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 మరియు ఇవవ్డానికి ఒక—ఒక చినన్…నాకైతే, కేవలం వాకయ్ము కనాన్,
మినన్యైనది మరేదీ లేదని నేను భావిసుత్నాన్ను. “వినుట వలన విశావ్సము

కలుగును, మరియు అది దేవునియొకక్ వాకయ్ము వినుటవలనైయునన్ది.”
2 బుధవారాలోల్, మరియు బహుశా ఆదివారాలోల్, ఆదివారపు ఆరాధనలలో
ఏదో ఒక దానిలో, కాపరికి కొంచెం విశాంతి ఇచెచ్దము, దానికి అతడు చాలా
అరుహ్డైయునాన్డు, మరియు మనం పరిశుదధ్ గర్ంథములోని ఒక పుసత్కానిన్
తీసుకుందామని అనుకునాన్ను. మనం అలా చేసేవాళళ్ం, మరియు కొనిన్సారుల్
దాని మీద ఒక సంవతస్రం వరకు ఉండేవాళళ్ము.
3 మనం పర్కటన గర్ంథం మీద సిథ్రంగా ఒక సంవతస్రంపాటు గడిపిన ఒక
సమయము నాకు జాఞ్పకమునన్ది. అయితే, ఓ, మై, మనము నేరుచ్కునన్ ఆ
విషయాలు, మరియు అది ఎంత అదుభ్తంగా ఉనన్దో! అటు పిమమ్ట మనము
వెనుకకు వెళిళ్ మరియు దానియేలు గర్ంథానిన్, లేదా ఆదికాండమును, లేదా
నిరగ్మకాండమును తీసుకునాన్ము, మరియు కేవలం వాటిని, అధాయ్యాలవారీగా
తీసుకునాన్ము, మరియు అది సరిగాగ్ బైబిలంతటిని కలిపి ముడివేసుత్ంది. ఓ, నేను
దానిని పేమిసుత్నాన్ను!
4 కాసేపైన తరువాత, మనము పొందుకోవలసియునన్ది…పర్భువు మనలిన్
ఆశీరవ్దించుటను కొనసాగించి మరియు మనము ముందుకు వెళిళ్న యెడల,
మనం ఇకక్డ కొనిన్ నిజమైన లోతైన విషయాలలోనికి పర్వేశిసాత్ము, నిజంగా
లోతైన కారయ్ములు. మరియు మనం దానితో పాటు, లేఖనము గుండా ఒక చోటు
నుండి మరొక చోటుకి వెళాత్ము.
5 మరియు నేను లేఖనానిన్ లేఖనముతో పోలుచ్టకు ఇషట్పడతాను.
అది ఆ విధంగా ఉండవలసియునన్ది. అది కేవలం అందమైన ఒకక్ గొపప్
చితర్మైయునన్ది. మరియు మనం అధయ్యనం చేయుచునన్ ఈ పుసత్కంలో, మనం
దానిలోనికి పర్వేశించబోవుచునాన్ము, ఓ, రకష్ణ, మరియు దైవిక సవ్సథ్త, మరియు
అదుభ్తములు, మరియు కనికరములు. మరియు, ఓ, అనీన్ ఇందులో వసాత్యి.
6 మరియు బహుశా నేను టములకు వెళళ్వలసిన పరిసిథ్తికి నేను
వచిచ్నపుప్డు…నేను ఎపుప్డు ఒక టమునకు వెళాత్నో, ఎపుప్డు ఒక

టమునకు పిలవబడతానో నాకు అసస్లు తెలియదు, ఎందుకంటే ఒక
నిరిద్షట్ పనిని చేయడానికి నేను నడిపించబడినటుల్ అనిపించనంతవరకు నేను
ముందుగా ఏదీ ఏరాప్టు చేసుకోను. మరియు బహుశా అది ఉదయానికి ముందే
కావచుచ్, నేను కాలిఫోరిన్యాకు వెళళ్వచుచ్ను, మేయిన్ వరకు లేదా కేవలం
ఆయన ననున్ ఎకక్డికి పిలుసాత్డో, అకక్డికి వెళళ్వచుచ్ను. ఆ కారణము చేతనే
నేను గొపప్గా, సుదీరఘ్ పర్యాణ పర్ణాళికలను ఏరాప్టు చేసుకోను, ఎందుకనగా
నేను దానిని చెయయ్లేను. నా పరిచరయ్ ఆ విధంగా పించబడలేదు, మరియు
అది కేవలం భినన్మైనది.
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7 మరియు ఇపుప్డు నేను కొదిద్గా విశాంతి కోసం ఇంటికి వచాచ్ను. ఈ
చివరి టములో, నేను ఇరవై పౌండుల్ తగాగ్ను. సహోదరుడు మెరిస్యర్
మరియు సహోదరుడు గోడ్, కొదిద్సేపటి కితం ఉనాన్రు, మరియు
ఇటల్నాన్రు, “సహోదరుడా బెన్ హామ్, నీవు చేసేది నేను గమనించాను. నీవు నీ
హృదయమంతటినీ దానిలో పెడతావు.”
8 నేను ఇటల్నాన్ను, “పర్భువు కొరకు మీరు ఒక సరైన పనిని చేయగల ఏకైక
మారగ్ం అదేయైయునన్ది, అదేదనగా మీకునన్ పర్తిదానిని మీ శకిత్ అంతటిని మీ
పాణమంతటిని; మీ హృదయమంతటిని, మీ మనసస్ంతటిని, మీకునన్ పర్తిదానిని,
కీసుత్ కొరకు ముందంజలో ఉంచుటయై యునన్ది.” మీరు ఏదైనా చేసుత్నన్పుప్డు,
దానిని సరిగాగ్ చేయండి లేదా దానిని అసలు చేయకండి, డండి, కేవలం
దానిని వదిలేయండి. మీరు ఒక కైసత్వునిగా ఉండబోవుచునన్యెడల, మీరు
కలిగియునన్ పర్తిదానిని కీసుత్కొరకు వెచిచ్ంచండి, అనగా, మీ సమయం, మీ
పర్తిభ, మీకునన్ పర్తీది.
9 నేను ఈ యువకుడిని ఇపుప్డే గమనిసుత్నాన్ను. అకక్డ పాట పాడు ,
వాయిదాయ్నిన్ వాయిసుత్నన్, ఆమె నీ భారయ్, కదా, సహోదరుడా బర్న్ , ఆ యువ
జంట. మరియు—మరియు అది ఒక పియానో కాదు, అది ఒక ఆరాగ్న్ డా
కాదు, కానీ అది ఏదో ఒక రకమైన వాయిదయ్మైయునన్ది, వారు దానిని పటుట్కుని
వాయి త్, మరియు పర్భువు కొరకు ఏదో ఒకటి చేసుత్ంటారు. బహుశా మీరు అలా
చే త్, మరియు పాడు , అటుల్, ఆతమ్లను గెలుచుదురు. అదేమైనాగానీ, ఏదో
ఒకటి చేయండి. ఒకవేళ మీరు—మీరు ఈల వేయగలిగితే, సరి, ఈల వేయండి.
ఏదో ఒకటి చేయండి. కేవలం సాకష్ మివవ్ండి లేదా దేవుని రాజయ్ము కొరకు ఏదైనా
చెయయ్ండి. మీరు ఏది కలిగియునాన్, దానిని దేవుని సేవలో ఉపయోగించండి.
10 ఇపుప్డు, మేము ఎకుక్వసేపు ఉండడానికి పర్యతిన్ంచడం లేదు,
ఎందుకనగా మీరు పని చేసాత్రని నాకు తెలుసు. మీరు పొదుద్నేన్
లేవవలసియునన్ది. మరియు నేను పర్తి ఉదయం ఉడుతల వేటకు వెళుళ్చునాన్ను.
నేను మీకు నిజం మాతర్మే చెబుతాను. నేను చేసుత్నన్ది అదేయైయునన్ది. అందు
నిమితత్మే నేను ఇంటికి వసాత్ను, కొంచెం విశాంతి తీసుకోవడం కోసమే. మరియు
కావున, నేను దాదాపు నాలుగు గంటలకు లేచి, అడవికి వెళిళ్, మరియు, సరి,
కొదిద్గా వేటాడి మరియు పిమమ్ట నిదర్పోవుచునాన్ను. మరియు నేను ఆ బరువులో
కొంత భాగానిన్ తిరిగి పొందుచునాన్ను, తదావ్రా నేను కొంత సమయం తరావ్త,
విశాంతి తీసుకుంటాను, మీరు గనుక…పర్భువు చితత్మైతే. మరియు పర్తిదీ
బాగానే ఉంది.
11 సరే, ఇపుప్డు, మేము, మీ పరిశుదధ్ గర్ంథములను ఇవవ్బోవుచునాన్ము. మీరు
పర్తీ రాతి మీ బైబిలు గర్ంథములను తెచుచ్కోవాలని నేను కోరుచునాన్ను, మీరు…
మీరు అలా చేయగలరు. ఎవరికైనా కొనిన్ లేనియెడల, చదువుచునన్పుప్డు
ఎవరైనా అనుసరించాలనుకునన్యెడల, మేము ఇకక్డ కొనిన్టిని
కలిగియునాన్ము. మేము…ఆ దావ్రపాలకులలో కొందరు వాటిని అందజేసాత్రు.
ఎవరికైనా ఒకటి కావాలా? సరే, కేవలం మీ చేయి పైకెతత్ండి.
12 సహోదరుడు…డాక్, ఇకక్డికి వచిచ్ మరియు ఈ బైబిళళ్ను
తీసుకుంటాడేమోనని ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను. మీరు మరియు సహోదరుడు
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బర్న్ , అకక్డ దగగ్రగా నిలబడియునాన్రు. అది నిజమేనా, బర్న్ ? అతడు ఇటుల్
చెపప్డం వినాన్ను…[ఆ సహోదరుడు “కానాడ్,” అని చెపుప్చునాన్డు.—సంపా.]
ఏమిటి? [“కానాడ్.”] కానాడ్. నేను అతణిణ్ పిలిచాను…సహోదరుడు నెవిల్,
బహుశా, నాకు వినికిడి తగుగ్తుంది కావచుచ్. బర్న్ అనే పేరును నేను ఎలా
మొదట వినగలిగాను? ఆ మనిషి యొకక్ ముఖం నాకు తెలుసు, మరియు కేవలం
నేను, అతని పేరును పిలవలేకపోయాను.
13 మరియు మీకు తెలుసా, మీకు కొంచెం వయసుస్ పెరుగుతునాన్ కొదీద్, నేను
ఒక విషయం కనుగొనాన్ను, ఈ బైబిలు చదవడం నాకు చాలా కషట్ముగా ఉనన్ది.
మరియు బైబిలు చదవడానికి, కళళ్దాద్లు ధరించవలసియుండుటను గురించి
ఆలోచించడం అంటేనే నాకు అసహయ్ం.
14 కానీ, ఈ మధయ్నే, నేను గుడిడ్వాడనౌచునాన్నని నేను అనుకునాన్ను. మరియు
నేను సాయ్ంమ్ ని డటానికి వెళాళ్ను. మరియు సామ్ ఇటల్నాన్డు, “నాకు
తెలియదు, బిల్.” ఇటుల్ చెపెప్ను, “నేను నీ కొరకు ఎవరైనా వైదయ్ నిపుణుడితో
సమయం తీసుకుంటాను.”
15 నేను యివిల్ కు వెళాళ్ను. అది పర్భువు యొకక్ చితత్మైయుంటుంది.
ఒక పర్సిదధ్మైన నిపుణుడు; నేను ఇపుప్డు అతని పేరు మరిచ్పోయాను. అయితే
అతడు నా పుసత్కం చదివాడు. మరియు అతను ఇటుల్ చెపాప్డు, “నీవు ఎపుప్డైనా
తిరిగి ఆఫికాకు వెళేత్, నేను నీతో డా రావాలని కోరుచునాన్ను.” అతను
చెపాప్డు, “మరియు నీవు గనుక…ఆ ఆఫికా పర్జలు నినున్ పేమిసాత్రు.”
మరియు ఇటల్నాన్డు, “వారు చాలా ఢనమమ్కసుత్లు, ముఖయ్ంగా ఒక కతిత్తో,
కోయబోవునపుప్డైయునన్ది. కావున,” ఇటల్నాన్డు, “కంటిశుకాల్లు మరియు
అటిట్ విషయములయొకక్, శసత్చికితస్ల కోసం నా జీవితంలో ఆరు నెలలు
ఇవవ్గోరుచునాన్ను, ఆ…పరిచరయ్లో.” మరియు అనాన్డు, “మనము కలిసి
వెళళ్గలిగితే, మరియు ఆ విధంగా, నీవు వారి అభిమానానిన్ పొందగలిగితే,”
అనాన్డు, “పిదప వారికి కంటిశుకాల్లు మరియు కంటి సమసయ్లు ఉంటే,”
ఇంకా ఇటుల్ చెపాప్డు, “నేను దానిని ఆరు నెలలు, ఉచితంగా ఇవవ్డానికి,
ఇషట్పడుచునాన్ను.” మరియు మీరు అతణిణ్ సంపర్దించడానికి అతని సమయం
కొరకు ఎంతకాలం వేచియుండాలో నాకు గురుత్లేదు.
16 మరియు మేము ఒక చినన్ గదిలో రొచ్నియునాన్ము మరియు అకక్డ
ఆ చీకటి గదిలో, ఒక చినన్—చినన్ ఎరర్ని కాంతి వచిచ్యునన్ది. అంతెందుకు,
నేను ఆ అకష్రాలను చదవగలిగాను. అది ఇరవై-ఇరవై అని చెపుప్చునన్ది. నేను
దానిని ఎలాగైనా చదవగలిగాను. మరియు అతను దానిని పదిహేను-పదిహేనుపై
ఉంచాడు, మరియు నేను దానిని చదవగలిగాను. మరియు పిమమ్ట పది-పది
పై ఉంచాడు, మరియు నేను దానిని చదవగలిగాను. అతను చెపాప్డు, “సరే, మీ
కళళ్లో పెదద్గా లోపమేమీ లేదండి.”
17 అయితే అతని వదద్ ఒక చినన్ టెలిసోక్ప్ ఉనన్ది. అతను అకక్డ వెనుక
ఒక చినన్ పరికరమును ఉంచాడు, మీకు తెలుసా, ఒక చినన్ వసుత్వు. ఆ పాత
టెలిసోక్పులు, అవి ఎంతమందికి గురుత్నన్వి? మనం వాటి దావ్రా సేవాళళ్ం,
కేవలం అలా, పటములను సేవాళళ్ం. మరియు అతడు ఇటల్నాన్డు, “మీరు
దానిని చదవగలరా?”
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నేను ఇటుల్ చెపాప్ను, “అవును, అయాయ్.”
అతను చెపాప్డు, “దానిని నా కొరకు చదవండి.”

18 దానిలో ఒక, ఓ, దానిలో దాదాపు, ఆమాతర్ం ఉనన్ ఒక మొతత్ం పేరా ఉనన్ది.
నేను, దానిని చదవడం పారంభించాను; అతడు దానిని అలా, పైకి లాగడం
పారంభించాడు, అది నెమమ్దిగా మరియు నెమమ్దిగా వచిచ్ంది. అతను దానిని
అలా తీసుకొచాచ్డు, నేను ఆగిపోయాను. అతను చెపాప్డు, “నేను నీకు ఒక
విషయమును చెపప్గలను, నీకు నలభై ఏండుల్ దాటినవి.”

నేను చెపాప్ను, “అవును, అది నిజమే, దానిని దాటి చాలా కాలం అవుతుంది.”
19 అతను చెపాప్డు, “నీవు దీనిన్ ఎలా చేసావు?” అతడు ఇటల్నాన్డు, “సహజంగా,
మానవ నేతర్ము, మీకు నలభై ఏండుల్ వచిచ్నపుప్డు, మీ జుటుట్ నెరిసినటుల్గా,
మరియు అటువంటి వాటి వలెనే, మీ కనుగుడుల్ డా మసకబారును.” ఇంకా
ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఇపుప్డు, మీరు చాలా కాలం జీవించినటల్యితే, అది మళీళ్ తిరిగి
వసుత్ంది.” అతను చెపాప్డు, “దానిని రెండవ దృషిట్, అని వారు అంటారు, కానీ,”
ఇటల్నాన్డు, “దాదాపు నలభై సంవతస్రాల వయసుస్గల, ఒక మానవుడు, అవి
నిజానికి…” ఇటుల్ చెపాప్డు, “వారి కళళ్లో లోపమేమి లేదు.”
20 నేను—నేను నేల మీద పడియునన్ ఒక వెం కను డా డగలను,
దానిని నా నుండి తీసివేయగలను. కానీ నా దగగ్రకు…మరియు అతను చెపాప్డు,
“ఇపుప్డు, నీవు నీ బైబిలు చదువుతావు,” ఇంకా ఇటల్నాన్డు, “నీవు దానిని నీ నుండి

రంగా ఉంచుతావు.” అనాన్డు, “కొంతకాలం తరావ్త, మీ చేయి తగినంత
పొడవు ఉండదు, దానిని పటుట్కొనుటకు చాలినంత రంగా నీవు దానిని
చాపలేవు—చాపలేవు.”
21 అందువలన అతను నాకు ఒక జత కళళ్దాద్లు చేసాడు, మరియు దానిలో
దిగువ భాగం, అది చదువుట కొరకైయునన్ది. అతను చెపాప్డు, “ఇపుప్డు, నీవు
నీ యొకక్ వేదికపై…” మీకు తెలుసా, ఇకక్డ ఉనన్ గౌరవపర్దమైన బోధకులలో
నేను ఒకడినని అతడు అనుకునాన్డు. మరియు కావున ఇలా అనాన్డు…
నీవు…పై భాగం సాధారణ గాజు అదద్మైయునన్ది, సాధారణ గాజు మాతర్మే.
మరియు మీకు తెలుసా, దగగ్ర నుండి నేను అలా చదవగలుగునటుల్, ఆ దిగువ
భాగములో ఒక రకమైన వంపు ఉనన్ది. కావున, నేను అసలు వాటిని ధరించుటకు
అసహియ్ంచుకుంటాను; అవును.
22 మరియు ఇపుప్డు, బైబిలు బోధనలో, మరి నేను ఈ రాతికి కొతత్
నిబంధనను కలిగియునాన్ను. కావున అది…నాకు కాలిన్స్ కొతత్ నిబంధనను
కలిగియునాన్ను మరియు అది మంచి-పరిమాణ ముదర్ణను కలిగియునన్ది.
కానీ ఇపుప్డు, నేను మరొక దానిలోకి తిరిగి వచిచ్నపుప్డు, బహుశా నేను—
నేను ఆ పాత పియమైన వాటి వదద్కు వెళిళ్, మరియు—మరియు వాటిలో
నుండి చదవవలసియుంటుంది. అయితే అది ఏమైనపప్టికీ, నేను—నేను
ఇంకా చదవగలుగుటకు నాకు—నేను ఏదో ఒక దానిని కలిగియునన్ందుకు
నేను సంతోషిసుత్నాన్ను. మరియు—మరియు—మరియు నేను దేనినీ
కలిగియునాన్గానీ, దేవుని మహిమ కొరకు, నేను ఇవవ్గలిగిన దానంతటినీ
పర్తి ఒకక్రికీ ఇవవ్బోవుచునాన్ను, అతను ఆ వయసుస్ గురుత్ను తీసివేసాత్డని
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ఆశిసుత్నాన్ను. నా వయసుస్ను రం చేయమని నేను ఆయనను అడగలేను.
నేను…అవును, మనమందరం చేయవలసిన ఒకక్ విషయము. మనము దాని
గుండా వెళళ్వలసియునన్ది. మరియు నేను ఒకపప్టి వలె ఇకక్డ వేదిక పై
నిలబడిన ఒక చినన్ పిలల్వాణిణ్ కాదని నాకు తెలుసు. నాకు నలభై-ఎనిమిది ఏండుల్.
మరియు కేవలం ఆలోచించండి, సహోదరుడా మైక్, మరో రెండు ఏండల్లో,
యాభై ఏండల్ వాడనవుతాను.
23 మై, దానిని నేను నమమ్లేకపోతునాన్ను! నేను కేవలం…రెండేళళ్ కితం వరకు
నాకు ఇరవై దాటినవనన్ సంగతి నాకు అసలు తెలియదు. అది నిజము. అది
నిజము. నేను అసలు…నేను దానిని నమమ్లేకపోయాను. ఇంకా నేను—నేను…
అదద్ంలో సే వరకు నమమ్డం నాకు కషట్ముగా ఉండెను, మరియు అపుప్డు అది
అటుల్నన్దని నేను—నేను తెలుసుకునాన్ను. కానీ—కానీ కేవలం డటానికైతే,
నేను నా జీవితంలో ఎనన్ అనుభవించనంత మంచి అను తిని
పొందుచునాన్ను, మరియు నేను, దానికి డా కృతజుఞ్డనైయునాన్ను. సకల
సోత్తర్ములు దేవునికే కలుగునుగాక.
24 ఇపుప్డు, మనము హెబీయుల గర్ంథమును అధయ్యనం చేసుత్నాన్ము. ఇది…
ఓ, ఇది బైబిల్ లోని అతయ్ంత లోతైన, అతయ్ంత సంపనన్మైన గర్ంథములలో ఒకటి.
నేను మీకు చెపుప్చునన్దేమనగా, ఇది నిజంగా ఎలాంటి పుసత్కం అంటే…దేవుడు
అనుమతించి, మరియు మనం దీనిలోనికి వెళిళ్ సినయెడల, మనము అనిన్
వేళలా దేవుని సుత్తి త్ కేకలు వేసేంతగా, దీనిలో బంగారు మాటలను మనం
కనుగొంటాము. మరియు ఇపుప్డు నేను…
25 హెబీ పతిక అనేది, ఇది నిజంగా ఏమిటనగా, ఇది పరిశుదధ్ పౌలు
చేత వాయబడినదని భావించబడుతుంది, అతడు, మన పర్భువైన
యేసుకీసుత్కు వెలుపల, పర్పంచం కలిగియునన్, ఒక గొపప్ పరిశుదధ్ గర్ంథ
విశదకరత్యైయునాన్డు. మరియు పౌలు వేరు చేసుత్నాన్డు…ఇపుప్డు, పౌలు
ఒక నిజమైన బైబిల్ బోధకుడు; అనగా, ఆ పాత నిబంధన. అపప్టోల్ వాయబడినదై,
బైబిలు అని పిలువబడిన ఏకైక గర్ంథము అదేయైయునన్ది. మరియు అతను
హెబీయులకు పించడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు, పాత నిబంధనను వేరు చే త్
మరియు పాత నిబంధన అనేది కొతత్ దానికి ఛాయగా లేదా ఒక మాదిరిగా
ఉనన్దని పిసుత్నాన్డు.
26 అకక్డే మనము ఆ గురిని తాకి మరియు సరిగాగ్ అకక్డే, ఆ ఒకక్ ఆలోచన
పైనే, అకక్డే డు నెలలు పాటు ఉండవచుచ్. వెంటనే వెనకిక్ వెళాళ్లంటే, మనం
ఇపుప్డు మన బైబిళళ్ను తిరగేయగలిగితే, అవును మనము హెబీ పతిక 1వ
అధాయ్యముపై ఉనాన్ము. అయితే మనము పర్కటన, 12వ అధాయ్యానిన్ తిపిప్న
యెడల, ఆ ఛాయలను, మీరు దానిని మరలా పరి రణ్ంగా సెదరు. ఒకవేళ…
మీ పెనిస్ళళ్ను కలిగియుండి మరియు లేఖనాలను వాసుకొనబోవుచునన్ మీరు.
హెబీలో-…
27 పర్కటన 11లో, యోహాను, పతామ్సు దీవ్పంలో, ఆకాశంలో నిలబడి ఉనన్
ఒక సీత్ని డటం మనము కనుగొంటాము, మరియు ఆమె తన శిరసుస్
మీద రుయ్ణిణ్ మరియు తన పాదాల కింద చం ణిణ్ కలిగియునన్ది.
మరియు ఆ సీత్ గరిభ్ణియైయుండి, పర్సవ వేదన పడుచునన్ది. ఆమె ఒక
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మగశిశువును కనన్ది. ఆ శిశువు పుటిట్న వెంటనే, దానిని మింగివేయడానికి
ఎరర్టి ఘట సరప్ము నిలుచుండెను. మరియు ఆ—ఆ శిశువు పరలోకములోనికి
కొనిపోబడెను, మరియు ఆ సీత్ అరణయ్మునకు పారిపోయెను అకక్డ ఆమె ఒక
కాలము, కాలములు, మరియు అరథ్ కాలము లేదా ఒక పర్తేయ్క కాలము వరకు
పోషించబడెను.
28 ఇపుప్డు, ఆ సీత్ సంఘమునకు సాదృశయ్ముగా ఉనన్ది, మరియు ఆమె
కనన్ ఆ శిశువు కీసేత్. ఆమె పాదాల కిందనునన్ చం డు ధరమ్శాసత్ము, ఆమె
శిరసుస్ మీదనునన్ రుయ్డు కృప. ఆమె కిరీటంలోనునన్ పనెన్ండు నకష్తాలు
పనెన్ండు మంది అపొసత్లులు. మరియు అకక్డే, అది ఉనన్ది…ఆ పనెన్ండుగురు
అపొసత్లులు కొతత్ నిబంధన యొకక్ మహిమ లేదా కిరీటమైయునాన్రు.

శారా? “ఏలయనగా వేయబడినది తపప్ మరి ఏ ఇతర పునాదులు
వేయబడజాలవు.” శారా? అది, ఆ పునాది, ఆ—ఆ కొతత్ నిబంధన, ఆ
అపొసుత్లులు, అపొసుత్లల యొకక్ ఆ సిదాధ్ంతం, మరియు మొదలైనవి, కొతత్
నిబంధన యొకక్ పునాది కిరీటమైయునన్వి. మరియు పిదప…
29 చం డు రుయ్ని యొకక్ ఛాయయై యునాన్డు. రుయ్డు మి
వెనుక ఉనన్పుప్డు తన యొకక్ కాంతిని పర్తిబింబిసాత్డు. మరియు రాతి ట
నడవడానికి, చం డు, కాంతిని ఇసాత్డు. మరియు ఇకక్డ మనం ఎటువంటి
ఒక అందమైన దృశయ్మును కలిగియునాన్ము కదా, మరొక అందమైన
దృశయ్ము: రుయ్డు కీసుత్ను చిసుత్నాన్డు; ఆ—ఆ చం డు సంఘమును

చిసుత్నాన్డు. అవి సరిగాగ్ భారాయ్భరత్ల వలె ఉనన్వి. మరియు కీసుత్ లేనపుప్డు,
సంఘము సువారత్ అను, చినన్ వెలుగును పర్తిబింబిసుత్ంది. మరియు కుమారుడు
మరలా ఉదయించే వరకు అది—అది దానిలో నడవవలసిన వెలుగైయునన్ది,
పిదప సంఘము మరియు కుమారుడు, చం డు మరియు రుయ్డు,
ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోతారు. శారా? చం డు రుయ్నిలో ఒక
భాగం, మరియు సంఘము కీసుత్లో ఒక భాగమైయునన్ది. మరియు కీసుత్
లేనపుప్డు, సంఘము ఆయన యొకక్ వెలుగును పర్తిబింబిసుత్ంది. మరియు
పిదప చం డు పర్కాశించుటను మనం డగలిగినంత ఖచిచ్తంగా, రుయ్డు
ఎకక్డో పర్కాశిసుత్నాన్డని అది పిసుత్ంది. మరియు సంఘము కీసుత్ యొకక్
వెలుగును పర్తిబింబిసుత్నన్ంత కాలం, కీసుత్ ఎకక్డో సజీవంగా ఉండియునాన్డు.
ఆమేన్. దానిని రిచ్ ఆలోచించండి.
30 ఇపుప్డు, ధరమ్శాసత్ం కృపకు మాదిరిగా ఉనన్ది, కానీ ధరమ్శాసత్ము రకిష్ంచే
శకిత్ని కలిగిలేదు. ధరమ్శాసత్ము కేవలం…ధరమ్శాసత్ము అనేది ఒక పోలీసు.
పోలీసు మిమమ్లిన్ జైలులో పెడతాడు, కానీ, మీరు డండి, జైలు నుండి మిమమ్లిన్
బయటకు తీసుకురావడానికి కృప అవసరమైనది. శారా?
31 కాబటిట్ కీసుత్ యొకక్ రకత్ము, సువారత్, పాపము నుండి మనలను
విడిపించును. ధరమ్శాసత్ము కేవలం మనలిన్ పాపులనుగా చేసుత్ంది. ధరమ్శాసత్ము
కేవలం ఇటుల్ చెపిప్నది, “నువువ్ ఒక పాపివి. నీవు దొంగిలించవదుద్. నీవు
వయ్భిచరించవదుద్. నీవు అబదద్ సాకష్ ం పలుకవదుద్.” శారా? అది నీవు తపుప్
చేసావు మరియు నీవు దోషివి అని చెపేప్ ఒక పోలీసుయైయునన్ది. అయితే
సువారత్ ఒక శుభవారత్యైయునన్ది. మన అపరాధముల నుండి, ధరమ్శాసత్
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అతికర్మముల నుండి మనలను రకిష్ంచడానికి కీసుత్ మరణించెను. మనలను
బయటకు తెచుచ్టకు కీసుత్ మరణించెను.
32 ఇపుప్డు, పౌలు, అతడు మారిన వెంటనే, అతడు ఏ సెమినరీని
సంపర్దించలేదు, లేదా ఏ సేవకులను డా అతడు సంపర్దించలేదు. అయితే
మీరు గమనించారా? అతడు అరేబియాకు వెళిళ్, మరియు డు సంవతస్రాలు,
అకక్డ అరేబియాలో గడిపెను. ఇపుప్డు, ఇది, నా అభిపాయం పర్కారం, అది…
33 ఇపుప్డు, మనము దీని నేపథాయ్నిన్ పొందవలసియునన్ది, తదావ్రా అది
ఎంత ముఖయ్మైనదో మనము తెలుసుకుంటాము. మరియు ఈ రాతి, మొదటి
పాఠమేదనగా, మనము మన నేపథాయ్నిన్ తీసుకుంటాము.
34 ఇపుప్డు, పౌలు అటువంటి ఒక బైబిల్ బోధకుడైయుండెను, ఎందుకనగా
అతడు అనిన్-కాలములలో పర్సిదిద్ చెందిన, ఆ గొపప్ గమలీయేలు కింద
బోధించబడాడ్డు. మరియు అతడు ఆనాటి అతయ్ంత సుపర్సిదద్మైనవారిలో ఒకడు,
అతడు ఆ ధరమ్శాసత్ము మరియు పర్వకత్లను రిచ్న గొపప్ బోధకుడు. కాబటిట్,
పౌలు ఆ విషయాలలో బాగా తరీఫ్దు పొందాడు.
35 మరియు పిదప ఇటుల్ండుటను బటిట్ నేను అతణిణ్ ఇషట్పడుచునాన్ను, ఈ గొపప్
పర్తయ్కష్త, అతని హృదయములో నిజాయితీగా ఉనాన్డు, ఒక నరహంతకుడు,
సెత్ఫను మరణానికి సమమ్తించాడు మరియు రాళల్తో కొటట్బడి చంపబడుటవలన
ఆ రాళుళ్ మరియు మటిట్ దిబబ్ల కింద సెత్ఫను చనిపోవుటను శాడు.
సెత్ఫను తన చేతులను పరలోకము తటుట్ ఎతిత్ మరియు ఇటుల్ చెపుప్టను పౌలు

సినపుప్డు, అది అతణిణ్ తాకియుంటుందని నేను అనుకొనుచునాన్ను,
“ఆకాశము తెరవబడుటను నేను సుత్నాన్ను. మనుషయ్కుమారుడు దేవుని
కుడిపారశ్ మందు నిలిచియుండుటయు నేను చుచునాన్ను.” మరియు
అతడు ఇటల్నాన్డు, “తండీ, వారి మీద ఈ పాపము మోపకుము.” మరియు అతడు
నిదించెను.
36 మీరు దానిని గమనించారా? అతడు ఎనన్ మరణించలేదు. అతడు
నిదించాడు. అలాగే…అతడు తరువాత ఎనన్ మరొక రాతి దెబబ్ను
అనుభవించాడని నేను నమమ్ను. తలిల్ రొముమ్న ఒక పసిబిడడ్ నిదర్పోవునటేల్, సెత్ఫను
దేవుని చేతులోల్ నిదించాడు.
37 పౌలు విషయంలో, ఏదో ఉనన్ది, అది అతణిణ్ తాకినది. అపుప్డు అతడు,
దానితో పోరాడటానికి పర్యతిన్ త్, తన నమమ్కానికి కటుట్బడిన వయ్కిత్ వలెనే,
అతడు పర్ధాన యాజకుని వదద్కు వెళిళ్ మరియు కొనిన్ పతాలను తెచుచ్కునాన్డు.
ఇటల్నాన్డు, “ఆ గోల చేసుత్నన్ పర్జలందరినీ, మరియు ఆ మత విరోధులను నేను
అరెసుట్ చేసాత్ను;” అది ఎటుల్ పరిగణించబడుతుందంటే, ఈనాడు మనం, ఏదో
“అధిక ఢ భకిత్గల మతోనామ్దులు,” లేదా అటువంటిది ఏదో అని పిలుసాత్ము,
వారు ఎంతో గోల చే త్ గందరగోళానిన్ కలుగజేసుత్నాన్రు. “మేము అకక్డికి వెళిళ్
మరియు దానిన్ పరిషక్రిసాత్ము.”
38 మరియు అతని మారగ్ములో, ఒక చినన్…అది మనం పర్యాణం
చేయునటువంటి ఒక గొపప్ రహదారి కాదు. మరియు పాలసీత్నాలోని ఆ దారులు,
కేవలం చినన్ తోవలు, ఎకక్డైతే ఆ పశువులు, మరియు గొరెలు, గురాలు,
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గాడిదలు, ఒంటెలు కొండల మీదుగా వెళుళ్నో, అటిట్ అడవులలోని ఆవుల కాలిబాట
వంటివి.
39 మరియు ఒక రోజు, పౌలు, దమసుక్నకు వెళేళ్ దారిలో, దాదాపు మధాయ్హన్
వేళలో, పర్కాశిసుత్నన్ ఒక గొపప్ వెలుగు అతణిణ్ నేల మీదికి పడదోసెను. పౌలు తపప్
మరెవ దానిని డలేదు. మీరు దానిని గమనించాలని నేను కోరుచునాన్ను.
మరియు సరిగాగ్ ఇకక్డ, ఇపుప్డు ఇది వయ్కిత్గతమైనది కాదు, కానీ కేవలం మనం
దీనియొకక్ నేపథయ్ంలోనికి వెళుళ్టనుబటిట్యై యునన్ది. తదావ్రా మీరు గర్హిసాత్రు
అదే యేసు…
40 ఇపుప్డు, ఆయన ఇకక్డ మి మీద ఉనన్పుప్డు, ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను,
“నేను దేవునియొదద్ నుండి వచిచ్యునాన్ను, మరియు నేను తిరిగి దేవుని యొదద్కే
వెళుళ్దును.”
41 ఇపుప్డు, ఆయన ఇశాయేలీయులను నడిపించినపుప్డు, ఆయన అగిన్
సత్ంభముగా ఉండెను. మరియు ఆయన శరీరధారి ఆయెను, పిదప ఆయన అదే
అగిన్ సత్ంభమునకు తిరిగి వెళెళ్ను. మరియు ఆయన దమసుక్ మారగ్మున పౌలును
కలిసినపుప్డు, ఆయనే ఆ అగిన్ సత్ంభము, ఆ వెలుగైయుయ్ండెను, డండి, ఒక
గొపప్ వెలుగు. మరియు పౌలు ఇటల్నాన్డు, “నేను హింసించుచునన్ది ఎవరిని?”
42 ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “నేను, నీవు హింసించుచునన్ యేసును,” ఆ వెలుగు.
ఓ, ఆయన అదుభ్తమైనవాడు కాడా?
43 మరియు ఈ రాతి, ఆయన ఇకక్డునాన్డు, సరిగాగ్ ఇకక్డ మనతో ఉనాన్డు.
సరిగాగ్ అకక్డే ఆయన ఫోటో తీయబడెను, అదే కారయ్ము, డండి, అగిన్
సథ్ంభము, వెలుగు, ఆయన ఎటుల్ ఉండేనో సరిగాగ్ అటేల్, “నినాన్, నేడు, మరియు
నిరంతరం ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్డు.”
44 ఇపుప్డు అతనితో డా ఉనన్ మనుషుయ్లు ఆ వెలుగును డలేదు, కానీ
అది అదే విధంగా అకక్డ ఉనన్ది. ఫలితాలు ఒకేరీతిగా వచాచ్యి.
45 ఇపుప్డు, ఈ—ఈ భవనంలో ఎవరైనా కీసుత్ను డగలిగి మరియు
ఇంకెవవ్ ఆయనను డలేకపోవుటయనన్ది సాధయ్మేనా? నిశచ్యంగా. అది
అకక్డ జరిగినది.
46 ఒక రాతి పేతురు చెరసాలలో ఉనన్పుప్డు డా అది జరిగినది. మరియు
ఆ వెలుగు చెరసాలలోనికి వచిచ్, మరియు పేతురును తాకెను, మరియు
లోపటి కావలిని, బయటి కావలిని, దాటుకొని, ఆ దావ్రము అనగా, ఆ
ముఖదావ్రమును దాటి, మరియు నగర దావ్రమును దాటి వెళెళ్ను. పేతురు,
“నేను కల కంటునాన్నేమో,” అని అనాన్డు. అయితే అతడు చు ట్ శాడు, కానీ
ఆ వెలుగు వెళిళ్పోయెను; అది కీసుత్, ఆ నితయ్మైన, శాశవ్తమైన వెలుగు. ఆయన
అకక్డ ఉనాన్డు. ఇపుప్డు, ఆ దారిలో…
47 మరియు డండి, మరొక విషయం, మనం దీని గురించి
మాటాల్డినటల్యితే, అది ఇపుప్డే నా మనసుస్లోకి వచిచ్నది. అయితే భారత దేశము
నుండి, ఆ నకష్తర్మును వెంబడించిన, ఆ రుప్ దేశపు జాఞ్నులు, నెలలు తరబడి,
లోయలు మరియు ఎడారుల గుండా వచుచ్చుండిరి (నకష్తర్ పరిశోధన శాలలను
దాటి వచిచ్రి; మరియు వారు రాతి వేళను నకష్తాల దావ్రా గమనించేవారు)



హెబీ పతిక, మొదటి అధాయ్యము 9
మరియు ఆ జాఞ్నులు తపప్ ఏ చరితర్కారుడైనా లేదా మరెవరైనా ఎనన్డైనా ఆ
నకష్తానిన్ సినటుల్ పర్సాత్వించలేదు. దానిని డటం వారి కొరకు మాతర్మే
ఉదేద్శించబడినది.
48 కాబటిట్ మరొకరు డలేని విషయాలను మీరు డవచుచ్. మీకైతే, అదొక
వాసత్వమైయునన్ది. అతనికైతే, వారు దానిని గర్హించరు. సరిగాగ్ ఒక మారుప్ వలె
ఉనన్ది; నీవు మారుప్నొంది మరియు దేవుని ఆశీరావ్దాలను ఆనందించు ,
సరిగాగ్—సరిగాగ్ దేవుని దీవెనలను తాగుచుండవచుచ్ను. మరియు నీ పర్కక్న

రుచ్నన్, తదుపరి వయ్కిత్ ఇటల్నవచుచ్ను, “నాకు అసస్లు ఒకక్ విషయం డా
కనబడుటలేదు.” శారా? శారా? అది అంతే. “నాకు అసలు అది అరథ్ం
కావడంలేదు. అదంతా దేని రిచ్యో నేను డటంలేదు.” సరి, అతడు అసలు
దానిని గర్హించుటలేదు. అదంతే. నీవు, ఎకక్డ ఉనాన్వనన్దానిని.
49 ఇపుప్డు గమనించండి, పౌలు తన దారిలో ఉనాన్డు. మరియు ఈ గొపప్
అనుభవం అతనికి జరిగిన వెంటనే…ఇపుప్డు, అతను సంతృపిత్ చెందలేదు…
పౌలును అంత మంచివానిగా చేసేది అదే.
50 ఇపుప్డు, ఈ రాతి మన పాఠం లోతైనదేమీ కాదు. ఇది లోతులేని పాఠం,
కానీ, ఓ, మనము కొంత సమయం తరావ్త, లోతుగా వెళాత్ము. కానీ ఇది
చాలా లోతులేని పాఠమైయునన్ది, అయితే ఇది పారంభము మాతర్మే. మరియు
ఇది ఏమిటనగా, ఇది యేసుకీసుత్ను హెచిచ్ంచుచునన్, ఒక విషయమైయునన్ది.
పారంభించుటకు, పౌలు.
51 మరియు అతడు దీనిని చేయుటకు ముందు, పౌలు ఒక బైబిలు
పండితుడైయునాన్డు. మరియు ఒక బైబిలు పండితుడు తన సిదాధ్ంతానిన్
అనుభవాల మీద ఎనన్టికీ ఆధారపడనీయడు. లేదు, అయాయ్. వారు తమ
సిదాధ్ంతానిన్ ఎనన్ ఒక అనుభవం మీద ఆధారపడనీయరు. మీకు ఎలాంటి
అనుభవమైనా ఉండవచుచ్. కానీ అది యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు
అయుయ్ండవలసి యునన్ది. అది నిజము.
52 ఇపుప్డు, పాత నిబంధనలో, వారు వరత్మానానిన్ తెలుసుకునేందుకు డు
విభినన్ మారాగ్లను వారు కలిగియునాన్రు. మొదటిది, ధరమ్శాసత్ము, అది కేవలం
ధరమ్శాసత్ము. పిదప, వారికి ఒక—ఒక పర్వకత్ ఉండెను; ఒక కలలు కనేవాడు;
మరియు వారు ఊరీము తుమీమ్మును కలిగియునాన్రు. ఇపుప్డు అది కొంచెం
లోతుగా ఉండవచుచ్ను.
53 ఊరీము తుమీమ్ము అనేది అహరోను తన రొముమ్పై ధరించిన
పతకమైయునన్ది. దానిలో పనెన్ండు రాళుళ్ ఉనన్వి: రయ్కాంతము, నీలము,
కెంపు, మొదలగునవి, కలవు. ఆ పనెన్ండు పెదద్ రాళళ్నిన్టినీ, వారు ఆ పతకములో
కలిగియునాన్రు, ఇశాయేలు పనెన్ండు గోతాలలో, పర్తి గోతానికి అతడు పర్ధాన
యాజకుడని అది పించుచునన్ది. ఈ పతకము సంఘములో ఒక సత్ంభానికి
వేలాడదీయబడి ఉంటుంది. మరియు ఒక పర్వకత్ పర్వచించినపుప్డు, అది సరైనదో,
కాదో అనన్ నిశచ్యతను వారు కలిగియుండగోరినపుప్డు, ఆ పర్వకత్లు లేదా
కలలు కనేవారు ఈ ఊరీము తుమీమ్ము ముందు నిలబడి, మరియు అతడు
తన కలను లేదా తన దరశ్నానిన్, తాను సిన దానిని చెపాత్డు. మరియు
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పవితర్మైన ఆ వెలుగు…ఓ, మీరు దానిని సుత్నాన్రా? దేవుడు ఎలల్పుప్
సహజాతీతమైన పరిధిలో నివసిసాత్డు. ఈ సవ్రం బయలువెళేళ్ వరకు, ఆ కాంతుల
యొకక్ మిశర్మము, కేవలం సహజమైనవే. మరియు ఆ సవ్రం ఆ రాళళ్ను
తాకినపుప్డు, అది సహజాతీతమైనది కానిచో, అది నిశచ్లమైపోతుంది. అయితే
అది సహజాతీతమైనది అయినచో, ఆ కాంతులు అనీన్ కలిసి వరష్ధనసుస్ రంగును
పర్తిబింబిసాత్యి. ఆమేన్. అపుప్డు, అది దేవుడు మాటాల్డుటయైయునన్ది, “అతడు
నా పర్వకత్.” లేదా, “ఆ కల నా యొదద్ నుండి వచిచ్నది.” ఆ ఊరీము తుమీమ్ము
పర్కారం వారు తీరుప్ తీరుసాత్రు.
54 సౌలు పడిపోయినపుప్డు జాఞ్పకమునన్దా? అతడు ఒక కలను
కనలేకపోయాడని అతడు చెపాప్డు. మరియు పర్వకత్యైన, స యేలు,
మరణించెను, మరియు ఎటువంటి మారగ్ము లేకుండెను. అతడు ఇటల్నాన్డు,
“ఊరీము డా నాతో మాటాల్డుటలేదు.” ఏమిలేదు. సౌలు ఊరీము ముందు
నిలబడాడ్డు, మరియు అతని మాటలు చచుచ్బడిపోయాయి. శారా? దేవుడు
అతణిణ్ తిరసక్రించాడు. మరియు ఆ ఊరీము తుమీమ్ము, అది అహరోనుకు తన
యాజకతవ్ము యొకక్ నిరాథ్రణయైయునన్ది. అహరోను వెళిళ్న తరావ్త, మోషే,
ఆ—ఆ పతకము సత్ంభానికి వేలాడదీయబడియునన్ది.
55 ఇపుప్డు, యేసు మరణించినపుప్డు, అహరోను సంబంధమైన యాజకతవ్ము
ఆగిపోయింది. మరియు ఇపుప్డు, కృప నుండి ధరమ్శాసాత్నిన్ వేరు చే త్,
మనం ఇంక ఒక ఊరీము తుమీమ్మును కలిగియునాన్ము. మరియు పౌలు
దానిని ఉపయోగిసుత్నాన్డు. శారా? దేవుని యొకక్ అకష్యమైన, నితయ్మైన,
శాశవ్తమైన వాకయ్మే నేటి ఉరీము తుమీమ్ము. శారా?
56 “ఎటల్నగా ఈ గర్ంథము నుండి ఎవరైనా దేనినైనా తీసివేసినా, లేదా దీనికి
మరి దేనినైనా కలిపినా.” దీనికి వెలుపలనునన్దేదీ నాకు అవసరం లేదు, కానీ
అది కలిగియునన్దంతా నాకు కావలెను. అలాంటి సంఘము మనకు కావలెను.
మరియు అనిన్ విషయాలు వాకయ్ము దావ్రానే ని పించబడాలి.
57 ఆ కారణం చేతనే నేను ఇటీవల కాలములో పెంతెకోసుత్ పర్జల మధయ్
విఫలమయాయ్ను, ఎందుకనగా, ఇటుల్ చెపుప్చుండేవాణిణ్, “మీ చేతుల నుండి

నె కారుట, లేదా మీ ముఖం నుండి రకత్ం కారుట అనేది, మీరు
పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియునాన్రనుటకు ఒక చనగా ఎకక్డ ఉనన్దో నేను
గర్హించలేకునాన్ను.” అది లేఖనానుసారమైనది కాదు మరియు నేను—నేను
దానిని తీసుకోలేకపోయాను. అది వాకయ్ము నుండి రావలసియునన్ది.
58 మరియు ఇపుప్డు, పౌలు, అతడు కేవలం వాకాయ్నిన్ పేమించాడు. కావున,
తాను పొందుకునన్ ఈ గొపప్ అనుభవమును రిచ్ ఎనన్డైనా అతడు
సాకష్ మిచుచ్టకు ముందే, అతడు డు సంవతస్రాల వరకు ఐగుపుత్నకు
వెళెళ్ను. అది డు సంవతస్రాలు అని నేను నముమ్చునాన్ను, ఐగుపుత్లో డు
సంవతస్రాలు. మరియు అతడు ఏమి చేశాడని నేను నముమ్చునాన్నో మీకు
తెలుసా? అతను పాత నిబంధనను తీసుకుని మరియు పాత నిబంధనను
పరిశీలించి, మరియు అది నిజంగా సం రణ్ంగా మెసీస్యా అని అతడు
కనుగొనెనని నేను నముమ్చునాన్ను. అతడు తన అనుభవానిన్ బైబిలు దావ్రా
ని పించవలసియుండెను. ఆమేన్. ఓ, మై!
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59 అతడు చెరసాలలో ఉనన్పుప్డు అతణిణ్ డండి. మీరు గమనించండి,
అతడు చాలా కాలం అకక్డ చెరసాలలో ఉనన్పప్టి కొంత—కొంత సమయం
అతని జీవితంలో ఉనన్ది. అతడు ఎఫెసీ పుసత్కానిన్ వాసాడు. అతడు ఈ
హెబీ పతికను వాసాడు. శారా? అతనికి సమయం దొరికినది. దేవుడు
అతణిణ్ అకక్డ ఒక చెరసాలలో ఉంచెను, మరియు అతడు సంఘములకు ఈ
పతికలను వాసాడు. ఎఫెసీ సంఘమునకు ఒకటి వాసాడు. అతడు పెంతెకోసుత్
సంఘమునకు ఒకటి వాసాడు, వారితో అనేక ఇబబ్ందులు ఉండియుండెను.
మిగతా ఎవరికంటెను ఎకుక్వ ఇబబ్ందులను అతడు పెంతెకోసుత్ సంఘముతో
ఎదురొక్నాన్డు. ఇంకను అటేల్యునన్ది. అయితే వారి నిమితత్ం అతడు
కృతజుఞ్డైయుండెను. అతడు వారికి బోధించగలిగే ఒకే ఒకక్ విషయం…వారు
లోపలికి వచిచ్నపుప్డు: ఒకడు భాషతో మాటాల్డవలెనని యునాన్డు, ఒకడు కీరత్న
పాడవలెనని యునాన్డు, ఒకడు భావోదేవ్గముతో ఉనాన్డు, ఒకడు అను తిని
కలిగియునాన్డు. అతడు, “నితయ్ భదర్త,” రిచ్ వారితో మాటాల్డలేకపోయాడు.
“ముందు నిరణ్యం,” రిచ్ అతడు వారితో మాటాల్డలేకపోయాడు. అతడు
వారితో మాటాల్డలేకపోయెను, వారు పసి పిలల్లవలె నుండిరి. వారంతా
ఏదో ఒక—ఏదో ఒక అను తిని పొందవలెననియునాన్రు, లేదా దేనినో

డవలెననియునాన్రు, లేదా వింత అను తులను, మరియు, లేదా వారి
చు ట్ ఏదైనా, కొనిన్ ఆధారాలను కలిగియుండవలెనని యునాన్రు.
60 కానీ నేను నముమ్చునన్దేమనగా, అతడు ఎఫెసీయులతో మాటాల్డినపుప్డు,
అతడిటుల్ చెపప్గలిగెను, “దేవుడు మనలను కుమారులు మరియు కుమారెత్లుగా
ముందుగా నిరణ్యించుకొనెను, మరియు జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే
యేసుకీసుత్లో మనలను తన పిలల్లుగా సీవ్కరించెను.” దానిని డండి. మై!
61 రోమా పతిక, మరియు మొదలగు వాటిలో అతడు వచుచ్టను గమనించండి.
వారు ఎదిగి-యునాన్రు. ఓ, వారు భాషలతో మాటాల్డిరి, నిశచ్యంగా, మరియు
వారు పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ ఇతర చనలను వారి మధయ్న కలిగియుండిరి. కానీ
వారు సిదాధ్ంతాలను, మరియు ఉదేకాలను, మరియు చినన్ వణుకులను, మరియు
వింత అను తులను తయారు చేయలేదు.
62 పౌలు ఇటుల్ చెపాప్డు, “మీరు—మీరు—మీరు వాటితో మరీ
విపరీతమైపోవుచునాన్రు. మీరు బోధించవలసియుండగా, మీరు ఇంక
శిశువులుగా ఉండి మరియు పాలు తాగవలసినవారిగానే ఉనాన్రు.”
63 ఇపుప్డు, నేను ఎలల్పుప్ ఈ ఆలయము, ఒక శిశువుల గుంపుగా
ఉండ డదని, దృఢంగా చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచాను. మనము ఎదిగిన-వారిగా
ఉందాము. మారగ్ములో నిలబడదాము. ఓ, మై! అకక్డే మీరు ఉనాన్రు.
64 కాబటిట్, తన అనుభవము దేవుని యొకక్ బైబిలుతో సరిపోయినదాయని

చుటకు, మొదటిగా, పౌలు అకక్డికి వెళెళ్ను.
65 ఓ, ఈనాడు, పర్జలు కేవలం దానిని మరలా చేసినయెడల, మనం
మన అనుభవానిన్ దేవుని బైబిలు గర్ంథముతో సరిపోలచ్గలిగినయెడల, అది
అదుభ్తముగా ఉండదా? అది సరిపోనియెడల, అపుప్డు మన అనుభవం
తపెప్యునన్ది; అది ఉరీము తుమీమ్ములో పర్కాశించదు. అది అకక్డ
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పర్కాశించినయెడల, ఆమేన్, మీరు దానిని పొందుకునాన్రని తెలుసుకోండి.
కానీ అది పర్కాశించనియెడల, ఏదో…అది ఎంత మంచిగా అనిపించినా, అది
సరియైనదనన్టుల్ ఎంత వాసత్వంగా కనిపించినాగానీ నేను లెకక్చేయను; ఆ
ఊరీము తుమీమ్ముపై ఆ వెలుగులు పర్కాశించకపోతే, అది తపెప్యునన్ది.
66 మరియు మీకు ఎంత అనుభవం ఉనాన్, అది ఎంత వాసత్వమైనదిగా
కనిపిసుత్నాన్, అది ఎంత సమమ్తంగా ఉనాన్, అది ఎంత విదాయ్భాయ్సం కలిగించేదిగా
ఉనాన్, అది ఆతమ్లను సంపాదించుటకు ఎంత గొపప్ సాధనముగా ఉనాన్
లెకక్లేదు; అది వాకయ్ములో పర్కాశించకపోతే, అది తపెప్యునన్ది. అవును. అది
వాకయ్ంతో సరి గవలసియునన్ది.
67 ఇపుప్డు, దారికి మధయ్ అనేది ఉనన్దని…నేను నముమ్తాను. దారి, ఇపుప్డు,
చాలా సారుల్…నేను ఒక నాజరీను సంఘానికి వెళేళ్వాణిణ్. ఆ పియమైన
పర్జలను దేవుడు దీవించును గాక. వారు పాత-కాలపు, శుదీధ్కరించబడిన
మెథడిసుట్లైయునాన్రు; చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్, నాజరీను, పిల్ గిమ్ హోలినెస్, మరియు
ఆ మంచి పాత హోలినెస్ సంఘములలో అనేకులు. మరియు వారు ఒక పాటను
పాడేవారు:

నేను ఆ పాత ఉనన్త రహదారిలో నడుసుత్నాన్ను,
నేను వెళిళ్న పర్తిచోటా చెపుప్చునాన్ను,
పర్భువా, నాకు తెలిసిన దేని-కంటెను,
నేను ఒక పాత కాలపు కైసత్వునిగా ఉంటాను.

68 మంచిది. అదుభ్తం. మరియు పిదప వారు పరిశుదధ్త యొకక్ రాజమారగ్ం
గురించి మాటాల్డేవారు. ఇపుప్డు, మీరు దానిని చదివినటెల్తే, వారు దానిని,
యెషయా 35వ అధాయ్యం నుండి పొందియునాన్రు. ఇపుప్డు, మీరు
గమనించినచో, అతడు ఇలా అనాన్డు, “ఒక రాజమారగ్ము,మరియు ఒక మారగ్ం
ఉండును.”
69 ఇపుప్డు, మరియు అనేది ఒక అనుసంధానము. శారా? ఒక
రాజమారగ్ము, అది పరిశుదధ్త యొకక్ రాజమారగ్ము కాదు. “ఒక రాజమారగ్ము,
మరియు ఒక మారగ్ము ఉండును, మరియు అది, ‘పరిశుదధ్ మారగ్ము,’” అని
పిలువబడును, పరిశుదధ్త యొకక్ రాజమారగ్ము కాదు. “పరిశుదధ్ మారగ్ము!”
మరియు ఆ దారి యొకక్ మారగ్ము ఆ దారి మధయ్యైయునన్ది. ఆ నీరు,
ఇరువైపులకు చెతత్ను కడిగివేసి, ఆ దారిని శుభర్ముగా ఉంచునటుల్, అది ఇలా
నిరిమ్ంచబడినది. మీరు, అది సరిగాగ్ నిరిమ్ంచబడకపోతే, మీ దారిలో, ఎలల్పుప్
నీటి కుంటలు ఉంటాయి. “ఆ మారగ్ం” దారి మధయ్యైయునన్ది.
70 ఇపుప్డు, ఇటు వైపు, పర్జలు మారినపుప్డు, వారి మనసుస్లు సరిగాగ్ కీసుత్పైనే
ఉంచబడతాయి. మరియు వారు కొంచెం పండితులైయుండి, మరియు పారథ్నలో
ఉండకపోతే, వారు నిజంగా చలల్బడిపోతారు, మరియు మొండిగా, మరియు
నామకారధ్ంగా, మరియు ఆసకిత్ లేనివారిగా మారిపోతారు. మరియు పిదప వారు
కొంచెం ఉదికత్తకు లోనైతే, మీరు గమనించకపోయిన యెడల, వారు అటు
వైపు, కేవలం అసాంఘికంగా మరియు పిచిచ్వారిగా మారతారు, డండి, వారు
ఉదేకాలలోనికి మరియు పర్తిదానిలోకి వెళాత్రు.
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71 అయితే, ఇపుప్డు, ఒక నిజమైన సంఘము అనేది, సరిగాగ్ దారి మధయ్లోనునన్
ఒక నిజమైన సవ్సథ్చితత్ముగల సువారత్యైయునన్ది. అది చలల్బడి మరియు
నామకారధ్ముగా లేదు, లేదా అది ఢభకిత్ డా కాదు. అది ఒక నిజమైన
మంచి, పాత, వెచచ్ని సువారత్యైయునన్ది, హృదయ- రవ్కమైన దేవుని
పేమయైయునన్ది, అది ఇరువైపుల నుండి పిలుచు , నేరుగా ఆ దారి
మధయ్న పోవుచునన్ది. అది వాసత్వము. ఇపుప్డు అదియే…మరియు మీరు ఆ
సంఘమును ఎలా కనుగొనబోవుచునాన్రు? నేరుగా వాకయ్ము అనే, ఆ ఉరీము
తుమీమ్ము నుండి కనుగొనగలరు.
72 ఇపుప్డు, పౌలు ఈ సంఘమును సరిగాగ్ ఆ దారి మధయ్కు తీసుకురాగోరాడు,
కాబటిట్ అతడు వెళిళ్ తనకు తెలిసిన లేఖనాలపై డు సంవతస్రాలు అధయ్యనం
చేశాడు. కాబటిట్, ఈ కొతత్ నిబంధనలో ఎకుక్వ భాగానిన్ పౌలు వాసాడు.
అనయ్జనుల కాలము వచుచ్చునన్ది గనుక దేవుడు అతణిణ్ అలా చేయించెను.
మతత్యి, మారుక్, కా మరియు యోహాను, ఈ నాలుగు సువారత్లు, వారు

దులు. అయితే పతికలలో చాలా వాటిని పౌలు వాసాడు.
73 ఇపుప్డు గమనించండి, ఇపుప్డు, మనమిపుప్డు ఈ నేపథాయ్నిన్ పొందడం
పారంభించబోవుచునాన్ము, అతడు ఎకక్డ ఉనాన్డంటే, చెరసాల నుండి, దీనిని
వాయుచునాన్డు. మరియు అతడు ఈ అనుభవమంతటినీ కలిగియునాన్డు.
అయితే, మొదట, ఈ అనుభవము ముందుగా ని పించబడినది, మరియు ఇది
దానికి అతని యొకక్ ముఖయ్మైన పతికయైయునన్ది. ఇది అతనియొకక్ కీలకమైన
పతిక. రోమీయులకు మరియు ఎఫెసీయులకు, మరియు మొదలగు పతికలు,
వాటి సాథ్నమును కలిగియునన్వి, అయితే ఇది లమైన పతికయైయునన్ది.
74 ఇపుప్డు, 1వ అధాయ్యం మొతత్ం యేసును హెచిచ్ త్, మరియు ఆయనను
పర్వకత్గా ఉండుట నుండి వేరుచేయుటయై ఉనన్ది. ఇపుప్డు ఆ మొతత్ం
సారాంశము అదేయైయునన్ది. ఇపుప్డు నేను వీలైనంత తవ్రగా దానిన్ చెపప్డానికి
పర్యతిన్సాత్ను, తదావ్రా మనం ఎకుక్వసేపు ఉండము. మొతత్ం సారాంశము
ఏమిటనగా, వేరుచేయుట-… తన అధాయ్య…1వ అధాయ్యం అనేది ఏ
ఇతర పర్వకత్ నుండియైనా యేసును వేరుచేయుచునన్ది, లేదా ధరమ్శాసత్ము
నుండైనా, లేదా అటువంటి వాటి నుండైనా వేరుచేసి, మరియు యేసు ఎవరని

పిసుత్నన్ది. ఇపుప్డు డండి, “దేవుడు.” ఈ మొటట్ మొదటి పదంతో, మనం
పారంభించుదాము, “దేవుడు.”

దేవుడు, నానా-… రవ్కాలమందునానాసమయములలోను…
రవ్కాలమందుఅంటే “గతములో,” గడిచిన కాలం అని అరథ్ం.

…నానావిధములుగానుపర్వకత్ల దావ్రా ఆ రవ్ కాలమందుమన
పితరులతోమాటలాడెను,

75 ఇపుప్డు, డండి, “దేవుడు, రవ్ము, నానా సమయములలో, ఆయన
పర్వకత్ల దావ్రా పితరులతో మాటాల్డెను.” ఆ విధంగా ఆయన తన పర్వకత్ దావ్రా, తన
వరత్మానానిన్ ఇవవ్వలసియుండెను.
76 ఏలీయా, యిరీమ్యా, యెషయాల వలె దేవుడు తన పర్వకత్ను పంపును.
మరియు మీరు గమనించినచో, పర్పంచ చరితర్ంతటిలో ఎనన్ , సంఘము
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ఒక పర్వకత్ను ఉతప్తిత్ చేయలేదు. పాత నిబంధనలో, కొతత్ నిబంధనలో, లేదా
ఈ దినమున, ఈ అంతయ్ దినములో డా పరిశోధించండి. ఈ అంతయ్
దినమున ఏ పర్వకత్యైనా సంఘము నుండి లేచాడేమో నాకు పించండి.
ఒకక్రైనా బయటకు వచాచ్రేమో నాకు పించండి. మరియు ఒక పర్వకత్ను,
ఒక నిజమైన దేవుని సేవకుడిని ఈ పర్పంచంలోని మతపరమైన వయ్వసథ్, అతణిణ్
ఖండించనటువంటి, ఒకక్ సమయమును నాకు పించండి.
77 దాని రిచ్ ఆలోచించండి. యిరీమ్యా, యెషయా, ఆ పాత నిబంధనగుండా
వచిచ్న వారందరినీ, వారు ఖండించారు. యేసు చెపాప్డు, “మీరు పర్వకత్ల
సమాధులను అలంకరించి, వాటిని తెలల్గా చేసి, మరియు వాటిని అకక్డ
ఉంచారు.” అది నిజము.
78 సంఘము దానిని కొనసాగి త్నే ఉనన్ది. పరిశుదధ్ పాటిక్ ని డండి.
అతడు మీవాడని కాయ్థలిక్ పర్జలైన మీరు చెపుప్కుంటారు. అతడు డా
నాలాగే అసలు కాయ్థలిక్ కానే కాదు. అది నిజం. కానీ మీరు అతణిణ్ మీవాడని
చెపుప్కొనుచునాన్రు.
79 అసిస్సియొకక్ పరిశుదధ్ ఫానిస్స్ ని డండి. అతడు మీవాడే అని చెపాప్రు.
అతడు డా నాలాగే అసలు కాయ్థలిక్ కానే కాదు.
80 జోన్ ఆఫ్ ఆరుక్ని డండి. ఆమె దరశ్నాలను సేది మరియు
ఆతమ్సంబంధి గనుక మీరు ఆమెను ఒక మంతర్గతెత్యని, ఒక కటెట్కు కటిట్
కాలిచ్వేశారు. ఆమెను ఒక కొయయ్కు దహనం చేశారు. మరియు ఆ సీత్ దయ కోసం
కేకలు వేయుచుండగా, వారు ఆమెను ఒక కొయయ్కు కటిట్ కాలిచ్వేసారు. దాదాపు
ఒక వంద సంవతస్రాల తరువాత, ఆమె ఒక పర్వకిత్ని అని వారు కనుగొనాన్రు. ఆమె
ఒక దేవుని సేవకురాలు. ఓ, అవును, మీరు ఒక పెదద్ పాయశిచ్తాత్నిన్ చేసారు: మీరు
యాజకుల దేహానిన్ తవివ్ మరియు వాటిని నదిలో విసిరేశారు.
81 “మీరు పర్వకత్ల సమాధులను అలంకరించి, మరియు వాటిని అందులో
ఉంచుచునాన్రు.” నిజంగా. మతపరమైన వయ్వసథ్ ఎనన్ ఒకక్ దైవజనుని డా
ఉతప్తిత్ చేయలేదు; ఎపుప్ చేయలేదు, ఈ దినము డా లేదు, మరియు
ఎనన్టికీ చేయదు. సంసాథ్గతమైన మతము అనేది ఎనన్ దేవుని యొకక్
ఉదేద్శములో లేదు.
82 పర్పంచంలోని అతి పురాతన సంసాథ్గత సంఘము కాయ్థలిక్ సంఘము;
రెండవది థరను సంఘము; ఆ తరావ్త జివ్ంగీల్ వచెచ్ను; జివ్ంగీల్ తరావ్త,
కాలివ్న్ వచెచ్ను; కాలివ్న్, తరావ్త, ఆంగిల్కన్ వచెచ్ను, ఆంగోల్-సాకస్నుల్ వచిచ్రి,
పిమమ్ట ఆంగిల్కన్ సంఘము వచెచ్ను; మరియు ఎనిమిదవ హెనీ రాజు, అతడు
తిరుగుబాటు చేసి, మరియు అటుల్ చేసిన తరావ్త; వెసీల్ యొకక్ మెథడిసుట్వారు,
మరియు నాజరీనువారు, పిలిగిం హోలీనెస్ వరకు; మరియు చివరకు,
పెంతెకోసుత్వారు వచిచ్రి, వారంతా శాఖలుగా మారిపోయిరు. మరియు పరిశుదధ్
గర్ంథము సప్షట్ంగా బోధిసుత్నన్దేమనగా కాయ్థలిక్ సంఘము అది ఒక—ఒక
చెడడ్-సీత్యైయునన్ది, మరియు పొటెసట్ంటు సంఘములు మరియు వారి సంసథ్లు
దాని కుమారెత్లైయునాన్రు, పర్కటన 17. అది ఖచిచ్తంగా సరియే. కాబటిట్ వారు…
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83 ఇపుప్డు, పర్జలు కాదు. ఆ సంఘాలనిన్టిలో మంచి; పరిశుదధ్మైన,
రకిష్ంచబడిన పర్జలు ఉనాన్రు. కానీ దేవుడు తన పర్జలను ఒక సంసథ్ దావ్రా
పిలువడు. ఆయన వారిని వయ్కిత్గతంగా పిలుసాత్డు. మీరు మెథడిస్ట్ అయినా,
బాపిట్స్ట్ అయినా, పొటెసట్ంట్ అయినా, మరియు కాయ్థలిక్ అయినా, లేదా
మీరు ఇంకా ఎలాంటి వారైనా, దేవుడు వయ్కుత్లతో వయ్వహరిసాత్డు. దేవుడు,
జగతుత్ పునాది వేయబడకముందే, నినున్ ఎరిగియునాన్డు, మరియు నినున్ నితయ్
జీవమునకై ముందుగానే నిరణ్యించాడు, లేదా నీవు నితయ్ నాశనానికి ముందుగానే
నిరణ్యించబడియునాన్వు. అది…
84 నీవు నశించిపోవాలని, నీవు నశించాలని ఆయన సంకలప్ము కాదు. అయితే,
ఆయన అనంతుడు గనుక, ఆయన ఆదిలోనే అంతమును ఎరిగియుండవలసి
యునన్ది, అలా కాకుంటే ఆయన దేవుడు కాడు. కావున యేసు ఎనన్ ఇటుల్
చెపుప్టకు మి మీదకు వచిచ్యుండలేదు, “సరే, ఎవరైనా కనికరముగలవారు
ఉంటారేమో నేను సాత్ను…నేను ఒక కఠినమైన విధానంలో, కియ చేసి
మరియు మరణించినయెడల, బహుశా వారిటుల్ తలంచవచుచ్, ‘మంచిది, నేను…’
అది—అది వారి హృదయాలను ఒపిప్ంపజేయవచుచ్, మరియు వారు…” దేవుడు
తన పనిని అలా నిరవ్హించడు.
85 యేసు ఒక పర్తేయ్కమైన ఉదేద్శయ్ం నిమితత్ము వచెచ్ను, అది, జగతుత్
పునాదికి ముందే ఎవరు రకిష్ంచబడతారని దేవుడు ఎరిగియునాన్డో, వారిని
రకిష్ంచుటకైయునన్ది. ఆయన అటుల్ చెపెప్ను. అది నిజము. కాబటిట్ మీరు…
“పొందగోరువాని వలననైనను, పర్యాసపడువాని వలననైన కాదు గాని,
కరుణించు దేవునివలననే అగును.” పౌలు దానిని చెపెప్ను. అదే మనిషి ఇకక్డ
చెపుప్చునాన్డు.
86 అతడు ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఏశావు లేదా యాకోబు పుటట్కముందే, అని దేవుడు
చెపప్గలుగుటకు కారణం అదేయైయునన్ది, ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, ‘నేను
ఒకరిని పేమించితిని మరియు మరొకరిని దేవ్షించితిని.’” ఆ అబాబ్యిలలో
ఒకక్రైనా పుటట్కమునుపే, ఏశావు ఒక నిజాయితీ లేని వయ్కిత్ అని దేవునికి తెలుసు,
మరియు యాకోబు…అతడు తన జనమ్హకుక్ను పేమించెను అని ఆయన
ఎరిగియునాన్డు. కావున, అసలు పర్పంచము నిరిమ్ంచబడక ముందే, దాని

రిచ్ ఆయనకు తెలుసు. ఇపుప్డు, దానిని రిచ్ ఎరిగియునన్ వయ్కిత్ ఎవరో
అని ఒక నిమిషంలో మనము కనుగొనబోవుచునాన్ము. ఈ అధాయ్యం దానిని
కలిగియునన్ది.

రవ్ము,…నానా సమయములలోను మరియు నానా
విధములుగానుపర్వకత్లదావ్రా…మనపితరులతోమాటాల్డినదేవుడు,
ఈ దినముల అంతమందు తన కుమారుని దావ్రా మనతో
మాటలాడెను,…

ఏమి చేసెను? “ఈ దినముల అంతమందు ఆయన కుమారుని దావ్రా మనతో
మాటాల్డెను.”
87 ఇపుప్డు, అటువంటపుప్డు, ఒక పర్వకత్ ఎటుల్ండునని, మీరు
అనుకొనుచునాన్రు? అలాగైతే ఈ దినము యొకక్ ఒక పర్వకత్ మనకు ఉండునా?
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ఖచిచ్తంగా. ఆయన మన దావ్రా మాటాల్డతాడా? నిశచ్యంగా. కానీ అతడు…
రవ్మందునన్ ఆ పర్వకత్లు యేసుకీసుత్ యొకక్ ఆతమ్యైయునాన్రు.

88 ఇపుప్డు, దానిని మనము సరిగాగ్ అరథ్ం చేసుకుందాము, ఎందుకనగా అది
సరిగాగ్ నానుచునన్దని నేను అనుకోవడంలేదు. ఇపుప్డు, ఇది ఆదివారపు బడి
లాగానే ఉనన్ది, కాబటిట్ మనము దీనిని సప్షట్ంగా తెలుసుకొనగోరుచునాన్ము.

శారా?
89 గమనించండి. మోషేలో ఉనన్ దేవుని ఆతమ్ను తీసుకుందాము,
పరి రణ్ముగా…అది యేసుకీసుత్కు ముంగురెత్యునన్ది. పాత నిబంధనలోని
పాతర్లనిన్యు, సిలువను చిసుత్నాన్రు. మోషే, సుందరునిగా జనిమ్ంచాడు,
జముమ్ పెటెట్లో దాచబడి, అతని తలిల్దం ల నుండి రంగా
తీసుకొనిపోబడాడ్డు, మరి ఆ విధంగా జరిగెను, మరియు అతడు…అతను
ఒక రాజు, లేదా ఒక—ఒక నాయకుడు, ధరమ్శాసాత్నిన్-తెచిచ్నవాడు, మధయ్వరిత్,
యాజకుడు. అతడు ఏమైయుయ్ండెనో అదంత కీసుత్ను పించెను.
90 యోసేపును డండి, తన తండి దావ్రా పేమించబడాడ్డు, తన
స దరుల దావ్రా దేవ్షించబడాడ్డు, మరియు దాదాపు ముపెప్ వెండి నాణాలకు
అమిమ్వేయబడాడ్డు. ఒక గోతిలోనికి విసిరివేయబడాడ్డు, చనిపోయినవానిగా
ఎంచబడాడ్డు, బయటకు తీయబడాడ్డు. అతని శర్మలో, పానదాయకుడు
రకిష్ంచబడాడ్డు, మరియు భకష్ కారుడు నశించిపోయాడు; సిలువ వదద్
ఇదద్రు దొంగల వలె ఉనన్ది. ఆపై అతను బయటకు వచిచ్నపుప్డు, అతను ఆ
గోతిలోనుండి లేచి, మరియు ఫరో యొకక్ కుడి వైపున ఉంచబడాడ్డు, అతిపెదద్
వాణిజయ్…ఆ—ఆ—ఆ దేశం పర్పంచం మొతత్ం మీద కొరడా ఝులిపించిన
దేశం. మరియు వారు యోసేపు దావ్రా వసేత్నే తపప్ ఏ మనుషుయ్డును ఫరో వదద్కు
రాలేడు; యేసు దేవుని కుడిపారశ్ మున ఉనాన్డు, మరియు కీసుత్ దావ్రా తపప్
ఏ మనుషుయ్డును దేవుని వదద్కు రాలేడు. మరియు యోసేపు ఆ సింహాసనానిన్
విడిచిపెటిట్ బయలుదేరినపుప్డు, మనుషుయ్లు కేకలు వే త్, మరియు రలు
ఊదు అతనికి ముందు వెళేళ్వారు, ఇటుల్ చెపుప్ , రను ఊదేవారు,
“మోకరించండి! యోసేపు వసుత్నాన్డు.”
91 మరియు యేసు వచిచ్నపుప్డు, ఒక ర మోగును, మరియు పర్తి మోకాలు
వంగును, మరియు పర్తి నాలుక ఒపుప్కొనును. అవును, అయాయ్. అకక్డే
ఆయన ఉనాన్డు.
92 మరియు యోసేపు మరణించినపుప్డు, విడుదల కోసం ఎదురు సుత్నన్
వారికి అతడు ఒక జాఞ్పకారథ్మును విడిచిపెటాట్డు.
93 ఇకక్డ కొదిద్ కాలం కితం, నేను ఆ పాత శవపేటికపై నా చేతిని ఉంచాను,
అది సీసంతో తయారు చేయబడినది. మరియు అతని శరీరం అలాగే
ఉండవలసి యునన్ది…అతని ఎముకలు…ఇటుల్ చెపెప్ను, “మీరు ననున్
ఇకక్డ పాతిపెటట్కండి, ఎందుకనగా ఏదో ఒక దినమున, దేవుడు మిముమ్ను
దరిశ్ంచబోవుచునాన్డు.” అతను ఒక పర్వకత్యైయుండెను. “దేవుడు మిముమ్ను
దరిశ్ంచబోవుచునాన్డు.” మరియు ఇటుల్ చెపెప్ను, “మీరు వాగాద్న దేశమునకు
వెళుళ్నపుప్డు, నా ఎముకలను తీసుకొని వెళళ్ండి.”
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94 కొటట్బడిన వీపు మరియు రకత్ముతోనునన్, పర్తీ హెబీయుడు డా, ఆ
పేటికలోనికి సి ఇలా చెపప్గలడు, “ఏదో ఒక దినమున, మనము బయటకు
వెళాత్ము.”
95 యేసు ఒక జాఞ్పకారథ్మును విడిచి పెటెట్ను, ఒక ఖాళీ సమాధి. ఏదో ఒక
రోజు మనము, మరియు మన పియమైన వారు, సమాధి వదద్కు వెళిళ్నపుప్డు,
మరియు ఆ తెలివి తకుక్వ వారు, ఇటుల్ చెపప్డం వింటాము, “ డిదకు డిద,
మరియు ళికి ళి, మరియు మటిట్కి మటిట్.” కానీ, స దరుడా, మనము
ఆ సముదర్మునకు ఆవలిన, ఒక ఖాళీ సమాధి వైపుకు డగలము. ఏదో ఒక
రోజు, మనము ఇకక్డ నుండి బయటకు వెళుళ్చునాన్ము. మనము ఇంటికి
వెళుళ్చునాన్ము. ఆయన వచుచ్చునాన్డు. పర్తిదీ మాదిరిగా పించబడినది.
96 దావీదును డండి, తన సవ్ంత పర్జల చేత తిరసక్రించబడాడ్డు, తన
సవ్ంత పర్జల చేత సింహాసనం నుండి తొలగించబడాడ్డు. యె షలేముకు
రాజైయుయ్ండి, తన సవ్ంత పర్జల చేత యె షలేము నుండి తరిమివేయబడాడ్డు.
మరియు అతడు ఒలీవ కొండ పైకి వెళిళ్నపుప్డు, అతడు వెనకిక్ తిరిగి సి
ఏడాచ్డు. అతడు తిరసక్రించబడాడ్డు.
97 అపప్టి నుండి ఎనిమిది వందల సంవతస్రాల తరావ్త, దావీదు కుమారుడు,
యె షలేము రాజు, ఒక కొండపై రొచ్ని మరియు ఏడాచ్డు, ఎందుకనగా
ఆయన తిరసక్రించబడాడ్డు.
98 అది దావీదులోనునన్ కీసుత్ యొకక్ ఆతమ్. అంత సిలువను ముందుగా

చించెను. అకక్డ ఆ వెనుకటి పర్వకత్లు ఆయన నామములో మాటాల్డారు.
ఆయన నామములో జీవించారు. ఆయన నామములో కియ చేసారు.
నిశచ్యంగా. “ రవ్కాలమందు నానాసమయములలోను నానా విధములుగాను
పర్వకత్లదావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు, అయితే ఈ దినముల
అంతమందు తన కుమారుని దావ్రా మాటలాడెను.”
99 కాబటిట్ ఈనాటి, పర్వకత్లు మరియు ఆతమ్ సంబంధమైన వయ్కుత్లు, సరిగాగ్ కీసుత్
యొకక్ పర్తిబింబమైయునాన్రు. అకక్డ, వారు ధరమ్శాసత్ం దావ్రా నిలబడాడ్రు,

శారు. ఇకక్డ, వారు కృప దావ్రా నిలబడి, వెనుకకు సుత్నాన్రు.
100 అది హెబీ పతిక 11లో, చివరి అధాయ్యము, నేను దాని విషయమై చాలా సారుల్
ఆశచ్రయ్పోయాను. చివరి అధాయ్యంలో, హెబీ పతిక 11వ అధాయ్యము యొకక్
చివరి భాగంలో, అతడు అబాహామును రిచ్ మాటాల్డినపుప్డైయునన్ది. అది
గొపప్ విశావ్సపు అధాయ్యము, మరియు దాని ముగింపులో, అతడిటుల్ చెపెప్ను,
“వారు గొఱెఱ్ చరమ్ములను మేక చరమ్ములను ధరించుకొని, దరి లుగా చేయబడి,
రంపముతో కోయబడిరి. వెళుళ్టకు ఏ చోటు లేక, వారు తిరుగులాడుచు
సంచరించిరి, దేవ్శించబడిరి, తృణీకరించబడిరి మరియు హింసించబడిరి. అటిట్
వారికి, ఈ లోకము యోగయ్మైనది కాదు.”
101 పిదప పౌలు నిలబడి మరియు ఇటుల్ చెపెప్ను, “కానీ మనము లేకుండ వారు
సం రుణ్లు కాలేరు.” ఎందుకంటే వారు సిలువ వైపునకు మాతర్మే శారు,
మరియు మనమైతే సిలువ దావ్రా సుత్నాన్ము. అది మానవ శరీరంగా మారి,
మరియు మన మధయ్ నివసించిన తరావ్త కీసుత్ యొకక్ ఆతమ్ను మనము
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కలిగియునాన్ము. మనము పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా ఇకక్డికి వచిచ్యునాన్ము, అది
ఎంతో మెరుగైన పర్ణాళికయైయునన్ది.
102 మరియు ఈనాడు కైసత్వయ్ము ఏమి ఆశిసుత్ందో అని కొనిన్సారుల్ నేను
ఆశచ్రయ్పోతుంటాను. ఒక పటట్ణములోనికి…లేదా ఒక తన సంఘములోనికి
లేదా ఒక తన అధికారములోనికి వెళేళ్ ఒక బోధకుడు, తనను తాను ఒక
పర్వకత్గా పిలుచుకుంటాడు, అకక్డికి నడిచివెళిళ్, ఇటల్ంటాడు, “సరే, వారు నాకు
ఇంత డబుబ్ ఇసేత్ చాలు. నేనొక మంచి కారును కలిగియుండగలిగితే చాలు. వారు
ఒకవేళ…పర్తీ ఆరు నెలలకోసారి నా జీతం పెంచినచో చాలు.”
103 మనము శేషఠ్మైన వాటిని కలిగియుండాలి. మనకు ఉతత్మమైన గృహాలు
ఉండాలి. మనకు మంచి బటట్లు ఉండాలి. మేకతోలు, గొరె చరామ్లతో సంచరించి,
వారికి తల వాలుచ్టకైనా సథ్లము లేక ఎడారులలో సంచరించిన, వారి సమకష్ంలో
మనం నిలబడినపుప్డు, మనము ఏమి చేసెదము? మరియు ఎవరైనా మనలిన్
ఎగతాళి చేసినచో మనము సంఘానిన్ విడిచిపెటిట్ మరియు ఇక ఎనన్ తిరిగి
వెళళ్కుండుటకు సిదధ్ంగా ఉంటాము. నేడు కైసత్వాయ్నికి ఏమి కావాలి. మన
విషయమై మనం సిగుగ్పడవలసి యునన్ది.

ఓ దేవా, మమమ్లిన్ కనికరించుము.
104 ఆ దినమున, ఆయన పర్వకత్ల దావ్రా మాటాల్డాడు, కానీ ఈ దినమున
తన కుమారుని దావ్రా మాటాల్డాడు. అకక్డ, అది ఒక పర్వకత్ యొకక్ మాట.
ఈనాడు, ఇది కుమారుని యొకక్ మాటయైయునన్ది. ఓ, పర్భువు నామము
సుత్తింపబడును గాక!
105 మరో మాటలో చెపాప్లంటే, మీరు ఆ నీడవైపు, ఆ ఛాయవైపు

సుత్నన్టల్యితే, మీరు పొరపాటు చేయవచుచ్. కానీ ఇది మెరుగుపరచబడినది,
చితర్ము సప్షట్ంగా ఉనన్ది. అది పర్వకత్ దావ్రాయైయునన్ది; ఇది ఆయన
కుమారుని దావ్రాయైయునన్ది. అది ఛాయ దావ్రాయైయునన్ది; ఇది నిజ పము
దావ్రాయైయునన్ది. ఆమేన్. మీరు దానిని శారా? తపిప్పోయే అవకాశమే
లేదు. ఈ దినమున ఆయన కుమారుని దావ్రా, అది ఒక నిజ పమైయునన్ది. ఓ,
అది ఎంత అదుభ్తం!

…ఆయన ఆకుమారునివారసునిగా నియమించెను…(ఓ, మై!)…
సమసత్మునకువారసునిగా,…

106 అది ఏమిటి? అది ఒక నియామకము. ఓ, వినండి. ఆయన, అనగా కీసుత్,
సమసత్మునకు వారసునిగా నియమించబడాడ్డు. ఓ, ఏదేను తోట నుండియే,
అపవాది దానిని ఎరిగియునాన్డు, మీరు డండి, ఆ పర్జల యొకక్ తీరుప్లో,
ఆ దినమున అకక్డ ఆ మాటను, అపవాది వినినపుప్డైయునన్ది. ఇటుల్ చెపెప్ను,
“మంటినుండి నీవు తీయబడితివి, గనుక నీవు తిరిగి మనెన్పోదువు; మరియు
సీత్ సంతానం సరప్ము యొకక్ తలను చిదగగొటుట్ను.” వాగాద్నం చేయబడిన ఒక
వితత్నము.
107 ఆ సంతానం కోసం సాతాను నిరంతర గమనించెను. హేబెలు
జనిమ్ంచినపుప్డు, వాడు ఇటల్నాన్డు, “అదిగోగ్ నీవకక్డ ఉనాన్వు, అదియే ఆ
వితత్నము.” మరియు వాడు హేబెలును చంపెను. వాని కుమారుడు, కయీను,
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హేబెలును చంపెను. మరియు హేబెలు చనిపోయిన వెంటనే, వాడు ఇటల్నాన్డు,
“నేను ఆ వితత్నమును పటుట్కునాన్ను.” వాడు దానిని చంపాడు. వాడు
ఇటల్నాన్డు, “నేను దానిని పటుట్కునాన్ను.” అయితే, హేబెలు మరణమునకు, షేతు
యొకక్ జననం తిరిగి పునరుతాథ్నమై యునన్ది. వారు ఎలా కిందకు వచిచ్రో
గమనించండి.
108 షేతు యొకక్ వంశావళి, దీనులైన, నీతిమంతులగు వయ్కుత్లు, వచిచ్రి; హనోకు
నుండి; నోవహు నుండి, జలపర్ళయం ముగింపు వరకు వచిచ్నది.
109 కయీను యొకక్ వంశావళిని డండి, తెలివైన వయ్కుత్లు, విదాయ్వంతులు,
విజాఞ్న శాసత్మెరిగిన వారైరి. పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపుప్టలేదా…యేసు చెపప్లేదా,
అదేమనగా, “రాజయ్ము యొకక్ కుమారులకంటె ఈ లోకము యొకక్ కుమారులు
యుకిత్పరులై యునాన్రు”? నేడు డా కయీను వైపు వారిని డండి:
తెలివైనవారు, విదాయ్వంతులు, సంశయవాదులు, చాలా మతపరమైనవారు;

డండి, చాలా మతపరమైనవారు, కానీ శాసత్వేతత్లు, భవన నిరామ్ణుకులు,
గొపప్ వయ్కుత్లు.
110 అలాంటి గొపప్ వయ్కుత్లను తీసుకోండి. థామస్ ఎడిసన్ ను డండి, చాలా
మంది గొపప్ వయ్కుత్లు. ఐన్ సీట్న్ ను డండి, ఈ లోకము యొకక్ మెదడులు,
వారు ఈనాడు, అటుల్-పిలవబడుచునాన్రు, పర్పంచము యొకక్ మెదడులు. కానీ
మనము మెదడును ఉపయోగించుటకు పర్యతిన్ంచము. మనము కీసుత్లో ఉనన్
మనసుస్ను మనలో ఉండనిసాత్ము, మరియు ఈ వాకయ్ము వైపుకు సి, మరియు
దానిని అటేల్ చెపాత్ము.
111 వైదయ్శాసత్పు వైదుయ్లు, మనము కలిగియునన్ వేటితోనైనా మనము వారికి
పర్ణామము చేసినపప్టికీ, అయిన వారిలో అనేకులు సంశయవాదులు,
హేతువాదులై యునాన్రు. ఈనాడు తెలివైన మరియు మేధావులైన పర్జలను

డండి. వారు అకక్డ ఆ వైపున, కయీను వైపున ఉనాన్రు.
112 అయితే దీనులు మరియు సాతీవ్కులైనవారిని డండి. అకక్డే మళీళ్ మీ
పునరుతాథ్నము ఉనన్ది. ఓ, పర్భువు యొకక్ నామము సుత్తింపబడును గాక! అకక్డే
మీరు ఉనాన్రు. గమనించండి.

…ఆయన అతణిణ్ సమసత్మునకును వారసునిగా నియమించెను,
ఆయనదావ్రాపర్పంచములనునిరిమ్ంచెను;

పర్పంచములను ఎవరు నిరిమ్ంచారు? కీసుత్. “కీసుత్ పర్పంచములను
సృషిట్ంచాడా?” అవును, అయాయ్. మనము మరి కొంచెం ముందుకు వెళాద్ము.

ఆయన దేవుని మహిమయొకక్ తేజసుస్ను, మరియు ఆయన
తతవ్ముయొకక్ రిత్ మంతమునైయుండి,…

ఎవరి మహిమయొకక్ తేజసుస్? దేవుని యొకక్ మహిమ. ఎవరి తతవ్ము
యొకక్ రిత్ మంతము? దేవుని తతవ్ము. ఓ, నేను దీనిన్ పేమిసుత్నాన్ను!

…లేక ఆయన తతవ్ముయొకక్ రిత్ మంతమునైయుండి, తన
మాటచేతసమసత్మునునిరవ్హించుచు…
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అకక్డే మీరు ఉనాన్రు. సమసత్మును నిరవ్హించే, వాకయ్ము. మతత్యి 24లో,
యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఆకాశమును మియు గతించును గాని, నా మాటలు ఏ
మాతర్మును గతింపవు.” ఆయన అనిన్ంటిని నిరవ్హిసాత్డు.
113 విజాఞ్న శాసత్ము దానిని అనగదొకక్టానికి పర్యతిన్ంచు , మరియు ఇటుల్
చెపుప్చునన్ది, “ఇది ఒక పాత పుసత్కము. ఇది అనువదించబడినది.”
114 రోమన్ కాయ్థలిక్ సంఘము, బిషప్ షీన్ డా ఇటల్నాన్డు, “అది నాలుగు
లేదా ఐదు వేరేవ్రు సారుల్ అనువదించబడినది, మరియు దానితో అంత
విషయమేమీ లేదు. మీరు దాని దావ్రా జీవించవలసినయెడల మీరు జీవించలేరు.”
కానీ ఆయన తన వాకయ్ం దావ్రా అనిన్టినీ నిరవ్హిసాత్డు. ఆమేన్. దాని విషయమై
నేను అదే అనుకుంటాను. నేను బైబిలు గర్ంథానిన్ నముమ్చునాన్ను.

…తన మహతుత్గల మాటచేత, (ఆయన మాటలో శకిత్ ఉనన్ది),
మన పాపముల విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి,…(ఇకక్డ

డండి) …శేషుఠ్డై ఉనన్త లోకమందు మహామహుడగు దేవుని
కుడిపారశ్ మున రుచ్ండెను;

115 పౌలు ఏమి చేయటానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు? దేవుడు కీసుత్లో సమసత్మును
సంకలిప్ంచాడని, మరియు కీసుత్ దేవుని యొకక్ రిత్మంతమైయునాన్డని

పించుటకు అతడు పర్యతిన్సుత్నాన్డు. ఆ మిగతా అధాయ్యమంతా ఆయన
ఏ విధంగా దేవ తల కంటెను, సమసత్ అధికారముల కంటెను గొపప్వాడు
అనన్ దానితో వయ్వహరించును. దేవ తలు ఆయనను ఆరాధించారు. పౌలు
ఆయనను ఘనపరచడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు.
116 ఇపుప్డు, నేను పర్యతిన్ంచగోరుచునాన్ను…నేను ఇంతకంటే
ముందుకు వెళళ్లేకపోయినచో, ఆ మిగతాదంతా కేవలం కీసుత్ను
ఘనపరచడమేయైయునన్ది. పౌలు ఇకక్డ ఏమి చెపుప్చునాన్డంటే, 11వ
అధాయ్యంలో వలెనే, మరియు అంతా పర్పంచము గురించి మాటాల్డెను. అతడు
ఇటుల్ చెపెప్ను, “‘నీవు నా కుమారుడవు, నేను నేడు నినున్ కనియునాన్ను’ అని
ఆయన ఏ—ఏ తతో చెపెప్ను?” శారా?
117 “పర్పంచము యొకక్ అంతమందు, అవి నశించిపోవును. లోకము
నశించును. కానీ ఆ…మరియు లోకపు సంగతులనిన్యు గతించును. ఆయన
ఉతత్రీయమువలె వాటిని మడిచివేయును. అవి పాతగిలిల్, మారచ్బడి, మరియు
గతించిపోవును. ‘కానీ నీవు నిలిచియుందువు. నీవు ఎపప్టికీ నిలిచియుందువు.
నీవు నా కుమారుడవు. నేను నేడు నినున్ కనియునాన్ను, మరియు ఎనన్టికి
నశించవు, మహామహుడగు దేవుని కుడిపారశ్ మున రుచ్నియునాన్వు.”’

కుడి పారశ్ ము అనగా ఏమిటి? దేవునికి ఒక కుడి చెయియ్ ఉండి, దానిపై
ఎవరో రుచ్నియునాన్రని కాదు.కుడిచేయిఅనగా “శకిత్ మరియు అధికారము,”

మి మీదను మరియు పరలోకములోను ఉనన్ పర్తిదానిపై అధికారానిన్
కలిగియునాన్డు. మరియు సమసత్ ఆకాశములు మరియు మియు ఆయనచే
సృషిట్ంచబడినవి.
118 ఇపుప్డు, ఈ గొపప్ పురుషుడు, ఈ గొపప్ వయ్కిత్ ఎవరు, కీసాత్? ఇకక్డ,
తండి, కుమారుడు, మరియు పరిశుదాధ్తమ్లో ఉనన్ దేవుడు, అది…ఇది ఒక
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తితవ్ము, కానీ ఇది వయ్కుత్ల యొకక్ తితవ్ము కాదు. ఇది ఒకక్ దేవుని యొకక్,
కారాయ్లయపు తితవ్ము.
119 ఆయన ఇశాయేలు పిలల్లను నడిపించు తండిగా ఉండెను. ఆ గొపప్
యెహోవా తండి, అది ఆయన యొకక్ కారాయ్లయమైయునన్ది. మరియు ఆయన

మిపై నివసించాడు, కుమారుడిగా పిలువబడాడ్డు. మరియు ఇపుప్డు ఆయన
తన సంఘములో జీవిసుత్నాన్డు, పరిశుదాధ్తమ్గా పిలువబడుచునాన్డు. ముగుగ్రు
దేవుళుళ్ కాదు; డు కారాయ్లయాలలోనునన్ ఒకక్ దేవుడు: తండి, కుమారుడు,
మరియు పరిశుదాధ్తమ్.

తండి అయిన దేవుడు అని, పర్జలు దేవుడిని ముగుగ్రు వేరేవ్రు దేవుళుళ్గా
చేయడానికి పర్యతిన్సాత్రు. ఆ కారణముచేతనే, దులు, మీరు ఎనన్ ,
మీరు ఎనన్ దీనిని ఒక దుని వదద్కు తీసుకురాలేరు, లేదు, దానినకక్డకు
తీసుకెళళ్లేరు. అతడు అలా చేయలేడు. అతనికి ఒక ఆజఞ్ ఇవవ్బడినది,
అదేమనగా, “నేను ఒకక్ దేవుడను.” ఒకక్ దేవుడు మాతర్మే ఉనాన్డు.
120 ఆఫికాలో వారు డు రకాలుగా బాపీత్సమ్ము ఇసాత్రు: వారు తండి కొరకు
ఒకసారి, కుమారుని కొరకు ఒకసారి, మరియు పరిశుదాధ్తమ్ కొరకు ఒకసారి
బాపీత్సమ్ము ఇసాత్రు. అపోసోట్లిక్ ఫెయిత్ మిషనువారు, ఆయన మరణానిన్

చి త్, ముఖము ముందుకి ఉంచి, డుసారుల్ బాపీత్సమ్ము ఇసాత్రు.
పశిచ్మ కోసాత్, లేదా రుప్ కోసాత్లో, సం రణ్ సువారత్ అని పిలువబడువారు,

డు సారుల్ వెనుకకు బాపీత్సమ్ము ఇసాత్రు, ఆయన…అది ఆయన సమాధిని
చిసుత్ంది అని చెపాత్రు.
మరియు అతడిటల్నాన్డు, “ఆయన మరణించినపుప్డు, ఆయన ముందుకు

పడిపోయెను.”
121 మరొక వయ్కిత్ ఇలా చెపెప్ను, “ఆగండి. మీరు ఒక వయ్కిత్ని తన వీపు పై
పాతిపెటాట్లి.” అవి కేవలం చినన్ పాచీన సాంకేతిక విషయాలు, మరి, వారిదద్
తపెప్ యునాన్రు; లేఖనానుసారముగా, వారిరువు తపెప్యునాన్రు.

ఇదిఉరీము తుమీమ్ము, ఇది దానిని సిథ్రపరుసుత్ంది.
122 ఇపుప్డు, ఇకక్డ, దానిని మనము చితీకరిదాద్ము మరియు ఈ రాతి,
అది ఎలా—ఎలా కనిపిసుత్నన్దో మనము దాద్ము. మీరు దానిని

డాలనుకుంటే, ఇదిగో అది ఇకక్డ ఉనన్ది. మొతత్ం మీద దాదాపు ఇరవై
ఐదు సంవతస్రాలు నేను సేవకునిగా ఉనాన్ను, నేను దానిని అధయ్యనం
చేసాను. మరియు సంఘములోని వరములను గురించి నేను చాలాసారుల్
ఆశచ్రయ్పోయాను. ఆ వరములు ఏమిటి? పర్వచనము, భాషలతో మాటాల్డడం,
భాషలకు అనువాదము చెపప్టం, దైవిక పర్తయ్కష్త, మొదలగునవి, అవనిన్
కీసుత్ దావ్రానే వచుచ్ను.
123 ఇపుప్డు డండి. కీసుత్ సమసత్ కారయ్ములకు శిరసెస్యునాన్డు. మరియు
ఆయన సంఘమునకు శిరసెస్యునాన్డు. మరియు మీరు ఎనన్డైనా ఒక పెదద్
వజానిన్ శారా? సరిగాగ్ కతిత్రించబడిన ఒక పెదద్ గొపప్ వజర్ము, దాని నుండి
విడగొటట్బడినటిట్, దాని నుండి కతిత్రించబడినటిట్, చినన్ చినన్ ముకక్లను అది
కలిగియుంటుంది. అదియే సరైన వజర్మును తయారు చేసుత్ంది. ఆ ముకక్లు
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దేనికొరకు? ఒక నిజమైన వజర్ము, అది బయటకు వచేచ్ మారగ్మేదనగా, ఒక
నిజమైన వజర్ము; అది కనుగొనబడినపుప్డు, అది కొటట్బడుతుంది.

నేను కింబరీల్లో ఉనాన్ను. ఆ వీధిలో వజాలను ఏరుకొనవచచ్ని, మీరు,
మీలో చాలా మంది, వినియునాన్రు, అది నిజమే. బిలీల్ మరియు నేను, మరియు
మిసట్ర్ బోసవ్ర్త్ ఉనాన్ము. కింబరీల్ వజాల గని యొకక్ అధయ్కుష్డు, తీసుకొని
వెళెళ్ను…అకక్డ జరిగిన టములో అతడు నా దావ్రపాలకుడు. మరియు
వారు మమమ్లిన్ అచచ్టకు తీసుకొనివెళాళ్రు. మరియు కేవలం…వారు వాటిని
దాదాపు, ఓ, దాదాపు మి కింద పదిహేడు వందల అడుగుల వరకు తర్వువ్తారు.
అవి బయటకు వచెచ్ను, ఒక నీలిరంగు రాయి, ఇకక్డ మీకు దొరికే నీలిరంగు
రాయివంటి, పెదద్ నీలిరంగు రాయి. మరియు ఆ సాథ్నికులు, వాటి ధరను
పెంచడానికి, వారు తర్వివ్, మిలో పదిహేడు వందల అడుగుల లోతున వాటిని
పెడతారు. మీరు అకక్డ నది వదద్కు వెళిళ్నచో, వందల మైళళ్ వరకు వారు
దానికి కాపలాను ఉంచుతారు. పది-గాయ్లనల్ బకెటుల్, రెండు తీసుకొని, మరియు

రిత్గా—ఇసుకతో నింపి, దానిని తీసుకొనండి, మరియు మీరు దానితో
ఇంటికి చేరుకోగలిగితే చాలు, మీరు ఒక కోటీశవ్రుడు అవుతారు, అందులో అనేక
వజాలు ఉంటాయి అని అతడు చెపాప్డు. కానీ వాటి ధరను అలాగే అధికముగా
ఉంచుటకు, వారు పనిచేసి మరియు వాటిని తర్వివ్ పెటట్వలసియునన్ది.
124 ఇపుప్డు, వజర్ము, అది బయటకు వచిచ్నపుప్డు, అది కేవలం ఒక పెదద్,
నునన్టి, గుండర్ని, గాజు ముకక్ వంటిది. ఒక నీలపు వజర్ము ఉంటుంది, నలల్ని
వజర్ము, పచచ్నిది, మరియు ఒక సప్టికమైన వజర్ము, తెలల్ని వజర్ము ఉంటుంది.
కానీ అది బయటకు వచిచ్నపుప్డు…పిదప అది తయారు చేయబడి మరియు
ఉపయోగించబడునపుప్డు, ఆ వజర్ము ఒక భాగమును కోలోప్వలసియునన్ది.
మరియు అది దానిలోనుండి ఆ—ఆ ముకక్లను కోలోప్వలసియునన్ది. చినన్
ముకక్లను కొటిట్వేయుదురు, ఎందుకనగా, అది నేరుగా కాంతిలోనికి, అలా,
వచిచ్నపుప్డు, అది మెరుసుత్ంది. ఆ ముకక్, ఆ మెరుపును తెచేచ్ది ఏమిటనగా,
అది కతిత్రించబడిన విధానమే. అది కతిత్రించబడినది, ముకక్లు చేయబడినది,
మరియు పిదప, అటుల్ చేయబడినపుప్డు, అది ఒక కాంతిని పర్కాశింపజేసుత్ంది.
మరియు ఒకటి పచచ్ని కాంతిని, మరొకటి నీలపు కాంతిని, మరియు బహుశా
మరొకటి, పసుపు పచచ్ని కాంతిని, మరియు ఎరర్ని కాంతిని ఇసుత్ంది. మరియు
ఒక వరష్ధనసుస్ వలె, దాని నుండి వివిధ రకమైన వెలుగులు విరజిలుల్తాయి.
“వజర్ములో అగిన్,” అని వారు దానిని అంటారు.
125 ఇపుప్డు, ఆ కాంతులలో పర్తి ఒకక్టి వరములను చిసుత్ంది. అయితే, అది,
కీసుత్ మాతర్మే ఆ వజర్మైయునాన్డు. మరియు లోకానికి ఒక వెలుగు వలె తనను
తాను తిరిగి పర్తిబింబించుకొనునటుల్, వచిచ్, మరియు నలుగగొటట్బడి, మరియు
గాయపరచబడి, మరియు ముకక్లు చేయబడినది ఆయనే. ఆయనే ఆ మాసట్ర్
వజర్మైయునాన్డు.
126 మీరు ఊహించగలరా, మి అనేది ఒకటి లేకముందే, వెలుగు అనేది
లేకముందే, నకష్తర్ం అనేది ఒకటి లేకముందే, ఏదీ లేకముందే? ఆతమ్ యొకక్ ఒక
గొపప్ ఊట, పర్వహించుచుండెను, మరియు ఈ ఊట నుండి అతయ్ంత సవ్చఛ్మైన
పేమ వచిచ్నది, ఎందుకనగా దాని నుండి రావడానికి పేమ తపప్ మరేమియు లేదు.
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ఇపుప్డు, మనము, ఈ దినమున, మనము పేమ అని దేనినైతే పిలుసుత్నాన్మో,
అది వంకర చేయబడిన పేమ. అయితే మనము కేవలం దానియొకక్ సారానిన్
పొందుకునన్చో, లేదా ఆ పేమలో కొదిద్ భాగానిన్ పొందుకునన్చో, అది మన
మొతత్ం అభిపాయానేన్ మారేచ్సుత్ంది.
127 అపుప్డు ఈ పర్ధాన ఊటనుండి, ఈ వజర్మునుండి, అకక్డ నుండి మరొక
కాలువ వచిచ్నది, మరియు అది నీతి అని పిలువబడినది, సం రణ్ముగా
నీతియే. ఇపుప్డు, అందునిమితత్మే మనము ధరమ్శాసాత్నిన్ కలిగియుండవలసి
యుండెను. ఆ కారణం చేతనే ధరమ్శాసత్ం తీరుప్ను కలిగియుండవలసి యునన్ది.
ఏ తీరుప్ అయినా ధరమ్శాసత్మును అనుసరించనిచో, అపుప్డు ధరమ్శాసత్ము ఏ
మంచి చేయదు. మరియు ధరమ్శాసత్ము దావ్రా తీరుప్ తీరచ్బడినపుప్డు, అది
మరణానిన్ తీసుకు వసుత్ంది, మరియు సవ్యంగా దేవుడే తపప్ ఆ అపరాధ
రుసుమును చెలిల్ంచువారెవ లేరు. మరియు ఆయన మన మరణముకు
అపరాధ రుసుమును చెలిల్ంచాడు, మరియు మనము ఆయన దావ్రా దేవుని నీతి
అగునటుల్, మన పాపములను ఆయన మీద వేసుకునాన్డు.
128 ఇపుప్డు, ఈ గొపప్ వెలుగులు బయటకు వెళిళ్నపుప్డు, లేదా ఆతమ్ యొకక్
గొపప్ కిరణాలు: పేమ, శాంతి, అకక్డునన్వనిన్ , అవే. అకక్డ బాధ అనేది
లేదు. ఏ—ఏ దేవ్షము లేనే లేదు, ఏ కకష్ లేదు; ఈ ఊట నుండి అవి రాలేవు.
అది యెహోవా. అది యెహోవా దేవుడు. మరియు ఇపుప్డు, వేదపండితులు
దీనిని పిలుసుత్నన్టుల్గా, దానిలోనుండి ఒక థియోఫనీ బయటకు వెళెళ్ను, మరది,
లేఖనములో, ఆ “లోగోస్,” అని పిలువబడినది, దేవుని నుండి బయటకు వెళిళ్న
లోగోస్. దీనిని వివరించటం కషట్ం, కానీ అది దేవుని యొకక్ ఒక భాగము.
129 ఇపుప్డు, ఏమి జరిగినదంటే. ఓ! మనిన్ంచండి. నేను—నేను—నేను
దీనిలోనికి వచాచ్ను, నేను దేనినైతే పేమిసాత్నో సరిగాగ్ అకక్డికి ఇది ననున్
తీసుకొనివచుచ్ను. శారా? ఆ లోగోస్, మరియు ఈ గొపప్ ఊట, ఆదియు
లేదా అంతమును లేని ఈ గొపప్ ఆతమ్ యొకక్ ఊట; ఈ గొపప్ ఆతమ్, సృషిట్లో
ఏరప్డటం పారంభించినది, మరియు దాని నుండి బయటకు వెళిళ్న లోగోస్
దేవుని యొకక్ కుమారుడు. ఆ ఆతమ్ కలిగియునన్ ఏకైక దృశయ్ పం అదే. మరియు
అది ఒక థియోఫని, అనగా ఒక శరీరము, మరియు ఆ శరీరము ఒక మానవునిలా
ఉండెను.
130 అది ఆ బండ పర్కక్గా—పర్కక్గా వెళిళ్నపుప్డు…మోషే దానిని శాడు.
మరియు అతడు దానివైపు సి, ఇటల్నాన్డు, “అది ఒక మనిషి యొకక్ వెనుక
భాగం వలె కనిపించినది.”

అది మనం ఇకక్డ చనిపోయినపుప్డు మనం పొందుకునే శరీరం
వంటిదేయై యునన్ది. “ సబంధమైన ఈ గుడారము శిథిలమైపోయినను,
ఇదివరకే మన కొరకు ఒకటి వేచియునన్ది.” అదియే అది. మరియు అది
దేవుని యొకక్ కుమారుడైన థియోఫనీయై యునన్ది. మనము శరీరములో
ఉంచబడాడ్ము గనుక, ఆ కుమారుడు, ఆ లోగోస్, శరీరధారిగా మారెను. మరియు
ఆ థియోఫని, ఆ లోగోస్, ఇకక్డ మన మధయ్, శరీరముగా మారెను, మరియు అది
నివాస సథ్లమే గానీ మరొకటి కాదు, ఎందుకనగా ఆ ఊట మొతత్ం ఆయనలో
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నివసించెను. ఓ, మీరు దానిని సుత్నాన్రా? అది అకక్డ ఉనన్ది. ఆయనే ఆ వయ్కిత్,
ఆ, యొకక్…
131 ఇకక్డ డండి. ఇపుప్డు వెంటనే హెబీ పతిక, 7వ అధాయ్యానికి
తిపుప్దాము, దేవుని చితత్మైయుయ్ండగా, కేవలం ఒకక్—ఒకక్ కష్ణము కృప
నిమితత్మైయునన్ది. ఇకక్డ అది ఎలా ఉనన్దో మనం దాద్ం. అబాహాము!

మనకు ఎంత సమయం ఉనన్ది? మనకు పది నిమిషాలు ఉనాన్యి. సరే.
మనము దీనిని దాద్ము, పిదప తరావ్త, తరావ్త, లేదా పర్భువు చితత్మైతే
ఆదివారము దానిని ముగించుదాము.
132 అబాహాము రాజులను సంహరించి తిరిగి వచుచ్చుండెను.

ఏలయనగాఈమెలీక్సెదెకు,షాలేమురాజు,…
షాలేము అనగా ఎకక్డ, ఎవరు, ఏమిటి అనన్ది ఎంతమందికి తెలుసు?

యె షలేము.
…షాలేమురాజును, మహోనన్తుడగు దేవుని యొకక్

రాజకుమారుడు, రాజులను సంహారముచేసి, తిరిగి వచుచ్చునన్
అబాహామునుఎవడుకలిసికొనిఅతనినిఆశీరవ్దించెనో;

వినండి.
యెవనికి అబాహాము అనిన్టిలో పదియవవంతు ఇచెచ్నో; అతని
పేరుకు మొదట నీతికి రాజనియు,… తరువాత సమాధానపు
రాజనియు,అరథ్మిచుచ్నటిట్షాలేమురాజనిఅరథ్ము;
అతడుతండిలేనివాడును,తలిల్లేనివాడును,వంశావళిలేనివాడును,
జీవితకాలమునకు ఆదియైనను జీవనమునకు అంతమైనను
లేనివాడునైయుండి;…

133 షాలేము నుండి ఒక రాజు వచిచ్, మరియు రాజులను సంహరించి వచుచ్చునన్
అబాహామును కలుసుకొనెను. మరియు ఈ రాజునకు తండి లేడు, తలిల్
లేదు, జీవితకాలమునకు ఆదియైనను లేదా జీవమునకు అంతమైనను లేదు.
అబాహాము ఎవరిని కలుసుకొనెను? ఇపుప్డు ఆలోచించండి. ఆయనకి ఏ
తండి లేడు; ఆయనకి ఏ తలిల్ లేదు. ఆయన పారంభమైన ఒక కాలము లేదు,
మరియు ఆయన అంతమయేయ్ ఒక సమయము లేదు, కావున అదే షాలేము
రాజు నేడు జీవించుచుండవలసి యునన్ది. ఆమేన్. మీరు దానిని శారా?
అది ఆ దేవుని కుమారుడైయునన్ ఆ థియోఫనీయైయుండెను. ఏ షాలేము? అది
పైనునన్ ఆ యె షలేము, అది అబాహాము, ఆశీరవ్దించబడినవాడై, దేవుడు
దేనికి శిలిప్యు, నిరామ్ణకుడైయునాన్డో, ఆ పటట్ణము కొరకు ఎదురు సినదై
యునన్ది. అతడు గొరె చరమ్ములను మరియు మేక చరమ్ములను వేసుకొని,
పర్తిచోటా సంచరించాడు, నిరాశర్యుడై, సంచరి త్, దేవుడు దేనికి శిలిప్
నిరామ్ణకుడైయునాన్డో ఆ పటట్ణం కొరకు ఎదురు శాడు. మరియు అతడు
తిరిగి వచుచ్చుండగా, ఆ షాలేము యొకక్ రాజును కలుసుకొనెను, మరియు
అతని మొతత్ంలో పదియవ భాగమును చెలిల్ంచాడు. ఆమేన్. అది ఆయనే. ఓ,
గాహం సహోదరుడా, అది ఆయనే. అది ఆయనే.
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అబాహాము మరలా ఆయనను శాడు. ఒక రోజు అతడు గుడారంలో

రొచ్నియునాన్డు. అకక్డికి రావడానిన్, అతడు శాడు, మరియు ముగుగ్రు
వయ్కుత్లు రావడానిన్ అతడు శాడు.
134 మీకు తెలుసా, ఒక కైసత్వుని విషయమై ఏదో ఉనన్ది, అతడు దానిని

సినపుప్డు ఆ ఆతమ్ గురించి అతనికి తెలుసుత్ంది. అతడు…అతనికి అది
తెలుసుత్ంది అంతే. దాని విషయమై ఏదో ఆతమ్ సంబంధమైన సంగతి ఉనన్ది.
ఆతమ్ సంబంధమైన విషయాలు ఆతమ్ సంబంధంగానే వివేచించబడతాయి. మీకు
తెలుసు కదా. అతను నిజంగా జనిమ్ంచినటల్యితే, అతడు దానిని చెపప్గలడు. “నా
గొరెలు నా సవ్రము వినును.”
135 మరియు ఏదో ఉనన్దని అతడు ఎరిగియునాన్డు. అతడు బయటకు పరుగెతిత్
ఇటుల్ చెపెప్ను, “నా పర్భువా, లోపలికి రముమ్. రొచ్నుము. కొంతసేపు ఆగుము.
నేను వెళిళ్ రొటెట్ను తెచిచ్ నీ చేతిలో ఉంచెదను. నేను నీ పాదములు కడిగెదను.
నీవు—నీవు ననున్ దరిశ్ంచడానికి వచిచ్తివి గనుక, విశాంతి తీసుకొనుము,
పిదప నీ పర్యాణమును కొనసాగించుము.” ఫలించని మిలో, పర్భువు
యొకక్ తృణీకరించబడిన కొదిద్మందితో, ఆ మారాగ్నిన్, ఆ కషట్మైన మారాగ్నిన్
తీసుకొనుచునాన్డు.

అయితే, లోతు అకక్డ ఐశవ్రయ్ములలో జీవించుచునాన్డు. సహోదరుని
కొడుకు, కానీ అతడు అకక్డ పాపంలో జీవిసుత్నాన్డు. అనేక ఐశవ్రయ్ము-లు
దానినే అనగా పాపమునే ఉతప్తిత్ చేయును.
136 కావున అబాహాము వారిని అకక్డికి తీసుకొని వచెచ్ను, కొనిన్ నీళుళ్ తెచిచ్
మరియు వారి పాదములు కడిగెను. అతడు పశువుల మందకు పరుగెతిత్, ఒక
కొవివ్న డను మందలోనుండి తెచిచ్, దానిని చంపాడు; సిదధ్పరచుటకు, దానిని
ఒక పనివానికి అపప్గించెను. మరియు ఇటుల్ చెపాప్డు, “శారా, నీవు మెతత్ని పిండి
పిసికి రొటెట్లు చేయుము.”

మెతత్గా పిసికి చేయడం, అంటే, ఏమిటో మీకు తెలుసు కదా. మీకు
తెలుసా, అమమ్ ఒక పాత, ఒక చీలిక వంటిదానిని, ఆ—ఆ భోజనపు తొటిట్లో
కలిగియుండేది. వాటిలో జలెల్డ కలిగియునన్ ఒక దానిని మీరు ఎపుప్డైనా

శారా? మరియు మీరు దానిలో ఒక చీలికను కలిగియుంటారు, మీరు పిండిని
మెతత్గా చేసాత్రు, మీకు తెలుసా; మరియు అలా బరువు ముదద్ను కలిపి, అలా
మెతత్గా చేసాత్రు. అమమ్ అలా చేయడం నేను చాలా సారుల్ శాను, ఆ చీలిక,
దానికి చినన్ తీగల పొర వంటిది ఉంటుంది. ఆమె ఆ పిండిని తీసుకొని, దానిని
అలాజలెల్డ పడుతుంది, మీకు తెలుసా, మరియు దానిని ముందుకు వెనుకుఅలా
తడుతుంది. అపుప్డు ఆ చీలికను తీసుకుని అదంతా కిందకు పడడానికి, దానిని
అలా చు ట్ తడుతుంది. మరియు అపుప్డే అకక్డకు వెళిళ్ ఆ పెదద్తిరుగలి మిలుల్
వదద్ మేము పిండి పటిట్ంచుకోవలసియునన్ది; మరియు మీకు తెలుసా, బరువైన,
పెదద్ మిలుల్ రాళుళ్, అసలైన జొనన్రొటెట్ను అవి తయారు చేయును. దానిపై మీరు
రోజంతా, మొదుద్లను కోయవచుచ్ను.
137 కావున అపుప్డు, ఇటుల్ చెపాప్డు, “పిండిని మెతత్గా పిసుకుము, తవ్రగా
చేయుము. మరియు ఇకక్డ పొయియ్ మీదనే కొనిన్ మొకక్జొనన్ రొటెట్లు చేయుము,
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వెంటనే చేయుము.” మరియు వారు ఆవును పాలు పితికి మరియు కొనిన్ పాలు
తెచాచ్రు. మరియు వారు, దానిని చిలికి, కొంచెం వెనన్ను చేశారు. మరియు
పిదప వారు వెళిళ్ డను చంపి మాంసం తెచాచ్రు, మరియు వారు ఆ
మాంసమును వేయించారు. మజిజ్గ, జొనన్రొటెట్, మరియు వేడి మొకక్కొనన్ రొటెట్ల
మీద యడానికి కొంచెం వెనన్ను చేశారు. ఓ, అది చాల బాగుంది. మరియు
వారు అకక్డ అనిన్ంటినీ పరిచారు. మరియు అతడు దానిని తీసి ఈ ముగుగ్రు
వయ్కుత్లకి వడిడ్ంచాడు.
138 మరియు వారు తినుచుండగా, వారు సొదొమ వైపు త్ ఉండిరి.
మరియు కొదిద్సేపటి తరావ్త, వారు లేచి వెళళ్డం పారంభించారు. మరియు
ఆయన ఇటుల్ చెపాప్డు, “అబాహామా…” ఇటుల్ చెపెప్ను, “నీవు దానిని నా నుండి
దాచియుంచవు.”
139 “నేను చేయబోవుదానిని, నీకు దాచియుంచలేను. నేను అకక్డికి
వెళుళ్చునాన్ను. సొదొమ యొకక్ పాపములు నా చెవినపడాడ్యి.”

ఆ మనిషి ఎవరు? తన వసత్ములపై అంతా దుముమ్ ళితో, ఒక డ
మాంసానిన్ తిను , మరియు ఆవు పాలు తాగు , మరియు కొనిన్ మొకక్జొనన్
రొటెట్లును, మరియు వెనన్ను తిను అకక్డ రుచ్నన్ ఆయన ఎవరు. ఈ
వింత వయ్కిత్ ఎవరు? ఇదద్రు, లేదా ముగుగ్రు, అకక్డ రొచ్ని యునాన్రు. ఆయన
వసత్ముల మీద అంతా దుముమ్ ఉనన్ది. ఓ, అవును, “మేము ఒక ర దేశము
నుండి వచాచ్ము.” అవును, చాలా రము. మరియు కావున ఆయన చెపెప్ను…
మంచిది, వారెవరు?
140 ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “అతడు మికి వారసుడైయునాన్డని చుటను
బటిట్, అబాహాముకు దీనిని నేను దాచలేను.” ఆమేన్. “నేను నా రహసాయ్లను
బయలుపరుసాత్ను,” మరో మాటలో చెపాప్లంటే, “ మికి వారసులైన వారికి
తెలియజేసాత్ను.” ఈనాడు సంఘము అచచ్టనే ఉండవలసియునన్ది. అది
నిజము. దేవుని యొకక్ రహసాయ్లను పొందండి, మీరు ఎలా నడుచుకోవాలో,
ఎలా పర్వరిత్ంచాలో, మరియు ఏమి చెయాయ్లో, ఎలా నడవాలో, మరియు
ఎలా జీవించాలో తెలుసుకోండి. మనము మికి వారసులమైయునాన్ము.
నిజము. ఆయన వాటిని మీకు బయలుపరచును, ఎందుకనగా ఆయన దేనిని
దాచియుంచడు. అందువలనే ఈ విషయాలు జరగడం మనం సుత్నాన్ము.

లోకము ఇటల్ంటుంది, “ఓ, అది ఒక ఢ భకుత్ల గుంపు.” వారిని అలా
అననివవ్ండి. అయితే మికి వారసులైన వారికి ఈ విషయాలు తెలుసు. [టేపుపై
ఖాళి ఉనన్ది—సంపా.]

…ఎందుకనగావారుదేవునికుమారులుఅనిపిలువబడెదరు.
సాతివ్కులు అయిన వారు ధనుయ్లు: ఏలయనగా వారు
లోకమునుసవ్తంతించుకొందురు.

ఆయన తన రహసాయ్లను వారికి తెలియజేసాత్డు, వాటిని వారికి
బయలుపరుసాత్డు, ఏమి చేయాలో మరియు ఎలా జీవించాలో వారికి

పిసాత్డు, ఈ లోకపు విషయాలను విడిచిపెటిట్; దైవభకిత్తో నడుచుకుం
మరియు దైవభకిత్తో జీవి త్, ఈ పర్సుత్త పర్పంచంలో, ఆయనతో పాటు
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నడుచుటను పిసాత్డు. లోకము ఏమి అనాలనుకుంటుందో వారిని
అననివవ్ండి.
141 కావున ఆయన చెపెప్ను, “నేను అబాహాముకు ఈ రహసాయ్నిన్ దాచలేను,
ఎందుకనగా, అతడు మికి వారసుడని చుటను బటిట్యైయునన్ది. కానీ,”
ఆయన చెపెప్ను, “నేను సొదొమను నాశనం చేయడానికి వెళుళ్చునాన్ను. నేను
అకక్డకు వెళుళ్చునాన్ను.”
142 “అయాయ్, నీవు ఏమి చేయబోవుచునాన్వు? నీవు ఎకక్డ నుండి వచాచ్వు?
ఇదంతా దేని గురించి?”
143 దీనిని కనుగొనాన్డు, ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “మరియు అబాహామా, మరొక
విషయం, నేను నీకు ఇచిచ్న ఈ వాగాద్నము కొరకు నీవు ఇరవై-ఐదు సంవతస్రాలు
వేచియునాన్వు. నీవు ఇరవై-ఐదు సంవతస్రాల కితం నుండే, ఈ శిశువు కోసం,
ఆ దుసుత్లను, ఆ—ఆ పినున్లను మరియు సమసత్మును సిదధ్పరచావు. నీవు
ఇంక నాపై వేచియునాన్వు. ఇపుప్డు, సరిగాగ్ జీవ కాలమున, నేను నినున్
దరిశ్ంచబోవుచునాన్ను, జీవకాలమున, వచేచ్ నెల నేను నీతో ఉంటాను.”
144 మరియు శారా, ఆ వెనుక గుడారములో ఉనన్ది. మరియు ఈ వయ్కిత్, తన
వీపు గుడారము వైపుకు తిరిగియుండి ఇలా, అబాహాముతో మాటాల్డుచుండెను.
మరియు శారా ఇటల్నన్ది, “హహ్!”
145 ఆయన అడిగాడు, “శారా ఎందుకు నవివ్నది?” హో-హో-హో! దాని సంగతి
ఏమిటి? అది ఒక మనసును చదువుటయే, అది కాదా? “శారా నవువ్టకు గల
కారణము ఏమిటి?”

శారా ఇటల్నన్ది, “లేదు. నేనసలు నవవ్లేదు.”
146 ఇటల్నాన్డు, “ఓ, అవును, నీవు నవివ్తివి.” ఆమె భయపడినది. ఆమె
వణుకుచునన్ది. ఆమె ఆ వెనుక గుడారములో ఏమి చేయుచునన్దో
ఎరుగగలిగినటిట్, ఆయన ఎవరు? అది ఈనాడు మనతో ఉనన్టిట్ అదే దేవుడు.
అదే వయ్కిత్. ఆయనకు దాని గురించి అంతయు తెలియును. శారా? మీకు
అవసరమైన కొలది ఆయన దానిని బయలుపరచును. శారా?
147 “నీవు దేని గురించి నవువ్చునాన్వు?” డండి, ఆయన వీపు దానివైపు
ఉనన్ది. పరిశుదధ్ గర్ంథము అలా పేరొక్నన్ది, అదేమనగా, “ఆయన వీపు డేరా వైపు
ఉండెను.” కానీ, ఆయనకు అది తెలియును. “అకక్డ వెనుక, దీనిని చేయుచునన్,
ఆమె ఎవరనన్ది తెలియును?” మీరు శారా? కావున, ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను,
“నేను నినున్ దరిశ్ంచబోవుచునాన్ను.”
148 ఈ వింత వయ్కిత్ ఎవరు? ఏమి జరిగినదో మీకు తెలుసా? ఆయన
నేరుగా బయటకు నడిచివెళిళ్ మరియు అదృశయ్మైపోయెను. మరియు అది
సరవ్శకిత్మంతుడైన దేవుడు, యెహోవా, ఆ గొపప్ ఊట, ఆ థియోఫనీ, ఆ లోగోస్
అని పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపెప్ను.
149 కొంతకాలం కితం, ఎవరో బోధకుడు నాతో ఇలా అనాన్డు, “బెన్ హామ్
సహోదరుడా, వాసత్వానికి అది దేవుడని మీరు అనుకొనరు, కదా?”
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150 నేను ఇటుల్ చెపాప్ను, “అది దేవుడని, ఎలోహిం అని పరిశుదధ్ గర్ంథము
చెపెప్ను.” అనగా, ఆయన సరవ్శకిత్మంతుడైన దేవుడు, ఆ ఎలష్దాద్యి, అది నిజం,
బలమును-ఇచేచ్వాడు, సంతృపిత్పరచువాడు. ఆమేన్.
151 ఓ, నేను భకిత్ పారవ్శము నొందుచునాన్ను! దానిని రిచ్ ఆలోచించండి.
ఇదిగో, ఇకక్డ ఆయన ఉనాన్డు. ఇపుప్డు ఇకక్డ ఆయన ఎవరో నేను మీకు

పించబోవుచునాన్ను, అపుప్డు కుమారుడు ఎవరో మీరు సాత్రు. అది,
తాను “యేసు” అనే మానవ పేరును పొందకమునుపు, యేసుయైయునాన్డు.
152 ఆ రోజు ఆ ఊట వదద్ నిలబడాడ్రు. మరియు వారంద తాగుచుండిరి, మీకు
తెలుసా, మరియు, “అరణయ్ంలో నీళుళ్ కలిగియుండుట,” మరియు అటువంటి
కారయ్ములైయునన్వి. ఆయన చెపెప్ను…వారు ఆ మనాన్ను మరియు వాటిని
తినుచునాన్రు. వారిటల్నాన్రు, “మా పితరులు, అరణయ్ంలో నలభై సంవతస్రాలు
మనాన్ను తినాన్రు.”
153 ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “మరి అయిన వారంద , చనిపోయిరి.”
ఇటల్నాన్డు, “పరలోకము నుండి, దేవుని యొదద్ నుండి దిగివచిచ్న జీవాహారము
నేనే. ఈ ఆహారమును తినువాడు ఎనన్టికి మరణించడు.”
154 ఇటల్నాన్రు, “మంచిది, మా పితరులు ఆతమ్ నుండి పానము చేసియునాన్రు,
అరణయ్ములో వారిని వెంబడించిన, ఒక ఆతీమ్య బండ నుండి తాగియునాన్రు.”
155 ఆయన ఇటుల్ చెపాప్డు, “నేనే ఆ బండను.” మహిమ! యోహాను సువారత్, 6వ
అధాయ్యం.

“ఎందుకు,” వారు ఇటల్నాన్రు, “ఏమిటి?”
“అవును. అది నిజము.”

156 “ఎందుకు,” అతడిటల్నాన్డు, “నీకు…నీకు యాభై ఏండుల్ అయినా లేవు.”
అవును, ఆయన యొకక్ పని ఆయనను కొదిద్గా వృదుధ్ని వలె కనపడునటుల్
చేసినది కానీ, ఆయనకు ముపెప్ ఏండుల్ మాతర్మే. ఇటల్నాన్డు, “నీకు యాభై ఏళుళ్

డా లేవు, ఎనిమిది లేదా తొమిమ్ది వందల సంవతస్రాలు కితమే చనిపోయిన,
అబాహామును నువువ్ శావని చెపుప్చునాన్వా? నీవు ఒక దయయ్మని ఇపుప్డు
మేము ఎరిగియునాన్ము.”
157 ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “అబాహాము ఉండక మునుపే నేను ఉనాన్ను.” అదిగో
ఆయన అకక్డునాన్డు. ఆ ఉనన్వాడు ఎవరు? అనిన్ తరాలకు ఒక నితయ్మైన
నామము. అది ఆ…ఆ మండుచునన్ పొదలో ఉనన్ ఆ అగిన్సత్ంభము, “నేను
ఉనన్వాడును అనువాడనై యునాన్ను.” అదిగో ఆయన అకక్డునాన్డు, ఇకక్డ
దేవుని కుమారునిగా పిలువబడినటిట్, ఆయన కలుగజేసిన ఆ థియోఫని, ఆ
ఉనన్వాడు, ఆ యెహోవా.
158 తోమా ఇటల్నాన్డు, “పర్భువా, తండిని మాకు కనపరచుము మరియు అది
మముమ్లను తృపిత్ పరచును.”
159 ఇలా అనాన్డు, “నేనింతకాలము మీతో ఉండినను, నీవు ననున్ ఎరుగవా?”
ఇటుల్ చెపెప్ను, “నీవు ననున్ సినపుప్డు, నీవు తండిని సెదవు. ‘నీవు
తండిని మాకు కనుపరచుము’ అని యేల చెపుప్చునాన్వు? తండి మరియు నేను
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ఒకక్టైయునాన్ము. నా తండి నా యందు నివసించుచునాన్డు. నేను కుమారుడు
అని పిలువబడే గుడారానిన్ మాతర్మే. తండి నాలో నివసించును. ఆ కియలు
చేయునది నేను కాదు కానీ, నా యందు నివసించుచునన్ నా తండియే. ఆ కియలు
చేయునది ఆయనే, నేను కాదు.”
160 ఇపుప్డు, అకక్డ వెనుక నిలబడి, మరలా, మోషే ఆయనను సెను, ఆయన
యొకక్ వెనుక భాగమును శాడు, ఇటుల్ చెపాప్డు, “మనిషి యొకక్ వీపు వలె
కనిపించెను,” అది దేవుని నుండి బయటకు వెళిళ్న లోగాస్.
161 అపుప్డు ఏమి జరిగినది? ఇది దేవుడే. మరియు ఆయన లోగాస్ నుండి
శరీరముగా మారడానికి కారణం…ఏమిటి…? మీరెలా…? దానికి ఏమైనది?
దానికి ఐదు నిమిషాల ముందు, ఆయన ఒక…ఆయన లోగాస్ యైయునాన్డు.
అయితే ఆయన ఏమి చేశాడు? ఆయన అచచ్టకు చేరుకునాన్డు…
162 ఇపుప్డు, మన శరీరాలు పర్పంచంలోని పదహారు విభినన్ లకాలతో
తయారు చేయబడాడ్యి. మనము దానిని ఎరిగియునాన్ము. అది పొటాషియం,
మరియు—మరియు—మరియు కొదిద్గా కాలిష్యం, మరియు—మరియు
పెటోలియం, మరియు విశవ్కాంతి, మరియు అణువులు, మరియు మొదలైన
వాటితో తయారుచేయబడినది. అవనిన్ కలపబడి, ఈ శరీరానిన్ తయారు
చేసాత్యి, మి యొకక్ ళి నుండి అవి వచుచ్ను. మీరు ఆహారం తింటారు.
మీరు ఆహారం తింటుండగా, అది మారిపోవును… ళి నుండి, మరియు అది

ళి నుండి వచిచ్నది, మరియు అది కేవలం—కేవలం అటేల్ కొనసాగును.
మీ శరీరము, మీ శరీరము ఒక గుఱఱ్ము యొకక్ శరీరము, లేదా ఒక ఆవు
యొకక్ శరీరము, లేదా మిగతా దేనికంటెను, భినన్మైనదేమీ కాదు. అది కేవలం
మాంసం మాతర్మే.
163 మరియు, అబాబ్యీ, నీవు శరీరానిన్ మహిమపరుసుత్నాన్వు; కానీ నా
స దరుడా, ఆ ఆతమ్ లోపల ఒక అంతరాతమ్ను కలిగియునన్ది. అది నిజం.
అయితే ఒక జంతువు లాగానే, మీ శరీరము మి యొకక్ ళి మాతర్మే.
మీ శరీరము ఒక జంతువు కంటె ఎకుక్వేమీ కాదు. మరియు మీరు శరీరముపై
మరియు మీరు సేవాటిపై కోరికను కలిగియుండి, సీత్లపై మోహానిన్
కలిగియుండి, ఈ విభినన్ విషయాలపై మోహానిన్ కలిగియునన్యెడల, అదింక
ఒక జంతువే. అది నిజము. అది నిజము. మీరు దానిని చేయ డదు. దేవుని
ఆతమ్ మిమమ్లిన్ నడిపించి మరియు మిమమ్లిన్ దానికంటే ఉనన్తమైన సథ్లములో
పెడుతుంది. అది ఖచిచ్తంగా నిజం.
164 ఇపుప్డు, మరియు ఇకక్డ, ఈ గొపప్ థియోఫనీ అకక్డ నిలబడియునన్ది.
ఏమిటి…ఆ గొపప్ యెహోవా దేవుడు, ఆయన ఏమి చెపాప్డో మీకు తెలుసా?
ఆయన అకక్డకు చేరి మరియు ఒక పిడికెడు అణువులను తీసుకుని, కొదిద్గా
వెలుగును తీసుకుని, మరియు దానిని, ఇలా పోశాడు, “ఫు,” అని అనాన్డు, ఒక
శరీరము వచిచ్నది, మరియు నేరుగా దానిలోనికి వెళాళ్డు. అంతే.
165 ఇటల్నాన్డు, “గాబియే , ఇకక్డకు రముమ్,” ఆ గొపప్ పర్ధాన త వచెచ్ను.
ఇంకా ఇటల్నాన్డు, “ వ్.” “దానిలోనికి వెళుళ్ము.”
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166 “మిఖాయే , ఇకక్డకు రముమ్,” ఆయన కుడి వైపున ఆ త వచెచ్ను.
“ వ్.” ఆ…“నీవుదానిలోనికి వెళుళ్ము.”
167 దేవుడు, మరియు ఇదద్రు తలు, మానవ శరీరములో ఇకక్డకు నడిచి వచిచ్,
మరియు ఒక ఆవు యొకక్ పాలు తాగారు, పాల నుండి చేయబడిన వెనన్ తిని,
కొనిన్ మొకక్జొనన్ రొటెట్లు తిని, మరియు డ మాంసానిన్ తినాన్రు. ఇదద్రు
దేవ తలు మరియు దేవుడు. పరిశుదధ్ గర్ంథము అటుల్ చెపెప్ను. అది రాజులను
సంహరించి వచుచ్చునన్పుప్డు, అబాహాము కలిసిన మేలీక్సెదెకైయునాన్డు. అది
దేవుని యొకక్ కుమారుడు.
168 ముందుకు కొనసాగుదము, ఇకక్డ హెబీలో, 7లో, ఇలా చెపెప్ను, “అయితే
ఈయన దేవుని కుమారుని పోలికలో చేయబడినాడు.” అకక్డే ఆయన ఉనాన్డు.
ఆయన దావ్రా సమసత్మును ఆయన సృషిట్ంచెను. మరియు ఆయన అకక్డ
బయటకు వెళిళ్, మరియు ఆ ళిని మరలా ళిగా మారిచ్వేసి, మరియు తిరిగి
నేరుగా మహిమలోనికి అడుగుపెటెట్ను.
169 మరియు ఆ తలు, లోతును మరియు శీర్మతి లోతును విడిపించిన
వెంటనే, మరియు ఆమె వెనకిక్ తిరిగి త్ ఉండినది. మరలా దానిని
చేయవదద్ని, ఆయన వారికి చెపెప్ను. మరియు వారు తిరిగి నేరుగా
అందులోనికి—దేవుని సనిన్ధిలోనికి పర్వేశించారు.
170 ఇపుప్డు, మనం ఈ రాతి సేవించుచునన్ ఈ గొపప్ విశావ్సంలో మనకు
ఎంత గొపప్ నిరీకష్ణ ఉనన్ది కదా! సజీవమైన దేవుడు, ఆ యెహోవా, ఆ అగిన్
సత్ంభము, మనతో ఉనాన్డు. శకిత్లోను, మరియు కియలోను తనను తాను

పించుకొను , మహిమపరచుకొనుచునాన్డు…వారిని తన ఫోటోను
తీయుటకు అనుమతించెను, అదే యెహోవా. దేవుని యొదద్ నుండి వచిచ్, తిరిగి
దేవుని యొదద్కు వెళిళ్, మరియు తన సంఘములో ఎనన్టికి జీవించునటిట్ దేవుని
కుమారుడు. ఆయన అకక్డ ఉనాన్డు.
171 ఆయన పర్మాణం చేయుటకు గొపప్వారెవ లేనందున, సవ్యంగా తన
పైనే చేసిన పర్మాణముతో, ఆయన తన గర్ంథములో మన పేరల్ను కలిగియునాన్డు.
అదేమనగా ఈ అంతయ్ దినమున ఆయన మనలను లేపుతాడు అనునదైయునన్ది.
“నా శరీరమును తిని, నా రకత్మును తాగువాడే, నితయ్ జీవము గలవాడు,
మరియు అంతయ్దినమున నేను వానిని లేపుదును. నా యొదద్కు వచుచ్వానిని,
నేనెంత మాతర్మును తోసివేయను. నా మాట విని, ననున్ పంపిన వానియందు
విశావ్సముంచువాడు, నితయ్జీవము గలవాడు, వాడు ఎనన్టికి తీరుప్లోనికి రాక,
మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డు.”
172 అదే వయ్కిత్ అకక్డకు వెళిళ్ మరియు ఒక పిడికెడు కాయ్లిష్యం మరియు
పొటాషియంను తీసుకొని, “ వ్,” అని చెపప్గలడు, మరలా నీవకక్డ ఉండెదవు.
మరియు నా పేరు ఆయన గర్ంథములో ఉనన్ది. హో-హో! హో-హో-హో-హో!
నా భుజములు ఎంత వంగిపోతునాన్యో, నేనెంత వృదుధ్డను అగుచునాన్నో నేను
ఎందుకు పటిట్ంచుకుంటాను? ససేమిరా. రవవ్ంతైనా చింత లేదు.
173 సహోదరుడా మైక్, నీ హృదయము ఆశీరవ్దించబడును గాక, స దరుడా,
ఈ దినములలో ఎదో ఒక రోజు, ఆ గొపప్ ర వచిచ్నపుప్డు, అది మోగునపుప్డు,



హెబీ పతిక, మొదటి అధాయ్యము 31
మరియు ఆ యోసేపు అడుగు పెడతాడు. హలెల్ యా! ఆయన ఇటల్ంటాడు,
“పిలల్లారా!” “ వ్.” అకక్డ మనము, ఆయన పోలిక చొపుప్న చేయబడతాము;
నితయ్ యవవ్నము, వృదాధ్పయ్ం గతించిపోయినది; వాయ్ధి, బాధలు, దుఃఖము
అదృశయ్మైపోయినవి. జీవముగల దేవునికి మహిమ కలుగును గాక!
174 నేడు, ఆయన మాటాల్డేది ఆయన దావ్రనే, తన కుమారుని దావ్రానేయై
యునన్ది. “ రవ్కాలమందు నానాసమయములలోను, నానా విధములుగాను
పర్వకత్లదావ్రా మన పితరులతో మాటాల్డెను, కానీ ఈ దినముల అంతమందు తన
కుమారుడైన, యేసుకీసుత్ దావ్రా మనతో మాటలాడెను.” ఆయన పిలిచిన పర్తి వయ్కిత్
యొకక్ హృదయంతో ఆయన మాటాల్డతాడు. మీరు ఎపుప్డైనా ఆయన సవ్రానిన్
అనుభవించినటల్యితే లేదా ఆయన మీ హృదయానిన్ తటుట్టను వినన్టల్యితే,
దయచేసి దానిని తోసివేయవదుద్.

మనము పారథ్న చేసుకొందాము.
175 పరలోకపు తండీ, ఈ రాతి, ఈ హెబీ పతిక యొకక్ పారంభములో,
ఏవిధంగా పౌలు నేరుగా ఆ సువారత్లలోనికి వెళిళ్యునాన్డో తెలుసుకొనుటకు,
మేము ఎంతగానో సంతోషిసుత్నాన్ము. అతడు ఎవరో-చెపిప్న మాటలనో
లేదా ఏదో ఒక అనుభవమునో ఆధారం చేసుకొని దానిని తీసుకొనలేదు.
సతయ్ం ఏమిటో మేము తెలుసుకోవాలని అతడు కోరియునాన్డు. మరియు
అతడు తిరిగి నేరుగా సువారత్లలోనికి వెళాళ్డు, మరియు అతడు…ఆ పాత
నిబంధనలోనికి, వారికి బోధించబడిన ఆ సువారత్లోనికి వెళెళ్ను. మరియు
అతడు, అకక్డ ఆ పాత నిబంధన గుండా, ఆ ఛాయలనిన్టిని మరియు
మాదిరులనిన్టిని శాడు. అందుచేతనే ఈ రాతి మేము ఈ గొపప్ హెబీ
గర్ంథమును కలిగియునాన్ము. మరియు దీనిని మేము సుత్నాన్ము, పర్భువా,
దీనిని మేము పేమిసుత్నాన్ము. మరియు యుగాలుగా, ఇది కాలిచ్వేయబడినది,
ఇది చెలాల్చెదురు చేయబడినది, దీనిని తొలగించడానికి పర్యతన్ం చేయబడినది,
కానీ అది అలాగే అలాల్డుచునన్ది. ఎందుకనగా నీవిటుల్ చెపిప్యునాన్వు,
“ఆకాశము మి గతించును గాని, నా మాటలు గతించవు.”
176 అపుప్డు ఆ సంశయవాది ఇలా అంటాడు, “మంచిది, ‘దీనిని పౌలు వాసాడు,’
అని నీవు చెపాప్వు.” పౌలు కాదు, పౌలులో ఉనన్ దేవుడు; పౌలు లోపలునన్
ఆ సృషిట్కరత్.
177 సరిగాగ్ దావీదు ఇటుల్ చెపిప్నపుప్డు, అతనిలో ఉనన్టుల్గానే యైయునన్ది,
అదేమనగా “నీ పరిశుదుధ్ని కుళుళ్పటట్నియయ్వు, ఆయన ఆతమ్ను నీవు
పాతాళములో విడిచిపెటట్వు.” మరియు దేవుని కుమారుడు ఆ పర్వకత్ నుండి ఆ
మాటలను తీసుకొని, మరియు నేరుగా పాతాళపు అడుగునకు వెళెళ్ను. మరియు
ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఈ దేవాలయమును పడగొటుట్డి, మరియు డు దినములలో
నేను దీనిని లేపుదును.” మరియు ఆయన దానిని చేశాడు, ఎందుకనగా దేవుని
వాకయ్ము విఫలము కానేరదు; ఒకక్ పొలుల్ డా విఫలమవవ్లేదు. దీనికై, ఈ గొపప్
ఊరీము తుమీమ్ముకై, మరియు పర్భువా ఈ రాతి మా అనుభవాలు, సరిగాగ్ ఇకక్డ
ఈ బైబిలు పై, పర్కాశించుచునన్వని తెలుసుకొనుటకు, మేమెంతగానో దేవునికి
కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ము! మేము తిరిగి జనిమ్ంచాము, పరిశుదాధ్తమ్ను
కలిగియునాన్ము.
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178 పియమైన దేవా, దీనిని ఎనన్ డని ఒక పురుషుడు లేదా సీత్, ఒక
అబాబ్యి లేదా అమామ్యి, ఈ రాతి ఇకక్డ ఉనన్టల్యితే, అకక్డ అసలు జీవమే
లేనపుప్డు వారు పైకి ఎలా లేవగలరు? ఓ, వారిటుల్ చెపాత్రు, “నేను జీవానిన్
కలిగియునాన్ను.”
179 అయితే పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపుప్చునన్దేమనగా, “సుఖభోగములందు
పర్వరిత్ంచునది బర్దుకుచుండియు చచిచ్నదైయుండును. మీలో జీవమునన్దని
మీరు చెపుప్చునాన్రు, కానీ మీరు మృతులు. జీవించుచునాన్ను అని నీవు
చెపుప్కొందువు,” పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపుప్చునన్ది, “కానీ నీవు మృతుడవే. నీవు
ధనవంతుడవని, నీకేమియు కొదువలేదని చెపుప్కొనుచునాన్వు; కానీ నీవు
దిగంబరుడవని, మరియు దౌరాభ్గుయ్డవని, దరి డవని మరియు గుడిడ్వాడవని,
ఎరుగకయునాన్వు.” మరియు పర్భువా, ఈ రాతి సంఘముల పరిసిథ్తి
అటేల్యునన్ది.వారు ఈ గొపప్, విలువైన విషయాలను ఎలా కోలోప్వుచునాన్రో.

ఆ గొపప్ యెహోవా దేవునిని ఎరుగుట, ఆయన మాతర్మే దానిని
ఉతప్తిత్ చేయగలడు…ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఆ చినన్ చేపలను
నాయొదద్కు తీసుకురండి.” వాటితో దేనినో చేయడానికి—ఆయన
చేపలను తీసుకొనవలసివచెచ్ను. పునరుతాథ్నము అనేది, దానితో దేనినో
చేయుటకైయునన్దని, పించుచునాన్డు. ఆయన చేపలను మాతర్మే
చేయలేదు గానీ, వండిన చేపలను మరియు వండిన రొటెట్లను చేశాడు. మరియు
ఆయన ఐదు చినన్ చేపలతో ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెటాట్డు…చినన్
రొటెట్లు మరియు రెండు చేపలు. ఓ పర్భువా, అది ఆయన చేతులోల్ ఉనన్ది,
మరియు ఆయన సృషిట్కరత్యైయునాన్డు. కానీ ఆయన తన చేతిలో ఏదో ఒకటి
కలిగియుండవలసి ఉనన్ది.

దేవా, ఈ రాతి మమమ్లిన్ మేము ఆయన చేతులకు అపప్గించుకొని
మరియు ఇటుల్ చెపుప్దుము గాక, “ఓ దేవా, నేను ఎలా ఉనాన్నో అలాగే
తీసుకొనుము. మరియు నా జీవితము యొకక్ ముగింపు వచిచ్నపుప్డు, నేను తిరిగి
జనిమ్ంచాననియు, మరియు నేను నీ కుమారుడను, లేదా నీ కుమారెత్ననియు, నీ
ఆతమ్, నాతో మరియు నా ఆతమ్తో డా సాకష్మిచెచ్ననన్ ఈ నిరీకష్ణతో, ననున్
వెళళ్నిముమ్.” మరియు ఆ అంతయ్ దినమున, నీవు వారిని లేపుదువు. తండీ, దీనిని
అనుగర్హించుము.
180 మరియు మనము మన తలలు వంచియుండగా, మీ చేతిని పైకి లేపి
ఇటుల్ చెపేప్వారు, ఎవరైనా ఉనాన్రా, “బెన్ హామ్ సోదరుడా, ననున్ పారథ్నలో
జాఞ్పకం చేసుకోండి. నేను ఈ మిని విడిచి వెళుళ్టకు ముందు…దేవుడు
ననున్ ఎరుగవలెనని నేను కోరుచునాన్ను, ఎంతగా అంటే ఆయన నా పేరును
పిలుసాత్డు. నేను బదులిసాత్ను.” కుమారుడా పర్భువు నినున్ దీవించును గాక.
దేవుడు నినున్ దీవించును, మరియు నినున్; మరియు సీత్ నినున్ దీవించును గాక.
ఇంకా ఎవరైనా ఉనాన్రా? కేవలం మీ చెయియ్ పైకెతత్ండి. ఇటుల్ చెపప్ండి, “బెన్ హామ్
సహోదరుడా, నా కొరకు పారిథ్ంచుము.” మేము చేయునది అదేయైయునన్ది.
యవవ్నసుత్రాలా, దేవుడు నినున్ దీవించును. అది మంచిది.
181 ఇపుప్డు, పారథ్నలో, మీ తలలు వంచియుండగా, నేను ఈ పాటలోని ఒక
వచనమును పాడబోవుచునాన్ను:
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వయ్రథ్మైన ఈ లోక సంపదలను ఆశించవదుద్,
అవి ఎంతో తవ్రగా కుళిళ్పోవును,
నితయ్మైన సంగతులపై మీ నిరీకష్ణను నిరిమ్ంచుకొనుము,
అవి ఎనన్టికీ గతించవు!
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!
నితయ్మైన సంగతులపై మీ నిరీకష్ణను నిరిమ్ంచుకొనుము,
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!

182 ఆమె ఇపుప్డు వాయించుచుండగా, మరియు మీ తలలు అలాగే
వంచియుండగా, మీరు మీ చేయిని పైకెతిత్, ఇలా చెపెప్దరా, “అవును, పర్భువా,
ఇదిగో నా చేయి”? అది ఏమి చేసుత్ంది? నీలో ఉనన్, నీ ఆతమ్, ఒక నిరణ్యం
తీసుకుందని అది పిసుత్ంది. “పర్భువా, నాకు నీ చేయి కావాలి.” చినాన్రి,
దేవుడు నినున్ దీవించును గాక. “నేను నా చేయిని పైకెతుత్తాను.” ఇకక్డునన్, చినన్
అమామ్యి, దేవుడు నినున్ దీవించును గాక. పియా, అది మంచిది. నీకు తెలుసా,
నువువ్ అల చేయడానిన్ చుటకు, దేవుడు సంతోషిసుత్నాన్డు. “చినన్ బిడడ్లను
నా యొదద్కు రానీయుడి.”
183 “దేవా, నీవు నా చేయి పటుట్కోవడం, నాకు కావాలి. మరియు ఆ దినమున,
నీవు పిలచినపుప్డు, నేను వచుచ్లాగున, నేను నీ హసత్ములో ఉండగోరుచునాన్ను.”
అవును, లాజరు వలెనేయైయునన్ది. స దరీ, దేవుడు నినున్ దీవించును గాక.

మన యాతర్ ముగించబడినపుడు,
నీవు దేవునికి నమమ్కంగా ఉనన్యెడల,
మహిమలో అందముగా మరియు పర్కాశవంతముగా ఉనన్

నీ గృహమును,
పరవశించిన నీ ఆతమ్ సుత్ంది.

అలగైతే, ఇపుప్డు మీరు ఏమి చేసాత్రు?
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!
నితయ్మైన సంగతులపై మీ నిరీకష్ణను నిరిమ్ంచుకొనుము,
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!

184 పరలోకపు తండి, వారు, ఈ రాతి, నీ యొకక్ మారుప్లేని, నితయ్మైన
హసత్మును పటుట్కొనగోరుచునాన్రని, ఈ రాతి, ఈ చినన్ టములో, అనేక
చేతులు పైకి లేచాయి. నీకు అపప్గించబడినదాని విషయము ఎరిగియుండి…
నీవు ఇటుల్ చెపిప్తివి, “నేను…తండి నాకనుగర్హించిన వారంద నాయొదద్కు
వచెచ్దరు, మరియు వారిలో ఎవడు నశించడు. మరియు అంతయ్ దినమున
నేను వారిని లేపుదును. ఎనన్టికీ నశించలేరు, ఎనన్టికి తీరుప్లోనికి రాలేరు
గానీ నితయ్మైన, నితయ్మైన జీవానిన్ కలిగియుందురు.” మరియు కేవలం
ఒకక్టే నితయ్జీవం కలదు. అది, దేవుని యొదద్ నుండి మాతర్మే వచుచ్ను.
అది దేవుడు. మరియు మనము దేవుని కుమారులు మరియు కుమారెత్లమై
ఉండేంతగా, మనము దేవునిలో భాగమవుతాము. మనం దేవుని ఆతమ్ను
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మనలో కలిగియునన్పుప్డు, మనం దేవునిలాగానే ఆలోచిసాత్ము. మనము
నీతి మరియు పరిశుదధ్త గురించి ఆలోచిసాత్ము, మరియు మనం ఆయనను
సంతోషపరచునటుల్ జీవించడానికి పర్యతిన్సాత్ము.
185 పర్భువా, తమ చేతిని ఎతిత్న పర్తి ఒకక్ వయ్కిత్లోనికి అటువంటి జీవితం
పర్వేశించునటుల్, అనుగర్హించండి. మరియు తమ చేతులను ఎతత్వలసియుండి

డా, ఎతత్నివారు, నీవు వారితో డా ఉండాలని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను.
దానిని అనుగర్హించండి, తండీ. మరియు యాతర్ ముగిసినపుప్డు, జీవితం
ముగిసినపుప్డు, ఆ దినమున, మేము ఆయనతో డా విశాంతిలోనికి
పర్వేశించుదుము గాక, అకక్డ మేము ఎపప్టికీ వృదుధ్లము కాము, ఎనన్
వాయ్ధిగర్సుత్లము కాము, ఎనన్ ఏ ఇబబ్ంది ఉండదు. అపప్టి వరకు, ఆయనను
సుత్తి త్, మేము ఆనందంగా మరియు సంతోషంగా ఉండునటుల్ చేయుము,
ఏలయనగా మేము ఆయన నామములో అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
186 విశావ్సులైన మీరంతా, ఇపుప్డు మనం మన చేతులు పైకెతిత్ మరియు ఆ
పలల్విని పాడుదాము.

దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!
నితయ్మైన సంగతులపై మీ నిరీకష్ణను నిరిమ్ంచుకొనుము.
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!

187 ఇపుప్డు మనం దానిని రాగము తీదాద్ము. మీరు అలా చేయుచుండగా,
మీ పర్కక్నునన్వారితో, మీరు ఇటుల్ చెపప్ండి, “పొరుగువాడా, దేవుడు నినున్
దీవించును.” మీ పకక్న ఉనన్ వారితో ఇటుల్ కరచాలనం చేయండి. “దేవుడు
నినున్ దీవించును గాక.” ఇపుప్డు ఇరువైపులా చేయండి. ఇరువైపులా ఉనన్వారితో,
కరచాలనం చేయండి. “పోరుగువాడా, దేవుడు నినున్ దీవించును గాక. దేవుడు
నీతో ఉండును గాక.” “నితయ్మైన సంగతులపై మీ నిరీకష్ణను నిరిమ్ంచుకొనుము.”

డాక్, అది అకక్డుందని నాకు తెలుసు, సహోదరుడా. నెవిల్ సహోదరుడా,
నీవు చాలా కాలంగా అకక్డ ఉండియునాన్వని నాకు తెలుసు.

ఈ యాతర్ ముగిసినపుప్డు,
ఈ దినములలో ఏదో ఒక రోజు, అది జరగబోతుంది.

మనము దేవునికి నమమ్కముగా యునన్టెల్తే,
అకక్డ మనము సివార్డ్ సహోదరుణిణ్ సాత్ము.

మహిమలో పర్కాశవంతంగా మరియు ఎంతో
పర్కాశవంతంగా, ఉనన్ నీ గృహమును,

పరవశించిన నీ ఆతమ్ సుత్ంది.
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!

వరత్మానము అయిపోయిన తరావ్త, ఆ ఆరాధనను నేను ఇషట్పడతాను.
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!
నితయ్మైన సంగతులపై మీ నిరీకష్ణను నిరిమ్ంచుకొనుము,
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!
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కాలము వేగమైన మారుప్తో నిండియునన్ది,

మి మీద సిథ్రముగా ఉనన్ది ఏదియు నిలబడదు,
నితయ్మైన సంగతులపై మీ నిరీకష్ణను నిరిమ్ంచుకొనుము,
పటుట్కొనుము…

మనం ఇపుప్డు మన మధయ్లో కనిపించని ఆయనను వీకిష్దాద్ం, మరియు
ఇపుప్డు మనం పాడేటపుప్డు ఆయనను ఆరాధించుదాము.

దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!
నితయ్మైన సంగతులపై మీ నిరీకష్ణను నిరిమ్ంచుకొనుము,
దేవుని యొకక్ మారని హసత్మును పటుట్కొనుము!
శాంతి! శాంతి! అదుభ్తమైన శాంతి,

ఇపుప్డు కేవలం ఆయనను ఆరాధించండి.
కిందకు వసుత్నన్ది…

వరత్మానము అయిపోయింది. ఇది ఆరాధనైయునన్ది.
అంతులేని పేమ కెరటాలలో, ఎపప్టికీ,
మా ఆతమ్పై అలాల్డుమని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను.

కేవలం ఆయనలో మునుగిపోవుడి.
శాంతి! శాంతి! అదుభ్తమైన శాంతి,
అకక్డ నుండి కిందకు వచుచ్చునన్ది…

ఆ గొపప్ ఊట నుండి, అది తెరుచుకొనుచునన్ది.
…పైన;
అంతులేని పేమ కెరటాలలో, ఎపప్టికీ,
మా ఆతమ్ పై అలాల్డమని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను.

అది దేనినో చేయుటలేదా?
…అదుభ్తమైన శాంతి,
పైనునన్ మన తండి నుండి దిగి వచుచ్చునన్ది;
అంతులేని పేమ కెరటాలలో, ఎపప్టికీ,
మా ఆతమ్పై అలాల్డుమని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను.

దాని రిచ్ ఏదో విషయము లేదా, కేవలం ఘనమైనది మరియు
మాధురయ్మైనది?
188 అభిషేకించబడి మరియు పారిథ్ంచబడాలని కోరుచునన్ ఒక రోగి
ఉనాన్డేమోనని ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను. ఉనన్ యెడల, కేవలం మీ సథ్లమును
కనుగొనండి. అకక్డ చకాల కురీచ్లో ఉనన్ది మహిళయేనా? ఆమెను కేవలం
అలాగే ఉండనివవ్ండి. నేను వచిచ్, ఆమె కొరకు పారిథ్సాత్ను. ఆమె కురీచ్లో నుండి
లేవవలసిన అవసరం లేదు. మరెవరైనా ఉనాన్రా?

ఓ, టములో ఈ భాగానిన్ మీరు ఇషట్పడుటలేదా? దేవుని సనిన్ధి ఇకక్డ
ఉనన్దని ఎంతమంది అను తి చెందుతునాన్రు, ఎంతమందికి తెలుసు? దాని
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గురించే నేను మాటాల్డుచునాన్ను. అదే…మీరు అలా అను తి చెందుతారు…
మీరు కేకలు వేయాలనన్టుల్ ఎంతమందికి అనిపించుచునన్ది? ఇపుప్డు ఒకక్సారి

దాద్ం. మీలో ఏదో కేకలు వేయగోరుచునన్టుల్ అనిపించుచునన్ది. శారా?
ఇది శాంతి! శాంతి! అదుభ్తమైన శాంతి,
పైనునన్ తండి నుండి కిందికి వచుచ్చునన్ది;
అంతులేని పేమ కెరటాలలో, ఎపప్టికీ,
నా ఆతమ్పై అలాల్డుమని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను.
నా మీద పర్కాశించుము,

189 మనం ఆరాధనలో ఉండగా, ఇపుప్డు రోగులను అభిషేకించి, మరియు వారి
కొరకు పారిథ్ంచబోవుచునాన్ము. సీత్, నేరుగా ఈ మారగ్ము గుండా నీవు రాగలవా?
190 దీని అరథ్ం ఏమిటి? “విశావ్స సహితమైన పారథ్న రోగిని సవ్సథ్పరచును.”
ఇపుప్డు అంద పారథ్నలో ఉండగా, ఆ పాటను రాగం తీయండి. యేసు
రోగులను సవ్సథ్పరచుటను రిచ్ ఆలోచించండి.

ఆమెను నెతో అభిషేకించండి…?… 
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