
పర్భువుయొకక్ రెండవరాకడ

 పరలోకపు మా తండీ! పర్భువైన యేసు యొకక్ ఆ పియమైన నామములో నీ
యొదద్కు మేము వచుచ్చుండగా, భువిలోని మహా ఘనమైన సమయానికి

ఇదే పాతినిధయ్మై యుండవలెనని ఎరిగిన వారమై ఈ పరిశుదధ్ దినములను ఎంతో
ఆనందముతో సమీపించుచునాన్ము. నశించిన అభాగుయ్లైన ఆ పాపులంతా
విముకిత్ పొందుటకు ఇదే ఆ సరవ్ సమృదిధ్కరమైన అరప్ణ కాగలిగెను. మరియు
ఒకానొక దినమున ఆయన తిరిగివచుచ్ను యను ఈ గంభీరమైన నిరీకష్ణను ఈ
రాతి మా ఎదలలో మేము ఉంచుకొనియునాన్ము. ఈ రాతి “మేము మాకు ఇంటికి
వచుచ్ గంభీరమైన వారము మాకునన్ది, మొదటి వెయియ్ సంవతస్రాలు,” అను
పాట వినుచు దావ్రములో గుండా ఈ వేదికను మేము సమీపించుచునన్పుడు,
గంభీరమైన పర్పంచ వాయ్పత్ ఉజీజ్వ టములు జరుగక మునుపు, అనేక
సంవతస్రాల కితం ఇకక్డ మందిరంలో మేము కలుసుకునన్పప్టి జాఞ్పకాలు
తిరిగి జాఞ్పకమొసుత్నన్వి. మరియు, తండివైన దేవా! ఆ తలంపులను మేమిపుప్డే
భావన చేసుకుంటునాన్ము.
2 ఎకక్డైతే పాపులు కరుణ కొరకై పిలువబడెదరో, మరియు ఎకక్డైతే
పడిపోయిన వారు తమ కారయ్ములను తిరిగి దేవునితో సరి చేసికొందురో, అటిట్
పాత కాలపు తరహా ఉజీజ్వములలో మరొక దానిని ఈ రాతి పారంభించుటకు
తిరిగి వచుచ్ట; మా ఆతమ్లకు కేష్మమని అగుపిసుత్నన్ది. టములో పాధానయ్త గల
వయ్కిత్ పరిశుదాధ్తమ్యైయునాన్డు. ఆయనే తన వశములో, నియమ నిబంధనలను
ఉంచుకొని, వాకయ్ము దావ్రా జీవపు రొటెట్ను మాకు తెచుచ్ను. ఆయన ఈ ఉజీజ్వ

టములలో రాతి వెంబడి రాతి మాకు పరిచరయ్ చేసి, అకక్రలతోనునన్ వారిని,
రోగులను సవ్సథ్పరచి, పర్తి యొకక్ విశావ్సిని శుదిధ్పరచి, మేము చేయుచునన్ ఈ
పర్యతాన్ల వలన మహిమ తెచుచ్కోమని, మేము పారిథ్సుత్నాన్ము. ఎందుకనగా,
తండివైన దేవా, యిది కేవలం ఆయన నామ ఘనతా మహిమ కొరకే అది
అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
3 పదకొండు సంవతస్రాల కితం నేను చేసిన వాగాద్నం యొకక్ నెరవేరేప్, ఇది.
అయితే ఒక ఉజీజ్వ టము కొరకు మందిరానికి తెచుచ్టకు చాలా కాలము
దానిని పర్చారము చేసుకొనాన్ము మరియు, ఇపుప్డు మన చినన్ మందిరములోని
సథ్లము ఉజీజ్వ సభకు చాలినంతగా సరిపోదని మనకు తెలుసు గానీ, మనకికక్డ
ఇరుకుగా ఉంటుంది. తదుపరి కొదిద్ రా ల కొరకు దేవుని యొకక్ మహిమారధ్మై
మనం చేయగలిగిన మేలు చేదాద్ం.
4 ఆలయంలో టము జరిగించుటకు నేనిషట్పడతాను. అనేకమైన సథ్లాలలో,
వాటిని మనము కీడారంగ సథ్లములలో జరిగిసాత్ము; అకక్డ బయట బహిరంగ
సథ్లములలో జరిగిసాత్ము, ఇంకా వాయ్యామ పర్దరశ్న సథ్లములలోను జరిగిసాత్ము.
అయితే ఆలయంలో జరిగించిన వాటికి ఒక విధమైన పర్తేయ్కత యుంటుంది.
ఆలయంలో నీవది కలిగియునన్పుప్డు, అది ఒక మాధురయ్ముగాను, సమీప
సహవాస సంబంధమునన్టుల్గాను అగుపిసుత్ంది. అకక్డ బయట ఆ వాయ్యామ



2 పలుకబడిన మాట

పర్దరశ్న సథ్లాలు, లోక సంబంధమైన సథ్లాలు అకక్డ మనకునన్ందుకు మనము
కృతజుఞ్లము. అయితే, ఒక ఒతిత్డియునన్టుల్, అనగా ఒక దయయ్పు బలమునన్టుల్గా
అది అగుపించినటుల్ యుంటుంది. నీవు ఉజీజ్వ సభ పారంభించకముందు, దానిని
నీవు పగులగొటట్ వలసియునన్ది. మరియు నీవు ఆలయానికి వచిచ్నటల్యితే,
అది దేవుడు నివాసముండు సథ్లము. టము జరిగించుకొనుటకు, ఆయన
ఇంటిలోనికి నీవు వచుచ్చునాన్వు.
5 ఇకక్డే మందిరంలో, నా పరిచరయ్ యొకక్ ముగింపులో, చాలా కాలం కితం
నేను చినటువంటి పాత ముఖాలను ఈ రాతిలో నేను చుచుండుట,
మేమెంతో ఆనందంగా యునాన్ము. సహోదరుడు గాహం లోపలయుండుట,
సహోదరుడు కరిట్స్, మరియు సహోదరి ఏంజి, మరియు ఇకక్డేయునన్, సహోదరి
గెటి, మరియు సహోదరుడు కాక్స్ మరియు సహోదరి కాక్స్, మరియు ఓ!…
అనేకులు మీలోయునాన్రు. సహోదరి సెప్నస్ర్, సహోదరుడు సెప్నస్ర్ మరియు
ఇకక్డయునన్ మీరందరు. మేమెంతో ఆనందంగా యునాన్ము. అమమ్, మరియు
శీర్మతి సాల్టర్ మరియు ఇకక్డేయునన్ సహోదరుడు, ఇంకా పెదద్ గుంపు
ఇకక్డునాన్రు. వెనుక అపుప్డు మేము పారంభించినపుడు, అంటే ఉజీజ్వానిన్,
విడచి, నేను బయటకు వెళిళ్పోయినపుడు ఇకక్డునన్ వారిలో ఎంతమంది
ఉనాన్రు? మీ హసాత్లు పించండి? అలా, హసాత్లు సుత్ంటే ఈ రాతి
ఆలయమంతటా ఉనాన్రు. అది ఎంతో మంచిది.
6 ఇపుప్డు, మనము…పరిశుదాధ్తమ్ వలననే ఉజీజ్వములు జరుగునని మనకు
తెలియును. ఆయనే ఉజీజ్వానిన్ తీసుకొని వచుచ్వాడు. మనకు మనముగా
అది చేయలేము. ఆ పర్యతాన్నిన్ మాతర్మే మనము చేయగలం. మరియు ఆ
పర్యాసను దేవుడే దీవించవలసియునాన్డు. మరియు ఆయన చేయునని మనం
నముమ్తునాన్ము.
7 రహదారిపైన నా భారయ్తో నేను చెపుత్నాన్ను…చివరకు రాతి భోజనము
చేయుటకైనను నాకు తరుణం లేకపోయింది. అదెంతో తీవర్మైన
తొందరతోయునన్ది. నినన్ ఉదయం నా యొకక్ చొకాక్ ధరించుకొనక ముందు,
నేను లేచిన సమయం మొదలుకొని, నినన్ మధాయ్హన్ం రెండు గంటల సమయం
అది. అది టెలిఫోను భాగానికి సంబంధించినది. యిస్ విల్ లోనునన్,
డాకట్ర్ శాం అడయార్ కొరకైన ఒక అతయ్వసరమైనది; అది ఖచిచ్తంగా రెండు
గంటల సమయం. మరియు అపుప్డు…అనేకములైన విజఞ్పుత్లు మరియు మాజీ
సైనికులకు సంబంధించిన విజాఞ్పనలు (వచిచ్నవి). ఒకరు ఆసుపతి నుండి
తెలియజే త్ “మేము గంట గంటకు ఎదురు సుత్నాన్ము. ఈ హీన సిథ్తి
ఏలాగునన్దో దానికంటె అకక్డకు చేరుకునన్పప్టికి నరకం ఇంకా ఘోరంగా
యుండునేమో, ఎదురు చుట వలన” అని ఒకరనాన్రు. వందలమంది
దైవసేవకులు పర్తి యొకక్ చోట నుండి అరుపులు కేకలు పెడుతునాన్రు.
8 మరియు, ఈ లోకము ఏనాడు ఎరుగనటువంటి గంభీరమైన దినాలలో,
ఒక మహోనన్తమైన సమయాలలో మనము జీవిసుత్నాన్మని నేను మీకు
తెలియజేసుత్నాన్ను. మరియు, దేవుని రిచ్ మరెకుక్వ తెలుసుకోవాలని పర్జల
హృదయాలలో ఆకలి యుండుటను బటిట్ నేనెంతో ఆనందంగా యుంటునాన్ను.



పర్భువు యొకక్ రెండవ రాకడ 3
9 అది, దేవుని యొకక్ చితత్ంలో యునన్దని పారిథ్ త్, నా యొకక్ హృదయంలోకి
నేను సీవ్కరించాను. ఆ విధంగా, కొందరు బయట నిలబడియునాన్రు.
నేనాశచ్రయ్పడుతునాన్ను…ఇకక్డ మనకొక — సథ్లమునన్ది, చినన్ బలల్యునన్ది.
ఒక విధంగా మనము ఆ చినన్ బలల్ను బిగించలేమోనని నేనాశచ్రయ్పడుతునాన్ను.
కొందరు సీత్లు…లేక మరొకటి, వెనుక నిలబడియునన్వారు, మనం
చేయగలమేమో…ఇకక్డే, ఇకక్డే యునన్వారిలో కొందరు లేక ఎవరైనా
నడచివచిచ్, ఇకక్డయునన్ బలల్పైన, పైన ఇకక్డ ముందుకు రాగలిగినటల్యితే;
బహుశా…సహోదరుడా బెన్, నీవు లోపలయుండుట మాకు ఆనందరకరమైన
విషయం. చివరిసారి, కొదిద్ వారాల కితం, నేను కాలిఫోరిన్యాలోని ఫెరాన్ండో
వాయ్లీలోయునన్పుప్డు నేను నినున్ శాను. మరియు మీరు జాగర్తత్గా
రాగలిగినటల్యితే, నేరుగా ముందుకు పైకి రండి — ఇకక్డే, వేదిక యొదద్
అదనపు సథ్లమునన్ది. వారు బలిపీఠము యొదద్కు తీసుకొని రాబడతారు. మీరెంత
సౌకరయ్వంతముగా యుండాలో, ఆలాగుండాలని మా ఆశ.
10 దేవుని యొకక్ సహాయానిన్ బటిట్, పర్భువు చితత్మైతే, ముపప్యి నిముషములే
నేను మాటాల్డెదనని నాకై నేనే వాగాద్నం చేసికునాన్నని నా భారయ్తో చెపాప్ను.

టములు ఎకక్వసేపు ఉంచాలని నా అభిమతం కాదు. దానికదే అదుభ్తం
యౌతుంది. ఎందుకనగా, నేను — చాలా తవ్రగా ఆరంభించలేను. అయితే, నేను
పర్యతన్ం చేసాత్ను. ఎందుకనగా…తరువాత మనకునన్ రాబోతునన్ సమయము,
ఇది, రేపు రాతి…

ఈ రాతి నా యొకక్ పాఠాయ్ంశము:పర్భువుయొకక్రెండవరాకడ.
11 మరియు రేపు రాతి, సంసరగ్ము (పర్భువు రాతి భోజనము) యొకక్ రాతి,
మరియు పాత నిబంధన దృకప్థముతో సంసరగ్మును రిచ్ నేను మాటలాడ
ఆశపడుచునాన్ను. మరియు మేము…రేపు రాతి, సాధికారమైన సంసరగ్పు
రాతి, ఎందుకనగా మన పర్భువు దోషిగా అపప్చెపప్బడిన రాతి ఇది. మరియు
అది అధికారమైన సంసరగ్పు రాతి. రేపు రాతి, టములైన తరువాత, అనగా
నియమబదధ్మైన బోధ అయిన తరువాత, మనకు సంసరగ్ము యుంటునన్ది.
మాతో కలిసియుండుటకు పర్తి యొకక్రు ఆహావ్నించబడుచునాన్రు.
మరియు—మరియు, మన పర్భువైన యేసు, మన కొరకు విడిచిపెటిట్న ఈ
మహిమగల విడి భాగములో పాలి భాగసుత్లౌటకై పిలువబడుచునాన్రు.
12 మరియు, తరువాత తదుపరి రాతి, శిలువ వేయబడిన రాతి గనుక, పర్భువు
చితత్మైనటల్యితే, నేను ఆశపడుతునాన్ను — కీసుత్ను సిలువవేయుట గురించి
ఆకాశవాణిలో మీరేది వింటునాన్రో, దానిని మరొక వయ్తాయ్సకరమైన కోణంలో
నేను తీసుకోవాలని ఆశిసుత్నాన్ను.

మరియు, ఆ తరువాత శనివారం రాతికి,సమాధిచేయబడుట.
13 ఆదివారం ఉదయం ఆరు గంటలకు రోయ్దయ ఆరాధన యుంటుంది.
పది గంటలకు బాపిత్సమ్ము తీసుకొనువారు యునన్టెల్తే బాపిత్సమ్ముల
పరిచరయ్యుండును. మరియు, ఆ తరువాత ఈషట్రు ఉదయవేళ వరత్మానం.
14 మరియు, పర్భువు చితత్మైతే, ఆదివారం రాతికి పునరుతాథ్నము యొకక్
నిదరశ్నము అను దానిపైన చినన్ వరత్మానానికై మనం ఎదురు దాద్ం.



4 పలుకబడిన మాట

మరియు సవ్సథ్త డికయుండును. బయట మనకు కర్మముగా యుండే
టములు ఏలాగో అలాగే కర్మముగా యుండే సవ్సథ్త టములు, ఈ రానునన్

ఆదివారపు రాతికియుండును. మరియు మీరెనన్డు డనటల్యితే, మరియు
మీ యొకక్ సేన్హితులు పునరుతాథ్నుడైన యేసు యొకక్ కనబడెడి నిదరశ్నం

డనటల్యితే, గతించిన సంవతస్రాలలో ఏలాగు జరిగించాడో, నేరుగా ఇకక్డే
టములో కనిపించి, మి మీద ఆయన యుండినపుడు ఏలాటివి చేసెనో,

వాటినే చేయుట మీరు చెదరని నేను నిరీకిష్సుత్నాన్ను. ఆ సమయంకై మేము
ఎదురు చుచునాన్ము. వచుచ్ట…అది వచుచ్టకై ఎదురు సుత్నాన్ము.
15 అది మంచిది. మీరు నేరుగా వచిచ్, మీరెంత సౌకరయ్వంతంగా ఉండాలో
సాధయ్మైనంతవర ఆలాగు యుండుడి. బహుశా రేపు రాతికి ఒక చోట నుండి
కొనిన్ కురీచ్లు తీసుకు రాగలుగుతామేమో, అని అనుకుంటునాన్ను. ఒకవేళ,
అంతయ్కియలు జరిగించు సథ్ల సంబంధమైన వసారా యొదద్ నుండి గాని లేక
మరొక చోట నుండి కొనిన్ ఎకుక్వగా తీసుకొని వదాద్ం. బహుశా చుటుట్ పర్కక్ల
నుండైనా తీసుకొని వదాద్ం. సాధయ్మైనంత వరకు పర్తి యొకక్రు సౌకరయ్వంతంగా
యుండాలని మేము కోరుతునాన్ము.
16 మీలో యునన్ దానంతటితో మీలో ఎంతమంది పర్భువును పేమిసుత్నాన్రు?
కీసుత్ యెడలనే మన యొకక్ పేమలు యుంచి, ఇపుడు డుడి.
సిదాధ్ంతముల కొరకు మనమికక్డలేము. పర్భువును ఆరాధించుట కొరకు
ఇకక్డ మనమునాన్ము. మరియు పర్తి యొకక్ ఢ సిదాధ్ంతము గలవారు,
పర్తి రంగు వారు, పర్తి రకమైనవారిని, పర్తి యొకక్రిని ఆహావ్నించుటకు
మేమికక్డయునాన్ము. అదేమి అభయ్ంతరంలేదు, మనము కేవలం పర్భువును
ఆరాధన చేయుటకు వచిచ్యునాన్ము. మరియు టము పారంభించక
మునుపు ఒక అరధ్గంట పాత కాలపు తరహా పాటలుండును. మరియు రేపు రాతికి,
ఈ రోజు రాతి వలె ఖచిచ్తంగా నేను పారంభించబోతునాన్ను. సాధయ్మైతే ఎనిమిది
గంటలకు, మరియు తదావ్రా తరువాత రాతికి తిరిగి మనం రాగలుగుటకై ఎంత
తవ్రగా బయటకు వెళళ్నీయవలెనో అంత తవ్రగా చేదాద్ం.
17 ఇపుప్డు, పర్తి యొకక్రికి సుసావ్గతం. మా యొకక్ సందరశ్కులు, మీరు
సహవాసం చేయుటకు, ఎంతగానో ఆహావ్నించబడుచునాన్రు. మరియు
ఇకక్డ మందిరానికి వచుచ్చునన్వారైన మీరు, డిక ముగించబడిన వెంటనే,
సాధయ్మైనంత వరకు పర్తి యొకక్రిని కరసప్రశ్ చేయుడి. కేవలం…అభయ్ంతరాలు
వదలివేయండి. అదుభ్తకరమైన సమయానిన్ కలిగియుండుడి. మన పర్భువు ఏమి
చేయునో మీకు తెలియదు. ఇది ఈసట్రు కాలం. మరియు మనము ఘనమైన వాటి
కొరకు ఎదురు దాద్ం.
18 ఇపుప్డు, శుభపర్దమైన వాకయ్ములో నుండి, కేవలం ఒకక్ వచనం లేదా
ఒకక్ వరుస లేక రెండు చదవాలని ఆశిసుత్నాన్ను. పరిశుదధ్ కా సువారత్ 15వ
అధాయ్యం, 8వ వచనం:

ఏ సీత్కైనను పది వెండి నాణెములుండగా వాటిలో ఒక నాణెము
పోగొటుట్కొంటె ఆమె దీపము వెలిగించి యిలుల్ ఊడిచ్ అది దొరకు
వరకుజాగర్తత్గా వెదకదా?



పర్భువు యొకక్ రెండవ రాకడ 5
అదిదొరికినపుప్డు తన చెలికతెత్లనుపొరుగువారిని పిలచి - నాతో
డా సంతోషించుడి, నేను పోగొటుట్కొనిన నాణెము దొరికినదని

వారితోచెపుప్నుగదా!
19 ఇపుప్డు, కీసుత్యొకక్ రెండవ రాకడ కొరకు ఇది యొక బహు వి డ్రమైన
లేఖనముగా అగుపించవచుచ్ను…అయితే అది, కీసుత్ యొకక్ రెండవ
రాకడను రిచ్ మాటాల్డుతుంది. మన ముందునన్టువంటి ఈ గంభీరమైన
అంశము, సం రణ్మైన పరిశుదధ్ వాతలో, అతి పాముఖయ్మైన అంశాలలో ఇది
ఒకటియైయుంటుంది. పర్భువైన యేసు యొకక్ రాకడ తపప్ అతి పాముఖయ్మైనది
మరియొకటి లేదు. ఎందుకనగా, ఆయన రాకపోయినటెల్తే, మనము అబదధ్
సాకుష్లుగా కనుగొనబడతాము. సమాధిలోనునన్టువంటి మన వారైన మృతులు
నశించిపోతారు. రెండవసారి కనిపించు రీతిగా పర్భువైన యేసు రానటల్యితే,
మనకెలాంటి నిరీకష్ణ ఇక యుండదు. మరియు పాముఖయ్మైన…ఈ వెలుగు,
రెండవ రాకడ యొకక్, సాకాష్తుత్ యీ వెలుగు, అదెంతో పాముఖయ్మైయుండెను.
అదేదనగా, మనమిపుడు సమీపించుచునన్ ఈ పరిశుదధ్వారము అనగా,
యేసు మొటట్మొదటి సారిగా సిలువ యొకక్ ఛాయను సాకాష్తుత్గా ఆయన
ఎదురొక్నినపుడు, ఆయన, ఆయన యొకక్ మరణమును, పాతిపెటుట్టను,
మరియు పునరుతాథ్నములను రిచ్ ఆయన చాలా కొదిద్గా మాటాల్డెను. ఆయన
తన యొకక్ మరణమును రిచ్, పాతిపెటట్బడుటను రిచ్, పునరుతాథ్నమును

రిచ్ మాటలాడిన దానికంటె ఎకుక్వగా ఆయన రెండవ రాకడను రిచ్
మాటాల్డెను. కాబటిట్ ఈ యొకక్ వెలుగు కాంతిలో, అది చాలా పాముఖయ్మైన
అంశమై యుండవలసియునన్ది.
20 కీసుత్ యొకక్ మొదటి రాకడకు సంబంధించిన వాటికంటె, కీసుత్ యొకక్
రెండవ రాకడకు సంబంధించిన అనేకమైన లేఖనములు, అనేకమైన సారుల్
పాతనిబంధనలోయునన్వి. ఇపుప్డు, పాయశిచ్తత్ము జరిగిన తరువాత, మానవ
జాతికి సంబంధించిన పర్తీది డా, పర్భువు యొకక్ రెండవ రాకడపైనే పాధానయ్త
చే రుచ్కొనెను.
21 మనకు పలురకములైన మతములునన్వి. మనకు పలుపలు విధములైన
భావాలు, వివిధములైన వేదాంతములు యునన్వి. అయితే మన యొకక్ కైసత్వ
మతమైతే పర్ధానంగా మరణము, పాతిపెటట్బడుట, మరియు పునరుతాథ్నము,
ఇంకా పర్భువు యొకక్ రెండవ రాకడపై ఆధారపడియునన్ది. ఓ! అదొక
పాముఖయ్మైన పర్శన్ ఇపుప్డు మనము సమీపించుచుండగా, విధేయతతో డిన
నా యొకక్ అతి పాముఖయ్ అభిపాయాలకైతే, సాకాష్తుత్ ఆయన రెండవ రాకడ
ఛాయలలో మనము జీవించుచునాన్ము. లేఖనము యొకక్ వెలుగు కాంతి దావ్రా,
నేను దానిని అకక్డ చు విధానము బటిట్, పర్భువు యొకక్ రెండవ రాకడ
తపప్ సంఘమునకు మరియొక ఏ ఒకక్ నిరీకష్ణ లేదు. లోకము, దాని యొకక్
పిచిచ్పటిట్న అలల్రి సాథ్నములో, లోకములోనునన్ మానవ కలిప్తమైన పర్తియొకక్
సంసాథ్పకము వలన సం రిత్గా దారి తపిప్పోయినది. రాజులు, వారి యొకక్
పర్జలను ఇక సావ్ధీనమందుంచుకోలేరు. ఆలాగే, నియంతలు తమ యొకక్
పర్జలను ఇక సావ్ధీనపరుచుకోజాలరు. పర్జా పర్భుతవ్ము దాని యొకక్ పర్జలను
సావ్ధీనపరచుకోలేదు. ఇక ఎటువంటి నిరీకష్ణ లేదు, పర్భువు యొకక్ రాకడ తపప్.
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22 పాపికి, అవిశావ్సికి ఒక మహా భయంకర సమయములలో ఇది ఒక
సమయం. అది అతనికి ఏనాడు చెపప్బడనటువంటి సమయం. ఎందుకనగా
నాశన కాలం సమీపంగాయునన్ది. విశావ్సికి మరి ఇది ఎంతో ఆశీరావ్దకరమైన
సమయం. ఎందుకనగా అతని విమోచన సమీపమైయునన్ది. ఈ రాతి మిలో
రెండు బలమైన వరగ్ములునన్వి. అవి విశావ్సి, అవిశావ్సి. ఒక దానిని పర్భువు
సీవ్కరించుటకు రాబోతునాన్డు. ఒక దానిని శికిష్ంచుటకు పర్భువు రాబోతునాన్రు.
ఆయన కనిపించునపుడు, ఆయన రాకడపుప్డు ఒకరిని దీవించును మరొకరిని
శపించును.
23 ఇది అంతటి పాముఖయ్మైన విషయమైనది కనుక, నేను కొదిద్గా
ముందుగా తలసుత్నాన్ను…సాయంతర్ం, లేదా మన యొకక్ ఉజీజ్వ టమును

రిచ్ తలసుత్నాన్ను. అంటే, గౌరవపర్దముగా లేఖనములను మనము
డవలసియునన్ది. మరియు మనమెంత సమీపంగా యునాన్మో మనము

గమనించి, గర్హించవలసియునన్ది. సమయము ఎంతయని నేను తెలుసుకొన
గోరినటల్యితే, నేను నా గడియారం వైపు సాత్ను. మనము జీవిసుత్నన్ రోజు,
వారంలో ఏదో, అని నేను తెలుసుకొనగోరినటల్యితే, లేక సంవతస్రమందలి
నెల ఏదో తెలుసుకొనగోరినటల్యితే, కాలెండరును నేను సాత్ను. మరియు
ఈ గంభీరమైన సంఘటన యొకక్ సమయము సమీపించుట నేనెరుగాలంటే,
నేను దేవుని యొకక్ వాకయ్మును సాత్ను. అదెంత సమీపంగా యునన్ది
యను సమయమును అది తెలుపుతుంది. ఎందుకనగా బైబిల్ చెపుత్ంది. “ఇది
జరుగనారంభించినపుడు మీ తలలెతుత్కొనుడి. మీ విడుదల సమీపించుచునన్ది
యని.” కాలము సమీపమైయునన్ది.
24 పతామ్సు దీవ్పమున యోహాను, పర్భువు యొకక్ రాకడ ముందు దరశ్నమును
అతడు చినపుడు, అదెంతటి గంభీరమైన విషయమాయెను. శాపములు,
అవిశావ్సి పైన దిగుట అతడు చినపుడు, మరియు ఆశీరావ్దములు విశావ్సిపైన
దిగుట అతడు చినపుడు, “పర్భువైన యే , రముమ్!” అని బిగగ్రగా అరచాడు.
ఆయన రాకడకు ముందుగా జరిగిన సంఘటనలను, అవనిన్ చిన తరువాత,
అతని యొకక్ హృదయం ఎంతగానో దదద్రిలిల్పోయినది. “పర్భువైన యే
రముమ్!” అని అతడు పెదద్గా కేక పెటాట్డు. సంఘకాలమంత డా అతని
యొకక్ దృషిట్ నుండి దాటిపోగా, అది ఏ విధముగా సంభవించునో అటిట్ పర్తీది
పెదద్దిగా తాను చినపుడు అపుప్డు ఆ కేక “పర్భువైన యే , రముమ్!”
అని చెపప్బడినది. పర్భువు యొకక్ రాకడ సమీపముగా వచుచ్టయనునది, అది
మహిమగల సంగతియై యుండవలసియునన్ది.
25 యేసు, ఆయన శిషుయ్లు పర్కృతి సంబంధమైనవి, సంబంధమైనవియగు
వసుత్వులునన్ ఒక సథ్లానికి వారు వచిచ్రి. ఇపుప్డు ఇకక్డ కొదిద్ నిముషములు
నిలుపు చేదాద్ం. మనలను రముగా లాకొక్ని వెళుళ్నవి, అనిన్ సమయాలలో
అవి ఐహికమైనటువంటివే కానవసరం లేదు. కొనిన్సారుల్ మనలను పర్కృతి
సంబంధమైనవి రంగా తీసుకొని వెళుళ్ను. యేసు యొకక్ సేవకులు, లేక
ఆయన యొకక్ శిషుయ్లు పటట్ణమందలి యె షలేములోని దేవాలయమును

రిచ్ పుచునాన్రు. అతి పరిశుదధ్ సథ్లములో, దేవుని యొకక్ షెకినా మహిమ
ఎకక్డ అగుపించెనో, అటిట్ ఘనమైన ఆలయం అది. ఎంత అందంగా అకక్డ
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రాళుళ్ అమరచ్బడియునన్వి; ఏ విధముగా ఈ రాళుళ్ పర్పంచములోని పలు
సథ్లాలలో చెకక్బడి ఒక సథ్లానికి వచుచ్టకై దేవుని యొకక్ ఘనమైన ఆలోచన
నిరణ్యించినది, ఆయనకు వారు తెలియజేశారు. అనగా, అవి నిలబెటిట్న నలభై
సంవతస్రాలలో, రంపపు కోత శబద్ం గానీ లేక సుతెత్ యొకక్ ధవ్ని గాని అకక్డ లేదు.
అదెంతో మహనీయంగా ఒకదానికొకటి తొడగబడినవి. మరియు ఏ విధముగా
దేవుడు సెరాపుల పైకి వచిచ్నది, అది ఏ విధముగా ఆయన షెకినా మహిమను
కనుపరచినది, మరియు ఈ మహోనన్తమైన మందిరముపైన వారికెటువంటి
గొపప్ నిరీకష్ణ యునన్దో దానిని ఆయనకు వారు చెపాప్రు.
26 “ఇవనిన్యు డవదుద్” అని యేసు వారితో చెపాప్డు. అది పరిశుదధ్
సథ్లమైనపప్టికి, అది మంచి సథ్లమే. పర్భువు నివాసముండు గృహమగు ఒక
సథ్లము అది. అయితే “ఇవి డవదుద్. దీనికంటె ఎంతో ఘనమైనది నేను
మీకు చెపప్వలసియునన్ది. ఎందుకనగా ఒక సమయం రాబోతునన్ది,” అని
యేసు చెపాప్డు. “రాతిమీద రాయి యొకటియైనను ఇకక్డ నిలచియుండకుండ
యుండును” అని ఆయన చెపాప్డు.
27 మన యొకక్ భౌతిక దేహమును మనమెంత జాగర్తత్గా కాపాడుకునన్పప్టికి,
మన యొకక్ సంసథ్ కొరకు మనమెంతగా పర్యాసపడినపప్టికి, మన యొకక్
సంఘములోను, సంఘము యొకక్ ఆజఞ్ కొరకై మనమెంత భారముగా కృషి
చేసినపప్టికి, అవనీన్ డా గతించిపోయి, అగుపడకుండ పోయే ఒక సమయం
రాబోతునన్ది.

యేసు, వారికి అవి తెలుపుటకు మొదలుబెటాట్డు. “లోకము యొకక్
అంతమునకు, యుగ సమాపిత్కి చన ఏది?” యని వారడిగారు.
28 యేసు వారికి చెపుప్టకు పారంభించాడు, “వాటిలో రాతిమీద రాయి
యుండకుండ అవి పడదోయబడు దినములు వచుచ్చునన్వి. మీరు
యుదధ్ములను రిచ్యు యుదధ్ సమాచారములను రిచ్యు, అకక్డకక్డ
తెగుళుల్ను, అకక్డకక్డ కంపములను రిచ్న సమాచారము విందురు.”
29 గత దినము, అకక్డ కాలిఫోరిన్యాలోని, ఓక్ లాండ్ లో, అకక్డ టములో
నుండు తరుణం మాకు లభయ్మైనది. కంపం చుట, అదే నా భారయ్కు
పర్పర్ధమం. నేను తల వెం కలు కతిత్రించు వాని కొటుట్లో రుచ్నాన్ను.
మరియు నేను…గది కొదిద్గా కంపించిపోయినది. “ కంపం వచిచ్యునన్ది,”
అని రేడియో వెంటనే పర్కటన చేసినది. “సుమారు ఎనిమిది నిముషములలో
మరొక దానికై వారు ఎదురు సుత్నాన్రు” అని చెపప్బడినది.

“ఓ, ఇదే ఆఖరిదైతే ఏమౌతుంది!” అని నేననుకునాన్ను.
30 మా యొకక్ చినన్ బిడడ్లకు పంపించుటకై కొనిన్ చినన్ చితర్ పటములు
తెచుచ్టకై మందుల కొటుట్లోకి వెళిళ్యుండి వీధిలో ఎదురు సుత్నన్ నా
భారయ్ను కలుసుకొనుటకై కౌష్ర శాలలో నుండి, నేను తవ్రపడు , వెళిళ్పోయాను.
మరియు మేమకక్డే యుండినపుడు, మానవుడు ఎనన్ ఎరుగనటువంటి, ఒక
మహా భయంకరమైన వింతైన భావన కలిగినది. మియంతా కదలిపోతునన్ది.
బీరువాలలో నుండి బాటిల్ లు దొరిల్పోవనారంభించినవి. భవనాలు అటు
యిటు ఊగుట మొదలైనవి. గోడలపై నుండి రంగు తలు రాలిపోతుండగా,
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పర్జలు అరుపులు అరు త్, కేకలు బెడు , నిలకడలేకుండ వీధులలో
పరుగెతుత్తునాన్రు. ముపప్యి లేక నలభై అంతసుత్ల పెదద్ భవనాలు, గోడలలో
నుండి పెదద్ పుటట్గొడుగులా పైకి లేచిన దుముమ్, ళి వచుచ్నంతగా
ఊగు యునన్వి. పర్జలు అరుపులు అరు త్ పరుగు తీసుత్నాన్రు. “‘గోడమీద
చేవాత’ అనినటుల్గా అది సరవ్ శకిత్మంతుడైన దేవుని హసత్ము” అని నేను అనాన్ను.
31 “అకక్డకక్డ కంపములు జరుగుట మీరు వింటారు,” అని యేసు చెపెప్ను.
రాజ మారగ్ము చాలా రము వరకు సుమారు ఐదు అడుగులు మి పగిలినది.

మి లోపల వందల అడుగులు లోపలకు వెళిళ్పోయినది. ఒక చోట రాజ
మారగ్మంతా రుకుపోయినది. ఆ పగుళుళ్ ఏరప్డినపుడు, సరవ్ శకిత్మంతుడైన
దేవుని యొకక్ వేలు “అకక్డకక్డ కంపములు కలుగును” అని చెపిప్నది నేను

డగలిగితిని.
32 రోజు ముందుకు జరిగిన కొలది, ఎనిమిది విధాలైన కంపములు ఆ
నగరానిన్ ఊపివేసినవి. మతుత్ పానీయాల కొటుల్ తెరచుకొనన్వి, తాగుబోతులు
వీధులలో గుమి డారు. సగం వసాత్లతోనునన్ సీత్లు వీధులలోకి నడు త్
వెళుత్నాన్రు. ఏమి జరుగలేదనన్టుల్గా ఆలాగే యుండిపోయినది. ఆ దేశానిన్
వణికింపజేయునదేదో అది నాకు తెలియదనన్టుల్గా, ఈ దినమున పర్జలు
ఎంతగానో బంధీలైపోయారు. లెకక్ లేదనన్టుల్గా వారు అగుపిసుత్నాన్రు. వారు
గమనించనే గమనించరు. “నేనేమి చేశానో మీరు శారా? నా పిడికిలిని నేను
కదిలించాను. నేనే అతీతమైన మానవుడను,” అని ఒక మనిషి తాను వివరణ
యివవ్డం నా కళళ్తో నేనే వినాన్ను.

“ఎంతటి దేవ షణ ఇది!” అని నేననుకునాన్ను.
33 మన యొకక్ సవ్ంత పటట్ణములోనే, ఇకక్డే, అటువంటి
దేవ షణయుండునని నేనెనన్డు ఆలోచించలేదు. జారిజ్టౌన్ కు, గత
సాయంతర్ం నేను కొతత్ రాజమారగ్ం గుండా వెళుళ్చునన్పుప్డు కొంచెం ముందు
ఆ విభాగాలను మీరు తాకునపుడు, అడుడ్ దారి డలి దాటునపుడు అకక్డ
కొతత్ దారియునన్ది. అకక్డ, పైన పెదద్ గురుతు యొకటియునన్ది. “ఆయన
లేచియునాన్డు. జీవము కలిగియునాన్డు.” అని అది చెపప్బడియునన్ది. ఆ రెండు
విడివిడిగా యునన్వి. తరువాత గురుతు “ఎకక్డైతే బడ్ వైజర్ బీరు యునన్దో,
అకక్డ పాణమునన్ది” అని చెపప్బడుచునన్ది.
34 “ఎంతటి దేవ షణ అది!” అని నేననుకునాన్ను. దానికునన్దంతా అదే.
మరియు బైబిలు దానిని చెపిప్నది, “కీసుత్ యొకక్ రెండవ రాకడకు ముందు,
మనుషుయ్లు దేవ షకులు, తమ సవ్కీయ దురాశల చొపుప్న నడుచువారు,
అనురాగరహితులు, అపవాదకులుగా నుందురు అని.” పర్పంచము ఎంతటి
వంచనతో నిండియునన్దో గదా!
35 ఈ మధయ్నే ఇండియాలోని బొంబాయిలో, (మా అబాబ్యి) బిలీల్, నేను
అకక్డ యొక పెదద్ టములో యుంటిమి. వేల పదివేలమంది హిందువులు
తమ జీవితములను అకక్డ కీసుత్కు సమరిప్ంచుకునాన్రు. అకక్డే యొక పెదద్
హెచచ్రిక వెళళ్డైనది. మరియు, పర్కృతి యొకక్ బుదిధ్ కష్మత మీరు గమనించాలని
నేను కోరుతునాన్ను. మరియు, అకసామ్తుత్గా, ఒక తెలియబడని కారణం
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చేత నగరంలోనునన్ చినన్ పకుష్లనిన్ గామ పాంతంలోనికి వెళిళ్పోవుటకు
మొదలుపెటిట్నవి. పకుష్లు గుంపులు గుంపులుగా గామంలోకి వెళిళ్పోయినవి.
అనీన్ పశువులను, గొరెలను, ఎదుద్లను గమనించుటకు పారంభించినవి. అయితే,
ఇండియాలో వారి యొకక్ కంచెలు మనవంటి కంచెలు కావు. అవి కటెట్లతోనునన్
కంచెలు కావు. వారివి పెదద్ రాళళ్తో ఎతుత్గా కటట్బడిన కంచెలు. పశువులనీన్
గోడలు దాటి వెళుళ్టకు మొదలుపెటిట్నవి. భవనాలలో నుండి బయటకు వెళుళ్టకు
పారంభించినవి. పొలముల మధయ్లోకి వెళిళ్పోయి, పొలము మధయ్లో గిరగిరా
తిరుగుతునన్వి. అటు తరువాత, అకసామ్తుత్గా ఒక పెదద్ కంపం వచిచ్నది.
గోడలను, చెటల్ను, బండలను కదిలించి వేసినది. అవి ఎగిరి ఎగిరిపడినవి. పకుష్లు
తిరిగి రాలేదు. పశువులు పొలములోనే యుండిపోయినవి. అది సరే యనన్టుల్
మానవుడు ఆలోచనలో యుండిపోయాడు. మరియు మరుసటి రోజు మరియొక

కంపం కుదిపివేసినది. అనేకమైన భవనాలు లిపడినవి. విరిగి ఎగిరి
పడినవి. మరియు డవ రోజు పశువులు తిరిగి గోడలలోకి వెళిళ్పోయినవి;
పకుష్లు తిరిగి నగరంలోకి తిరిగి వచిచ్నవి.
36 ఓహో! ఎవరైతే పిచుచ్కలకు పోషణకరత్యైయునాన్డో, ఎవరైతే ఓడ
లోపలకు, ఆయన యొకక్ అలప్మైన పాణులను తీసికొని వచెచ్నో, ఆయన
ఇంకా జీవించుచునాన్డు, ఏలుబడి చేయుచునాన్డు. ఎవరినైతే దేవుడు
తన సవ్ పమందు చేయగా, ఆ మానవుడు దేవ షణ చేసుత్ండగా అటిట్
మానవుడు కలిగియునన్ దానికంటే మరెకుక్వ కష్మ బుదిధ్ అవి కలిగియునన్టుల్గా
అగుపిసుత్నన్వి. మిలోని చినన్ పాణులు; వాటికి దేవుడు సిదధ్పరచియునాన్డు.
పెదద్ గోడలకు ఆవల అవి తమ మారగ్మును తయారు చేసుకొనినవి. అవి
చంపబడియుండెడివి. ఆ రాళుళ్, అటు ఇ దొరుల్తునన్పుప్డు, ఆ రాళళ్
సంధులలో ఆ పకుష్లు గుజుజ్ గుజుజ్గా నలిగిపోయి యుండెడివి.
37 ఆయన రాకడ యొకక్ చనలు! మనము జీవిసుత్నన్ ఈ దినము, ఓ! అది
గంభీరమైన దినము. అవి ఇకక్డయుండునని యేసు పలికిన ఆ సమసత్మైన
సంగతులు వివిధములైన సథ్లములలో కంపములు, తెగుళుల్ జరుగుచునన్వి.
నా దృషిట్కి అది, పర్భువు యొకక్ రాకడ తపప్ మరొకటేది మిగిలియుండలేదు. అది
సమీపంగా యునన్ది.
38 యేసు…ఆయన యొకక్ పర్సంగములో డా పర్జలకు తెలియజేయుచు,
“అం రపు చెటుట్ను చి ఒక ఉపమానము నేరుచ్కొనుడి. అం ర కొమమ్
లేతదై చిగిరించునపుప్డు వసంతకాలము ఇంక సమీపముగా ఉనన్దని మీరు
చెపుప్దురు. ఈ సంగతులనిన్ జరుగుట మీరు చునపుడు, కాలము
సమీపమైయునన్దని మీరు తెలుసుకొనుడి” అని ఆయన చెపెప్ను.
39 అం రపు చెటుట్ అనగా ఏమి; అది మీరు గమనించుడి. అం రపు చెటుట్
ఎలల్పుప్డు డా దా దేశమైయుండెను. ఆయన “అం రపు చెటుట్ను,”

రిచ్ మాతర్మే కాదు గాని, “మిగతా చెటల్ను” రిచ్యు చెపిప్యుండెను.
“అం రపు చెటుట్ను, మిగతా చెటుల్ను చిగిరించుట మీరు చునపుడు.”
ఇపుప్డు, ఆయన అం రపు చెటుట్ను రిచ్ మాతర్మే కాదు గానిమిగతాచెటల్ను

రిచ్యు మాటాల్డెను.
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40 అది ఎపుప్డు చిగురించునో, అది కొదిద్గా మనం గమనించుదాము. గత కొదిద్
సంవతస్రముల నుండి బహు విచితర్మైన కాలంలో మనం జీవించుచునాన్ము.
అనయ్జనుల సంఘము, దానికెనన్డు లేనటువంటి…అపొసత్లుల కాలము
మొదలుకొని, ఏనాడు లేనటువంటి మహోనన్తమైన ఉజీజ్వములను అది
కలిగియుంటునన్ది. ఓహో! అపుప్డు అనయ్జనుల సంఘమునకు ఉజీజ్వము
లేకుండెను. దుల సంఘమే ఉజీజ్వానిన్ కలిగియుండెను. అయితే, గత పది
లేక పండెండు సంవతస్రముల నుండి అనయ్జనుల సంఘము చరితాతమ్కమైన
మహా గొపప్ ఉజీజ్వానిన్ కలిగియునన్ది.
41 మనము మారిట్న్ థర్ యొకక్ ఉజీజ్వానిన్ రిచ్ తలంచుకుందాము.
ఔనండి! అదెంతో ఘనమైనదైయుండెను. అయితే అది జరమ్నీలో మాతర్మే.
ఇంగల్ండులోని వెసీల్ ఉజీజ్వానిన్ రిచ్ తలంచుకుందాము, అది ఇకక్డ వరకు
వాయ్పించెను. మరియు అది బిటిష్ వారి కొనిన్ దీవ్పములలో మాతర్మే అది
యుండెను. అయితే మరెకుక్వ కియాశీలకము కాలేదు. అయితే, ఈ దినాన,
జరుగుచునన్ ఈ ఉజీజ్వము; అతీతమైన ఈ ఉజీజ్వము నిరిధ్షట్ంగా సముదర్ము
నుండి హదుద్లు లేని సముదర్ము యొదద్కు ఆకర్మించెను. రేడియోల దావ్రా,
పతికల దావ్రా మరియు మానవజాతి దావ్రా చికతుత్ లేకుండా పంపబడిన
సువారిత్కుల దావ్రా పర్పంచమంతా వెళిల్పోయెను. పదివేల వేల సారుల్ దేవుని
రాజయ్ములోకి వేల (ఆతమ్లు) జనిమ్ంచినటువంటి ఉజీజ్వమును అది తీసుకొని
వచెచ్ను.
42 పర్భువు నాకు అనుగర్హించిన అలప్మైన నా యొకక్ సవ్ంత చినన్ పరిచరయ్లో
ఒక మిలియన్ ఆతమ్లు దేవుని రాజయ్ములోకి వచుచ్ట నేను నిండారుగా చితిని.
అది ఆలోచించు! ఎవరైతే రేడియో దావ్రా, మొదలైన వాటి దావ్రా విరజిమిమ్
యుండిరో, అటిట్ మిగతావారు ఈ ఘనమైన పరిచరయ్ దావ్రా మిలియనల్కు
చేరుకునాన్రు. పర్యోగాతమ్కంగా అపప్టి…సుమారు పది సంవతస్రముల నుండి
నేను…ఉజీజ్వానిన్ మనం పారంభించినపప్టి నుండి పర్పంచంలోని పర్తి యొకక్
పరవ్తము పైన ఉజీజ్వ జావ్లలు మండు నేయునన్వి. మనము అంతయ్కాలములో
యునాన్ము.
43 ఇపుప్డు గమనించు, తరువాత, దానికి కొంచెం ముందు, ఆయన ఇకక్డ
పర్వచించి, “అనయ్జనముల కాలములు సం రణ్మగు వరకు యె షలేము అనయ్
జనముల చేత తొకక్బడును” అని చెపిప్యుండెను. మహమమ్దీయులు దానిని
సీవ్కరించియునాన్రు. అది మనం గర్హిసుత్నాన్ము. అది ఎకక్డైతే జరుగునని
అది ముందుగా చెపప్బడినదో, సాకాష్తుత్గా అటిట్ యె షలేములోనే, ఈ రాతి
జరుగుచునన్ గడుడ్ పరిసిథ్తి మీరు డాలని నేను ఆశించుచునాన్ను. మరియు
కొనిన్ సంవతస్రాల కితం యె షలేములో ఏ దులు యునన్టుల్గా లేదు.
44 ఇపుప్డు, “అం రపు కొమమ్ లేతదై చిగురించుట,” అది మీరు చునపుడు
అని యేసు చెపిప్యునాన్డు. దులు గొపప్ సంఖయ్లో జరమ్నీలోకి, ఇటలీలోకి,
సంయుకత్ రాషట్ములలోకి, పర్పంచమంతటికి చెదరి వెళిళ్పోయారు. దేవుడు, రవ్
దినాలలో ఏలాగు ఫరో హృదయమును కఠినపరచెనో, ఆలాగు దుల యెడల
ముసోస్లిని హృదయానిన్ కఠినపరచి, ఇటలీ నుంచి అతడు వారిని బహిషక్రించి
వెళళ్గొటుట్నటుల్గా చేశాడు. హిటల్ర్ హృదయానిన్ ఆయన కఠినపరచాడు,
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జరమ్నీ నుండి వారు వెళళ్గొటట్బడాడ్రు. సాట్లిన్ యొకక్ హృదయానిన్ ఆయన
కఠినపరచాడు, రషాయ్నుండి వారు వెళళ్గొటట్బడాడ్రు.
45 సంయుకత్ రాషట్ములు, మనం అరబుబ్లతో చేతులు కలుపుట
(పకష్మునయుండుట) మీరు పతికలో గమనించుచునాన్రా? ఓహో!
సహోదరుడా, గోడ మీద చేవాత! “ఎవరు ఇశాయేలీయులను దీవించెదరో,
వారు దీవించబడుదురు. ఇశాయేలీయులను ఎవరు శపించెదరో వారు
శపించబడెదరు,” అని దేవుడు చెపాప్డు.
46 ఇంటి యొదద్, నాయొదద్ యొక చితర్మునన్ది. లేక అది ఆ సమయానికై
బదులుగా తెచుచ్కునన్ది. అరధ్రాతికి ముందు డు నిముషములు అని
అది శాసత్వేతత్ల చేత చెపప్బడినది. “మధయ్ రాతికి ముందు అది డు
నిముషములగు వరకు గడియారం వెళిళ్పోయినదని,” విజాఞ్నశాసత్ లోకము
చెపిప్నటల్యితే, మధయ్ రాతికి ముందు ఒకక్ నిముషంగా ఇపుడు దానిని
తగిగ్ంచారని నేననుకుంటునాన్ను. హైడోజన్, ఆకిస్జన్ అణవ్సత్ సంబంధమైనవి,
మరియు వారు తమకు కవచముగా చేసికోగల ఆ గొపప్ బలములను వారు
కనుగొనినపుడు, ఐదు నిముషముల వయ్వధిలో సం రిత్ వినాశనమునకు
అది హేతువు కాగలదు. దకిష్ణాది అంతటిలో ఒకడు బర్తికియుండకుండ
సం రిత్గా ఈ రాతి వారు చేయగలుగుతారు. అమెరికా భాగానిన్ ముపప్యి
నిముషములలో చేయగలరు. మనలను ఎవరైతే దేవ్షిసుత్నాన్రో అటిట్ గుంపు
నాసిత్కుల హసాత్లోల్నే నేరుగా అది పెటట్బడియునన్ది. దానికి పైగా మనకు సరుకు
పడవలు, ఓడలు చు ట్ పెటట్బడియునన్వి. ఇరు వైపుల…సైబీరియా గుండా,
హంగెరీకి పైన వివిధ సథ్లాలోల్ ఆ విధమైన కిష్పణులచే నింపబడి మన పడవలు
పెటట్బడియునన్వి.
47 పియమైనవారలారా, మీరు అనుకునన్ దానికంటే అది ముందునన్ది.
సొదొమ మరియు గొమొఱాఱ్ల వారికి వారు జీవించుచునన్ది ఆఖరి గంటయని
ఆనాటి రాతి కొంచెమే తెలుసు. వచుచ్నని ముందుగా చెపప్బడిన ఆ మరణ త
ఆ రాతే వచుచ్నని ఐగుపుత్కు కొదిద్గా మాతర్మే తెలియును. అకక్డ జరిగిన అకర్మ
దాడిని పెరల్ హారబ్ర్ కొదిద్గానే గర్హించినది, మనం తాసులో చబడితిమి
తేలిపోయిన వారముగా కనుగొనబడితిమి! మనము అంతయ్కాలమునకు
సమీపంగాయునాన్ము.
48 అదే జరిగితే ఏమౌను…వారు, నేరుగా మాసోక్ లోనే, వారు
చేయాలనుకునన్టల్యితే, ఆ యొకక్ కిష్పణులను నకష్తర్ముల దావ్రా, రాడారుల్
దావ్రా నడిపించి గురి సి నేరుగా యిస్ విల్ లోని నాలగ్వ వీధిలోకి
ఖచిచ్తంగా దింపగలరు. ఔనది నిజం! మనం చేయాలనుకుంటే మన యొకక్
ఓడలలో అకక్డ సముదర్ములలో ఒక చోట నిలబడి, నేరుగా మాసోక్ (యొకక్)
ముఖయ్ పటట్ణము వైపు ఒక దానిని గురి పెటిట్ పంపగలము. సహోదరుడా!
ఏం జరుగుతుంది? ఆ యొకక్ కిష్పణి వెనుకకు తిరుగుట సంభవించితే, ఆ
దేశము కదలిక దెబబ్ను అనుభవిసుత్ంది అదే ఘడియలో ఆలాటిదే మనము
వదులుకుంటాము. దానిని మరొక పర్కక్గా కదలించివేసాత్ము. మనము
అతి సవ్లప్మైన, చినన్ది, రవవ్ంతైన సనన్ని పొరకపుప్ మీద జీవిసుత్నాన్ము.

కంపములు అనిన్ వైపుల తిని, ఏమీ లేని ఒక కోడి గుడుడ్ బోలుయైనటుట్గా
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చుటుట్ తినివేసినది. ఆమె ఒకక్సారి పెదద్గా పగిలినటల్యితే, ఈ ఎనిమిది వేల మైళళ్
దళసరిగాయుండిన లావా గాలిలోకి విరజిముమ్తుంది. దేవుడు ఏమి జరుగునని
చెపిప్యునాన్డో ఖచిచ్తంగా అది అదే చేసుత్ంది.
49 మనం అంతయ్కాలములో ఉనాన్ము. మనమికక్డ ఉనాన్ము. అది నిలుపు
చేయుటకు మరో మారగ్ం లేదు. పారంభం నుండి అంతా…పర్తి యొకక్ దేశంలో
ఐజన్ హోవర్ ను మనం పెటట్వచుచ్ను. మరి అది దానినెనన్డు నిలుపు చేయలేదు.
ఈ కాలములు వచుచ్నని యేసుకీసుత్ చెపిప్యుండెను. మనమికక్డే యునాన్ము.
అం రపు కొమమ్ చిగురించుచునన్ది.
50 ఈ యొకక్ చితర్ంలో, అకక్డ ఇరాన్ లో, ఏ విధముగా వారు పెదద్ విమానాలు
తీసుకొని అకక్డకు వెళిళ్నది, లుక్ పతికలో మీరు చదువగలరు. మరియు ఏ
విధముగా ఈ దులు విమానముల నిండుగా యుండి యునన్ది మీరు
చదువగలరు. వారిలో వేలకు వేలు మంది అకక్డకు, బబులోనుకు కొనిపోబడినది
మొదలుకొని అకక్డయుండినవారు మరియు ఇరువది-యైదు వందల
సంవతస్రముల నుండి అకక్డ యుండినవారు, అకక్డనే విడిచిపెటట్బడినవారు
అకక్డ యుండిరి. పురాతన కొయయ్ సామాగితో వారు దునున్తునాన్రు. మి
మీద యేసు యుండియుండెనని వారికి ఏమీ తెలియదు. వారి యొకక్ పురాతన

దుల పారంపరాయ్చారాలు, వారు జీవించుచునన్ ఆచార నియమ నిబదధ్తలు
తపప్, వారికి ఇంకొకటి వేరే ఏది తెలియదు. ఈ విమానాలను వారకక్డయుంచి,
వారి సవ్దేశమునకు తిరిగి వారిని తీసుకొని వెళుళ్టకు ఈ దులను
ఎకిక్ంచుచుండిరి…
51 ఇరువది ఎనిమిది లేక ముపప్యి వందల సంవతస్రముల కితము, “ఆ చెరలో
నుండి వారు వచుచ్నపుప్డు, దేవుడు వారిని పకిష్రాజు రెకక్లపైన తీసికొని వచుచ్ను”
అని పర్వకత్ చెపెప్ను. విమానము వచుచ్ట పర్వకత్ శాడు. వారు రుచ్ండుట
పర్వకత్ చెను. మరియు వారిని పైకి తీసుకొని తిరిగి సవ్దేశానికి తీసుకొని
వెళుళ్ట అతడు శాడు. అదేమని పిలువవలెనో అతనికి తెలియలేదు. అతడు…
అతనికది పకిష్రాజు వలె అగుపించినది. కనుక, “పకిష్రాజు రెకక్లపైన వారు
కొనిరాబడెదరు” అని అతడు చెపాప్డు.
52 మరియు విమానములోనుండి వారు బయటకు వచుచ్నపుడు,
యౌవనసుథ్లైనవారు వృదుధ్లకు సహాయము చేయుచుండిరి. వారు
ముఖాముఖిగా పరయ్వేకష్ణ చేయబడిరి. “చనిపోవుటకు తిరిగి సవ్దేశానికి మీరు
వచిచ్తిరా?” అని అడిగారు.

“కాదు. మెసీస్యాను చుటకు మేము తిరిగి వచిచ్తిమి!” అని వారు చెపిప్రి.
53 ఓ! గత కొదిద్ సంవతస్రముల నుండి పర్పంచము చుటుట్ నుండి విశిషట్
రీతిలో వసత్ధారులైన వృదుధ్లు, యౌవనులగు దులను, పెదద్లను అటిట్వారితో

రుప్ నుండి పడమట నుండి పొగ ఆవిరి విరజిముమ్కుంటు గొపప్ సీట్మరులు
యె షలేముకు వచుచ్చునన్వి. పర్పంచములోనే అతి పురాతనమైనదై,
ఆరు మొనలుగల పురాతనమైన దావీదు జెండా ఇరువది యైదు వందల
సంవతస్రములు అవి ఎగరవేయబడలేదు. యె షలేము పర్ధాన పటట్ణముల
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పైన వేలాడుచు ఈ రాతి ఒక దేశముగా పర్కటించబడియునన్ది. అం రపు చెటుట్
దాని మొగగ్వేయుచునన్ది (చిగురించుచునన్ది).

యె షలేము వృదిధ్పొందుచునన్ది, రవ్పు సిథ్తికి
పర్భువు తెచుచ్చునాన్డు,

పర్వకత్లు ముందుగా చెపిప్న గురుతులు అవి;
అనయ్జనుల దినములు భయభాంతులతోను

భారములతోను లెకిక్ంచబడినవి;
ఓ చెదరినవారలారా, మీ సవ్దేశమునకు మరలుడి.
ఏలయనగా విమోచన దినము సమీపమైయునన్ది,
మనుషయ్ హృదయాలు భయంతో కృంగిపోతునన్వి;
దేవుని ఆతమ్తో నింపబడుడి, మీ దీపములు చకక్గా

వెలుగుచుండనీయుడి,
మీ విమోచన సమీపమైయునన్ది. మీ తలలు పైకెతుత్డి!

54 మనమది అనుకునన్ దానికంటె చివరి దశలోయునన్ది. ఒక ఆసనమును
ఆకర్మించుకొనుటకు మనం ఆలయానికి రాలేదు. ఒక మంచి పర్సంగమును
వినుటకు మనం ఆలయానికి రాలేదు. లేదా మంచి సంగీతానిన్ ఆలకించుటకు
ఆలయానికి రాలేదు. వాటి యొకక్ సథ్లాలు వాటికునన్వి. అయితే, దేవునికి
మరియు మన ఆతమ్ల రకష్ణను రిచ్ పరీకష్ చేసికొనుటకు ఆలయానికి వచుచ్ట
మంచిది. ఏలయనగా రకష్ణ దినము సమీపంగాయునన్ది.
55 దేవుని యొకక్ కుమారుడైన యేసుకీసుత్, (ఆయన చెపిప్యుండెను) దీనిని
ఒక సీత్తో పోలిచ్యునాన్డు. ఈ రాతిలో మన యొకక్ పాఠాయ్ంశము. ఈ సీత్, ఆమె
యొకక్ భరత్ బయటకు వెళిళ్పోయినటుల్గా మనం కనుగొంటునాన్ము. మరియు
ఆమె తన యొకక్ పలకల కటుట్లోనుండి ఒక నాణెమును పోగొటుట్కొనన్టుల్గా
మనం సుత్నాన్ము. ఇపుప్డు, దానిని నేను వివరించుటకు పర్యతిన్సాత్ను.
56 ఈ రోజు, ఒక సీత్ వివాహము చేసికునన్టల్యితే, ఆమె వివాహితురాలు అను

చనగా ఆమె వివాహపు ఉంగరము ధరించవలసియునన్ది. మరొక పురుషుడు
ఆమెతో ఏమి చేయకుండునటుల్గా అది అతనిని రపరచును. వారు సాత్రు,
ఆమె వివాహితురాలని వారు గర్హిసాత్రు.
57 ఆ యొకక్ దినాలలో, వారికి వివాహపు ఉంగరాలు లేవు, పలకల కటుట్
వారు ధరించెడి వారు (వారు దానిని “పలకల కటుట్” అని పిలచిరి) వారి తలపైన
ధరించిరి. అది పది నాణెములు కలిగ్యుండి వారి తల చు ట్ అది యుండెడిది.
వారు వివాహితులైన సీత్లని అదియొక చనగా యుండెను. ఏ పురుషుడు
వారితో బుదిధ్హీనతగా పర్వరిత్ంచడు, ఏ అబాబ్యిలు వారితో సరసాలాడరు. వారు
వివాహము చేసికునన్వారు.
58 ఆ యొకక్ పర్తి నాణెము డా…మనకు సమయమునన్టల్యితే (అయితే
నాకు సమయం లేదు. ఎంత తవ్రగా ముగించాలో అంత తవ్రగా నా యొకక్
మాటను నేను నిలబెటుట్కోవలసియునన్ది), ఒకొకక్ నాణెము యొకక్ అరథ్మేంటో
నేను మీకు చెపాత్ను. అది అకక్డ పెటట్బడియుండును. ఆ సీత్ యొకక్ ఒక పర్తేయ్క
పవితర్ గుణమునకు ఆ ఒకొక్కక్ నాణెము భావారథ్ం తెలుప్తుంది. మొదటిగా ఆమె
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భరత్యెడల ఆమె పేమ యొకక్ అరథ్ం, రెండవది, అతని కొరకై పవితర్ంగా ఆమె
జీవించు గుణము యొకక్ పర్మాణము. మరియు డవది, నాలగ్వది మరియు
ఐదవది, ఆలాగు తొమిమ్ది, పది.
59 మీరు అది చదవాలనుకుంటే, గలతీ 5 లో అది డుడి! ఆ సీత్ సంఘమునకు
పోలికయని మీరు తెలిసికుంటారు. సంఘము కీసుత్కు పర్ధానము చేయబడిన
భారయ్. సంఘము ధరించవలసిన పలకల కటుట్, గలతీ 5 లో కనుగొనబడుచునన్ది.
అవేవనగా పేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీరఘ్శాంతము, మంచితనము,
సాతివ్కము, ఆశానిగర్హము. సంఘములో ధరించవలసిన పలకలకటుట్ అది.
సహోదర పేమ, దయాళుతవ్ము, సహనము.

ఆ యొకక్ సీత్, అది…ఆ నాణెములలో ఆమె ఒకటి పోగొటుట్కునన్దని
గర్హించుటకు అది చీకటిపడిన వేళయై యుండవలసియునన్ది.
60 ఓ! నాణెములనిన్, నీ యొదద్నే నునన్వని నీవు జాబితాను కనుగొనుటకు
సంఘము సీవ్కరించ వలసిన సమయమునన్టల్యితే అది ఇదే కావలసియునన్ది.
అది చీకటిపడుతుంది. అది తరచుగా సంభవించు వినాశనకరమైన
మేఘముల నాగరికత మి పైన వేలాడుతునన్ది. పాపము. వయ్భిచారము
పర్తి కోణానయునన్ది. ఎకక్డైతే భకిత్హీనత పర్భలినదో, అటిట్ భయంకరమైన
కాలంలో మనం జీవిసుత్నాన్ము. ఆలయాలకు వెళుళ్వారు కేవలం నటన కోసం
వెళుళ్చునాన్రు; ఆలయాలకు వెళుళ్వారు వారి నీచతావ్నిన్ కపిప్ పెటుట్టకు
వెళుళ్చునాన్రు; ఆలయాలకు వెళుళ్వారు కైసత్వులుగా పిలచుకొనుటకు
వెళుళ్చునాన్రు, మతుత్ పానీయాలు సేవి త్, పొగ తాగు , దమాడు
మిగతా లోకం వలె జీవిసుత్నాన్రు. సీత్లు అవినీతికరమైన వసాత్లు ధరిసుత్నాన్రు.
బటట్లు మారుచ్కొను గదిలో ధరించెడి బటట్లు బహిరంగ సథ్లాలలో, వీధులలో
పర్జల యెదుట ధరిసుత్నాన్రు. మరియు సహోదర పేమయనునది ఇంచుమించు
దాటిపోవు వసుత్వైపోయినది. ఒకక్ నాణెమును మనం పోగొటుట్కోలేదు గానీ,
వాటిలోపర్తియొకక్ దానిని పర్యోగాతమ్కంగా పోగొటుట్కునాన్ము.
61 జాఞ్పకముంచుకొనుము! రాతియైపోయినది. ఆమె భరత్ తిరిగి వచుచ్ను.
అందులో ఒకక్ నాణెము ఊడిపోయినటుల్గా అతడు తెలిసికొనన్టల్యితే, ఆమె
“వేశయ్గా” గురిత్ంచబడిన దానిగా అది పిసుత్ంది.
62 ఆమె అపవితర్త చెందినటల్యితే, లేక ఏదో విధముగా ఆమె
అపవి రాలైనటల్యితే, అది పర్జల కంటబడినటల్యితే, వారు ఆమెను యాజకుని
యొదద్కు తీసుకొని వసాత్రు. ఆమె ఆ విధంగా పటుట్బడెనని సాకిష్ని తీసుకొని
వసాత్రు. మరియు ఆమె వివాహితురాలని యాజకుడు సాత్డు. ఆమె తపుప్
చేసినందులకై (ఆమె యొకక్ పలకల కటుట్లో నుండి) నాణెమును తీసాత్డు.
ఆమె—ఆమె తన యొకక్ సుగుణమును చెడగొటుట్కునన్టల్యితే, వారు
దానిని బయటకు తీసాత్రు. ఆమె సరసాలాడినటల్యితే, ఆమె భరత్ యెడల
ఆమె నమమ్కంగా లేదని అది పుతుంది. ఆ ఒకక్ దానిని వారు బయటకు
తీసాత్రు. అదేమైయునన్పప్టికి దానిని వారు బయటకు తీసాత్రు. ఆమె భరత్ తిరిగి
వచిచ్నపుడు, ఆమె ముదర్ వేయబడినదని అతడు తెలిసికుంటాడు. వెంటనే ఆమెకు
అతడు విడాకులిసాత్డు. అటువంటి సీత్తో అతనికి ఇక ఏమి పనిలేదు. అలాంటి సీత్ని
అతడు ఇషట్పడడు.
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కాబటిట్ ఆమె ఒకటి పోగొటుట్కునన్దని, ఆమె భరత్ వచుచ్ సమయమైనదని, అది

ఆలసయ్మైపోతుందని ఆమె గర్హించునపప్టికి అది పొదుద్గుంకి పోయినది.
63 సంఘము, మన యొకక్ పవితర్త, మన నిజాయితీని, మన భకిత్ని దేవుని
యొకక్ వాకయ్మును బటిట్ వారికివారే పరీకిష్ంచుకొనుట మంచిది. మనము
వదరుబోతులము గాను, చాడీలు చెపుప్వారుగాను, సిగరెటుట్ తాగేవారముగాను,
పరోకష్ంగా నిందలు వేయువారము గాను, యెజెబెలు వలె రంగులు సుకొనే
వారలముగాను, మిగతా లోకసుత్ల దినచరయ్లో ఏమి చేయుదురో అదే
చేయువారముగాను తయారైపోయాము. ఒకరికి ఒకరు ఎవరైనది చెపప్లేనటుల్గా
ఈ దినము కైసత్వ సంఘము ఆలాగు కలసిపోయినది. మనము జాబితాను

చుకొనవలసిన సమయం ఇదే. అది ఆలసయ్మైపోయినది.
64 ఇపుడు, అందుకొరకై…కొవొవ్తిత్ని ఆమె వెలిగించవలసిన సమయం ఎంతో
ఆలసయ్మైపోయినది. ఆమె యొదద్ కొవొవ్తిత్యునన్ది. ఆమె కొవొవ్తిత్ని తీసికొనుట
మాతర్మే కాదు గాని, ఆమె చీపురును డా కలిగియునన్ది; ఇళుళ్ ఊడుచ్టకు
వెళిళ్పోయినది.
65 ఓ! సహోదరుడా! కొవొవ్తిత్ని వెలిగించు సమయము యొకక్ అవసరత
ఏదైనాయునన్టల్యితే, సువారత్ వెలుగును పంపుట, తిరిగి పరిశుదాధ్తమ్
సంఘములో యుండుట…ఎంతో ఎకుక్వ ఉదేకమునకు కాదు. ఒకలాటి

ఢభకిత్కి కాదు, ఒక ఉదేక రితమైన పనికై కాదు, ఆనందంతో గంతులు
వేయుటకు కాదు. అయితే పురుషులు సీత్లు దేవునితో సరిచేసికొను హృదయ -
పరిశోధనా అనుభవం కొరకు. అవును! మనం అంతయ్కాలంలో ఉనాన్ము.
66 ఆమె తన వెలుగునిచుచ్టకై, ఒక కొవొవ్తిత్ని వెలిగించినది. ఓ! సహోదరుడా,
ఇకక్డయునన్, పర్తి యొకక్ చినన్ కొవొవ్తిత్ ఈ రాతి వెలిగించబడవలసియునన్ది.
అది మాతర్మే కాదు, ఆమె యొకక్ చీపురు డా ఉనన్ది. ఇరుగుపొరుగు వారు

ళి దులుపుట చుచునాన్రు. ఆమె యొకక్ భరత్ రాబోతునాన్డు కనుక
ఇంటిని శుభర్పరచు సమయమును ఆమె నిజంగా కలిగియుండెను. ఒకక్ నాణెము
పోగొటుట్కొనుటతో అతడామెను పటుట్కునన్టల్యితే; ఆమె “వేశయ్” అవుతుంది.
67 సహోదరుడా, ఇపుడు మనం జీవిసుత్నన్ గంభీరమైన గడియలలో జీవము గల
దేవుని సంఘమైన మనము, దేవుని యెదుటకు వెళిళ్ పరీకష్ చేసికొనుటకు అది
మనలను తీసుకొని వసుత్ంది. సువారత్ యొకక్ వాకయ్మగు కొవొవ్తిత్ని వెలిగించి,
మనలను మనం పరీకిష్ంచుకొనునటుల్గా చేసి, మనం కురచయయాయ్మో లేదో
తెలుసుకొనునటుల్ చేసుత్ంది, పర్తేయ్కించి ఇవనిన్ వచుచ్చునన్పుప్డు అది మనకు
బాధయ్తను కలిగిసుత్ంది. మనం కడవరి కాలంలోయునాన్ము. కీసుత్ యొకక్ రాకడ
సమీపంగా ఉనన్ది. సంఘమునకు ఇంకొక నిరీకష్ణ మరి లేదు.
68 మరియు, డు! సంఘము ఏ విధముగా నిరల్కష్ ంగా రొచ్ని ఉనన్దో!
సంఘానికి ఇక చైతనయ్మే లేదు. వారిని నీవు కషట్ం మీద మేలొక్లప వసుత్ంది.
ఆ సిథ్తిలోకి వారు వసాత్రని బైబిలు చెపుత్ంది, “‘ఓ! మన పర్భువు ఆయన
రాకడను ఆలసయ్ము చేయును’ అని వారు చెపుప్దురు. మరియు వారు ఒకరి
నొకరు మింగుచు, కరుచుకొం , పోటాల్డుకుం మొదలగునవి చేయుచు
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ఉందురు.” ఆ గడియే ఇది యౌతుంది. పర్తీది సంసిదధ్మైనది. అది ఏలాగునన్దో
ఆలాగుననే, పుటలు తిరగవేయబడినవి. పర్భువు యొకక్ రాకడ అది సంసిదధ్ం.
69 థరన్ సంఘము దాని యొకక్ వెలుతురును పోగొటుట్కునన్ది. మెథడిసుట్
సంఘము దాని యొకక్ వెలుతురును పోగొటుట్కునన్ది. బాపిట్సుట్ సంఘము
దాని యొకక్ వెలుతురు పోగొటుట్కునన్ది. పెంతెకొసుత్ సంఘము దాని
యొకక్ వెలుతురు పోగొటుట్కునన్ది. పర్తి యొకక్ దీపము ఆరిపోయినటుల్గా
అగుపిసుత్ంది.
70 పెంతెకొసుత్వారు, హోలీనెస్ వారు, మెథడిసుట్ వారు ఏలాగు పర్వరిత్సుత్నాన్రో,
ఖచిచ్తంగా ఆలాగే పర్వరిత్సుత్నాన్రు. మెథడిసుట్వారు బాపిట్సుట్ వారి వలె
పర్వరిత్సుత్నాన్రు. బాపిట్సుట్ వారు థరన్ వారివలె పర్వరిత్సుత్నాన్రు. థరన్ వారు
కథోలిక్ వారి వలె పర్వరిత్సుత్నాన్రు. అదంతా డా, ఒక పెదద్ పాపపు ఉండలోనికి
తిరిగి వెళిళ్పోయినది. అవునది నిజం! మనం కడవరి కాలంలో ఉనాన్ము, పర్భువు
యొకక్ రాకడ.
71 ఇపుడు ఇంటిని శుభర్పరచుకొను సమయం ఆమెకునన్ది. ఆమె నేల
బండలను రుదిద్నది; ఆమె గోడలను ఊడిచ్నది; ఆమె సాలె డులనిన్టిని
తొలగించివేసినది. ఆమె ఏది పోగొటుట్కునన్దో అది కనుగొనే వరకు
రుదుద్ నేయునన్ది. ఆమె అది చేసి, ఇపుడు రమమ్ని తన యొకక్ చినన్ సోదరీ
బాంధవయ్ము గల సంఘములను పిలచినది.
72 నీవు మెథడిసుట్వైనా, బాపిట్సుట్వైనా, పెసిబ్టేరియన్ వైనా నాకు చింతలేదు, రా!
మనం కలసి ఆనందిదాద్ము. ఆ సమయము వచిచ్నపుడు, సంఘము సహోదర
పేమను తెలుసుకునన్పుడు; సంఘము దాని పరిశుదధ్మైన చకక్ని ఔచితయ్మును
తెలుసుకునన్పుడు; సంఘము, దాని యొకక్ సాథ్నము కీసుత్లో ఎరిగినపుడు; అది
“రండి మాతో కలసి సంతోషించుడి” అని శరీరములోని మిగతా సభుయ్లను
పిలచును. సంఘము దేవుని పేమించాలని ఆయన కోరుకుంటాడు.
73 సీత్ యొకక్ సుగుణాలను రిచ్ నేను మాటాల్డినది ఆదివారం ఉదయంయని
అనుకుంటాను. అదెంత ధనయ్త. పురుషుడు అలసిపోయి ఇంటికి వచిచ్నపుడు
దేవుడు అనుగర్హించిన ఒక భారయ్కంటే మధురమైన వసుత్వును ఎవరు
కనుగొనగలరు. ఒక సీత్, ఒక పురుషుడు ఎడబాటు చేయబడనివారు. వారు
ఒకక్టే. సృషిట్లో, మొదటిగా వారిరువురును ఒకక్టిగా చేశాడు. మరియు వారు
ఒకక్ హృదయంగా, ఆతమ్గా, ఒకక్ మనసుస్గా మరియు పర్తి యొకక్ దానిలో
ఒకక్టిగాయుండిరి. మటిట్లో నుండి మనుషుయ్ని ఆయన చేసినపుప్డు అతని
భారయ్ నుండి అతనిని దేవుడు వేరుచేసెను. ఆయన హవవ్ను చేసినపుడు, ఆయన
ఒక—ఒక సీత్ని చేయలేదు. మరికొంచెం మటిట్ తీసుకొని ఒక—ఒక సీత్ని
చేయలేదు. అయితే ఆదాము పర్కక్లో నుండి ఒక పర్కక్టెముకను తీసుకొని అతనికి
భారయ్ను చేశాడు. అతడు “నా ఎముకలో ఎముక, నా మాంసములో మాంసము”
యని అనాన్డు. హృదయము, పాణము, శరీరములో వారు ఒకక్టే.
74 అది కీసుత్ యొకక్ పోలికయైయునన్ది. దేవుడు ఒక ఢభకిత్లో నుండి కీసుత్
యొకక్ సంఘమును ఆయన తీసికోలేదు. లేదా ఒక సంఘశాఖ నుండి దానిని
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ఆయన తీసికోలేదు. ఆయన పర్కక్లోని ఈటె దావ్రా వచిచ్న రకత్ము దావ్రా, కీసుత్
యొకక్ గుండెలో నుండి ఆయన దానిని తీసెను.
75 నా సహోదరుడా! సహోదరీ, నీవెంత భకిత్గా యునన్ది నాకు లెకక్లేదు.
రకత్ము వలన నీవు కపిప్వేయబడనటల్యితే, నీవు నశించిపోతావు. అదెంతటి
పాణాధారమైనదో పించుటకు రేపు గాక తరువాత రాతికి అందులోనికి మనం
వెళళ్నైయునాన్ము. అయితే రకత్ం లేకుంటే నీవు నశించిపోతావు.

తరువాత, ఆయన, ఆ భారయ్ను చేసినపుడు ఆమె సహచరిణియైయుండెను.
పేమించుటకు అతనికి అది ఒకటైయుండెను. అతని యొకక్ భాగము అది.
76 ఇపుడు, ఆలకించుము. ఒక పురుషుడు గాని లేక ఒక సీత్ గాని, వారు
తిరిగి జనిమ్ంచకుండ పరలోకమునకు వెళళ్రు. నీవు భాషలతో మాటాల్డితివి యని
కాదు నా యొకక్ అరథ్ం. నీవు కేకలు పెటిట్తివి యని కాదు నా అరథ్ం. నీవు
నాటయ్మాడితివి యని కాదు నా యొకక్ భావం. నీవు ఆలయానికి వెళిళ్తివి,
కర్మముగా వెళుళ్చుంటివి, నీ నమమ్కం కొరకై గుండీలు పెటుట్కొంటివి యని కాదు
నా యొకక్ భావం. అవి మంచివే, కానీ అది సరికాదు. నీవు ఒకక్టగు వరకు,
నీకును, కీసుత్కును ఐకయ్త బంధం తపప్నిసరిగా యుండవలసియునన్ది. మీరు
ఒకక్టే. ఆలాగు నీవు కానటల్యితే, ఏలాగు…
77 అలసిపోయి, నీరసబడిపోయి, విసిగిపోయి రాతి ట తిరిగి వచుచ్చునన్
దృశాయ్నిన్ నీవు ఊహిసాత్వా. నీవు యొక వయ్వసాయదారుడవైనటల్యితే, ఒక
యంతర్కారుడవో, బోధకుడవో, ఎవరివైనపప్టికి, లోపలకు వచుచ్నపుడు నీ
చినన్ గృహములోపలకి నీవు వెళుళ్నపుడు, అకక్డకు చేరునపుడు నీవు తృషణ్తో
యుంటావు. నీవు తలుపు తెరుసాత్వు. నీ పియమైన చినాన్రి భారయ్ అకక్డ
నిలబడియుంటుంది. ఆమె ఆదరణతో నినున్ ఆహావ్నిసుత్ంది. ఆమె అంతా
అందంగాను పరిశుభర్ంగాయునన్ది. ఆమె నడు త్ వచిచ్ బుగగ్ మీద నీకు ముదుద్
పెడుతుంది, “నానాన్, నీవు అలసిపోయావు” అని ఆమె చెపుత్ంది. నినున్ ఆమె
కురీచ్లో రుచ్ండబెడుతుంది. ఆమె తానే నీ ఒడిలో రుచ్ంటుంది. ఆమె చేతులు
నీ చు ట్ చుటిట్ నినున్ లాలనగా తడుతుంది. అపుప్డది, నీవు అలసిపోయినటుల్గా
అగుపించదు. ఒకటి నినున్ పైకెతుత్ను. ఆ ఉదేద్శయ్ము కొరకు దేవుడు ఒకటి నీకు
ఇచిచ్నది యది. ఆమె నిజమైన భారయ్యైతే, అది నీ యొకక్ భాగము.
78 అయితే ఆ యొకక్ పెదవులే అదే దినాన, లేక మరొక దినాన
మరొక పురుషుని ముదుద్ పెటుట్కునన్టల్యితే, అదేమౌతుంది? అది నీవు
ఎరిగినటల్యితే ఏమౌతుంది? ఆ యొకక్ హసాత్లు మరొక పురుషుని
కౌగిలించుకునన్టల్యితే, ఏమౌతుంది? నీ యొకక్ ఒడిలోకి వచుచ్టకు ఆమె
ఖచిచ్తంగా హేయురాలౌతుంది. ఆ యొకక్ ముదుద్, దా యొకక్ ముదుద్ వలె
కాలుచ్తుంది. ఆ యొకక్ హసాత్లు, నీ చుటుట్ అవి యుండుట సమంజసము కాదు.
ఓ! ఆమె అందంగా ఉండవచుచ్. ఆమె కురులు ఉంగరాల జుటుట్ కావచుచ్, ఆమె
యొకక్ కళుళ్ గోధుమ వరణ్ముగా యుండవచుచ్. ఆమె బుగగ్లు అందంగా గులాబి
రంగులో యుండవచుచ్. ఆమె చినన్ లంగా ఇసీత్ చేసియుండవచుచ్. ఆమె అందంగా
యుండవచుచ్. అయితే, అసలైన, నిజమైన దైవికమైన భకిత్, పేమ, నమమ్కము అకక్డ
లేనటల్యితే, నీ యొకక్ ఒడిలోనుండి రముగా వెళిళ్పోవుట మంచిది. ఆమెతో
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నీకెటువంటి పనిలేదు. ఆమె—ఆమె నీకు ఒక వినాశకరమైనది యౌతుంది.
ఆమె తనకుతాను ఎంత అందంగా తయారైనా నాకు చింతలేదు. ఆమె, ఒక
అసలైన నిజమైన పియురాలుగాను, నినున్ తపప్ వేరొకరిని పేమించని దానిగాను,
నీ పెదవులకు తపప్ మరొకరి పెదవులకు ముదుద్ పెటట్ని దానిగాను, నీ హసాత్లు
తపప్ మరొక హసాత్లు ఆమెను పటుట్కొనని దాని గాను, నినేన్ ఎరిగిన దానిగాను
ఆమె రుజువు చేయబడు వరకు ఆమె ఇంకా తపిప్దసుత్రాలే. ఎటువంటి భావన!
ఎంతటి ఆదరణ అది!
79 అదీ, భారయ్ భరత్ అంటే, కీసుత్కు ఆయన సంఘానికి అది పోలిక. నీవు నీ
ఆలయానికి వెళుళ్నపుడు, నగరంలోని శేషట్మైన ఆసనాలుగల దానిగా అది
నీకు యుండవచుచ్. నగరంలో ఎతెత్న సథ్లమునునన్ ఆలయ శిఖరం నీకు
యుండవచుచ్, నీకు మంచి పైప్ ఆరాగ్న్ యుండవచుచ్; మంచి వసాత్లు నీవు ధరించి
యుండవచుచ్, ఇతర పకుష్ల తలను అనుసరించి పాడే అమెరికా పకిష్వలె
నీవు పాడవచుచ్, కానీ, వాటనిన్టిలో డా, లోకంతో నీవు ముదుద్లాడు ,
సరసాలాడు యుండినటల్యితే, కీసుత్ బుగగ్ల మీద ముదాద్డిని ఆ ముదుద్ -

దా సంబంధమైన ముదుద్. నీతో ఆయనకేమీ పనిలేదు. నీ యొకక్ పర్ధానపు
పెళిళ్ ఉంగరం వైపు ఆయన సాత్డు. పలకల కటుట్ తొలగించబడుట
ఆయన సాత్డు. పేమ తొలగిపోవుట ఆయన కనుగొంటాడు. అది పైకి
కనిప్ంచునది; నమమ్కతవ్ం వెడలిపోవుట ఆయన కనుగొంటాడు. లోకంతో నీవు
వయ్భిచారము చేశావు. నీవు నాటాయ్లకు వెళుళ్చునాన్వు; ఊగి జోగి కారయ్కర్మాలకు
హాజరౌతునాన్వు. ఓల్’ మురికి టెలివిజన్ కారయ్కర్మాలు సుత్నాన్వు. కీసుత్ను నీ
భరత్గా పిలుచుకుం , ఆయనతో, ఆయన మీద వయ్భిచారము చేసుత్నాన్వు.
80 “‘నేను ధనవంతుడను, నాకు కొదువలేదు’ అని నీవనుకొనుచునాన్వని”
బైబిల్ చెపుత్ంది. “అయితే నీవు దిగంబరివని, దికుక్మాలినవాడవని, గుడిడ్వాడవని,
దరి డవని, అది ఎరుగనివాడవని” ఆయన చెపుప్చునాన్డు. దీపము వెలిగించి,
ఇంటిని ఊడుచ్ సమయం ఇదే. పర్భువు రాకడ సమీపంగాయునన్ది.

మనం తలలు వంచుచుండగా కొదిద్ నిముషాలు దానిని మనము ఆలోచన
చేదాద్ం. మీరు చేసాత్రా? పియోనాను తిపుప్తారా, సహోదరీ?
81 సంఘమా! నీవేమి చేసుత్నాన్వు? ఈ రాతిలో నీ యొకక్ సిథ్తిగతులేంటి?
నీవు భయభకుత్లతో యుండి, నీ చేతులు నీవు పైకెతిత్నపుడు ఒకటి
నినున్ పరీకిష్ంచియుండెనా? నీవు లోకములో అటు ఇటు కొటుట్కుం
యుండినటల్యితే, తపుప్డు కారాయ్లను నీవు చే త్యునన్టల్యితే, నీ యొకక్
ముదుద్లు…
82 మానవుడా! అది ఆలోచించు. అయయ్గా , నేనొకటి నినన్డుగబోతునాన్ను.
ఇది కుమారికి మరియు శీర్మతికి డా చెందుతుంది. యౌవన సీత్! నీ యొకక్
పియుడు బయట ఇతర అమామ్యిలతో ముదుద్లాడు యుండియుండుట నీవు

చి అది నీవు ఎరిగినటల్యితే, అతనిని రిచ్ నీవేమని తలసాత్వ్? నీవతనికి
పర్ధానము చేయబడాడ్వ్. అతడు నీ యొదద్కు వచిచ్ “పియా! నినున్ మాతర్మే నేను
పేమించాను” అని నీ చేయి తడు నీతో చెపిప్నటల్యితే?

“అధముడైన వేషధారీ! నాకు కనబడవదుద్!” అని నీవు చెపాత్వ్.
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83 ఏమౌతుంది…అయయ్గా , అది ఆలోచించు! మనం పర్ధానం చేయబడుట
మాతర్మే కాదు, గానీ, మనము వివాహము చేయబడిన వారము. సంఘము
కీసుత్తో పెండిల్ చేసికునన్ది. బిడడ్లు కనుటకై, మనము కీసుత్ యొకక్
భారయ్మైయునాన్ము. నీ భారయ్ యెడల నీ గౌరవము కొరకై, రాతి వేళ నీ ఇంటికి
నీవు ఏలాగు రావాలనుకుంటునాన్వు? ఆమెకు చాలామంది చినన్ బిడడ్లునాన్రు.
ఆ దినాన నీవు సాత్వు. ఆమె లోపలకు వచిచ్నపుడు, ఓ! ఆమె వేళుళ్కు రంగులు

సుకునన్దేమో (అనగా, నీవు లోకానికి సంబంధించి యుండినటల్యితే)
ఒకవేళ నీవు…ఆమె ఎనన్ లేనంతగా అందంగా కనిప్ంచవచుచ్నేమో,
అయితే డు! సహోదరుడా, అది ఆలోచన చేయ్, ఆ యొకక్ సీత్ మరొక
పురుషుని ముదుద్ పెటుట్కునన్టల్యితే. ఆమె, నినేన్ పేమిసుత్నాన్నని చెపుప్ , నీ
నడుము చు ట్పెటిట్న ఆ హసాత్లు, అవి…తెలుసా, అవి పరాయి వారిని డా
పేమించినవి. ఆమె పేమ నిజమైనది కాదు. ఆమె పేమ నిజమైనది కాదు. అది నీకు
సంబంధించినది కాదు. అది ఇతరులకు డా సంబంధించినది. నీ చుటుట్ పర్కక్ల
ఎవరైనా యునన్టల్యితే, నీ కౌగిటిలో నుండి నీవు ఆమెను నెటిట్వేసాత్వు. అటువంటి
భావన ఏలాగుంటుందో ఆలోచించు! అమామ్! అది ఆలోచించాలి. నీ భరత్ నీ ఇంటికి
వచిచ్నటల్యితే అది మాతర్మే కాదు. నీచకరమైన కియవలన కలుగు వాయ్ధులను

టకటుట్కొనుట.
84 మరియు ఓ! నీ హృదయం దీవించబడును గాక, ఆతమ్సంబంధితమైన
సుఖవాయ్ధుల సంబంధమైన వాటిని సంఘము భుజించుచునన్ది. అనిన్ విధాలైన

ఢ విశావ్సాలను, తదితరమైన వాటిని సంఘము భుజిసుత్నన్ది. అది
తపుప్! దేవా! కనికరము పుము. సేన్హితులారా! యేసు వచుచ్చునాన్డు.
ఈ యొకానొక రా లలో లేక ఈ ఏదోయొక దినాలలో మీకు సమయం
లేకపోవచుచ్ను. ఇపుప్డే మీరు పరీకిష్ంచుకొనుట మంచిది.

పారిథ్ంచుకుందాము:
85 మీరు తలలు వంచి మీ చేతులు పైకెతిత్ “సహోదరుడా, బెన్ హాం,” “మీ
పారథ్నలో ననున్ జాఞ్పకం చేసుకొనండి, సహోదరుడా, బెన్ హాం అని మీలో
ఎంతమంది చెపప్గలరు? నేనీ రాతి వచాచ్ను, కేవలం విషయాలు చుటకు
నేనిచటకు రాలేదు అని చెపాత్రా”? దేవుడు మిముమ్లను దీవించునుగాక,
చేతుల వైపు డండి. “నేను కనపరచుకొనుటకు ఇకక్డకు రాలేదు.
ఒకటి నేను తెలుసుకొనుటకై ఇకక్డకు వచిచ్తిని. నీవు బోధించుచుండగా,
దేవుడు నీతో మాటాల్డెనని నేను నముమ్తునాన్ను. మరియు నేను తపుప్ అని
నేను గర్హించియుంటిని. నేను—నేను నిజమైన యథారథ్మైన కైసత్వునిగా
యుండాలని నేను ఆశిసుత్నాన్ను. నేను నా పర్భువు నొదద్కు వెళిళ్, నా మోకాళళ్పై
మోకరించినపుడు ఆయన కౌగిటిలో, ననున్ ఆయన హతుత్కొనేవానిగా యుండి
నేను నిజమైన పేమికునిగా యుండాలని ఆశించుచునాన్ను. ‘ఓ, నా పియురాలా!’
అని ఆయన చెపాప్లని నేను ఆశిసుత్నాన్ను.”
86 దానిని రిచ్ సొలొమోను ఏ విధంగా అది పలికియుండెనో మీకు
జాఞ్పకముందా? అతడనాన్డు, “నా పియురాలా, రముమ్. మనము దాడిమ
వనము లోనకు వేంచేయుదము; సభా సకల పరిమళ దర్వయ్ముల ఉదాయ్న
వనములో నడిచెదము” అని అతడనుచునాన్డు. ఆమె యొకక్ పెదవులు గులాబి
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మొగగ్లవలెయునన్వి అని అతడు పలుకుచునాన్డు. “మనము వెళిళ్ తనివితీర
వలపు తీరుచ్కొందము” అని ఎంతగా తన చినాన్రి భారయ్ను పేమించుచు అతడు
చెపుప్చునాన్డు.
87 నీ యొకక్ వేదిక ముందుకు, పారిథ్ంచుటకు నీవు వచుచ్నపుడు, “పర్భువైన
దేవా, మా పేమను సీవ్కరించు,” అని నీవు చెపుప్నపుడు, నీ యొకక్ హృదయం
ఎంతో నమమ్కముగాను, నీ ఆతమ్ ఎంతో నిషక్ళంకముగాను యునన్ది, “అవును,
నా పాణేశవ్రుడా, నేను నినున్ పేమిసుత్నాన్ను” అని చెపాత్వా? లేదా, నీవు జారతవ్ము
జరిగించుచునాన్వా? లోకంతో నీవు సరసాలాడుతునాన్వా?
88 ఈ యొకక్ అదుభ్తాలు చక కియలు జరుగు , వాటితోపాటు మిగతా
వేల పదివేల కియలు సంభవించి, పర్తియొకక్ గురుతు గురిని పుచుండగా
పర్భువు యొకక్ సమయం సమీపంగాయునన్ది. అది చీకటిపడిపోయినది.
సంఘములో చలల్ని సిథ్తి యుండియునన్ది. ఉజీజ్వము అయిపోయినటుల్గా
అగుపించుచునన్ది. ఆఖరి కొంచెము సమాపత్ము కానైయునన్ది. మరియు
ఇకక్డ, మనము వయ్భిచారములో యునన్టుల్గా కనుగొనుచునాన్ము. ఆయన
ఏమి చేయును? ఆయన ఒడిలో నుండి మనలను గెంటివేసి “అకర్మము
చేయువారులారా, నా యొదద్ నుండి తొలగిపొండి” అని చెపుప్ను.
89 తిరిగి, ఇకక్డ ఎవరైనా జాఞ్పకం చేసికోవాలని ఆశించినటల్యితే,
ఈ నిముషములో దేవుని వైపు మీ చేతులెతిత్, “ఇపుడు నేను సమరప్ణ
చేసుకుంటునాన్ను. దేవుని కృపను బటిట్ ఈ రాతి నుండి దేవుని సహాయము వలన
నిజ జీవితానిన్, నేను జీవిసాత్ను” అని మీరు చెపాప్లని నేనడుగుచునాన్ను. దేవుడు
మిముమ్లను దీవించును. దేవుడు మిముమ్లను దీవించును. నీవు సహోదరుడా,
నీవు సహోదరి, నీవు యౌవన సీత్, నీవండి. నీవు సహోదరుడా, అకక్డునన్ నీవు,
ఇకక్డేయునన్ నీవు, మరియు నీవే యౌవనసుత్డా.
90 రకిష్ంచబడని ఎవరైనా ఇకక్డ యుండియు, “సహోదరుడా బెన్ హాం, ననున్
జాఞ్పకముంచుకో, నేనింకా తిరిగి జనిమ్ంచలేదు. అది కాలేదని నాకు తెలుసు,”
అని చెపప్గలరా? వినుడి! మీరు తిరిగి జనిమ్ంచు వరకు మీరు రకిష్ంపబడలేదు.
కేవలం మీరు, ఒక దాని వైపు మీరు ముఖములు తిపుప్కునాన్రు. అయితే, మీరు
కీసుత్ను అంగీకరించినటల్యితే, మీరు తిరిగి జనిమ్ంచారు. “సహోదరుడా బెన్ హాం,
అది నేనెనన్డు అంగీకరించలేదు. నేను తపుప్ చేశానని నాకు తెలుసు. ‘నీవు
ననున్ డా జాఞ్పకముంచుకోమని’ ఇపుడు నేను చేతులు పైకెతిత్ చెపుత్నాన్ను,
అని మీరు చెపాత్రా? నేనెనన్డు రకిష్ంపబడలేదు. నేనెనన్డు కీసుత్ను సేవించుటకు

డా పర్యతిన్ంచలేదు. అయితే దానిని నేను పర్యతిన్ంచుటకు ఆశిసుత్నాన్ను.
సహోదరుడా బెన్ హాం నాకై పారిథ్ంచండి” అని చెపప్ండి. ఇపుడు ఇకక్డునన్ ఒకరు
మీ చేయి పైకెతుత్తారా? ఎనన్డు డా కైసత్వుడు కాని ఎవరైనా ఒకరునన్టల్యితే,
నీ చేయి నీవు పైకెతిత్ “సహోదరుడా, పారథ్నలో ననున్ జాఞ్పకముంచుకో” అని
చెపప్గలవా? కుమారుడా దేవుడు నినున్ దీవించును. “సహోదరుడా, ననున్
జాఞ్పకముంచుకో,” అని మరొకరు చెపప్గలరా? అమామ్, దేవుడు నినున్ దీవించును.
“సహోదరుడా, ననున్ జాఞ్పకముంచుకో నేను పర్భువైన యేసును ఇపుడే నమిమ్,
ఆయనను నా రకష్కునిగా అంగీకరించగోరుచునాన్ను” అని మరొకరు చెపాత్రా?
సహోదరుడా, దేవుడు నినున్ దీవించును. అది మంచిది.
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91 “సహోదరుడా బెన్ హాం, ‘నీ చేయి పైకెతుత్’ అని నీవెందుకు చెపాత్వు?”
అని ననున్ ఒకరు విమరశ్ చేశారు. విను! నేను చేసుత్నన్టుల్గా ఎవరు డా
బలిపీఠపు పిలుపును నమమ్రు. బలిపీఠము దగగ్రకు పిలుచుటయనునది అది
మంచిదని నేను నముమ్తాను. అయితే, అది నినున్ రకిష్ంచదు. అది నీ యొకక్
అభిపాయం. కీసుత్ యెడల నీ యొకక్ తీరామ్నము. “సరే, నేను బలిపీఠము నొదద్కు
నేను వచిచ్నటల్యితే అని నీవంటావు.” అది మంచిదే పియులారా. అయితే, నీవు
నీ చేయి ఎతిత్నపుడు, అకక్డునన్ శాసత్ సంబంధమైన పర్తి నియమానిన్ నీవు
పగులగొటాట్వని నీకు తెలుసా? పర్కృతి పర్కారంగా మాయ్కరష్ణ శకిత్ పర్కారంగా,
నీ చేయి కిందకే వేలాడవలసియునన్ది. నీ చేయి, నీవు పైకెతిత్నటల్యితే, నీ
సృషిట్కరత్ వైపునకు నీ చేయి నీవు ఎతుత్టను అకక్డ నీలోనునన్ ఒక అతీతమైన
ఉనికి, పర్కృతి నియమమును పర్తిఘటించుటకు నీకు శకిత్ ఇచిచ్యునన్దని

పించుచునన్ది. ఒకటి నీ హృదయంలో తీరామ్నం చేసినది. దేవుడు నినున్
బలిపీఠము యొదద్ ఏలాగు చుచునాన్డో ఆయన నీ చేయిని నీవు పైకి ఎతుత్ట

చుచునాన్డు. అది ఖచిచ్తంగా నిజం! అది నీవు గర్హించితివా? దేవుడు డా,
అది గర్హించాడు. అయితే, సేన్హితుడా! డు! నీవు మధయ్సత్ంగా ఉండలేవు. నీవు
అరథ్మెరిగినవానిగా యుండవలసియునన్ది.

ఇపుప్డు పారిథ్ంచుకుందాం:
92 ధనుయ్డైన పరలోకపు తండీ! ఈ ఉజీజ్వ టము యొకక్ పారంభ రాతితో,
మా యొకక్ సమయం తవ్రితగతిని గతించుచుండగా మరియు కొంచెం తవ్రగా
అయిపోతుండగా, ఈ పర్జల యెడల కనికరం పమని నినున్ పారిథ్సుత్నాన్ను.
సరవ్శకిత్మంతుడవైన దేవా! అనుగర్హం పండి…అకక్డ, భవనంలోనునన్
వారికి నేటి రాతి కీసుత్ కావాలని, సుమారు ఇరవై హసాత్లు పైకెతిత్యునాన్రు.
ఓ దేవా! అవి, వారి ఆతమ్లు. ఆతమ్యగు నె అయిపోనైయునన్ది. అకక్డ ఇక
ఎకుక్వలేదు. బొకెక్నలో నుండి లేక పాతర్లోనుండి ఆఖరి బొటుట్ అయిపోగానే,
దివిటీలలో నె పోయుటకు ఇక ఏమి ఉండదు. కడవరి దినమున వారునాన్రని
వారు గర్హించారు. కీసుత్కు బయటయునన్ మాకు ఇంక మి పైన నిరీకష్ణ
యుండదు. పర్భువా! ఈ కష్ణం యొకక్ పవితర్తలో, గంభీరతలో వారి హసాత్లను
పైకెతుత్నటుల్ చేసిన పరిశుదాధ్తమ్ను నీవు పంపుము. మరియు పాపపు జీవితం
నుండి వారిని రకిష్ంచుము. తండీ, అనుగర్హము పుము.
93 ఈ యొకక్ టము ముగించకముందు వారిలో అకష్రారథ్ంగా డజనుల్మంది
అనేకులు పరిశుదాధ్తమ్తో కేకలు వేయుదురు గాక! ఈ యొకక్ బాపిత్సమ్పు తొటెట్,
జీవము యొకక్ తనతవ్ము కొరకై ఈసట్రు ఉదయాన తిరిగి లేచుటకై పర్భువైన
యేసుకీసుత్ యొకక్ పర్శసత్ నామములో బాపిత్సమ్ము పొందు తదుపరి వారికి,
అదే అది యగునుగాక. ఓ! నితుయ్డగు శుభపర్దుడగు తండీ, నీవు వారిని
ఆశీరవ్దించమని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. పర్భువా! అనుగర్హము పుము. ఇపుప్డే,
సాకాష్తుత్ ఇదే కష్ణమందు వారి యొకక్ తీరామ్నం నిజమైనదై, ఎకక్డైతే వారు

రొచ్నియునాన్రో అకక్డే, వారు నినున్ అంగీకరించెదరు గాక! మా యొకక్
బలిపీఠము చుటుట్పర్కక్ల పర్జలతో నిండియునన్ది. ఈ పర్జలు, ఈ రాతిలో
నీ దాసులగునటుల్ నీవు అనుమతి అనుగర్హించమని పారిథ్సుత్నాన్ము. కీసుత్
నామములో.
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94 మనము తలలు వంచియుండగానే, ఒక గంభీరమైన పర్శన్ మిముమ్లను నేను
అడగాలనుకుంటునాన్ను. ఎవరైతే మీ చేయి పైకెతిత్యునాన్రో మీరు; మరియు
ఎవరైతే పారిథ్సుత్నాన్రో మీరు; అటిట్ మిముమ్లను అడుగుచునాన్ను. ఒకటి మీకు
చెపిప్యుండెను. కాబటిట్ మీరది పైకెతిత్తిరి. మరియు “సహోదరుడా బెన్ హాం,
దేవుడు యెదుటను, ఈ సభ యెదుటను, నేను నముమ్తునాన్ను. ఈ రాతి నుండి
నేను తనమైన వయ్కిత్ కాబోతునాన్నని నా హృదయంలో ఒకటి జరిగినదని నేను
నముమ్తునాన్ను అని చెపుప్డి.” ఎవరైతే చేయి ఎతిత్, “నేను నముమ్తునాన్ను” అని
చెపిప్నవారు, మీ చేయి పైకెతుత్తారా? అమామ్, దేవుడు నినున్ దీవించును. దేవుడు
నినున్ దీవించును. నీవు, నీవు, నీవు. అదెంతో ఆశచ్రయ్ం. వెనుక, అకక్డ వెనుక,
అవును! పర్భువు నినున్ దీవించును.
95 మరొకరు డా, మీ చేయి పైకెతిత్యునాన్రు, “ఇపుప్డే నేను
నముమ్తునాన్ను”? అని చెపుప్. సహోదరుడా, దేవుడు నినున్ దీవించును
గాక “పర్భువు ఈ రాతి నాతో చెపిప్యునాన్డు…” అకక్డ వెనుకనునన్వారు,
అమామ్! దేవుడు నినున్ దీవించును గాక. ఇకక్డేయునన్ యౌవన సీత్! దేవుడు
నినున్ దీవించును. “నా యొకక్ హృదయంలో ఇపుప్డే ఒకటి జరిగినదని
పర్భువు నాకు చెపుప్చునాన్డు. నా యొకక్ జీవితంలో ఏనాడు లేనటువంటి
అమితమైన ఆనందమును నేను పొందుకోబోతునాన్నని నేను నముమ్తునాన్ను.”
దేవుడు మిముమ్లను దీవించును. సరే మంచిది. ఇకక్డే రుచ్నన్ సీత్; పర్భువు
నినున్ దీవించును గాక. “సహోదరుడా బెన్ హాం, నేను ఒక విధంగా భావన
కలిగియునాన్ను. తవ్రగా రాబోతునన్ కీసుత్ను రిచ్న ఎరుక గలిగినవాడనై
ఈ రాతి ఈ ఆలయంలో నుండి బయటకు వెళాత్నని నేను నముమ్తునాన్ను
అని చెపుప్వారు మరొకరునాన్రా? ఒక పర్తేయ్క జీవితం జీవించుటకు ఇకక్డ
నుండి నేను బయటకు వెళుల్చునాన్ను. దేవుని యొకక్ కృపను బటిట్ నేను
కైసత్వుడను కానైయునాన్ను. దేవుడు, ననున్ పిలిచాడని నేను నముమ్తునాన్ను
అని చెపుప్వారునాన్రా”?
96 ఆయన నినున్ పిలిచినటల్యితే, నీవు ఆయన వాడవు, సరసాలాడుట
విడిచిపెటుట్. లోకంతో సరసాలాడుట విడిచిపెటుట్. ముందుకు రా! ఇపుప్డు
ఆయన కొరకు జీవించు. “నా యొకక్ పాపమంతటి కొరకు నేను
పశాచ్తాత్పపడుచునాన్ను. ఇపుడు, కీసుత్ను నా రకష్కునిగా సీవ్కరిసుత్నాన్ను” అని
చెపుప్ము. ముగించబడకముందు మరొకరు అకక్డ యునాన్రా? అకక్డెవరైనా
ఉనాన్రా? సహోదరుడా, దేవుడు నినున్ దీవించును గాక! అదెంతో మంచిది.
మీరది చేయుట సుత్ండగా ఎంతో సంతోషము. సరే.
97 ఇది రాతి పారంభం కాబటిట్, ఇది కొంచెమే…దానికి మేము మరింత ఒతిత్డిని
పెటుట్టకు ఆశించుట లేదు. రేపు రాతి మీరు వచుచ్టకై మిముమ్లను పెందలకడ
వదిలిపెడతాము.
98 ముగించుటకు కొంచెము ముందుగా, అకక్డ ఒక వాయ్ధితో నునన్ ఒక వయ్కిత్
చేయి ఎతిత్, “సహోదరుడా, బెన్ హాం, నా కొరకు పారిథ్ంచు” అని చెపప్గలరా? సరే,
అది, ఐదు, ఆరు, ఏడు, ఎనిమిది, తొమిమ్ది, పది హసాత్లు, పదకొండు, పండెండు,
మంచిది. ఇపుడు పద డు, పదునాలుగు, మంచిది, పదిహేను.

ఇపుడు మనము తలలు వంచుకుందాము:
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99 శుభపర్దుడవైన పరలోకపు తండీ, నీవు, ఆ హసాత్లను శావు. ఓ!
ఒక ఉదేద్శయ్మునకై అవి ఇకక్డునన్వి. బహుశా, వారు కైసత్వులు కావచుచ్.
అయితే నీ యొకక్ మహోనన్తమైన సహాయము వారికి కావలసియునన్ది.
“మా అతికర్మములనిన్ ఎవరైతే కష్మించగలరో, మా సంకటములనిన్టిని ఎవరు
కుదరచ్గలరో” యని దావీదు దావ్రా నీవు పలికియుంటివి. పర్భువా, దానిని మేము
గర్హిసుత్నాన్ము. కీసుత్ యొకక్ రకత్ము, విలువగలదిగా వారి పైకి వచిచ్, రాబోతునన్

టములలో ఆనందించుటకై వారు సవ్సథ్త పొందుకొందురు గాక! పర్భువా,
అనుగర్హము పుము. కీసుత్ నామములో, మేమది అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.

ఇపుడు మనము నిలబడదాము,యేసునామమునీతోతీసుకొనిపొముమ్:
ఓ, యేసు నామము నీతో నుండును,
బిడాడ్…(మనము పర్కక్కు తిరిగి నీ పర్కక్నునన్ వారిని కరసప్రశ్

చేయ్. పర్కక్కు తిరుగు కరసప్రశ్ చేయ్.)
అది నీకు ఆనందమిచిచ్, ఆదరణ యిచుచ్ను,
నీవెకక్డకు వెళిళ్నా, అది నీతోనే తీసికొనుము.
పర్శసత్ నామము (పర్శసత్ నామము), ఎంత మధురమో!
భువిలో నిరీకష్ణ; పరమందలి ఆనందము;
పర్శసత్ నామము (పర్శసత్ నామము), ఎంత మధురమో!
భువిలో నిరీకష్ణ; పరమందలి ఆనందం.

ఇపుడు నెమమ్దిగా, ఈ వైపు దృషిట్యుంచి, మెలల్గా పాడుదాము:
యేసు నామమున తలలు వంచి,
ఆయన పాదముల యొదద్ సాగిలపడుదాం,
పరలోకమందలి రారాజు, ఆయనను కిరీటదారునిగా

చేయుదుము,
ఓ! మన యాతర్ ముగియునపుడు.
పర్శసత్మైన నామము (అది శుభపర్దమైనది), అదెంత

మధురమో!
భువిలోని నిరీకష్ణ; పరమందలి ఆనందం;
పర్శసత్ నామము (పర్శసత్ నామము), ఓ! అదెంత మధురమో!
భువిలోని నిరీకష్ణ; పరమందలి ఆనందం.

100 ఇపుడిది తొమిమ్ది తరువాత కొంచెం దాటినది. తొమిమ్ది తరువాత సుమారు
ఏడు లేక ఎనిమిది నిముషాలు. మీరు పెందలకడ ఇంటిని చేరుకొని రేపు రాతికి
తిరిగి రాగలరు. దేవుని యొకక్ దీవెనలకై మరియు మీరు వచుచ్టను బటిట్ మేము
ఆనందిసాత్ము. మరియు, ఈ రాతిలో పండెండు, పదునాలుగు హసాత్లు సవ్సథ్త
కొరకై పైకెతుత్ట నేనిపుడు గమనించాను. చాలామంది వాయ్ధిగర్సుత్లు యుండుట
కొనసాగితే, ఒకక్ రాతి సవ్సథ్త టము కొరకై పిలుపు ఇసాత్ము. ఒకవేళ
శనివారం రాతి మరియు ఆదివారం డా. ఆదివారం వారందరిని తీసికొనుటకు
వీలులేనటల్యితే, శనివారం రాతి తీసుకుందాం. ఎలాగుంటుందో దాద్ం.
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101 ఇపుప్డు, నేను—నేను దేవుని యొకక్ ఆశీరావ్దములు మీలో ఒకొక్కక్రి
పైన సమృదిధ్గా దిగి రావాలని, ఆయన మీతోయుండి, తిరిగి రేపు రాతి మనము
కలుసుకొను వరకు మిముమ్లను ఆశీరవ్దించాలని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను.
102 ఇకక్డకు పైకి వచిచ్ పారథ్నా మాటతో వీడోక్లు ఇవావ్లని సంఘకాపరిని
నేనడుగుచుండగా కొదిద్ పారథ్నా సమయ సందరభ్ంలో మనం తలలు
వంచుకుందాం. 
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