మరియునాషారోను నాతో పాటు ఉంటుందని
నాకనిపించినటేల్,ఆమెమీతోపాటుమహిమలోఉండునుగాక.

నీవు ఎలా ఉనాన్వు? శారా? ఏదైనా కొంచెం సేన్హ రవ్కమైన దాని
గురించి మీరు మాటాల్డితే, దీనిని డండి! ఈమె కేవలము ఆనందంగా
నవువ్ ఉనన్ది.

మనంతలలువంచుదాము.
పియమైన దేవా, షారోను రోస్ అనే ఈ చినన్ సంపదను, నేను

ఎతుత్కొనియుండగా, పర్భువా, నా హృదయమందు నేనేమనుకొనుచునాన్నో
నీవెరుగుదువు, గనుక నేను దానిని వయ్కత్పరచనవసరము లేదు. ఈ
చినిన్ ముతాయ్లను మన హృదయములకు అనుగర్హించునటిట్ దేవుడు
సుత్తింపబడునుగాక! ఈ గుడ్ మాయ్న్ గృహమును ఆశీరవ్దించుము.
ఇటువంటి ఒక ముతయ్మును వారి గృహములో కలిగియునన్ందుకు,
వారెపప్టియటేల్ ఘనపరచబడెదరు గాక. పర్భువా, వీరి కుటుంబములో ఈ
బిడడ్ ఉండిపోవునుగాక. మరియు రేపనన్ది ఉనన్యెడల, రేపటి కొరకు ఒక
గౌరవపర్దమైనసీత్గాఈబిడడ్నుచేయుము.

మరియు ఇపుప్డు, పర్భువైన దేవా, నీవు చినన్ పిలల్లను మీ చేతులలోకి
తీసుకొని మరియు వారిని ఆశీరవ్దించి, “చినన్ బిడడ్లను ఆటంకపరచక వారిని
నా యొదద్కు రానియుయ్డి.” అను మాదిరి దావ్రా, నీవు మాకు ఆజాఞ్పించిన
దానికి విధేయులుగా మరియు నీ పనిని కొనసాగించమని నీ సేవకులకు నీవు
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చెపిప్న దానిన్బటిట్ నీ దాసుడనైన నా వదద్కు వీరు తమ బిడడ్ను తీసుకునివచాచ్రు.
మరియు నీ సేవకులైన సహోదరుడు నెవిల్, సహోదరుడు కాప్స్ మరియు
నేను ఇచచ్ట నిలబడియునాన్ము. మరియు ఇపుప్డు, పర్భువైన దేవా, తన
తలిల్దం ల చేతులలో నుండి చినన్ షారోన్ రోస్ గుడ్ మాయ్న్ ను మేము
నీకు అపప్గించుచునాన్ము, పర్భువైనయేసుకీసుత్ నామములోఒక సేవా జీవితం
కొరకుఆమెనుపర్తిషిట్ంచుచునాన్ము.ఆమేన్.

దేవుడుమిమమ్లిన్ దీవించునుగాక! [“సహోదరుడాబెనహ్మ్,మేముఇంటివదద్
ఇంకా ఐదుగురిని కలిగియునాన్ము, ఇదద్రు అమామ్యిలు మరియు ఇదద్రు
అబాబ్యిలు” అని సహోదరి గుడ్ మాయ్న్ చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] ఈ బిడడ్
కాకుండాఇంకాఐదుగురుచినన్వారా! [అవును] ఎంతమా రయ్ం! సహోదరుడా
గుడ్మాయ్న్దేవుడునినున్ దీవించునుగాక. సహోదరిగుడ్మాయ్న్, దేవుడునినున్
దీవించునుగాక.మరియుచినిన్షారోనునుదేవుడుదీవించునుగాక!

సహోదరుడా నీవెలా ఉనాన్వు? ఇపుప్డు మనం దాద్ము, అ—అ…
ఆరెన్ట్. [ఆ తండి “ఆరెన్ట్” అని చెపుప్చునాన్డు.—సంపా.] ఆరెన్ట్. ఆరెన్ట్,
మంచిది. [“మీ పేరునే—మీ పేరునే పెటాట్ము.”] అది నిజమా? విలియం,
విలియం ఆరెన్టా? [“జేమ్స్ విలియం ఆరెన్ట్.”] జేమ్స్ విలియం ఆరెన్ట్. ఇతడొక
మంచి బాలుడు. అతనిలోమరియు నాలో, మీకు తెలుసా, ముందుగానే మాలో
కొనిన్ విషయాలుఒకేలాగునన్వి, మీరు డండి.మా పేరుల్, ఆపైమాపాపిడలు
ఒకేలాగా తీసుకొనియునాన్ము. ఇతడొక మంచి బాలుడు, జిమీమ్. మీరు అతణిణ్
అలాగేపిలుసాత్రనినేననుకుంటునాన్ను! [“జేమ్స్.”]జేమ్స్,అయితే,సరే.

అతణిణ్ నేను ఎతుత్కోగలనా అని ఆలోచిసుత్నాన్ను? [“అతడు మిమమ్లిన్
ఎతుత్కోనిసాత్డు కావచుచ్”] నాకు తెలియదు. ఇదిగో, జిమిమ్, మంచిది, మనము
నిజమైనసేన్హితులము.అదినీకుతెలుసు,కదా?మంచిది.

మనముతలలువంచెదము.
పర్భువైన దేవా, ఈ చకక్ని చినన్ బాలుడితో ఈ గృహమును, అనగా

ఈ ఆరెన్ట్ గృహమును నీవు ఆశీరవ్దించితివి. మరియు అతని తండిని,
అతని తలిల్ని, అతనికి పియమైన వారందరినీ నీవు ఆశీరవ్దించెదవని నేను
పారిధ్సుత్నాన్ను. వారు కైసత్వులు. అతని తండి ఆ సిగరెటల్తో మరియు వివిధ
విషయాలతో అంత గటిట్గా ఎలా పోరాడెనో, వాటినుండి…ఒక దినమున,
“యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు” దావ్రా అది వచిచ్నది. ఎలాగైనా ఆమె
అకక్డికి చేరుకుంటుందని, వీడని పటుట్దలతో ఉనన్ ఆ సీత్ వలె అతడునాన్డు.
అతని వాయ్పారము అతణిణ్ ఓడించినా, మరియు పర్తీది ఓడిపోతునన్టుల్
కనిపించినపప్టికినీ, అతడు ఇంక తన డబుబ్లోని కొంత భాగమును తీసి,
ఇంట య్ తరావ్త ఇంట య్ కొరకు అతడు ఎంతగానో వేచియుండెను, చివరికి
ఒకఉదయమునఅదిజరిగినది.అదిజరుగుననిఅతడునమిమ్యుండెను.

ఓ దేవా, నీవు అతనికి ఆశీరవ్దించి ఇచిచ్న, వారి కలయికయొకక్
ఫలమైయునన్ ఈ చినన్ బాబును అతడు తీసుకొని వచుచ్చునాన్డు. యేసుకీసుత్
నామములో,ఈచినన్జేమ్స్విలియంఆరెన్ట్నునేనుదీవించుచునాన్ను.ఇతనికి
దీరాఘ్యుషును ఇవువ్ము. రేపనన్ది ఉనన్యెడల, రేపటి కొరకు మీ సువారత్కు



మీలోఉనన్వాడు 11
అతణిణ్ అరుహ్డిగా చేయుము. మరియు చివరిగా, రాబోవు ఆ రాజయ్ములో,
మేము కలిసి అకక్డ ఉండెదముగాక. నేను…నీ సేవకులమైన మేము మా
చేతులను అతని మీద ఉంచి ఈ సేవా జీవితము కొరకు ఇతణిణ్ యేసుకీసుత్కు
అపప్చెపుప్కుంటునాన్ము.ఆమేన్.

దీవించునుగాకసహోదరుడా,దేవుడునినున్దీవించునుగాక.ఇంకాఇదద్రు
ఉనాన్రా?వీరంతాఒకక్టే.మంచిది.

నేను నినున్ ఎతుత్కొనుటకు బదులు దాదాపు నీవే ననున్ ఎతుత్కోగలవని
నేను అనుకొనుచునాన్ను. ఇది…[“అది—అది ఆల్” అని సోదరుడు
ఆరెన్ట్ చెపుప్చునాన్రు.—సంపా.] ఆలెఫ్డ్, మరియు ఆల్ మరియు మారాత్.
ఊరకే సంఘమును డనివవ్ండి, వారు ఈ పిలల్లను డవలెనని నేను
కోరుచునాన్ను. వారు చినన్ పిలల్లుగా ఉనన్పుప్డు వారు చకక్గా ఉండెదరని
నేననుకొనుచునాన్ను.

ఇపుప్డుమనచేతులనువారిపైఉంచెదము.
సరవ్శకుత్డైన దేవా, అదే విధంగా, ఇపుప్డే ఇకక్డ పర్తిషిఠ్ంచబడిన ఈ

చినన్ బాబుకు అనన్యయ్ మరియు అకక్యైన ఈ చినన్పిలల్లపై నీ సేవకులమైన
మేముమా చేతులను ఉంచుతునాన్ము. ఒక—ఒక సేవాజీవితం కొరకు వారి
తలిల్దం ల దగగ్రనుండి,యేసుకీసుత్యొకక్ చేతులలోనికిపర్తిషిట్ంచుటకై వీరిపై
మాచేతులనుఉంచుచునాన్ము,యేసుకీసుత్నామములోఆమేన్.

ఆల్ మరియుమారాత్ దేవుడుమిమమ్లిన్ దీవించునుగాక. సహోదరి, మరలా
మిమమ్లిన్ చుటనిజముగాఆనందంగాఉంది. పర్భువుమీకుతోడైయుండును
గాక.

ఈ చినన్ బాబు, ఓ, ఇతడు ఒక చకక్ని బాలుడు. నేను డా అలాగే నా
జుటుట్నుదువువ్కునేవాడిని. శారా? అతని పేరుఏమిటి? [“టెరెల్ కీత్వాకర్”
అనిఆతండి,చెపుప్చునాన్డు.—సంపా.] కీ-…[“టెరెల్కీత్వాకర్.”]హెరెల్కీత్
వాకర్. ఎంతచకక్నిబాబు!

నాకు అసస్లు తెలియదు, నేను ఆలోచిసుత్నాన్ను! డండి. అతడు
ఏదో చేయుననన్టుల్గా నా వైపు సుత్నాన్డు. నేనతణిణ్ ఎతుత్కోగలనా అని
ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను? [ఆ బాబు మాటాల్డుచునాన్డు.—సంపా.] కీత్, అది
నిజమేనా? ఓ, నిశచ్యముగా ఇతడొక చకక్ని బాలుడు. ఇతడొక పియమైన
చినన్బాబు కాదా? హెరెల్. [ఆ తలిల్, “టెరెల్” అని చెపుప్చునన్ది] హెరెల్, టెరెల్
కీత్వాకర్.

సరవ్శకుత్డవైన దేవా, తలిల్దం ల చేతుల నుండి, యేసుకీసుత్ యొకక్
చేతులలోనికి,ఈచినన్ టెరెల్ కీత్వాకర్నుసరవ్శకుత్డైనదేవునికిపర్తిషిట్ంచుచు,
మేము అతనిపై మా చేతులను ఉంచుతునాన్ము. ఈ బిడడ్ దేవుని బోధనలో
పెంచబడవలెనని ఆ తలిల్దం లు ఎంతగానో ఆశించినలాగును, రేపనన్ది
ఉనన్యెడల ఈ పర్తిషఠ్కు తగిన ఒక సేవకునిగా అతణిణ్ చేయుము, ఎందుకనగా
నీ సేవకులమైన మేము ఈ బిడడ్పై మా చేతులను ఉంచి మరియు పర్భువైన
యేసుకీసుత్కుఇతణిణ్ సమరిప్ంచుచునాన్ము.ఆమేన్.
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సహోదరుడా వాకర్, నీకు దీవెనలు. ఈమె సహోదరి వాకరేనా?
[“అవునయాయ్” అని సహోదరి వాకర్ చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] అది నిజంగా
బాగునన్ది. మీరు చకక్ని బాబుని కలిగియునాన్రు, మరియు దేవుడు మిముమ్ను
దీవించునుగాక.

[సహోదరుడు గాంబీ, సహోదరుడు బెనాహ్మ్ తో మాటాల్డుచునాన్డు.—
సంపా.] సరేనయాయ్. [సహోదరుడు గాంబీ మరలామాటాల్డుచునాన్డు.] అవును.
[“మరియు ఆమె పుటిట్నపుప్డు ఆమె కొరకు పారిధ్ంచారు. తన దవడలో ఒక
కణితి కలిగి ఆమె పుటిట్నది. మరియు మీరు ఆమె కొరకు పారిధ్ంచగా, అది
వెంటనే తొలగిపోయినది.”] ఈ చినన్ పాప, సహోదరుడు గిమ్ సీల్ మన…
[“గాంబీ” అని ఆ సహోదరుడు చెపుప్చునాన్డు.] గాంబీ. నేను—నేను
పొరపడాడ్ను.నేనుఒకసహోదరుడుగిమ్సీల్ ని కలిగియునాన్ను,నేనుఆలోచి త్
ఉంటాను…సహోదరుడు గాంబీ ఈ చినన్పాపను తీసుకువచుచ్ను. మరియు
ఆమె పుటిట్నపుప్డు, తన ముఖములో ఒక పెదద్ కణితి ఆమె కలిగియునన్ది,
మరియు నేను తన కొరకు పారిధ్ంచగా, ఆ కణితి తొలగిపోయినది. మరియు
ఇపుప్డు వారు పారిధ్ంచమని కోరుచునాన్రు, ఎందుకంటే…తన తలిల్దం లు
కైసత్వులా? [“కైసత్వులు కాదు.”] వారు కైసత్వులు కారు. మరియు ఒక దురాతమ్ ఆ
బిడడ్ను సావ్ధీనపరచుకుంటుందని వారు భయపడుచునాన్రు, మరియు అది
తొలగిపోవలెననివారుకోరుచునాన్రు.

మనముపారిధ్ంచెదము.
పర్భువైన యే , ఈ చినన్ పాప బలిపీఠముపై ఆనుకొనియుండగా…తన

నోటిలోని కణితి గడడ్ను తొలగించుటకు నీవు కృప పించావు. ఇపుప్డు ఒక
దురాతమ్ ఈ పాప పాణమును తీసుకొనుటకు పర్యతిన్ంచుచునన్ది. నీవు ఈ
పాపనుఉపయోగించుకొనుటకుపర్ణాళికనుకలిగియునాన్వనుటలోఎటువంటి
సందేహము లేదు, అయితే అపవాది మాతర్ం ఆ పర్ణాళికను పాడుచేయుటకు
పర్యతిన్సుత్నాన్డు. కాబటిట్, దేవుని మహిమారధ్మై, ఈ పాపను పర్భువైన కీసుత్కు
అపప్జెపుప్చుండగా, వాడి చేతులను తీసివేసి మరియు సవ్యంగా వాడు
ఈ పాప నుండి తొలగిపోవాలని యేసుకీసుత్ నామమున మేము అపవాదిని
గదిద్ంచుచునాన్ము.ఆమేన్.

సహోదరుడాగాంబీ, నీవు నముమ్ము. విశావ్సముంచటానికి ఈపాపచాలా
చినన్ది,కానీఅదిజరుగును.
32 నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను, మీరు పేమించుట లేదా? [సంఘము
“ఆమేన్”అనిచెపుప్చునన్ది.—సంపా.]ఆయనఅదుభ్తకరుడు.

ఇపుప్డు, పర్తీఒకక్ , ఈ రాతి నేను ఎనిమిదినన్రకేముగించుదునని నేను
వాగాద్నము చేసియునాన్ను, కావున ఇంకా అరగంట మాతర్మే నాకునన్ది. దాని
రిచ్ ఇపుప్డు నాకేమి తెలియదు. బహుశా నేను దానికంటే కొంచెం

ఆలసయ్ంచేయవచుచ్ను.కానీఇపుప్డైతేమనము…
33 ఈ ఉదయమున ఇకక్డ సహోదరుడు డాచ్ ను సుత్నన్ందుకు నాకు
ఆనందంగా ఉంది. మరియు ఆ వేరొక వయ్కిత్ ఎచచ్టికి వెళిళ్యునాన్డో నాకు
తెలియదు; అయితే ఈ ఉదయము, ఇతనిలాగే ఎవరైనా అసలు ఉనాన్రంటే,
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అకక్డ ఆ వెనుక రుచ్ని ఉనన్ ఒక వయ్కిత్ ఉనాన్డు, అతడు సరిగాగ్ ఈయన
లాగానే ఉండియునాన్డు. “వీరిలో సహోదరుడుడాచ్ ఎవరు?” అని నేననాన్ను.
నేను ముందు, వెనుక సి, మరియు ఎవరనన్ది చెపప్బోయాను; అయితే
ఆ వరత్మానములో నేనెంతగానో నిమగన్మైపోయాను. సహోదరుడా డాచ్,
నీకు తెలుసా, నీవు ఎపప్టిలాగానే కనిపించుచునాన్వు. అతడిని ఈ సిథ్తిలో
సుత్నన్ందుకునాకెంతోసంతోషంగాఉంది.

34 ఈ మధయ్నే, అతనికేదో జరిగినదని, మరలా అతని కొరకు పారిధ్ంచమని,
సాన్ నుండి ఒక టర్ంకాల్ వచిచ్నది. సహోదరుడు డాచ్ కు తొంభై లేదా

తొంభై ఒకక్ సంవతస్రాలు అని నేననుకుంటునాన్ను. తొంభై లేదా తొంభై
ఒకటి సంవతస్రాలు అని నేను నముమ్చునాన్ను. మరపుప్డు మీ శరీరము
కీష్ణించిపోతుంది. అయితే, “నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు, కానీ
వాటనిన్టినుండియెహోవావానిని విడిపించును.” మరియుఒక సమయమున,
తన శరీరము ఇక ఎంతమాతర్ము పటుట్ నిలుపలేని సిథ్తికి వచిచ్నపుప్డు,
అతడు ఒక హసత్మును పటుట్కొనియునాన్డని నేనెరుగుదును. ఒక మటిట్ముదద్
అయినపప్టికినీ, అంతయ్దినములలో దానిని లేపుతానని దేవుడు వాగాద్నము
చేసియునాన్డు.అందుకునేనెంతోకృతజుఞ్డనైయునాన్ను.
35 యేసుకీసుత్ నామములోబాపీత్సమ్ము తీసుకోవడానికి ఆ సహోదరుడుడాచ్
ఇకక్డ కొలనులోనికి వచిచ్నది నాకు జాఞ్పకమునన్ది, మరియు బాపీత్సమ్ము
పొందటానికి అతనికి కనీసం బటట్లు డా లేకుండెను, కాని ఎలాగైనా సరే
వెళళ్గోరెను మరియు దేవుడు అతనిపటల్ దయ కలిగియుండెను. ఒకక్సారి
ఆలోచించండి, దేవుడతనికివాగాద్నముచేసినకాలమునుఅతడుదాటి ఇరువది
ఏండుల్అవుతునన్ది. శారా?ఆదికృపకాకమరిఏమిటి?

మరియు ఒకరోజు రిత్గా గుండె సరిగా పనిచేయని సిథ్తిలోయుండి,
డండి, దానికి పైగా గుండెపోటుతో పడియునాన్డు. అపప్టికపుప్డు దేవుడు

ఆ మనిషిని బాగుచేసి మరియు అతణిణ్ అకక్డినుండి లేవనెతత్నియెడల ఏమిటి?
మరియు ఆ తరావ్త తన వైదుయ్డే చనిపోయాడని నేను నముమ్చునాన్ను. అది
నిజమేనా?నేను…అవును,అతడికివైదయ్ంచేయుచునన్ దుడైనఆవైదుయ్డు,
ఆగదిలోనిలుచునిమరియుఅతనిగురించినాతోమాటాల్డినాడు.అతడు డా
వెళిళ్పోయాడు. శారా?

ఓహ్,నీపేమఎంతలోతైనదోపర్భువా!నీపేమఎంతోగొపప్ది!
36 ఇపుప్డికక్డ కొనిన్ చేతిరుమాళుళ్ ఉనాన్యి, మరికొదిద్ కష్ణాలోల్ వాటికి
మనము పారధ్న చేయుదుము. అయితే నేను విశావ్సం గురించి కొంతసేపు
మాటాల్డబోవుచునాన్ను, మరియు పిదప దేవుడు ఎలా నడిపించునో, అకక్డి
నుండి మనము ఏమి చేయాలో దాద్ము. మంచిది, మనముదానిని ఆయనకే
వదిలేదాద్ము, అదే ఉతత్మమైన విధానము. ఓ, పరలోకపు సథ్లములయందుకలిసి
రొచ్నియుండుట!

37 అకక్డునన్ ల్ బోర్ నుండి నేను బయటకు వచిచ్న తరావ్త ఈ రోజు
నా సేన్హితులలో కొంతమందితో నేను మాటాల్డాను. మరియు “పారధ్నా
టమునకుమీరుఉండబోవుచునాన్రా?”అనినేనుఅడిగాను.
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38 “అవును”అనివారనాన్రు.
39 “మీరుబహుశాపనెన్ండులేదాఒంటిగంట వరకువాహనం నడుపుకుం
వెళళ్వలసి ఉంటుంది” అని నేననాన్ను. వారు తెలల్వారున ఆరు గంటల
పాంతములో ఇంటికి చేరుకుంటారని అనుకుంటునాన్రు, చాలా రం
పర్యాణించవలసి ఉంటుంది. గురుత్ంచుకోండి, వారు డా మానవమా లే,
మరియు నాలాగే వారు డా అలసిపోతారు. టెనెన్సీ లోపలికి మరియు ఆ
చుటుట్పర్కక్ల పాంతములకు వారు వెళుళ్చునాన్రు. దేవుడు వారిని దీవించును
గాక.
40 నేను చెపప్టానికి అనేక సంగతులు కలవు; అయితే అందుకు
సమయమంతటిని నేను తీసుకుంటాను. కానీ నేను—నేను తరుచుగా
మిమమ్లిన్ డలేను. మరియునాకు—నాకు, ఏదోవిధంగామీతోమాటాల్డటం
నాకు ఇషట్ం. అయితే నేను మీ గురించి తలంచుచునన్దంత ఇకక్డ
చెపప్లేనియెడల,… శారా?

నేను ఆ సహోదరులతో చెపప్గోరుచునాన్ను. వారిలో కొందరు వారి
సంఘములనుపంపివేశారు.
41 ఇకక్డ ఈ ఉదయము సహోదరుడు జాకస్న్, ఎవరో ఒక సహోదరుడు
మాటాల్డిన అనయ్భాషకు చకక్ని అనువాదం ఇచాచ్డు, మరియు అది దేవుడేనని
నిరాధ్రించబడెను లేదా ఋజువుచేయబడెను. మీరు గమనించారా, అది తపుప్
కాదని ఆయన అసస్లు చెపప్లేదు, అది ఆలాగు కాదని ఆయనెనన్ చెపప్లేదు;
ఆయన కేవలం వినమని హెచచ్రిక చేశాడు. శారా? శారా? కాబటిట్
సహోదరుడు నియర్ తన సంఘమును పంపివేసి మరియు ఈ రోజు
ఉదయంఇకక్డునాన్డు.

ఇకసెలల్ర్స్బర్గ్ వదద్నునన్ఇతరసంఘములవారును…ఆపర్కారమేచేశారని
నాకుఅరధ్మైనది.
42 మరియు—మరియుసహోదరుడురడేద్ల్,ఈఉదయముఇకక్డఉనాన్డు.
వారుఈరాతి ఇకక్డ ఉనాన్రో లేరోనాకు తెలియదు. మంచిది, మరలాఈరాతి
ఇచచ్టునాన్డు! మంచిది, సహోదరుడా రడెడ్ల్, దేవుడు నినున్ దీవించును గాక,
మరియుమీరు…

నేను ఏమనుకొనుచునాన్నో, దానినసలు వయ్కత్పరచలేను. కానీ బహుశా…
మంచిది, మనము అదద్రికి వెళిళ్నపుప్డు, ఒకొక్కక్ విషయమునకు పదివేల
సంవతస్రాల చొపుప్న మీతో రొచ్నియుండాలని కోరుచునాన్ను, మీరు
డండి.అపుప్డు, డండి,మనమువాటనిన్ంటినీమాటాల్డుకుంటాము.

43 మరియుపైరు పరిపకవ్తకు వచిచ్యుండి, పనివారు కొదిద్మంది ఉనన్పుప్డే,
మనము నేరుగా దానిలోనికి తర్వువ్దాము, బహుశా, అకక్డ ఒక పాపి రొచ్ని
ఉండవచుచ్నేమో. బహుశా ఈ రాతి వారి రిత్ నడవడికను మారుచ్కొనే
వారెవరైనాఉండవచుచ్నేమో.

మరియు ఒకవేళ, ఈ ఉదయము ఆ సమయము కానియెడల, ఆ
గర్ంధములు ఈ రాతి సివేయబడవచుచ్ను. గురుత్ంచుకోండి, ఆ పేరుల్
విమోచించబడినపిమమ్టఇకఅంతకుమించిఒకక్రు డాలోపలికిరారు.
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ముందుగా, ఇపుప్డు, నేనుఈలేఖనమునుచదవడానికిముందు, అంద

జాగర్తత్గావినండి.
44 పర్పంచము ఉనికిలోనికి రాకముందే, విమోచించబడువారు ఎవరో,
వారందరి పేరల్ను దేవుడు గొరెపిలల్ జీవగర్ంధములో పెటెట్ను. ఇది ఎంతమందికి
తెలుసు? ఇది లేఖనానుసారమైయునన్ది. [టేపు ఖాళీగా ఉంది.—సంపా.]
మరియు ఈ చివరి దినములలో కీసుత్ విరోధి, సరిగాగ్ దావలెనే అసలైన
విషయమునకు, అసలైన సంఘమునకు,సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడినవారిని సైతం
మోసపరచునంత దగగ్రగా ఉండబోతాడు. అది నిజమేనా? అయితే దేవుడు
తనను పంపించకుండా ఏ మనుషుయ్డును యేసునొదద్కు రాలేడు, మరియు
దేవుడుఆయనకుఅనుగర్హించిన పర్తిఒకక్రుఆయనవదద్కువచెచ్దరు.మరియు
ఆయనఆపుసత్కమునుతీసుకునన్పుప్డు,ఆచివరిపేరు…
45 థరు కాలములో ఉనన్వారిని డండి, వారిని ఆయన బయటకు
లాగెను. వెసీల్ కాలములో వారిని, ఆయన వారిని బయటకు లాగెను. వివిధ
కాలములలో, మరియు పెంతెకోసుత్ కాలములో, ఆయన వారిని బయటకు
లాగుతాడు. వారిచచ్టనునాన్రు, వారితో పాటు తీరుప్తీరచ్బడరు. వారు
ఎతత్బడుచునాన్రు. మరియు పిదప జగతుత్ పునాది వేయబడకముందే
వధించబడిన ఆ గొరెపిలల్ జీవగర్ంధములో ఉంచబడిన ఆ చివరి పేరు బయటకు
వచిచ్నపుప్డు; ఆ చివరిపేరు విమోచించబడినపుప్డు, ఆయన పని ముగియును.
తాను విమోచించిన దానిపై తన హకుక్ను పొందడానికి ఆయన ముందుకు
వచుచ్ను. అది మనగుండె పగులునటుల్చేసుత్ంది. అయితే అది ఇలాగే ఒక వెయియ్
సంవతస్రాలకుపైగాకొనసాగినాగానీ,ఒకక్రు డావిమోచించబడరు.

మరియు జగతుత్పునాది వేయబడకముందే గొరెపిలల్ జీవగర్ంధములో వారు
ఉంచబడితే తపప్ ఎవవ్ డా విమోచించబడలేరు. ఎవరు వారు? నాకు
తెలియదు. ఎవరికినీ తెలియదు, డండి, దేవుడికి మాతర్మే తెలియును.
మనలో పర్తీఒకక్రి పేరుల్ ఆ గర్ంధములోఉనన్వని నేను నముమ్చునాన్ను. నా పేరు
అందులో ఉనన్టల్యితే, నిశచ్యంగా నేను అకక్డ ఉండెదను; అది అందులో
లేనియెడల, నేనకక్డ ఉండను. అంతే. డండి, కేవలం, అది కేవలం దేవునిపై
ఆధారపడియునన్ది. “కాగా పొందగోరు వానివలనైనను, పర్యాసపడువాని
వలనైననుకాదుగాని,కరుణించుదేవునివలననేఅగును.” శారా?
46 ఇపుప్డు, రణ్గౌరవముతో మరియు యదారధ్తతో మనమిపుప్డు
వాకయ్మును సమీపించెదము. మనము చేయవలసింది అదే అని నేను
అనుకొనుచునాన్ను, డండి. ఈ వయ్రధ్మైన వాటనిన్టినీ మనముఆపివేదాద్ము!
గౌరవంతో,యదారధ్ంగాఉందాము!

ఆ బిలీల్ గర్హం టమును టెలివిజన్ లో వారు కలిగియునన్పుప్డు;
కొనిన్సారుల్ ఆ ఒపుప్కోళళ్ను నేను గమనించాను…బిలీల్ గర్హం కు వయ్తిరేకంగా
చెపాప్లని కాదు. అయితే కాలిఫోరిన్యాలో, ఒక రోజు రాతి ఆ వయ్కిత్ ఒక
అదుభ్తమైన వరత్మానమును పర్సంగించాడు; ఇకక్డ కొదిద్కాలం కితం, “ఆయన
నినున్ తాసులో చగా నీవు తకుక్వగా కనబడితివి,” అని, దానియేలుపై, నేను
పర్సంగించిన దానినే అతడు పర్సంగించాడు. దానిని ఎందరు శారు? మీలో
చాలామంది శారనినేనుఅనుకుంటునాన్ను.
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47 డండి, చీకుడు బిళళ్లు నములు , నవువ్కుం , ఒకరిపై ఒకరు
ఛలోకుత్లు విసురుకుం , ఆ హాలులో నుండి పర్జలు రావడం మీరు
గమనించారా? చావు బర్తుకుల మధయ్ నడవటం అంటే అది కాదు. పాపము
విషయమైపశాచ్తాత్పపడటంమరియుబాధపడటంఅంటేఅదికాదు. శారా?
అదిసరిగాగ్ “తీరామ్నంచేసుకొనుట” రిచ్బిలీల్చెపిప్నటేల్ఉనన్ది.మరియుసప్ందన
లేని, చమరచ్ని కనున్లతో చేసిన ఒక తీరామ్నము, అది ఏమీ కాదు, అది అసలు
విషయమేకాదు.మీరుపాపమువిషయమైపశాచ్తాత్పపడి,మరియుదానినుండి
మరలిపోవలసియునన్ది.

మరియు సవ్యంగా బిలీల్ ఇటుల్ చెపెప్ను, “ముపెప్ వేలమందిలో, సంవతస్రం
తిరిగేసరికిముపెప్మందిని డామీరు కనుగొనలేరు, అనిఋజువగుచునన్ది.”
గడిచిన దినమున ఆయన ఇంకా ఇటుల్ చెపాప్డు. “ య్యార్క్ సంగతేమిటి?
అకక్డ నేనా పెదద్ టమును జరిపాను, కాని ఏమి జరిగింది? పాపము
ఎపప్టికంటెనునీచంగామారిపోయింది.”
48 మరియు అది ఇంక అదావ్నన్మైపో నే ఉంటుంది. ఏదియును
లేదు…జాతీయ పశాచ్తాత్పమనేది లేదు. దేశముపాడైపోయినది. అది ఇదివరకే
కానియెడల, తవ్రలో దాని పనైపోతుంది. ఇపుప్డు కేవలం వయ్కిత్గతముగా;
యౌవనసుత్లైన మీరు దానిని గురుత్పెటుట్కొనండి. సహోదరుడు బెనాహ్మ్
ఎంతవరకో…నేను చెపిప్నది తపోప్ ఒపోప్ డండి. లేకపోతే సహోదరుడు
బెనాహ్మే కాదు. ఏదో ఒకనాడు అగిన్ ఆకాశమును అంటుకొని, అది మి
మీద పడి, మరియు ఈ మి తీవర్మైన వేడిచేత దహించబడునంతగా,
పాపము అంతకంతకు నీచాతి నీచంగా తయారగుచునన్ది. కాని అపుప్డు,
విమోచించబడినవారుఇకక్డఉండరు,వారువెళిళ్పోయియుందురు.
49 ఇపుప్డుమారుక్సువారత్ 11వఅధాయ్యము,మొదటియోహాను4:4మరియు
మతత్యిసువారత్ 28:20నుండినేనుచదువగోరుచునాన్ను.
50 ఇపుప్డు మొదటిగా మారుక్ సువారత్ 11వ అధాయ్యములో 12వ వచనము
నుండి24వవచనమువరకునేనుచదువగోరుచునాన్ను.

ఇపుప్డుమనముచదువుచుండగాచాలాజాగర్తత్గా ఆలకించండి. మరియు
ఇపుప్డు ఇది ఒక చినన్ సాకష్ మునకు ఆధారంగానుమరియుపోతాస్హకరమైన
కొనిన్ మాటలుగా ఉండబోవుచునన్ది, పిదప పర్భువు మనలను ఏమి
చేయమంటాడో దాద్ము. మనము చదువుచుండగా, ఇపుప్డు పర్తీఒకక్
రుచ్నియుండిమరియుపారధ్నా రవ్కంగాఉండండి.

51 మారుక్సువారత్ 11:12
మరునాడు వారు…బేతనియ నుండి వెళుళ్చుండగా ఆయన
ఆకలిగొని, ఆకులు గల ఒక అం రపు చెటుట్ను రము నుండి
చి,దానిమీదఏమైన దొరుకునేమోఅనివచెచ్ను.దానియొదద్కు

వచిచ్ డగా, ఆకులు తపప్ మరేమి కనపడలేదు; ఏలయనగా
అది అం రపు పండల్ కాలం కాదు. అందుకాయన—ఇకమీదట
ఎనన్టికిని నీ పండుల్ ఎవరును తినకుందురు గాక అని చెపెప్ను; ఇది
ఆయనశిషుయ్లువినిరి.
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వారు యె షలేమునకు వచిచ్నపుప్డు ఆయన దేవాలయములో
పర్వేశించి, దేవాలయములో కర్య వికర్యములు చేయువారిని
వెళళ్గొటట్నారంభించి, కలుమారుచ్వారిబలల్లను,గువవ్లముమ్వారి
పీటలను పడదోసి దేవాలయము గుండా ఏ పాతర్యైనను ఎవరిని
తేనీయకుండెను.
మరియు ఆయన బోధించు నా మందిరము సమసత్మైన
అనయ్జనులకు పారధ్నమందిరమనబడును అని…వాయబడలేదా?
అయితేమీరుదానినిదొంగలగుహగాచేసితిరనెను.
శాసుత్లును పర్ధానయాజకులును ఆ మాట విని, జన
స హమంతయు ఆయన బోధకు బహుగా ఆశచ్రయ్పడుట చి,
ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని
సమయము చుచుండిరి.
సాయంకాలమైనపుప్డుఆయనపటట్ణములోనుండిబయలుదేరెను.
మరియు పొదుద్న వారు మారగ్మున పోవుచుండగా, (ఇపుప్డది
మరొక దినమైయునన్ది.) ఆ అం రపు చెటుట్ వేళుళ్ మొదలుకొని
యెండియుండుట చిరి.
“ఎవరును తినకుందురు గాక” అని దానితో చెపిప్న తరావ్త ఇరువది

నాలుగుగంటలలోపుఆఅదుభ్తముజరిగియుండెను. అపప్టికపుప్డు ఏమి
జరిగినటుట్కనిపించలేదుకానిమరుసటిదినమునకుఅదిఎండిపోయెను.

అపుప్డు పేతురు ఆ సంగతి జాఞ్పకమునకు తెచుచ్కొని బోధకుడా,
ఇదిగో నీవు శపించిన అం రపు చెటుట్ ఎండిపోయెనని ఆయనతో
చెపెప్ను. అందుకు యేసు వారితో ఇటల్నెను- మీరు దేవునియందు
విశావ్సముంచుడి.
ఎవడైనను ఈ కొండను చి- నీవు ఎతత్బడి సముదర్ములో
పడవేయబడమని చెపిప్, తన మనసుస్లో సందేహింపక తాను
చెపిప్నది జరుగునని నమిమ్నయెడలవాడుచెపిప్నది జరుగుననిమీతో
నిశచ్యముగాచెపుప్చునాన్ను.
అందుచేత పారధ్న చేయునపుప్డు మీరు అడుగుచునన్ వాటినెలల్ను
పొందియునాన్మని నముమ్డి; అపుప్డు అవి మీకు కలుగునని మీతో
చెపుప్చునాన్ను.
మీకు ఒకని మీద విరోధమేమైనను కలిగియునన్యెడల, మీరు
నిలువబడి పారధ్న చేయునపుప్డెలల్ను వాని కష్మించుడి. అపుప్డు
పరలోకమందునన్మీతండియుమీపాపములుకష్మించును.
అయితే మీరు కష్మించనియెడల, అపుప్డు పరలోకమందునన్
మీ తండియు మీ పాపములు కష్మించడు. (అది షరతులపై
ఉండియునన్ది.)

52 ఇపుప్డునేనుమొదటియోహాను4:4నుండిచదువగోరుచునాన్ను.
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చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు; (జాగర్తత్గా వినండి)…
మీలో ఉనన్వాడు లోకములో ఉనన్వానికంటే గొపప్వాడు గనుక…
మీరువారినిజయించియునాన్రు.

53 ఇపుప్డుమరలాననున్దీనినిచదువనివవ్ండి.
చినన్పిలల్లారా, మీరు దేవుని సంబంధులు, మరియు మీరు వారిని
జయించియునాన్రు; (కీసుత్ విరోధి గురించి మాటాల్డుచునాన్డు),
ఎందుకనగామీలోఉనన్వాడులోకములోఉనన్వానికంటేగొపప్వాడు.
రెండు సరవ్నామములు, డండి, “వాడు”, వయ్కిత్గత సరవ్నామము;

లోకములో ఉనన్“వాడు” మరియు మీలోనునన్“వాడు” “మీలో ఉనన్వాడు
లోకములోఉనన్వానికంటేగొపప్వాడు.”
54 ఇపుప్డు,మతత్యిసువారత్28వఅధాయ్యముమరియు20వవచనము.

నేను మీకు ఏ యే సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటనిన్ంటిని
గైకొనవలెననివారికిబోధించుడి…ఇదిగో, నేనుయుగసమాపిత్ వరకు
సదాకాలముమీతో డాఉనాన్ననివారితోచెపెప్ను.

55 ఇపుప్డు ఈ రాతి దానినుండి ఒక పాఠాయ్ంశమునకై, మీలో ఉనన్వాడు
అనుదానిని పాఠాయ్ంశముగా నేను తీసుకొనగోరుచునాన్ను. మరియు ఒక
పారధ్నా టముకొరకుదీనిపైనేనువిశావ్సమునుకటట్గోరుచునాన్ను.మరియు
వీలైనంతతవ్రగా…
56 ఇపుప్డు, నేను మీతో చెపిప్నటుల్గానే, జరిగిన సంఘటనలను నేను మీ
ముందు ఉంచగోరుచునాన్ను. మరియుసాధారణంగా ఆ సంఘటనలు చెపుప్ట
కొరకు ఇకక్డ సంఘమునకు వచేచ్వరకు నేను వేచియుంటాను. మరియు
ఇతరులు దానిని వినగోరినయెడల వారు టేపుల నుండి వాటిని వినవచుచ్ను.
అయితేనేనుఇకక్డకువచేచ్వరకునేనువేచియుంటాను.

మరియు నేనిపుప్డు మీకు చెపప్బోవు ఈ సంఘటనకైతే, ఈ కైసత్వ
సహోదరులలో, దానికి సాకుష్లుగానునన్ చాలా మంది పురుషులు ఇకక్డ
ఉనాన్రు. అందులో ఇకక్డునన్ సహోదరుడు బాన్క్ ఉడ్ ఒకడైయునాన్డు.
ఇకక్డునన్వారిలో మరొకరు సహోదరుడు డేవిడ్ ఉడ్. ఇకక్డునన్వారిలో
మరొకరు సహోదరుడు ఇవాన్స్ మరియు అతని కుమారుడు రోనాల్డ్
అయియునాన్డు. ఇకక్డునన్ వారిలో మరొకరు ఘనుడైన మన డీకెన్
సహోదరుడు వీలర్. మరియు మరొక వయ్కిత్ ఉనాన్డు. అతడు సహోదరుడు
మన్. య్ ఆలబ్నివాడైన సహోదరుడుమన్ ఇకక్డ ఉనాన్డా? అతడొకమెథడిస్ట్
బోధకుడు, ఈ మధయ్నే నేను ఆయనకు యేసుకీసుత్ నామములో బాపీత్సమ్ము
ఇచిచ్యునాన్ను,ఇదిజరిగినపుప్డుఅతను డాఅచచ్టఉండియునాన్డు.
57 కొంతకాలంగా, దాదాపు కొనిన్ సంవతస్రముల నుండి నా హృదయములో
ఎంతో భారముగా ఉనన్ది. నేనేదో తపుప్చేసినటుల్ అనిపించేటటుట్గా అది
ఉండియునన్ది. మరియు ఆ తపుప్ ఏమిటని చుటకు నా జీవితమును
పదే పదే పరిశీలించుకునాన్ను. “పర్భువా, నేను ఏదైనా తపుప్ చేసినయెడల
అపుప్డు కేవలం ఆ తపుప్ ఏమిటో నీవు దానిని నాకు బయలుపరచుము,
మరియు నేను వెళిళ్ దానిని సరిచేసుకుంటాను.” అని నేను చెపేప్వాణిణ్. కానీ
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నాకు ఏమి బయలుపరచబడేది కాదు. “నేను ఎవరినైనా బాధ పెటాట్నా?
నేను దేనినైనా రిత్ చేయకుండా విడిచిపెటాట్నా? నేను…నేను చాలినంతగా
చదువుచునాన్నా? నేను చాలినంతగా పారిధ్ంచుచునాన్నా?” అని నేను
అనుకునేవాణిణ్. నేను చదివి మరియు పారిధ్ంచేవాణిణ్. మరియు—మరియు,
“దానిని నాకు బయలుపరుచుము. నేను ఎవరినైనా ఎకక్డైనా బాధపెటాట్నా?
నేను అలాగు చేసినటల్యితే, నేను దానిని సరిచేసుకుంటాను. కేవలం నాకు
పించుము;ఈభారమునాకువదుద్,” అని నేనుఅనేవాణిణ్. మరియుగత ఐదు

సంవతస్రాలుగా నేను రంగం మీదనుంచి వచిచ్నపప్టినుండి నాహృదయములో
అదిభారముగానేఉనన్ది.
58 నేనుకొండలకు వెళాళ్ను. నేను సముదర్తీరాలకు వెళాళ్ను. నేను పర్తిచోటకు
వెళాళ్నుమరియుపారధ్నచే త్,పారధ్న చే త్,మరియుపారధ్నచే త్నేఉనాన్ను,
మరి అయినాగాని అది విడిచిపెటట్లేదు. మరియు నేను ఏమైనా చేశానా అని
అనిన్టిగురించినేనుఆలోచించాను.కాని, ఇంకాఆభారమువిడిచిపెటుట్టలేదు;
నేనేదోదాసతవ్ములోఉనన్టుల్గా,ఉండియునాన్ను.

మరియు డండి, ఈ ఉదయమున సరిగాగ్ ఈ వరత్మానము వచేచ్
సమయానికి ఇది తీసివేయబడటం ఎంతో ఆశచ్రయ్ంగా ఉనన్ది. ఇపుప్డు
దీని కొరకు బిగబటిట్ ఉంచినది దేవుడేనా? నాకు తెలియదు. డండి,
నేను…ఈ సంగతులనిన్ నా మనసులో ఉండియునన్వి. మీరటువంటి
వాటిని ఎదురుక్నన్పుప్డు ఒక మనుషుయ్ని హృదయంలో ఏమి ఉంటుందో
మీరు ఊహించగలరు, డండి, జరుగుతునన్వాటి రిచ్ ఆలోచి త్,
కొందరు తపుప్డు కోణంలో సాత్రని మరియు కొందరు ఈ వైపునకు
మరికొందరు ఆ వైపునకు వెళతారని తెలిసి డా, పర్జలకు దానిని చెపాప్లని
ఎరిగియుండటమనేది ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసుగదా. కొందరు
నముమ్తారు, మరియు కొందరు నమమ్రు. మరి అయిన , మీరు దానిని
భరించవలసియునన్ది.
59 బాధ కలిగించకుండా దానిని మీరెటుల్ చెపప్గలరు? పర్భావము పడకుండా
దానిని మీరెటుల్ చెపప్గలరు? మీరు వారిని ఎతిత్ పడం లేదు గాని వారిని
పేమిసుత్నాన్రని పర్జలకు తెలియజేయునటుల్ దానిని మీరెటుల్ చెపప్గలరు? మీరు
ఖండితంగామరియుసిథ్రముగా ఉండి, మరి అయిన ఎటుల్ పేమించగలరు?
మరియు, ఓ, దానిని నీవెటుల్ వయ్కత్పరచబోవుచునాన్వు? మరియు నేను
దానిని వయ్కత్పరచనియెడల నాకు శర్మ! శారా? మరియు సరిగాగ్ ఇపుప్డు
జరుగుతునన్దిఅదే. శారా?అదిమిమమ్లిన్ ఉదికత్తలోనుమరియుబాధలోను
ఉంచుననుటలోఎటువంటిఆశచ్రయ్ంలేదు.
60 పర్తి సంవతస్రము కొలరాడోలో నాతోపాటు వేటాడుటకు వచుచ్నటువంటి
ఒక సహోదరుల గుంపును కలుసుకొనుటకు నేను ఆరిజోనా నుండి
వచిచ్యునాన్ను.

ఇపుప్డు, “నీవు ఎందుకొరకు వేటకు వెళుళ్చునాన్వు? కారణమేమిటి?” అని
కొంతమందిపర్జలుఆశచ్రయ్పోవుచునాన్రు.
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డండి, ఇకక్డ మీరు నింపబడుచునాన్రు, నేను ఖాళీ అగుచునాన్ను;
నేనికక్డ ఖాళీ అవవ్డం కొరకు, అకక్డ నేను నింపబడతాను. శారా? నేను
కేవలం వేటాడుట కొరకు వెళళ్డంలేదు. అంతెందుకు, నేను కొనిన్ వందల
జంతువులనుదాటిపోవుదుననియుమరియుకనీసంవాటినినేనుతాకననియు
ఇకక్డనాతోవేటకువచేచ్వారెవరికైనాతెలియును.నేనటుల్చేయను.
61 ఇపుప్డుకొంతకాలంకితం ఇకక్డ, “బిలీల్, నీవు వేటకు వెళిళ్నపుప్డునాకుఒక
ఆవును,నాకుఒకఆంబోతునుతెచిచ్పెటుట్ము,నాకుఒకకణుజునుతెచిచ్పెటుట్ము
నాకు దీనిన్ లేదా దానిన్, దేనినైనా తెచిచ్పెటుట్ము” అని వారు చెపిప్నపుప్డు,
నేను ఆ కైసత్వ వాయ్పారవేతత్ల కొరకు వేటాడనారంభించాను. నేను వెళిళ్ అడవి
మొతత్ంగాలించివేటాడేవాణిణ్. పర్భువునాకుసహాయంచేయుటవలననేనువెదకి
మరియు జంతువులను కనుగొని మరియు సరిగాగ్ కాలిచ్ వాటిని చంపేవాణిణ్.
మరియు—మరియు వారు మాతర్ం ఊరకే రుచ్ని వారి వాయ్పారం గురించి
మాటాల్డుకునేవారు.
62 పిదప మరెనన్ ఆ విధంగా చేయవదద్ని పర్భువు నాతో చెపిప్యునాన్డు.
మరియు దాని విషయమై నేను—నేను బాధపడాడ్ను, కావున ఇక మీదట
నేనాలగు చేయనని ఆయనకు వాగాద్నము చేశాను. అలా చెయయ్ను. “అయితే
అది అతయ్వసర పరిసిథ్తియైయుండి, మరియుఎవరికైనా అది అవసరమైనపుప్డు
నేనుదానినిచేసాత్ను. కానీవారికది అవసరములేనటెల్తే, నేనుదానినిచెయయ్ను,”
అని చెపాప్ను. ఆ మనుషుయ్ల విషయమైతే, ఎదుద్ మాంసమును మరియు
అటువంటివాటిని కొనుగోలు చేయుటకువారి వదద్ చాలా డబుబ్ ఉనన్ది. కావున
నేనెందుకుదానినిచేయాలి?మీరుదానినిఉపయోగించుకొననియెడల కనీసం
ఆజంతువునైనాబర్తకనీయండి.
63 కావున నేను ఏకాంతంగా ఉండటానికి వెళేళ్వాడిని. మరియు నేను
ఎవరితోను కలిసి వేటాడనని, నాతో వేటకి వచేచ్ ఏ వయ్కిత్కైనా తెలియును. నేను
ఏకాంతముగా ఉండటానికే బయటకు వెళాత్ను. సహవాసము, పారధ్న మరియు
అటువంటివాటికోసంకొంత సమయానిన్ గడుపుటకు,రాతివేళలోనేనువారితో
కలిసివెళుత్ంటాను.

అయితే అకక్డ ఇంకా చాలామంది సేవకులు ఉండియునాన్రు.
ఈ సంవతస్రం అకక్డ కొండమీద మన సహోదరుడు పామర్ డా
ఉండియునాన్డు. కొదిద్ సేపటికితం అతణిణ్ ఎకక్డో సానని నేను
నముమ్చునాన్ను…ఇదిగో సహోదరుడు పామర్ ఇకక్డ రుచ్నియునాన్డు.
మరియు సహోదరుడు బాబ్ లాయ్ంబర్ట్, ఈ ఉదయం ఇకక్డ ఉండియునాన్డు,
ఎకక్డో అతడు కేకవేయడం నేను వినియునాన్ను. అతడింకా ఇకక్డే ఉనాన్డని
నేను అనుకొనుచునాన్ను. మరియు మరియొక సహోదరుడునాన్డు…
మారిట్న్ యొకక్ ఇదద్రు కుమారులు ఇచచ్ట ఉనాన్రని నేననుకొనుచునాన్ను.
వారు మారిట్న్ కుమారులేనా? సహోదరుడు మారిట్న్ ఒక రోజున నీవు ననున్
పిలవడం మంచిదైనది. ఆ అబాబ్యి అనగా సేవకుడైన ఆ సహోదరుడు
సవ్సథ్పరచబడినాడు.
64 ఒక రోజు ఫోనులో నేను ఒకరి రిచ్ పారిధ్ంచాను కదా, నీవిచచ్ట
ఉనాన్వా? అతని పేరు నేనుమరిచ్పోయాను, అతడుఆరాక్నస్స్వాడైయునాన్డు.
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ఆ వయ్కిత్ ఒక పర్కక్ంత వాచిపోయి మరియు తీవర్మైన జవ్రముతో,
మరణించనైయునాన్డనిఅతనిభారయ్నాకుఫోన్చేసిచెపిప్నది. ఆ వయ్కిత్ మరెవరో
కాదుగానీలిటిల్రాక్, లేదాహాట్సిప్ంగ్స్ టములలోపిలవబడినవాడే, అతడా
టములలోపాలొగ్నియునాన్డు.
మరియు అతడు డటానికి చకక్ని వయ్కిత్యైయునాన్డు. అతనికక్డ

ఉండినయెడల, ఇపుప్డతడు అసస్లు లేవడని నేననుకొనుచునాన్ను. కానీ నేను
అతని పేరు మరిచ్పోయాను. అతని పేరు నాకు తటట్డంలేదు. [“సహోదరుడు
బెల్యిర్” అని ఎవరో చెపుత్నాన్రు.—సంపా.] బెల్యిర్, సహోదరుడు బెల్యిర్.
ఎవరైనా…

సరి, ఇపుప్డు, లిటిల్ రాక్ టములలో అనగా హాట్ సిప్ంగ్స్ వదద్
జరిగిన ఆ టములలో ఎంతమంది ఉనాన్రు? మరియు పరిశుదాధ్తమ్ ఆ
యౌవనసుత్ని వివేచించి, పిలిచి, నీవు ననున్ ఒక “అబదద్ పర్వకత్” అని చెపిప్,
ననున్ వయ్తిరేకించునటుల్ చేయడానికి అపవాది పర్యతిన్సుత్ందని అతనితో
చెపెప్ను. మరియు అది సతయ్మేయని ఆ వయ్కిత్ సాకష్ మిచాచ్డు. అపవాది
ఏమి చేయుచుండెనో మీరు శారా? ఆ వయ్కిత్ వైదుయ్ల వదద్కు వెళళ్డు.
వైదుయ్ల వదద్కు వెళల్డంలో అతడు నమిమ్కయుంచడు. అయితే ఆ వాయ్ధి అతణిణ్
తాకబోవుచునన్దనియుమరియువాడుఅతణిణ్ సరిగాగ్ అకక్డే చంపివేయగలడని
సాతానుడుఎరిగియునాన్డు. శారా?కావునఅతడుననున్ వయ్తిరేకించునటుల్
చేయడానికివాడుపర్యతిన్ంచుచుండెను.మరియుపరిశుదాధ్తమ్ కృపచేతఅతణిణ్
పిలిచి, అటుల్ చేయవదద్ని చెపెప్ను; అపరిచితుడైనఆవయ్కిత్తోఅటుల్ పర్వరిత్ంచవదద్ని
చెపెప్ను.
65 అయితేఒకరోజురాతి,అతనిభారయ్నాకుఫోన్చేసి, “బెనాహ్మ్సహోదరుడా,
అతడుచనిపోవుచునాన్డనినేనుఅనుకొనుచునాన్ను.” అనిఅనన్ది. “అతడు—
అతడు రిత్గాఉబిబ్పోయాడనియుమరియుఅతనికునన్ జవ్రమువలనఅతడు
దాదాపుగామతిసిథ్మితములో లేడు.” అని చెపిప్నది. మరియుఇటల్నన్ది, “అతడు
చివరిసారిగాచెపిప్నమాటఏమిటనగా, ‘బెనాహ్మ్సహోదరుడినిపిలిపించండి.’”

“నీపరుస్లోచేతిరుమాలులేదాఅటువంటిదేదైనానీవదద్ఉనన్దా?”అనినేను
అడిగాను.

“లేదు” అని ఆమె చెపిప్నది. అపుప్డు నేను సాన్ లో ఉనాన్ను. ఆమె
ఆరాక్నస్స్లోఉనన్ది.

“నీవదద్ ఇంకేమైనాఉనన్దా?”అనినేనుఅనాన్ను.
“శాలువాఉనన్ది”అనిఆమెచెపిప్నది.
“ఇపుప్డు ఒక చేతోత్ ఫోన్ను పటుట్కొనియుండగామరొక చేతిని శాలువాపై

యుంచుము” అని నేను చెపాప్ను. మరియు కనికరము పమనియు, ఆ
శ వునిగదిద్ంచమని నేనుదేవుడికిపారధ్నచేశాను.
66 మరియు ఆమె వెళిళ్ ఆ శాలువాను ఆ వయ్కిత్పైన ఉంచినది. మరియు
మరునాడుఉదయంఅతడునాకుఫోన్చేసిమాటాల్డినాడు.

దాదాపుఇరువదినాలుగుగంటలులేదాఅంతకనాన్ముందేఅదిజరిగినది.
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67 రాయ్ రాబరస్న్ మన పర్శసత్ సహోదరుడు, ఈ రాతి నేనింతవరకు అతణిణ్
డలేదు. మరియు ఒకపుప్డు, మీకు తెలుసా, ఒకవిధంగా సహోదరుడు

రాయ్ రాబరస్న్ ఒక మిలిటరీ వయ్కిత్యైయునాన్డు. అతడికక్డ ఉనన్టల్యితే,
అతడు అరధ్ం చేసుకుంటాడని నేను ఆశిసుత్నాన్ను, ఎందుకనగా దానిని
నేను—నేను ఖండించుటలేదు. అయితే అనిన్ కఠినముగా ఉనన్వి, అతడు
సైనయ్ంలో హవాలాద్ర్ గా ఉండెను, మీకు తెలియునా, సైనయ్ంలో వారితో ఏ
విధంగా వయ్వహరిసాత్రో దానికి మీరు అలవాటుపడవలసియునన్ది. “సరి,
ఈ ఆతీమ్య సంగతులు వేరే ఎవరి కొరకోయైయునన్వి,” తన కోసం కాదు!
అనన్టుల్ అతడుండేవాడు. అయినాగాని పర్భువు అతణిణ్ కాపాడెను. అతడు
చనిపోయేవాడు.అతడుచనిపోయాడనుకొనిచాలాసేపటివరకుఅతణిణ్ బయట
ఉంచారు. దేవుడు అతణిణ్ సవ్సథ్పరిచాడు; అపప్టినుండి అతడు వెంబడించాడు.
కానీ ఈ ఆతీమ్య విషయములనిన్ంటి రిచ్ మరియు దరశ్నముల రిచ్
అతడికేమీయుతెలియదు.
68 మరియుఈమధయ్నేనేనుకనీసంఅకక్డకివెళళ్డానికిముందేనేనుఅకక్డఆ
పరవ్తంపై, ఆ వెలుగులోనిలబడియుండటానిన్ అతడు డటం రిచ్మరియు
నా వదద్ నుండి ఒక సవ్రం బయలువెళళ్డానిన్ రిచ్ సహోదరుడు రాయ్ కి
ఇవవ్బడిన దరశ్నము రిచ్ చాలామందికి తెలియును. అది సహోదరుడురాయ్
లోనుండిసమసత్ సందేహమునుతీసివేసెను.
69 మరియు ఒకరాతి అతడు ఒక చోట ఎంతగా కొటట్బడినాడంటే, చాలా
తీవర్మైన జవ్రంతో అతడుబాగా జబుబ్న పడాడ్డు. మరియుఆ వైదుయ్డు అతనికి
మందులు ఇచిచ్ పర్తీది చేసినపప్టికీ అతనికి ఎటువంటి మంచి జరగలేదు.
మరియు అతడిక ఎంతమాతర్ము తనకుతానుగా కదలలేనటువంటి పరిసిథ్తికి
వచాచ్డు.అతనికాళుళ్మరియుచేతులుచచుచ్బడినటుల్అయినవి.
70 మరియు ఒక ఎనభై—ఎనిమిది, జరమ్ను ఎనభై—ఎనిమిది తుపాకీలోని
పదునైన టాతోఆదీనసహోదరుడుపేలిచ్వేయబడినాడు.మరియుఅది-అది
కేవలం ఒక…మరియుఅతడుతపప్, అతని బృందమంతాచంపబడినారని నేను
అనుకొనుచునాన్ను,అతడుముకక్లగునటుల్పేలచ్బడినాడు.
71 మరియు ఏమి జరిగినదో మీకు తెలియునా? ఘనురాలైన అతని భారయ్,
సహోదరి రాబరస్న్ తో నేనిటుల్ చెపాప్ను…“అకక్డేమైనా ఉనన్దా?” అని నేను
అడిగాను.
72 “ఒకపుప్డు నీవు పారిధ్ంచిన ఒక చేతి రుమాలు నావదద్ ఉనన్ది.” అని ఆమె
చెపిప్నది.
73 “వెళిళ్ దానిని తీసుకో” అపుప్డు నేను సాన్ లో ఉనాన్ను, మరియు
ఆమె చేతిని దానిపై ఉంచగా, నేను పారధ్న చేసి మరియు గదిద్ంచాను, మరియు
“సహోదరిరాబరస్న్!అదిపోతుంది”అనినేనుచెపాప్ను.
74 “అది తగిగ్పోతుంది అని చెపుప్!” అని అకక్డ ఏదోనాతో చెపిప్నది. మరియు
అరగంటలోపేఆజవ్రంతగిగ్పోయినది;ఏదైనాతినడంకోసంఅతడువంటగదిలో
వెతకసాగాడు. శారా? శారా?
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75 నేనేమి చెపప్డానికి పర్యతిన్సుత్నాన్నంటే, “ఎనన్ మీ నమమ్కానిన్
కోలోప్వదుద్.” అపవాదిని,నాగురించిచెడుగామీతోచెపప్నివవ్కండి; ఎందుకనగా
చాలా కలవు. మీరైతే ఆ నమమ్కానిన్ ఉంచండి; ఎందుకనగా అలాగు మీరు
ఉంచనియెడల, అది జరగదు. ఒక మనిషిగా ననున్ డకండి; నేను అనేక
తపుప్లతో నిండియునన్ ఒక మనిషినే. అయితే నేను ఆయన రిచ్ ఏమి
చెపుప్చునాన్నోదానివైపు డండి.అదిఆయనే.ఆయనమాతర్మే.
76 మేము కొలరాడోలో ఉండియుండగా, డండి, మేము అకక్డ ఉనాన్ము
గనుక, మేము తిరిగి వెనుకకు వెళాళ్ము. మరియు వాతావరణం చాలా
పొడిగా ఉనన్ది. వేట దొరకటం చాలా అరుదు. సహోదరుడు వీలర్ ను
పర్భువు దీవించి అతనికి ఒక మంచి వేటను అనుగర్హించాడు, మరియు దాని
విషయమై మేము చాలా సంతోషించాము. అతడు అడవులలో వేటాడుట
అదే మొదటిసారి, మరియు పర్భువు అతడిని ఆశీరవ్దించాడు మరియు నేను
ఇరువది సంవతస్రాలుగా ఎదురు సుత్నన్టువంటి ఒక పెదద్ జంతువును
నేను పేలాచ్ను, సహోదరుడు బాయ్ంక్స్ మరియు నేను చాలా కాలంగా దాని
కొరకు ఎదురు శాము. ఆ వేడి పాంతంలో నా తుపాకిని పేలిచ్, దానిని చలి
పర్దేశంలోనికి తెచేచ్సరికి, దాని కవచము గాజుదైనపప్టికీ, ఆ తుపాకి పెటెట్
ఉబిబ్పోయింది. మరియు నేను కాలిచ్నపుప్డు…చాలా అంగుళముల రంలో
అది పేలి, మరియు చెటల్ మధయ్న నిలబడియునన్ ఆ జంతువుకు ఎకక్డైతే
తగల డతో అకక్డ తగిలినది; అంతకంటే కిందకి తగిలినయెడల, ఆ జంతువు
ఒకక్ కష్ణంలోనే సాధారణంగా చనిపోయియుండేది. కాని అది దానికి చాల పైకి
తగిలినది,అదిఅలాపడిపోయినటుల్గాగెంతినది.
77 మరియు బిలీల్ నాతో ఉండియునాన్డు, మరియు “అది పడిపోయినది.”
అని అతడనాన్డు. మరియు నేను డా అలాగే తలంచాను; అయితే మేము
అకక్డికి వెళిళ్నపుప్డు, అది ఆ విధంగా లేకుండెను. “నీవు చెటుట్ను పేలాచ్వు” అని
అతడనాన్డు. నేనుపైకి కిందకి శాను, చెటుట్పై ఎలాంటిగురుతులేకుండెను.
మరియుపిదప,నేనుదానికొరకువెతకడానికివెళాళ్ను.

మరియు అపుప్డొక హెచచ్రిక గురుతు వచిచ్యునన్ది. మాకంటే పైన
వాసత్వంగా వందమంది మనుషుయ్లునాన్రు. దానికి సహోదరుడు పామర్
మరియు మొదలగువారు సాకుష్లైయునాన్రు. మరియు సహోదరుడు ఇవాన్స్
అకక్డ ఉనాన్డనన్ది వాసత్వం; సహోదరుడు వెల్ష్ ఇవాన్స్ మరియు అతని
కుమారుడు, రోనీ ఉనాన్రు. కొదిద్సేపటి కితమే నేను వారిని పిలిచానని
నేను నముమ్చునాన్ను. మరియు చాలామంది గుంపులుగా మాకంటే పైకి
వెళిళ్యునాన్రు, అకక్డ వారు దానిని ఆవుల శిబిరం అని పిలిచేవారు, పశువుల
కాపరులుఅకక్డఉండిసావ్రీచేసాత్రు,వారుఆఆవులనువేరుచేసాత్రు.సవ్యంగా
నేను డా అటువంటి శిబిరంలో ఉండేవాడిని మరియు ఆ పశువులను మేపి
వాటినివేరుచేసేవాడిని.
78 మరియు పిదప, అకక్డ సుమారుగా ఒక వందమంది ఉండియునాన్రు.
అయితే ఒక మంచు తుఫాను వచుచ్నని హెచచ్రిక చేయబడినపుప్డు, వారు
తకష్ణమే దానికి రంగా వెళిళ్పోవడం మంచిదని ఆ పాంతములో ఎవరికైనా
తెలియును. అందునుబటిట్యే సహోదరుడు పామర్ మరియు తదితరులు



24 పలుకబడినమాట

ముందుగానే వెళిళ్పోయారు, ఎందుకనగా వారి కారులో తీ—సీప్డ్ టాన్స్
మిషన్ మాతర్మే వారు కలిగియునాన్రు, మరియు వారు అకక్డ నుండి
వెళిళ్పోవలసియునన్ది; వాతావరణానిన్ బటిట్ మీరకక్డ కొనిన్ వారముల
తరబడి ఉండవచుచ్ను. అయితే, “ఒక మంచు తుఫాను వచుచ్చునన్ది,” అని
వారాత్పతికలోను, రేడియోలోను వారు హెచచ్రికలు జారీ చేశారు. గుంపు
వెంబడిగుంపుదాదాపుగాఅకక్డచుటుట్పర్కక్లనునన్వారంద వెళిళ్పోయారు.
అకక్డ నుండి బయటపడవలెనని వారెరిగియునాన్రు గనుక తకష్ణమే వారు
వెళిళ్పోయారు.
79 అయితే రెండు దుపుప్లను వేటాడు లైసెన్స్ ను నా సహోదరులు
కలిగియునాన్రు, కావున వారు వెళళ్డానికి ఇషట్పడలేదు. కాబటిట్ నేను—నేను,
“సరి, మనము ఉందాము” అని అనాన్ను. కానీ దాదాపు ఆరు దినములలో
నాకు ఒక టము ఉండబోవుచునన్ది, మరియు నేను తిరిగి సాన్ కు
వెళళ్వలసియునన్ది.
80 అయితే, దీనురాలైన నా భారయ్, నేను…మాకు వివాహము జరిగి ఇరువది
రెండు సంవతస్రములగుచునన్ది. మరియు ఇరవై సంవతస్రాలుగా, మా వివాహ
వారిష్కోతస్వానికి, నేను పర్తిసారీ ఇకక్డే ఉనాన్ను; అనుకోకుండా అలా జరిగేది.
కాబటిట్ నేను—నేనెలల్పుప్డు అకక్డికి వెళిళ్, మరియు పారధ్న చేసుకునే ఒక
చినన్ సథ్లమును నేను కలిగియునాన్ను, మరియు నేను ఆమెను తీసుకువెళిళ్న
పర్దేశంలాగానేఅదిఉనన్ది.
81 మీకు తెలియునా, నేను ఒక చినన్ కారయ్మును చేశాను. మీకు తెలియునా,
వేటాడుట కొరకు మరియు మా హనీ న్ కొరకు వెచిచ్ంచడానికి సరిపడ
డబుబ్ నా వదద్ లేకుండెను, కావున నేను—నేను—నేను హనీ న్ కొరకు
నా భారయ్ను వేటకు తీసుకొని వెళాళ్ను. అయితే మేము య్యార్క్ లో
ఉనాన్ము,మరియుఒక సథ్లమునుచేరుకోడానికి,మొదుద్లుదాటించడంలాంటి
విషయాలలోనేనుఆమెకుసహాయంచేయడంనాకుజాఞ్పకం ఉనన్ది. మరియు
అకక్డొక చినన్ సథ్లము ఉనన్ది, మా పెళిళ్రోజున నేనకక్డికి వెళిళ్నపుప్డలాల్
నేను ఆమెను రిచ్ ఆలోచిసుత్ండేవాడిని. అకోట్బర్ ఇరవై- డున అకక్డ
వేటకాలముమొదలవుతుంది. మరియు ఇరవై సంవతస్రాలుగా నేను ఇంటివదద్
లేను, ఎపుప్ అకక్డేఉండేవాణిణ్.
82 కావున ఆ రోజుమా పెండిల్ రోజైయునన్ది. మరియు సహోదరుడుమన్…
నేననాన్ను, “ఇపుప్డు సహోదరులైన మీరు గనుక…” ఆ ఉదయమున ఆ
మంటవదద్, “ఇపుప్డు ఒకవేళ…” లేదా ఆ రాతి నేనిటుల్ చెపాప్ను, “ఇపుప్డు
మీరంద ఇకక్డఉండగోరినయెడల,గురుత్ంచుకొనండి,మనముబహుశాఒక
నెలపాటు ఇకక్డ ఉండవలసియుంటుంది.” ఎందుకనగా ఒకక్ రాతిలోనే ఇరవై
అడుగులమంచుపడటంనేను శాను.మీరుబయటకువెళిళ్నపుప్డు,పొడిగా
మరియు చకక్గా ఉండెదరు; కానీ మరునాడు ఉదయం ఇంత ఎతుత్వరకు,
బహుశా మీ గుడారము పైకపుప్ వరకు మంచు పడి ఉంటుంది. కావున
పిదప నేను చెపాప్ను…మరియు పిదప అది కరిగిపోయేవరకు మీరు అకక్డే
ఉండవలసియుంటుంది. కాబటిట్ మీరు ఆ అరణయ్ములో పదిహేను లేదా ఇరవై
మైళళ్ రములోఉంటారు.కాబటిట్పిదపనేనిటల్నాన్ను…అదిఅతయ్వసరపరిసిథ్తి



మీలోఉనన్వాడు 25
అయినటల్యితే వారు హెలికాఫట్రల్ను పంపించి మరియు మిమమ్లిన్ బయటికి
తీసుకువసాత్రు. కానీ సాధారణంగా వారు కేవలం…ఎవరు నశించిపోయే
పరిసిథ్తికానటల్యితేవారుకేవలంవేచియుండాలిస్ఉంటుంది.
83 కాబటిట్ ఆ వాతావరణ హెచచ్రికను వినన్వెంటనే పర్తీఒకక్ వేగంగా
అకక్డి నుండి వెళిళ్పోతారు. అయితే మేము అకక్డే ఉనాన్ము, మరియు,
నేనిటుల్ చెపాప్ను, “ఇపుప్డు మీరు నిరణ్యించుకొనండి. మీరికక్డ ఉండాలని
అనుకుంటే, మీతో కలిసి వేటాడుటకు నేను సిదద్ంగా ఉనాన్ను, మరియు నేను,
నా భారయ్కు ఫోన్ చేసి ‘పెండిల్రోజు శుభాకాంకష్లు!’ అని చెపాత్ను.” ఇంకా ఇలా
అనాన్ను, “అటువంటపుప్డు,మనముఇకక్డఉండాలిస్ఉంటుందికాబటిట్మనము
కొంత కిరాణ సామాగిని తెచుచ్కుందాము.” అపప్టికి మా వదద్నునన్ రొటెట్లు
అయిపోయినవి. మరియుఇకచాలారోజుల వరకు, ఆ అటల్ను అనగా ఆపాయ్న్
కేకులను నేనెంత మాతర్ డగోరుటలేదు! కెనెడాలో దాదాపు ఇరువై ఒకక్
రోజుల వరకు నేనువాటినే తిం ఉనాన్ను, మరియునిశచ్యంగావాటితోనా
పొటట్నిండిపోయింది.కావుననేనుకొంచెంరొటెట్నుతీసుకోవాలిఅనుకునాన్ను.
84 అయితే వారు ఉండగోరుచునాన్రని వారు చెపాప్రు. చేయడానికి…
ఉండటానికి అకక్డ ఏమి లేదు. అయితే సహోదరుడు మన్ మరియు నేను
బయటకు వెళాళ్ము, మరియు మేమకక్డకు వెళాళ్ము, నేను కిరాణ సామాగిని
తీసుకునాన్ను.మరియునేనునాభారయ్కుఫోన్చేయగాఎటువంటిసమాధానం
లేదు. ఎవవ్రు సమాధానం ఇవవ్లేదు; కావున మేము కిరాణం కోనేంత వరకు
దాదాపు ఒక గంటసేపు వేచియుండి తిరిగి వెళిళ్ ఫోన్ చేశాను, అయితే
ఆమె సమాధానం ఇవవ్లేదు. అపుప్డు నేను సహోదరి ఇవాన్స్ కి ఫోన్
చేయవలసివచిచ్ంది.

సహోదరి ఇవాన్స్ ఇకక్డ ఉనన్దని నేను నముమ్చునాన్ను. మరియు నేను
చెపాప్ను…అవునండి, సహోదరుడు ఇవాన్స్ మరియు సహోదరి ఇవాన్స్ ఇకక్డ
ఉనాన్రు.
85 అయితే నేను సహోదరుడు ఇవాన్స్ కోసం సహోదరి ఇవాన్స్ కి ఫోన్ చేసి
మరియు అతనితో చెపప్గా, “పెండిల్రోజు శుభాకాంకష్లు, అని నేను సహోదరి
బెనాహ్మ్కిఫోన్చేసిచెపాత్ను”అనిఆమెఅనన్ది. అవునుఅదిమీకుతెలుసుకదా.
కానిఆమెపిలల్లకోసంకొంతసామాగినికొనుటకుబజారుకివెళిళ్నది.

మరియు పిదప మేము తిరిగి వచాచ్ము. మరియు మరునాడు ఉదయం,
ఆకాశంలో మేఘములు తపప్ మరేమియు లేకుండెను. అకక్డ ఆ కాలమంతా
వరష్ం పడలేదు, మరియు అది నిజంగా పొడిగానునన్ది. పొడిగానునన్
కారణముచేతవారు వేట కాలమునుఅదనంగాకొనిన్ రోజులుపొడిగించవలసి
వచిచ్నది.
86 సరి, ఆ ఉదయం సహోదరులకు నేను ఇలాగు చెపాప్ను, “ఇపుప్డు,మొదటి
వరష్పుచినుకు, మొదటి మంచుబిందువు, మొదటి మంచుజలుల్ కురవడం
మొదలవవ్గానే, వీలయినంత వేగంగా మీరు గుడారమునకు చేరుకోండి,
ఎందుకనగా మరో పదిహేను నిమిషాలలో మీ ఎదుట మీ చేతులుసైతం మీకు
కనబడవు. శారా? మరియు విపరీతంగా గాలులు వీచును, మరియు ఈ
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పాంతముమీకెంత బాగా తెలిసినను నేను లెకక్చేయను, మీరు—మీరు సరిగాగ్
అకక్డే ఉండినయెడల, మీరు నశించిపోవుదురు. ఎందుకనగా కొనిన్సారుల్ ఆ
మంచుజలుల్ ఆ రీతిగా వీచుచునన్పుప్డు మీరు కనీసం ఊపిరి పీలుచ్కోలేరు,
మరియుమీరకక్డేచనిపోవుదురు.”
87 మంచిది, “మీరు వెళిళ్ ఆ లోయలలో రోచ్ండి, మరియునేనుపైకి ఎకిక్ ఆ
కొండపైనుండి బండలను దొరిల్ంచి, మరియు అటువంటివి చేసి ఆ దుపుప్లను
భయపెటిట్ వాటిని పైనుండి కిందకు తరిమెదను, మీకు కావాలిస్న వాటిని మీరు
ఎంచుకొనండి.” అనినేనుఅనాన్ను.
88 కావున నేను పైకి ఎకక్డం మొదలుపెటాట్ను, మరియు “సాయ్డిల్”
అని మేము పిలిచే ఒక చోటుకు నేను చేరుకునాన్ను, అచచ్ట పైన, సరిగాగ్
ఖండాంతర విభజన పైనునన్ “కేవ్కర్ నాబ్” అను సథ్లమునకు నేను వెళళ్డానికి
ఎపుప్ ఈ చినన్ సథ్లమును నేను దాటు ఉంటాను. అయితే దాదాపు
ఈ చినన్ సాయ్డిల్ వదద్కు నేను వచిచ్నపుప్డు, ఈ…ఆ మేఘములు బాగా
నలల్బారుచునాన్యి. అకక్డ ఒకక్ కారు డా లేదు, మేముమాతర్మేఅకక్డ పైన
ఉండియునాన్ము…మరియుపశులకాపరులుఅచచ్టఉనాన్రు.కావునఅది—
అది చాలాదారుణంగామారినది. కావున ఇక కొదిద్ నిమిషాలలో, వరష్ం పడటం
పారంభమైనది. సరి, తిరిగి వెళేళ్టపుప్డు, అకసామ్తుత్గా ఒక ఎలుగుబంటియైనా
లేక మరేదైనా ఎదురుపడుతుందేమోనని, నేను నా తుపాకీని తీసుకొని దాని
లెనుస్మసకబారకుండామరియుదానికింది చెకక్భాగముతడవకుండాదానిని
నా కోటు కింద పెటాట్ను; కావున నేను—నేను లెనుస్ను ఆ విధంగా ఉంచి
మరియుకాసేపుఒకచెటుట్ కింద రుచ్నియునాన్ను.మరియునేనకక్డ రుచ్ని
పారిధ్ంచుచుంటిని. “పర్భువైనదేవా,నీవేఆగొపప్యెహోవాయైఉనాన్వు,మరియు
నేనునినున్పేమించుచునాన్ను,”అనినేననాన్ను.
89 నేనుఎనిన్ అనుభవాలనుకలిగియుంటినిగదా!మీకుతెలుసుకదా, ఆరోజు
ఆ పకిష్రాజు లేచి ఎగురుటను నేను ఎకక్డైతే సానో, మరియు…అదంతయు
జరిగిన ఆ సథ్లములను నేను సహోదరుడుపామర్ మరియు ఆ సహోదరులకు
పించాను. అకక్డ అది నాకు ఒక పర్తేయ్కమైన విషయమైయునన్ది. ఆ

పరవ్తాలలో నేను, నా పర్భువుతో ఎనోన్ గొపప్ అనుభవాలు కలిగియునాన్ను.
కావున మీరకక్డ ఆయనను డకుండా ఉండలేరు; ఆయన అంతటా
ఉండియునాన్డు.
90 కావున పిదప నేను—నేనచచ్ట రుచ్నియుండగా, ఆ మంచు జలుల్
మొదలైనది, మరియు ఆ గాలి ఆవిధంగా కుదిపివేయుచునన్ది. మరియు
నేనిటల్నాన్ను, “సరి, నాకు కిందకుదారి తెలియునుగాని సరిగాగ్ ఇపుప్డే నేనికక్డి
నుండిబయటపడటంమంచిది.”కావుననేననాన్ను…
91 అది లోతుగా కనపడినది కానీ, దాని అడుగును నేనిక ఎంతమాతర్ము
డలేకపోయాను; ఆ మేఘములు కేవలం గుండర్ముగా తిరుగు మరియు

కుదిపివేయుచు, ఆమంచుజలుల్ కురియుచుండెను.మరియు“ఒకపెదద్ మంచు
తుఫానురానైయునన్ది!” అని చాలారోజులుగా పర్సారం చేయబడిన ఆ మంచు
తుఫానుఇదే!
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92 సహోదరుడుటామ్ఇచచ్ట ఉనాన్డు. కెనడానుండి వచుచ్ సహోదరుడు
టామ్ సిమస్న్ ఆ పర్సారమును వినియునాన్డు, మరియు ఆ పాంతముగుండా
వెళళ్వదద్ని అతనికి సలహాఇవవ్బడెను, ఎందుకనగా, “ఇది ఒకమంచుతుఫాను,”
అని ఈ పర్సారంలో చెపప్బడినది. సహోదరుడా టామ్ నీవెకక్డ ఉనాన్వు?
నేననుకొనుచునాన్ను, అవును, సరిగా ఇకక్డే ఉనాన్వు. మరియు అతడు…ఆ
మంచుతుఫానురానైయునన్ది!పర్తీయొకక్రుదానికొరకుసిదధ్పడియునాన్రు.
93 మంచిది,నేనునాతుపాకినితిరిగినాఅంగీ,నాఎరర్చొకాక్కిందఈవిధంగా
పెటుట్కొని, ఆ పరవ్తము కిందకు దిగటం మొదలుపెటాట్ను. మరియు నేనకక్డ
బయలుదేరి, ఆ సాయ్డిల్ నుండి దాదాపు ఒక సగం మైలు రం రాగా; ఓ, మై,
పెదద్ మంచుబిందువులుఆవిధంగాపడు మరియుఆగాలిమెలితిపుప్చు, ఆ
పరవ్తముమీదకు వీచుచుండెను. నేనిక ఆ అడుగుభాగమునుఎంతమాతర్
డలేకపోయాను. నా ఎదురుగా ఇరవై లేదా ముపెప్ అడుగుల వరకే నేను
డగలుగుచునాన్ను. మరియు ఒకవేళ వాతావరణం ఇంకా దారుణంగా

మారితే, నేరుగా ఈ చినన్, “ఒక చినన్ హాగ్ బాయ్క్” అని మేము పిలిచె ఒక చినన్
శిఖరమువదద్కురావడంనాకుతెలుసు, పిదపఆవాగునొదద్కువచిచ్,మరియుఆ
వాగునువెంబడి త్ ఎకక్డికివెళళ్వలెనోనాకుతెలియును.
94 కావున పిదప నేను కిందకు దిగటం మొదలుపెటాట్ను, మరియు దాదాపు
సగం రం వెళాళ్ను, అపుప్డు “ఆగుము, మరియు వెనుకకు వెళుళ్ము!” అని,
ఇపుప్డుమీరునాసవ్రమునువింటునన్ంతసప్షట్ముగాఏదోనాతోచెపిప్నది.
95 మంచిది, “నేను దేని రిచ్ ఆలోచిసుత్నాన్ను? బహుషా అది కేవలం నా
తలంపేనేమో,” అని నేనుఅనుకునాన్ను. మరియునేనుఇంకొకక్ అడుగు డా
ముందుకువేయలేకపోయాను.
96 ఆ ఉదయమున డేవిడ్ నాకు సాయ్ండివ్చ్ తయారుచేసి ఇచాచ్డు, మరియు
ఒకసారి నేను తన తండికి, ఉలిల్పాయలు మరియు తేనెతో ఒకటి తయారుచేసి
ఇచిచ్నందుకు పర్తిగా అతడు డా అదే విధంగా చేయుటకు పర్యతిన్ంచాడని
నేను అనుకొనుచునాన్ను, మావదద్ అవి మాతర్మే ఉనన్వి. కావున అతడు నాకు
ఒక మాంసపు రొటెట్ను తయారు చేసాడు, మరియు, ఓ, అందులో ఏమేమి
పేరచ్బడినవోనాకుతెలియదు!మరియుదానినినేనునాచొకాక్లోపెటుట్కునాన్ను,
అయితే నా చొకాక్లో నుండి అది తడిసిపోయినది. నేను ఇటల్నుకునాన్ను,
“నేను ఇపుప్డే ఆగి దీనిన్ తింటాను, మరియు బహుశా నేను…అపుప్డు అంతా
సరుద్కుంటుంది.” కావున పది గంటలపుప్డు, నేను ఆ సాయ్ండివ్చ్ ను బయటకు
తీసిమరియుతినడంమొదలుపెటాట్ను.మరియుఆసాయ్ండివ్చ్నుతింటుండగా,
“ఇపుప్డునాకుఫరావ్లేదు,”అనినేనుఅనుకునాన్ను.

మరియునేనుముందుకు వెళళ్డం పారంభించాను, కానీ ఏదోనాతో ఇటుల్
చెపెప్ను, “నీవెకక్డినుండివచాచ్వో,అకక్డికివెళుళ్ము!”
97 “ఒక సగం మైలు లేదా అంతకంటే ఎకుక్వ రం మరలా ఆ పరవ్తము
పైకి, ఆ చీకటి మొదుద్లలోనికి ఆ తుఫానుగుండా తిరిగి వెళళ్వలెనా?” కనీసం
అపుప్డు ఇకక్డునన్ ఈ ఆరాగ్ను వాయిదయ్మంత రం వరకు డటమే కషట్ం!
అయితే నేను వృదుధ్డనగుచునాన్ను, మరియుముపెప్- డు ఏండుల్గా నేనొక
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కైసాత్వునిగాఉండియునాన్ను;మరియుఅదేమైయునన్పప్టికీ,అదిఎంతవింతగా
కనిపించినపప్టికి, పర్భువు మీద మనసుస్ పెటిట్, పర్భువు చెపిప్నది చేయవలెనని
నేనుఎరిగియునాన్ను.
98 మరియు నేను వెనుకకు మరలి, తిరిగి ఆ సాయ్డిల్ వదద్కు తడుముకుం
వెళాళ్ను. ఓ, ఆ మంచుజలుల్ ఎకుక్వగా పడుచునన్ది; కాబటిట్ చీకటి అగుచునన్ది.
మరియు నేనకక్డ రుచ్ని, మరలా నా కోటును లేదా నా చొకాక్ను ఈ
విధంగా ఆ లెనుస్పై పెటాట్ను; రుచ్ని నేను ఇటుల్ ఆలోచించాను, “నేనికక్డ ఏమి
చేయుచునాన్ను?నేనెందుకనితిరిగిఇకక్డికివచాచ్ను?”
99 మరియు నేను కొదిద్ నిమిషములు వేచియునన్ తరావ్త, నేను లేచి మరలా
బయలుదేర నారంభించాను మరియు నేనెపుప్ వినగోరేంత సప్షట్ంగా ఒక
సవ్రము ఇటుల్ పలికినది, “నేను మాయ్కాశాములకు సృషిట్కరత్ను! నేనే ఆ
గాలులనుమరియువరష్మును కలుగజేసినవాడను.” అపుప్డు నేనునాటోపీ ని
తీసివేసాను.
100 “గొపప్యెహోవా,అదినీవేనా?”అనినేననాన్ను.
101 ఆయనఇటుల్ చెపెప్ను, “ఆసముదర్ంమీదవీచుటకుగాలినిరపిప్ంచువాడను
నేనే. అలలను కిందికి పోవునటుల్ చేయునది నేనే. మాయ్కాశములను
సృజించినది నేనే. ఆ ఉడుతలు కలుగునటుల్ పలకమని నేను నీతో చెపప్గా, మరి
అవిఉనికిలోకిరాలేదా?నేనుదేవుడనైయునాన్ను.”
102 ఇపుప్డు, ఒక సవ్రముమీతోమాటాల్డినయెడల, అపుప్డుమీరులేఖనముతో
దానిని సరి డండి. అది లేఖనానుసారముగా లేనియెడల, మీరు దానిని
విడిచిపెటట్ండి; అది ఎంత తేటగా ఉనాన్గానీ నేను లెకక్చేయను, మీరు దానికి
రముగాఉండండి.

103 “అవునుపర్భువా”అనినేనుఅనాన్ను.
104 “ఆ తుఫాను మరియు గాలులతో పొమమ్ని పలుకుము మరియు అవి
వెళిళ్పోవును.” అని ఆయన చెపెప్ను. ఇపుప్డు నా యెదుట ఈ బైబిలు
ఉండియునన్ది,నాజీవముదానిలోనేఉండియునన్ది.
105 నేను పైకి లేచి, “పర్భువా, నేను నీ సవ్రమును సందేహించడంలేదు,” అని
అనాన్ను. “మేఘములారా, మంచు, తుఫాను, మంచుజలుల్, నేను మిమమ్లిన్
ఆగిపొమమ్ని గదిద్ంచుచునాన్ను. యేసుకీసుత్ నామములో, మీ సథ్లములకు
పొండి! మా వేటను ముగించుకొను వరకు మరియు నా సహోదరులతో నేను
వెళిళ్పోవువరకు, రుయ్డు వెంటనే బయటకు వచిచ్, ఇంకా నాలుగు రోజుల
వరకుపర్కాశి త్ఉండునుగాక,”అనినేనుచెపాప్ను.
106 అది వేగంగా బయలుదేరి, కేవలం “ ష్,” మం వెళిళ్పోయినది.
మరియుఅది “ ష్” మని బయలుదేరి వెళు , పిదప “ య్, య్, య్, య్”
అనిఆగిపోయెను!
107 నేను కదలకుండా అటేల్ నిలబడిపోయాను. మరియు అకక్డ ఏమి
జరుగుతునన్దాయని,నాసహోదరులుఆలోచి త్ ఉనాన్రు.మరియుఆమంచు
జలుల్ కురవడం ఆగిపోయినది. ఆ పరవ్తాల గుండా గాలి సుడులు తిరుగు
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వచిచ్, ఆమేఘములనుపైకెతిత్, ఒకటిఈవైపుకు; రుప్, పడమర,ఉతత్రమరియు
దకిష్ణానికి తేలజేసినది.మరియుకొదిద్ నిమిషాలోల్నే ఆ రుయ్డువెచచ్దనముతో
చకక్గాపర్కాశించెను.అదిసతయ్ము!అదిసతయ్మనిదేవునికితెలియును.
108 నేనునాటోపీతీసేసి, కేవలంచు ట్ త్, నేనకక్డ నిలబడాడ్ను; నేను…
మీరంటారు…నేను రిత్గాచలనంలేకుండాఅయిపోయాను.
109 “ఇదంత సృషిట్కరత్యైన దేవుని చేతులలోనేయునన్ది. ఆయన నాతో
ఏమిచెపుప్చునాన్డు?”అనినేనుఆలోచించాను.
110 మరియు నేను నా తుపాకీని తీసుకొని, ఆ లెనుస్ను తుడిచి, ఆ కొండ
దిగటానికి తిరిగి నడవడం పారంభించాను, అపుప్డు ఏదో నాతో ఇటల్నన్ది. “ఈ
అరణయ్ములోనీవునాతోఎందుకునడవ డదు?నీవునాతోనడువుము.”
111 “సరే, పర్భువా, నా హృదయమంతటితో నడిచెదను, నేను చేయగలిగే అతి
గొపప్ కారయ్ములో ఇది ఒకటిగా ఉంటుంది, అది నీతో నడుచుటయే.” అని
నేననాన్ను. కావున నా భుజమునకు నా తుపాకీని తగిలించుకొని, మరియు ఆ
దారిగుండా నడుచుకుం వెళళ్డం పారంభించాను; ఎనన్ ఒక గొడడ్లివేటు
పడనటువంటి, కనయ్ కలప అనగా సాగుచేయబడని అడవిలోని ఆ కలప వృకాష్ల
గుండానడవసాగాను.
112 మరియు అకక్డ నివసించు జంతువులు తరచుగా తిరగడం వలల్ ఏరప్డిన
ఆ బాటలలో నేను నడుచుచుండగా, నాకిటుల్ అనిపించినది, “ఆ చోటునకు నేను
వెళెళ్దనని నేను నముమ్చునాన్ను…నినన్ మా వివాహ వారిష్కోతస్వము, మరియు
ఎకక్డైతేఒకచినన్కొండగటుట్పైనఆసెప్న్వృకష్ములయొకక్చినన్గుబురుల్ఉనన్వో
అచచ్టికి వెళిళ్ మరియు మేడా కు ఒక చినన్ అభివందనంగా కేవలం కొనిన్
కష్ణాలుఅకక్డనిలుచుంటాను.”మరియునేనిటల్నాన్ను, “మావారిశ్కోతస్వమునకు
కేవలంఒకఅభివందనంగానేనుఅచచ్టికివెళెళ్దననినేనునముమ్చునాన్ను.పిదప
ఈ దటట్మైన కలప వృకష్ములలో, ఈ పర్కక్గా తిరిగి కిందకు వెళాత్ను, మరియు
మా లుగాతిరిగి, కొరల్ శిఖరాల వైపుగావెళిళ్ మరియుదానిగుండాతిరిగి ఆ
దారిలోకిందకువెళెళ్దను.”ఆవిధంగాఆనంది త్ నడవసాగాను.
113 “తండీ, నీవు నాతో నడుచుచునాన్వని నాకు తెలియును. మరియు ఇది
ఎటువంటి భాగయ్ం కదా; సవ్యంగా ఆ దేవుడితో కాకుండా నేను నడవటానికి
గొపప్వారువేరెవరు లేరు.”అనినేననాన్ను.మరియుఆవెచచ్నిఎండవేళలో!
114 నేను ఆ పరవ్తాల నుండి బయటకు వచిచ్నపుప్డు డా ఆ పెటోలు
బంకులవదద్ నేను ఆగినపుప్డు, “అందమైన రోజు!” అని నేననాన్ను. డు
రోజులు గడిచాయి. ఆ దేశములో ఆ భాగములోనాలుగు రోజుల వరకు వరష్ం
అసలు పడలేదు. పర్తిరోజు రుయ్డు పర్కాశించాడు. సహోదరులారా అది
నిజమేనా? [ఆ సహోదరులు, “ఆమేన్” చెపుప్చునాన్రు.—సంపా.] శారా?
ఆకాశములోఒకమేఘము డాలేకుండెను.
115 మరియునేనుబయటఒకపెటోలుబంకువదద్కువచాచ్ను, “నిశచ్యంగా,ఒక
అందమైనరోజు”అనినేననాన్ను.

అవును, నిజమే!
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“చాలాపొడిగాఉండియునన్ది,”అనినేననాన్ను.
116 “ఇది ఒక వింత విషయము! మీకు తెలుసామనకొక పెదద్ మంచుతుఫాను
రాబోవుచునన్దని వారుమాకుచెపాప్రు, కానీ అకసామ్తుత్గా అది ఆగిపోయినది”
అనిఈపనివాడుచెపాప్డు.
117 నేను య్ మెకిస్కో సరిహదుద్ వదద్కు వచాచ్ను. ఆ ఉదయమున మేము
బయలుదేరి, ఏదైనా తెచుచ్కొనుటకు నా కుమారుడైన బిలీల్ మరియు నేను
అకక్డొకచినన్సథ్లమునకువెళాళ్ము…మరియునేనిటల్నాన్ను, “నిశచ్యంగా,ఇది
ఒకఆహాల్దకరమైనదినము”

“అవును,నిశచ్యంగా!” అనిఅనాన్డు.
“ డటానికిచాలాపొడిగాఉనన్టుల్ కనిపిసుత్ంది,”అనినేననాన్ను.
“అవునుఅదిఅటేల్యునన్ది,”అనిఅతడనాన్డు.
“నీవుఇకక్డవాడవేనా?”అనినేనుఅడిగాను.

118 “లేదు, నేను విసాక్నిస్న్ నుండి వచాచ్ను,” అని చెపాప్డు లేదా
ఎకక్డినుండోయైయునన్ది. “దాదాపు ఇరువది సంవతస్రాలుగా నేను ఇకక్డే
ఉంటునాన్ను,కావుననేనికక్డివాణేణ్అనిమీరనవచుచ్ను”అనిఅతడనాన్డు.
119 “అలాగైతే నీవు సాథ్నికుడవేనని నేను అనుకుంటునాన్ను,” అని నేననాన్ను.
ఇంకా నేనిటల్నాన్ను, “అవునయాయ్ వాతావరణం చాలా పొడిగా ఉనన్టుల్
కనిపించుచునన్ది.”
120 “మీకు తెలుసా విచితర్మైన సంగతి జరిగినది!” అని అతడనాన్డు.
“విపరీతముగా మంచు పడు , ఒక పెదద్ మంచు తుఫాను రానునన్దని
హెచచ్రికలు జారీ చేయబడినవి; మరియు వాసత్వానికి అది మొదలైంది అయితే
పిదపఆగిపోయింది!” అనిఅతడుచెపాప్డు.
121 ఇంతపర్శాంతంగాఉండగా, “మీరుఅలాఅనకండి”అనినేననాన్ను.
122 మరియునేనుఇంటికి వచాచ్ను. ఒక మంచుతుఫానురానైయునన్ది గనుక
నీవు ఆ దారి గుండా వెళళ్వదద్ని తనకు చెపప్బడినదని సహోదరుడు టామ్
చెపాప్డు. అయితే కనీసం ఒకక్ వరష్పుజలెల్నా లేక మరేదైనా పడకుండానే సరిగాగ్
ఆ పాంతం గుండానే అతడు వచిచ్యునాన్డు! డండి, ఆయన ఎపుప్
ఉనన్టుట్గానేఇంక ఆయనదేవుడైయునాన్డు. శారా?
123 అకక్డికినడుచుకుం నేనుఅలావెళుళ్చునాన్ను…ఇపుప్డు,ఈభాగము,
నా భారయ్కు ఈ టేపు అందవదద్ని నేను ఆశిసుత్నాన్ను. శారా? అయితే నేను
మీకు ఒక సంగతిని చెపప్బోవుచునాన్నుమరియుఇపుప్డు, నేను—నేనుమీతో
చెపప్ను…నేను మీతో కేవలం సతయ్మునే చెపాత్ను, డండి మరియు దానిని
చేయవలసిన ఒకే ఒక విధానముఅదేయైయునన్ది.మావారిష్కోతస్వములనాడు
నేను ఈయాతర్లకు వెళుళ్ట గురించి ఆమె ఎందుకు ఫిరాయ్దు చేయలేదని నేను
చాలాసారుల్ ఆలోచించాను. నా మనసులో నేనేమి నిరణ్యించుకునాన్నో మీకు
తెలుసా? నేనిటుల్ అనుకునాన్ను, “ఇంటినిండా జనాలు ఉంటారు, మరియుఆపై
నేను ఎలల్పుప్ , ఉదికత్తతో ఉంటానని మీకు తెలుసు గదా. మరియు నేను
మాటాల్డేదంత , నేను దేవుడి గురించి, లేదా బైబిల్ లేదా అటువంటి దాని
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రిచ్యే మాటాల్డగోరుదును. బహుశా తనకది చినన్ విశాంతిగా ఉంటుందని

ఆమె భావిసుత్ందేమో గనుక కొదిద్రోజులు ఆమె ననున్ వేటకు వెళళ్నిసుత్ంది.”
అకక్డికివెళు నేనుసగందాని రిచ్యేఆలోచించసాగాను.
124 అది, నేను…నేను ఆమెకు కష్మాపణ చెపాత్ను, మరియు అటువంటి
ఆలోచనలకై ననున్ కష్మించమని నేను దేవుడిని పారిధ్ంచాను. ఎందుకంటే
నేనకక్డికి వెళుళ్ , “మంచిది, ఆమె అటల్నుకొనును…మంచిది, ఓ, మై! మీకు
తెలుసా, ఆమె ఒక పనిమంతురాలు, మరియు—మరియు అనిన్ వేళలా ఆమె
వంటగదిలోనోలేదావేరెకక్డోఉనన్పుప్డు…”
125 మరియు ఆమెను రిచ్ మీలో ఎవరికైనా తెలుసుకదా, ఆ వాషింగ్ మిషన్
ఎపుప్ పనిచే త్నే ఉంటుంది. మరియుకావున నేనుబయటకువెళిళ్, ఆమెను
దగగ్రికి లాగి; నేనిటల్నేవాడిని, “అలా ఉతుకు నే ఉండకు. నాతో మాటాల్డు,
డు నేను నినున్ పేమిసుత్నాన్ను. నీవు నాతో ఏమైనా చెపప్వలెనని నేను

కోరుచునాన్ను;నీవునుననున్పేమించుచునాన్వనినాతోచెపుప్ము.”
126 “మంచిది,నేనునినున్పేమించుచునాన్ననినీకుతెలుసు,”అనిచెపిప్, వెంటనే
ఎపప్టిలాగానేగటిట్గాఉతుకు ఉండేది.
127 “నీవుదానినిచేయడంనాకిషట్ంలేదు. నీవులోపలికి వచిచ్మరియునాపర్కక్న
రొచ్వలెననినేనుకోరుచునాన్ను.”అనిఅనేవాడిని.

128 “ఓ,బిల్,నాకుబోలెడంతపనిఉంది!”అనిఆమెఅనేది.
129 మరియు, “మంచిది, డు, నేనికక్డికి రావడం వలల్, తన పని
చేసుకొనుటకు ఆమెకు సమయం దొరుకుతుంది.” అని నేను అనుకునాన్ను.
అకక్డదానిని రిచ్ఆలోచి త్ వెళుళ్చునాన్ను.

ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకొనండి, నేను వాకయ్ం ఎదుట ఉనాన్నని మీరు
చుటకునేనుఈబైబిల్నుఇకక్డపైనఉంచాను.
నేనుఅలానడుచుచుండగా,నాకుఏదోజరిగినది.నేను…

130 మొదట,హనీ న్కునేనుఆమెనుఅకక్డికితీసుకువెళిళ్నపప్టిదాని రిచ్
ఆలోచించసాగాను. అపుప్డు ఆమె నలల్ని జుటుట్ కలిగి, గోధుమరంగు కళళ్ను
కలిగియునన్ ఒక అందమైన యువతి మరియు నేను ఆమెను ఎతుత్కొని ఈ
మొదుద్ల మీదుగా వెళుళ్చుండేవాడిని మరియు పర్తీది మీకు తెలుసు గదా?
మరియు నేనెకక్డైతే కొనిన్ ఎలుగుబంటల్ను చంపానో ఆ చోటుకు ఆమెను
తీసుకొని వెళుళ్టకు పర్యతిన్ంచసాగాను. మరియు నేను, ఈ ఎలుగుబంటుల్
దొరికిన ఆ చోటును ఆమెకు పించగోరాను. మరియు కావున…మరియు
ఆమె నా కౌబాయ్ టల్ను వేసుకునన్ది. మరియు అది దాదాపు ఇరువది—
రెండు, లేదా ఇరవై ఒకక్ సంవతస్రముల కితం విషయమైయునన్ది; అది
ఇరువది—రెండు సంవతస్రముల కితం సంగతియని నేను నముమ్చునాన్ను.
మాకు 1941 లో వివాహము జరిగినది. మరియు ఆమెను ఎతుత్కొని నేనా
మొదుద్లనుదాటుకుం వెళేళ్వాడిని.
131 మరియు నేనిటల్నుకునాన్ను, “ఇపుప్డు, పాపం ఆ దీనురాలు, ననున్
భరించుకుం ఉనన్ది, ఆమె వెం కలు తెలల్బడిపోయినవి.” అవును,
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“సరి,” అని నేననుకొని మరియు నేను వెళు , “అహ్ మ్!” [సహోదరుడు
బెనాహ్మ్ తన గొంతును సవరించుకునాన్రు.—సంపా.] నేను కొదిద్రోజులుగా
గడడ్ం చేసుకోలేదు మరియు నాకు డా తెలల్ వెం కలు వచేచ్శాయని నేను
కనుగొనాన్ను! మరియు ఇకక్డినుండి నా గడడ్ం నెరవడం నేను గమనించాను,
నేను ఇటుల్ అనుకునాన్ను, “వృదధ్బాలుడా, ఇపుప్డిక నీ పని అయిపోవచిచ్నది.
డు, నీవు, నీవేదైనాచేయబోవుచునన్యెడల, నీవుతవ్రపడుటమంచిది.నువువ్
డా,వృదుద్డవగుచునాన్వు” శారా?

132 మరియు కావున నేను అలాగు వెళిళ్నపుప్డు, ఏదో జరిగినది. ఉనన్టుట్ండి,
పర్తీ కదలికలోను, పర్తి విధానములో , నేను ఒక అబాబ్యి వలెనె
ఉనాన్ను, ఒక అబాబ్యి లాగా నేను ఆలోచించాను. నేను నా తలను కిందకు
దించుకొనియునాన్ను పిదప నేను పైకి శాను. మరియు ఆమె నాకు
ఎపుప్ కనిపించినంత తేటగానే, తన చేతులను చాచి ఆమె నా యెదుట
నిలబడియుండెను.మరియునేనుఆగి,నాముఖమునుతుడుచుకునాన్ను. నేను
శాను. “మేడా,అదినువేవ్నా,హనీ?”అనినేననాన్ను.

133 నేను ఇటు సి, “ఇపుప్డు ఏమి జరిగినది?” అని అనుకునాన్ను. మరియు
నేనిటల్నుకునాన్ను, “అవును, నేను ఆయనతోనడుచుచునాన్ను.” మరపుప్డు అది
మారిపోయినది, నేను మరలా తిరిగి ఒక వృదుద్డనైపోయాను, మరియు ఆ
దరశ్నమునాయెదుటనుండివెళిళ్పోయినది.
134 మరియు నేను ఆగిపోయాను; మరలా నేను నా టోపీని తీసివేసి,
దానిని నా హృదయంపై పెటుట్కునాన్ను. “యేసు, కొనిన్ సంవతస్రాలుగా నా
హృదయం ఎంతోభారముతోనిండియునన్ది. నేనుభారంతో నిండియునాన్నని
నీకు చెపప్నకక్రేల్దు. నేను పశాచ్తాత్పపడాడ్ను, నేను పశాచ్తాత్పపడాడ్ను,
నాకు తెలిసినదంతయు నేను చేశాను. మరి ఎందుకని ఈ భారం ననున్
విడిచిపెటుట్టలేదు?”అనినేననాన్ను.
135 మరియు నేను మళీళ్ నడుచుకుం వెళళ్డం పారంభించాను. నాకు
ఎదురుగా దాదాపు ముపెఫ్, నలభై గజాల రములోనునన్ ఈ చినన్ గుటట్పైకి
ఎకక్డం పారంభించాను; అయితే నేను ఈ చినన్ గుటట్ను ఎకిక్యుండగా, నాకు
చాలా నీరసంగా అనిపించడం మొదలైంది. మరియు అచచ్ట ఒక చినన్ ఆసెప్న్
చెటుట్ ఉనన్ది, అది సుమారు పది అంగుళాలు ముందుకువచిచ్ ‘L’ ఆకారము
లాగా తయారై, ఆపై మళీళ్ పైకి వెళిళ్ంది. మరియు నేనకక్డికి చేరుకునన్ వెంటనే,
నాకుబలహీనంగాఅనిపించినది, నేనుతడబడుచుంటిని.కావునసరిగాగ్ నేను…
నేను మళీళ్ నా టోపీని పెటుట్కునాన్ను. మరియు ఆ చినన్ ఆసెప్న్ పై నా తలను
వాలాచ్ను; నేనుదానిపైఆనుకొనుటకుఅదిసరిగాగ్ నాకుసరిపోవునటుల్నన్ది. అది
నిజంగా ఒక చినారు వృకష్ము. మీరు డండి, అది ఒక కొండ రావిచెటుట్వలె
కనిపించుచునన్ది. మరియు అది…నేనుదానికి ఆనుకొనియునాన్ను. మరియు
నేను నా తలను వంచుకొని అకక్డ నిలబడియునాన్ను, ఆ వేడి రయ్కిరణాలు
నావీపునకుతాకుచునన్వి. మరియు “ఆ వరష్మును, ఆగాలిని వెళళ్గొటిట్నది అదే
దేవుడు!” అనినేనుతలంచాను.
136 మరియుఏదో“పాట్,పాట్,సాప్ట్”అనేశబద్ంనాకువినిపించినది.
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137 నేనిటల్నుకునాన్ను, “అది ఏమిటి? నీళళ్నీన్ డా ఆరిపోయినవి. రుయ్డు
పర్కాశించుచునాన్డు. మరి ఆ సాప్ట్ శబద్ం ఏమిటి?” నేను కిందకు డగా;
అవి నా తెలల్ని గడడ్ం మీదనుండి కారుతునన్, నా కనీన్ళేళ్ మరియు అవి నా
ముందునన్టువంటి, దేవుడుఎండిపోజేసినఆఎండుటాకులమీదపడుచునన్వి.
నేనుఈ విధంగా అకక్డ ఆ వృకష్మునకు ఆనుకొని నిలుచ్నాన్ను. నా చెయియ్,ఈ
చెయియ్ కిందకునన్ది,నాతలఆచెటుట్కుఆనుకొనియునన్ది,నాచేయిఈ విధంగా
తుపాకీయొకక్జోలెపైయునన్ది,అలాఏడుచ్కుం నిలబడియునాన్ను.
138 “దేవా, నీ సేవకుడిగా ఉండుటకు నేను అరుహ్డను కాను” అని నేననాన్ను.
మరియు నేనిటల్నాన్ను, “ననున్, ననున్ కష్మించు. నేను—నేను ఒక…నేను
చాలా పొరపాటుల్ చేసియునాన్ను. పర్భువా, నేను ఉదేద్శ రవ్కంగా పొరపాటుల్
చేయలేదు.నీవునాపటల్ఎంతోమంచితనానిన్ పించావు.”
139 నేను కళుళ్ సుకొనియుండగా, సాట్ంప్, సాట్ంప్; సాట్ంప్ సాట్ంప్ అని ఏదో
వినిపించినది.
140 నేను నా కనున్లెతిత్ డగా, డు జింకలు సరిగాగ్ నా యెదుటకు వచిచ్
నిలబడియునన్వి. అపుప్డు నేనిటుల్ అనుకునాన్ను, “సహోదరుడు ఇవాన్స్ కొరకు
ఒకటి సహోదరుడు ఉడ్స్ కొరకు ఒకటి ఉనన్ది. కానీ డు, నేను వేటికొరకైతే
వెదకుచునాన్నో సరిగాగ్ ఆ డు జింకలు అకక్డ ఉండియునన్వి.” ఇపుప్డు,
ఆ వరష్పు నీరు ఆరిపోయినది; నేను, నా తుపాకీని తీసుకోవడానికి ముందుకు
జరిగాను. నేనిటల్నాన్ను, “నేనుదానిని చేయలేను. నేనుదానిని చేయనని దేవునికి
వాగాద్నము చేసియునాన్ను.” శారా? “నేను దానిని చేయనని ఆయనకు
వాగాద్నంచేశాను.”
141 మరియునాతోఏదోఇటుల్చెపిప్నది, “కానీఅవిసరిగాగ్ఇకక్డేఉనన్వి!”
142 మరియు, “అవును, సా-…‘దేవుడు, నీ చేతికి అతణిణ్ అపప్గించెనని నేను
చెపుప్చునాన్ను, అని ఒకసారి దావీదుతో ఒక—ఒక వయ్కిత్ చెపాప్డు కదా!’” అని
నేనుఅనుకునాన్ను.అదిరాజైనసౌలు రిచ్అనిమీకుతెలుసు.
143 “అతనకక్డ పడుకొనియునాన్డు, అతణిణ్ చంపివేయుము!” అని యోవాబు
అతనితోచెపాప్డు.
144 మరియు“దేవుడుఅభిషేకించినవానినిముటట్డంనాకు రమగునుగాక.”
అనిఅతడుఅనాన్డు.
145 అయితేఆజింకలుఅకక్డ నిలొచ్నినావైపు సినవి. “అవితపిప్ంచుకోలేవు.
తపిప్ంచుకోడానికి వాటికి ఏ దారి లేదు. అవి నాకు కనీసం ముపెఫ్ గజాల
రములో డా లేవు. మరియు ఈ తుపాకీని కలిగియుండి, నేనికక్డ

నిలబడియునాన్ను, మరకక్డే ఆ డు జింకలునన్వి. లేదు, నేను దానిని
చేయలేను.నేను—నేనసలుఅలాచేయలేను.”అనినేనుఅనుకునాన్ను.అదిఒక
తలిల్ జింక మరియురెండు పెదద్ జింక పిలల్లైయునన్వి. కావున నేను—నేను—
నేనసస్లు ఆతుపాకీని తీయలేకపోయాను. “నేనటుల్ చేయలేను” అని నేననాన్ను.
నేనసస్లు కదలలేదు. నేనుకేవలంఅచచ్టఉండిపోయాను.నేనిటల్నాన్ను, “దానిని
చేయనని నేను దేవునికి వాగాద్నము చేశాను గనుక, నేను దానిని చేయలేను. ఆ
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సహోదరులునన్పప్టికినీవారికి—వారికి ఆ జింకలుఅవసరం లేదు. శారా?
నేను—నేనుదీనినిచేయలేను.నేనుదానినిఅసస్లుచేయలేను.”
146 మరియు ఆ తలిల్ జింక నడుచుకుం , వచిచ్నది. ఇపుప్డు వినండి,
నాలుగైదు రోజులుగా, దాదాపు ఒక వందమంది అకక్డపైన వాటిని
వేటాడుచుండిరి. భయం కలిగించే ఆ మొదటి చన ఏమిటంటే,
ఎరుపురంగే…మరియు నేను ఒక ఎరర్ని చొకాక్ను, ఎరర్ని టోపీని
ధరించియునాన్ను. ఆమొదటి చనతోనే అవి వెళిళ్పోతాయి; కానీ ఆ డు
జింకలు,సరిగాగ్నావైపే త్అకక్డేనిలబడియునన్వి.
147 “తలీల్, నీపిలల్లిన్తీసుకొనిఅడవిలోనికివెళిళ్పొముమ్.నీవునాచేతులోల్ఉనాన్వు.
నేను…నీపాణాలునా చేతులోల్ ఉనన్వి. కానీ నేను నినున్ గాయపరచను. నేనలా
చేయనని దేవునికి వాగాద్నం చేశాను” అని నేననాన్ను. శారా? మరియుఅది
నాకుఇంకాదగగ్రగా నడిచి వచిచ్నావైపు సింది.దాదాపు, నేరుగానాచేతులోల్
నుండి అవి తినగలిగేంత దగగ్రగా అవనీన్ నడుచుకుం వచిచ్నవి. మరియు
నేరుగావాటిమీదకుగాలి వీచుచునన్ది. కాబటిట్ అది వెనుకకు తిరిగి, మరి అవనీన్
డాకొదిద్గావెనుకకువెళిళ్నవి.

148 మరియు అది మరలా వెనుకకు వచిచ్, సరిగాగ్ నా దగగ్రకే నడుచుకుం
వచిచ్నది. నేనసస్లు కదలలేదు; కేవలం అకక్డ నిలబడియునాన్ను. “అడవిలోకి
వెళిళ్పో; దానిని నేను డా పేమిసాత్ను. బర్తుకు! , నీ పాణం నా
చేతులోల్ ఉంది, కానీ నేను నినున్ వదిలేసుత్నాన్ను. నువువ్ తపిప్ంచుకోలేవు. నువువ్
తపిప్ంచుకోలేవని నీకు తెలుసు,” అని నేననాన్ను. కేవలం ఒకక్ కష్ణంలో, లేదా

డు కష్ణాలోల్ నేనెంత వేగముగా కాలచ్గలనో అంత వేగముగా కాలిచ్, ఆ
డు జింకలిన్ ఎలాగైనా నేను చంపివేయగలను, మరియు సరిగాగ్ నా పర్కక్నే

నిలబడియుండగా ఇక అవి తపిప్ంచుకోలేవు. శారా? నేనింకా ఇటల్నాన్ను,
“నేను మిమమ్లిన్ వదిలివేయుచునాన్ను. వెళిళ్, బర్తకండి.” మరియు నేనకక్డే
నిలబడాడ్ను.అవినడుచుకుం ,ఆఅడవులలోనికివెళిళ్పోయినవి.
149 నేనునాముఖమునుఅలాతుడుచుకునాన్ను,మరియుసరిగాగ్ అపుప్డే ఏదో
జరిగినది. ఒక మేఘమునుండి కాదు గానీ నేరుగా ఆ నీలిఆకాశం నుండి, ఒక
సవ్రముఎంతోసప్షట్ంగామాటాల్డినది.ఇదంతా డాకేవలందాదాపు…కేవలం
కొదిద్ సమయములోనేజరిగిపోయినది.మరియుఒకసవ్రముమాటాల్డిఇటల్నన్ది,
“నీవాగాద్నమునునీవుజాఞ్పకంచేసుకునాన్వు.అవునా?”
150 “అవును,పర్భువా.”అనినేననాన్ను.
151 “నేను డా నా వాగాద్నమును జాఞ్పకం చేసుకుంటాను. ‘నేను నినున్ ఏ
మాతర్మునువిడువను,నినున్ఎనన్డునుఎడబాయను’”అనిఆయనఅనాన్డు.ఆ
భారమునాహృదయమునుండితొలగిపోయినది.అపప్టినుండిఅదిలేకుండెను;
మరలాఎనన్ అదిఉండకుండునుగాక.
152 తరువాత నేను సాన్ కు వచాచ్ను. విచితర్మైన విషయమేమిటంటే నేను
వచిచ్నపప్టి నుండి అటువంటిది ఎనన్ జరగలేదు. దేవుడే ఆ ఘడియకొరకు
దానిని పటుట్కొనియునాన్డని నేను—నేను నముమ్చునాన్ను. ఏదో జరగడానికి
ఇపుప్డుసమయంసమీపించినదనినేనునముమ్చునాన్ను.
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153 మనము ఈ సతయ్మును సీవ్కరించగలిగితే అంతే చాలు! ఇపుప్డు ఒకక్
కష్ణం. “మీలో ఉనన్వాడు లోకములో ఉనన్వాని కంటె గొపప్వాడు” అను ఈ
లేఖనముయొకక్ భావమును మనము గర్హించగలిగితే చాలు. మనము దానిని
గర్హించలేము, అయినపప్టికీ మేముదానిని నముమ్చునాన్మని మనం చెపాత్ము.
మరియు అది సతయ్మని మనకు తెలియును, కాని మనము నిజంగా దానిని
గర్హింపకయునాన్ము.

…మీలోఉనన్వాడులోకములోఉనన్వాని కంటెగొపప్వాడు.
మీలోఉనన్ ఆగొపప్ది ఏమిటి? అది అభిషికుత్డైన కీసేత్! కీసుత్లో ఉనన్ దేవుడు

మీలోఉనాన్డు. “మీలోఉనన్వాడులోకములోఉనన్వానికంటెగొపప్వాడు.”
154 అపుప్డాయన మీలో ఉనన్యెడల, ఇకను జీవించునది మీరు కానే కాదు,
మీలో జీవించుచునన్ది ఆయనే. శారా? ఇక అది మీ ఆలోచన కాదు,
దీని రిచ్ మీరు ఏమనుకుంటునాన్రనన్ది కాదు; అది ఆయన దీని రిచ్
ఏమి చెపాప్డనన్దైయునన్ది. శారా? అయితే, ఆయన మీలో ఉనన్యెడల,
ఖచిచ్తంగా ఆయన చెపిప్నదానిని ఆయన నిరాకరించడు. ఆయన దానిని
చేయలేడు. కాని ఆయన చెపిప్న దానిని ఆయన నెరవేరుచ్తాడు, మరియుఎవరి
దావ్రానైతే ఆయన తనను తాను ని పించుకోగలడో ఆ వయ్కిత్ని కనుగొనుటకు
ఆయనపర్యతిన్ంచుచునాన్డు.
155 ఇపుప్డు, దాని అరధ్ం ఆయన దానిని పర్తియొకక్రికి చేయవలసియుందని
కాదు. మోషే ఇశాయేలీయులను నడిపించిన కాలంలో, మోషే ఒకక్డే
ఎనున్కోబడినవాడు. మిగతావారు కేవలం ఆ వరత్మానమును వెంబడించిరి.
శారా? కొంతమంది లేచి దానిని అనుకరించుటకు పర్యతన్ము చేసిరి,

అపుప్డు దేవుడుఇటుల్ చెపెప్ను, “మిమమ్లిన్ మీరుపర్తేయ్కపరచుకొనుడి,” మరియు
వారినిమింగివేసెను. శారా? శారా?
156 అయితే ఇపుప్డు, “మీలో ఉనన్వాడు లోకములో ఉనన్వాని కంటె
గొపప్వాడు,” యేసుకీసుత్లో ఉనన్టేల్ దేవుడు మీలో ఉనాన్డు. ఎందుకనగా,
దేవుడు ఏమైయునాన్డో అదంతా కీసుత్లో కుమమ్రించినాడు; మరియు కీసుత్
ఏమైయునాన్డో అదంతా ఆయన సంఘములో కుమమ్రించాడు. డండి,
దేవుడుమీలోఉండుటఅంటేఅదే, “మీలోఉనన్వాడు.”
157 గాలులు మరియు అలలు ఆయనకు, ఆయన మాటకు లోబడుటలో
ఎటువంటి ఆశచ్రయ్ం లేదు; ఆయన మాటలకు లోబడినవి ఎందుకనగా అది
ఆయన దావ్రా వచిచ్న దేవుని మాటయైయునన్ది. ఆయన ఒక మానవుడే; కాని
ఆయన శరీరధారియైన వాకయ్మైయునాన్డు. శారా? మరియు ఆయన
పలికినపుప్డు, అది దేవుడు, మానవ పెదవులదావ్రా మాటాల్డుటయైయునన్ది.
శారా? ఆ గాలులు మరియు అలలు సదుద్మణుగుటలో ఎలాంటి ఆశచ్రయ్ం

లేదు…ఆ గాలులను మరియు అలలను సృషిట్ంచిన ఆ సృషిట్కరత్యే ఆయనలో
ఉనాన్డు. ఇపుప్డు దాని రిచ్ ఆలోచించండి! నేను ముగించబోయేలోపు మీరు
ఇపుప్డులోతుగాఆలోచించండి. ఆయనమాటకుదయయ్ములుచచుచ్బడటంలో
ఎటువంటి ఆశచ్రయ్ం లేదు. అది ఆయనలోనునన్ దేవుడు. అది కీసుత్లోనునన్
దేవుడైయునాన్డు. ఆ దయయ్ములు చచుచ్బడినవి. ఆయనమాట పలుకగా తిరిగి
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మనెన్పోవుచునన్ మృతులుసైతం లేచారనుటలో ఎటువంటి ఆశచ్రయ్ం లేదు!
ఏలయనగా,ఆయనేఆవాకయ్మైయునాన్డు.

ఆయన లాజరుతో ఇటల్నాన్డు, అపప్టికే చనిపోయి మరియు
కంపుకొడు , నాలుగు దినములైనది; అతని ముఖము, ముకుక్ అపప్టికలాల్
రాలిపోయి ఉంటుంది, “లాజరు బయటకు రముమ్!” అపుప్డు చనిపోయిన ఆ
వయ్కిత్ తన పాదములపై లేచి నిలబడెను. ఎందువలన? అది దేవుడై యునాన్డు.
కీసుత్లో ఉనన్వాడు దేవుడే. మృతులు ఆయన సనిన్ధిలో నిలువలేకపోయిరి. అది
కీసుత్లోనునన్దేవుడైయుండెను.
158 ఆ గాలులు, ఇపుప్డు గురుత్ంచుకొనండి, దేవుడు ఆ గాలులను సృషిట్ంచెను;
అది వాయువు. దేవుడు ఆ అలలను సృషిట్ంచెను; అది నీరు. అయితే అపవాది
వాటిలోనికి పర్వేశించినపుప్డు, నాశనమును తీసుకువచుచ్టకు, వాడు దానిని
అలల్కలోల్లం చేశాడు. దేవునియొకక్ కుమారులుగా ఉండుటకే దేవుడుమానవుని
సృజించెను, కానీ అపవాది వారిలోనికి పర్వేశించినపుప్డు, డండి, అది
సమసయ్గా మారుతుంది. ఇపుప్డు, ఆ గాలిలోనికి పర్వేశించిన అపవాది వలల్నే
ఆ తుఫాను వచిచ్నది. ఆ గాలిని సృషిట్ంచిన ఆ సృషిట్కరత్, “నేను నినున్ సృషిట్ంచిన
చోటికితిరిగివెళుళ్ము,”అనిచెపప్లేడా?

ఆరోజునకొలరోడాకొండమీదనిలబడినదిఅదేసృషిట్కరత్కాడా? [సంఘము
“ఆమేన్”చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] శారా?

ఒక చేపను తీసుకొని మరియుదానిని విరిచి, మరొక చేపను సృషిట్ంచినది
ఆయనకాడా?వాసత్వానికిఆయనదానినికలిగియుండనకక్రేల్దు.ఆయనదానిని
పలికితేచాలును.

ఆ ఉడుతలను సృషిట్ంచిన సృషిట్కరత్ ఆయన కాడా? [సంఘము “ఆమేన్”
అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] కీసుత్లో ఉనన్వాడుమనలోఉనన్పుప్డు, డండి
ఆయనచేసినకియలనేఅదిపుప్డుచేయును,అదేకారయ్మైయునన్ది.

ఆయనమాటపలుకగామృతులుఆయనసనిన్ధిలోనిలువలేకపోయిరి.
159 డండి, “మరణించారు,” అని ఐదుగురి పామాణిక వా మ్లములు
మనము కలిగియునాన్ము మరియు పర్భువు దరశ్నమివవ్గా వారియొదద్కు వెళిళ్
వారిని తిరిగిలేపడం జరిగినది. అటువంటి ఒకాయనఇకక్డ రొచ్నియునాన్డు.
సరిగాగ్ ఇకక్డ రొచ్ని ఉనన్పుప్డే గుండెపోటుతో పడిపోయి, ఆ వయ్కిత్
చనిపోయాడు. మరియు ఈ రాతి ఇకక్డ సజీవముగా ఉనాన్డు; అకక్డే అతని
భారయ్ ఉనన్ది, ఆమె ఒక నరుస్. మేము వెళిళ్ సేసరికి అంతా అయిపోయినది,
అతని కళుళ్ తబడినవి మరియు చనిపోయాడు. మరి ఇపుప్డు ఇకక్డ
సజీవునిగా ఉనాన్డు. ఏలయనగా, “ఇకక్డ, మనలోనునన్వాడు, లోకములో
ఉనన్వాడికంటేగొపప్వాడు!” శారా?
160 ఆయన గొపప్వాడైయునాన్డు! ఆయన సృషిట్కరత్యైన దేవుడు! ఆ
గాలులు మరియు తుఫానులు ఆయనకు లోబడవలసియునన్వి. దయయ్ములు
చచుచ్బడిపోయినవి. ఆయనపర్కృతిని సృషిట్ంచినవాడుగనుకపర్కృతిఅంత
ఆయనకు లోబడినది. ఓ, మనము దాని రిచ్ ఆలోచించినపుప్డు, శరీరము
గగురొప్డుసుత్ంది. అపుప్డు ఈ సంగతులను మనము అరధ్ం చేసుకుంటాము,
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మీరు డండి. అదేమైయునన్ది? అది మానవుడు కాదు. మానవుడు దానిని
చేయలేడు; మానవుడు సృషిట్లో భాగమైయునాన్డు. శారా? అయితే ఆ
గాలులుమరియుతుఫానులుసృషిట్కరత్కేలోబడతాయి. శారా?

మరియు దానిని సృషిట్కరత్యే చేయగలడు, “ఎటల్నగా మీలో ఉనన్వాడు
లోకములో ఉనన్వాని కంటే గొపప్వాడు.” కలవరమును కలుగజేయువాడు,
లోకములో ఉనన్వాడై యునాన్డు. మీలో ఉనన్వాడు, ఆ గాలులను చేసిన
సృషిట్కరత్యైయునాన్డు. ఆయన ఆ దయయ్మును గదిద్ంచి, ఆ గాలులలోనుండి
బయటకు వెళళ్గొటట్గలడు, మరియు అకక్డ నిమమ్లమాయెను. ఆయన
దయయ్మునుగదిద్ంచిఆతుఫానులోనుండిబయటకువెళళ్గొటట్గలడు,మరియు
తుఫాను ఆగిపోయెను. ఆయన సృషిట్కరత్యైయునాన్డు. “మరియు మీలో
ఉనన్వాడులోకములోఉనన్వానికంటేగొపప్వాడైయునాన్డు.” శారా?
161 అపవాది ఈ లోకసంబంధియైయునాన్డు. ఈ లోకము వాడికి చెందినది.
అది ఎపుప్ వానికి చెందినదైయునన్ది. “తేజో నకష్తర్మా, వేకువచుకాక్, నీవెటుల్
ఆకాశమునుండి పడితివి?” డండి, ఈ లోకమువానికి చెందినదైయునన్ది.
వాడు పరలోకము నుండి బయటకు వెళళ్గొటట్బడినపుప్డు, వాడు తిరిగి
దానియొదద్కువచెచ్ను. శారా?
162 “ఈ రాజయ్ములనిన్ నావి, నేను వాటితో నా ఇషాట్నుసారముగా
చేయుదును,” అని కీసుత్తో చెపిప్నది వాడే. అవి వాడికి చెందియునన్వి మరియు
“లోకములో”ఉనన్వాడువాడేయైయునాన్డు.
163 యోహాను ఆ శిషుయ్లతో ఇటుల్ చెపిప్యునాన్డు, “కీసుత్విరోధి వచుచ్నని
మీరు వినాన్రు కదా, అది ఇదివరకే ఇకక్డ అవిధేయులైన పిలల్లలో కియ
చేయుచునన్ది. అయితే చినన్పిలల్లారా, మీరుఈలోక సంబంధులుకారు. మీరు
దేవునిసంబంధులైయునాన్రు.మరియుమీలోఉనన్వాడు,లోకములోఉనన్వాడి
కంటేగొపప్వాడు.”అదిమీలోనునన్కీసేత్!
164 మాయ్కాశములనుసృషిట్ంచినవాడుయేసుకీసుత్లోపర్తయ్కష్పరచబడినాడు;
కీసుత్నందునన్దేవుడు,లోకమునుతనతోసమాధానపరచుకొనుచుండెను.

“బెనాహ్మ్ సహోదరుడా, ఇంతకీ ఆయన దేవుని కుమారుడే గదా,” అని
మీరు అంటారనుకుందాం. సరే, ఆయన నిరంతరము, నితుయ్డగు దేవుడో కాదో
మనముకనుగొందాం.
165 యెహోషువా లో ఉనన్వాడు, ఆ రుయ్ని కంటెను గొపప్వాడైయునాన్డు.
మరియు యెహోషువా నీవలె మరియు నావలె, పాపములో జనిమ్ంచిన ఒక
మానవమా డైయునాన్డు. మరియు యెహోషువాలో ఉనన్వాడు, దేవుని
ఆజఞ్వలనపరిగెడుతునన్ఆ రుయ్ని కంటెనుగొపప్వాడైయునాన్డు.ఆ రుయ్ణిణ్
వెనుకకు వచిచ్ మరియు పర్కాశించమని దేవుడు ఆజాఞ్పించెను, మరియు అది
దేవునియొకక్ నియమముల చేత నియంతించబడి, పాలించబడుచునన్ది.
అయితే దేవునియొకక్ ఆ నియమముల కంటెను యెహోషువాలో ఉనన్వాడు
గొపప్వాడైయునాన్డు; ఎందుకనగా ఆ రుయ్నివైపు సి, “నీవునన్ చోటే
నిలువుము. మరియు చం డా నేను యుదద్ము ముగించేవరకు నీవునన్
చోటనే ఉండుము” అని యెహోషువా చెపిప్నపుప్డు, యెహోషువాలో ఉనన్ది
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సవ్యంగాసృషిట్కరత్యే.ఆ రుయ్డుమరియుఆచం నికంటే,యెహోషువాలో
ఉనన్వాడు గొపప్వాడు గనుక ఆ రుయ్డు మరియు చం డు ఆయనకు
లోబడెను.యెహోషువాలోఉనన్వాడు!
166 మోషేలో ఉనన్వాడు, ఐగుపుత్ కంటే గొపప్వాడు. ఐగుపుత్ సైనయ్ము
పర్పంచములోనే గొపప్ది, ఆ కాలములో వారు పర్పంచమును జయించారు.
అయితే మోషేలో ఉనన్వాడు ఐగుపుత్ కంటెను గొపప్వాడు, ఎందుకనగా
మోషే ఐగుపుత్ను జయించాడు. మోషేలో ఉనన్వాడు ఆ పర్కృతికంటెను
గొపప్వాడైయునాన్డు. దేవుడు తన వాకయ్మును మోషేకి ఇచిచ్, “నీవకక్డికి వెళిళ్
మరియు పర్కాశించకుండునటుల్ రుయ్నికి ఆజాఞ్పించుము” అని చెపాప్డని
మీరు ఎనన్డైనా అనుకునాన్రా? మరియు రుయ్డు గాడాంధకారమాయెను!
అది నిజమేనా? ఆయన మేఘములను వెనుకకు మళిళ్ంచి మరియు ఆ
రుయ్ణిణ్ పర్కాశింపజేయగలడు, లేదా ఆయన రుయ్ణిణ్ చీకటిగామారచ్గలడు.

ఆయన దేవుడైయునాన్డు; ఆయన తనకిషట్మైన దానిని చేయగలడు మరియు
విశవ్సించుచునన్బిడడ్లోఆయనఉండియునాన్డు!ఆమేన్.అదంతే.
167 అకక్డ ఒకక్ ఈగ డా కనిపించుటలేదు. బహుశా అది చలికాలం
కావచుచ్ను,అకక్డఈగలులేకుండెను,కానీదేవుడుమోషేతోఇటుల్చెపెప్ను, “వెళిళ్
నామాటలు పలుకుము, నీవు ఏమి చెపప్వలెనోదానిని నీమనసులోఉంచెదను.
మరియునీవకక్డికి వెళిళ్ నేలమీద కొంత ళిని తీసుకొని మరియుఆ ళిని
గాలిలోకివిసురుము.”
168 మరియు,“ఈగలుకలుగునుగాక!”అనిపలికెను.అపుప్డుకొనిన్గంటలలోనే
దాదాపుచాలాఅంగుళములఎతుత్నఆనేలమీదికిఈగలుముసురుకునన్వి. అది
నిజమేనా?అదిసృషిట్కరత్యైయునాన్డు!
169 అకక్డ కపప్లు ఏమి లేకుండెను, కావున అతడు తన కరర్ను చాపి
మరియు “కపప్లు కలుగును గాక!” అని పలికెను. మరియు అపుప్డు ఆ
భాగమంతాకంపుకొటేట్ంతగాఅంతటాకపప్లుపోగాయెను.అదినిజమేనా?

170 అతడు ఎరర్ సముదర్ము వదద్కు రాగా మరియు అది అతని మారగ్ములో
ఉనన్పుప్డు, “ఆ సముదర్ముతో మాటాల్డుము” అని దేవుడు చెపెప్ను. మరియు
మోషే సముదర్ముతోమాటాల్డెను; మరియు సవ్యంగా ఆ సముదర్ము కంటెను
మోషేలో ఉనన్ దేవుడు గొపప్వాడైయునాన్డు. అది నిజమేనా? ఓ, మై! ఇపుప్డు
మీరు డండి,మోషేలోఉనన్వాడు,లోకములోఉనన్వాని కంటెనుగొపప్వాడు.
మోషేలో ఉనన్వాడు, లోకములోనునన్ ఎటువంటి పర్కృతికంటెను గొపప్వాడు.
అతడుపర్కృతికి ఆజాఞ్పించెను. దేవుడుఅతనికి పలుకమనిచెపిప్న పర్తీది, అతడు
పలికెను,మరియుఅదిఆపర్కారమేజరిగెను.
171 అదేదేవుడుఈరాతిమనతోఉనాన్డు! కేవలంమనతోనేకాదుకానిమనలో
ఉనాన్డు!ఆయనమనలోఉనాన్డనిఆయనేఋజువుచేసాడు. “మీలోఉనన్వాడు,
లోకములోఉనన్వానికంటెగొపప్వాడు.”లోకానికిమనమెందుకుభయపడాలి?
172 ఇకక్డ ఒక రోజు వారు ఒక విధమైన డైనోసర్ యొకక్ పనున్
లాంటిది కనుగొనాన్రు, ఇకక్డ పైన…దాని రిచ్ మీరంతా వినాన్రని నేను
అనుకొనుచునాన్ను; ఇకక్డ పైన నయాగరా జలపాతము వదద్ అది దొరికినది.
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“అది ఆరు పౌండల్ బరువు ఉనన్దని” వారు చెపాప్రు. అది ఒక మానవునికి
చెందినదని వారు చెపాత్రని నేను అనుకునాన్ను, అయితే చివరకు అది
ఒక రకమైన పురాతన జంతువుగా వారు నిరవ్చించారని నేను—నేను
అనుకుంటునాన్ను. బహుశాఆ జంతువులు ఒకానొక సమయంలో మిమీద
నివసించియుండవచుచ్ను.ఇపుప్డుఅవిఎకక్డునాన్యి?

సరవ్శకుత్డైన దేవుడు డైనోసరల్ను మి మీదకు రమమ్ని ఆజాఞ్పించగా
రాబోయే ఒక గంటలో నలభై మైళళ్ విసీత్రణ్ంలో అవి వాయ్పించి ఉంటాయని
మీకు తెలుసా? దేవుడు ఈగల చేత ఈ పర్పంచానిన్ నాశనం చేయగలడని
మీకు తెలుసా? ఆయన ఈగలు కలుగునుగాక అని పలుకగలడు. అవి
చనిపోయినపుప్డు ఎకక్డికి వెళాత్యి? ఆ ఈగకు ఏమి సంభవిసుత్ంది? ఆ
మిడుతకి ఏమి సంభవిసుత్ంది? చలికాలం వసుత్ంది, మరపుప్డు వాతావరణం
సునాన్ కంటెను నలభై డిగీలు తకుక్వ అవుతుంది; మరియు, మరుసటి
వసంతకాలం రాగానే అంతటా మిడుతలు ఉంటాయి. అవి ఎకక్డి నుండి
వసాత్యి? వాటిని ఉనికిలోనికి వచుచ్నటుల్ పలుకు సృషిట్కరత్ ఆయనే. ఆయన
దేవుడైయునాన్డు!పర్కృతిఆయనమాటకులోబడును.
173 అయితేమనసహోదరులలోచాలామందిఅతుయ్తాస్హంతో, దేవుడుఫలానా
కారయ్మును చేయమనాన్డనన్ భర్మతో, అది కాకపోయినాగాని, అదియెహోవా
ఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డుఅనివారుచెపాత్రు. అది జరగకపోవడానికికారణం
అదేయైయునన్ది.

అయితే మీకు దానిని చెపుత్నన్ది నిజంగా దేవుడైనపుప్డు, అది
జరగవలసియునన్ది, అదిఆవిధంగానేఉండవలసియునన్ది. శారా?దేవుడు
దానినిపలికినపుప్డు,అదిజరగవలసియునన్ది.
174 మోషేలోఉనన్వాడు,ఐగుపుత్లోఉనన్వానికంటెగొపప్వాడు.ఫరోతనయొకక్
మాంతిక విదయ్లనిన్ంటితో చేయగలిగిన దేనికంటెను మోషేలో ఉనన్వాడు
గొపప్వాడు.మోషేలో ఉనన్వాడు, ఆ మంతర్గాళళ్లో ఉనన్వాని కంటె గొపప్వాడు.
శారా?మోషేలోఉనన్వాడు,ఆపర్కృతిఅంతటికంటెగొపప్వాడు.

175 గొపప్వాడు! దానియేలులోఉనన్వాడు, ఆ సింహముల కంటెనుగొపప్వాడు.
ఆయన ఆ ఆకలితోనునన్ సింహాలను ఆపగలడు. కావున దేనినైనా ఆపగలిగినది
ఏదైనాఒకటిఉంటే, అపుప్డదిఅతడుఆపినదానికనాన్గొపప్దైయునన్ది. అయితే
ఆకలితోనునన్ ఆ సింహాలు దానియేలును తినుటకు ఎగబడినాయి; మరియు
దానియేలులోఉనన్వాడు,ఆసింహములోఉనన్వానికంటెగొపప్వాడు.
176 ఇపుప్డు, మొదట ఆ సింహము సృషిట్ంచబడినపుప్డు, అది మానవునికి
సేన్హంగా ఉండెను. అయితే అది ఆ విధంగా చేయునటుల్ చేసేది అపవాదియే.
అది నిజము. వెయేయ్ండల్ పాలనలో, తోడేలు మరియు గొరెపిలల్ కలిసి మేత
మేయును, మరియు ఎదుద్ మేయునటుల్ సింహము గడిడ్ మేయును, మరియు
ఎదుద్తో కలిసి అవి పండుకొనును. వెయేయ్ండల్ పాలనలో అవి హాని కలిగించవు
లేదా నాశనము చేయవు. అపవాది తొలగిపోవును. అయితే అవి చేసుత్నన్
విధానములోనే ఆ ర మృగములు చీలుచ్ , రకుక్ మరియు తిను
మరియుఅటువంటివిచేయునటుల్ చేసినదిఆఅపవాదియే.ఆలాగునచేయునది
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సాతానుడే. అయితే దానియేలులో ఉనన్వాడు, ఆ సింహములో ఉనన్వాని కంటె
గొపప్వాడు. శారా? ఆ పర్వకత్లో ఉనన్వాడు, ఆ సింహములోఉనన్వాని కంటె
గొపప్వాడు.
177 ఆ హెబీ పిలల్లలో ఉనన్వాడు గొపప్వాడైయునాన్డు, వారిలో ఉనన్వాడు,
ఆ అగిన్లో ఉనన్వాని కంటె గొపప్వాడు. ఎటల్నగా వారు అగిన్లోకి
విసిరివేయబడినారు; మరియు వారిలో ఉనన్వాడు, వారితో ఉనాన్డు, మరియు
ఆ కొలిమి ఎపప్టికనాన్ ఏడంతలు వేడిగా చేయబడినపుప్డు, ఆ అగిన్ వారిని
కాలచ్కుండాఆయనకాపాడినాడు.అదినిజమేనా?ఆహెబీపిలల్లతోఉనన్వాడు,
లోకములోఉనన్వానికంటెగొపప్వాడు.
178 అచచ్ట నెబుకదెన్జరు, లేదా బెలష్సస్రు రుచ్నియుండెను. ఆ
కొలిమిని ఎపప్టికంటెను ఏడంతలు వేడి చేయించినది నెబుకదెన్జరే అని
నేననుకుంటునాన్ను. అతడు అపవాది చేత పేరేపించబడినవాడై, వారు
దేవునియొకక్ వాకయ్ము కొరకు నిలబడియునాన్రు గనుక; ఆ పర్జలను తీసుకొని
ఈ ఏడంతలు వేడి చేయబడిన కొలిమిలో పడవేసెను, అయితే అది వారిని
దహించలేకపోయెను. ఎటల్నగా షదర్కు, మేషాకు, అబేదన్గోలతో ఉనన్వాడు, ఈ
లోకములోఉనన్వానికంటెగొపప్వాడు.నిశచ్యంగా!ఓ,మై!
179 ఏలియాలో ఉనన్వాడు, ఇతత్డి వలె మారిన ఆ ఆకాశము కంటె గొపప్వాడు,
ఎందుకనగా డునన్ర సంవతస్రాల పాటు వరిష్ంపని ఆ ఇతత్డి ఆకాశము
నుండిఅతడువరష్మునురపిప్ంచాడు.

ఏలియాలో ఉనన్వాడు, మరణముకంటె గొపప్వాడు. ఎటల్నగా అతడు
మరణించే సమయం వచిచ్నపుడు, అలిసిపోయి ఉనన్ ఆ వృదుద్డగు పర్వకత్ను
దేవుడు శాడు. అతడు యెజెబెలును ఆమె రంగుల విషయంలో మరియు
నవనాగరికవిషయములలోగదిద్ త్ ఉండెను,మరియుఅతడుఅలిసిపోయాడు,
కావున ఆయన హనోకునకు చేసినటేల్, ఆయన ఇతడిని డా గృహమునకు
నడిచిపోనీయలేదు. ఆయనఒక రథమునుపంపిమరియుఅతణిణ్ గృహమునకు
తీసుకొనిపోయెను.ఏలియాలోఉనన్వాడు,యె షలేము, దయమరియు
ఆ పరవ్తాలోల్ ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు. ఏలియాలో ఉనన్వాడు సవ్యంగా
మరణముకంటే గొపప్వాడు. ఏలియాలోఉనన్వాడు ఆ సమాధికంటే గొపప్వాడు;
ఎందుకనగా అతడు ఆ సమాధిని తపిప్ంచుకొనెను, అతడు మరణమును
తపిప్ంచుకొనెను,మరియుఅతడుఒక రథముపైనేరుగాగృహమునకువెళాళ్డు.
డండిఆయనగొపప్వాడు,మరియుఆయనఏలియాలోఉనాన్డు.

180 “ఓ, సరి,అతడుచాలాగొపప్వయ్కిత్.” అనిమీరుఅనవచుచ్.
181 ఒకక్ నిమిషం ఆగండి! “అతడు మనవంటి సవ్భావముగల మనుషుయ్డే,”
అని బైబిల్ గర్ంధము చెపుప్చునన్ది. అది నిజము. అయితే అతను పారధ్న
చేసినపుప్డు, అతడు దేనికొరకైతే పారధ్న చేశాడో దానిని పొందుకునాన్నని
అతడు నమామ్డు; యేసు మనతో చెపిప్నది అదే, “మీరు పారధ్న చేయునపుప్డు,
వేటిని అడుగుదురో అవి పొందుకునాన్రని నమిమ్నయెడల మీరు వాటిని
పొందుదురు.” వరిష్ంపకుండునటుల్ అతడు ఆసకిత్తో పారధ్న చేయగా,
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డునన్ర సంవతస్రముల వరకు వరష్ం పడలేదు. శారా? ఏలియాలో

ఉనన్వాడు,పర్కృతికంటెనుగొపప్వాడు.
182 అలాగైతే రోగులను సవ్సథ్పరుచు విషయమేమిటి? శారా? మీలో
ఉనన్వాడు ఆ వాయ్ధికంటే గొపప్వాడు. శారా? ఎందుకనగా, వాయ్ధి అనేది
దేవుని నియమాలకు అంతరాయం కలిగించే ఒక ఆటంకమైయునన్ది. మీ
జీవితముయొకక్ పర్ణాళికను ఆటంకపరిచిన ఆ అపవాదికంటెను మీలోనునన్
ఆ సవ్సథ్పరచువాడు మరియు ఆ సృషిట్కరత్యే “గొపప్వాడు.” “మీలో ఉనన్వాడు,
లోకములోఉనన్వానికంటేగొపప్వాడు.” శారా?

ఏలియాలో ఉనన్వాడు గొపప్వాడు! యెషయాలో లేదా ఆ పర్వకత్లలో
ఎవరిలోనైనా ఉనన్వాడు, కాలముకంటె గొపప్వాడు; ఎందుకనగా వారు
కాలమునుదాటి డగలిగారు. శారా?
183 యోబులో ఉనన్వాడు, ఆ చరమ్పు పురుగులు మరియు మరణము
మరియు సమాధికంటె గొపప్వాడు. ఎందుకనగా అతడు ఒక దరశ్నము దావ్రా
పర్భువుయొకక్ రాకడను సి, మరియు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నా విమోచకుడు
సజీవుడనియు, తరువాత ఆయన మిమీద నిలుచుననియు నేనెరుగుదును;
మరియు ఈలాగు నా చరమ్ము చీకిపోయిన తరువాత డా శరీరముతో
నేను దేవుని చెదను.” శారా? యోబులో ఉనన్వాడు, మరణముకంటె
గొపప్వాడు; గొపప్వాడు, ఎందుకంటే మరణము అతణిణ్ తీసుకొని వెళుళ్టకు
పర్యతిన్ంచినది కానిదానిని చేయలేకపోయినది. “నేనుమరలా పైకి లేచెదను,”
అని అతడు చెపాప్డు గనుక, అది దానిని చేయలేకపోయినది. మరియుఅతడు
లేచాడు.దానినిచేసిందిఆయనే.
184 వినండి, దీనిపై మరింత ముందుకు వెళళ్డానికి మనకు సమయం ఉంటే
బాగుండునని అనుకుంటునాన్ను. అయితే, “మీలోనునన్ కీసుత్” అనుదాని
రిచ్ ఒకరోజు నేను చెపిప్నదాని విషయమై నేను మిమమ్లిన్ ఒక పర్శన్

అడగగోరుచునాన్ను.
ఇపుప్డు, “నాకు కొదిద్గా వణికినటల్యినది. నేను—నేను భాషలలో

మాటాల్డినాను. నేను—నేను ఆతమ్లో నాటయ్మాడాను.” అనన్టిట్, మీరు చేసిన
దేనిపైనోదానినిఆధారపడనీయకండి; ఇపుప్డు,దానికి వయ్తిరేకమేమియులేదు.
అదిసరియే, డండి,అయితేవాటిపైఆధారపడకండి. శారా?

మీ జీవితం ఇలా ఉండాలి. [సహోదరుడు బెనాహ్మ్ తన బైబిల్ ను
తటిట్యునాన్డు.—సంపా.] దీని లాగ ఉండవలెను. మీరు మరియు ఇది
ఐకయ్ము కావలసియునన్ది. డండి, మరియు పిదప ఇది దానంతటదే
పర్తయ్కష్పరుచుకుంటుంది. శారా?
185 ఇపుప్డు, ఈ రాతి షేక్ సిప్యర్ యొకక్ ఆతమ్ మీలో నివసిసుత్ందని, ఆ
షేక్ సిప్యర్ మీలో నివసిసుత్నాన్డని హృదయ రవ్కంగా మీరు చెపిప్నయెడల
ఏమగును? మీరు ఏమి చేసాత్రో మీకు తెలుసా? మీరు షేక్ సిప్యర్ కియలను
చేసాత్రు. మీరు, మీరు కవితలను రచిసాత్రు మరియు నాటకములను మరియు
మొదలుగునవి సృషిట్సాత్రు. ఎందుకనగా షేక్ సిప్యర్ అటువంటి ఒక
కళాకారుడు, ఒక కవి, ఒక గొపప్ రచయితైయునాన్డు. ఇపుప్డు, షేక్ సిప్యర్
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మీలో నివసించినయెడల షేక్ సిప్యర్ చేసే పనులను మీరు చేసాత్రు. అది
నిజమేనా?
186 బీతోవెన్ మీలో నివసించినయెడల ఏమగును? బీతోవెన్ మీలో నివసిసేత్
ఏమౌతుంది? మీరు ఏమి చేసాత్రో మీకు తెలుసా? మీరు ఆ గొపప్ సంగీత
దరశ్కుడైన బీతోవెన్ వలె పాటలు వాసాత్రు. మీరు బీతోవెన్ జీవమును
కలిగియుంటారు గనుక, మీరు బీతోవెన్ వలె పాటలు వాసాత్రు. మీరు మరలా
బీతోవెన్ యొకక్ అవతారం అవుతారు. బీతోవెన్ మీలో నివసించినయెడల,
బీతోవెన్యొకక్జీవముమీలోఉంటుందిగనుకమీరుబీతోవెన్చేయుపనులనే
చేసాత్రు. అదినిజమేనా?
187 అయితే,మీలోఉనన్వాడుకీసెత్యునాన్డు!మరియుకీసుత్మీలోఉనన్యెడల,
కీసుత్ మీలో జీవించుచునన్యెడల, అపుప్డు కీసుత్ చేయు కియలను మీరు
చేయుదురు. ఆయన అటుల్ చెపెప్ను. యోహాను సువారత్ 14:12, “నేను చేయు
కియలు నాయందు విశావ్సముంచువాడును చేయును,” అది మీరు కీసుత్లో
ఉనన్పుప్డు, లేదా కీసుత్ మీలో నివసించినపుప్డైయునన్ది. అయితే, కీసుత్
వాకయ్మైయునాన్డు.అదినిజమేనా?మరియుఆవాకయ్ముఆయనయొకక్పర్వకత్ల
వదద్కు వచుచ్ను. శారా? మరియుకీసుత్ మీలో జీవించినయెడల, కీసుత్యొకక్
కారయ్ములుమీదావ్రాజరుగును, కీసుత్యొకక్జీవముమీదావ్రాజీవించబడును.
ఒక షేకిస్ యర్ లేదా బీథోవెన్ లేదా—లేదా వేరెవరైనా మీలో జీవించినపుప్డు
జరిగినటేల్; ఆయన చేసిన కియలు, ఆయన జీవించిన జీవితం మరియు పర్తీది,
మీలోజీవించును.
188 అది ఆయన జీవమైతేనే! కాని మీరింక మీ సవ్ంత జీవితానిన్
జీవిసుత్నన్యెడల, అపుప్డు మీరు మీ సవ్ంత కియలనే చేసాత్రు. శారా?
అయితే కీసుత్ మీలో ఉండి, కీసుత్యొకక్ జీవం మీలో నివసిసుత్నన్యెడల,
అపుప్డు, “మీలో ఉనన్వాడు, లోకములో ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడైయునాన్డు.”
దేవుని వాగాద్నమును రిచ్ మీ సందేహములు మరియు నిరాశలు మీలో
ఉనన్యెడలఅపుప్డుకీసుత్ అచచ్ట లేడనిఅరధ్ం; డండి, అది కేవలంమీయొకక్
ఉదేకమైయునన్ది. కాని ఆ జీవము, కీసుత్ మీలో జీవించుచునన్యెడల, ఆయన
వాకయ్మును ఆయన గురిత్సాత్డు మరియు ఆయన వాగాద్నమును ఆయన
నెరవేరుచ్తాడు. శారా?ఆయననెరవేరుచ్తాడు.
189 “మీరు పారధ్న చేయునపుప్డు వేటిని అడుగుదురో అవి దొరకినవని
నమిమ్నయెడలమీరువాటినిపొందెదరు.మీరుఈకొండను చి, ‘నీవుఎతత్బడి
సముదర్ములో పడవేయబడుదువుగాక’ అని మీ హృదయములో సందేహింపక
మీరు చెపిప్నది జరుగునని నమిమ్నయెడల మీరు చెపిప్నది మీరు పొందెదరు.
తండిదేనినిచేయునోనేనుదానినేచేయుదును.తండిఏదిచేయుటకుమారుడు
చునో, అదే కాని తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని

చేయునో, వాటినే కుమారుడును ఆలాగే చేయును.” శారా? మరియు
ఆయన ఏమిచేయవలెననన్ దానిని తండి పించినపుప్డు; ఆయన ఎటువంటి
వైఫలయ్ము లేకుండా అకక్డకి వెళిళ్, “కలుగునుగాక” అని పలికెనుమరియుఅది
జరిగెను.
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మరియు అదే కీసుత్ మీలో జీవించుచునాన్డు. అది మనలో జీవిసుత్నన్ది.

అపుప్డు ఆయన చేసిన కియలు మనము చేసాత్ము, ఎందుకనగా కీసుత్
వాకయ్మైయునాన్డు మరియు వాకయ్ముయొకక్ వాగాద్నం మీకు సవ్సథ్తను
తీసుకువచుచ్ను. మీరు దానిని నముమ్చునాన్రా? [సంఘము “ఆమేన్” అని
చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] నిశచ్యంగా!
190 “నేను మిముమ్ను ఆదరణ లేనివారిగా విడిచిపెటట్ను” అని ఆయన చెపెప్ను.
కొదిద్సేపటి కితం నేనుపారిద్సుత్ండగా అడిగాను, మతత్యి 24లో డండి లేదా
మతత్యి సువారత్ 28:20. శారా? ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “నేను మీవదద్కు
వతుత్ను,మీలోనుఉందును.”నేనుఅనగాపరిశుదాధ్తమ్ పములోఉనన్కీసుత్అనే
ఆ వయ్కిత్, “వచిచ్ మరియుమీలోనివసించును. అపుప్డుమీరుమీసొతుత్ కారు—
మీరుఇక ఎంతమాతర్ముమీసొతుత్ కారు. నేనుమీలోఉందునుమరియుమీలో
ఉనన్వాడు, లోకములో ఉనన్వానికంటె గొపప్వాడు.” శారా? “ఆయన నినాన్,
నేడు మరియు నిరంతరము ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు,” అని హెబీ పతిక 13:8
చెపుప్చునన్ది.
191 నోవహులోఉనన్వాడుఆజలములతీరుప్కంటెగొపప్వాడు.

మరియు మీలో ఉనన్వాడు ఆ అగిన్యొకక్ తీరుప్లకంటె గొపప్వాడు.
శారా? మీలో ఉనన్వాడు గొపప్వాడు, ఎందుకనగా ఆయన తీరుప్నకై వెల

చెలిల్ంచెను మరియు మీ కొరకు ఆ తీరుప్ను జయించియునాన్డు. శారా?
దానివిషయమైఇకఎటువంటిభయములేదు. డండి,మీరులోపలఉనాన్రు.
అవునండీ.

నోవాహులో ఉనన్వాడు, ఆ అవిశావ్సపు లోకమునకు తీరుప్ తీరిచ్న ఆ జల
పర్ళయముకంటె గొపప్వాడు. ఎందుకనగా నోవహు విశావ్సముంచియునాన్డు.
మరియు తనతోమాటాల్డిన ఆయనను నమిమ్నవానిలో ఉనన్వాడు, ఈ లోకంలో
ఉనన్వాని కంటె గొపప్వాడు. దేవునియొకక్ వాకయ్ము ఆ నాయ్యతీరుప్ కంటెను
గొపప్దైయుండెనుగనుకనోవహుదానినితపిప్ంచుకునాన్డుమరియుఅతడుఆ
తీరుప్లకుపైగాకొనిపోబడినాడు.

“గొపప్వాడు!” మనము కొంతసేపు ఈ అంశంపైనే ఎలా
మాటాల్డుకోవచుచ్కదా! శారా?
192 తన గొరెను దొంగిలించిన ఆ ఎలుగుబంటి కంటెను దావీదులో ఉనన్వాడు
గొపప్వాడైయునాన్డు. తన గొరెపిలల్లలో ఒక దానిని పటుట్కుపోయిన ఆ
సింహముకంటెను, దావీదులో ఉనన్వాడు గొపప్వాడైయునాన్డు. శ వైయునన్
ఆ గొలియాతుకంటె దావీదులో ఉనన్వాడు గొపప్వాడైయునాన్డు. దాదాపు
పనెన్ండు లేదా పదాన్లుగు అడుగుల ఎతుత్ కలిగి, పదాన్లుగు-అంగుళముల
పొడవు వేళుళ్ కలిగియుండి; నేతగాని దోనెవలెనునన్ ఈటెతో; మరియు రెండు
లేదా డు అంగుళముల మందము గల ఇతత్డి కవచమును కపుప్కొని ఆ
గొపప్ ఫిలిషీత్యుడుఅచచ్ట నిలబడియునాన్డు. అయితేవాడిలోఉనన్దాని కంటె,
దావీదులోఉనన్దిగొపప్దైయునన్ది.
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అతడు శకిత్వంతమైన కండరములు గలవాడు. అతడొక
యోధుడైయునాన్డు. వాడు దావీదును తన ఈటెతో పొడిచి పైకి వేలాడదీసి,
మరియుపకుష్లకుఆహారముగావేయుదుననిచెపెప్ను.
193 మరియు దావీదు ఇటల్నెను, “నీవొక ఫిలిషీత్యుడిగా, ఒక ఫిలిషీత్య
నామములో ననెన్దురొక్నుటకు వచుచ్చునాన్వు. నీవు ఆ ఫిలిషీత్య దేవత పేరట
ననున్ శపించుచునాన్వు.” మరియు ఇంకా ఇటల్నాన్డు, “నీవు నీ బలమును
రిచ్ గొపప్ చెపుప్కొనుచునాన్వు మరియు నీవు కవచము ధరించుకొని ఒక

ఈటెనుపటుట్కొని ననెన్దురొక్నుచునాన్వు. అయితేనేనుమాతర్ంపర్భువైన దేవుని
నామమున నినున్ ఎదురొక్నుచునాన్ను, మరియుఈనాడునేను నీభుజములపై
నుండినీతలనుతెగవేతును.”మరియుఅతడటేల్చేసెను,ఎందుకనగాఅటువంటి
ధైరయ్ంకొరకుదావీదునుపేరేపించినవాడుగొపప్వాడైయునాన్డు.
194 మీలో ఉనన్వాడు, ఆ చకాలకురీచ్ కంటె గొపప్వాడు. మీలో ఉనన్వాడు,
రోగులనుమోసుకెళేళ్ ఆ మంచం కంటె గొపప్వాడైయునాన్డు. మీలో ఉనన్వాడు,
ఆ కాయ్నస్ర్ కంటె గొపప్వాడు. మీలో ఉనన్వాడు, మీకునన్ ఆ వాయ్కులము
కంటె గొపప్వాడు. అపవాది మీపై మోపు దేనికంటెను, ఆయన గొపప్వాడు.
“మీలోఉనన్వాడు, లోకములోఉనన్వాని కంటెగొపప్వాడు.” ఆయనగొపప్వాడు!
అవునండీ!

దావీదులోఉనన్దిఏదో,అదిగొపప్దైయునన్ది;దావీదులోఉనన్దిదేవుడే!
195 మనలో ఉనన్ది కీసేత్యైయునాన్డు. మన కొరకు పర్తీ శ వును
జయించినవాడు ఆయనే. ఆయన ఇకక్డ మి మీద ఉనన్పుప్డు,
ఆయన పాపమును జయించాడు, ఆయన వాయ్ధిని జయించాడు, ఆయన
మరణమును జయించాడు, ఆయన పాతాళమును జయించాడు, ఆయన
సమాధిని జయించాడు, మరియు ఇపుప్డు, ఆయన జయశీలునిగా మనలో
జీవించుచునాన్డు! ఆయన వాయ్ధిని, పాతాళమును, మరణమును, సమాధిని
జయించి, మరియు వాటనిన్టినుండి మనలను సవ్తం లగా చేయడానికి
మనయొదద్కు వచిచ్యునాన్డు. మీలో ఉనన్వాడు, మీపై ఈ బుకాయింపులను
మోపువాడికంటెగొపప్వాడు.అవునండి! “మీలోఉనన్వాడు,లోకములోఉనన్వాని
కంటెగొపప్వాడు.”
196 ఆ విధంగానే ఈ అదుభ్తాలు జరుగుతాయి. ఆ విధంగానే ఆ రోజు
గాలితుఫానుఆగిపోయినది.ఒకమానవమా డుదానినిచేయగలడా?లేదండి.
అది అసాధయ్యం. నేను ఏడు త్ అకక్డ నిలబడినపుప్డు, మరియు ఆ గాలులు
బలంగావీచుచుండగా,మరియు…

ఇకక్డఉనన్వారిలో, ఎంతమందిఅకక్డఉనాన్రు?మీచేతులుఎతిత్నయెడల
మేము సెదము. అపుప్డు ఆ సమయములో కొలరాడోలో ఉనన్వారంతా మీ
చేతులు పైకెతత్ండి. అది సరియే. అపుప్డు సహోదరుడు ఫెడ్ ఒకక్డే అకక్డ
ఉనాన్డని నేననుకొనుచునాన్ను. బహుశా సహోదరుడు మన్ ఇకక్డ ఉనాన్డని
నేననుకొనుచునాన్ను, కాని అతడు…అతడు సహోదరుడు ఇవాన్స్ కాదా? ఆ
సమయములోసహోదరుడుఇవాన్స్ఉండియునాన్డు.అవునండీ.సరి.మరియు,
అవునండీ.
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197 గమనించండి. అది సతయ్ము కాదా? అది ఆ విధంగానే జరిగింది కదా?
వరష్ము ఆగిపోయినది, మరియు ఆ గాలులు వీచడం ఆగిపోయినది.
అదేమైయునన్ది? నా మాట చొపుప్న జరిగినదా? కాదండి! అటుల్ చేయమని
ఆయననాతోచెపిప్యునాన్డుగనుకఅదిజరిగినది.మరియుమనలోఉనన్వాడు,
ఎటువంటి పర్కృతి కంటెను గొపప్వాడైయునాన్డు. ఆ సముదర్ముపై అలలను
నిమమ్ళపరచి, ఆ గాలులను వాటి సథ్లమునకు పంపించినది అదే దేవుడు కదా?
రుయ్డిని చీకటి కముమ్నటుల్ చేయగలిగి, మరదే రుయ్నిన్ పర్కాశించునటుల్

చేయగలిగినవాడు ఒకక్డే కదా? సరి, “మీలో ఉనన్వాడు లోకములో ఉనన్వాని
కంటెగొపప్వాడు.” శారా?అదిసరియే.
198 యోహానుసువారత్14:12 లో “నేను చేయు కియలు, మీరును చేయుదురు.”
అని చెపప్బడినది, అది దేవునియొకక్ వాగాద్నమైయునన్ది గనుక ఇపుప్డు
అందునుబటిట్యే, ఈ నిజమైన అదుభ్తములు చేయబడుచునన్వి. ఆ గాలులను
మరియు అలలను నిమమ్ళపరచిన ఆ కీసేత్ వాటియొకక్ సృషిట్కరత్యైయునాన్డు.
ఆయనఅపుప్డెంతసృషిట్కరత్యైయునాన్డో, ఇంక అంతేసృషిట్కరత్గాఉనాన్డు.
ఆయననినాన్,నేడుమరియునిరంతరముఒకక్టేరీతిగాఉనాన్డు.

ఆయన రోగులను సవ్సథ్పరిచి మరియు పాపమును నాశనము చేసి
దానంతటిని మీకొరకు మారిచ్వేసెను మరియు మీతో నివాసము చేయుటకు
మీవదద్కు వచెచ్ను. ఆయన వచిచ్ మరియు మనలో నివాసము చేయుటకే
వీటనిన్ంటిని జయించెను. ఆయన ఇదివరకే వీటనన్ంటిని జయించిన, ఆ
జయశీలుడైయునాన్డు; లేఖనములలో దానిని ని పించి, తిరిగి వచిచ్
మరియు సమసత్మును జయించి మరియు ఆయన అదే దేవుడని మీకు
ని పించియునాన్డు.మరియుపందొమిమ్ది వందల సంవతస్రములతరావ్త, ఆ
మరణమును,పాతాళమును,వాయ్ధిని,మరియుఆసమాధినిజయించినఆయన,
అపుప్డుచేసినటేల్ఇంకనుచేయు ఇకక్డమనమధయ్నునాన్డు!
199 ఈ “ఆయన” అంటే, ఈ కీసేత్, మీలో ఉనన్వాడు ఆయనే. ఆయన
కీసెత్యునాన్డు.యోహాను చెపిప్నటుల్, “మీలో ఉనన్వాడు, లోకములో ఉనన్వాని
కంటె గొపప్వాడు.” అది కీసేత్! ఆయన ఈ లోకములో ఉనన్దానంతటి కంటెను
గొపప్వాడు, ఎందుకనగా ఆయన లోకమును జయించియునాన్డు, మరియుఆ
కారయ్ములనిన్ంటికంటెనుఆయనగొపప్వాడు,ఎందుకనగాఆయనదానంతటిని
మనకొరకు జయించియునాన్డు. “అయినను మనలను పేమించి మరియు
తనను తాను మనకు అపప్గించుకునన్వాని దావ్రా మనము వీటనిన్టిలో
అతయ్ధిక విజయముపొందుచునాన్ము,” తదావ్రా ఆయన నినాన్, నేడుమరియు
నిరంతరము ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్డని మనకు ని పించుకొనుటకు, ఆయన
తిరిగివచిచ్మరియుమనదావ్రాతనకారయ్ములనుచేయునుగాక.

ఆయన మిమీదఉనన్పుప్డు, ఆయనఆపర్జలమధయ్ నిలబడియుండగా,
తానే మెసీస్య అని ఆయన ని పించెను. వారి హృదయాలోచనలను ఆయన
వివేచించగలిగెను. మరియు, “ఆయన ఒక పర్వకత్యైయుండును,” అని మోషే
చెపెప్నని పరిశుదధ్ గర్ంధం చెపుప్చునన్ది. అది నిజమేనా? ఆయన హృదయ
రహసయ్ములనుఎరిగియునాన్డు.పర్జలుఎటువంటివారోఆయనకుతెలియును.
వారి సమసయ్ ఏమిటో ఆయనకు తెలియును. అది చేయబడుటను మనము
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శామా? [సంఘము “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] ఎనోన్మారుల్
మనం శాము!
200 నేరుగా మరణించిన సిథ్తి నుండే మృతులు తిరిగి లేపబడుటను మనం
ఎరిగియునాన్ము. వారిలో కొందరు చనిపోయి ఒకటినన్ర దినము అయినది.
సరి, ఉదయము చనిపోయిన వారిని ఆ రాతి తీసుకొని, మరియు రాతర్ంతా
పర్యాణము చేసి మరునాడు దాదాపు మధాయ్హన్ వేళలో, లేదా కొదిద్గ
ఆలసయ్ంగానేఆగుడారమువదద్కుతీసుకొనివచిచ్రి. చనిపోయి,చలల్బడిపోయిన
ఒక చినన్బిడడ్ తన తలిల్ కౌగిటోల్ ఉండియునన్ది. మరియు పర్భువైన దేవుడు
జీవవాకయ్మును పలుకగా ఆ బిడడ్ వెచచ్దనం పొందుకొని మరియు ఏడవ్టం
మొదలుపెటెట్ను;తిరిగితనతలిల్చేతులకుఅపప్గించబడెను.
201 అకక్డ నిలబడియునన్ శీర్మతి సట్డ్ కేల్వ్ అది జరుగుటను సెను. ఆ
కారణము చేతనే ఆమె తన బిడడ్ కొరకై అంతగా ఏడు త్, ననున్ జరమ్నీకి
రమమ్ని కోరినది. కాని పర్భువు ఇటుల్ చెపెప్ను, “అది నా హసత్ము; నీవు దానిని
తిరసక్రించవదుద్.” డండి,అదిమీకుబాగాతెలిసినదే.

ఆయన మోషేతో మాటాల్డినపుప్డు, “ఈ బండతో మాటలాడుము,”
దానిని కొటట్వదుద్, అని చెపెప్ను. కొటట్వదుద్, కాని “మాటాల్డుము” అని దాని
అరధ్ం. డండి. ఆయన ఏమి చేయమని చెపాప్డో దానికి మీరు విధేయత
పవలసియునన్ది. “అయితే ఏ మనుషుయ్డును తనంతట తాను ఏమి

చెయయ్లేడు,”అతడుమొదటిగాదేవునియొదద్నుండిదానినివినవలసియునన్ది.
202 ఇపుప్డు ఆయన జీవించియుంటాడని దేవునియొకక్ వాకయ్ము వాగాద్నము
చేసెను. మరియు ఆయన జీవించియునాన్డు గనుక మీరును జీవించుదురు.
“నేను చేయు కియలుమీరును చేయుదురు, అవే కారయ్ములు, అయితే మరినిన్
మీరు చేయుదురు, ఎందుకనగా నేను తండియొదద్కు వెళుళ్చునాన్ను.” అని
ఆయన వాగాద్నం చేసియునాన్డు. ఆయన సమసత్మును జయించియునాన్డు.
దానినిఆపినదిఆయనే…

ఆ ఉడుతలను కలుగజేసినది ఆయనే. అది రెండుసారుల్ జరిగినది. చారీల్, మీ
సథ్లములో ఒకసారి అది జరిగినది. మరియు సహోదరుడు ఫెడ్ సహోదరుడు
బాయ్ంక్స్,మరివారుమాతోఉనన్పుప్డుఒకసారిఇకక్డఅదిజరిగినది.
203 జరమ్నీలో ఒకసారి పదిహేనుమంది మంతర్గాళుళ్ నా ఇరువైపులా
నిలబడినపుప్డు అది జరిగినది. ఇటల్నెను…బిలీల్ మరియు సహోదరుడు ఆరగ్న్
బైట్, ననున్ డటానికి వారికి అనుమతివవ్లేదు గనుక, అపుప్డు, “సరి, మేము
ఈ గుడారమును ఎగిరిపోవునటుల్ చేసెదము.” అని అతనాన్డు. మరియు
వారకక్డ రొచ్ని, మంతాలు జపి త్, వారి దేవుడైన అపవాదిని పిలవసాగిరి,
మరియు ఇదిగో వాడు ఒక తుఫానును తీసుకొనివచాచ్డు. దాదాపు ముపెఫ్,
నలభై వేలమందిజరమ్నుల్ అచచ్టనునాన్రు,మరియుఆగుడారముపైకికిందికిఆ
విధంగాఎగరసాగినది.

పిదపవారుఒకకతెత్రనుతీసుకొనిఒకఈకనుకతిత్రించారుమరియుదానిని
ఈ విధంగా గురిపెటాట్రు. వారి మంతాలనిన్ంటిని జపి త్ మరియు వారు ఆ
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డుపవితర్మాటలుఅనిచెపేప్, “తండీ,కుమార,పరిశుదాధ్తమ్;లు-లు-లు-లు-

లు-లు!.తండీ,కుమార,పరిశుదాద్తమ్;లు-లు-లు!”అనిచెపప్సాగారు.
204 ఆ విధంగా చేయుచుండగా మరి నిజంగానే ఆ తుఫాను వచిచ్నది.
నిశచ్యంగా. “వాడు ఆకాశ శకుత్లయొకక్ అధికారియైయునాన్డు.” వాడు
సాతానుడు. మరియు వారు ఆ తుఫానును రపిప్ంచారు. మరియు ఇపుప్డు, ఆ
పెదద్ గుడారము, చెకక్లతో కటట్బడి దానిపైన కేవలం డేరా తో ముడివేయబడి
అకక్డ ఉండియునన్ది. ఓ, మై, అది ఒక పటట్ణమును కపిప్వేయగలదు.
అయినాగానీ ఆ గాలి దాని కిందకు వచిచ్ మరియు దానిని ఆ విధంగా పైకి
లేపినది. ఆ గాలి, మరియు మెరుపులు ఆ విధంగా చెదరగొడుతునన్ , నేను
మాతర్ంఆపకుండాపర్సంగి త్నేయునాన్ను.
205 మరియు ఓ, వారు మాతర్ం ఇంకా మంతర్ముగుధ్లైపోవు , ఆ డు
చినన్ పవితర్ మాటలను పలుకు , “ఆ డు గొపప్ పవితర్ మాటలు: తండీ,
కుమార, పరిశుదాధ్తమ్,” అని ఇరువైపులా చెపుప్ ఆ విధంగా కొనసాగించారు.
పిదప వాడు అకక్డ దయయ్ముల చేత చుటట్బడి మరియుసాగిలపడటానిన్ నేను
శాను,కానీవాడుబంధించబడిలేడు.

206 మరియుసహోదరుడులాసట్ర్తో, “దీనినిఅనువదించవదుద్.”అనిఅనాన్ను.
207 “సహోదరుడాఆరగ్న్బైట్,కేవలంపారిధ్ంచుము.”అనినేనుచెపాప్ను.
208 “పర్భువైన దేవా, మాయ్కాశములకు సృషిట్కరాత్, నీవే ననిన్కక్డికి
పంపించావు. నీవు ననున్ ఇకక్డికి పంపితివి గనుక, పర్భువైన యేసుకీసుత్
నామములో ఈ జరమ్ను నేల మీద నేను అడుగుపెటాట్ను. మరియు ఈ
పర్జలయొకక్ రకష్ణారధ్మై నేనుఅభిషేకించబడి ఇకక్డికి పంపించబడియునాన్ను
గనుకఆమేఘమునకునాపైఎటువంటిఅధికారములేదు.దానికిలేదు.”

“ఇకక్డి నుండి వెడలిపొమమ్ని యేసు నామములో నీకు
ఆజాఞ్పించుచునాన్ను.”
209 మరియుఆఉరుములు,ఢమా!ఢమా! ఢమా!మని, “గర్ ర్ర్ర్ర్,”మం
నేరుగా ఆ గుడారము మీదుగా వెనకకు వెళిళ్పోయెను; మరియు రుయ్డు
పర్కాశించెను.
210 పది నిమిషాలలో, దాదాపు పదివేలమంది దేవుని శకిత్ని చుటకు ఆ
వేదిక చు ట్ చేరి కృపకొరకు కేకలుపెటాట్రు. ఎందువలన? “మీలో ఉనన్వాడు,
లోకములోఉనన్వానికంటెగొపప్వాడు.” శారా?
211 “మీలోఉనన్వాడు,లోకములోఉనన్వానికంటెగొపప్వాడు.”ఆవిషయంలోని
శర్మలను డండి, ఓ, సహోదరుడా, సహోదరీ, మనకు ఒకక్ బాధయైనాలేదు.
ఈ గొపప్తనమంతా దేవుడే, మరియు ఆయన మీలో ఉనాన్డు. దానిని మీరు
నముమ్చునాన్రా? [సంఘము“ఆమేన్”చెపుప్చునన్ది.—సంపా.]
212 ఇపుప్డునేనుసమయందాటిపోయాను.తొమిమ్దిదాటిదాదాపుపావుగంట
గడిచినది. మరియుఈ పర్జలుచాలా రం కారు నడుపుకొని వెళాళ్లని నాకు
తెలియును.

ఒకకష్ణంమనశిరములువంచుదాము.
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213 ఓ తండివైన దేవా, కొలరోడా రిచ్ నీవు ఎరిగియునాన్వు. ఈ
సంగతులు సతయ్మేనని నీవు ఎరిగియునాన్వు. ఆ చితర్పఠములు మరియు
పరిశుదాధ్తమ్కియలను రిచ్న శాసీత్య ఋజువంతటి తరావ్త, ఈ పర్జలు
తెలుసుకొనునటుల్, నీ మహిమారధ్మై నేను వీటిని చెపుప్చునాన్ను. మరియు
పర్భువా, నీవు ఎరిగియునాన్వు…దానిని నీవు వాగాద్నము చేసినందుకేనని,
ఎపప్టిలాగే ఈ పర్జలకు నేను తేటపరిచాను. మరియు నీవు సజీవుడవనియు
మరియునినాన్, నేడు, నిరంతరం ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్వనియు ఎవరి దావ్రానైతే
నినున్ నీవు నిరాధ్రించుకోగలవో అటిట్వాని కోసం వెదక పర్యతిన్ంచుచు నీవికక్డ
ఉండియునాన్వు. పర్భువా, మా పటల్ కనికరముగలిగి, మాకుమారగ్దరిశ్గా ఉండి
మాఆలోచనలనునీవేనిరేద్శించమనినేనునినున్వేడుకొనుచునాన్ను.
214 వాయ్ధి మరియు బాధలు కలిగియునన్వారు ఇకక్డ రొచ్నియునాన్రు.
బహుశా, వారికి, నీ వదద్ నుండి సహాయమురానియెడల చనిపోవువారు డా
ఇకక్డునాన్రు. వారిలోచాలామందికి వైదుయ్లదావ్రా ఇక ఎటువంటి సహాయము
అందక బహుశామారాగ్ంతమున ఉండియునాన్రు. నీవే దేవుడవుమరియునీవు
నినాన్, నేడు, నిరంతరము ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్వు. మరియు నీ పర్సనన్త ఇచచ్ట
ఉండియునన్ది.
215 మరియు పర్భువా, దానిని మేము పర్సాత్వించినటేల్ ఈ డవ ఈడుప్
ఏమైయుండునోమాకు తెలియదు. ఏమిటోనాకు తెలియదు. కాని ఒక సంగతి
మాకు తెలియును, అదేదనగా, ఆమొదటి ఈడుప్ పరి రణ్తయైయునన్ది. అది
ఐదుగనుకఆరెండవఈడుప్కృపయైయునన్ది.

మరియు దేవా, “మీలో ఉనన్వాడు!” అని చె త్, ఈ సంగతులు చెపప్బడిన
తరువాత ఈ రాతి నినున్ నీవు మాకు బయలుపరచుకోవలసిందిగా నేను
పారిధ్ంచుచునాన్ను. మరియు, “నేను చేయు కియలు మీరును చేయుదురు,”
అని నీవు చెపిప్యునాన్వుమరియుతండి నీకు పించనంతవరకు నీవేమియు
చేయవనిచెపిప్యునాన్వు.
216 మరియు అపోసుత్లుడైన పేతురు ఎవరో, అతని తండి పేరు ఏమిటో నీవు
చెపప్గలిగినపుప్డు నీవేమి చేశావో మేము సియునాన్ము. అతనియొకక్
పని ఏమిటో, అతనకక్డికి ఎలా వచాచ్డో, అంతకుముందు అతను ఎకక్డ
ఉనాన్డు, ఏమి చేశాడు అనన్ది నీవు నతానియేలుతో చెపిప్యునాన్వు. ఆ
బావినొదద్నునన్సీత్తో,ఆమెపాపముల రిచ్మరియుఈఆరుగురుపురుషులతో
వయ్భిచారములో జీవి త్ ఆమె ఎటుల్ండినదనియు, నీవు చెపిప్యునాన్వు; ఆమె
ఐదుగురినికలిగియునన్దిమరియుఇపుప్డునన్వాడుఆమెపెనిమిటికాడనినీవు
చెపిప్యునాన్వు.నీవింకనుఅదేదేవుడవైయునాన్వు.నీవుచెపాప్వు…
217 బరిత్మయి తన అంధతవ్పు సిథ్తిలో అచచ్ట నిలబడియునాన్డు;
మరైనాగానీ, ఆ యెహోవాయే ఈ యేసుకీసుత్యొకక్ కుమారతవ్ములో
పర్తయ్కష్పరుచుకునన్యెడల, తన ఆరత్నాదానిన్ ఆయన తెలుసుకోగలడని
డగలిగేంత దృషిట్ని తన హృదయములో కలిగియునాన్డు. అతను, “దావీదు

కుమారుడా, ననున్ కరుణించుము!” అని కేకలు వేసినాడు. మరియు అది నినున్
ఆపివేసినది,మరియుఓతండీ,అతనివిశావ్సమేఅతడినికాపాడినదనిచెపుప్ ,
నీవువెనుకకుతిరిగిఅతడినిసవ్సథ్పరిచినావు.
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218 రకత్సావము వలన మరియు జీవములోని మారుప్ చేత రకత్హీనత ఏరప్డిన
ఆ చినన్ సీత్ అచచ్ట ఉండెను. ఎనోన్ ఏండుల్గా అది ఆగిపోలేదు గనుక ఆమె
కలిగియునన్ డబబ్ంతయువైదుయ్లకు వయ్యముచేసుకొనెనుమరియుఎవరును
ఆమెకుసహాయముచేయకపోయిరి.నీవుయాయీరుఇంటికివెళుళ్దారిలో,నీవు
అకక్డ గలలీయ వదద్ ఒక మనుషుయ్నితోమాటలాడుచుండగా, నీ టములలో
ఒకదానికిఆమెహాజరైనది.దానివెనుకఎటువంటిలేఖనములేకునన్ను,ఈచినన్
సీత్ తన హృదయంలో ఇటల్నుకునన్ది, “నేను ఆయన వసత్పుటంచునుతాకగలిగితే
చాలు, నేను-నేను బాగవుతానని నేను నముమ్చునాన్ను.” మరియు ఆమె నినున్
తాకినపుప్డు, ఆమె కోరుకునన్ది జరిగెను. మరియు ఆమెకు ఏమి కావలెనో
వివరించి,ఆమెవిశావ్సమేదీనినిచేసినదనిఆమెతోనీవుచెపిప్తివి,మరియుఆమె
బాగయినది.
219 ఉనన్త సథ్లమున రుచ్ని, మా కొరకు విజాఞ్పనలు చేయుటకు నీవు
సదా జీవించుచునన్ పర్ధాన యాజకుడవని వాకయ్ములో మాకు చెపప్బడినది.
మరియు ఈ సమయంలో డా నీవు మా పర్ధాన యాజకుడవైయుండి, మా
బలహీనతలందు మాతో సహానుభవము గలవాడవైయునాన్వు. పర్భువైన దేవా,
ఈ రాతి పర్తీ వయ్కిత్కీ…ఈ రాతి ఆ గొపప్ పర్ధాన యాజకుడవైన నినున్ తాకి
మరియు సవ్సథ్తను పొందుకునే భాగయ్మును అనుగర్హించండి. దేవునియొకక్
మహిమారధ్మై,దీనినినేనుయేసునామములోఅడుగుచునాన్ను.ఆమేన్.
220 ఇపుప్డు నేను…పారధ్నా కారుడ్లు ఉనాన్యా? నేను—నేను బిలీల్తో వదద్ని
చెపాప్ను…ఎవరి వదద్నైనా పారధ్నా కారుడ్ ఉనన్దా? సరి, అది మంచిది, వాటిని
పంచవదద్ని నేను తనకు చెపాప్ను. బహుశా కొంచెం ఎకుక్వ సమయానిన్
తీసుకుంటానని నేను అనుకునాన్ను, ఎటల్నగా నేను…ఓ, నేను ఎకుక్వసేపు
మాటాల్డతాను. అయితే గమనించండి, డండి, “నేను ఎనిమిదినన్రకు
ముగించడానికి పర్యతిన్సాత్ను,” అని నేను చెపిప్నపుప్డు మీరు నవావ్రని మీరు
నాతో చెపాప్రు. అయితే నేను—మీరు దేనిగురించి మాటాల్డుచునాన్రో మీకు
తెలియునని నేను ఎరుగుదును. నేను—నేను…కాని నేను—నేను మిమమ్లిన్
పేమిసుత్నాన్ను. శారా?
221 ఏమిటి, సేన్హితుడా, నేను ఏమి చేయడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్నంటే,
“సహోదరుడు బెనాహ్మ్ దీనిని చేశాడు” అని ఎవవ్ ఎనన్ చెపప్కుండునటుల్
నేనెలల్పుప్డు పర్యతిన్ంచాను. సహోదరుడు బెనాహ్మ్ ఏమి చేయలేడు.
శారా?అదియేసుకీసేత్.మరియునాలోఉనన్వాడే,మీలోనుఉండియునాన్డు.

మీరు కేవలం నమమ్వలసియునన్ది. అది నిజమే కదా? శారా? మీలో
ఉనన్వాడు,మీవాయ్ధికంటెనుగొపప్వాడు.
222 ఇపుప్డు మీ శరీరములో బలహీనులైయుండి, ననున్ ఎరుగకయునన్ను, ఆ
పర్ధాన యాజకుని తాకగల విశావ్సం మీకునన్దని నమేమ్ పర్జలు ఎంతమంది
ఇకక్డ ఉనాన్రు? మీ చెయియ్ ఎతిత్, “నేను దానిని నముమ్చునాన్ను” అని చెపప్ండి.
మంచిది. ఓ, దాదాపుఅంతటాచేతులులేచియునన్వి. అది సరియే. ఇకక్డ ననున్
ఎరిగియునన్వారిలోఎంతమందిమీఅవసరతను రిచ్ నాకేమియుతెలియదని
ఎరిగియుండి మరియు దేవుడు మిమమ్లిన్ తాకవలెనని కోరుచునాన్రు? మీ
చేతులనుఎతత్ండి. శారా? శారా?అదిసరియే.



50 పలుకబడినమాట

223 సప్షట్ంగా, సరిగాగ్ ఇపుప్డు ఈ సమయంలో వారు బలహీనంగా
ఉనన్దాని రిచ్ నాకు తెలిసినవారెవవ్రు ఇకక్డ లేరు. అయితే ఇకక్డ
రుచ్నియునన్ ఈ అబాబ్యి మాతర్ం, నాకు తెలియును. చాలాసారుల్ నేను

అతనికొరకు పారిధ్ంచాను. నాకు అతని పేరు గురుత్లేదు గాని అతడు కెంటకీ
వాడైయునాన్డు. అతడు నాకు ఎపుప్ ఉతత్రాలు వాసుత్ంటాడు, సహోదరుడు
మరియుసహోదరివుడ్మరియువారికి అతడువయ్కిత్గత సేన్హితుడైయునాన్డు,
మరియు అచచ్టకి వసుత్ంటాడు. అతడు చాలా కాలము నుండి టమునకు
వచుచ్చునాన్డు.నాకుతెలిసినఒకేఒకవయ్కిత్ అతడుమాతర్మే.
224 ఇపుప్డు నాకు తెలిసినంతవరకు, సహోదరుడు డాచ్ బాగానే ఉనాన్డు,
లేనటెల్యితే అతను ఇకక్డ రొచ్నియుండేవాడు కాదు. ఈ మధయ్నే ఒకరోజు
అతడుఎంతోఅనారోగయ్ంపాలైనాడుమరియుపర్భువుఅతణిణ్సవ్సథ్పరచెను.
225 నేను ఈ వయ్కిత్ని ఎరుగను. మరియు ఇకక్డునన్ ఈ చంక కరర్లు ఎవరివో
నాకు తెలియదు; బహుశా ఆకురీచ్లో ఉనన్ వయ్కిత్వైయుండవచుచ్. నాకు—నాకు
తెలియదు.

మరియు నేను—మీలో చాలామందిని నేనెరుగుదును. అయితే ఈ
సమయంలో, మీకేమి కావలెనో నాకు తెలియదని, పరలోమందునన్ ఆ దేవునికే
తెలియును. నాకసస్లు కొంచెం డా తెలియదు. ఇకక్డ ఈ గుడారములో
అది కషట్తరముగా ఉనన్ది, ఎందుకంటే, డండి, చాలామంది పర్జలను
నేనెరుగుదును.
226 ఇపుప్డు ఆ విషయమేమిటంటే మీరు ఒక చోటునకు వచిచ్నపుప్డు…
ఇపుప్డు,కొనిన్సారుల్ నేనికక్డకువచిచ్మరియుఇటుల్చెపాత్ను, “మంచిది,మనము
అందరికిపారధ్నాకారుడ్లను ఇచిచ్ మరియువారిని వరుసలో నిలబెటెట్దము. వారు
వేదికపైకి వచెచ్దరు.” అని నేనంటాను. కొంతమంది వెళిళ్పోతారు…ఇపుప్డు
మీరుచేయలేరు…

ఇపుప్డు, సేన్హితులారా,నాహృదయమునుతెరిచిమీకుఒకవిషయమును
చెపప్బోవుచునాన్ను.మీరుదానినిదాచలేరు. సరిగాగ్ మీరుఏమిఆలోచిసుత్నాన్రో,
దానిని నేను ఎరుగుదును. అది నిజము: మీరేమి తలంచుచునాన్రో అది నాకు
తెలియును. శారా? మరియు “సహోదరుడా, నేను నముమ్చునాన్ను” అని
కొనిన్సారుల్ మీరనవచుచ్ను. అంతెందుకు, సరి, మీరు కొంతవరకే నముమ్తారు.
శారా? శారా?నాకుతెలియును.

227 మరియు సరిగాగ్ ఇకక్డే, సరిగాగ్ ఇపుప్డే, ఆ అభిషేకము నా మీదకు
వచుచ్చునన్పుప్డు, మీరు డండి. మరియు ఆ నాడి కొటుట్కొనుచునన్టుల్,
నేను అను తి చెందగలను. వివిధ సథ్లములలోనుండి కొటుట్కొనుచునన్టుల్
డగలను. శారా?
అయితే ఇపుప్డు—ఇక ఎంత మాతర్ము అపనమమ్కం ఉంచకండి.

వరత్మానమంతటిని నమమ్ండి. దానిని నమమ్ండి. ఒకవేళ అది లేనియెడల, అది
బైబిలులో వాయబడనియెడల, అపుప్డు మీరు దానిని నమమ్కండి. కానీ ఒకవేళ
అది బైబిలోల్ ఉనన్టెల్తే, దానిని మనం నమిమ్నయెడల మనలో జీవించుచునన్
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పరిశుదాధ్తమ్ దానిని చేయుటకు బదుధ్డైయునాన్డు. అది సరియేనా? [సంఘము
“ఆమేన్”అనిచెపుప్చునన్ది.—సంపా.]

అదికషట్మనినాకుతెలియును. డండి,ఏదీ డాసులభంగారాదు.
228 ఇదిమీకుఅనుగర్హించబడుటకొరకుమరణించడంఆయనకుకషట్ముగానే
ఉండియునన్ది. కలవ్రికి వెళళ్డం ఆయనకు కషట్ముగానే ఉండియునన్ది;
“నా ఇషట్ము కాదు, నీ చితత్మే సిదిధ్ంచును గాక,” అని కేక వేసేంతగా
ఆయన ఉండిపోవాలని కోరుకునాన్డు. శారా? శారా? ఆయన విడిచి
వెళాళ్లనుకోలేదు; ఆయన ఒకయౌవనసుత్డిగా ఉనాన్డు మరియు ఆయన తన
సహోదరులను కలిగియునాన్డు. నేను మిమమ్లిన్ పేమించినటుల్గానే ఆయన
వారిని పేమించాడు. అయితే ఆయన—ఆయన జీవించిమరియువారు డా
జీవించటం అనేది జరగదు. కావునమనం జీవించునటుల్ ఆయనమరణించాడు.
అది సులభమైన విషయం కాదు. ఆయన దానిని చేయవలసివచెచ్ను. ఆయన
ముందు ఎటువంటి మరణమునన్దో డండి, “తండీ, ఘడియ వచిచ్యునన్ది,
మరియునీచితత్మైతేఈగినెన్నాయొదద్నుండితొలగించమనినేనుపారిధ్ంచనా?
లేదు.” ఆయన దానిని చేయాలనుకోలేదు; దేవుని చితత్మే జరగాలని ఆయన
కోరుకునాన్డు.
229 ఇపుప్డు, డండి, మీరునుఅదే విషయమునునమిమ్తేచాలును! ఇపుప్డు,
వదుద్—వదుద్—దానిని అసస్లు అనుకరించవదుద్. కేవలం దానిని నమమ్ండి.
ఖచిచ్తముగాదానినినమమ్ండి.సందేహించకండి.మీరుదానినినమమ్ండి.
230 పారధ్నా వరుసలోకి నేను పర్జలను తీసుకొని వచిచ్, మరియు, ఇటుల్ చెపాత్ను,
“మంచిది,ఈవయ్కిత్, ఇపుప్డునీవెవరవోనాకుతెలియదనినేవెరుగుదువు.”
231 “లేదు,బెనాహ్మ్సహోదరుడాఅదినిజమే.”
232 పిదప సరిగాగ్ అకక్డనుండి ఎవరో, “ఆహ్ హా, వారు పారధ్న కారుడ్లో ఏమి
వాసినారో దానినే ఆయన చదువుచునాన్డు! అది మానసిక వివేచన!” అని
చెపుప్టనుమీరువింటారు,నిశచ్యంగావారుఅలాగేఅంటారు.
233 అపుప్డు “సరే, ఈ ఆదివారము మనమెటువంటి పారధ్నా కారుడ్లను
ఇవవ్బోవడంలేదు. అపరిచితులైన వారంద ఇకక్డ ఉండాలని నేను
కోరుదును, మీలో ఇంతకుముందెనన్ ఇకక్డకు రానివారు లేచి
నిలబడవలెను.” అని నేను చెపుప్దును. శారా? మరియు—మరియుపిదప
పరిశుదాధ్తమ్ చు ట్ తిరిగి మరియు వారిలో ఉనన్దానంతటిని వివేచించును.
శారా? అది నిజమేనా? [సంఘము “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.]

మీరుదానినిరెండువిధాలుగా సియునాన్రు.
234 “ఓ, సరి, అందులో ఏదో పొరపాటు ఉనన్ది.” శారా? శారా?
అకక్డఅలాజరగడానికిఅసలువీలులేదు,మీరు—మీరు… డండి,అపవాది
సావ్ధీనపరచుకోగలిగినంతవరకు,వాడుమిమమ్లిన్దేనినైనానముమ్నటుల్చేసాత్డు.

మరియునాలోనునన్ పర్తిపొరపాటునువాడుమీకు పిసాత్డు, మరియు
వాడు మీకు పించగలుగుటకు నేను అటువంటివి చాలా కలిగియునాన్ను.
అయితే మీరు వాటిని డకండి! మీరు వాటిని డవదుద్. నేను ఒక
మానవమా డను. శారా? అయితే గురుత్ంచుకొనండి, ఈ దేవునియొకక్
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వాకయ్ము సతయ్మైయునన్ది, మరియు నేను దాని పర్కారంగా జీవించుటకు
పర్యతిన్ంచుచునాన్ను.
235 నేను బయటకు వెళిళ్ మరియు సరియైనవి కాకుండా, తపుప్డు కారయ్ములు
చేయుటను మొదలుపెటిట్, పాపము చేయుచు మరియు తాగు లేదా పొగ
తాగు లేదా—లేదాతపుప్డుపనులుచేయుచునన్యెడల,అదియోగయ్మైనది
కాదు గనుక మీరు వచిచ్ మరియు ననున్ మందలించవచుచ్ను. అటువంటపుప్డు
నేను ఈ లోకానిన్ విడిచిపెటట్గోరుదును. నేను…అటువంటిది జరుగకముందే
నేనువెళళ్గోరుదును. శారా?నేనుదానినిచేయగోరడంలేదు.
236 అయితే నేను సరియైన దాని పర్కారంగా జీవి త్ మరియు సరైనది
చేయడానికి పర్యతిన్ త్ మరియు ఒక కైసత్వుడు ఎటుల్ జీవించవలసియునన్దో
అటుల్ జీవించుటకు పర్యతిన్ త్ ఉనన్ంతవరకు, డండి, మరపుప్డు దేవుడిని
తన వాకయ్మును తీసుకోనిచిచ్, మరియు నేను చెపుప్నది విం , దాని పకష్మున
నిలబడండి. అది నాకు అనేక సేన్హితులను, లోకములో పలుకుబడిని మరియు
అటువంటి వాటిని రం చేసుత్ందనన్పప్టికినీ, మరియు అనేకులచేత,
సంఘశాఖలచేతదేవ్షించబడి,తరిమివేయబడినపప్టికిని,నేనుఈవాకయ్మునకు
నమమ్కంగా ఉండగోరుచునాన్ను. ఇది దేవుని వాకయ్మైయునన్ది. మరియు నేను
దేవుడిని పేమించుచునాన్ను. అది దేవుని వాకయ్మైయునన్ది కాబటేట్, “ఆయన
నినాన్, నేడు మరియు నిరంతరము ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు,” అని నేను మీకు
చెపుప్చునాన్ను, మరియు ఇపుప్డు ఆయన మనలో ఉండియునాన్డు. మరియు
ఒకవేళ…
237 ఇపుప్డు, షేక్ సిప్యర్ యొకక్ జీవం నాలో ఉండి, నాలో
జీవించుచునన్యెడల, షేక్ సిప్యర్నాలోజీవించినయెడల, నేనుషేక్ సిప్యర్
చేయుకియలనేచేయనా?బీథోవెన్నాయందునన్యెడల,నేనుబీథోవెన్చేయు
కియలనేచేయనా?డిలిల్ంగర్యొకక్ ఆతమ్నాయందునన్యెడల,జాన్ డిలిల్ంగర్
నాయందు నివసిసుత్నన్యెడల, అపుప్డు నేను ఒక జాన్ డిలిల్ంగర్ ని అవుతాను
కదా? బీథోవెన్ నాయందునన్యెడల నేను ఒక బీథోవెన్ ని అవుతాను కదా?
శారా? కాసోట్ నాయందునన్యెడల నేను ఒక కాసోట్ను అవుతాను కదా?
శారా?
మరియుయేసుకీసుత్ నాయందునన్యెడల, అది ఆయనైయునాన్డు గనుక

నేనుఆయనకియలనేచేయుదును.మరియుఅదేకారయ్ముజరుగుననిఆయన
చెపిప్యుండలేదా? శారా? [సంఘము “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—
సంపా.]
238 ఆయననినాన్నేడుమరియునిరంతరంఒకక్టేరీతిగానునన్యెడల,ఇపుప్డు
ఆయన ఇకక్డ నిలబడియుంటే, ఆయన ఏమి చేయును? ఆయనిటుల్ చెపెప్ను,
“తండి నాకు ఏమి చేయమని పించునో దానినే నేను చేయుదును.” అది
నిజమేనా?మంచిది,ఆయననినన్టిదినమునఆవిధంగానేచేసెను.

ఇపుప్డు ఆయన ఏకరీతిగా ఉనాన్డా? వాయ్ధి విషయం ఏమిటి? నీ వెల
ఇదివరకే చెలిల్ంచబడెను. మీలో పర్తిఒకక్ మీ వాయ్ధి నుండి ఇదివరకే సవ్సథ్త
పొందుకునాన్రు. అది నిజమేనా? [సంఘము “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—
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సంపా.]దానికొరకు…మీలోపర్తిఒకక్ కష్మించబడియునాన్రు, అయితేమీరు
దానినిఅంగీకరించవలసియునన్ది.మీలోపర్తిఒకక్ సవ్సథ్తపొందియునాన్రు,
అయితేమీరుదానినిఅంగీకరించవలసియునన్ది.
239 ఇపుప్డు, ఆయన ఇకక్డ నిలబడియునన్యెడల, ఆయన నినాన్, నేడు
మరియు నిరంతరం ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డని ని పించుకొనుటకు మీ
అవిశావ్సమును బటిట్, ఆయన మిమమ్లిన్ అసస్లు సవ్సథ్పరచడు. అది సరిగాగ్
ఇపుప్డే అనన్టుల్గా మీరు దానిని నమమ్వలసియునన్ది. అది ఒకటే రీతిగా
ఉండవలసియునన్ది, డండి “ఎందుకనగావారిఅవిశావ్సమునుబటిట్ ఆయన
తన దినమున అనేక గొపప్ కారయ్ములు చేయలేకపోయెను.” అది నిజమేనా?
ఈనాడు డా వారి అవిశావ్సమును బటిట్ ఆయన అనేక గొపప్ కారయ్ములు
చేయజాలడు.
240 ఇపుప్డు,దానినిముందుగా చెపప్గలిగినది ఎవరు? దేవుడే. దీనిని చెపిప్నది
ఎవరు?దేవుడే.దానినిచేసినదిఎవరు?దేవుడే. ఆఎలుగుబంటి,దుపిప్, జింకఈ
ఇతరమైనవాటనన్ంటిని అవి ఎకక్డునన్వని మరియుఆఏడు…ఆ జరిగిన
సంగతులనిన్ చెపిప్నది ఎవరు?దానినిచెపిప్న ఆయనెవరు?మనలోఉండి,
తనకు తాను మనదావ్రా పర్వచింపజేసుకుం , ఆయన నినాన్ నేడు మరియు
నిరంతరంఒకటేరీతిగాఉనాన్డనిబయలుపరచుకుంటునన్ఆకీసేత్ఆయన.

ఆ గాలులను ఆపినది ఎవరు? ఆ ఉడుతలను సృషిట్ంచినది ఎవరు?
ఆయనను, “యెహోవా-ఈరే” అని అతను పిలిచినపుప్డు, అబర్హాము కొరకు
ఒక పొటేట్లును సృషిట్ంచిన ఆయనేయైయునాన్డు. ఆ సంయుకత్ విమోచన
నామములు ఇపప్టికి ఆయనకు వరిత్ంచును. ఆయన ఇంక యెహోవాఈరే
యైయునాన్డు. “పర్భువుతనకొరకుతానేఒకఅరప్ణనుసిదద్పరచుకోగలడు.”
241 ఇపుప్డు, మీలో పర్తిఒకక్రి నుండి, మీ లోతైన యధారధ్తను ఇపుప్డు నేను
కోరుచునాన్ను. మీరు గనుక మీ హృదయమంతటితో నిజంగా నమిమ్నయెడల,
ఆ గడియారం ఇంకొక ఐదు నిమిషాలుముందుకు కదిలేసరికి, మనమధయ్లో ఏ
ఒకక్ వయ్కిత్యుబలహీనుడిగాఉండడు.మీరుకేవలందానినినమిమ్నయెడల, సరి,
తమ పాదములు మీద నిలబడలేని ఏ ఒకక్ వయ్కిత్ డా ఇకక్డ ఉండడు. మీరు
విశవ్సించగలరా?
242 ఇపుప్డు మన తలలు వంచియుండగా, ఆయన మన వదద్కు వచిచ్ మరియు
తననుతానుబయలుపరచుకుంటాడోలేదో దాద్ం.
243 పర్భువైనయేసు, ఇపుప్డు నాకు సహాయము చేయుము. మరియు పర్భువా
నాకు తెలిసిన అనిన్ విధాల నేను నీకు విధేయుడనై ఉంటాను. నా పాపములు
మరియుఅతికర్మములు కష్మించుము.యేసునామములోపారిధ్ంచుచునాన్ను.
ఆమేన్.
244 ఇపుప్డు, ఇకక్డ ఈ వరుసనుండి ఎవరినైనా తీసుకుందాము. నమమ్ండి,
విశావ్సముంచండి, సందేహించకండి! సాధయ్మైతే, ననెన్రుగని వారినెవరినైనా
తీసుకుందాము. దరశ్నము ఎకక్డికి వెళుళ్నో నేను చెపప్లేను. నేను దానికొరకు
కనిపెటట్వలసియునన్ది. మరియుఅది ఇపుప్డు అటేల్ చేసినయెడల, అపుప్డు అది
సతయ్మా కాదా యని మీకు తెలియును. మీరు కేవలం నమమ్ండి, మరియు
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సందేహించకండి. డండి, ఈ రోజు చేయబడినవాటనిన్టిని సిన తరావ్త,
ఆయనదానినిచేసినయెడలమీరునముమ్దురా? శారా?కేవలంమీసవ్సథ్తను
సీవ్కరించండి, డండి. “పర్భువా, నేనిపుప్డు యేసుకీసుత్ను తాకుచునాన్ను.
నేను నముమ్చునాన్ను.” అని చెపప్ండి. ఇపుప్డు పరలోకపు దేవుడు దానిని
అనుగర్హించునుగాక.
245 “మీలోనునన్వాడు, అనగాఆ కీసుత్, లోకములోఉనన్వాని కంటెగొపప్వాడు.”
కీసుత్ దావ్రా ఆ సీత్, దేవుడిని తాకినపుప్డు, తన అవసరతలు బయలుపరచినటుల్;
మనము ఆయనను తాకగల ఈ టములో, ఆయన తిరిగి అటేల్ తనను తాను
బయలుపరచుకుంటాడు.
246 ఇకక్డ ఆ లాన ఒక పురుషుని వలె కనిపించుచునన్ ఒక వయ్కిత్ని
చుచునాన్ను, అతడు చాలా అనారోగయ్ంగా ఉనాన్డు. కాదు, అది కాదు.

అది ఒక పురుషుని కొరకు పారిధ్ంచుచునన్ ఒక సీత్యై యునన్ది, మరియు ఆ
పురుషుడు ఇకక్డ లేడు. అయితే ఆమె ఒక సీత్. నేను ఆ సీత్ ని సుత్నాన్ను…
ఆయన ఆమెయొకక్ తండి, మరియు అతడు కాయ్నస్ర్ తో మరణించనునాన్డు.
మరియుచాలా తీవమైన సిథ్తిలో ఉనాన్డు. ఆ మనుషుయ్డు ఇకక్డ లేడు. అతడు
వేరొకపాంతంలోఉనాన్డు. అదిఈదేశం డాకాదు.అది, అతడుజారిజ్యాలో
ఉనాన్డు.

కేవలం పారిధ్ంచుచు ఉండండి. ఇపుప్డు మీరు మీ హృదయమంతటితో
నముమ్చునాన్రా? [సంఘము “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] డండి,
కేవలంపారిధ్ త్ ఉండండి.

పారిధ్ంచుచునన్ ఆ సీత్ పేరు శీర్మతి జోరాడ్న్. ఆమె జారిజ్యా నుండి రాలేదు.
ఆమె ఉతత్ర కరోలినా నుండి వచిచ్యునన్ది. అమామ్, అది నిజమే అయితే లేచి
నిలబడుము. అది సరియే, అంతా నిజమే. [“దేవునికి వందనాలు! దేవునికి
వందనాలు!” అని ఆ సహోదరి చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] నీవు అటువంటి
దానికొరకు పారిధ్ంచుచునాన్వా? [“అవునయాయ్! మా నాన్న గారి కోసం.”] అది
సరియే.మంచిది. [ఆసహోదరితనతండిగురించిఇంకనుచెపుప్చునన్ది.]

“నీలో ఉనన్వాడు, లోకములో ఉనన్వాని కంటె గొపప్వాడు,” అని నీవు
నముమ్చునాన్వా? [“నేను నముమ్చునాన్ను” అని ఆ సహోదరి చెపుప్చునన్ది.—
సంపా.] నీవుదీనినినముమ్దువా,నీలోనునన్వాడు…
247 డండి, ఇకక్డమరేదోఉండియునన్ది. నీవునీపారంభదినములలోగొపప్
శికష్ణను లేక మరి దేనినైనా నీవు కలిగియునాన్వు, ఎందుకంటె నీవు కైసత్వయ్ంలో
ఏదో ఒక దానిలో కలగలిసియునన్టుల్ అనిపించుచునన్ది…నీ తండిగాని లేక
అటువంటి వారెవరైనా, మీ వాళళ్లోల్ ఎవరైనా ఒక సేవకుడై ఉనాన్రా? [“నా భరత్”
అనిఆసహోదరిచెపుప్చునన్ది.—సంపా.]నీభరత్,అదిఅతనే.మీరుసంఘములో
ఉండగా, ఎవరో నీ పర్కక్న నిలబడి పర్సంగించుటను నేను చుచునాన్ను.
అతనికి నీతో అనుబంధం ఉనన్ది. [“దేవునుకి సోత్తర్ం!”] అది సరియే, అదే
విషయమైయునన్ది.

ఇపుప్డాసీత్నినేనెరుగనుకానీదేవుడుఆమెనుఎరిగియునాన్డు.
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248 ఇపుప్డు నీ పరుస్లో నీవొక చినన్ చేతిరుమాలు లేదా అటువంటి దేదైనా
కలిగియునాన్వా? అది సరియే, అపుప్డు నీవు ఉంచు…నీవు రుచ్నన్పుప్డు,
సందేహించకుండా, ఆ చేతి రుమాలుపై నీ చేతులను ఉంచుము, మరియు
నీలో ఉనన్వాడు, మీ నానన్ను చంపుచునన్వాడి కంటె గొపప్వాడు. నీ
హృదయమంతటితోనముమ్ము,మరియునీవునమిమ్నపర్కారమేజరుగును.
249 ఇపుప్డు, నేను నినున్ ఒక విషయమును అడుగగోరుచునాన్ను. నేను ఆ
సీత్ ని ఎరుగను. నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆమెను డటం ఇదే మొదటిసారి,
అని నేను అనుకుంటునాన్ను. అయితే ఆమె అకక్డ ఒక నిరాశ నిసప్ హ
లో రుచ్ని పారిధ్ంచుచునన్ది. మరియు ఆ సీత్వైపు తిరిగి ఆమె యొకక్
రకత్సాత్వ సమసయ్ రిచ్ ఆమెకు చెపప్గలిగిన అదే దేవుడు, మీలో ఉనన్వాడు,
లోకమును జయించియునాన్డని పించుచు ఇకక్డునాన్డు. మీరు
నముమ్చునాన్రా? [సంఘము“ఆమేన్”అనిచెపుప్చునన్ది.—సంపా.]మీకుగనుక
విశావ్సమునన్యెడలసందేహించకండి.
250 కాయ్నస్ర్విషయానికివసేత్, ఆచీకటినీడనునేనుమరలా సుత్నాన్ను.సరిగాగ్
ఇకక్డ రొచ్నియునన్ ఒక సీత్ తలపైఅదిఉనన్ది. ఆమెకుగొంతుకాయ్నస్ర్ ఉనన్ది
మరియుఆమెఒకదురవసథ్లో ఉనన్ది. దానికొరకుఆమెకుపారధ్న చేయబడినది
మరియుతనసవ్సథ్తనుసీవ్కరించుటకుఆమెపర్యతిన్ంచుచునన్ది. శీర్మతిబరట్న్,
నీవు నమిమ్తే చాలు! నేను ఆ సీత్ని ఎరుగను. కానీ నీవు నీ హృదయ రవ్కంగా
నమిమ్తేచాలు…వాసత్వంగా,ఆవిషయం…

నీవేమి చేయుటకు పర్యతిన్సుత్నాన్వనన్ దానిని ననున్ నీకు వివరించనిముమ్,
దానివలన నీవు నీ సవ్రమును కోలోప్యావు, గనుక నీ సవ్రము తిరిగి రావడం
కోసంనీవుపారిధ్ంచడానికిపర్యతిన్ంచుచునాన్వు. అదినిజమేనా?నీచేతినిఇలా
ఆడించుము. ఇపుప్డు ఆ సీత్ నాకు పరిచయసుత్రాలు కాదు. ఆమె ఎవరో నాకు
తెలియదు.ఆమెను శారా?అదివాసత్వం.అదిగో,ఆమెఅకక్డేఉండియునన్ది.
శారా? “నీలో ఉనన్వాడు అనగా ఆయనను తాకగల ఆ విశావ్సము, నీ

గొంతులోఉనన్వానికంటెగొపప్దైయునన్ది.”
మీరు మీ హృదయమంతటితో నముమ్తునాన్రా? [సంఘము “ఆమేన్”

చెపుప్చునన్ది.—సంపా.]
251 సహోదరి లారస్న్, నీవు నాకు తెలుసు. ఆమె నాకు సామియైయునన్ది.
అయితేసహోదరిలారస్న్నీవొకవైదుయ్డినోలేకమరెవరినోసంపర్దించావు.నీవొక
ఆపరేషన్ కొరకు సిదద్మగుచునాన్వు. అది నిజం. అది నిజమే కదా? సహోదరి
లారస్న్, నీలోఉనన్వాడుఈలోకములోఉనన్వాని కంటెగొపప్వాడు.యేసుఇటుల్
చెపెప్ను, “నేను పరదేశినైయుంటినిమరియుమీరుననున్ చేరుచ్కొంటిరి. మికిక్లి
అలుప్లైనఈచినన్వారికిమీరుచేసితిరి గనుకనాకుచేసితిరనినిశచ్యంగామీకు
చెపుప్చునాన్ను.”

ఓపరలోకపుతండీ, కనికరించుము!
252 నీవేమి అనుకొనుచునాన్వు? నీవు డా ఆపరేషన్
చేయించుకోబోవుచునాన్వు. నీవు నాకు అపరిచితురాలవు. అది నిజమేనా?
[“అవును” అని ఆ సహోదరి చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] మీరు ఇకక్డివారు కాదు.
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[నాకు మీరు తెలుసు, కానీ మీకు నేను తెలియదు.”] నీకు నేను తెలుసు కానీ
నాకు నీవు తెలియదు. [“మీకు నేను తెలియదు.”] కానీ దేవుడికి నీవు తెలుసు.
నీవు దానిని నముమ్చునాన్వా? [“అవును, నేను నముమ్దును.”] నీవొక ఆపరేషన్
చేయించుకోబోవుచునాన్వు. నీవికక్డనివసించవు. నీవుబెడ్ఫోర్డ్ దగగ్ర సిప్ంగివ్ల్
నివాసివి. అది ఒక…అది సిప్ంగివ్ల్ వదద్నైయునన్ది. శీర్మతి బరట్న్…కాదు,
కాదు, ననున్ మనిన్ంచండి, నా ఉదేద్ శయ్ం అది కాదు. శీర్మతి పారక్ర్, అది నీ
పేరు. అవునా? నీలో ఉనన్వాడు, నినున్ చంపడానికి పర్యతిన్ంచువాని కంటె
గొపప్వాడు. అది సరియేనా? నీహృదయమంతటితోనీవునముమ్చునాన్వా? నీవు
నమిమ్నటల్యితే,అపుప్డుఇకనీకుఆపరేషన్అవసరంలేదు.
253 సహోదరి, దీనంతటి రిచ్ నీవేమి అనుకొనుచునాన్వు? నేను నినున్
ఎరుగను. నీవు నాకొక అపరిచితురాలివి. నేనాయన పర్వకత్నని నీవు
నముమ్చునాన్వా? [“దానిని నేను నముమ్చునాన్ను.” అని ఆ సహోదరి
చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] నముమ్చునాన్వు. నీకు ధనయ్వాదములు. దేవుడుదానిని
ఘనపరచును. నీ పేరు శీర్మతి వైట్. నీవు టెకాస్స్ లోని ఫోర్ట్ వార్త్ నుండి
వచిచ్యునాన్వు. నీకొక కండరములవాయ్ధి, నరాల బలహీనత ఉనన్ది. నీ పరిసిథ్తి
చాలా దారుణంగా ఉంది. వైదయ్శాసత్ పర్కారమైతే, నీకిక ఆశలు లేవు. నీ భరత్ ఒక
ఆతీమ్య అవసరతను కలిగియునాన్డు, అతడు దాని రిచ్ పారిధ్ంచుచునాన్డు.
మీరకక్డ ఒక కుమారుణిణ్ కలిగియునాన్రు, అతనికి వెనున్ సమసయ్ మరియు
గుండెజబుబ్ ఉనన్ది. అతని ఒడిలో ఒక చినన్బాలుడినిమీరు కలిగియునాన్రు. ఆ
చినన్ బాలుడికి ఒక విధమైన నోటిమాందయ్ముగురించి నీవు పారిధ్ంచుచునాన్వు.
అది నిజమే అయితేమీ చెయియ్ పైకెతత్ండి. [“అది నిజము. అవేమా అవసరతలు”
అనిఆమెభరత్ చెపుప్చునాన్డు.]

“మీలో ఉనన్వాడు, లోకములో ఉనన్వాని కంటె గొపప్వాడు.” దానిని మీరు
నముమ్చునాన్రా? [సంఘము, “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] మీ
హృదయమంతటితోనముమ్చునాన్రా? [“ఆమేన్.”]దానంతటితోనా?[“ఆమేన్.”]

ఇపుప్డుమనతలలువంచుదుము.
254 ఇపుప్డు ఆయన ఈ భవనం గుండా వెళాళ్డు. తాను దేవుడని ఆయన
మీకుని పించియునాన్డు. “మీలోఉనన్, ఈయన, లోకములోఉనన్వాని కంటె
గొపప్వాడు.” అది పర్భువైనదేవుడు. ఇపుప్డుమీలోఉనన్ ఆయననుపర్ధానసాథ్నం
తీసుకోనివవ్ండి.మీరేమిచేయవలెనోఆయనేన్ముందుగాచెపప్నివవ్ండి…

మీ హృదయమంతటితో దానిని చేయగలిగి మరియు దానిని
నమమ్గలిగినయెడల, సరిగాగ్ ఇపుప్డే, “నా శరీరంలో ఉనన్టువంటి ఆ వాయ్ధి
వెళిళ్పోయినది,” అని మీ హృదయమందు అనుకొనుము. శారా?
“నేను ఇక ఎంతమాతర్ం బాధించబడుటలేదు. నాకిక ఏ రోగము లేదు.
నాలోనునన్వాడు నా శరీరంలో ఉనన్వాని కంటె గొపప్వాడు. నా హృదయంలో
ఉనన్వాడు నా శరీరంలో ఉనన్వాని కంటె గొపప్వాడు. కావున నా హృదయంలో
ఉనన్వాడు మాయ్కాశములు సృజించినవాడు. నా శరీరం అపవాది
చేత పాడుచేయబడినది, అయితే పరిశుదాధ్తమ్ నివసించుటకు నేనొక
ఆలయమైయునాన్ను. కాబటిట్ సాతానా, నా శరీరమును విడిచిపెటట్మని నేను
నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ను.యేసునామములోనాలోనుండి బయటకు రముమ్.”
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అని చెపప్ండి. శారా? మీరు దానిని నముమ్చునాన్రా? [సంఘము, “ఆమేన్”
అనిచెపుప్చునన్ది.—సంపా.]

ఇపుప్డునేనుమీకొరకుపారిధ్ంచుచుండగామనమందరము,పర్తిఒకక్రము
మనసవ్ంతవిధానములోపారిధ్ంచుకుందాం.
255 సరవ్శకిత్మంతుడవైన దేవా, మాయ్కాశములకు సృషిట్కరాత్, జీవపుదాతా,
హృదయ రహసాయ్లను బయలుపరచువాడా, “దేవుని వాకయ్ము రెండంచులుగల
ఎటువంటి ఖడగ్ము కంటెను వాడియైనదై హృదయముయొకక్ తలంపులను
ఆలోచనలనుశోధించుచునన్ది.”అనినీవుచెపిప్యునాన్వు.
256 ఆకారణంచేతనేవాకయ్ముశరీరధారియైనపుప్డు,వారిఆలోచనలనుఆయన
గర్హించియుండగా వారు దేని రిచ్ ఆలోచిసుత్నాన్రనన్ది అది ఎరిగియుండెను.
ఆయన వాకయ్మైయుండెను మరియు వాకయ్ము వారి హృదయ రహసయ్ములను
ఎరిగియుండెను.

మరియుఆవాకయ్ముఇంక అదేవాకయ్ముగాఉనన్ది.మరియురెండువేల
సంవతస్రాలతరావ్తఈరాతిదానికదేమనలోబయలుపరచుకొనుటనుమనము
చుచునాన్ము, ఎందుకంటె ఆయన దానిని ఆ కాగితము మీద వాసెను

మరియుఅదినిజమని పించుచు,దానినినిరాధ్రించుచు,ఇకక్డఉనాన్డు.
257 ఇకక్డ చేతి రుమాళుళ్ ఉండియునన్వి. అంతటా వాయ్ధిగర్సుత్లు ఉనాన్రు.
ఎనన్ తపిప్పోకుండా, వాసత్వమైన దానినే చెపుప్చు, ఈ కారయ్ములను
పించి, ఈ సంగతులను చెపుప్చు, ఒకక్సారియైనా విఫలముకాకుండా, మన

మధయ్నునన్ఆగొపప్పరిశుదాధ్తమ్కునేనుపారిధ్ంచుచునాన్ను,ఎందుకనగాఆయన
దేవుడైయునాన్డు. ఈ చేతిరుమాళళ్ను తన సనిన్ధి చేత అభిషేకించి, మరియు
అవి ఎవరి మీదైతే పెటట్బడినవో ఆ వాయ్ధిగర్సుత్లందరిని ఆయన సవ్సథ్పరచును
గాక! మరియు రెండు వేల సంవతస్రాల తరావ్త డా సజీవుడిగా ఉండగలిగిన
దేవుడు, కృపదావ్రా మరియు విశావ్సముదావ్రా విమోచించబడిన పాపాతుమ్ల
హృదయములలో తననుతాను పుదాలుచ్కొని, మరత్ మైన పెదవులదావ్రా తన
సవ్ంత మాటలను పలుకు మరియు ఆయన ఏమి వాగాద్నము చేశాడో అది
సరిగాగ్ అటేల్ జరుగునటుల్ సాత్డు.
258 పర్భువైన ఓ దేవా, మాపటల్ కనికరము కలిగియుండమని నేను
అడుగుచునాన్ను. మరియు ఒకవేళ ఇకక్డ రుచ్నియునన్ పర్తీ సీత్ పురుషుడు
ఎటువంటి వాయ్ధియైనా బాధయైనా కలిగియునన్చో; మోషే ఆ ఖాళీలో
తననుతాను తోసిపుచుచ్కునన్టుల్, పర్భువా, ఈ రాతి ఈ పర్జల కొరకు
నా హృదయమును నీ యెదుట పరచుచునాన్ను. మరియు నీవు నాకు
అనుగర్హించిన, నీయందు నేను కలిగియునన్ విశావ్సమంతటిని నేను
వారికిచుచ్చునాన్ను. శృంగారమనే దేవాలయం వదద్ పేతురు చెపిప్నటుల్, “నేను
కలిగియునన్దే,నేనునీకుఇచుచ్చునాన్ను.నజరేయుడైనయేసుకీసుత్నామములో
లేచి నడువుము.” మరియు కుంటివాడైయుండి బలహీనంగా ఆ మనుషుయ్డు
ఉనాన్డు కానీ వారతణిణ్ పటుట్కొనగా వాని పాదములును చీలమండలును
బలముపొందెను. మరియు వాడు నడుచుచు గెంతులు వేయుచు దేవుని
సుత్తించుచుదేవాలయంలోనికిపర్వేశించెను.
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259 నీవు నినాన్, నేడు, మరియు నిరంతరము ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్వు.
మరియు ఆయనయొకక్ అపోసత్లుడు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నాకు కలిగినదే
నీకిచుచ్చునాన్ను.” అది విశావ్సమైయునన్ది. మరియు నేనిటుల్ చెపుప్చునాన్ను:
నేను కలిగియునన్ దానినే ఈ పర్జలకు ఇచుచ్చునాన్ను! నజరేయుడైన
యేసుకీసుత్ నామములో మిమమ్లిన్ విడిచిపెటట్మని మీ వాయ్ధికి ఆజాఞ్పించండి,
ఎందుకనగా మీ పాణములను తీయడానికి పర్యతిన్ంచుచునన్ ఆ అపవాది
కంటెను మీలో ఉనన్వాడు గొపప్వాడు. మీరు దేవుని పిలల్లైయునాన్రు. మీరు
విమోచించబడినవారైయునాన్రు.
260 సాతానా, ఈ పర్జలను విడిచిపొముమ్ అని నేను ఆజాఞ్పించుచునాన్ను.
ఒక దినమున ఆ తుఫానును వెనుకకు పంపిన ఆ దేవుడు, ఆ గాలులను
మరియుఆ అలలను నిమమ్ళపరచిన ఆ దేవుడు, ఈ పర్జలలో నుండి పర్తీ వాయ్ధి
తీసివేయబడునటుల్చేయునుగాక!మరియుఈఘడియలోకీసుత్యొకక్శకిత్వారి
జీవితంలో పర్తయ్కష్పరచబడును గాక. పర్తీ పాపి పశాచ్తాత్పము నొందును గాక.
నీకు సమీపంగా లేని పర్తీ వయ్కిత్యు, ఈ ఘడియలోనే సరిచేసుకొందురు గాక!
మరియుయేసుకీసుత్నామములోఅటేల్అగునుగాక.
261 నేను మీ సంఘ కాపరిగా, మీ సహోదరునిగా, నేను కలిగియునన్ అదే
విశావ్సమును మీలో సాథ్పించవలసిందిగా నేను దేవుడిని వేడుకునాన్ను. నేను
దేనినైతే అడిగానో, దానిని పొందుకుంటానని నేను నముమ్చునాన్ను. నేను
కలిగియునన్దియు, మరియు ఈ ఘడియకు నేను మీకిచిచ్నదియునైన అదే
విశావ్సంతోమీరుఇపుప్డుదానినినాతోపాటునమిమ్నటెల్తేచాలు!

మరియుదేవునికుమారుడైయునన్యేసుకీసుత్నామములోమీవాయ్ధిని,మీ
బాధను గదిద్ంచి దానితో ఇటుల్ చెపప్ండి, “నీవు వెళళ్వలసియునన్ది,” ఎందుకంటె
మీరు యేసు కీసుత్ యొకక్ శకిత్తో పాటు మీ విశావ్సమును మరియు నా
విశావ్సమును కలిగియునాన్రు. దానిని ఋజువు చేయుటకు మరియు ఆయన
ఇకక్డ ఉనాన్డని ని పించుటకు ఆయన సరవ్వాయ్పిత్యై ఇకక్డునాన్డు, ఆయనే
ఈసమయమునమిమమ్లిన్బాగుచేసాత్డు.
262 ఈ మంచం మీద పడుకునియునన్ అమామ్, నీవు దానిని నముమ్చునాన్వా?
[ఆ సహోదరి, “అది నిజము,” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] వాళుళ్ సేక్ రోసిస్
మరియు అటువంటిది అని దేనినైతే అంటారో, ఆ విధంగా నీ కండరములు
ఉనాన్గాని, నీవు పర్యతిన్ంచినయెడల నీవు నడువగలవు. యేసుకీసుత్
నామములో లేచి నిలబడుము. అకక్డ ఆమెకు సహాయం చేయండి. అదిగో
ఆమెనడుచుచునన్ది.మీరునముమ్టలేదా?మిగతావారు,మీరులేచినిలబడండి.
ఆమెయొకక్చీలమండలములుబలమునుపొందుకునన్వి.

ఇపుప్డుమనచేతులనుఎతిత్మరియుఆయననుసుత్తించెదము.
263 గొపప్ దేవుడవైన యెహోవా, సవ్సథ్త నిమితత్ము, యేసుకీసుత్ నామములో
మమమ్లిన్మేమునీకుఅపప్జెపుప్కొనుచునాన్ము. ఆమేన్. 



మీలోఉనన్వాడు TEL63-1110E
(He That Is In You)

అమెరికా దేశం, ఇండియాన రాషట్ంలోని, జఫరస్నివ్ల్ పటట్ణంలో గల బెనాహ్మ్ టెబరిన్కల్ నందు 1963వ సంవతస్రం,
నవంబరు 10వ తేదీన, ఆదివారం సాయంకాలం సహోదరుడు విలియం మారియన్ బెనాహ్మ్ గారిచే మొదటిగా
ఆంగల్ములో పర్సంగించబడిన ఈ వరత్మానము, ఒక మాయ్గన్టిక్ టేపు రికారిడ్ంగు నుండి తీయబడి, ఆంగల్ములో
సంకిష్పత్ంగా అచుచ్వేయబడినది. ఈ తెలుగు అనువాదము వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ రికారిడ్ంగ్స్ చేత ముదిర్ంచబడి మరియు
పంచబడుచునన్ది.
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