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 సేన్హితులారా, శుభోదయము! ఈ ఉదయమున నా గొంతు కొంచెం
బొంగురుపోయిఉనన్దనినేనుసహోదరుడునెవిల్కుచెపాప్ను,మరియు

ఈరానునన్ ఉజీజ్వము, ఈ ఉదయమునమీకుబోధించుటకు నేను పర్యతన్ము
చేయను,ఏలయనగానాగొంతుఎంతగానోబొంగురుపోయినదిఅయితేఇకక్డ
మనం ఒక చినన్ గుంపుగాయునన్ందున, నేను ఒక చినన్ సండే క్ల్ పాఠము
వలే తీసుకుంటాను, తరువాత కొంచెం ఆయనను బోధించనియయ్ండి. కాబటిట్
మనం…ఒక చినన్ పాఠమును 15 లేక 20 నిమిషాలు నేను బైబిలు నుండి
తీసుకుంటాను. బహుశా పర్భువు దాని నుండి ఏదైనా మనకు కొంత ఇసాత్డు.
ఇపుప్డు, ఆయనమనకు ఎంతోగొపప్గా, మంచివాడుగాఉనాన్డు, ఎంతోగొపప్
మంచివాడైయునాన్డు.
2 కాబటిట్ మనము అలసిపోయి యునాన్ము. నేను గత రాతి కొంచెం
ఆలసయ్ంగా వచిచ్యునాన్ను. నేను దాని తరావ్త…నేను లోపలకు వచిచ్నపప్టి
నుండి నాకెనోన్ టెలిఫోన్ కాల్స్ వచిచ్యునన్వి. మరియు—మరియు నేను
దానిని గమనించియునాన్ను. నా చినన్ బాలుడు ఒక గాల్సులో నుండి తన చేతి
నిండాగింజలనుతీసుకుని,ఆగింజలనుచీకు మరియుతినివేయుచునాన్డు.
మరియు ఆ గాల్సులో ఉనన్వాటిని అతడు మింగివేయుచునాన్డు. కాబటిట్
మేము అతనిని పటుట్కుని నోటిలో నుండి వాటిననిన్టినీ తొలగించి అతనిని
శుభర్పరచియునాన్ము. ఆ తరావ్త మేము అతనితో ఇకక్డ రాతిలో అతి
దీరఘ్కాలము అతనితో గడిపియునాన్ము, అందుచేత ఒక విధంగా అలసిపోయి
యునాన్ము.
3 మరియు నేను తినన్గా 12 గంటలకు లేచి కెంటకీ లోనికి వెళిళ్ అకక్డ
ఒకరినికలుసుకొనుటకునేనువెళళ్వలసియునన్ది.మరియుతరావ్తఈరానునన్
వారముమన టములువసాత్యి.
4 ఇపుప్డు నేనుసాధయ్మైతే కొనిన్ రా లుమాటాల్డుటకు పర్యతన్ం చేసాత్ను,
మై…నాకుజలుబుచేయలేదు. కాబటిట్ చివరకునా సవ్రమునుకోలోప్వునంతగా
నేను బోధించియునాన్ను. డండి, తినన్గా ఈ 4 నెలలు బోధించియునాన్ను,
మీరు డండి, ఆకారణమునుబటిట్, దానితరావ్త నేనుకెనడాదేశం వెళతాను.
తరావ్త తిరిగి మన సాధారణ టములకు వసాత్ను. మరియు విదేశాలకు
వెళతాను.
5 ఇపుప్డు నేను అకక్డ రొచ్నియుండగా కొనిన్ కష్ణముల కితము లియో,
జెనేతోమాటాల్డుచునాన్ను, ఒక లేఖనము రిచ్ నేనుఆలోచనచేయుచునాన్ను.
దానిని ఈ ఉదయమున మనము తీసుకుందాము. ఇపుప్డు మొదటిగా
అలాగైతే…ఒకక్ నిమిషంపాటు నేను రొచ్నబోవుచునాన్ను. ఎందుకంటే
నేనెంతో అలసిపోయి ఉనాన్ను. మరియు నేను ఇలా తలంచాను, “సంఘము
బయట రొచ్నియుండగా నేను గదిలో రుచ్ండుట అది మంచిగా ఉండదు,
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ఎందుచేత పర్భువు ఇంకా అకక్డకు వచిచ్యుండలేదు. కాబటిట్ ఆయన ఎకక్డ
ఉంటాడోఅకక్డకునేనురాగోరుచునాన్ను.”
6 కాబటిట్, ఈ ఉదయమున నేను ఇకక్డకు తేబడిన కారణములలో ఒక
దానిని నేను సాత్నని నేను నముమ్చునాన్ను, సహోదరుడు లిటిల్ ఫీల్డ్
ఇకక్డ ఉనాన్డు. అవును. టము ముగించబడిన తరావ్త ఒక కష్ణం ననున్
అతడు డగోరుచునాన్డు. సహోదరుడు లిటిల్ ఫీల్డ్ టెనెన్సీస్ పటట్ణం నుండి
ఇకక్డకు వచాచ్డు. ఈ మధయ్నే ఒక హై క్ల్ లోని జిమాన్సియంలో అతడు
పెదద్ టములను అకక్డ కలిగియునాన్డు. ఆ పటట్ణం యొకక్ పేరును నేను
చెపప్లేకపోవుచునాన్ను. లిటిల్ ఫీల్డ్సోదరుడానీవెకక్డనుండి వచిచ్యునాన్వు?
[సోదరుడు లిటిల్ ఫీల్డ్ “కీల్వ్ లాండ్” అని చెపుప్చునాన్డు.—ఎడి.] కీల్వ్ లాండ్
[“టెనెన్సీస్.”] టెనెన్సీస్రాషట్ంలోనికీల్వ్లాండ్.
7 కాబటిట్ అకక్డ మేము అదుభ్తమైన సమయానిన్ గడిపియునాన్ము.
మరియు అతడు ఇకక్డకు వచిచ్యునాన్డు…నాకు “హలో” చెపుప్టకు
మారగ్మంతటిగుండా వచిచ్యునాన్డు, కాబటిట్ నేను అతనితో ఈ ఉదయమున
ఆ కింద వేచియుండమని చెపాప్ను. ఈ ఉదయమున మనము మరొక
సథ్లమునకు వెళుళ్చునాన్ము. మరియు అకక్డ మరికొందరు సేన్హితులను
మనము దరిశ్ంచగోరుచునాన్ము. అకక్డ బోధించుట లేదు, కేవలము వారిని
దరిశ్ంచుటకు, ఎందుచేతననగా నేను వారికి వాగాద్నం చేసియునాన్ను. తరావ్త
సోదరుడు లిటిల్ ఫీల్డ్, డాకట్ర్ బీలాండ్ అనువారు ఇకక్డయునాన్రు. కాబటిట్ ఈ
ఉదయమున నేను లోనికి వచిచ్న కారణమేమనగా వారి దగగ్రకు వచిచ్, వారిని
చుటకొరకే.

8 కాబటిట్ ఇపుప్డు కొరింథీయులకు వాసిన పతికలో 10వ అధాయ్యము,
మొదటి 4 లేక 5 వచనములు కొనిన్ కష్ణములపాటు మనము దానిని ధాయ్నం
చేదాద్ము,అపుప్డుమనసోదరుడుబోధించుటకుసమయంకలిగియుంటాడు.

ఇపుప్డుమొదటిగాఆయనసనిన్ధిలోమనతలలనువంచుదాము.
9 ధనుయ్డగు పరలోకపు తండీ, ఈ రోజు నిజానికి కృతజఞ్తగల
హృదయములతో నీ ముందు మేము దీనముగా మా తలలు వంచి,
మా జీవితములోని మంచి కారయ్ములనిన్టి కొరకు నీకు మా కృతజఞ్తలు
చెలిల్సుత్నాన్ము. మరియు జీవితమే దానికై అది ఒక పోరాటముగా
యునన్దని మేము గర్హించుచునాన్ము. దానిని మేము ఒక మారగ్ములో
కలిగి యుండకపోయినటెల్తే మేము ఆ పోరాటమును మరియొక మారగ్ంలో
కలిగియునాన్ము, అయితే ఒక మహిమకరమైన దినమున ఆ పోరాటం
ముగిసిపోతుంది. మరియు మేము ఆయనను పేమించినపప్టి నుండి
ఎవరికొరకు ఎదురు సుత్నాన్మో, మాకు బంధువుగా మారి మాకు
పరిచయమైన ఆయేసునుమేము సాత్ము. ఒక దినమున మేము ఆయనను
సాత్మనిఎరిగియునన్ందులకుమేముఎంతోసంతోషిసుత్నాన్ము.

10 ఇపుప్డు ఈ రోజు, మాకు అనువుగా యుండుటకు ఆ సిం ర వృకష్ము
కిందకు మముమ్లను లాగుకొనియుండగా, ఇదివరకు జరిగియునన్టుల్గా.
అబాహాము వలే, అతడు అకక్డ రొచ్ని వేచియుండగా, దేవుడు మరియు
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ఇదద్రు దేవ తలు అతని యొదద్కు వచిచ్ మాటాల్డియునాన్రు. మరియు ఈ
ఉదయమున నీవు మా యొదద్కు వచుచ్టకు మేము ఎదురు చుచునాన్ము,
పర్భువా, మేముదానిచు ట్ సహవాసము చేయుచుండగా, నీ వాకయ్ముదావ్రా
మాహృదయములతోమాటాల్డండి.
11 మాపియమైన, మాకు పియుడైనమా సంఘకాపరిని దీవించండి. పర్భువా,
నీవు ఆయనకు బలమును మరియు ధైరయ్మును దయచేయుమని మేము
పారథ్న చేయుచునాన్ము. ఈ చినన్ సంఘమును, దానియొకక్ పెదద్లను, ఇకక్డ
దానికి సంబంధించిన వారందరినీ, పర్భువా ఇకక్డకు వచుచ్ వారందరినీ, ఇకక్డ
మాతర్మేకాదు,ఇతరసథ్లములలోయునన్వారిని, విశవ్వాయ్పత్మైననీసంఘమును
దీవించండి.
12 ఈ ఉదయమునమముమ్ను దరిశ్ంచు మాతోయునన్ సోదరులనందరినీ
ఈ డికలో దీవించండి. మీరువారితోయుండివారిని బలపరచుమనిమేము
పారథ్న చేయుచునాన్ము. మా పాపములను కష్మించండి మరియు నీ వాకయ్ము
దావ్రామాతోమాటాల్డండి.కీసుత్నామములోమేముఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
13 నేను పొరబడని యెడల, సహోదరుడు కోట్స్ ఈ ఉదయమున మనతో
రొచ్నియునాన్డు. అతడు…గతరాతి వెటరన్స్ హాసిప్టల్ లో ఉనన్ కేనస్ర్

రోగులకుపారథ్న చేయవలసియుండెనుమరియుఈఉదయమునబర్దర్కోట్స్
నుమరియుఆయనభారయ్ను చుటకుమనముఆనందించుచునాన్ము.
14 ఇపుప్డు, కొరింథీయుల గర్ంథములో 10వ అధాయ్యము, ఈ కొరింథీయుల
పతిక ఒక దిదుద్బాటు పతికయైయునన్ది. కొతత్ నిబంధన అంతటిలో, ఈ
సంఘములోని నాయకులు మాతర్మే ఎంతో ఇబబ్ందిలో యునన్టుల్గా
కనబడుచునన్ది. అయితే కొరింథీయులు ఎలల్పుప్డును ఇబబ్ందిలో యునాన్రు.
మనము తపప్క కొరింథీయుల పతికను తీసుకొనవలసియునన్ది. పౌలు, వారి
యొదద్కు తిరిగి వచిచ్నపుడు, ఒకడు భాషలు మాటాల్డవలెనని, ఒకడు కీరత్నను
పాడవలెనని, మరొకడు ఒక అను తిని లేక ఉదేకమును కలిగియుండవలెనని
కోరియునాన్డు. మరియు వారిని తినన్గా చేయుటలో, ఈ కొరింథీయులతో
అతడుఎలల్పుప్డునుఇబబ్ందినికలిగియునాన్డు.
15 మనము గమనించినటెల్తే, అతడు లోతైన సంగతులను
బోధించలేకపోయాడు. వారు కేవలము ఒక—ఒక—ఒక చినన్ బిడడ్ తరహాలో
యుండియునాన్రు.వారు—వారు…అతడుఎఫెసులోయునన్వారికి,మరియు
రోములోయునన్వారికిలోతైన సంగతులనుఉపదేశించినటుల్గా, అతడులోతైన,
గొపప్ వరత్మానములతో అతడు కొరింథీయుల నొదద్కు వెళళ్లేకపోయాడు.
ఏలయనగా వారు వాటిని తీసుకొనే సిథ్తిలో లేరు. వారు—వారు చినన్ చినన్
ఉదేకములపై మరియు చినన్ కారయ్ములపై ఆ విధముగా ఆధారపడియుండిరి.
కేవలము, “మంచిది, పర్భువుకు సోత్తర్ము, నేను దానిని కలిగియునాన్ను, అని
అనాన్రు! నేను—నేను ఒక పర్తయ్కష్త కలిగియునాన్ను. నేను ఒక కీరత్నను
కలిగియునాన్ను.నేనుఒకపర్వచనమునుకలిగియునాన్ను.”
16 పౌలు అనాన్డు, “ఇవనిన్ తపిప్పోతాయి.” డండి? వాటిలో పర్తి
దానినిమనముమితిమీరినటుల్గా నమమ్రాదు. అందుచేత, అతడుసంఘమునకు
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ఏమి ఇవవ్బోవుచునాన్డు? అది లంగరుయై యునన్ది, అకక్డ మనము—
మనము అకక్డ కీసుత్లో లంగరు వేయబడతాము, అకక్డ మనము ఉదేకముల
మీదనమమ్కమునుఉంచము. పర్తయ్కష్తలమీదమనమునమమ్కమునుఉంచము.
ఈసంగతులనుమనమునమమ్ము.కేవలము,కీసుత్నేమనమునముమ్తాము.అది
విశావ్సముదావ్రానేమనముఅకక్డబయటకుకదులుతాము.కేవలము…
17 మనము గమనిసాత్ము, పౌలు ఎఫెసులోయునన్వారికి, వారు ఎలా
జగతుత్ పునాదికి ముందే దేవుని యొకక్ కుమారులుగా సీవ్కరించుటకు
ఎలా సీవ్కరించబడాడ్రో, అతడు వారికి బోధించగలడు. ఇపుప్డు, అతడు…
కొరింథీయులకు దానిని రిచ్ ఏమి తెలియదు. వారు కేవలము…ఒక
చినన్ సప్రశ్ లేక ఒక చినన్ ఉదేకము, లేక అలాటిది ఏదో, ఇది, అది, మరొకటి,
వారు కలిగియుండవలసియునన్దని అనుకొనాన్రు. మరియు వారు దాని మీద
ఆధారపడాడ్రు.అతడువారికిలోతైనసంగతులనుఉపదేశించలేకపోయాడు.
18 కాబటిట్, అది ఒక గొపప్ సంగతి అని నేను అనుకొంటాను…లోతైన
సంగతులనుబోధించగలుగు పర్జలను నీవు కలిగియునన్పుప్డు, పరిశుదాధ్తుమ్డు
ఈ గొపప్ సతయ్ములను, పర్జల హృదయములలోనికి వాటిని లంగరు
వేసి చుటిట్వేయగలడు, అపుప్డు వారు ఎకక్డ నిలబడియునాన్రో వారు
ఎరిగియుంటారు. అది ఉదేకమా లేక ఉదేకము కాదా, పర్వచనమా లేక అది
పర్వచనము కాదా, అది ఏమైయునన్పప్టికీ అది ఏదైన అపుప్డు మనము
దానిని చేయము…ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, మనము అది కాదు…దేవుడు
పర్వచనము దావ్రా మరియు అలాటి కారయ్ముల దావ్రా పనిచేయడని నేను
చెపుప్టలేదు. అయితే మనము వాటి మీద ఆధారపడరాదు. దాని కంటే లోతైన
పటుట్ను మనము కలిగియునాన్ము, మీరు డండి. కారణము, అతడనాన్డు,
“పర్వచనములైనను నిరరథ్కములగును. భాషలైనను అకక్డ నిలిచిపోతాయి.
మరియుఅకక్డ…”
19 ఆ కైసత్వులు కలిగియునన్ ఆ ఉదేకములనిన్ , వారు
రకిష్ంచబడియునాన్రనుటకు వాటిలో ఒకక్టి డా రుజువు కాదు. వాటిలో
ఒకక్టి డా వారు రకిష్ంచబడియునాన్రనుటకు రుజువు కాదు. కాదు…నీవు
కేకలు వేయగలవు, నీవు పర్వచించగలవు, నీవు రోగులను సవ్సథ్పరచగలవు,
నీవు భాషలతో మాటాల్డవచుచ్ను, నీవు భాషలకు అరథ్ము చెపప్వచుచ్ను, నీవు
జాఞ్నమును కలిగియుండవచుచ్ను, నీవుబుదిధ్ వాకయ్మును కలిగియుండవచుచ్ను
వాటిలోఒకక్టి డా,నీవురకిష్ంచబడియునాన్వనుటకుభావముకాదు,వాటిలో
ఒకక్టి డా కాదు, నీవు వాటనిన్టినీ కలిగియుండగలవు. 1వ కొరింథీ 13వ
అధాయ్యములో పౌలు చెపిప్యునాన్డు, నీవు నశించగలవు. “నేను వయ్రుథ్డను,”
డండి.

20 అయితే, నీవు పేమను కలిగియునన్టెల్తే, ఒక లంగరు! ఈ ఉదయమున నా
భారయ్ మేలొక్నుటకు ఒక గంటముందుగానే నేనుమేలొక్నియునాన్ను. మరియు
దేవుడు తన సంఘమును ఏకముగా, ఆ పేమ బంధముల చేత ఎలా ముడి
వేసాత్డో, మరియుఅది తపప్క ఎలాయుండాలో, పర్భువుదానినినాకు వివరి త్
యునాన్డు. ఎనన్డైనా తిరిగి జనిమ్ంచకుండా ఒక మనిషి రకిష్ంచబడే మరొక
మారగ్ము అకక్డ లేదు. పర్భువు చితత్మైనయెడల రానునన్ వారములో నేనుదాని
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మీదబోధించగోరుచునాన్ను.అదిఇపుప్డేనాహృదయములోవాసత్వ పమును
దిదుద్కొనుచునన్ది. బహుశా పర్భువు దాని మీద నాకు ఒక వరత్మానమును
ఇవవ్వచుచ్.
21 ఇపుప్డు, ఈ ఉదయమున ఈ వరత్మానము, అది నా హృదయములోనికి
వచిచ్యునన్టుల్గా, అది ఒక హెచచ్రికయై యునన్ది. మరియు పౌలు ఈ
కొరింథీయులను హెచచ్రించియునన్టుల్గా నేననుకొనాన్ను. బహుశా మనము
ఈ హెచచ్రికను పర్జలకు తీసుకొని వెళుళ్ట మంచిది. పర్జలకు మనము
ఈ హెచచ్రికను తీసుకొని వెళిళ్నటెల్తే, ఇపుప్డు మనము ఒక ఉజీజ్వమును
ఎదురొక్నబోవుచునాన్మనిఎరుగుచునాన్ము,మరియుఇదిఒకపరీకిష్ంచుకొను
సమయమైయునన్ది, మనము తపప్క పరీకిష్ంచబడవలెను. ఇపుప్డు, పౌలు
అనాన్డు.

సహోదరులారా, యీ సంగతి మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ము
లేదు. అదేదనగా, మన పితరులందరు మేఘము కిందనుండిరి,
వారందరునుసముదర్ములోనడచిపోయిరి;
అందరును…మోషేను బటిట్ మేఘములోను, సముదర్ములోను
బాపిత్సమ్ముపొందిరి;

22 ఇపుప్డు, దేవుడు అరణయ్ములో నుండి ఇశాయేలీయులను బయటకు
తెచిచ్నపుడు, ఆయనను సేవించుటకు, మరియు వారిని వాగాద్న మిలోనికి
తెచిచ్యునాన్డని అతడు వారికి ఒక గర్హింపును ఇచుచ్చునాన్డు. వారు…
మనము భౌతికమైన కారయ్ముల నుండి, విధుల నుండి, మరియు వారి
కర్మములనిన్టి నుండి బయటకు తేబడినటుల్గానే వారునుయునాన్రు. అతడు
వారికిఅకక్డ ఒకమాదిరినిఉంచుచునాన్డు.మరియుమనముమనపాఠములో
కొంచెము ముందుకు వెళిళ్నటెల్తే, వారిలో అనేకమంది లిపోయారు.
కారణము,వారువారివిధులనుండి,వారి కర్మములనిన్టినుండి, దేవుడుకోరిన
పర్తిదాని నుండి బయటకు వచిచ్, వాటనిన్ంటిని చేసినపప్టికీ, ఇంక వారి
హృదయములుదేవునితోసరిగాలేవు.
23 ఇపుప్డు,మనముఎనోన్కారయ్ములనుచేయగలము,పర్భురాతిభోజనమును
తీసుకొనగలము, బాపిత్సమ్ం పొందగలము. మనము సంఘమునకు రాగలము.
సంఘ పుసత్కంపై మన పేరల్ను కలిగియుండగలము, లేక ఎంతో గౌరవంగా,
ఎంతోమరాయ్దగా, ఎంత సరిగామనం ఉండగలమోఅంత సరిగా ఉండగలము!
మరియు ఇంక మనము నశించిన వారమే. అది మనకు ఒక గంభీరమైన
హెచచ్రికయైయునన్ది. మనము అంత సరిగాగ్ ఉండగలము…మరియు ఆతమ్
టములో కుమమ్రించబడినపుప్డు, వాకయ్ము పర్కటించబడినపుప్డు మనము

ఆనందించగలము,మరియువాకయ్ముతోమనఆతమ్లు ఆనందిసాత్యి, మరియు
మనముఇంక నశించినవారమే.
24 “నీతిమంతుల మీదను మరియు అనీతిమంతుల మీద వరష్ము
కురియుచునన్ది.” ఏ వరష్మైతే గోధుమలను ఎదుగునటుల్ చేసినదో అదే
వరష్ము కలుపు మొకక్లను డా ఎదుగునటుల్ చేయుచునన్ది. అది ఆ ఉతప్తిత్
యొకక్ సవ్భావమైయునన్ది, డండి. అది, దానియొకక్ సవ్భావమే మనము
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ఏమైయునాన్మో చెబుతుంది. అందుచేత, మనలో ఉనన్ ఆ సవ్భావమే మనము
ఏమైయునాన్మోఅదిచెబుతుంది. డండి?లేదు…
25 మనముఒకక్ చినన్ పని డా చేయకుండా ఆదివారపు దినమునమనము
ఎంతోభకిత్గా చివరకుమన చేతులను డా కదపకుండామనముఉండవచుచ్.
ఆదివారమున, కనీసముమనము దితోఒకకుటుట్ డా వేయకపోవచుచ్ను.
ఆదివారమున మనము కనీసం ఆహారం డా కొనకుండా నీతిమంతులుగా
తీరుప్ తీరచ్బడవచుచ్ను మరియు మనము ఎంతో భకిత్గా మరియు ఎంతో మత
నిషఠ్ కలిగియుండవచుచ్! అయితే ఇంక మనం దేవుని ఆతమ్ చేత నిజముగా
జనిమ్ంచకపోయినటల్యితే, మనము కేవలం వయ్రథ్ముగా ఆరాధన చేయు
ఉనాన్ము.
26 కాబటిట్ ఇపుప్డు ఇది ఎంతో కరుకుగా ఉనన్ది మరియు మనము దానిని
నిజముగా కనుగొని, దాని యొకక్ సతయ్మును తెలుసుకొనవలసి యునన్ది.
కారణము గురుత్ంచుకోండి, దీని విషయంలో మనము రెండవ అవకాశం
పొందబోవుట లేదు. అది సరిగాగ్ ఈ ఒకక్సారికే. కాబటిట్ నీవు ఎంతోయథారథ్ంగా
దానిపటల్ నిశచ్యతనుకలిగియుండవలెను.

ఇపుప్డు గమనించండి, “సహోదరులారా! ఈ విషయములు మీకు
తెలియకుండుటనాకుఇషట్ం లేదు.”
27 ఇపుప్డు, ఈ కొరింథీయులు, మొదటి సాథ్నములో నేనేమి చెపిప్యునాన్నో,
వారు వారియొకక్ నితయ్మైన నిరీకష్ణలను ఏదో కొంత ఉదేకంపై నిరిశ్ంచుకొని
యునాన్రు. పౌలు అనాన్డు, సరిగాగ్…అకక్డ అతడు చెపిప్యునాన్డు, “నేను మీ
మధయ్కు వచిచ్నపుడు, ఒకడు ఇది, మరొకడు అది కలిగియునాన్డు. మరియు
ఒకడు-ఒకడు…”దానికివయ్తిరేకంగామాకుఏమి లేదు.అయితేఇంక ,
మనముమాటాల్డుచునన్దిదానిగురించికాదు,అది,అదికాదు.
28 నేను మొదటిగా మారుప్ చెందినపుడు నాకు గురుత్నన్ది. మరియు దేవుని
ఆతమ్ తన పని చేయుటను నేను చుట ఆరంభించితిని. మరియు, నిజమైన,
యథారథ్మైన పరిశుదాధ్తమ్ను కొందరు ఎలా అనుకరణ చేయగలరో, మరియు
అది అంతవరకు వెళిళ్యునన్ది…ఎందుచేత? ఏది సరి అయినదో లేక ఏది సరి
అయినదికాదోకనీసందానినిచెపుప్టఅదిఅసంభవముగాఉనన్ది.
29 నేను ఎరిగియునన్ మనిషిని నేను చియునాన్ను. మరియు నేను…ఒక
వివేచనా వరము దావ్రా అతడు మరొకరి భారయ్తో జీవించుచునాన్డని నేను
తెలుసుకునాన్ను. మరియు ఇకక్డ అతడు నిలబడి భాషలతో మాటాల్డు
మరియుభాషలకు అరథ్ము చెపుప్ వరత్మానములను ఇచుచ్ సమసత్మును
చేయుచునాన్డు. మరియు అది…మరియు మరొక వయ్కిత్ని కొనిన్ కష్ణముల
కితముకలిసియునాన్ను.మరియు,అతడుఒకనిజమైనయథారథ్మైనకైసత్వుడు.
30 మరియు, నేను ఇలా అనుకొనాన్ను, “ఎలా ఆ ఆతమ్, అదే ఆతమ్ అకక్డ…”
అది నేను మొదటిగా పెంతెకొసుత్ వారిని చినపుప్డు అది ఇండియానాలోని
మిషావాకా అను సథ్లములో యైయునన్ది. నేను మీకు చెబుతాను, అది
నిశచ్యముగా…నేననుకొనాన్ను, కొనిన్ గంటలపాటు అకక్డ నేను దేవ తల
మధయ్ ఉనాన్నని అనుకొనాన్ను. మరియు తరువాత కొనిన్ గంటలపాటు నేను
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దయయ్ముల మధయ్ ఉనాన్నని తలంచాను, నేను దానిని చినపుప్డు ఈ ఇదద్రి
మనుషుయ్లను చియునాన్ను. ఒకరువరత్మానమునుఇచాచ్రు, ఒకరుతరుజ్మా
చేశారు.
31 ఇదివరకెనన్ భాషలతో మాటాల్డుటను, అలాంటి కారయ్ములను నేను
వినియుండలేదు. అవి ఎలా కలిగియునన్వో ఆ ఆతమ్లను నేను గమనించాను.
“ఓ, మై! ఎందుకు, గొపప్ వెయేయ్ండల్ పాలన పారంభమైయునన్ది” అని నేను
తలంచాను.మరియుఅపుప్డు,బయటవారిలోఒకరితోమాటాల్డేఅవకాశంనాకు
దొరికినపుప్డు, అతడు దేని నుండి తయారుకాబడాడ్డో నేను చెపాప్ను, అకక్డ
అతడుఉండవలసినంతచెడడ్వాడుగాఉనాన్డు.
32 మరియు—ఆ రాతి, నేను వారిని మరలా గమనించాను, మరియు నేను
ఇలా తలంచాను, “ఓ, ఇకక్డ నుండి నేను రంగా వెళిళ్పోవాలి. ఇది ఎలాగో
నేను అరథ్ం చేసుకొనలేను.” మరియు ఆ కారయ్ములు బైబిలులో ఉనన్వని నేను
శాను.అయితేఇకక్డఒకరుదానినిచేయుచునాన్రు,మరియుఅతనికిదేవుని

ఆతమ్లేదు! మరియు మరొకరు దానిని చేయుచునాన్రు, అతడు దేవుని ఆతమ్ను
కలిగియునాన్డు. అపుప్డు నేనంతా గందరగోళమైపోయాను.మరియు, ఆ రిత్
విషయానిన్వెళిళ్పోనిచాచ్ను.
33 అనేక సంవతస్రముల తరావ్త, వరద అయిన తరువాత నేను వెళుళ్చుంటిని,
గీన్స్ మిల్ కు వెళేళ్ దారిలో పైకి నేను నడుచుచునాన్ను. శీర్ ఐస్ లర్ ఇకక్డ
సంఘమునకు వసాత్డు. ఆయన ఒక రాషట్ శాసనసభలోని సభుయ్డు. అతడు
ననున్ దారిలో కలుసుకునాన్డు, మరియు అతడు తన చేతులను నా మీద
ఉంచి ఇలా అనాన్డు, “బిలీల్, ఇపుప్డు కీసుత్ మీకు ఏ భావమును ఇసాత్డు?” నా
తండి చనిపోయియునాన్డు, నా సోదరుడు చనిపోయియునాన్డు, నా భారయ్
చనిపోయినదిమరియునాకుమారెత్చనిపోయినది.మరియునేను…

అతడనాన్డు, “ఆయననీకుఏభావానిన్ఇసాత్డు?”
34 నేననాన్ను, “శీర్ ఐస్ లర్, ఆయన అనగా నా భావము జీవము కంటే
ఎకుక్వైయునాన్డు.” నేననాన్ను “కొనిన్ సంవతస్రముల కితము నాలో ఏదో
సంభవించియునన్ది. కీసుత్ నా హృదయంలోనికి వచిచ్యునాన్డు. మరియు
నేను—నేను…అది నా కంటే ఎకుక్వుగా అది మారుచునన్ది. అది ఒకటి
సంభవించియునన్ది. అది నేను భకిత్పరుడనైనందు వలల్ కాదు, అది దాని వలల్
కాదు, అది కృప దావ్రా దేవుడు నాకు చేసిన కారయ్మైయునన్ది.” మరియు
నేననాన్ను, “ఆయన ననున్ చంపిన నేను ఒకేరీతిగా ఆయనను నముమ్తాను
మరియునేను నరకములోఉనన్ , అకక్డ పేమ అనునది అకక్డ ఉనన్ది. నేను
ఇంక ఆయనను పేమిసాత్ను.” అది అంతవరకే. అది ఏదో ఇకక్డ ఉనన్ది.
ఆయనసరియైయునాన్డు.నేనుఎనన్డైనాపొందినపర్తీశికష్కునేనుతగినవాడనై
యునాన్ను. నీవు అదేచేసియునాన్వు. అయితేఆలంగరు, ఆ ఒకటి, ఆ దేవుని
పేమ అను లంగరు, అది మానవ హృదయములో పటుట్కొనియునన్ది. మిగిలిన
కారయ్ములనిన్ దివ్తీయశేణిలోఉనన్వి.
35 నేను ఇకక్డ ఒక మొదుద్ మీద రొచ్ని ఒక విషయము కొరకు
పారథ్న చేయుచుంటిని. మరియు నా బైబిల్ తెరువబడినది. మరియు నేను
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చదువుచునాన్ను…అది హెబీ 6వ అధాయ్యమైయునన్ది. నేనకక్డ చదువు
ఉంటిని. అది ఎలా, “ఒకసారి వెలిగింపబడి, పరలోకసంబంధమైన వరమును
రుచి చి, పరిశుదాధ్తమ్లో పాలివారై దేవుని దివయ్ వాకయ్మును, రాబోవుయుగ
సంబంధమైనశకుత్లపర్భావమునుఅనుభవించినతరువాత,తపిప్పోయినవారు,
తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరలా సిలువ వేయుచు, బాహాటముగా
ఆయనను అవమాన పరచుచునాన్రు. గనుక మారుమనసుస్ పొందునటుల్ అటిట్
వారిని తన పరచుట అసాధయ్ము. ఎటల్నగా, మి తన మీద తరుచుగా
కురియు వరష్మును తాగి, యెవరి కొరకు వయ్వసాయము చేయబడునో వారికి
అను లమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని ఆశీరవ్చనముపొందును. అయితే
ముండల్తుపప్లును, గచచ్ తీగెలునుదానిమీదపెరిగినయెడలఅదిపనికిరానిదని
విసరిజ్ంపబడిశాపముపొందతగినదగును.తుదకదికాలిచ్వేయబడును.”
36 మరియు పరిశుదాధ్తుమ్డు దానిని రిచ్ నాతోమాటాల్డు నేయునాన్డు.
“అదిఏమైయునన్ది?”నేనుమరలాదానినితిరిగిచదువుతాను.మరియుఅపుప్డు
ఒక దరశ్నమువసుత్ంది. పర్పంచమునాముందుగుండర్ముగాతిరుగుటనునేను
శానుఅదిఅంత దునన్బడిచదునుచేయబడినాటబడుటకుసిదధ్ముగా

యునన్ది. మరియు ఒక మనిషి, తెలల్ని వసత్ములలో వితత్నములు నాటు
బయలువెళిళ్నాడు. అతడుగుండర్ని మిమీద వితత్నములు చలిల్ వెళిళ్పోయిన
తరువాత, నలల్ని వసత్ములతోమరొకమనిషిఅతని వెనుక వితత్నములుచలుల్
వెళాళ్డు. ఒక మంచి మనిషి చలిల్న వితత్నములు పైకి మొలకెతిత్యునన్వి, అవి
గోధుమలు. మరియు నలల్ని మనిషి నలల్ని వసత్ములు ధరించుకొనన్ వయ్కిత్, చలిల్న
వితత్నములును మొలకెతిత్యునన్వి, అవి గురుగులు. ఓ, ఒకటి మరొక దానికి
వయ్తిరేకముగాయునన్ది.
37 ఆ దరశ్నములో ఒక గొపప్ వరాష్భావపరిసిథ్తులు వచిచ్నవి. మరియు చినన్
గోధుమలు తమ తలలను వంచియునన్వి, అవి నీటి కొరకు ఎంతోదాహముతో
యునన్వి. గురుగులు డా తమ తలలను వంచి యునన్వి, అవి డా నీటి
కొరకు ఎంతో దాహముతో యునన్వి. అపుప్డు ఒక గొపప్ మేఘము వాటిపైకి
వచిచ్యునన్ది, మరియు వరష్ములు కిందికి వచిచ్నవి. ఆ చినన్ గోధుమలు తమ
తలలు పైకెతిత్ “పర్భువుకుసోత్తర్ము! పర్భువుకుసోత్తర్ము!” అని కేకలు వేసినవి. ఆ
చినన్గురుగులు డాతమతలలుపైకిలేపినవి, “పర్భువుకుసోత్తర్ము!పర్భువుకు
సోత్తర్ము!”అనిఅదేనీటినిబటిట్ కేకలువేసినవి.
38 అపుప్డు నేను అరథ్ము చేసికొనాన్ను. డండి? అది అకక్డయునన్ది.
పరిశుదాధ్తమ్ కుమమ్రించబడుతుంది, అయితే, “వారి ఫలముల వలన వారు
తెలియపరచబడతారు,” అని పర్భువైన యేసు చెపిప్యునాన్డు. డండి?
డండి? ఆతమ్ యొకక్ పర్తిసప్ందనను బటిట్, వారు చేయు కారయ్ముల దావ్రా

కాదు,వారురోగులనుసవ్సథ్పరచినా, లేకవారుభాషలతోమాటాల్డినా, లేకవారు
ఆతమ్లోనాటయ్ముచేసినా, లేక వారుఈ విధంగా లేక ఆ విధంగా ఆనందించినా,
అదికాదు వారు ఆ కారయ్ములనిన్టినీ చేసి ఇంక తపిప్పోవచుచ్ను. అది
నీలోయునన్నీజీవమైయునన్ది,ఒకతిరిగిజనిమ్ంచినఅనుభవము.
39 ఇపుప్డు, పౌలు దీనిని కొరింథీయులకు చెపుప్టకు పర్యతన్ము
చేయుచునాన్డు. “నేను…”
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సహోదరులారా, యీ సంగతి మీకు తెలియకుండుట నాకిషట్ము
లేదు. అదేదనగా, మన పితరులందరు మేఘము కిందనుండిరి,
వారందరును…సముదర్ములోనడచిపోయిరి;
అందరును…మోషేను బటిట్ మేఘములోను, సముదర్ములోను
బాపిత్సమ్ముపొందిరి.

40 పర్తి ఒకక్ అరణయ్ములోనికి వెళిళ్రి. యేసు అనాన్డు, “‘పర్భువా, పర్భువా,’
అని పిలుచు పర్తివాడు పరలోకములో పర్వేశించడుగానీ, పరలోకమందునన్ నా
తండిచితత్ముచేయువాడేపర్వేశించును.”అదినీవుచెపేప్దికాదు.నీవుసువారత్ను
బోధించిమరియుఇంక నశించిపోగలవు.నిశచ్యముగా.
41 ఇది కేవలము చినన్ పిలల్ల సరుకు కాదు. ఇది పరి రణ్ముగా…అది
లోతైనదై యునన్ది. మరియు కైసత్వయ్ము ఏదో ఒక చినన్ తేలికైన, కలప్నాకథ
వంటిది కాదు, “మంచిది, నేను సంఘమునకు వెళతాను, మరియు వెళుళ్ట నా
కరత్వయ్మైయునన్ది,” వంటిది కాదు. అది కైసత్వయ్ముకాదు.సోదరుడా, కైసత్వయ్ము
అదికాదు…
42 అది దేవుడు చేసిన ఒక కారయ్మైయునన్ది. కీసుత్లో దేవుడు నినున్
ఎనున్కొనియునాన్డు, మరియు కీసుత్కు ఒక పేమ కానుకగా నినున్
హాజరుపరిచియునాన్డు. మరియు అలాగైతే…దేవుడు పిలుచుచునాన్డు,
ఎనిన్క! మరియు మనము అలాటి ఒక వయ్కిత్గా యుండు అవకాశమును
కలిగియునన్పుప్డు, మరియులోకసంబంధమైన చినన్ పాత సంగతులకుదానిని
మనముతోసివేసేత్?ఇపుప్డుమనముముందుకువెళుళ్చుండగావినండి.

మరియు వారంద ఒకే ఆతమ్సంబంధమైన ఆహారమును
భుజించిరి.

43 నీవుదానినివినాన్వా?3వవచనము.
మరియు వారంద ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే ఆహారమును
భుజించిరి;

44 అతడు దేనిని రిచ్ మాటాల్డుచునాన్డు. సంఘముయొకక్ కరమ్కాండలను
రిచ్. పర్జలు సంఘములోనికి వచిచ్, మరియు వారు మారుమనసుస్

పొందియునాన్మని చెబుతారు, పర్భువైన యేసు నామమును తీసుకొను ,
కీసుత్లోనికి బాపిత్సమ్ము పొందుతారు. “మరియు వారు దానిని అరణయ్ములో
డా చేసియునాన్రు,” అని పౌలు అనాన్డు. కొరింథీయులు డా

చేసినది అదియే. వారు వచిచ్ కీసుత్లోనికి బాపిత్సమ్ము పొందియునాన్రు.
బాహయ్ముగా కీసుత్ను తీసుకొనియునాన్రు. ఆయనను సీవ్కరించినటుల్గా
వారి నమమ్కమును పర్కటించియునాన్రు. జాఞ్నయుకత్ముగా వారు ఆయనను
అంగీకరించియునాన్రు.
45 అయితేసోదరుడా, అది తెలివి కంటేమరి ఎంతో ఎకుక్వగాయునన్ది. అది
దానికి పైగా వెళుతుంది. అది యథారథ్మైన పుటుట్కకు వెళుతుంది, ఏదో ఒక
ఉదేకభరితమైనమానసిక ఆలోచన కాదు. అయితే అది ఒక జనమ్యైయునన్ది,
ఒక అనుభవము, అది ఏదో తినన్గా నీ హృదయాంతరంగములోనికి వెళిళ్, అది
అంతరంగములోని అంతరంగ జీవినిమారిచ్వేసుత్ంది, మరొకమాటలో అది నీవు
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ఇది వరకు చేయని కారయ్ములను చేసుత్ంది. అది నీవు పేమించలేని వారిని
పేమించేటటుల్ చేసుత్ంది. అది నీవు ఎనన్ తలంచని, నీవు ఎనన్ పర్వరిత్ంచని
రీతిలోనీవుపర్వరిత్ంచునటుల్అదిచేసుత్ంది.
46 పరిసిథ్తులు విషమించినపుడు, అది నీ యొకక్ లంగరై యునన్ది. నీవు
తిరుగులాడవలసిన పనిలేదు. “నేను దానిని చేసాత్నా?” ఓ, కాదు. నేను దానిని
చేసాత్నా? అనన్ది కాదు. అది ఇదివరకే నా కొరకు తయారు చేయబడియునన్ది.
నాలో యునన్ కీసుత్, తానే సవ్యముగా దానిని చేసియునాన్డు, మరియు
ఆయనయొకక్ లంగరునందు నేను కేవలము నమిమ్క కలిగియుంటాను. ఎలాటి
అదుభ్తమైనసంగతి!
47 గమనించండి. వారంద పర్భురాతి భోజనానిన్ తీసుకునాన్రు.
దానిలోయునన్ వెలుగు…మనకు తెలుసు, అది ఒక సహజమైన పర్కియయై
యునన్ది, ఏలయనగా అది ఒక చినన్ పొగమంచు వలే ఆకాశము నుండి
కురిసియునన్ది, దాని మీద తేనెను కలిగియునన్ చినన్ అపప్ములు…అపప్ము
అనగా అది ఒక చినన్ పెళుసుగాయునన్ బిళళ్, ఒక చినన్ కరిగిపోయే అపప్ము
లాంటిది, దానిపైన తేనె ఉంటుంది. వారంద దానిలో పాలుపొందిరి.
పర్తిఒకక్ సముదర్మునుదాటిరి,మోషేదావ్రాపర్తిఒకక్ సముదర్ముగుండా
మేఘమును బటిట్ బాపిత్సమ్ము పొందిరి. వారంద , మనము ఈ దినమున
యుండినటుల్గా, వారంద వెంబడించిన వారైరి, కైసత్వ సంఘము యొకక్
గొపప్ చనలిచుచ్వాని దావ్రా, నీటి బాపిత్సమ్ము నొదద్కు, పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా
నడిపించబడిరి.

అతడనాన్డు, “వారంద అదేమనాన్లోపాలుపొందిరి.”అదే…
48 అది ఏమి చేసినది? ఆ మనాన్ మోషే, కాలేబు మరియుయెహోషువాలకు
పడిన రీతిగానే, అదేమనాన్కోరహుమరియుఅతనిగుంపువారందరికీ పడినది.
వారంద ఏకముగా కలగలుపుగా యునాన్రు, అంద బాపిత్సమ్ములో
పాలుపొందారు, అంద సభయ్తవ్ములో పాలుపొందారు, అంద అదే
ఒపుప్కోలులోపాలుపొందారు.
49 ఇపుప్డు, అంద పర్భురాతి భోజనములో పాలుపొందారు. మీకు అది
అరథ్మైనదా? ఆ గంభీరమైన హెచచ్రికవైపు డండి. ఈ గుడారమునకు
చెందినవారలారా, అది లోతుగా కిందకు నాటనివవ్ండి. గురుత్ంచుకో, నీ
నితయ్తవ్పు గమయ్ము, అకక్డే తినన్గా వేలాడుచునన్ది. ఒక చినన్ వరద వలే లేక
మరేదోగాదానినికేవలముఅదినినున్దాటిపోనియయ్వదుద్. దీనికిమనముతపప్క
గౌరవమునుఇయయ్వలెను.అదిఇకముందునీవుజీవించుటయాలేదాఅనిదాని
భావమైయునన్ది.
50 వారంద మోషేను బటిట్ ఎరర్ సముదర్ము గుండా బాపిత్సమ్ము
పొందియుండిరి. వారంద ఒకే ఆతమ్సంబంధమైన వయ్కిత్ని వెంబడించిరి.
వారంద ఒకే త దావ్రా నడిపించబడిరి. వారంద సముదర్ములో
బాపిత్సమ్ము పొందిరి. వారంద ఒకే ఆతమ్సంబంధమైన మనాన్ను భుజించిరి.
ఆ మనాన్ కీసుత్యైయునాన్డు. కీసుత్ కిందికి దిగివచుచ్చునాన్డు, పర్తీ రాతి
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మనాన్ పరలోకము నుండి కిందికి దిగియునన్ది, వారి పర్యాణములో వారిని
పోషించుటకు,అయిననువారునశించిపోయిరి.
51 కీసుత్ పరము నుండి దిగివచిచ్ తన పాణమును ఇచిచ్యునాన్డు.
అది, “ఎవడైతే ఆయన యందు విశావ్సముంచుతాడో, వాడు నశించక
నితయ్జీవమునుపొందును.” కీసుత్ కిందికి దిగివచిచ్ మనమనాన్గామారాడు, ఒకే
ఆతమ్సంబంధమైనదీవెనలనుభుజించుటకు.
52 అందుచేత, పరిశుదాధ్తమ్ తినన్గా మన మధయ్ కుమమ్రించబడవచుచ్ను,
రెండింటి మీద, కైసత్వులు మీద, నులివెచచ్ని కైసత్వుల మీద, అరధ్ విశావ్సుల మీద
మరియుసరిహదుద్ విశావ్సుల మీద పడవచుచ్ను, వారంద ఒకే ఆహారమును
తింటారు. అయితే అది ఇంక అది దాని భావము కాదు. ఓ, నాకు తగిననిన్
మాటలు ఉంటే బాగుంటుంది, ఇకక్డయునన్ పర్తీ వయ్కిత్ హృదయములోదానిని
నేను లోతుగా నాటవలెనని కోరుచునాన్ను. ఇది ఎంత లోతైన విషయమో
డండి, అది ఏదో దానితో నీవు ఆటలాడునది కాదు. ఇది సంఘమునకు

మాతర్మేవెళుళ్టలేదు.
53 ఇపుప్డు, వినండి. వారంద ఒకే ఆతమ్సంబంధమైన మనాన్నుభుజించిరి.
దానిని రిచ్ఆలోచించండి,ఆతమ్సంబంధమైనమనాన్!
54 “ఓ,” నీవంటావు, “నేను రకిష్ంచబడియునాన్ననినాకుతెలుసు.హలెల్ యా!
నేను ఆతమ్లో కేకలు వేసియునాన్ను. నేను దీనిని సప్ శించి యునాన్ను.” అది
దానితో చేయునది ఒకక్టి డా లేదు. మీరు డండి, మన నితయ్తవ్పు
గమయ్మునుమనముఎలాటిఅను తిమీదఆధారముచేసికొనాన్మో?మనము
జీవించుచునన్ ఈ దినమున, నీవు దానిని డగలవా, పర్జలు ఎలా వారి
యొకక్ గమయ్మును ఒక చినన్ అను తి మీద ఆధారము చేసికొనాన్రో? “ఓ,”
“నేను దానిని పొందియునాన్ను, ఏలయనగా నేను—నేను శకిత్ నా గుండా
పర్వహించుటను నేను సప్ శించాను, నేను దీనిని చేశాను,” అని నీవంటావు. అది
ఖచిచ్తముగాసతయ్మైయునన్దిమరియునీవుఇంక తపిప్పోయినవాడవే.
55 ఓ, ఒకక్ కష్ణముమనకుంటేబాగుంటుంది. 1వకొరింథీ 13వఅధాయ్యమును
మనము ఇకక్డ దాద్ము, ఒకక్ కష్ణము, మరియు పౌలు ఇకక్డ తపప్క ఏమి
చెపప్వలసియునాన్డోమనమువిందాము,ఇకక్డే.

మనుషుయ్ల భాషలతోను దేవ తల భాషలతో నేను
మాటలాడినను, పేమలేనివాడనైతే మోగెడు కంచును గణగణలాడు
తాళమునైయుందును. (అదిపేమయైయునన్ది).
…పర్వచించుకృపావరముకలిగిమరమ్ములనిన్యుజాఞ్నమంతయు
ఎరిగినవాడనైనను, కొండలను పెకలింపగల పరి రణ్ విశావ్సము
గలవాడనైనను, పేమలేనివాడనైతేనేనువయ్రుథ్డను.

56 ఉదేకముపై వారి యొకక్ నిరీకష్ణలను ఆధారము చేసికొనన్, ఈ
ఉదేక రితమైన సంఘములోనికి, ఈ వృదధ్ అపొసత్లుడు దానిని ఎంత
దృఢముగాదిగగొటుట్చునాన్డోవినండి. ఇపుప్డు, అది సండే క్లుపైయునన్ది.
ఇది ఒక దిదుద్బాటు సథ్లమై యునన్ది. ఇది ఒక ఉపదేశపు సథ్లమై యునన్ది.
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మరియువేదికమీద నిలబడి తపుప్గా నడిపించుమనిషికి శర్మ.సోదరుడా, ఇది
లేఖనమునులేఖనముతోపోలచ్వలసినసమయమైయునన్ది.అదినిజము.

బీదలపోషణ కొరకునా ఆసిత్ అంతయుఇచిచ్నను, కాలచ్బడుటకు
నా శరీరమును అపప్గించినను, పేమ లేనివాడనైతే నాకు
పర్యోజనమేమియులేదు.

57 నీ మంచి కారయ్ములనిన్ , నీ మంచి పనులనిన్ , డండి,
నీవు కలిగియునన్ ఆతమ్సంబంధమైన కారయ్ములనిన్ , నీవు కలిగియునన్
వరములనిన్ , నీవు కలిగియునన్ ఉదేకములనిన్ , నీవు కలిగియునన్
సమాధానమంత , దానితో చేయునది ఏమి లేదు, పారంభము
నుండియే. [టేపుమీదఖాళీయునన్ది—సంపా.]
58 ఒకక్ కష్ణము దానిని ఆలోచించండి. మరియు ఈ దినమున యునన్
సంఘములను రిచ్ ఆలోచించండి, మన గొపప్ సంఘములు, పెసిబ్టేరియన్
లు, మెథడిసుట్, బాపిట్స్ట్ మరియు సంఘశాఖలు, “నేను నముమ్చునాన్ను,” అని
వారు చెపిప్ లోనికి వచిచ్యునన్ందున, వారి పేరుల్ సంఘ పుసత్కము మీద
వాయబడినందున, అది సరిద్వేయుచునన్దని వారు తలంచుచునాన్రు. వారు
ఎంత రముగావెళిళ్పోయారు.
59 మన పెంతెకొసుత్ పర్జలు ఇలా అనుకొనుచునాన్రు, సరే, ఒక చినన్
ఉదేకమును వారు కలిగియునన్ందున, వారు మంచి అను తిని
కలిగియునన్ందున, వారు భాషలతో మాటాల్డియునన్ందున, వారు చేతులలో
రకత్మును కలిగియునన్ందున, ముఖము మీద కొంచెము నెను
కలిగియునన్ందున, లేక అలాటిది ఏదో కలిగియునన్ందున, “మేము దానిని
కలిగియునాన్మని,” తలంచుచునాన్రు, ఓ, మీరు 100 లకష్ల మైళుళ్ రముగా
వెళిళ్పోయారు! మీకు అరథ్మైనదా? డండి, దయయ్ము, ఈ లోక దేవత ఎలా
వారికిగుడిడ్తనమునుకలుగజేసినదో,మరియువారుతినన్గాఅలాగేముందుకు
జీవి త్సాగిపోతారు.వినండి.

బీదలపోషణ కొరకునా ఆసిత్ అంతయుఇచిచ్నను, కాలచ్బడుటకు
నా శరీరమును అపప్గించినను…పేమ లేనివాడనైతే… నాకు
పర్యోజనమేమియులేదు.

60 ఆమంచి వరములనిన్టిని, ఆ మంచి కారయ్ములనిన్టి వైపు డండి. “నేను
పేదవారినిపోషిసాత్ను. నాకుమంచిహృదయమునన్ది. నేను ఇది చేసాత్ను. నేను
అదిచేసాత్ను.నేనుసంఘమునకువెళతాను.నేనుభాషలతోమాటాల్డతాను.నేను
పర్వచిసాత్ను. నేను రోగులను సవ్సథ్పరుచ్తాను. నేను సువారత్ను బోధిసాత్ను. ఈ
కారయ్ములనిన్ నేను చేసాత్ను.” పౌలు అనాన్డు, “ఇంక నేను వయ్రుథ్డనే.”
ఆకారయ్ములనిన్ శరీరానుసారముగాఅనుకరించబడవచుచ్ను.ఇపుప్డుఅది
ఏమిచెబుతుంది?

పేమ దీరఘ్కాలము సహించును…దయ పించును. పేమ
మతస్రపడదు; అది సవ్పర్యోజనమును విచారించుకొనదు…
డంబముగాపర్వరిత్ంపదు, అదిఉపొప్ంగదు,
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పేమతవ్రగాకోపపడదు,అపకారమునుమనసుస్లోఉంచుకొనదు,
తవ్రగాకోపపడదు… (దానినిఆలోచించండి!)

61 దయ, పేమ. పేమ అనగా ఏమిటి? దేవుడైయునాన్డు. దేవుడు నీయొదద్కు
ఎలావసాత్డు?ఒకపుటుట్కదావ్రా. డండి?
62 ఇపుప్డు వారంద మోషేను బటిట్ బాపిత్సమ్ము పొందిరి. వారందరు
పర్భురాతి భోజనమును భుజించిరి. దేవుని నుండి వచిచ్న ఒకే మనాన్ను
వారంద భుజించిరి.వారిలోపర్తిఒకక్ ఒకేదానినిభుజించారు.
63 ఈ దినమున, మనము చు ట్ నిలబడి వాకయ్మును వింటాము, మరియు
దానిపటల్ఆనందిసాత్ము,మరియుమనాన్నుతీసుకొనిభుజించి, “ఓహలెల్ యా,
అని అంటాము. అది మంచిది. ఓ, నేను దానిని మెచుచ్కొంటాను. అవును,
నేను సంఘములో బాపిత్సమ్మును పొందియునాన్ను. నేను నా వృతిత్ని చేసాత్ను.
సంఘ పుసత్కములో నేను నా యొకక్ పేరును ఉంచాను, నేను ఒక చారట్ర్
సభుయ్డనైయునాన్ను.” దేవుడు నీకు ఏదైనా చేయకపోయినటెల్తే, అవనిన్
పరి రణ్ముగా వయ్రథ్మే. అది అలాయునన్ …అవనిన్ నీవు చేసిన చినన్
కారయ్కర్మములు.అదినీవిశావ్సముఉతప్తిత్చేసినకారయ్ములు.
64 అయితే, దేవుడు నీకు ఏదైనా చేయనంత వరకుకొతత్ జనమ్కు! ఇపుప్డు ఒకక్
కష్ణము.ఇపుప్డు4వవచనము.

అందరు ఆతమ్ సంబంధమైన ఒకే పానీయమును పానము చేసిరి,
ఏలయనగా తముమ్ను వెంబడించిన ఆతమ్ సంబంధమైన బండలోనిది
తాగిరి;మరియుఆబండ కీసేత్.

65 వారంద ఒకే ఊటలోనిది తాగిరి, వారు ఆనందించిరి. అపుప్డు దాని
భావమేమిటి? ఆ ఆతమ్సంబంధమైన నీటిని పొందుటలో గోధుమలు మరియు
గురుగులు ఆనందించినవి. మేము సంఘమునకు వెళతాము. మిగిలిన
వారందరితోకలిసిమేముచపప్టుల్కొడతాము. [బర్దర్బెనాహ్ం డుసారుల్ తన
చేతులతో చపప్టుల్ కొటుట్చునాన్డు—ఎడి.] మేముమిగిలిన వారందరితో కలసి
నేల మీద పైకి కిందికి గంతులు వేశాము. మేము మిగిలిన వారందరితో కలిసి
పర్వచించాము. మిగిలిన వారందరితో కలిసి మేము భాషలతో మాటాల్డాము.
మిగిలిన వారందరి వలే మేము రోగుల కొరకు పారథ్న చేసియునాన్ము.
అయితే అతడనాన్డు…ఇపుప్డు వినండి, మనము ఇంకా కొంచెముముందుకు
వెళుళ్చుండగా.
66 ఇపుప్డు, ఒకక్ నిమిషమునేనుఆగగోరుచునాన్ను, ఓ,ముందుకు, “ఆ బండ
కీసుత్యైయునాన్డు.”ఆబండకీసుత్, అదినిజముగాఅకక్డయుండియునన్ది,ఈ
దినమున ఆతమ్సంబంధముగాయునన్టుల్గా మనాన్, ఆహారము, పరలోకములో
దేవునియొదద్నుండిదిగివచిచ్నవాకయ్మే. కీసుత్ దేవునియొకక్వాకయ్మైయునాన్డు,
మరియు మనము వాకయ్మును తినుచునాన్ము, డండి? ఈ ఉదయమున
మనము వరత్మానములో రొచ్నియునన్టుల్గా. మనము వినుచునాన్ము. మన
ఆతమ్లు వెళిళ్ ఆ వాకయ్మును పటుట్కొనుచునన్వి. మనము వాకయ్ము దావ్రా
జీవిసాత్ము. అతడు అనాన్డు, “వారంద ఒకే ఆతమ్సంబంధమైన మనాన్ను
భుజించిరి, మరియువారంద పానము చేసిరి. ఒకే ఆతమ్సంబంధమైన బండ
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నుండి వారంద తాగిరి, మరియు ఆ బండ కీసెత్ యునాన్డు.” దానిని రిచ్
ఆలోచించండి.
67 ఇపుప్డు అతడు దేని యొదద్కు వెళుళ్చునాన్డు? దానికి ఒక ముగింపును
ఇచుచ్చునాన్ను. అతడు ఆ కొరింథీయులకుహెచచ్రికను ఇచుచ్చునాన్డు. “నేను
మీమధయ్కువచిచ్నపుడు,మీరుఏమిచేయుచునాన్రోజాగర్తత్పడండి, ఒకడుకీరత్న
పాడవలెననియునాన్డు, ఒకడు భాషలతోమాటాల్డవలెననియునాన్డు, ఒకడు
ఇది, మరొకడు అది, కలిగియునాన్డు, ఒకడు పర్వచించవలెనని కోరుచునాన్డు,
ఒకడు ఒక పర్తయ్కష్త కలిగియునాన్డు, ఒకడు ఇది మరియు మరొకడు అది
చేయుచునాన్డు.” జాగర్తత్గా యుండండి. మీ యొకక్ విశావ్సమును దాని
మీద ఆధారము చేసికొనవదుద్, అవనిన్ మంచిదే. అవి వాటి సాథ్నమును
కలిగియునన్వి,మరియుసంఘములో,అయితేఎనన్ మీయొకక్రకష్ణనువాటి
మీదఆధారముచేసికొనవదుద్. మీ జీవితముదేవునివాకయ్ముతోసరి గనటెల్తే,
అపుప్డుదేవునితోసరియగుటకుఅదిసమయమైయునన్ది.
68 ఇపుప్డుగమనించండి.మరియుఈబండ, అరణయ్ములోవారితోయుండిన
బండయైయునన్ది.
69 దేవుడుమోషేను పిలిచినపుడు, మీరు గమనించాలని నేను కోరుచునాన్ను,
ఫరో యొకక్ కాడి కింద నుండి ఇశాయేలీయులను విడిపించుకొనుటకు
ఐగుపుత్కు అతనిని పంపియునాన్డు. ఆయన, “నీ చేతిలో యునన్ది ఏమిటి?”
అనిఅనాన్డు.

“అదిఒక కరర్,” అనిఅతడనాన్డు.
70 అతడు ఆ కరర్ను తీసుకొని నేల మీద పడవేసెను, అది సరప్ముగామారెను.
మోషేపారిపోయాడు.తరువాతఅతడుదానినిపైకెతిత్నపుడు, అదిఅతనిచేతిలో
కరర్గామారెను.
71 ఆ కరర్, అతడు ఐగుపుత్లోనికి వెళిళ్నపుడు, అతడు దానిని ఐగుపుత్పై
చాపియునాన్డు, అపుప్డు ఈగలు పైకి వచాచ్యి. అతడు మరలా దానిని
చాపినపుడు తెగుళుళ్ కుమమ్రించబడియునన్వి. అది దేవుని యొకక్
తీరుప్యైయునన్ది.కరర్నుముందుకుచాపుటదేవునియొకక్తీరుప్యైయునన్ది.
72 మరియు అపుప్డు, గమనించండి, ఆ కరర్ను అతడు చేపటుట్టకు ముందు,
మోషేతనచేతినితనరొముమ్పైయుంచెను,అదికుషుఠ్రోగముగలదాయెను.
73 పర్తి మనిషి, ఆరంభము నుండియే, అతని సవ్భావరీతాయ్ ఒక
పాపియైయునాన్డు.దానిచు ట్అకక్డఏమారగ్ములేదు.నీవుపాపములోపుటిట్,
అతికర్మములో పుదిదద్బడి,అబదధ్ములాడు లోకములోనికివచాచ్వు.నీతలిల్
యొకక్ సంఘములోనీవువేదికమీదపర్తిషిఠ్ంచబడినవాడవైయుండియునాన్వు.
నీవుచిలకరించబడియునాన్వు.నీవుఇది,అదియైయునాన్వు.అయితేఆరంభము
నుండియేనీవుఒకపాపివైయునాన్వు.
74 తరువాత, అకక్డ మరొకటి యునన్ది. దేవుడు అనాన్డు, “నీ చేతిని తిరిగి
నీ రొముమ్ మీద ఉంచుము.” అతని హృదయము మీద, దేవుని యొకక్ ఆజఞ్
పర్కారము, అతడు మరలా తన రొముమ్ మీద చేతులను ఉంచాడు, మనము
ఎకక్డ నుండి ముందుకు తేబడాడ్మో, అకక్డ మొదటిగా, అతని చేయి కుషుఠ్
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రోగము గలదిగా మారినది. మొదటిగా, నీవు దేవుని చేత ఇకక్డకు తేబడాడ్వు,
ఒక పాపిగా, ఎంపిక దావ్రా కాదు, కానీ సవ్భావరీతాయ్, తరువాత నీవు మరలా
వెనుకకు వెళిళ్పోయావు. మరియు అతడు బయటకు వచిచ్నపుడు, ఆ చెయియ్
శుదధ్ముగామరియుపరి రణ్ముగాయునన్ది. అది ఏమి పుచునన్దనగా,ఈ
హసత్ము తీరుప్యొకక్ కరర్ను ఆడించుటకుముందు, అది శుదధ్మైన హసత్ముగా
యుండవలసియునన్ది,అదిఆడించబడుటకుముందు.మరియుఏసేవకుడైనా,
ఏఉపదేశకుడైనా.
75 నేను ఇకక్డకు రాకముందు, నా రేడియో తిపిప్నపుడు, నేను ఒక
సంగతిని ఈ ఉదయమున నేను వినన్పుప్డు, అది నా రకత్మును నిజముగా
కుతకుత లాడించింది. అగౌరముగా కాదు, మరియు ఇకక్డ ఎవరైనా ఆ వయ్కిత్కి
సంబంధించిన వారు ఎవరైనా యునన్టెల్తే మిముమ్ను గాయపరచాలని నా
భావముకాదు.అయితేఇదిఆసమయమైయునన్ది…నేనుఎలల్పుప్డుతగినంత
కైసత్వుడిగా యుండి, నలుపును నలుపని పిలుచుటకు, తెలుపును తెలుపు
అని పిలుచుటలో యథారథ్ముగా యుండుటకు దేవుడు నాకు సహాయము
చేయునుగాక.
76 ఎవరోపాటపాడుటనువినాన్ను, అతడిలాఅనాన్డు, “నేనునాసాకష్ మును
చెబుతాను,” అనాన్డు, అలాగే ఒక లేఖనమును తిపిప్, చదివి, 1వ కీరత్న
నుండి బోధించాడు, “పాపుల మారగ్మున నిలువక, అపహాసకులు రుచ్ండు
చోటున రొచ్ండనివాడు ధనుయ్డు.” అతను ఎవరో మీకు తెలుసా? ఆ రాక్
అండ్ రోల్ నాటయ్మాడువాడు, అతడే జిమీమ్ ఆస్ బర్న్ రేడియోలో సువారత్ను
బోధించుచునాన్డు.
77 ఓ,సోదరుడా, ఎనన్డైనాఅది ఒక అపకీరిత్గాయునన్టెల్తే! అది ఇదే. అలాంటి
వయ్కిత్ సజీవ దేవునియొకక్ వాకయ్ములోనికి కదిలివెళేళ్ ఏ పనియు తపప్క అతనికి
లేదు. మరియు ఈ వయ్కిత్ని మీరు తీసుకొనన్టల్యితే, రెన్ ఫో వాలీ బార్న్
డాన్స్ నొదద్ అతడు రాతర్ంత చపప్టుల్ కొడు , పైకి కిందికి ఎగురు
కదిలించుకొం పారీట్లో గడిపి మరియు తరువాత రోజు ఉదయమున, ఈ
చు ట్ వచిచ్ తన సవ్రమును మారిచ్ ఒక కైసత్వుని వలే మాటాల్డుచునాన్డు.
ఎందుచేత?అదిదేవునిదృషిట్లోఅసహయ్మైనదైబహుమురికిదైయునన్ది.
78 దేవునియొకక్ ఆ తీరుప్ కరర్ను ఆడించుహసత్ము తపప్క దేవునియొకక్ వయ్కిత్
చేతమరియుకీసుత్యొకక్పునరుతాథ్న శకిత్ చేత తపప్కశుదిధ్ చేయవలెను. తపప్క
దేవుని వాకయ్మును చేపటేట్ ఏ పనియు అతనికి లేదు. అనేకమంది బోధకులు
సహితము ఎలివ్స్ పెసీల్ని సమరిథ్ంచుచునాన్రు, అతడు ఒక అధునాతనమైన

దా ఇసక్రియోతు తపప్ లోకములో అతడు ఏమి కాదు. దా
ఇసక్రియోతు30వెండినాణాలనుపొందియునాన్డు! ఎలివ్స్పెసీల్ ఒక పదిలకష్ల
డాలరల్నుమరియుఒకకాడిలాక్కారల్ స హమునుకలిగియునాన్డు. అయితే
అతడు అమిమ్వేయబడాడ్డు. అతడు ఒక పెంతెకొసుత్ విశావ్సియైయుండెను,
మరియు తన జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను అమిమ్వేసుకొని, ఒక రాక్ అండ్ రోల్ గా
మారియునాన్డు, మరియు అతడు దయయ్ము చేత పేరేపించబడియునన్ దాని
మీద నేను రంధర్ములుచేయుటలేదు. లేదండి అతడు ఒక అధునాతన దా
ఇసక్రియోతు.
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79 అలాంటపుప్డు సేవకులు సహితము అలాంటి దానిని పైకి నిరిమ్ంచుటకు
పర్యతిన్ంచుచునాన్రు. మరియు ఎలివ్స్ పెసీల్ ఇలా అనుచునాన్డు, “అవును, నా
విజయం అంతటి కొరకు నేను దేవుని యందు నమిమ్కయుంచాను.” సజీవుడైన
పరిశుదుధ్డైన దేవుడు ఎనన్డైనా అలాంటి అసత్వయ్సత్మైన ఒక దయయ్మునకు, ఒక
దయయ్ముపటిట్నఅలాంటివాడికిఎలావిజయమునియయ్గలడు?
80 ఈ దేశము ఎనన్డైనా సిన ఒక అతి పెదద్ ఆటంకం పరి రణ్ముగా ఈ
ఎలివ్స్ పెసీల్ యైయునాన్డు. వీడు వాడియొకక్ మురికి అసహయ్మైన రాక్ అండ్
రోల్సరుకుదావ్రాకోటల్ఆతమ్లనునరకమునకుపంపియునాన్డునిశచ్యముగా.
దీనికి ఏ మాతర్ము నేను కష్మాపణ చెపప్ను, దేవుని పర్వకత్గా మీరు ననున్
నమిమ్యునన్టల్యితే, గురుత్ంచుకోండి, అది ఒక మానవ పమును ధరించిన
దయయ్మైయునన్ది. సం రణ్ముగా.
81 ఆ జిమీమ్ ఆస్ బార్న్ అలాటి వారికి దేవునియొకక్ వాకయ్ముతో ఏ పని
లేదు.మరియుడానుస్లుచే త్, పైకికిందికిఎగురు ,పారీట్లోరాక్అండ్రోల్
వేసే ఏ ఒకక్రికైనా, పర్భువుయొకక్నామమునువయ్రథ్ముగాతీసుకొనే ఏ పనియు
లేదు, అలాటిమురికి పనులు చే త్ దేవుని వాకయ్మును పటుట్కొని వేదిక మీదకు
వచుచ్ పనిలేదు.
82 ఈ దినమున ఈ అనేకమైన సంఘములతో వచిచ్న చికుక్ అదే, ఆ పాత
లోకసంబంధమైన ఊగీ— గీ సథ్లములలో నుండి కొందరిని ఇకక్డకు
తెచుచ్చునాన్రు. ఒక పాత చినన్ బాలిక పైకి కిందికి పారీట్లలో ఎగురు , ఒక
రాతిరాక్ అండ్ రోల్ వేసుత్ంది, మరుసటిరోజురాతి ఆమె ఇకక్డ వేదిక మీదకు
వచిచ్ పర్తేయ్కమైన పాట పాడుతుంది. మీలో కొందరు, అదిగో ఆ రాతి కల్బుబ్లలో
పాతగిటారువాయించేవారునాన్రు,మరియుఅలాటివారినితీసుకొని2వారాల
పాటుబోధచేయటానికివేదికమీదఉంచుచునాన్రు.
83 సోదరుడా, నేను నీకు చెబుతాను, అతడు ఎనన్ ఆ పనిని ఇకక్డ
చేయ డదు. లేదు, నిజముగా, అతడు తపప్క పఠనము చేయవలెను.
ఒక దైవజనుడిగా అతడు తనకు తాను రుజువుకాబడతాడేమో, అతడు
కనుగొనబడాలి. రా లుబయటఅలాగంతులువేయుటనుమనమునమమ్ము.
ఈదినమునసంఘముఅదేసిథ్తిలోయుండియునన్ది.
84 మనకు సతయ్ము కావలెను. ఈ వాకయ్ము సతయ్మైయునన్ది. అది నిజము.
ఆ తీరుప్ కరర్ను ఊపు హసత్ము తపప్క ఒక శుదధ్మైన హసత్ముగా యుండాలి.
పరి రణ్ముగా.
85 ఆ మోషే యొకక్ తీరుప్ చేయు హసత్ము శుదిధ్ చేయబడినది, మరియు
అపుప్డు ఆ కరర్ ఆ హసత్ములోయుంచబడినది. ఆ కరర్ కిందికి వెళిళ్ ఇశాయేలు
మీదకుతీరుప్లనుతెచిచ్నది.
86 మరియుఅపుప్డు,అరణయ్ములో,ఆచకక్నిమాదిరి.నేనుతపప్కముగించాలి.
అకక్డబండయునన్చకక్నిమాదిరి. “మరియుఆబండకీసుత్యైయునాన్డు.”
87 నీళళ్ కొరకు, ఆ కీష్ణించుచునన్ పర్జలు చనిపోవుచునాన్రు, మరియు
వారు దానికి తగినవారు. వారు చనిపోవుటకు తగినవారు, ఏలయనగా వారు
సణిగియునాన్రు. వారు ఫిరాయ్దు చేసియునాన్రు. పారంభమునుండియేవారు
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విశావ్సులు కారు. వారు తెలివితో డిన విశావ్సులు తపప్, వారు మరేమియు
కాదు. వారు…సహజాతీతమైనది జరిగించబడియునన్ది, మరియు ఒక మిశర్మ
జనాంగముబయలుదేరినది. వారువారిహృదయములలోమారుప్ చెందినవారు
కాదు.
88 మనము ఎరిగియునన్ ముగుగ్రు మాతర్మే ఆ గుంపులోయునాన్రు, మోషే
అహరోను,మరియుకాలేబు,మిరాయ్ము.
89 మిరాయ్ము, ఈ నీగోబాలికనుమోషే, వివాహముచేసికొనుటను బటిట్, ఆమె
డా నవివ్నది, మరియు ఆమె యొకక్ నమమ్క దోహమును పించినది.

ఆమె అనన్ది, “పెళిళ్ చేసుకొనుటకు ఇతర బాలికలు లేరా? అతడు దానిని
చేసియునాన్డు.” మరియు దేవుడు దానితో సంతోషపడలేదు, ఆయన ఆమెను
కుషుఠ్వాయ్ధితోమొతాత్డు.
90 ఆమెయొకక్సొంతకుమారుడుకేకలువేసిఇలాఅనాన్డు, “నీవుఆసిథ్తిలోనే
నీసహోదరినిచనిపోనిసాత్వా?”
91 దేవుడు మోషేతో తన ముందుకు రమమ్ని అనాన్డు. మరియు అతడు వెళిళ్
ఆమెపకష్మునదేవునికివిజాఞ్పనచేసెను,మిరాయ్ము.అటుతరువాతఆమెఎకుక్వ
కాలముజీవించలేదు.
92 లేదు, సోదరుడా. దేవుడు చేయునది పరి రణ్మైనది. మన
మనసుస్లలోయునన్ దేనితో , దానికి కలిపే పని మనకు తపప్క లేదు.
అది యునన్ రీతిగానే దానిని విడిచిపెటట్ండి. దేవుడు దానిని చేసియునాన్డు,
దేవుడు దానిని చెపిప్యునాన్డు, అది దానిని ముగించేసుత్ంది. కేవలము దానిని
తీసుకొనుము.అదిఎలాగోనాకుతెలియదు…నేనుదానినివివరించగలిగినటెల్తే,
అపుప్డు నేను దేవునితో సమానమవుతాను. నేను దానిని వివరించలేను. నేను
కేవలము దానిని నముమ్తాను. అంతమటుట్కే. అంతవరకే నేను చేయుటకు
అడగబడాడ్ను. ఎవరు దానిని వివరించుటకు అడగబడలేదు, ఏలయనగా
అది మన తెలివికి రములోయునన్ది. అది మన జాఞ్నమునకు అందదు. అది
చేయునది దేవుడు, అందుచేత అది వివరించబడదు. నేను కేవలము దానిని
విశావ్సము దావ్రా అంగీకరిసాత్ను, మరియు ఇలా అంటాను, “అది నా యొకక్
సొంతఆసిత్,మరియునేనుదానినినముమ్తాను.”నేనుదానినివివరించలేను.
93 ఈ బండ ఎలా అకక్డ యుంచబడియునన్దో. దేవుడు ఒక బండను
కలిగియునాన్డు,దానినిండా రిత్గానీళళ్తోకలిగియునాన్డు,అదికేవలముఒక
చినన్ బండ. ఈ బలల్ కంటే పెదద్ది కాదు. అయితేమోషేఈబండనుకొటిట్నపుడు,
అకక్డ 20 లకష్ల మంది పర్జలకు సరిపోయే నీరు దానిలో నుండి బయటకు
వచిచ్యునన్ది. మరియు అంతవరకే కాదు కానీ వారితో పశువులు, గొరెలు
తదితరములైనవిఉనన్వి.
94 ఓ, ఈ చితర్కారులలో కొందరిని నేను సినపుడు, ఒక చినన్—ఒక చినన్
నీరు బండలోనుండి పడుతునన్టుల్ వారు చితించుచునాన్రుమరియుఒక చినన్
బకెట్తోఒకచినన్ పిలల్వాడు, తన చేతిలోదానితోఅకక్డ నిలబడియుండుట! ఓ,
అదిఎనన్ అలారాలేదు.
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95 ఆనీరుసమృదిధ్గా వరద వలే బయటకుపర్వహించియునన్ది.వారితోయునన్
ఒంటెలు మరియు వారి జంతువులు కాక 20 లకష్ల మందికి పైగా ఆ నీరు
వారి దాహమును తీరిచ్నది. “మరియు ఆ బండ పర్భువైన కీసుత్యైయునాన్డు.”
యోహాను 3:16 కు అది ఒక చకక్ని సమాంతరముగా యునన్ది. “దేవుడు
లోకమును ఎంతో పేమించెను, కాగా తన అదివ్తీయ కుమారుని యందు
విశావ్సముంచు పర్తివాడును నశింపక నితయ్జీవము పొందునటుల్ ఆయనను
అనుగర్హించెను.”
96 గమనించండి, ఏమిసంభవించినది. ఆ దేవునియొకక్ తీరుప్ కరర్ ఆ బండను
కొటుట్ట దావ్రా మాతర్మే, వారు బండ నుండి నీళళ్ను పొందారు. మరియు
మోషేఆ బండనుకొటిట్యునాన్డు. దేవునియొకక్ తీరుప్ బండను కొటిట్నది. అది
జరిగినపుడుఅదినీళళ్నుఇచిచ్నది.
97 పర్జలు పరి రణ్ముగా…వారు ఆయనను నమమ్నందున, దేవుడు
వారిని చనిపోనిచాచ్డు. వారు అగౌరముగా పర్వరిత్ంచారు. వారు భర్షుట్లై
యునాన్రు. వారు జీవించుటకు తగినవారు కారు. అయినను…మోషే వారిని,
“తిరుగుబాటుదారులుగా,” పిలిచాడు. దేవునికి వయ్తిరేకముగా తిరుగుబాటు
చేశారు.వారుచనిపోవుటకుతగినవారు.
98 మనమందరముదేవునిమీదతిరుగుబాటుచేయుటనుబటిట్ మరణమునకు
తగినవారము. ఎనిన్క…గమనించండి, మనమందరము చనిపోవుటకు
తగినవారము. అయితే, దేవుడు ఎంతో దయగలవాడుగా యునాన్డు! ఆయన
మన గురించి ఎనన్ తపప్క తలంచరాదు. అయితే, ఆయన ఎంతో
దయగలవాడుగా యునాన్డు, చివరకు ఆయన మన అందరి పాపములను,
తనసొంతపియకుమారునిమీదవేసియునాన్డు, అటుల్మనమునశింపకుండా,
నితయ్జీవమునుకలిగియుండుటకు.మనముఆబండనుండినీళుళ్తాగిమరియు
ఇంక ఎలామనహృదయములోసరిగాయుండము?
99 అయితే, సోదరుడా, అకక్డ కోటల్ మంది ఈ ఉదయమున దానిని
చేయుచునాన్రు. అది ఖచిచ్తముగా సతయ్ము. వారు నముమ్చునాన్రు,
కారణమేమనగా వారు బాపిట్సుట్ యైనందున, లేక మెథడిసుట్ యైనందున,
లేక పెంతెకొసుత్ యైనందున వారు నముమ్చునాన్రు. ఎందుకంటే, వారు
ఒక వింతైన అను తిని పొందియునన్ందున, కారణము వారు భాషలతో
మాటాల్డియునన్ందున, కారణము వారు కేకలు వేసియునన్ందున, కారణము
వారు ఆతమ్లో నాటయ్మాడినందున, కారణము వారు ఒక సవ్సథ్తా టమును
జరిగించినందున, దేవుడు రోగులను బాగుచేసినందున, లేక వారు నమిమ్నది
దేవుడు చేసియునన్ందున, కారణము వారు ఒక బయలుపాటును (అది
సతయ్మైయునన్ది) పొందినందున, కారణము వారు దానిని చేసినందున,
ఆ కారయ్ములనిన్ మంచిదే, నేను ఏమి దానికి వయ్తిరేకముగా
మాటాల్డుటలేదు, అయితే అది నీ నిరీకష్ణతో చేయునది ఒకక్టి డా లేదు,
ఒకక్టి డాలేదు.అదిలీటరుల్ లీటరుల్గావెళుళ్వరకునీచేతులమీదుగా నెను
పోయవచుచ్ను, లేక రకత్మునీముఖమునుండికారవచుచ్ను,మరియుఇంక
దానిభావము నయ్ము.అదినిజము.
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100 పౌలు అనాన్డు, “నేను మనుషుల భాషలతోను, దేవ తల భాషలతో
మాటాల్డినను, ఇంక నేను తపిప్పోయినవాడనే.” నేను జాఞ్నమును
మరియు తెలివిని కలిగియునన్ , మరియు అది సరిగాగ్ కనబడునటుల్ నేను
బైబిలును వివరించగలిగినను…[బర్దర్ బెనాహ్ం తవ్రగా తన వేలిని చాలాసారుల్
కొరుకుచునాన్డు—ఎడి.] దానిని ఏకముగా ముడివేసినను అది ఇంక
దానితోచేయునదిఏమి లేదు.
101 సోదరుడా, వారంద ఒకే బండలోని నీళుళ్ తాగియుండిరి. “ఆ బండ
కీసుత్యైయునాన్డు.”
102 నీవు నీళుళ్ తాగుఆధికయ్తనుపొందుటకు తీరుప్లు కీసుత్ మీద పడినవి. నీవు
తపప్క వచిచ్ తాగుటకు, అది నీపటల్ కీసుత్ యొకక్ మంచితనమైయునన్ది. నీవు
వాకయ్మునుండితపప్కభుజించుటకు,అదినీకొరకుదేవునియొకక్మంచితనమై
యునన్ది. అది నీవు బాపిత్సమ్ముపొందునటుల్ ఆయన అనుమతించియునాన్డు,
అదినీపటల్ దేవునియొకక్మంచితనమైయునన్ది.ఈఉదయమునఆలయములో
రొచ్ండుటకు, నీకు ఆరోగయ్మును ఇచుచ్ట, నినున్ దేవుని రాజయ్ములో ఒక

పౌరునిగాచేయుట,అదినీపటల్దేవునియొకక్మంచితనమైయునన్ది.అదిదేవుని
యొకక్మంచితనము.అదిఅంత దేవునియొకక్మంచితనము.
103 అయితే దేవునిపటల్ తిరిగి నీ మంచితనము ఏమిటి? పర్తీ తలంపును,
పర్తీ చరయ్ను, నీ సమసత్మును నీవు ఆయనకు అపప్గించుకొనుటకు, సమసత్ము
ఆయనకుఅపప్గించుకొనుటకునీవుఇషట్పడుచునాన్వా?అదే—అదేదేవుడునీ
కొరకుచేసియునన్ది.నీవుఆయనకొరకుఏమిచేసాత్వు?
104 గమనించండి, మరికొనిన్ వచనములనుమనముకొంచెముచదువుదాము.
తరువాత నేను—నేను ముగిసాత్ను, ఆ విధముగా సంఘకాపరి తన
వాకయ్మునొదద్కు వెళళ్గలడు. ఇపుప్డు డండి, “మరియు ఆ బండ కీసేత్.”
ఇపుప్డు5వవచనము.

అయితే వారిలో ఎకుక్వమంది దేవునికి ఇషుట్లుగా ఉండకపోయిరి
గనుక:…

105 డండి? వారు బాపిత్సమ్ము పొందుటకు ఆయన అనుమతించాడు.
వాకయ్మును భుజించి మరియు దానిని నముమ్నటుల్ ఆయన వారిని
అనుమతించాడు. వారు ఆతమ్సంబంధమైన దీవెనలను పొందునటుల్ ఆయన
వారిని అనుమతించాడు. ఆతమ్సంబంధమైన బండ నుండి వారు తాగునటుల్
ఆయనవారినిఅనుమతించాడు.కృపదావ్రాఅంత దేవుడుచేసియునాన్డు,
అయితే,ఇంక దేవుడువారితోసంతోషించలేదు. డండి.

…వారుఅరణయ్ములో లిపోయిరి.
106 ఈ అనుభవములనిన్టి తరువాత, మనము సియునన్ ఆ గొపప్ సవ్సథ్తా
టములనిన్టి తరువాత, గొపప్ చక కియలనిన్ జరిగించబడుట
చిన తరువాత, ఈ గొపప్ అను తులనిన్టినీ మనముపొందిన తరువాత,

కేకలు వేయుట మరియు దేవునిని సుత్తించుట, బండ నుండి తాగుట, మంచి
పర్సంగములనిన్టిని మనము అనుభవించిన తరువాత, మరియు ఇంక
వారు లిపోయిరి. అంద లిపోయిరి! [బర్దర్ బెనాహ్ం గారు వేదిక మీద
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ఒకసారికొటుట్చునాన్రు—ఎడి.] “అకర్మముచేయువారలారా,నాయొదద్నుండి
తొలగిపోండి,నేనుమిముమ్నుఎనన్ ఎరుగను.”
107 పరీకిష్ంచుకోండి! ఒక ఉజీజ్వము మనకు రానైయునన్ది. ఇది కఠినముగా
యునన్దని నాకు తెలుసు. అయితే, సోదరుడా, తన పిలల్లను దిదద్ని ఏ
తండియైనను,మంచితండికాడు.అదినిజము. “ లిపోయిరి.”

ఈసంగతులుమనకుదృషాట్ంతములుగాయునన్వి,…
108 పౌలు మాటాల్డుచునాన్డు. మీరు దానిని నముమ్తారా? [సమాజము,
“ఆమేన్,”చెపిప్యునన్ది.—ఎడి.]అదిఒకదృషాట్ంతమైయునన్ది.మంచిది.

…వారు ఆశించిన పర్కారము మనము చెడడ్వాటిని
ఆశించకుండునటుల్.

109 ఒక మనిషి నిలబడి, తమాషా చేయు , ఒక పర్ఖాయ్త బంతి ఆటగాడు,
ఆ పాత మురికి రాక్ అండ్ రోల్ ఆడుచునాన్డు, మరియు, ఆ ఎలివ్స్ పెసీల్
మరియుఈఆటలాడువారుఈమురికిపాటలుపాడువారిపాటలు వినన్పుప్డు,
“నాకు ఏదో సంభవించినది, నేను అంతా చినాన్భినన్మైపోయాను,” మరియు
వాళుళ్ తిరిగి వచిచ్ సువారత్ను పర్కటి త్ అనుకరణ చేయుచునాన్రు? దానిని
ఆలోచించండి! [బర్దర్ బెనాహ్ం గారు వేదిక మీద 10 సారుల్ తటిట్యునాన్రు—
ఎడి.]
110 మీరు ఊహించండి, ఒక సీత్ లేక పురుషుడు బయట రొచ్ని, మరియు
సీత్లు ఇంటి వెనుక రొచ్ని, పాతమురికిగా కనబడుసగముబటట్లను వేసుకొని
పురుషుల ముందు తముమ్ను తాము విసురుకొనుచునాన్రు, మరలా తిరిగి
వెనుకకు వచిచ్, ఆతమ్సంబంధమైన బండలో నుండి తాగుచునాన్రు, మరియు
కేకలువేయు ,ముందుకుకొనసాగుచునాన్రు?
111 సీత్ల యొకక్ సేవ్చఛ్ను రిచ్, పెంతెకొసుత్ పర్జల మధయ్లో అకక్డ ఒక గొపప్
సిదాధ్ంతమునన్ది. ఆ సీత్లు గొపప్ పొడవైన చెవి పోగులను ధరించుచునాన్రు,
మరియునానావిధములైనబటట్లుధరించుచునాన్రు.
112 కొనిన్ దినముల కితము, ఒక యవవ్నసుథ్డు నా ఇంటి ముందు, ఒక
టర్కుక్లో రొచ్ని, ఏడుచ్చునాన్డు, అతని భారయ్…ఒక పెంతెకొసుత్ సీత్, ఆమె
భాషలతో మాటాల్డుతుంది, పర్వచనము చెబుతుంది నిశచ్యముగా. మరియు
ఇలా అంటుంది. “సంఘములోని వారందరు పొటిట్ బటట్లు ధరించుచునాన్రు.”
మరియు అతడు…“ఆమె వీధులలోనికి వెళిళ్, 8 లేక 9 గంటల రాతి
సమయములో, ఇతరులు కాలిచ్ పడవేసిన సిగరెటుట్ పీకలను ఆమె ఏరుకొని
పొగ తాగుచునన్ది. మరియు ఇంక ఆమె కేకలు వేయుచునన్ది, దేవునిని
సుత్తించుచునన్ది,మరియుపర్వచనముఇచుచ్చునన్ది.”
113 మొనన్టి దినమున నేను ఒక సంఘములో నిలబడియునాన్ను, అకక్డ ఒక
గొపప్ దైవజనుడు, అతనిపటల్ నాకుగొపప్ గౌరవమునన్ది. మరియుఇతడుదీనిని
బహిరగ్తముచేయుచునాన్డు,వారిలోఒకరు,వారియొకక్పైఅధికారి, బయటకు
వెళిళ్పోయినతరువాత.మరియు—మరియుఅతడువారందరువారిచేతులలో
నుండి రకత్ము పర్వహించుచునన్ది, అలాటి కారయ్మును వారు కలిగియునాన్రు.
బైబిలు యొకక్ ఆధారములపై, నేను దానిని రుప్ నుండి పడమర వరకు
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దానిని తపుప్ అని గదిద్ంచి, నా గొంతు బొంగురు పోయినది. అది దేవునికి
సంబంధించినదికానపుప్డు.
114 ఏ రకమైనా కీసుత్ నుండి వసేత్ అది ఆయన శరీరము నుండి వచిచ్నదై
యుంటుంది, అపుప్డు ఆయన నిజమైన దేహము ఇకక్డ యుండియునన్ది.
అపుప్డు రెండవ రాకడ గతించినటేల్. యేసు అనాన్డు, “‘ఇదిగో, ఆయన
అరణయ్ములోయునాన్డు,’ ‘ఆయన ఇకక్డయునాన్డు,’ అని వారు చెపిప్నపుడు,
మీరు నమమ్వదుద్. అబదధ్పు కీసుత్లును, అబదధ్పు పర్వకత్లును వచిచ్, సాధయ్మైతే
ఏరప్రచబడిన వారిని సహితము మోసపుచుచ్టకై, గొపప్ చక కియలను,
మహాతాక్రయ్ములను కనబరచెదరు.” మరియు నేను రుప్ నుండి పడమర
వరకు,నేనుదానిమీదకేకలువేసియునాన్ను.
115 మరియుచివరగా,పశిచ్మతీరమున,నాపాణసేన్హితుడైనఒకరు,వృదుధ్డైన
డాకట్ర్ కెనడా గారు నా కొరకు నిలబడాడ్డు. మరొకరు, ఈ ఉదయ్మములను
పారంభించిన వారి యొకక్ ఒక మేనేజరు డా నిలబడాడ్డు, వారు పైకి వచిచ్
ఒక గొపప్ దానిని ఇచాచ్రు. వారనాన్రు, “శుదధ్మైన నె మరియు రకత్ము. ఈ
దినమున మా రకత్ము పించబడుతుంది.” మరియు అంద ఆ సథ్లములో
కికిక్రిసిపోయారు.మరియుఅదిఏలాగుసాధయ్మోఅతడుదానిని పించాడు.
అతనిబెలుట్కింద2 దులనుకిందకుగుచిచ్యుంచాడు.
116 మీలో ఎవరికైనను తెలుసు, మీరు దానిని పిండి, చేదితే తపప్, ఈ వేలిని
లాగినటెల్తే, అది రకత్ము కారదు. నీవు దానిలో ఒక రంధర్మును చేసినటెల్తే, అది
రకత్ముకారదు,కారణమురకత్నాళములుదానికి రముగాఉంటాయి. అతడు
దానినిచేసినపుడు,అతడుదానినిఎలాచేశాడోదానిని పించాడు.
117 అతడు నెను ఇకక్డ తన వీపున కలిగియునాన్డు, దాని మీద తన
చేతులనుంచియునాన్డు. అపుప్డు అతడు పైకి వచిచ్ ఇలా అనాన్డు, “నా
చేతులను డండి, అవి పరి రణ్ంగా మా లుగా ఉనాన్యి.” తరువాత
అతడనాన్డు, “దేవునికి మహిమ! హలెల్ యా!” అతడు తన చేతులను ఈ
రీతిగా పాలు తీసినటుల్గా లాగాడు. నిశచ్యముగా, అతని వేళళ్ నుండి రకత్ము
పిండబడుచుండెను అపుప్డు అంద కేకలు వేయుచుండగా అతడు తన
తలను తుడుచుకొనెను. మరియు ఇకక్డ ఒక సిలువ ఉనన్ది. ఆ మనిషి ఆ
పనిచేసినపుప్డు అకక్డే అతనితో ఉనన్ ఒక మనిషి అది అకక్డే ఉనన్దని
పర్జలందరి ముందు తినన్గా దానిని బహిరగ్తం చేశాడు. మరియు అతడు తన
జేబులోచెయియ్పెటిట్ఆ నెనుతదితరవసుత్వులనుబయటపెటెట్ను.
118 ఒకతనుగోడమీదహృదయముయొకక్చితర్మునుగీసిఇలాఅనాన్డు, “ఈ
గోడకీసుత్యొకక్రకత్మునుపీలుచ్చునన్దని,అదికీసుత్యొకక్హృదయముఅని.”
ఒక పెదద్ వృదుధ్డైన టెకాస్న్ నివాసి భయపడకుండా అకక్డకు నడుచుకుం
వెళాళ్డు, ఇలా అనాన్డు, “ఎవరైన దానిని తాకినటెల్తే వారు చనిపోతారు.”
వారు తాళళ్ను కలిగియుండిరి. వారంద దాని యొకక్ చితర్ములను
సమసత్మును కలిగియుండిరి ఆ గోడ రకత్ం కారుచునన్దనీ, కీసుత్ హృదయంలో
నుండి రకత్మును పీలుచ్చునన్దని వారు అనాన్రు. ఈ వయ్కిత్ ఆలయంలోనికి
నడుచుకుం వెళిళ్ అతడు, అతనిభారయ్ ఆగోడమీదఉనన్ రంగునుకడిగివేసి,
వెనకుక్ వచిచ్ రొచ్ని కనిపెటుట్ నుండిరి. వారులోనికి వచాచ్రు. సంఘకాపరి
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ఇలా అనాన్డు, “సరే, మీకు తెలుసా, యేసు అకక్డ ఉండియునాన్డు. మరియు
మీరుదానినితొలగించియునాన్రు.”
119 అపుప్డు అతడనాన్డు, “యేసు దానితో చేయునది ఏమి లేదు. నేను
దానినిసవ్యంగాచేసియునాన్ను.”అదిసతయ్ము.
120 ఏమిసంభవించియునన్ది?దానికికారణముసజీవుడైనదేవునివాకయ్ంమీద
పర్జలు అసిథ్రులుగా యునాన్రు, బైబిలు దానిని చెపుప్ట లేదా, “వారు రుప్
నుండి పడమర వరకు, ఉతత్రము నుండి దకిష్ణము వరకు సంచరిసాత్రు, అకక్డ
ఒక కరువు ఉండబోవుచునన్ది, అది నీళళ్ కొరకు మరియురొటెట్ కొరకైన కరువు
కాదు,అయితేదేవునివాకయ్మునువినకపోవుటఅనుకరువైయునన్ది”?మనము
జీవించుచునన్దినముఎలాటిదినము.
121 ఈ గొపప్ సంఘశాఖల సంఘములనిన్యు తముమ్ను తాము ఏకముగా
ఒక కటుట్గా చేసుకొనుచునాన్రు, మరియు అది ఎలాటి సాథ్నమునకు
వచిచ్యునన్దంటే కనీసం నీవు ఒక రేడియో కారయ్కర్మమును పర్సారం
చేయాలంటే నీవు తపప్క ఈ సంఘ సమాఖయ్కు చెందినవాడవై యుండాలి.
లేనియెడల రేడియో పర్సారం నుండి నీవు తీసివేయబడతావు. కురర్వాడా, నీవు
ఎనన్ దానినిగురించిచింతపడవదుద్.మిగిలినవారంద డాఆటెలివిజన్
కారయ్కర్మాలను కలిగియుంటారు. అయితే నీవు అలాటి కారయ్మును చేయుటకు
ముందునీవుఆసమాఖయ్కుతపప్కచెందినవాడవైయుండాలి.నీవుఆకారయ్మును
చేసినపుప్డు బైబిలులో వాయబడినటుల్గా నీవు మృగముయొకక్ ముదర్ను తపప్
మరి దేనినీ ఏరప్రచుట లేదు. నీవు అకక్డే ఉనాన్వు. డండి వారంద ఎలా
ఒకసమాఖయ్గామారియునాన్రో.
122 ఓ, దేవునికి వందనములు, అకక్డ నిజమైన సజీవుడైన దేవుడునాన్డు.
నిజముగాఒక నిజమైనవాకయ్ముఉనన్ది. నిజముగాఅకక్డ ఒక నిజమైన సవ్సథ్త
ఉనన్ది. నిజానికి ఈ కారయ్ములనిన్ అకక్డయునన్వి. అయితే సోదరుడా
నీవు ఎనన్ నీ విశావ్సమును ఒక చినన్ ఉదేకంపై ఆధారం చేసుకోవదుద్, ఒక
సంఘ కర్మముపై, పర్భురాతి భోజనమును తీసుకొనుటపై, ఆతమ్సంబంధమైన
బండలోనిదితాగుటపైఆధారపడవదుద్.
123 నీవంటావు, “సోదరుడా, నాకు ఇది తెలుసు, నేను దేవునిని రుచి
చియునాన్ను.” అది ఖచిచ్తంగా సతయ్మై యుండవచుచ్. అయితే అది ఏ

విధమైన సథ్లములో పడియునన్ది? అది తరావ్త విషయము అది ఏ విధమైన
బకెట్ లోనికి వచిచ్యునన్ది? “నాయ్యమైనదా లేక అనాయ్యమైనదా.” ఇపుప్డు
వినండి.

ఇపుప్డుఇవి…దృషాట్ంతములైయునన్వి,వారుఆశించినపర్కారము
మనమునుచెడడ్వారినిఆశించకుండాయుందుముగాక.

124 వారువేటినిఆశించారు?ఇపుప్డువినండి,మీరుననున్మనిన్ంచినటెల్తేనేను
కొంచెంముందుకువెళతాను.

మీరునువారివలేవిగర్హారాధికులైయుండకుడి,…
125 ఓ నీవంటావు, “నేను దేవునికి వందనములు చెలిల్సాత్ను. నేను ఒక
విగర్హారాధికుడను కాను అని అంటావు.” నీవు సరిగాగ్ ఒకక్ నిమిషం ఆగు,
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దేవుని వాకయ్ము దావ్రా దానిని మనము పరిశీలిదాద్ము. నీవంటావు, “నేను ఒక
విగర్హానిన్ ఆరాధించుటలేదని.” దాని మొతాత్నికి భావము నీవు ఒక విగర్హానిన్
ఆరాధించుటలేదని. నీవు ఏమి చేయకుండా కేవలము సోమరిగా యునన్టెల్తే,
కేవలంసంఘమునకువెళు , “అవునుఅదంతాబాగునన్ది.” అదిమళీళ్ ఇంటికి
వెళిళ్దానిన్ రిచ్ ఏమి చేయకపోయినటెల్తే.
126 సోదరుడా నిజముగా తిరిగి జనిమ్ంచిన ఒక సీత్ గానీ, లేక ఒక పురుషుడు
గానీ వారు నిమమ్ళంగా యుండలేరు. వారిలో ఏదో ఉండియునన్ది. వారు
తపప్క సాకష్ మియయ్వలసియునన్ది వారు తపప్క ఏదో చేయవలసియునన్ది,
వారు తపప్క ఏదో చేయుటకు నిరణ్యించబడియునాన్రు. వారు నిమమ్ళంగా
యుండలేరు, వినండి.

అని వాయబడినటుల్ వారిలో కొందరి వలే మీరు విగర్హారాధికులై
యుండకుడి,జనులుతినుటకును,తాగుటకును రొచ్ండిఆడుటకు
లేచిరి.

127 పౌలు దేని రిచ్ మాటాల్డుచునాన్డు? దృషాట్ంతములను రిచ్. వారు
సంఘములోకి బాపిత్సమ్ం పొందియునాన్రు. వారు పరి రణ్ంగా ఒక సరియైన
బాపిత్సమ్మును కలిగియునాన్రు. ఒకక్సారి, తండీ, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్ అనే
నామంలో డుసారుల్ముందుకు, డుసారుల్ వెనుకకులేకయేసుమాతర్మే,
అది ఏమైయుండినపప్టికీ వారు ఒక ఖచిచ్తమైన బాపిత్సమ్మును కలిగియుండిరి.
వారు సరిగా బాపిత్సమ్ం పొందియునాన్రు, మనము సదుద్చేయు వాది త్,
ఈ చినన్ చినన్ విషయముల మీద తగాదా పడుచునాన్ము. అది ఏ మంచిని
చేసుత్ంది? నీవునిజమైననియమమునకు రంగాజీవించుచునాన్వు,బాపిత్సమ్ం
అనుఅంశంమీదమాసంఘములువేరైయునన్వి.నిశచ్యముగా.
128 అపుప్డు నీవంటావు, “ఓ, హలెల్ యా! మేము కలిగియునన్
ఆతమ్సంబంధమైన దీవెన వారు కలిగిలేరు, వారెంతో చలల్గా నామకారధ్ముగా
యునాన్రు. దేవునికి మహిమ. నేను దేవుని యొకక్ నిజమైన మనాన్ను
భుజించుచునాన్ను. అది సతయ్మని నాకు తెలుసు.” అది ఖచిచ్తంగా
సతయ్మైయునన్ది, అయితే అది ఏ భేదమునుచేసుత్ంది? నీవంటావు, “సోదరుడా,
నేను…పరిశుదాధ్తమ్ నిజముగా మా సంఘము మీద కుమమ్రించబడుచునన్ది.”
అదిమంచిదే, అయితేఅదిఏభేదమునునీకుచేయుచునన్ది, అది సరైనపాతర్లో
కుమమ్రించబడనపుడు,నీవుసరైనపాతర్వుకానపుప్డు?గురుత్ంచుకోండి.
129 ఓ, నీవంటావు, “నేను యథారథ్మంతుడను.” అలాగే వారును
యథారథ్వంతులైయునాన్రు. వారు వారి గృహములను విడిచిపెటిట్ బయటకు
వచిచ్యునాన్రు. వారు మెడలను మరణం వెంబడించునటుల్ బయటకు
చియునాన్రు. మనము చేయవలసినదానికంటే వారు మరెంతో ఎకుక్వగా

చేసియునాన్రు. అది దానితో చేయునది ఒకక్ కారయ్ము డా లేదు. కొంచెం
ఆలోచించండి.
130 బైబిలు చెపిప్యునన్ది, “వారు వయ్రథ్ముగా ననున్ ఆరాధించుచునాన్రు. వారు
ననున్ వయ్రథ్ముగాఆరాధించుచునాన్రు.” పరి రణ్ంగానిజమైనఆరాధన, అయితే
వయ్రథ్ము. అది ఎకక్డ ఆరంభమైయునన్ది? ఏదెనుతోటనుండి, కయీనునుండి
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తినన్గాకిందకుఆరంభమైనది,హేబెలుఆరాధించినటేల్, కయీను డాదేవునిని
ఆరాధించాడు, అయితేఅతడువయ్రథ్ముగాఆయననుఆరాధించాడు. అవునండి.
“ఒకనిదృషిట్కిమంచిగాకనబడుమారగ్ముకలదు.”
131 నీవంటావు, “సరే అది ఎందుకు? ఇపుప్డు నేను మారుమనసుస్
పొందియునాన్ను, మరి ఎందుకు నేను సరిగాగ్ లేను? నేను మారుమనసుస్
పొందియునాన్ను. నేను మిగిలిన వారివలే ఒక మంచివాడను, నేను
సంఘమునకు వెళతాను. నేను బాపిత్సమ్ం పొందియునాన్ను. దేవుని యొకక్
దీవెనలను నేను పొందుతాను. ఒక మంచి పర్సంగం అంటే నాకు ఇషట్ం. నేను
దేవునివాకయ్మునుపేమిసాత్ను. దేవునివాకయ్ం చదువుటనాకిషట్ం, మరియునేను
ఆతమ్సంబంధమైన దీవెనలను డా పొందుతాను, మరియు, హలెల్ యా,
నేనుపర్వచించగలను,నేనుభాషలతోమాటాల్డగలను.నేనుఈకారయ్ములనిన్యు
చేసియునాన్ను.మరియునీభావము‘ఇదంతావయ్రథ్మేననా’?”
132 ఇపుప్డు, అది వయ్రథ్మని నేను చెపుప్ట లేదు. అయితే అది వయ్రథ్ం కావచుచ్.
అది సాధయ్ము. అది నిజము. అది అకక్డ నీవు ఏమైయునాన్వో దానిపై
ఆధారపడియునన్ది, అది నిజము, అయితేనీవుసీవ్కరించుచునన్ది ఏమిటి? నీవు
తిరిగిజనిమ్ంచినటెల్తే, నిజంగానీలోఏదోలేనటెల్తే, అపుప్డుఅదివయ్రథ్మైయునన్ది.
దీవెనలనిన్ ,నేనుచేయవలసినవికావు,ఇపుప్డుమరొకసారి.

మరియు వారి వలే మనము వయ్భిచరించలేక యుందము, వారిలో
కొందరు వయ్భిచరించినందున ఒకక్ దినముననే ఇరువది డువేల
మంది లిరి.

133 “వయ్భిచరించినందున,” అది ఆతమ్సంబంధమైన వయ్భిచారములు మనకు
సమయం ఉనన్టెల్తే…సండే క్లు సమాపత్మైనది. ఆతమ్సంబంధమైన
వయ్భిచారము.

మనము పర్భువును శోధింపకయుందుము, వారిలో కొందరు
శోధించిసరప్ములవలన నశించిరి.
మీరు సణుగకుడి, వారిలో కొందరు సణిగి సంహారకుని చేత
నశించిరి.

134 సణుగుట, ఆశించుట, నీ మతముతో లోకమును కలుపుట, బయటకు
వెళిళ్పోవుట…దేవునికిశుదధ్మైనదిఇషట్ము.నిజముగాశుదధ్మైనది.
135 ఈఉదయముననేనుమాటాల్డుచుంటిని. నేను అనుకొనాన్ను. “ఏమిటి…”
ఇపుప్డు ముగింపులో దీనిన్ నేను తలంచియునాన్ను. ఒక మనిషి యొకక్
జీవితములోఅతిమాధురయ్మైనదిఏదైనాఉనన్దా? ఇంటికి వచుచ్ట కంటేఏదైనా
మాధురయ్మైనది. అతడుఅలసిపోయినపుప్డుమరియుతనచేతిలోనిచినన్ బకెట్
తో దినమంత పనిచే త్ లేక దుకిక్దునున్ లేక అది ఏదియైనపప్టికీ
అతడు అలసిపోయి ఇంటికి వచిచ్ దావ్రము నొదద్ తన పియమైన భారయ్ను
కలుసుకొనన్పుప్డు ఎలా ఉంటుంది? ఆమె అతని యొకక్ ఒడిలో రొచ్ని
అతని కనుబొమమ్లనుకొంచెం నిమిరిమరియుఅతనిబుగగ్పైముదుద్ పెటుట్కొని
తనచేతులతో అతనిని కౌగిలించుకొని ఇలా చెబితే “నా పియమైన వాడా,
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నేను—నేను నీవు అలసిపోయావని నాకు తెలుసు, నీవెంతో కఠినముగా
పనిచేసియునాన్వు.”అదిఎంతోఆదరణనిసుత్ంది.
136 తన చు ట్ కౌగిలించబడిన చేతులు, పరి రణ్ముగా అతని పని అతడు
ఎలా ఎరుగునో, అవి అతని చేతులైయునన్వి. ఆ చేతులు ఎనన్ ఏ ఇతర
మనిషిపైయుంచబడలేదు, లేక ఏ ఇతర కోరికపైయుండలేదు. అతని చెంపపై
పెటట్బడిన నిజమైన, శుదధ్మైన, శుదధ్ హృదయం నుండి వచిచ్న ఆ ముదుద్, అది
అతనిని మాతర్మే, అతనినే పేమించుచునన్ది. అది ఎలా అను తినిసుత్ందో…
నాకు తెలుసు అది నినున్ నీ రొముమ్ ముందుకు చాచి, “ఓ, నేను ఏ మాతర్ము
అలసిపోలేదని”చెబుతుంది. డండిఅదిఅంతేఅదినీకుఏదోచేసుత్ంది.
137 నేను మీకు ఒక విషయమును చెపప్గోరుచునాన్ను, అయితే ఆ ముదుద్
అతని బుగగ్లపై ఉంచబడినపుడు అతనికి దాని మీద నమమ్కం లేనపుడు? అది
మరొక మనిషియొకక్ బుగగ్లనుముదుద్పెటుట్కొనియునన్ముదుద్ అయితే అతని
చు ట్ వేసి కౌగిలించిన ఆ చేతులు పర్తీ ఒకక్రినీ కౌగిలించుకుంటే, ఇంక
ఆమె అదే కారయ్మును చేయుటకు ఇషట్పడితే దాని వలన అరథ్ము లేదు. అకక్డ
పటుట్కొనియునన్దిఏమి లేదు.ఎందుచేత?
138 ఇపుప్డుఆదియందువారుఒకక్టిగాయుండియునాన్రు. దేవుడు,మనిషిని
చేసినపుడు, ఆయన అతనిని ఒక జంట వయ్కిత్గా చేసియునాన్డు, రెండు, ఆడ
మరియు మగ. ఆయన అతనిని శరీరము లో వేరుచేసి; మరియు శరీరముతో
అతనిని మి మీద ఉంచాడు, మరియు సీత్ భాగము ఇంకను అతని ఆతమ్లో
యునన్ది.
139 డుసేన్హితుడాదేవుడుఎంతో శర్దధ్గలవాడైయునాన్డు. ఓ, ఎలా ఇది…
అలా నినున్ విడిచిపోనీయవదుద్. దేవుడు ఎనన్ చేతినిండా మటిట్ని తీసుకొని,
ఒక హవవ్ను తయారుచేయలేదు, ఆమె ఒక వేరయిన సృషిట్గాయుండియునన్ది,
ఆమె ఒక సృషిట్గా లేదు, అయితే ఆమె ఒక ఉప ఉతప్తిత్గా యునన్ది, మరియు
దేవుడుఆదాముయొకక్హృదయమునొదద్కు వెళిళ్, తినన్గా ఆహృదయం కింద
నుండిఈ పర్కక్టెముకను తీసి ఆ పర్కక్టెముకనుండి ఒక సీత్ని చేసెను. మరియు
ఆదాముయొకక్ ఆతమ్లోనిభాగమేసీత్లో ఉండియునన్ది, మరియువారిదద్
ఒకక్టిగా యునాన్రు, ఆతమ్, శరీరం, పాణము, వారు ఒకక్టైయునాన్రు. వారు
పరి రణ్మైన ఏకతవ్ంగా ఉనాన్రు. ఒక నిజమైన సీత్…ఒక నిజమైన భరత్, ఒక
నిజమైనభారయ్,వారుఒకక్టిగాయునాన్రు,ఏకముగా.
140 ఇది దేనికి మాదిరిగా యునన్ది కీసుత్ తన యొకక్ రొముమ్లో నుండి! ఒక
ఉప ఉతప్తిత్ కాదు, ఒక మెథడిసుట్ కాదు, లేక ఒక బాపిట్సుట్ కాదు, ఒక పెంతెకొసుత్
దావ్రాపొదగబడినదికాదు,లేదండి.అయితేఆయనతనసొంతహృదయములో
నుండి, ఒక తియయ్నిహృదయమునుతీసెను. ఆమెఉండవలసినంతశుదధ్ముగా
మరియునమమ్కముగాయునన్ది.
141 ఆ వెనుకసొలొమోనుమాటాల్డుచునన్ది డండి, “నా పియురాలారముమ్,
మనము దాడిమ చెటల్లో సంచరింతుము. మన పేమను నింపుకొందము.” ఒక
నిజమైనవిశావ్సితనశుదధ్మైనహృదయంతోతనచేతులనుతెరచినపుడుదానిని
అతడు కీసుత్ యెదుట పటుట్కొనన్పుప్డు కీసుత్ పేమికుని యొకక్ ఆ పేమ ఆ
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రొముమ్లోనికి వెళుతుంది. అది ఆయనభారయ్యైయునన్ది, ఒక నిజమైనభరత్ తన
నిజమైనభారయ్కుచేసినటుల్గానే.
142 మనము తపప్క ఎలాటి వయ్కుత్లుగా ఉండాలి. మనము కీసుత్తో వేశయ్ల వలే
ఆటలాడుచునాన్మా?మనముమరిదేనిమీదైనాఆధారపడుచునాన్మా?లోకము
వైపు మరియు లోకములోని కారయ్ముల వైపు పరుగెతుత్చునాన్మా, మనము
తపప్క కలిగియుండవలసిన పేమను మరియు భకిత్ని కలిగియుండకుండా,
లోకసంబంధమైనమనసుస్నుకలిగియునాన్మా?మీరుఊహించగలరా?మై!
143 సోదరుడా నీవు ఊహించగలవా, నీ భారయ్ తన చినన్ పొటిట్ బటట్లతో,
కతిత్రించబడిన వెం కలతో, విపరీతమైన చేషట్లతో డిన కుచిచ్ళళ్తో, నగిషీ
కుటుట్పనులవసత్ములతో, అలాటికారయ్ములనిన్టితో,ముళళ్వలెపైకిగుచుచ్కొను
వసత్ములతోనీ ఒడిలోఆమె రుచ్ండతగునా? అటుల్ నీచు ట్ చేతులువేసి “ఓ
జాన్నేనునినున్పేమించుచునాన్ను”అంటే. [సహోదరుడుబెనాహ్ంవివిధములైన
ముదుద్ల శబద్ములను పుచునాన్డు—ఎడి.] “నేను నినున్ పేమిసాత్ను.”
అపుప్డు నీకు తెలుసు అకక్డ తినన్గా ఏదో తపుప్నన్ది. ఆమె ఎంత చకక్గా
కనబడిన మరియుఆమె ఎంత బాగా తననుతానుముడివేసుకునన్ అది
లెకక్ కాదు. నీకు ఆమెయందు ఎంత మాతర్ము ఇక నమమ్కం లేదు. నీవు, ఆమె
యందునీకుపరి రణ్మైననమమ్కంలేకపోతేఅకక్డఏదోతపుప్నన్ది.అదిదానిని
చేయలేదు—అదిఒకమనిషితనభారయ్కొరకుఎదురు చుచునన్ఆశనుఅది
సంతోషపరచలేదు.
144 లోకములో నినున్ నీవు వెరివానిగా చేసుకొనే సిథ్తిని రిచ్ మరియు
లోకముతో నీ యొకక్ చికుక్ పరిసిథ్తిని రిచ్ నీకై నీవు ఆలోచించుకొనుము,
ఇలా చెపుప్, “ఓ పర్భువైన యేసు, నేను నినున్ పేమించుచునాన్ను.” అది
మండుచునన్ది, దాయొకక్ వేషధారణముదుద్. అది నిజము. కారయ్ములను
రిచ్ఆలోచించుము.అకక్డఒకఉజీజ్వముపైకిరాబోవుచునన్ది. డండి?

145 ఓ, నీవు నీ వివాహపుఉంగరానిన్ నీవు కలిగియుండవచుచ్, అది నిజమే, కానీ
నీవుఒకభారయ్వుకాదు.ఓ, నీవుఒకసీత్వైయుండవచుచ్నీవుఇంటిలోఒకమరాయ్ద
గలసీత్వైయుండవచుచ్,అయితేనీవుఅలాపర్వరిత్ంచినటెల్తేనీవుఒకభారయ్వుకాదు.
146 నీవు ఒక నిజమైన కైసత్వుడవు కావు. నీవు ఒక అసలైన నిజమైన కీసుత్
యొకక్ ఉతప్తిత్వి కావు, నీ అంతరంగములోనునన్ సమసత్ముతో నీవు ఆయనను
పేమించకపోయినటెల్తే.
147 నీవు చకక్గా కనబడినా, చకక్గా కనబడకపోయినా నాకు లెకక్కాదు, నీవు
ఆయనను పేమించుము. మరియు నినున్ నీవు ఆయనకు వయ్కత్పరచుకొనుము.
అపుప్డే ఇదద్ ఒకక్టిగామారతారు, అపుప్డే కీసుత్ మరియుఆయన సంఘము
ఒకక్టవుతారు. సంఘశాఖ దావ్రా కాదు, బాపిత్సమ్ం దావ్రా కాదు. ఉదేకముల
దావ్రా కాదు, దేని దావ్రా కాదు, అయితే నిజమైన పేమ దావ్రా, అకక్డ
ఆయన గాయపరచబడినపుడు ఆయన నినున్ కొనాన్డు, నీవు ఆయన రొముమ్
నుండి తేబడాడ్వు, నీ పేమ, నీ యథారథ్త, మరియు నీయొకక్ నమమ్కతవ్ం నీవు
ఏమైయునాన్వోరుజువుచేసుత్ంది.నాభావానిన్మీరు డండి. నీవుఅంత
మచచ్లతోఉనాన్వోలేకనీవు…
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148 నాభారయ్ ఆమె తలదువువ్కునాన్, లేకునాన్ నేనెపుప్ అది లెకక్చేయను లేక
ఆమె చకక్ని దుసుత్లు ధరించినా ధరించకపోయినా నాకు లెకక్కాదు. అకక్డ
ఆమె నాకు తియయ్ని హృదయంగా ఉంటుంది. నేను ఆమెను మెచుచ్కుంటాను
కారణము ఆమెయొకక్ యథారథ్తను బటిట్, ఆమెయొకక్ సదుగ్ణానిన్ బటిట్. ఆమె
ఏమైయునన్దోఆమెఅదేయైయుంటుంది.
149 కైసత్వ సీత్లు మరియు పురుషులుగా యుండుట దావ్రా దేవుని దృషిట్లో
డామనముఅదేయైయునాన్ము.మనముఏదోఒక శేషఠ్మైన సంఘమునకు

వెళుళ్టకాదు.లేకమనముశేషఠ్మైనబటట్లనుధరించినంతమాతర్మునకాదులేక
ఈ పరాయి వారి మధయ్లో మనమునన్ంత మాతర్మున కాదు లేక మనము ఇది
చేయగలము, అది చేయగలమని లేక మనము దీనిన్ నడుపుతామని కాదు, అది.
అది దానితో చేయునది ఒకక్టి డా లేదు. అది కీసుత్ పటల్ మనయొకక్ పేమ.
మరియుమన నమమ్కతవ్ంయొకక్ సదుగ్ణమైయునన్ది. అదే జనమ్యైయునన్ది.
వచుచ్నదిఅదియే.
150 “నేను మనుషుల భాషలతో , దేవ తల భాషలతో మాటాల్డిన ,
నేను వయ్రుథ్డనే. బీదలపోషణ కొరకునా ఆసిథ్నంత ఇచిచ్నను నేను ఇది చేసినా,
అదిచేసినామరియుఅదిచేసినా;నేనువయ్రుథ్డనే.” ఆనిజమైనయథారథ్మైనపేమ
మరియునమమ్కతవ్ము,నీవుఎంతచేసినామరియుఅలాటికారయ్ములునీవుఎనిన్
చేసినాకీసుత్కునీవులెకక్కాదు.దానిన్ రిచ్ఆలోచించు,నీవుఆలోచిసాత్వా?
151 ఇది సండే క్లైయునన్ది, మరియుగురుత్ంచుకోండి. అది నీకొకపాఠమై
యునన్ది. ఒక నిజమైన సీత్ తన భరత్కు చేసిన రీతిగా కీసుత్ను నీ హృదయంలో
మొదటిసాథ్నంలోఉంచుము.అపుప్డుఏఇతరచేతులుఎకక్డాఆమెనుతాకలేవు,
ఏ ఇతర ముదుద్, అది ఎంత ఆకరష్ణీయంగా యునన్పప్టికీ లెకక్ కాదు. ఆమె
తన తలను తిపిప్వేయును. ఆమె ఒకే ఒక పేమను కలిగియునన్ది మరియు
ఆ పేమ తన భరత్ కొరకే యైయునన్ది. అది నిజము. ఆ పురుషుడు ఎంత
నచిచ్నవాడుగా యునన్పప్టికీ లెకక్కాదు. మరియు ఎంత నునుపుగా, చకక్గా
అతని వెం కలు కనబడిన లెకక్కాదు. మరియు అతడు తనున్ తాను ఎంత
చకక్గా పుకునన్ లెకక్కాదు. లేదండి ఒకక్ విషయం డా లేదు. ఆమె
తన భరత్ను మాతర్మే పేమిసుత్ంది. అతనిని మాతర్మే, అతనినే పేమిసుత్ంది. ఆమె
తనయొకక్సదుగ్ణములనిన్టిని,తనయొకక్పేమనంత ,తనపేమంత ,
ఆమెసరవ్సవ్ తనభరత్కొరకే,అతనికిమాతర్మే.నాభావమును డండి?
152 లోకసంబంధమైన పర్తీదానిని అది ఎంత చకక్గా కనబడిన , అది ఎంత
రమయ్ముగా కనబడినా అది ఎంత ఆకరష్ణీయంగా కనబడినా లెకక్కాదు,
లోకములోని సమసత్ నీవు తాకటుట్పెడతావు, నీవు లెకిక్ంచబడేది నీయొకక్
సదుగ్ణముచేత.
153 అపుప్డు నీవంటావు, “ఓ, హలెల్ యా! నేను—దానినిపొందియునాన్నని
నాకు తెలుసు, ఏలయనగా నేను దీనిన్ చేశాను, హలెల్ యా!” ఇంకా ఒక శబద్ం
చేసేరంపముతోపోరాడేతగినంతకోపమునీకునన్ది.

సోదరుడా ననున్ నీకు చెపప్నివువ్. కీసుత్ గౌరవించుటకు అది సదుగ్ణమును
తీసుకుంటుంది.
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154 “నేను మనుషుల భాషలతోను, దేవ తల భాషలతో మాటాల్డినా,
నా రెండు చేతుల నుండి నేను రకత్మును కుమమ్రించినా, నేను ఆతమ్లో
కేకలు వేసి, నాటయ్మాడినా, నేను దేవుని వాకయ్మును భుజించిన , మరియు
దానిని పేమించిన , మిగిలిన వారందరి వలే అదే ఆతమ్సంబంధమైన బండ
నుండి నేను తాగిన , నేను మిగిలిన వారందరి వలే గటిట్గా నేను చపప్టుల్
కొటిట్నను నేను వయ్రుథ్డనే.” [సహోదరుడు బెనాహ్ం గారు రెండు సారుల్ తన
చేతులతో చపప్టుల్ కొటిట్యునాన్రు—ఎడి.] “నేను మొసలి వలే కనీన్రు
కారు త్ ఏడిచ్న ; నేను ఇదంత చేసిన ! అయితే కీసుత్కు అకక్డ నాలో
నిజమైనయథారథ్మైన, నిజమైన కైసత్వ సదుగ్ణం లేనటెల్తే, నీవుమోగెడుకంచును
గణగణలాడుతాళమువైయుందువు.” పౌలు తన సంఘమైయునన్ ఈ కొరింథీ
సంఘమునుహెచచ్రిసుత్నాన్డు, అనిన్ రకముల ఢవిశావ్సాలతోఆసంఘము
కలగలుపైనది.
155 సేన్హితులారా నేను మిముమ్ను హెచచ్రించుచునాన్ను. గురుత్ంచుకోండి
తీరుప్ దినమున నేను మీ కొరకు జవాబు చెపప్వలసియునన్ది మరియు మీ
రకత్ము నా మీద ఉండదు, నీవు దేనికైనా అంత నమమ్కంగాయునన్పప్టికీ అది
లెకక్కాదు, కీసుత్కు నమమ్కంగా ఉండుము. మనం పారథ్న చేయుచుండగా దానిన్
గురుత్ంచుకోండి.
156 ధనుయ్డవైన పరలోకపు తండీ, ఈ పర్సుత్తమునన్ సిథ్తిలో మా తపుప్లనీన్
ఒపప్కొను మేముమీయొదద్కువచుచ్చునాన్ము.ఓ,మాకుకనికరం పండి.
కనికరంగల దేవా, నీవు మాకు కనికరం పండి. కనికరంగల దేవా, నీవు
మా హృదయములలోనికి డమని మేము నీకు పారథ్న చేయుచునాన్ము.
ళి వైపు మా తలలు వంచి, ఈ ఘడియలో మేము కనిపెడు ఉండగా,

వృదుధ్లైన పురుషుల హృదయములలోనికి, వృదుధ్లైన సీత్ల హృదయములలోనికి,
మధయ్ వయసుక్ల హృదయములలోనికి, యవవ్నసుథ్ల హృదయములలోనికి,
చినన్ బిడడ్ల హృదయములలోనికి సైతం డండి మరియు మముమ్ను మేము
పరీకిష్ంచుకొందుముగాక.
157 మేము జరుపుకొను గుడ్ ఫైడే, ఈషట్ర్, పునరుతాథ్నమును జరుపుకొను
వారములోనికి మేము వచుచ్చునాన్ము, ఈ సంవతస్రం మేము సంఘమునకు
నమమ్కముగా యునన్పప్టికీ, మేము పర్భురాతి భోజనమును తీసుకొనన్పప్టికీ,
మేము కేకలు వేసియునన్పప్టికీ, మేము ఎనోన్ కారయ్ములను చేసియునన్పప్టికీ,
ఇంక ఓ దేవా నా హృదయాంతరంగములోనికి డుము. నాకు నేనుగా
మాటాల్డుచునాన్ను. నా హృదయములోనికి మరియు ఈ ఉదయమున
ఇకక్డయునన్ పర్జల హృదయములలోనికి డుము, మరియు పర్భువా
మముమ్నుపరీకిష్ంచుము. అకక్డ కీసుత్యొకక్సాథ్నమునుఏదైనాతీసుకునన్టెల్తే,
ఓ దేవా, దానిన్ రంగా తీసివేయుము. అది సోమరితనమైనా, అది కేవలం
చేతకానితనమైనాఅదిఏమైయునన్పప్టికీనాకుతెలియదు.అయితేదేవాదానిని
మా నుండి తీసివేయుము. యుదధ్ సమయములో తినన్గా లిచ్వేయబడుట,
దేవునిచేత లచ్బడిఆయనకుఒకశతృవుగాఉండుటమాకుఇషట్ంలేదు.
158 ఓ దేవా మా హృదయములలోనికి డుము. పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా
మముమ్ను పరీకిష్ంచుము, ఏదైనా చెడు మాలో ఉనన్టెల్తే ఈ ఉదయమున
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మేము చుకొందుము గాక, ఒకవేళ చెడు ఉనన్టెల్తే దానిన్ రంగా
తీసివేయుము, తండీ, ఇపుప్డు దానిని మేము నీ బలిపీఠంపై ఉంచుచునాన్ము.
దాని నుండి రంగా నడిచివెళుళ్టకు దానిని అకక్డ ఉంచుచునాన్ము,
అది సోమరితనమైనా, అది కోపమైనా, అది భినన్ముగా ఉండుటయైనా, అది
అలకష్ మైనా, అది ఏమైయునన్పప్టికీ అది దేవ్షమైనా, అది కలహమైనా, అది
అ యయైనా, అది ఏమైయునన్పప్టికీ ఓ దేవాఈ దినముదానినిమానుండి
తీసివేయుము.
159 మరియు వచుచ్చునన్ ఈ ఉజీజ్వములో మేము నీ యొకక్
మనోహరతవ్ంతో సం రణ్ంగా నింపబడుదుముగాక, చివరలో అనేకులు
వచిచ్ రకిష్ంచబడుదురుగాక, ఇకక్డ ఉనన్ చినన్ సమాజము, ఇకక్డ మేమెంతో
కఠినంగాపర్యాసపడియునాన్ము.ఇదిపదిసంవతస్రములలోనేనుకలిగియునన్
మొదటి ఉజీజ్వమైయునన్ది. ఇపుప్డుమాకుఆ నిజమైన, ఆ నిజమైన ఆతమ్నుమా
హృదయములకుఇమమ్నిపారథ్నచేయుచునాన్ను.
160 అది అకక్డ నితయ్తవ్ముతో లంగరు వేయబడునుగాక. పర్భువా దానిన్
చేయుము. మముమ్లను మేము పరీకిష్ంచుకొనునటుల్ చేయుము, మేము
వివాహమైనపర్జలము,మేముమాభారయ్లపటల్మేముఎలాపర్వరిత్ంచుచునాన్మో,
మేముఎంతనమమ్కముగాఉనాన్మో,లేకమాభారయ్లుమాకుఎంతనమమ్కముగా
యునాన్రోమముమ్లనుమేముపరీకిష్ంచుకొననిముమ్. ఈ ఉదయమునఅలాటిది
మా గృహాలలో సంభవించినటెల్తే మేము ఎలా ఆలోచిసాత్మో, దానిని మా
హృదయములలోనికి తెముమ్, మరియుమాయొకక్ అనురాగములను మీ వైపు
తిపుప్దుముగాక. మరియు “ఓ దేవా నా మీద కనికరం పుము” అని మేము
చెపుప్దుముగాక.
161 ఓ, ఒకవేళ నీ భారయ్ నెలలో ఒకసారి నీ యొదద్కు వచిచ్ నీపై తన
చేతులను ఉంచి, “పియా నేను నినున్ పేమించుచునాన్ను,” అని చెపిప్
నడిచివెళిళ్పోయినటెల్తే,ఓఅదిననున్ఆమెనిరల్కష్ ముచేసినటుల్గాకనబడుతుంది,
అది ఎలాఅనిపిసుత్నన్దనగాఆమెలోఏదోతపుప్నన్టుల్ కనబడుచునన్ది. మరియు
దేవా, మేమును బహుశా నెలకొకసారి సంఘమునకు వెళిళ్, ఒక చినన్ పారథ్న
చేసినటెల్తే. ఓ,మాపేమనీకుకావాలి,మా—మా—మాసంభాషణ, ఎలల్పుప్డు
మా తలంపులనిన్ , మా హృదయంలోని ఆలోచనలనిన్ , ఎలల్పుప్ నీ
మీదేనిలచియుండునుగాక.పర్భువాదానిన్దయచేయుము.
162 ఓ లోకములోని కారయ్ములనిన్యు మాకు ఎంతో భినన్ముగా మారు
వరకు మా హృదయములను నీపై ఎంతగానో నిలుపుము. పర్భువా దానిని
దయచేయండి. ఇపుప్డు మా పారథ్నను వినుము, మరియు ముందునన్ ఈ
పరిచరయ్లోనిభాగమునుదీవించుము,కీసుత్నామంలోమేముఅడుగుచునాన్ము.
ఆమేన్.
163 ఇపుప్డు పర్భువు మిముమ్లను ఎంతో చకక్గా దీవించునుగాక, నేను…
మీ యొకక్ ఎకుక్వ నిమిషములను, సండే క్లు ముగించబడిన తరావ్త
తీసుకునాన్ను, కష్మించండి. దేవుడు మిముమ్లను దీవించునని నా పారథ్న. నేను
ఈసంగతులనుచెపప్లేదు; ఇది దేవునివాకయ్మునుండియేచెపిప్యునాన్నుఅవి
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మనకుదృషాట్ంతములైయునన్వి. అవిదృషాట్ంతములు.మరియుఇపుప్డే డు,
సేన్హితుడా.
164 నినున్ముదాద్డుచునన్నీభారయ్ఒకవంచకురాలనినీవుఎరిగియునన్టెల్తేనీవు
ఎలా భావిసాత్వు? దానిని ఆలోచించుము. కొంచెం ఆగి దానిన్ చదువుము. నీవు
ఎలాఆలోచిసాత్వు?
165 ఇపుప్డు నీవు దేవునియొదద్కు వచిచ్నపుప్డు ఒక వంచకునిగాయుంటావా?
దానిన్ చేయవదుద్. మనం యథారథ్ంగా ఉందాము, మనం ఒక ఉదేకమును
తీసుకొనవలసిన పనిలేదు. రిత్ అవకాశములనిన్ సం రణ్ంగా
నిజమైన దేవుని యథారథ్మైన పేమతో యునన్పుప్డు, నీవు భినన్మైన దానిని
తీసుకొనవలసినపనిలేదు, నిజమైనదానిని. నిజమైనదినీకుదొరుకుతునన్పుప్డు
నీవుఎందుకుఒక పర్తాయ్మాన్యమునుతీసుకొంటావు?అది నీకొరకైయునన్ది.
మన సంఘకాపరికి నేనుఈ టమునుఅపప్గించుచుండగా, ఇపుప్డు పర్భువు
మిముమ్లనుదీవించునుగాక.
166 ఇపుప్డు ఈ వారమునుమరచిపోవదుద్ ఈ చినన్ ఉజీజ్వము ఈ సమాజము
వారికై యునన్ది మరియు ఇకక్డ ఈ చినన్ టౌనుల చు ట్ ఉనన్వారికి, మీరు
మీ ఫోను తీసుకొని ఎవవ్రినైనా పిలవండి వారిని బయటకు రమమ్ని పిలవండి.
మనమువేదికపిలుపులనుకలిగియుంటాము,మరియుఈవారంపర్భువుతోఒక
మంచిసమయంకొరకుఎదురు దాద్ము.
167 మరలా వచేచ్ బుధవారం రాతి నేను మిముమ్లను చు వరకు పర్భువు
మిముమ్లనుదీవించునుగాక. 
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