
నీవుదీనిని నముమ్చునాన్వా?
 మనము పారిథ్ంచక ముందు, నేను దీనిని చెపప్గోరుచునాన్ను, గత

సాయంకాలము, అది గత సాయంకాలమని నేను నముమ్తాను, నేను ఒక సీత్తో
అనాన్ను, “ఆ లావు తల కలిగిన బిడడ్కు, మేము చనలను ఇచిచ్న పర్కారముచేయండి,
అది ముడుసుకు పోతుంది.” మరియు ఆ బిడడ్ తల, గత రాతి, ఒక దారపు కొలత
పర్కారము, ఒకటినన్ర అంగుళములు ముడుచుకుపోయింది, కాబటిట్ ఆ సీత్, ఆ బిడడ్ను
ఇపుప్డుఇకక్డకుతెచిచ్ంది.
2 ఇపుప్డు, నేను దానిని చేసిన కారణమేమనగా, ఒక ఉదేద్శయ్ము కొరకు. డండి?
తాకగలుగునటుల్ ఏదైనా మీరు డగలిగినటెల్తే, దానిని నముమ్ యుండుటకు, అది
మీ విశావ్సమును పెంచుతుంది. కొనిన్సారుల్, బహుశ, ఆ వయ్కిత్ పైకి లేచి, ఒకటి రెండు
అడుగులువేసి,మీచేతినికదపమంటాను.లేకనీవేళళ్నుఆడించమంటాను,నేనుదానిని
ఎందుకు చేసాత్నంటే, వాళుళ్ దానిని కొంచెము వేరుగా చేసి, అది బాగుగానేయునన్దని,
వారిని డనిచుచ్టకు. అది సంభవించబోవుటలేదని వారు ఉదేకపడతారు, కాని అది
అనిన్వేళలా,సంభవి త్నేయునన్ది. డండి?అదిసంభవించవలసియునన్ది.
3 ఇపుప్డు, ఎంత మంది పారధ్నలో జాఞ్పకము చేసుకొనబడవలెనని కోరుచునాన్రు?
“పర్భువా,దానినిచేయుమని,”మీచేతులనుఎతిత్చెపప్గలరా?
4 పర్భువా, “కేవలము నముమ్ము,” అనుపాల్ రాడార్ చే వాయబడిన ఈ గొపప్ పాత
పాటను, సంఘముపాడుటవినుచుండగా, తనతండిదావ్రాశిషుయ్లుయొదద్కుతేబడిన,
ఒక కురర్వాడిని రిచ్ మనము ఆలోచన చేసుత్నాన్ము, దయయ్ములను వెళళ్గొటుట్టకు
మరియురోగులనుసవ్సథ్పరుచ్టకు,వారికి అధికారమివవ్బడి, ఇంకాపది దినములుకాక
ముందే, శిషుయ్లు, రఛ్ల రోగి విషయములో సం రణ్ముగా ఓడిపోయియునాన్రు.
పర్భువు వచుచ్టనువారు శారు, మరియుతండి పరుగెతుత్ కొనిపోయి, అతడనాన్డు,
“పర్భువా, నా కుమారుని పై కనికరమును పుము. నా కుమారుడు ఒక దయయ్ముతో
నానావిధములుగాబాధపడుచునాన్డు.నీశిషుయ్లుయొదద్కుఅతనినితీసుకొనివచాచ్ను,
కానివారుఅతనినిసవ్సథ్పరచ్లేకపోయారు.”
5 యేసు అనాన్డు, “నీవు నమిమ్నటెల్తే, నేను చేయగలను. కేవలము నముమ్ము.” ఓ,
దేవా, అపప్టి నుండి నీవు ఒకక్ రవవ్ంతమారలేదు. నీవు సరిగాగ్ అదే పేమగల, తియయ్ని,
దయగలదేవుడవైయునాన్వు.అపుప్డునీవుయుండినటుల్గానే,ఈరోజుననీవుఆలాగునే
యునాన్వు. మరియు పర్భువా, ఆ తండి వలె, “మాకు అపనమమ్కము ఉండకుండా
సహాయము చేయుమని,” మేమును మొరర్ పెటుట్చునాన్ము. అది ఎంతో కష్మముగా
యునన్ది;దానిమీద,తండి,మేముతడబడుచునాన్ము.
6 గతరాతి వాచియునన్ ఆ పురెను, ఆ ఎముక ముందుకు పొడుచుకొని వచుచ్ట,
మరియుఅరఅంగుళముముడుచుకొనిపోవుటను, చుటను బటిట్, ఆ చినన్ బాలుని
ముటిట్నందుకు, మేమునీకుసుత్తులు, వందనములుచెలిల్ంచుచునాన్ము. తండీ, దానిని
బటిట్ మేము నీకు కృతజుఞ్ల మై యునాన్ము. మా వైదుయ్లు వారి పరిశోధనలో దానిని
రిచ్ ఏమియు వారి యొదద్లేదు, దానిని రిచ్ వారు ఏమియు చేయలేరని మాకు

తెలుసు; కాని నీవు ఇంకను దేవుడవై యునాన్వు, అనిన్ పరిసిథ్తులపై యజమానుడవు.
తండి, మేము నీకు వందనములు చెలిల్సాత్ము. దేవునియొకక్ మహిమ కొరకు, పర్జలకు
ఈసాకష్ మునుఇకక్డ పుటకు, ఈ తలిల్యొకక్ నమమ్కతవ్మును బటిట్, మాధురయ్తను
బటిట్, మరియు ఆధారమును ఈ పేపరు పై ఉంచుటకు, తిరిగి తెచిచ్నందుకు నీకు
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వందనములుచెలిల్ంచుచునాన్ము.ఆమెచినన్బిడడ్ నీమహిమారధ్మైసాధారణమైనబిడడ్గా
జీవించునుగాక.
7 తండి, పైకెతత్బడిన ఆ చేతులను డండి. వారిలో పర్తి ఒకక్రికి ఒక అవసరత
యునన్ది. తండి, నా చెయియ్ డా ఎతత్బడింది. నాకు అవసరత వునన్ది. మరియు
ఇకక్డ ఎందరో, నిజమైన అవసరతతో యునన్వారు, ఉతత్రము పములో, లేక ఈ
పెటెట్లో వేసినవారు, వారు అవసరతలో యునాన్రు. పర్భువా, ఈ రాతి, పర్తి ఒకక్రి
వినన్పము, నెరవేరును గాక. నీవు ఏదైనా చెపిప్నపుడు, అది ముగించబడి యునన్దని,
వారు ఈ తలిల్ యొకక్ సాకష్ మును, మాదిరిగా పుటకు తీసుకొందురుగాక. మేము
చేయవలసినదంతా,దానినిసీవ్కరించి,దానిపైపనిచేయుటయే.అదిఒకముగించబడిన
కారయ్మైయునన్ది.
8 పర్భువా, ఈ ఉతత్రములలోని మనవులను దయచేయుము వారికక్డ యుంచిన
చేతిరుమాళళ్ను దీవించండి, వారు సవ్సథ్పడుదురుగాక. తండి, తమ చేతులను ఎతిత్న
పర్తి ఒకక్రి, హృదయ వాంఛను దయచేయుము…యేసు నామములో దానిని
అడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.మీరు రొచ్నవచుచ్ను.
9 ఆ సీత్ తీసుకొనివచిచ్న దారమును, నేను మీకు పగోరుచునాన్ను…నీవు అకక్డే
యునాన్వు. గతరాతిపరిశుదాధ్తమ్దావ్రాపర్భువు,మనకువాగాద్నముచేసియునన్టుల్గా. ఆ
బిడడ్యొకక్తలలావుతగిగ్కుదించుకొనిపోయింది.అదిఅదుభ్తముకాదా?కాబటిట్. అది
మనముఎంతగానోనముమ్టకుధైరయ్మునుమరియువిశావ్సమునుఇసుత్నన్ది.
10 ఇపుప్డు, మారుక్ 11:23లో, ఆ చెటుట్తోమాటాల్డినపుడు, “ఇక మీదట ఎనన్టికిని నీ
పండుల్ ఎవరును తినకుందురుగాక.” ఆయన బయటకు బిగగ్రగా కేక వేయక పోవచుచ్.
ఎందుచేత, నిజానికి,దానిని రిచ్ ఆయనఎంతోతేలికగాయునాన్డు. చివరకుఆయన
శిషుయ్లు, వారిలో ఒకరు ఆయన మాట వినాన్రు. ఆ రఛ్ల వాయ్ధిగల కురర్వాడిని,
పర్భువైన యేసు నొదద్కు తెచిచ్నపుడు, బహుశ ఆ కురర్వాడికి అతి కఠినమైన రఛ్లు
వచిచ్నవి, అతడు నేలమీద చచిచ్న వాని వలె పడియుండెను, కాని అపొసత్లులు కంటే
ఎకుక్వుగా ఉనన్తమైన విశావ్సమును కలిగియునన్ దానిని, అతడు కలుసుకొనాన్డని
అతడుగర్హించాడు.
11 దైవిక సవ్సథ్తను నమమ్నివారు, ఎవరైనా ఒకరిని, దీనిని గమనించాలని నేను
కోరుచునాన్ను. దయయ్ములను వెళళ్గొటుట్టకుయేసు, వారికి శకిత్ నిచిచ్యునాన్డు, కాని
వారుతపిప్పోయారు.శకిత్ తపిప్పోలేదు,కానివారుతపిప్పోయారు:

“మేముఎందుకుదానినివెళళ్గొటట్లేకపోయాము.”
యేసుఅనాన్డు, “మీయొకక్అవిశావ్సమునుబటిట్.”

12 సంఘముఇంక శకిత్ని కలిగియునన్ది. ఎనన్ దేవుడుఆయనశకిత్ని సంఘము
నుండి తీసివేయలేదు, కాని సంఘము దానిపై పనిచేయుటకు తగినంత విశావ్సమును
కలిగియుండలేదు. అంతమటుట్కే. అది అంత కష్మమైనది. కొనిన్సారుల్ ఎందుకు దానిని
చికుక్గా చేసాత్రు. అయితే వారత్ను ఎంత కష్మముగా మీరు చేసాత్రో. దానితో మీరు
కష్మముగా వచిచ్నపుడు అంత ఎకుక్వ యదారథ్తను మీరు కలిగియుంటారు; దేవుడు

ఆ రీతిగా చెపిప్యునాన్డు. అది దానిని పరిషక్రిసుత్ంది. మరియు దానిని సరిగాగ్ నమిమ్,
ముందుకువెళుళ్ము.
13 “నీ పండుల్ ఎవరును తినకుందురు గాక,” అని చెపిప్నపుడు, ఎందుచేత, ఆకులు
ఉంచవలసినంత చకక్గా అవి ఇది వరకునన్ంత తేటగాయునన్వి. బెరడును ఆలాగునే
కనబడింది,కానినేలలోనికిందవేరులలోజీవముఎండిపోవుటపారంభమైంది.
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14 కాబటిట్ ఏ విధమైన వాయ్ధి మీదయైన. కానస్ర్ తో ను అది ఆలాగునేయునన్ది నీవు
ఆలోచించినపుడు. నీవు దేవుని యొకక్ వాకయ్మును అంగీకరించ గలిగినపుప్డు, కింద
లోతులలోని వేరులలో, ఇంకా కానస్ర్ అకక్డయుoడవచుచ్ను; నీ చెయియ్యుండవలసి
నంతకరుకుగాయుండవచుచ్.అదిదైవికసవ్సథ్తతోచేయునదిఏమియులేదు.అదే, “నీవు
నమమ్గలిగినటెల్తే.” డండి?కిందఎకక్డోఅది,ఇదివరకేపనిచేయుటకువెళిళ్ంది.
15 యేసుఅనాన్డు, “ఎవడైననుఈకొండను సి నీవు ఎతత్బడుముఅని చెపిప్, తన
హృదయములో సందేహింపక, తాను చెపిప్నది జరుగునని నమిమ్నయెడల, నీవు చెపిప్న
దానిని పొందవచుచ్ను.” అది పియముగా లేదా? అది ఎవరి యొదద్ నుండి వసుత్ంది?
ఎవరి మాటలు, దేవుని కుమారునిమాటలు… మాయ్కాశములు గతించును కాని, నా
మాటలెనన్డుగతించవు.
16 ఇపుప్డు, నీవుదానినిచేయగలిగేఒకేమారగ్ము, నీవుసరియైనలకష్ మునుమరియు
ఉదేద్శయ్మును కలిగి యుండవలసియునాన్వు. ఇపుప్డు, నేను బయటకు వెళిల్, “నేను
ఈ కొండను కదిలించగలను, అని ‘పరవ్తమా, కదిలిపొముమ్,’” అంటే, అది కదలదు.
నిశచ్యముగా కదలదు. నేను ఏమి కలిగియునన్ను లెకక్ కాదు. అది తపప్క…మొదటగా
అదిదేవునిచితత్ముగాయుండవలసియునన్ది.
17 ఆకారణమునుబటిట్యే,సాధారణముగాపారధ్నా వరుసలలో, నేను అతి కఠినమైన
దానిని పొందుతాను, కారణము అది ఏదో ఆ వరుసలో గుండా వెళిల్ యునన్ది,
మరియు అకక్డే నీవు దానిని వెనుకకు పొందుతావు. కాని డు, నీవు ఒపుప్కొనన్
పాపమును కలిగియునన్టెల్తే…ఆ దురాతమ్ను వెళిల్ పొమమ్ని అడుగుటకు ముందు,
ఆ సందరభ్ములో నీవు ఎనన్డైనా గమనించావా? ఆ సందరభ్ములో, నా జీవితములో
ఏదైనా అడడ్గించునది యునన్దా అని, నేను నిశచ్యతతో గమనిసాత్ను, డండి,
కారణమేమనగాగురుత్ంచుకోండి,ఈవరములమీద,నీవువాటితోఇబబ్ందిలోపడతావు.
18 మీకు గురుత్నన్దా, దేవుడు ఒక సారి, ఒక మనిషిని పర్వకత్గా చేశాడు, అతడే
మోషే, మరియు అకక్డకు వెళిల్ ఆ బండతో మాటాల్డమని అతనితో చెపాప్డు. పర్వకత్
ఎంతో ఉదేకభరితుడై, వెళిల్, ఆ బండను కొటాట్డు, ఆయన రెండవ సారి చనిపోవలసి
యునన్దని, లేక రెండవసారి కొటట్బడవలసియునన్దని అది కీసుత్యొకక్ బలహీనతను
మాటాల్డుచునన్ది. దానిని తెచుచ్టకు ఆయన శకిత్ని కలిగియుండెను, కాని అది దేవుని
యొకక్చితత్మైయుండలేదు.
19 ఏలీయావారిచు ట్ వెళుళ్ట, అది దేవునియొకక్ చితత్మైయునన్దని నేను ఎనన్
నమమ్లేను, ’ఏలయనగా ఆ పిలల్లు, అతడు బోడివాడని, ఆట పటిట్ంచుచుండిరి. అతడు
తపప్కదానినిచేసాత్డనినేనుతలంచను.కానిఅతడుఒకపర్వకత్యైయునాన్డు,మరియు
కోపగించి, ఆ పిలల్లను శపించాడు, మరియు రెండు ఆడ ఎలుగుబంటుల్, నలభై ఇదద్రు
అమాయకులైనపిలల్లనుచంపినవి. డండి?కానిఅతడుదానినితపప్కుండాచేశాడని
నేనునమమ్ను.
20 ఆయన తన సంఘమును శకిత్తో యుంచుటకు ముందు, దేవుడు, ఆయన
సంఘముఏమిచేసుత్ందో డాలని,ఆయనపర్యతిన్ంచుచునాన్డు.
21 వచేచ్సారి, బహుశ, పర్భువు చితత్మైన యెడల, నేను తిరిగి వచిచ్నపుడు, దాని
మీదమనముఎకుక్వ సమయమునుగడుపుదాము, సంభవించుటకు నిరణ్యించబడిన
దానిపైమరియుఅపుప్డుదానిని రిచ్మనముఎకుక్వతెలుసుకొంటాము.
22 అయితే నీవుమాటనుమాటాల్డినటెల్తే, “పర్భువా, నేను నముమ్చునాన్ను,” అని చెపుప్,
నీహృదయములో,దానినిసందేహించవదుద్.
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23 ఇపుప్డు ఉదాహరణకు చెపుప్కొందాము, నేను ఒక లోయలో యునాన్ను, లకష్ల
మందికిబోధించుచునాన్ను,కానిఆపరవ్తమునకుఆవల,ఒకవందమంది,చినన్గుంపు
పర్జలునాన్రు, మరియువారు కీసుత్ను ఎరుగని సిథ్తిలో చనిపోవుచునాన్రు. నేను ఇకక్డ
బోధించుటకుపదిలకష్లమందివునాన్రు,కాని,ఇంక ,ఏదోనాహృదయములోనుండి
చెపుతుంది, “ఆపర్జలదగగ్రకువెళుళ్.వాళళ్యొదద్కువెళుళ్.వారునశించిపోవుచునాన్రు.”
నాకై నేనుగా వెళుళ్ట నాకు ఇషట్ము లేదు, కాని ఇంక అకక్డ నాలో ఏదోయునన్ది.
అలాగైతే, అపుప్డది దేవుడు కదులుచునాన్డు. అకక్డికి వెళుళ్టలో నీ ఉదేద్శయ్ము ఏమిటి,
అకక్డికి వెళుళ్టకు, నీ ఉదేద్శయ్ము ఏమిటో డు, నీ సావ్రధ్ముకొరకుకాదు…ఇపుప్డు,
నేనుఈలాగుఅనన్టెల్తే, “మంచిది…” అకక్డికి వెళుళ్టకునాఉదేద్శయ్ముసరైనదైతే, కాని
అపుప్డు నేను ఆ పైకి వెళాల్ను మరియుఅకక్డ ఒక కొండయునన్ది. నేనంటాను, “నేను
ఆ కొండా దాటి వెళిల్, ఆ వంద మందిని రకిష్ంచినతెల్తే, ఒక రోజున వారు అకక్డ ఒక
థ్పమును కలిగియుంటారు; బానాహ్ం సోదరుడా, అది గొపప్ పరిచరయ్.” ఇపుప్డు, నా

ఉదేద్శయ్ముసరియైనదికాదు.ఆకొండపడదు,లేదండి.
24 కాని నా ఉదేద్శయ్ము మరియు నా లకష్ ము సరైన దేవుడు, మరియు దేవుడు నా
హృదయములోయుండి ననున్ నడిపించుచునన్పుప్డు, నేనుకొండ పైకి, కొండచు ట్,
కొండ కిందికి వెళిల్, నేనంటాను, “కొండా, కదులు.” నేను ఆ మాట చెపిప్నపుడు, ఎంత
మాతర్ము అది లేదు, సరియైన హృదయముతో, నేను ఆతమ్ దావ్రా నడిపించబడి, దేవుని
చితత్ములోయునన్పుప్డు, అకక్డ ఒక చెంచా నిండుగ కంటే ఎకుక్వ కాకుండా, ఆ కొండ
కిందకుపడిపో యుండవచుచ్,కానిఅదిఅదిపడిపోయేమారగ్ములోయునన్ది.నేను
తినన్గా అకక్డే నిలబడి, అది సంభవించుటను సాత్ను, కారణము దేవుడు ఆ రీతిగా
చెపాప్డు,మరియుఅదిదానినిపరిషక్రిసుత్ంది.
25 అకక్డ యునన్ నీ తలిల్ని రిచ్ నీవు దానినే తలంచెదవా? మంచిది, నీవు దానిని
తలంచినటెల్తే, ఆమె బాగుపడుతుంది. మంచిది. నీవు దానిని కేవలము నమిమ్నటెల్తే;
మాటనుమాటాల్డి, సరిగాగ్ దానితో నిలిచియుండుము. డండి? కేవలము నముమ్ము;
దానితోవేలాడుము.అదినితయ్జీవమైయునన్ది.
26 ఇపుప్డు, రేపు మధాయ్హన్ము…ఈ రాతి నేను బిలీల్తో చెపాప్ను, కొంచెము
పారథ్నా కారుడ్లను తీసి వేయమని, ఎందుకంటే నేను మాటాల్డాలను కొనాన్ను. నేను
సతయ్మును ఒపుప్కొనుచునాన్ను. జనవరి మాసము నుండి, విదేశములకు వెళుళ్ ,
తిరిగి వసుత్నాన్ను, తినన్గా ఇంటియొదద్, ఇపుప్డు ఫినికుస్లోయునాన్ను, మళీళ్ వెనకిక్,
అంత పరి రణ్ముగా…ఆవివేచనావరము…చివరకునేనుఎకక్డ నిలబడియునాన్నో,
కొనిన్సారుల్నాకుతెలియదు.అదిసరిగాగ్ననున్కొరడాలతోకొటిట్వేసినటుల్నన్ది.
27 అలాగైతే, నేను విడిచివెళాళ్లి, సోదరులైన మీరు, మరి కొనిన్ దినములు మీతో
యుండమని ఆహావ్నించారు. దానిని నేను ఎంత మెచుచ్కొంటానో. నిశచ్యముగా, ఒక
అదుభ్తమైన సేవకుల గుంపు ఇకక్డ యునాన్రని, నేను నిశచ్యముగా ఆలోచిసాత్ను.
మన సహవాసము కొరకు, మరి కొంచెము ఎకుక్వ సమయముగా ఆలోచిసాత్ను.
మన సహవాసము కొరకు, మరి కొంచెము ఎకుక్వ సమయము ఉంటే బాగుంటుంది.
పర్భువు చితత్మైన యెడల, నేను ఎపుప్డో తిరిగి వసాత్ను. ఏమియు మిగలకుండా, ఒక
సంఘము నుండి మరొక సంఘము దరిశ్ త్, పటట్ణమంతా చుటిట్వేసి, మీ అందరిని
దరిశ్సాత్ను. దానిని చేయుట నాకు సంతోషము. దేవుని యొకక్ రాజయ్ము కొరకు,
సహాయపడుటకు, మీరు కోరినది ఏదైనను, నేను చేయగలిగినది ఏదైనను చేసాత్ను.
మరలాఏదోసమయములోతిరిగివచిచ్,మీతోకలిసి, చకక్ని,మంచి టమునుఎకక్డో
కలిగియుందాము.
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28 సోదరులారా,గురుత్ంచుకోండి, నేనుమీకొరకుపారిథ్సుత్నాన్ను. ఆ ఒకక్ విషయము
నిశచ్యము.మరియుమీరంద నాకొరకుపారిథ్ంచమనికోరుచునాన్ను.
29 రేపు రాతి, ఈ పటట్ణమంతట, చకక్ని సంఘములతో, వివిధమైన సంఘ
టములునన్వి.

30 ఇపుప్డు, ఇకక్డజఫర్సన్విల్నుండివచిచ్నకొనిన్గుంపులువారు,నాసేన్హితులు
కొందరు నా సంఘ దరమ్కరత్లలో ఒకరు, సోదరుడు ఫెడ్ సాత్ మన్ ఇకక్డయునాన్డు.
టములో ఎనన్ నేను అతనిని డలేకపోయాను. సోదరుడా, జఫర్ సన్ విల్

నుండి వచిచ్న నా సేన్హితులలోఅనేకమంది, నా సెకర్టరీ, అనేకులు ఇకక్డ టములో
ఎకక్డోయునాన్రు.ఇంకానేనువారిని సియుండలేదు.
31 సోదరులారా, ఇకక్డఈపటట్ణములోకొనిన్ చకక్ని సంఘములునన్వి.యాతికులైన
మీరంద , రేపు, ఈ సంఘములలో ఒక దానికి వెళళ్ండి. వాళుళ్ మీకు మేలు చేసాత్రు.
నాకు నిశచ్యత యునన్ది. అకక్డ యునన్ సోదరులు, ఈ రకమైన పరిచరయ్నే వారు
నముమ్తారు. ఆ కారణమును బటిట్యే, వారు ఇకక్డ వేదిక మీద, ఆ కింద సథ్లములలో
రొచ్నాన్రు, కారణము వారు దానిని నముమ్తారు, మరియు ఆ మనుషుయ్లను నేను

మెచుచ్కొంటాను.
32 పర్భువాఈ టమునుఇకక్డ పరిచయముచేసిన సం రణ్ సువారత్ వాయ్పారసుథ్ల
యొకక్ టమిని దీవించండి. అది నిజమని నేను నముమ్తాను, వారే ఈ టములను
భరించియునాన్రు.వారిసాప్నస్ర్స్లోఅనేకులయొదద్కునేనువెళతాను.కారణమేమనగా
అకక్డ…అనేకసారుల్, మనముతపప్కఈలాగునయుండాలిఅనే చినన్ చినన్ భేదములు,
ఒకరు ఒక విధముగా, మరొకరు మరొక విధముగా నముమ్ట, ఆ పాత గాయముల
నుండి, ఒక చినన్ ఘరష్ణ ఏరప్డింది, అది తపప్క ఈ సమయమునకు మాని పోవాలి.
నేను సం రణ్ సువారత్ సేవకులను కలిగియునన్టెల్తే, అపుప్డు ఆ రకమైన సహాయము
దానిని ముడి వేసుత్ంది, మేము ఏకమవుతాము, మరియు మనము అందరము కలసి
నిజమైనసహవాసమునుకలిగియుంటాము. దేవుడుఆ టమినిదీవించునుగాక. ఒక
ఉదేద్శయ్ముకొరకుపర్భువుదానినిలేపియునాన్డని,నేనునముమ్తాను.
33 తరువాత, మొనన్టి దినమున, సోదరుడు ఓరల్ రాబర్ట్ యొకక్ సథ్లమును సే
అవకాశమునాకుదొరికింది,అయోయ్,ఎలాటిగంభీరమైనసథ్లము,ఎలాటిచకక్నిసథ్లము.
అదిపెంతెకొసుత్కు,ఒకజాఞ్పకచిహన్ముగాయునన్ది.
34 తరువాత నేనుసోదరుడుటామీఆస్ బర్న్యొదద్కు వెళాళ్ను, మరొక అదుభ్తమైన
సథ్లము, ఒక అదుభ్తమైన దైవజనుడు, సోదరుడు టామీ, మరియు నేను, సోదరుడు
ఓరల్ డా,మేముసనిన్హితమైనసోదరులము,మేముఒకరిని ఒకరముపేమిసాత్ము,
మరియు దేవుని యొకక్ రాజయ్ము లోని పర్జలు మేలు కొరకు, మేము చేయగలిగిన
శేషఠ్మైనపనినిచేయుటకుపర్యతన్ముచేయుచునాన్ము.
35 మీరు కలిగియునన్ ఈ చకక్ని మనుషుయ్ల మధయ్, ఈ పటట్ణములో మీరు ఆ
మనుషుయ్లను కలిగియుండుటను బటిట్, నేను నిశచ్యముగా మెచుచ్కొంటాను. గొరెలైన
మీరు, అదుభ్తమైన గొరెల కాపరులను కలిగియునాన్రు. అది నాకు ఇషట్మని నేను
చెపుతాను. మీ అందరిలో పర్భువు యుండుట కొనసాగాలని నా పారథ్నయైయునన్ది.
రేపు మధాయ్హన్ము, సోదరులారా, ఏ సమయములో టము ఆరంభమవుతుంది?
రెండునన్ర గంటలకు, అయితే ఒంటిగంట లేక ఒకటినన్రకు, మీరు తపప్క ఇకక్డ
యుండాలి,ఆపర్కారము,వారుఇతర టములకుఆటంకముగాయుండరు.
36 ఇపుప్డు, ఈ రాతి ఇకక్డ టముల యొకక్ కొనిన్ పుసత్కములు, చితర్ములు,
మరియు టేపులు యునన్వని, ఇది వరకే పిలల్లు మీకు చెపప్లేదా, వారు వాటిని
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అముమ్తారు. అయితే రేపు, ఆది వారమని వాటిని మేము అమమ్ము. లేదు, రేపు
పుసత్కములుగాని మరియుఏదియుఅమమ్బడదు. కాబటిట్ అనేకులు “మీరుబాగా తపుప్
అని…”అనన్పప్టికిని,మేముఎనన్డుదానినిఅనుమతించము.
37 వృదధ్ తండియైనబోస్వర్త్, చెపు యుండేవాడు, “ఓ,బానాహ్ంసోదరుడా, అకక్డ
నీవు తపుప్ యైయునాన్వు,” అయితే, ఆ విధముగానే, నేను భావిసాత్ను ( డండి?) నా
భావననీకుఒకటిఅవసరమైతే,వారునీకుఒకటిఇసాత్రు, అయితేఆదివారమునమేము
అమమ్ము. లేదు. అంతవరకే. నేను దానిని నమిమ్నటెల్తే, నేను తపప్క దానిని జీవించాలి,
నాకైనేనుగాతపప్కదానినిజీవించాలి.మీరు డండి?నాఒపుప్కోలులతో,నేనుతపప్క
జీవించాలి,లేకమీరుదానినిఇంటికిపంపండి,ఆసథ్లములోమీరుదానినిపొందండి.
38 ఇపుప్డు, ఈ రాతి, ఓ, అకక్డ ఏదైనా చేయవలసిన పనియునాన్, లేక మరి ఏదైనా,
లేక ఈ దినపు పర్యాసలు, వాటనిన్టిని మనముమరిచ్పోదాము. మనము సమసత్మును
పర్కక్న పెటిట్, ఆయన వాకయ్ము దావ్రా దేవుడు ఏమిమాటాల్డతాడో, కొనిన్ నిమిషములు
వాకయ్ములోనికి దాద్ము. మరియు ఈ రాతి చాలా గొపప్ దీవెనను, దేవుడు మనకు
ఇవావ్లని, నేనుపారిథ్సాత్ను.
39 జెనె, నా కొరకు ఆమెను అపహరించగలవా? నా కొరకు ఆ చినన్ పాపను
అపహరించగలవా?ఆమెఒకచకక్నిదిగాలేదా?నీవునాతోఇంటికివచిచ్,ఇంతఎతుత్లో,
నా చినన్ శారాతో ఆడుకొంటావా? ఓ, నీకు ఇషట్మా? నాకును ఇషట్మే. ఆమె సరిగాగ్ నీ
పరిమాణములోయునన్ది, మరియుఆమెడాడీయొకక్ చినన్ తురు. నేను పందెము
కాసాత్ను, నీవునునీడాడీనిపేమిసాత్వు, అమామ్, కాదా?ఓ, నిశచ్యముగానీవుపేమిసాత్వు.
ఎంతో చకక్ని బాలిక, నేను ఇకక్డ రొచ్ని ఆమె వైపు సుత్నాన్ను. చినన్ నేతర్ములు
దుపప్టిలో కాలిపోయిన, రెండు రంధర్ముల వలె యునాన్యి, చినన్ గోధుమ రంగు
వెం కలు.
40 చినన్ పిలల్లంటేనాకుఇషట్ము.ఇంటియొదద్నాకుఇదద్రుచినన్బాలికలుయునాన్రు,
వారిలోఒకరురిబాక్,మరొకరుశారా.
41 కొదిద్కాలముకితమునేను రములోయునాన్ను.మీకుతెలుసు,వారిదద్ , డాడీ
యొకక్ చినన్ తురుల్, నేను వారిని పేమిసాత్ను. వారు లోనికి రాగానే, నేను వారిని
బాగా హతుత్కోవాలి కేవలము జెకీక్ దానికి ఎంతో లావుగా ఉంది; నేను ఎంత లావుగా
యునాన్నో, ఆమె అంతలావుగాయుంది. ఇపుప్డు ఆమె నా వీపును విరుగగొడుతుంది.
కాని ఎలాగైనను ఆమె ఇంక డాడీయొకక్ చినన్ కుమారెత్. ఇపుప్డు, ఒక సంవతస్రము
పాటు,పబిల్క్ క్లునుండి రముగా,ఎకక్డోబైబిలు క్లుకుఆమెనుపంపాలి.
42 మీకు తెలుసా, వాళుళ్ డాడీ ఇంటికి ఎపుప్డు వసాత్డా అని ఎదురు సుత్నాన్రు.
నేను టముల కొరకు బయట యునాన్ను. రేపు రాతి, నేను ఇంటికి వచుచ్వరకు,
అరధ్రాతి దాకా వాళుళ్ నా కొరకు కనిపెడతారు. కాబటిట్, డు లేక నాలుగు గంటల
సమయములో, ఎంతో పెందలకాడ నేను ఇంటికి వచాచ్ను. తలిల్ తలుపు దగగ్రకు వచిచ్,
ననున్ లోనికి రానిచిచ్ంది, నేను ఎంతో అలసిపోయి, సొమమ్ సిలిల్ పోయాను. ఇకక్డ
వేదికమీద, అభిషేకించబడినపుడు, అది చకక్గాయుంటుంది, కాని ఒకక్సారిఅది నినున్
విడిచిపెటట్గానే, అపుప్డే నీవు ఇబబ్ందిలో పడతావు. ఎనన్డైనా మీలో ఎంతమందికి అది
తెలుసు?ఎందుచేత,నిశచ్యముగాఅదిచేసుత్ంది.
43 డండి, ఏలీయా కొండ మీదకు ఎకిక్, ఆకాశము నుండి అగిన్ని పిలిచాడు,
ఆకాశము నుండి వరష్మును పిలిచాడు, మరియు ఆతమ్ అతనిని విడిచిపెటిట్నపుడు,
నలుబదిరోజులుఅతడుఅరణయ్ములోతిరుగుతాడు.మరియుదేవుడుఅతనిని, ఎకక్డో
గుహలోకనుగొని, వెనుకకులాగాడు.
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44 యోనా,అతడువెళిల్ డురాతింబవళుళ్తిమింగలముకడుపులోనివశిసాత్డు,అది
అతనిని మరలా ఒడుడ్న కకిక్నపుడు, అతడు చు ట్ బోధించుటకు వెళాళ్డు. మొతత్ము
పటట్ణముపశాచ్తాత్పపడి, దేవునియొదద్కువచిచ్ంది.మరియుఅభిషేకముఅతనినివిడిచి
పెటిట్నపుడు, అతడు కొండ శిఖరము మీదికి వెళిల్, తన పాణమును తీసుకొమమ్ని దేవుని
అడిగాడు. డండి?
45 ఈ మధయ్నే నేను విలిల్యం కౌపర్ సమాధి పర్కక్న నిలబడాడ్ను అతడే, మనము
పర్భురాతిభోజనముసమయములోపాడేపర్ఖాయ్తిగాంచినకీరత్ననువాసింది:

అకక్డ రకత్ముతోనింపబడినఊటయునన్ది,
ఇమామ్నుయేలురకత్నాళములనుండితీయబడింది,
అకక్డేపాపులు, ఆపర్వాహములుకిందమునుగుతారు…

46 అతనికి ఏమి సంభవించిందో, ఎనన్డైనా మీరు వినాన్రా? దాని నుండి, అతనిని
పేరేపణ విడిచిన తరువాత, ఆతమ్హతయ్ చేసుకొనుటకు అతడు ఒక నదిని కనుగొనుటకు
పర్యతిన్ంచాడు.
47 నేనుతినన్గా, నాపాత కెంటకీక్ గృహముదగగ్రగా అతని పర్కక్న జీవించాను. సెట్ఫెన్
ఫోషాట్ర్, అమెరికాకు అతయ్ంత పర్సిదిధ్ గాంచినయుగళగీతమును ఇచాచ్డు. ఆ పేరేపణ
లోనికివెళిల్అతడుపాటనువాసినతరువాత,అతడుదానిలోనుండిబయటకువచిచ్,బాగా
తాగేవాడు.చివరగా,తనపనివానినిపిలిచి,ఒకకతిత్తీసుకొనిఆతమ్హతయ్చేసుకొనాన్డు.
48 ఆ ఆతమ్ సంబంధమైన పరిధి గుండా జీవించిన పర్జలు ఎలాటి వాటి గుండా
వెళతారోపర్జలకుతెలియదు. ఇపుప్డు ఇకక్డ, నీవు ఒకకొండను కదిలించగలిగినటుల్గా
యుంటావు. కాని అభిషేకము నినున్ విడిచి పెటనియియ్, నీవు దావ్రము గుండా
నడిచివసాత్వు…నినున్ పటుట్కొనుటకు, అకక్డ ఎవరులేనటెల్తే… డు? తరువాత,
బహుశ కొనిన్ గంటల వరకు, కనీసము నీవు ఎకక్డయునాన్వో అని, ఆశచ్రయ్ పోతావు.
అపుప్డురాతితరువాతరాతి,నీనుండిశేషఠ్మైనదానినిఅదితీసుకొంటుంది.
49 నేను చినన్ శారా మరియు రిబాక్ను రిచ్ చెపుతాను. కాబటిట్ తరువాత రోజు
ఉదయమున, నేను నిదర్పోలేకపోయాను, నేను మేలొక్ని, కురీచ్లో రొచ్నాన్ను, కొదిద్
సేపటికి,బెకీక్పెదద్దైనందున,శారాకంటేపొడవైనకాళళ్నుకలిగియునన్ందున,మేలొక్ని,
మంచముమీద నుండి కి, పరుగెతుత్కొం , తన సహోదరిని లేపకుండా, ఇంటిలో
ఆమె పరుగెతత్వలసి నంత వేగములో పరుగెతుత్ వచిచ్ంది. ఆమె “డాడీ, డాడీ…”
అంటునన్ది…నేనుఒకకాలునుచాపియునాన్ను. ఆమెఒకక్సారిగాఎగిరి కి, ఎంతో
చకక్గా నిలదొకుక్కొనివుంది.మీకుతెలుసా, ఒక విధముగాఅధునాతన సంఘమువలె,
ఆమె ఎంతో దీరఘ్కాలము, ఎనోన్ వందల సంవతస్రములనుండి, ఆటలోయునన్ది. ఆమె
చకక్గా తనున్తానునిలుపుకొనగలదు, ఆమెతన చేతులనునాపైయుంచి, “ఓ, నాడాడీ,
నాడాడీ…అనన్ది…”
50 చినన్శారా,మేలొక్ని,బాగాఅలల్రిచేసుత్నన్ది.మంచిది,మీపిలల్లుఆలాగునచేసాత్రో,
లేదో నాకు తెలియదు, కాని పిలల్లు చేసాత్రు. చినన్ది, పెదద్ది వాడినవి వేసుకొంటుంది.
కాబటిట్శారా,బెకీక్యొకక్పజామానువేసుకొంది,మీకుతెలుసా,కాళుళ్అంతపొడవుగా
వునాన్యి. ఈ చినన్ పొటిట్ వయ్కిత్, తడబడు ఇకక్డకు వచిచ్ంది. ఆమె కొంచెము
ఆలసయ్ముగాఅకక్డకువచిచ్ంది.కాబటిట్బెకీక్,చు ట్తిరిగి,ఇలాఅంది, “నాసహోదరివైన
శారా, నేను నీకు ఒకటి చెపప్గోరుచునాన్ను.” “నేనుముందు ఇకక్డకు వచాచ్ను, అంది.
అంతానాదే.కాబటిట్డాడీదిఅంతeనాదే,నీకుఏమీమిగలలేదు.”
51 కొందరుపర్జలు,ఆవిధముగానే,మతమును రిచ్ఆలోచించుటకుపర్యతిన్సాత్రు,
అదికాదా?అదినిజము.
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52 దీనమైన చినన్ శారా, తన చినన్ పెదవిని విరిచించి, మరియు ఆమె చినన్ నలల్ని
కనున్లు నావైపు సినవి, ఆమె ఏడవ్డం పారంభించిది. బెకీక్ తన చెంపను నాకు
ఆనించి, ననున్ హతుత్కొనుచునన్ది. నేను ఆమెను పేమిసాత్ను. శారా నడిచి వెళిల్ పోవుట
పారంభించిది, ’కారణము డాడీనంతా బెకీక్ కలిగియునన్ది. నా మరొక మోకాలును
ఈరీతిగా కదిలించిమరియుఆమెవైపుఆరీతిగా కదిలించగా,ఓ,ఆమెదుముకు వచిచ్,
తినన్గా పైకిపోతస్హించబడినదై, నామోకాలుపైకి కి రొచ్ంది. ఆమె ఎకుక్వ సేపు
నా చు ట్యుండ లేదు, మరియు ఆమె కాళుళ్ కనీసము, నేలను తాకలేదు. ఆమె ఒక
రకముగా తపప్టడుగులు వేసింది (బహుశ, నావలె, చినన్ తపప్టడుగు, మీకు తెలుసా),
ఆమె కనీసము నేలను తాక లేకపోయింది. మీకు తెలుసా, ఆమె ఒక పెదద్ శాఖయై
యుండలేదు, కాబటిట్ సిథ్రమైన నేలపైకి దిగలేకపోయింది. ఎకుక్వ సేపు ఆమె చు ట్
యుండలేకపోయింది.
53 కాబటిట్,ఆమెఒకరముగాతపప్టడుగులువేసుత్ండగా,ఈరీతిగానారెండుచేతులను
ఆమెచు ట్ వేసి, నాకు దగగ్రగా ఆమెనుహతుత్కొనాన్ను, ఆమె తన చినన్ నలల్ని కనున్లు
మెరయునటుల్గా సి, రిబాక్ వైపు తిరిగి సింది. “రిబాక్, నా సహోదరీ,” “అది నిజము
కావచుచ్, నీవు డాడీని అంతా కలిగియునాన్వు, కానీ నీవు ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి,
అదేంటంటే,నామొతాత్నిన్డాడీకలిగియునాన్డు,”అనన్ది.
54 కాబటిట్ నామొతాత్నిన్ ఆయన కలిగియునాన్డు. ఆ పైన పెదద్ పెదద్ వాటిని ఉంచుటకు
నాకు విదయ్ లేదు, కాని నేను ఆయనను ఎరిగియునన్ంత కాలము, ఆయన నామొతాత్నిన్
కలిగియునాన్డు, నా తపప్టడుగులలో, ఆయన తన రెండు హసత్ములను, నా చు ట్
వెయయ్నియయ్ండి,అదిననున్సంతోషింపచేసుత్ంది.
55 మంచిది, మనమువాకయ్మును తెరవకముందు, ఆయననుమరొక చినన్మాటతో
పారథ్న చేదాద్ము.
56 ఇపుప్డు,పరలోకపుతండి,మేము డాపిలల్లమేననిగర్హించుచునాన్ము.నీపేమ
మాతోయుండాలి, మాతో నీవు ఆరాధించబడాలి. మేము నినున్ ఆరాధించుచుండగా,
నీవు మముమ్ను పేమిసాత్వు, నీ చేతులలో మముమ్ను పటుట్కొంటావు, మరియు నీ
పరిశుదాధ్తమ్ను కిందికి పంపండి, నీవు మా తండివని, నీవు జీవించుచునాన్వని
మాకు తెలియ చేయండి, నీకు ఎంతో కృతజఞ్తలు. ఇపుప్డు, ఈ రాతి పరిశుదాధ్తమ్ను
మా యొదద్కు రానిముమ్. పర్భువా, పర్తి హృదయమును పేమించండి. మాకు తాజా
ఆశీరావ్దమును ఇవవ్ండి, తండి, కృపా హిమ బిందువులనుమాపైకుమమ్ రించండి. మా
పాపములవైపు డవదుద్. అవిఎనోన్వునాన్యి.పర్భువా,వారినికొంచెముకష్మించండి.
తండి, వారిని విడిచి పెటట్ండి, నీ చేతులలోనికి వారిని తీసుకొనండి, మా వాయ్ధులను
సవ్సథ్పరచ్ండి, మా ఆతమ్లను శుదిధ్ చేయండి, పర్భువా, నినున్ ఆరాధించునటుల్, నినున్
సుత్తించునటుల్,మా ఆతమ్లకు విడుదలను ఇవవ్ండి, ఇంటోల్ పిలల్లు వలెచు ట్ పరుగెతుత్
చుండగా, తండి మముమ్లను కనిపెటుట్చునాన్డని మేము తెలుసు కొందుముగాక.
పర్భువా,దానినిదయచేయుము.
57 ఇపుప్డు ఏ మనిషియువాకయ్మును అనువదించలేడు. మేముదానిని గర్హిసాత్ము.
సింహాసనముమీద రొచ్నన్వానికుడిచేతిలోయునన్గర్ంథమునుయోహాను శాడు;
మరియు పరలోకములో గాని, మి మీద కాని, మి కిందకాని. ఆ గర్ంథమును
తెరుచుటకుగాని,దానిముదర్లువిపుప్టకుగానియోగుయ్డైనవాడులేడు.అపుప్డుజగతుత్
పునాదికి ముందే వధించబడిన గొరెపిలల్, పైకి వచాచ్డు, ఆయనయోగుయ్డైయునాన్డు.
ఆయన గర్ంథమును తీసుకొని, ముదర్లను విపిప్, గర్ంథమును తెరిచాడు. ఓ, గొరె పిలాల్,
ఈ రాతి రండి. తండి, నీ కొరకు కనిపెటుట్ చుండగా,మాకొరకు గర్ంథమునుతెరవండి,
కారణముదేవునిగొరెపిలల్యైనయేసు’నామములో,మేముఅడుగుచునాన్ను.ఆమేన్.
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58 ఒక చినన్ లేఖన వచనములో, డు మాటలను ఈ రాతి నేను
ఎనున్కొనియునాన్ను. అయితేమొదటయోహానుసువారత్ లోనుండి, 23వ వచనముతో
పారంభించి,ఒకటిలేకరెండువచనములనునేనుచదువగోరుచునాన్ను.

యేసునీసహోదరుడుమరలాలేచుననిఆమెతో చెపప్గా.
మారత్ ఆయనతో అంతయ్ దినమున పునరుతాథ్న మందు లేచునని

యెరుగుదుననెను.
అందుకుయేసు పునరుతాథ్నమును జీవమును నేనే, నా యందు విశావ్స

ముంచువాడుచనిపోయిననుబర్తుకును:
బర్తికినాయందువిశావ్సముంచుపర్తివాడునుఎనన్టికినిచనిపోడు.ఈ

మాటనునముమ్చునాన్వా?అనిఆమెనుఅడిగెను.
ఆమె-అవునుపర్భువా, నీవులోకమునకురావలసిన దేవునికుమారుడవైన

కీసుత్ వని నముమ్చునాన్ననిఆయనతో చెపెప్ను.
59 ఒక అంశముకొరకు నేనుఈ డుమాటలనువాడగోరుచునాన్ను: నీవు దీనిని
నముమ్చునాన్వా?
60 కొదిద్ కాలము నేను ఒక కథను చదివాను. అది ఒక ఊహాతీతమైన కథ కావచుచ్
అని నేను తలసాత్ను. దరిదాపుగా అందరు సేవకులు, డాకట్ర్. ఇన్ గర్హంయొకక్దావీదు
ఇంటి యొకక్ రాకుమారుడు, అది ఒక గొపప్ పుసత్కమైయునన్ది. అది పరి రణ్ముగా
ముదర్ణలోనే, లేదని నేను ఊహిసాత్ను. అది ముదర్ణలోయుంటే బాగుంటుందని నేను
కోరతాను,ఆపర్కారముఅదిపర్జలమధయ్లోఉంచబడగలదు.
61 దానిలో,ఈలాజరుమీద,లాజరుసహోదరీలైనమరియుమారత్లు,మరియయేసు
మీద నేను ఒక వాయ్సమును చదువుచుంటిని. దానిలో, మరియ, మారత్లయొదద్, యేసు
జీవించియునాన్డనినేనుచదువుచుంటిని.వారిదద్ పియమైనహెబీబాలికలు.లాజరు,
ఆలయమునొదద్,యాజకులకు అకష్రములను తయారు చే త్, ఒక లేఖకుడిగా తరీఫ్దు
పొందుచునాన్డు.
62 మరి విశేషముగా యేసు, లాజరుతో గొపప్ సహవాసమును కలిగియునాన్డు, ఆ
గర్ంథములోచదివినపుప్డు,ఆయనఆగృహమునకువచిచ్నపుడు,మారత్ ఆయనమాటలు
వినుటకు కొంచెము జాగు చేసేది, కాని ఆమె రాతి భోజనపు బలల్ను సిదధ్ పరిచేది,
అయితే మరియ ఆయన పాదముల యొదద్ రొచ్నేది. మరియ ఉతత్మమైన దానిని
ఎనున్కొనన్దనియేసుచెపాప్డు.
63 తరువాత,దావీదుఇంటియొకక్రాజకుమారుడు, అనుడాకట్ర్. ఇన్ గర్హంయొకక్
గర్ంథములో,యేసును,యోహానుయొదద్కుతీసుకొనివచిచ్నది,లాజరుఅనిచెపప్బడింది,
ఏమైనపప్టికీ, అది సతయ్ము కాకపోవచుచ్, నాకు తెలియదు, కాని దాని యొకక్ రవ్
వృతాత్ంతముకొరకు,ఆయనతపప్కవారితోజీవించుచునాన్డు.
64 ఇపుప్డు, దీని రిచ్ గతవారము, మనము నేరుచ్ కొనన్టుల్గా, యోహాను 5:19 లో
యేసు అనాన్డు, “తండి యేది చేయుట కుమారుడు చునో, అదే కాని, తనంతట
తాను ఏదియు చేయనేరడు; ఆయన వేటిని చేయునో, వాటినే కుమారుడును, ఆలాగే
చేయును.” డండి? “తండియేదిచేయుటనుఆయన సాత్డో.”
65 కాబటిట్ దీనిని నిజమైన కథగా చేయుటకు, తండి, తపప్క కుమారుడైన కీసుత్తో
మాటాల్డియుంటాడు, “నీ సేన్హితుడైన లాజరు, చనిపోవబోవుచునాన్డు, అయితే, అది
మేలు కొరకే జరుగబోవుచునన్ది, కాబటిట్ నీవు వారి గృహమును విడిచి వెళుళ్, అని
చెపాప్డు. రముగా వెళిళ్పో, ’ఎందుకంటే అతడు సవ్సథ్పడాలని, వారు నినున్ పారథ్న
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చేయమని అడుగుతారు, మరియు నీవు అది చేయుట నాకు ఇషట్ము లేదు.” మనము
మారగ్ముగుండా వెళుళ్చుండగా, మీరుఈ కథను గమనించినటెల్తే, ఆ సతయ్మునకే అది
గుటట్గా చేరుటనుమీరు సాత్రు. కాబటిట్యేసు, ఏ విధమైనహెచచ్రిక లేకుండా, ఇంటి
నుండి రముగానడిచివెళిళ్పోయాడు,ఎకక్డికోవెళిల్పోయాడు,ఆరాతిఇంటికితిరిగి
రాలేదు. ఆయన కొనిన్యితర పటట్ణాలకు వెళాళ్డు.యేసు ఆ ఇంటిని విడిచి వెళళ్గానే,
ఇబబ్ందిలోనికివచిచ్ంది.
66 యేసు నీ గృహమును విడిచినపుడు, ఇబబ్ంది దారిలో వుంటుంది, కొంచెము
గురుత్ంచుకోండి, ఆయన నీ గృహమును విడిచినపుడు, ఇబబ్ంది దారిలో వుంటుంది
నీవు సాంఘిక సమాజములను మరియు సమసత్మును, ఆలయములో నీవు ఎంతో
పరి రణ్ముగా నడుపుచునన్పుప్డు, ఒక గొపప్ పదహారు సిలిండరల్ రికెన్ బెకర్ కారును
నడుపుచునన్పుప్డు, నీవు దాని నుండి యేసును విడిచిపెడతావు, యేసు నీ సంఘము
నుండి వెళిల్ పోయినపుడు, ఇబబ్ంది నీకు దారిలో యుంటుంది. అవునండి, ఒక
సంఘశాఖను యేసు విడిచినపుడు, వారు ఆయనను ఒక పర్కక్న పెటిట్ ఇలా అంటారు,
“బాగుంది, ఈ సంగతులుసరిగాగ్యిలాఉంటాయని,మేమునమమ్ము,” మరియుమీరు
మరొక దానిని అలవాటు చేసుకొంటారు, అపుప్డు దారిలోయునన్ది, కొంచెముదానిని
గురుత్ంచుకోండి.
67 కా సువారత్లో మనము కనుగొనన్ ఒక కథ, నాకు యేసును రిచ్ గురుత్
చేసుత్ంది. మీకు తెలుసా, అపుప్డు ఆయన సరిగాగ్ పనెన్ండేళళ్ బాలుడు, ఆయన పర్జలు
వాడుక చొపుప్న, పర్తి సంవతస్రము పెంతెకొసుత్ పండుగకు తీసుకొని వెళాల్రు. వారు
యె షలేముపటట్ణములో, ఆ పండుగనొదద్యుండగా, వారుమంచి సమయమును
గడుపుచుండిరని, బైబిలులోమనము కనుగొంటాము, వారు ఆయన లేకుండా డు
రోజుల పర్యాణముచేశారు బహుశ, వారనుకొనాన్రు, ఆయనవారి బంధువులయొదద్
తపప్క యుంటాడని అనుకొనాన్రు. ఇపుప్డు, మనము దానిని చేయలేము. వారి దగగ్ర
బంధువులయొదద్ఆయననుకనుగొనుటకువారువెళిళ్నపుడు,ఆయనఅకక్డలేడు.
68 మనముమెథడిసుట్ యైనందున, బాపిత్సుట్ యైనందున, పెసిభ్టేరియన్యైనందున,
పెంతెకొసుత్యైనందున,మరియువెనుకటిమనవృతాత్ంతములనుబటిట్, మనపితరులు
గొపప్ విశావ్సు లైనందును బటిట్, మనము దానిని అంగీకరించరాదు, యేసు మనతో
యునాన్డనితీసుకొనరాదు.మనముదానినిచేయలేము.మనముతపప్కఆయనతోపర్తి
నిమిషము,పర్తిరోజుసంబంధముకలిగియుండాలిఓ,నేనుదానినిపేమిసాత్ను.
69 ఇపుప్డు దేవుడు ఏమి యునాన్డో అది నాకు కావాలి. నా తలిల్దం లు ఏమి
కలిగియునాన్రో, నా పితరులు ఏమి కలిగియునాన్రో, అది అదుభ్తమైయునన్ది అయితే
వారు ఏమి కలిగియునాన్రో అది మంచిదే. మనము మారగ్ములో ఇంకా రములో
యునాన్మనినేనుఅనుకొంటాను.
70 ఈ రోజున దేవుడు ఏమైయునాన్డో మనము దాద్ము, నేను వెనుకకు సి
శీర్. డీ కంటే మనము మారగ్ములో ఇంకా పైన యునాన్ము. మన సంఘములతో
వచిచ్న ఇబబ్ంది ఏమనగా,మనమువెనుకకు సి,బాగుంది, “జాన్ వెసీల్ ఏమిచెపాప్డో,
ఇతరులుఏమిచెపాప్రో,” అనిఅంటాముఆకారణమునుబటిట్యే, ఆదినమునమతము
యునన్దానికంటే,సైనుస్ డావారికిఅంత రములోయునన్ది.
71 డు వందల సంవతస్రముల కితము, నీవు గంటకు 35 మైళుళ్ విపరీతమైన
వేగముతో వెళిళ్నటెల్తే, ఒక ఫెంచి శాసత్ వేతత్ ఏమని ఋజువు చేశాడంటే, నీవు
మాయ్కరష్ణ నినున్ మికి పైగా తీసుకొని వెళుతుందనాన్డు. ఈ రోజున సైనుస్

వెనుకకు వెళిల్ దానిని చిసుత్ందని నీవు తలంచెదవా? వారు గంటకు పందొమిమ్ది
వందలమైళళ్ వేగమువెళు ,ఇంకావెళు నేయునాన్రు,వారుముందుకునెటుట్కొని
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వెళుత్నాన్రు, ముందుకు సుత్నాన్రు. అయితే మనము వెనుకకు వెళిల్ డీ ఏమి
చెపాప్డో, కాలివ్న్ ఏమి చెపాప్డో, ఫినీన్ ఏమి చెపాప్డో, నాక్స్ ఏమి చెపాప్డో, సాoకీ, ఏమి
చెపాప్డో, వారిలో కొందరు ఏమి చెపాప్రో డాలనుకొనుచునాన్ము. వారు చెపిప్ంది
సరియే.అదివారియుగముకొరకైయునన్ది,కానిమనముముందుకువెళుత్నాన్ము.
72 నా తాత ఎదుద్ల బండిని నడిపాడు. నేను ఫోర్డ్ V8 కారును నడుపుతునాన్ను.
నా కుమారుడు జెట్ విమానము మీద ఎగురుతాడు. అదే, మనము ముందుకు
వెళుత్నాన్ము. మతము తపప్క ఆలాగునే నీ యుండవలసి యునన్ది. పర్భువు రాకడ
సమీపమైయునన్ది. సంఘము తపప్క వారి శకుత్లలోనికి కదలవలసియునన్ది. సైనుస్
కొంత రమే ఎకిక్, తరువాత అది ఆగిపోవలసియునన్ది, కాని మనము ఎవవ్
ముటుట్కోని వనరులనుకలిగియునాన్ము, అది ఎనన్ తాకబడలేదు, అదేహదుద్లులేని
దేవునియొకక్ శకిత్, మనము తపప్క దానిలోనికి కదిలి వెళళ్ వలసియునన్ది. కైసత్వులుగా
మనము అనుభవించవలసిన ఆధికయ్తలకు, ఒక పదిలకష్ల మైళళ్ రములో మనము
జీవించుచునాన్ము. ఇపుప్డే తినన్గా, వెళుళ్చునన్ ఇబబ్ందులో, రోగములు, మరియు
వాటి ఆసుప లను, బయట సి, నాకై నేను సిగుగ్ పడుచునాన్ను. మన సంఘము
తపప్క వీధులలో నడు త్, రోగులను సవ్సథ్పరుచ్ మృతులను తిరిగి బర్తికించు ,
అదుభ్తములు మరియు చక కియలను చే త్, యేసు కీసుత్ జీవించుచునాన్డని,
లోకమునతెలపాలి.అదేమనముతపప్కచేయవలసినఅవసరమునన్ది.
73 ఎందుచేత,నీవంటావు, “శీర్ డీఎనన్ …”శీర్ డీఈదినమునజీవించలేదు.
అది నిజము. మనము పర్భువు యొకక్ రాకడలో జీవించుచునాన్ము. మన సమీప
బంధువులతో, ఆయన యుంటాడని మనము నమామ్ము. కాని మొనన్టి దినమున ఆ
సవాళుళ్విసురువాడుబిలీల్ గర్హంనుసవాలుచేసినపుడు,ఆయనమనసమీపబంధువుల
మధయ్లేడనిమనముకనుగొనాన్ము.
74 వారు ఆయనను ఎకక్డ కనుగొనాన్రు? వారు యేసును ఎకక్డ కనుగొనాన్రు?
తినన్గా ఎకక్డ ఆయనను విడిచారో అకక్డే. వారు ఆయనను ఎకక్డ విడిచి పెటాట్రు?
పెంతెకొసుత్ పండుగ నొదద్. పాత కాలపు పెంతెకొసుత్ శకిత్ మరియు పెoతెకొసుత్ పండుగ
నుండి మనము రముగా వెళిల్పోయినపుడు, మనము యేసు నుండి రముగా
నడిచి వెళాళ్ము. సేన్హితుడా, అది ఖచిచ్తముగా సతయ్ము. మన ఆధికయ్తలకు బయట
మనముజీవిసుత్నాన్ము,అవునండి.
75 వారుపెంతెకొసుత్ పండుగనొదద్ ఆయననుమరిచ్పోయారు,మరియుఆమెథడిసుట్,
బాపిత్సుట్, పెసిభ్టేరియన్, పెంతెకొసుత్ వారు ఎనన్డైనా ఆయనను తిరిగి కనుగొనుచోటు,
ఆయననుఎకక్డవిడిచిపెటాట్రో,అకక్డకుతిరిగివెళుళ్టయే.పర్భువుయొకక్సంతోషము
ఎకక్డ యునన్ది? పర్భువు యొకక్ శకిత్ ఎకక్డ యునన్ది? “చరితర్లోని దేవునికి ఏమి
సంభవించింది?” అని ఈ రోజున సంఘముఅడుగుతుంది. ఆయన పర్జలు ఆయనను
రంగముమీదికిపిలుచుటకొరకు,ఆయనఎదురు సుత్నాన్డు.
76 సంఘశాఖల దావ్రా మనము దానిని చేయలేము. మనసత్తవ్శాసత్ము కింద దానిని
మనము చేయలేము. విదయ్తో మనము దానిని చేయలేము. గణితము కింద మనము
దానిని చేయలేము. మనలను మనము వేరుచేసుకొని, మనలను విభజించుకొనాన్ము.
మనమువిభాగించ బడలేదు. కీసుత్యేసులోనిజానికిమనముఒకే వయ్కిత్గాయునాన్ము.
కీసుత్లో మనము ఒకక్టిగాయునాన్ము, మరియుమన సంఘశాఖలు ఎనన్ దానిని
చేయలేవు.వారుఎంతమంచివారైయునన్ను,వారుదానినిచేయలేరు.ఎనన్డైనాసువారత్
కలిగియునన్అతిగొపప్ఆటంకము,మనవిదయ్యైయునన్ది
77 మనకు అవసరమైనది విదయ్ కాదు. దేవుని యొకక్ శకిత్ని పర్దరిశ్ంచుటకు, మనకు
పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ పర్దరశ్న శకిత్ అవసరమైయునన్ది. “మీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్
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ఉపదేశించండి,” అని యేసు ఎనన్ చెపప్లేదు. “మీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్ దానిని
చేయండి,” అనిఆయనఎనన్ చెపప్లేదు…ఆయనఅనాన్డు, “మీరుసరవ్లోకమునకు
వెళిల్, సరవ్ సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి.” మరియు సువారత్ అనగా, పరిశుదాధ్తమ్
యొకక్ శకిత్ని, పునరుతాథ్నము పర్దరిశ్ంచుట. మనము ఎకక్డ తపప్క యుండాలో, దాని
కంటే ఇంక మనము, పదిలకష్ల మైళళ్ తకుక్వగాయునాన్ము. మనముముందుకు
కదులుదాము, ఎకక్డ మనముఆయనను విడిచిపెటాట్మో, ఆ పెంతెకొసుత్ పండుగ నొదద్
కుతిరిగివెళదాము.
78 యేసుఅనాన్డు,యోహాను15వఅధాయ్యములోఅనినేనునముమ్తాను, “నేనుదాకాష్
వలిల్ని,మీరుతీగెలు.”అనాన్డు.ఇపుప్డుబాగుంది,ఆదాకాష్వలిల్మొదటికొమమ్ముందుకు
వచిచ్నపుడు, ఆ కొమమ్ నుండి ఒక అపోసుత్ల కారయ్ములు వాయబడింది, రెండవ కొమమ్
మరొక అపోసత్లుల కారయ్మును తయారుచేసుత్ంది. డవ కొమమ్ మరొక అపోసత్లుల
కారయ్ములు తయారు చేసుత్ంది. మరియు ఆ దాకాష్ వలిల్ నుండి వచేచ్ పర్తికొమమ్, దాని
మొదటికొమమ్వలెయుంటుంది.
79 ఇపుప్డు,మీరుఅంటుకటట్వచుచ్, మనకుఅది తెలుసు. ఒక పులల్ని పండల్ బెటుట్, దాని
మీదఎనిమిదివేరువేరురకములైనపండుల్ కలిగియునన్ది. బతాత్యిచెటుట్,దాకష్పండల్ను,
నిమమ్కాయలను,మరియుసమసత్మునుదానిమీద కలిగియునన్ది, అయితేఅవిదానిలో
అంటుకటట్బడాడ్యి.
80 ఈ దినమున ఇబబ్ంది అదియే. మన ఆలోచనలను, మన సంఘశాఖలను లోనికి
అంటుకటాట్ము, కాని ఆ చెటుట్ ఎనన్డైనా, దానికి అది, మరొక ఫలపుకొమమ్ను వేసినటెల్తే,
అదిలోనికి వెళిళ్న అసలైనవాటివలెయుంటుంది.హలెల్ య! ఓ, సంఘముఏకముగా
మిశర్మమవుతుంది, కాని మనకు అవసరమైనది అసలైన శకిత్యే. మనకు పరిశుదాధ్తమ్,
యేసు కీసుత్యొకక్ పునరుతాథ్న శకిత్ అవసరమైయునన్ది. ఆయనమనలనుచెయయ్మని
చెపిప్ందిఅదియే.
81 “నేను దాకాష్ వలిల్ని, మీరు తీగెలు.” దాకాష్ వలిల్ ఒక కొమమ్ను వేసినటెల్తే, మరియు
అది చకక్ని నీలి రంగు దాకష్లను కాసినటెల్తే, తరువాత దాకష్ వలిల్ డా దాని మీద నీలి
రంగు దాకష్లను తెచుచ్ను. మొదటి దాకాష్ వలిల్ బయటకు వచిచ్నపుడు, అది పరిశుదాధ్తమ్
యొకక్పర్భావముకింద,వారుగొపప్అదుభ్తములు, చకకియలనుచేశారు,మరియు
లోకమునకుఒకసాకష్ మునుముదించారు.వారిలోఅనేకులు,వారిసొంతసాకష్ మును,
వారి రకత్ముతో, వారిసాకష్ మునుముదించారు. సువారత్ను బయటకు తెచుచ్టకు, వారు
అనిన్ రకములైన అపాయములుగుండా వెళాల్రు. వారు శర్మపడాడ్రు; వారు కొటట్బడాడ్రు;
వారు శికిష్ంచబడాడ్రు. “రకత్పు నదుల గుండా, ఇతరులు బహుమానము పొందుటకు
పోరాడినపుడు, మనము తపప్క సుఖమైన ల పానుప్ మీద పరలోకపు గృహమునకు
మోసి కొనిపోబడతామా?” మనము ఏది చేయుటకు ఎదురు సుత్నాన్ము? “నేను
తపప్క ఏలవలెనంటె, నేను తపప్క పోరాడాలి. పర్భువా, నా ధైరయ్మును పెంచుము.”
నిశచ్యముగా.
82 మనకు సంఘశాఖ అవసరము లేదు. మనకు కొతత్ సంఘ కటట్డము అవసరము
లేదు. ఈ దినమున మనకు అవసరమైన దేమనగా, పాత కాలపు అడవులలోని, నీలి
ఆకాశపు రంగు, పాపమును చంపు పెంతెకొసుత్ ఉజీజ్వము, పెంతెకొసుత్ నొదద్ పుటిట్నది,
తిరిగి సంఘము లోనికి రావలసి యునన్ది, తిరిగి యేసును రంగము మీదికి తెచుచ్
పరిశుదాధ్తమ్యొకక్ శకిత్.
83 ఎలల్పుప్డుకిల్షట్మైనతరుణములో,చరితర్లోనిదేవుడురంగముమీదికిలేసాత్డు.అది
మనకుఅవసరము.అదేఈదినమునమనసంఘములతోయునన్ఇబబ్ందియైయునన్ది.
మనము ఎంతో రముగా వెనుకకు వెళుళ్చునాన్ము. మనము లోక సంబంధమైన
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నా కులలోనికి పడిపోవుచునాన్ము. మరియు కర్మేణ, పర్తి సంవతస్రము, అది
కొంచెముకొంచెముగాచనిపోతు,ఎండిపోతుంది.
84 అతి తవ్రలోనే, ఇది కొమమ్లను నరుకు కాలమైయునన్ది. నేను వేదిక మీద ఎంత
ఖచిచ్తముగా నిలబడియునాన్నో, అంతే ఖచిచ్తముగా, దేవుడు దానిని వెనుకకు నరికి
వేసాత్డు. ఈ దినములలో ఒక దినమున, లోక సంబంధమైన కారయ్ములను దానిలో
నుండి నరికివేసాత్డు. మతము పేరు కింద, సంఘము కొనసాగుచునన్ విధానము,
ఎలాటిఅపకీరిత్.
85 యేసు వెళిల్పోయినపుడు, మరణము లోనికి వచిచ్నటుల్ మనము కనుగొంటాము.
యేసు మన సంఘమును విడిచి పెటిట్నపుప్డు, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ శకిత్ సంఘమును
విడిచిపెటిట్నపుడు, అది వాడి పోయి, చనిపోవుట ఆరంభమవుతుంది. కొంచెము
తరువాత, దానికి ఇక ఎంత మాతర్ము ఇక ఎకుక్వ లేదు. ఇపుప్డు, యేసు
వెళిల్పోయినపుడు, మరణము లోనికి వచిచ్ంది. ఓ, అది ఎలాటి విచారకరమైన
సమయము.
86 గమనించండి, వారు ఇటు అటు తిరుగు లాడారు, వారు యేసుకు కబురు
పెటాట్రు, కాని ఆయన రాలేదు. మళీళ్ ఆయన కొరకు కబురు పెటాట్రు, ఆయన రాలేదు,
అయితే ఆయన ఏమి చేయుచునాన్డో ఆయన ఎరిగియుండెను. ఈ రాతి ఆయన
ఏమిచేయుచునాన్డో, ఆయన ఎరిగియునాన్డు. అది ఆయనతో తపిప్పోలేదు. ఆయన
ఖచిచ్తముగా ఏమి చేయుటకు నిరణ్యిoచబడిందో, ఆయనకు తెలుసు, నేను ఈ వేదిక
మీద ఎంత నిశచ్యముగానిలబడియునాన్నో, అంతే నిశచ్యముగా, ఆయనఒక పర్జను
పైకిలేపబోవుచునాన్డు.ఆయననామముకొరకుఅనయ్జనాంగములోనుండిఒకపర్జను,
ఆయనలేపుతాడు.ఆయనదానినిచేసాత్డు.
87 ఇపుప్డుతినన్గాఇది దులసమయమైయునన్ది,మరియుఅనుయ్లసమయము
అంతమగుచునన్ది, కారణము వారు తినన్గాముందుకు వెళిళ్పోయారు. వారు కీసుత్ను
తృణీకరించుచునాన్రు;వారువారియొకక్ చనలనుతృణీకరించుచునాన్రు; దేవుడుగా
పిలవబడినసమసత్మునువారుతృణీకరించి,అదిఒకరకమైనమనసుచదివేశాసత్ముగా,
లేకదయయ్పుశకిత్గా,దానికిముదర్వేసుత్నాన్రు…వారుపరిశుదాధ్తుమ్ని షి త్, దేవునికి
రముగాతముమ్నుతాముముదించుకొనుచునాన్రు.మరియుకొదిద్ సేపటి తరువాత,

దేవుడుఅలప్ సంఖయ్ను తీసుకొని, దానిని ఒక శకిత్ గల సంఘముగాలేపుతాడు,మరియు
అపుప్డు ఆతమ్ను దుల వైపు తిపుప్తాడు, మరియుఅనయ్ సంఘమునుగృహమునకు
తీసుకొంటాడు. ఖచిచ్తముగా నిజము. ఇపుప్డు ఆమె సిదధ్ పరచ్బడుచునన్ది. ఓ, ఎలా,
దరిదాపుగా,మనముఅంతములోయునాన్ము.
88 యేసు, ఆయనకు తెలుసు. కొదిద్ సేపటి తరువాత, ఆయన అనాన్డు “మన
సేన్హితుడైనలాజరునిదించుచునాన్డు.”
89 ఎందుచేత, అతడు కొంచెము విశాంతి తీసుకొనుచునాన్డని శిషుయ్లు తలంచారు
ఆయననాన్డు, “అతడునిదర్పోతునన్టెల్తే,అతడుచాలాబాగునాన్డు.”
90 బాగుంది,వారుగర్హించునటుల్, ఆయనవారిమాటలుమాటాల్డాడు,ఆయననాన్డు,
“అతడుచనిపోయాడు,నేనకక్డలేనందుకుమీనిమితత్మునేనుసంతోషిoచుచునాన్ను.”
డండి? “మీ నిమితత్ము, నేనకక్డ లేనందుకు సంతోషిoచుచునాన్ను.” ఎందుకంటే

అతనిని సవ్సథ్పరుచ్మని, వారు ఆయనను అడుగుచునాన్రు, కాని ఆయన దానిని
చేయలేనని ఎరిగియుండెను, ఎందుకంటే దరశ్నము పర్కారము, తండి చెపిప్నటుల్ అది
ఇంకాసమయమైయుండలేదని,ఆయనఎరిగియుండెను.ఎంతరమయ్ముగాయునన్ది;
ఆ సమాధి నొదద్ ఆయన అనాన్డు, “తండీ, నీవు నా మనవి వినినందున నీకు కృతజఞ్తా
సుత్తులు చెలిల్ంచుచునాన్ను, కాని నిలిచియునన్ ఈ జన స హము నముమ్నటుల్, వారి
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నిమితత్ముఈమాటను చెపిప్తిని.” డండి? ఆయన ఏమి చేయుచుండెనో, ఇదివరకే
ఆయనఎరిగియుండెను.ఆయననాన్డు, “నేనువెళిల్అతనినిమేలుకొలుపుదును.”
91 ఇపుప్డు, నేను ఊహించగలను, ఆ చినన్ గృహము నిజముగా విరిగిపోయింది.
పోషకుడు గతించిపోయాడు, విచారము…ఓ, ఒక విచారకరమైన గృహము. లేక
ఒక విచారకరమైన హృదయమును కలిగి యునన్పుప్డు, అది అదుభ్తము, అపుప్డు
అకసామ్తుత్గాయేసుపర్తయ్కష్మవుతాడు,కాదా? నేనుఊహించగలను, నలల్నిముసుకును
తన ముఖమున వేసుకొనన్ మారత్, మరియు మరియలు, ఒకరి హసత్ములను ఒకరు
పటుట్కొని, “మనము ఏమి చేదాద్ము? అని చెపుప్కొంటునాన్రు, మన తండి, తలిల్,
మరియు మన పర్శసత్ సోదరుడును చనిపోయాడు…ఇపుప్డు, మనము సంఘమును
వదిలిపెటాట్ము, వారి నుండి మనము వెలివేయబడాడ్ము, మరియు యేసును
వెంబడించటానికి మనము బయటకు వచాచ్ము. ఆయన మనలను విడిచి, ఎకక్డికో
రముగావెళిళ్పోయాడు.”

92 ఒక విమరశ్కుడు వచిచ్, “హే, ఆ దైవిక సవ్సథ్ పరుచ్వాడును, గలలీయ పర్వకత్ ఎకక్డ?
అని చెపుప్టను నేను వినగలను. ఇపుప్డు అతడు ఎకక్డునాన్డు? డండి, ఆయన
ఏదైనా చేయవలసిన సమయము వచేచ్సరికి, ఆయన వెళిళ్పోయాడు.” అది అకక్డే
యునన్ది. డండి, దానిని చేయుటకు దేవుడు ఇషట్పడుచునాన్డు, పర్జలు వారు
ఏమైయునాన్రో చుటకుఆయనపర్యతన్ముచేయుచునాన్డు. ఆయనవారికి దీవెన
ఇసాత్డు. ఆయన పర్తయ్కష్మై, తనున్ తాను పర్జలకు పరిచయముచేసుకొని, దానిని రిచ్
వాళుళ్ఏమిచేసాత్రో,ఎలాటిపర్తిసప్ందనఇసాత్రో,ఆయన డగోరుచునాన్డు.
93 ఇపుప్డు, మనము కనుగొనేదేమనగా, లాజరు చనిపోయి నాలుగు రోజులైంది.
వారు అతనిని సమాధి చేశారు. రెండవ రోజైంది, డవ రోజైంది, నాలగ్వ రోజైంది…
ఇపుప్డు, డు దినముల తరువాత, కుళిళ్పోవుట ఆరంభమవుతుంది. మొదటగా,
ముకుక్ముఖముమీదరాలిపోతుంది.అపుప్డుకుళిళ్పోవుటఆరంభమవుతుందిఅపుప్డు
ఏలుకపురుగులు, శరీరమునుతినుటపారంభిసాత్యి. అతనినిసమాధిలోయుంచి, పెదద్
రాయిని ఆ గుహపైన పెటాట్రు. మరియు అపుప్డపుప్డు, ఈ యవవ్న బాలికలు, సమాధి
యొదద్కువెళిల్,మోకరించిఏడుసుత్నాన్రు.
94 కొదిద్ సమయము తరువాత, “యేసు వచాచ్డని, వారత్లు వాయ్పించాయి. ఆయన
పటట్ణములోనికి వచుచ్టను మనము డగలము.” ఓ, ఆ చినన్ మారత్, అది ఎంతో
ఆలసయ్మై నటుల్గా కనబడుచునన్పప్టికి, ఆమె దేనినుండి తయారు చేయబడిందో
ఋజువుచేసింది, ఆమె అపుప్డురోడుడ్ మీదకు వచిచ్, బయటకు పరుగెతుత్చు ఆయనను
వెతుకుతుంది. ఆ దారి నుండి వెంబడియునన్వారు, ఈలాగు చెపుప్ట నేను వినగలను,
“బాగుంది, ఇపుప్డు మీరు తృపిత్ చెందారా, మీ మతము అబదధ్ము,” ఆమె వారిని
పటిట్ంచుకోకుండాముందుకు వెళిళ్ంది, తినన్గా విమరశ్కులందరినీ దాటింది. ఆయనను
చువరకు,ఆమెదారిగుండావెళిళ్ంది,బహుశఆయనఒకవీధి లన రొచ్నాన్డు.

95 ఇపుప్డు, అది డటానికి, తపప్క ఆయన పై కోపగించుకొని, చెడుగా
మాటాల్డవచుచ్. ఎందుచేత, “ఇటు డు,ఇటు డు,నీవు, అనిఆమెపరుగెతుత్కొం
వెళిల్, ఎందుకు అనలేదు. నీవు ఒక పర్వకత్గాయుండవలసిన వాడవు, ఒక దైవజనుడవు.
మేము పిలిచినపుడు, నీవు ఎందుకు రాలేదు? ఎందుకు, ఇపుప్డు పలెల్నిండా మేము
నవువ్ల పాలయాయ్ము. నినున్ వెంబడించుటకు మా సంఘమును విడిచిపెటాట్ము.”
ఆమెకు ఒక హకుక్యునన్టుల్గా అకక్డ కనబడుతుంది. కానీ, మీకు తెలుసా, గొరె పిలల్
మరియుపావురము,మీద నేనుబోధించినటుల్గా, గొరె పిలల్ తన హకుక్లనిన్టిని తాకటుట్
పెడుతుంది. అది ఖచిచ్తముగా సతయ్ము. అతనికి ఉనిన్ తపప్ ఏమియు లేదు, కాబటిట్
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అతడుదానినితాకటుట్ పెటాట్లి. మరియుదేవునినిసేవించుటకుగాను, నీవు కలిగియునన్
పర్తిహకుక్నునీవుఆయనకుతాకటుట్పెటాట్లి.అదిఅకష్రాలసతయ్ము.
96 మీకు తెలుసా, ఈ సీత్లు ధరించుచునన్, ఈ పొటిట్ బటట్లను రిచ్ నేను
మాటాల్డుచునాన్ను,వారనాన్రు, “బాగుంది,మేముఅమెరికావారము.మేముకోరుచునన్
దానినిమేముచేయగలము,”
97 నేననాన్ను, “అది అకష్రాల నిజము, కాని నీవు ఒక గొరె వైనటెల్తే, నీవు నీ యొకక్
హకుక్లను తాకటుట్ పెడతావు.” సిగరెటుల్ తాగు , ఆలాగున నీవు కొనసాగుతునన్టెల్తే,
అదిఎనన్డైనాఒకసీత్చేసిననీచమైనకారయ్ము.అదిఅకష్రాలనిజము.
98 ఈమధయ్నే, ఒకసీత్నాతోమాటాల్డు అనన్ది, “అయితే,బానాహ్ంసోదరుడా,వాళుళ్
అవితపప్మరేఇతరబటట్లనుతయారుచేయుటలేదు.”
99 నేననాన్ను, “కాని వాళుళ్ ఇంక కుటుట్ మిషనల్ను తయారు చే త్, బటట్ల
సరుకులనుఅముమ్చునాన్రు.దానికిఏసాకుఅకక్డలేదు.”అదిఅకష్రాలాసతయ్ము.
100 గురుత్ంచుకో, నీ భరత్కు నీవు ఇకక్డ ఎంతో శుదధ్ముగా ఉండవచుచ్, కాని ఒక
దినమున, నిశచ్యముగా నీవు వయ్భిచరించినందుకు, దేవునికి జవాబు చెపాప్లి. “ఒక
సీత్ని మోహపు పుతో చువాడు, అపుప్డే హృదయములో, ఆమెతో వయ్భిచరించిన
వాడగును.”
101 ఈ దినమున పెంతెకొసుత్ సీత్లలో వచిచ్న చికుక్ ఏమిటి, దానిని రిచ్యే నేను
ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను. ఆ పాత నరకబడుచునన్ వరసల నుండి, ఎలామీరు రముగా
వెళిళ్పోయారు. మీ తలుల్లు రవ్ము ఎలా పొడవైన వెం కలను కలిగియుండేవారో,
కాని ఈ రోజు పెంతెకొసుత్ సీత్లు, ఉతస్వవేడుకలోని సీత్ల వలె, ముఖములకు రంగులు
వేసి, జుటుట్ కతిత్రించుకొని, చినన్ పొటిట్ దుసుత్లను ధరించుచునాన్రు, మరియు
ఆలాగునే వెళు , మధాయ్హన్ము, పురుషులు ఆ దారిని వెళుళ్చుండగా, పెరటిలో
కొడవలితో కోసుత్నాన్రు, సీత్లారా, మీరు ఆ పురుషులతో వయ్భిచరించినందుకు జవాబు
చెపప్వలసియునన్దని మీరు గర్హించారా? ఆ ఉదేద్శయ్ము కొరకే మిముమ్నుమీరు, వారికి
హాజరు పరుచ్కునాన్రు. అది సంఘములోనుమరియుపర్జలలోనుయునన్ దురాతమ్యై
యునన్ది, మరియు అది వారికి తెలియదు. గుడిడ్ వారు, అది వారికి తెలియదు. అది
సతయ్మైయునన్ది.
102 బహుశ, ఒక సువారిత్కుడిగా అది చెపుప్టకు నాకు హకుక్ లేదని మీరంటారు. సరే,
నేను పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ నడిపింపును వెంబడించవలసియునన్ది; నేను చెపేప్ది అంత
మటుట్కే. నేను తీరుప్ నొదద్ మిముమ్ను కలుసుకొనన్టెల్తే, నా చేతుల మీద మీ రకత్మును
కలిగియుండును. సాతాను వలె కనబడే, పర్తి చినన్ భాగము నుండి రముగా
వెళళ్ండి. దానికి రముగా నిలబడండి. దాని నుండి వెళిళ్పొండి. ఎంత మంది చలన
చితర్తారలైనానేనులెకక్ చెయయ్ను…నీవుఇకక్డ ఒక చలన చితర్తారవలె లేవు; నీవు ఒక
దేవునికుమారెత్యునాన్వు.
103 మొనన్టి ఉదయమున, ఆ పాత బానిసలను రిచ్, ఎంతో కాలము కితము వారి
అమమ్కమును రిచ్, ఒక సంఘకాపరి సంఘములోబోధించాను. మరియువారు వచిచ్,
బానిసలను వేలముపాటలో కొనుకొక్నేవారు. ఆ బానిస పర్జలు అకక్డ ఏడు త్, మొరర్
పెటుట్చునాన్రు, కారణమేమనగా, వారు ఇక ఎనన్ ఎంత మాతర్ము తిరిగి వారి జనమ్
మికివెళళ్లేరు.వారుకొరడాలతోకొటట్బడతారు.మనముఒకకారునుకొనన్టుల్గా, ఏ

వెలకైనాకొనేవారినికొనేవారు,మనుషుయ్లనుఅముమ్చునాన్రు.
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104 ఒక రోజున, కొనుగోలు చేసే ఒక మారు బేరగాడు, ఒక పెదద్ చెటుల్ నాటి
వయ్వసాయ కేష్తర్ము కొరకు వచాచ్డు. అతడనాన్డు, “నీ దగగ్ర అమమ్కానికి ఎంత మంది
బానిసలునాన్రు?”
105 అతడనాన్డు, “నాదగగ్రకొదిద్మందిమారిప్డికొరకుయునాన్రు.”వారినిబలముగల
వారిగా చేయుటకు పర్యతన్ము చేసుత్నాన్రు; ఆ తలుల్లను, తం లను తీసుకొని…
గురర్ములు,మరియుజంతువులవలె, అతడుపెళిల్ చేసుకొనాన్ సీత్, బలహీనమైనసీత్యైతే,
వారి ఈ పెదద్ ఆరోగయ్ము గల వారితో, సంతానోతప్తిత్ని చేయుచునాన్రు. అది ఎనన్
సరికాదు. దేవుడు మనిషిని చేశాడు. మనిషి బానిసలను చేశాడు. ఎనన్ , ఆరంభము
నుండే అది సరి కాదు. ఏమనిషి బానిసగాయుండుట, దేవుని ఉదేద్శయ్ముగాకాదు.
కాదు…ఏమిసంభవించిందో డండి.
106 వారందరి మధయ్లో, ఈ మనిషి అనాన్డు, “బాగుంది, నేను వారిలో కొందరిని
కొంటాను…” అకక్డయునన్ ఒక యవవ్నసుథ్డిని అతడు గమనించాడు. వారు అతనిని
కొరడాతో కొటట్వలసిన పనిలేదు. అతడు తన గడడ్మును, తన తలను, ఒక నిజమైన
మరాయ్దగల మనిషివలె పైకి ఎతిత్ చు ట్ నడుసుత్నాన్డు. “నేను అతనిని కొంటాను,” అని
ఆమారుబేరగాడుఅనాన్డు.
107 అతడనాన్డు, “అతడుఅమమ్కానికికాదు.”
108 అతడనాన్డు, “సరే,ఎందుకు?” “అతడుబాస్ఆ?”అనాన్డు.
109 అతడనాన్డు, “లేదు,అతడుఒకబానిస.”
110 “సరే,” “ఎందుకు?మిగిలినవారికంటేబాగుగానీవుఅతనినిపోషించుచునాన్వా?”
అనాన్డు.
111 అతడనాన్డు, “లేదు. అతడును మిగిలిన వారందరితో పాటు వంట శాలతో
భోoచేసాత్డు.అతడునుఒకబానిస.”
112 అతడనాన్డు, “మిగిలినవారందరికంటే,ఏదిఅతనినిభినన్ముగాచేసుత్ంది?”
113 బాస్ అనాన్డు, “దానిని రిచ్ ఎంతో కాలముగా నేను ఆశచ్రయ్పడాడ్ను, కాని ఒక
రోజున నేనుదానిని కనుగొనాన్ను. అదేమనగా, అతడు పుటిట్న దేశములో, అతని తండి
ఒక తెగకు రాజై యునాన్డు. కాబటిట్ అతడు తన ఇంటికి రముగా యునన్పప్టికి,
అతడు ఒక రాజకుమారుడై యునాన్డని అతనికి తెలుసు, అతడు ఇంక ఒక రాజ
కుమారునివలె, తెలుసు, తనున్ తాను పర్వరిత్oప చేసుకొనుచునాన్డు.” ఒక ఆఫికా దేశ
వాసుడు, అతని తండి ఒక రాజైయునాన్డని గర్హించినటెల్తే, ఒక విదేశములోయుండి,
ఆ సముదర్మునకు అవతల, ఇంక అతడు ఒక రాజకుమారుడైయునాన్డని, అతడు
గర్హించినటెల్తే, తపప్కఎంతఎకుక్వగా,సీత్పురుషులు,వారుదేవునికుమారులుమరియు
కుమారెత్ లై యునాన్రని, తముమ్ను తాము పర్వరిత్ంప చేసుకోవాలి? నిశచ్యముగా,
దాని వలె పర్వరిత్ంచండి, మిముమ్ను మీరు పర్వరిత్ంప చేసుకోండి; మిముమ్ను మీరు
శుదిధ్ చేసుకొని, దేవుని యొకక్ కుమారులు, మరియు కుమారెత్ల వలె పర్వరిత్ంచండి. ఏ
పరిసిథ్తిలోయునన్ను,ఆశచ్రయ్ములేదు.
114 ఇకక్డ మనమునాన్ము. ఓ, చినన్ మారత్, పరుగెతుత్ కొం బయటకు వసుత్ంది.
ఆమెఆయనకువయ్తిరేకముగా, ఏదోచెపుప్టకుకలిగియునన్టుల్గా కనబడుతుంది. “నీవు
నా సోదరుని దగగ్రకు ఎందుకు రాలేదు? మేము నీకు ఏమి చేశామో శావా, నీవు
మముమ్నుకిందకునెటాట్వు.”సరే,ఆమెఆలాగుచెపిప్యుంటే,ఆకథముగించబడవలసిన
రీతిగాముగించబడియుండేది కాదు. లేదండి, అది నీవు దైవిక వరమును సమీపించు,
నీ విధానమైయునన్ది. దేవుడు ఒక వరమును పంపినటెల్తే, నీవు సరియైన విధముగా
దానిని సమీపించవలసి యునన్ది. నీవు ఎనన్డైనా, దాని నుండి ఏదైనా పొందుటకు
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ఎదురు సినటెల్తే, నీవు సరైన రీతిలో దానిని సమీపించవలసి యునన్ది. మారత్కు
అది తెలుసు. బహుశ ఆమె నేమీయురాలిని రిచ్, ఆమె బిడడ్ను రిచ్ చదివి
యుండవచుచ్.మరియుదేవుడుఏలీయాలోయునాన్డనిఆమెకుతెలుసు,అలాగైతే,మరి
ఎంతఎకుక్వుగాఆయనయేసులోవుంటాడు.నిశచ్యముగా.
115 కాబటిట్, ఆమె సరైన విధముగా ఆయనయొదద్కు వెళిళ్ంది. ఆమె పరుగెతుత్కొని వెళిల్
ఆయన పాదములమీద పడింది. అది నాకు ఇషట్ము! ఆయన పాదములయొదద్ సాగిల
పడి, “పర్భువా…” అనన్ది, అది ఆయన సరియైన బిరుదు. ఆయన అదేయైయునాన్డు.
ఆయన ఆమె పర్భువైయునాన్డు. “పర్భువా, నీవు ఇకక్డయుండియుంటే, నా తముమ్డు
చనిపోయేవాడుకాదు.”
116 ఓ,అయోయ్.ఆచకక్నిసీత్ వైపు త్యుండగా,నేనుఆయనగొపప్హృదయమును

త్ఊహించగలను, ఆమెచెంపలమీదనుండి కనీన్రుకారుచునన్ది, “పర్భువా, నీవు
ఇకక్డ యుండి యుంటే నా తముమ్డు చనిపోయేవాడు కాదు.” ఆమె ఏమి చెపిప్ందో
గమనించండి. “కానిఇపుప్డైననుపర్భువా,అతడుచనిపోయినపప్టికి, ఏలుకపురుగులు
అతని శరీరము నిండా పాకుచునన్పప్టికి, ఇపుప్డైనను పర్భువా, నీవు దేవుని ఏమి
అడిగినను,అదినీకుఅనుగర్హించబడును.”
117 ఓ,అదేరహసయ్మైయునన్ది. “పర్తిహాసిప్టల్గుండావలవేసినటుల్గాతిరిగాను.నేను
చనిపోవబోవుచునాన్ననివైదుయ్డుచెపాప్డు,కానిఇపుప్డైనను, పర్భువా…నేనునరముల
వాయ్ధితోఅంతాచచుచ్బడిపోయాను,నేనుకదలలేను,కానిఇపుప్డైనను,పర్భువా…”
118 గత రాతి అంత పెదద్ లావుగా వాచిన తలను ఆ బిడడ్ కలిగియునన్ది. అకక్డ నీవు
ఏమియు చేయలేవు. ఆ వాయ్ధి వాయ్పించి, దాని చినన్ తలను బర్దద్లు చేసి చంపేసుత్ంది,
“కాని ఇపుప్డైనను, పర్భువా…” ఆయన ఇంక మారని దేవుడైయునాన్డు. ఆయన
ఇంక అదే దేవుడైయునాన్డు, “ఇపుప్డైనను, పర్భువా…” ఆయన సరవ్శకుత్డైన దేవుని
కుడిపారశ్ మున రోచ్ండి,ఆయనమనకొరకుచేసినవాటిపై,మనవాదనలపైవిజాఞ్పన
చేయుచునాన్డు.
119 ఇపుప్డు, నిజముగా నేను భకిత్ రవ్కమైన అను తిని చెందుతాను.
ఎలాగైనా మీరు ననున్, ఒక పరిశుదధ్ రోలరు అని పిలవబోవుచునాన్, మీరు ఎలా
పారంభించినపప్టికీ,నేనుదానినిమీదవేసుకొనివెళతాను.
120 కాబటిట్, అవునండి, “ఇపుప్డైనను పర్భువా, నీవు దేవుని ఏమడిగినను దేవుడు
దానినిచేసాత్డు.”
121 యేసు అనాన్డు, “నా నామమున మీరు తండిని ఏమి అడిగినను, నేను దానిని
చేసాత్ను.”
122 “ఇపుప్డైనను, పర్భువా, నీవు ఏమి అడిగినను, దేవుడు నాకు దానిని
అనుగర్హించును.”ఓ,అదితపప్కఆయనగొపప్హృదయమునుకదిలించింది.
123 “నీసోదరుడుమరలాబర్తుకును,”అనిఆయనఅనాన్డు.
124 ఆమెఅనన్ది, “అవునుపర్భువా, అతడుబర్తుకుతాడు.అతడుఒకమంచికురర్వాడు.
అంతయ్దినమునసాధారణపునరుతాథ్నములోఅతడులేసాత్డు.” ఆ దులుసాధారణ
పునరుతాథ్నమును నమిమ్యునాన్రు. “చివరి దినములలోని పునరుతాథ్న మందు అతడు
తిరిగిలేసాత్డు.”
125 ఆయన వైపు డండి. ఆయన తనున్ తాను ఏకముగా లాగుకొనాన్డు.
“పునరుతాథ్నమునుమరియుజీవమునునేనే,” అనాన్డు, ఓ, అయోయ్! ఆమాటనుఎనన్
ఇదివరకు ఎపుప్ ఎవ చెపిప్యుండలేదు. దాని తరువాత ఎవరును ఎకక్డును
ఒకక్రుఆమాటచెపప్లేరు.ఆయనఒకక్డుమాతర్మేదానిచెపప్గలడు. “పునరుతాథ్నమును
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మరియు జీవమును నేనే,” అని పర్భువు చెపాప్డు. “నా యందు విశావ్సముంచు వాడు
చనిపోయినను బర్తుకును మరియు బర్తికి నా యందు విశావ్సముంచు వాడెనన్డును
చనిపోడు.నీవుదీనినినముమ్చునాన్వా?”
126 ఆమె అనన్ది, “అవును పర్భువా,” ఏదో సంభవించుటకు నిరణ్యించబడియునన్దని
ఆమెఎరిగియుండెను.సంభవించవలసియునన్ది.
127 ఒకయధారథ్హృదయమునుండివిశావ్సము,దేవునిని కలుసుకొనన్పుప్డు, ఆఒకటి
నొకటి ఎరిగియునన్వి, ఆరీతిగా ఏకముగా వసాత్యి. ఏదో సంభవించవలసి యునన్ది.
యేసు కీసుత్ నామములో ఈ శోతలకు నేను సవాలు చేయుచునాన్ను, నీ విశావ్సము
దేవునితోఆరీతిగాఏకముకానివువ్,కొనిన్నిమిషములలోమనముమరొకపెంతెకొసుత్ను
కలిగియుంటాము. ఈ పలెల్లో ఎలాటి ఉజీజ్వము బర్దద్లగుననగా, ఈ పలెల్లో వారిని
సముదాయించుటకు, పోలీసులు తగినంతగా సరిపోరు. అది నిజము. అకక్డ ఒక
నిజమైనఉజీజ్వముఉంటుంది, “ఇపుప్డైనను,పర్భువా…”
128 “పర్భువా,మంచిది,మేముఇకక్డ పటట్బడియునాన్ము;మేముఇది,అదిచేశాము.”
నీవు ఏమి చేశావో లెకక్ చెయయ్ను, “పర్భువా, ఇపుప్డైనను…” నీవు ఆయనను పిలవాలని
ఆయన నీ కొరకు ఎదురు సుత్నాన్డు. “దీనిని నముమ్చునాన్వా?” నిశచ్యముగా
అవునయాయ్.ఇపుప్డైనను,నీవుఆయననుఏమిఅడిగినను…
129 “అతనినిమీరుఎకక్డఉంచారు?”ఇపుప్డుసమాధియొదద్కువెళుత్నాన్డు.ఏడుచ్టకు
ఆయనతగినంతగామనిషైయునాన్డు;మృతులనులేపుటకుతగినంతగాఆయనదేవుడై
యునాన్డు.
130 ఇకక్డ కొదిద్ కాలముకితము, ఒక నిరీణ్తమైనగుంపు పర్జలకు చెందిన సీత్ వునన్ది…
సంఘశాఖలను రిచ్దానినిచేయుట, ఎనన్ నేనుఒకఅలవాటుగాదానినిచేయను.
కాని ఈ సీత్…యేసు దేవుడని వారు నమమ్రు. ఆయన ఒక పర్వకత్ అని వారు చెపుతారు.
ఇపుప్డుఆయనకేవలముఒకపర్వకత్యైయుంటే, అపుప్డుమనమందరముపాపములో
యునాన్ము. ఆయన దేవుడైనా అయివుండాలి, దేవుడు కంటే ఏమి తకుక్వ కాదు. లేక
ఎనన్డైనాపర్పంచముకలిగియునన్ అతిపెదద్మోసగాడైనాయైయుండాలి. అది నిజము.
ఆయనమనిషికంటేఎకుక్వైనవాడు. “ఆయనదేవుడుకాదని”ఆమెఅనన్ది.
131 యేసు కీసుత్ను ఒక పర్వకత్గా చే త్, ఈ దినమున ఈ సాంఘిక సువారత్లో ఎంతో
యునన్ది. ఎందుకు, ఆయన పర్వకత్లకు దేవుడైయునాన్డు. నిశచ్యముగా ఆయనయై
యునాన్డు.
132 “నీ బైబిలు దావ్రానే, ‘ఆయన కేవలము ఒక మనిషియైయునాన్డని’ నేనుఋజువు
చేసాత్ను,” అనిఆమెఅనన్ది.
133 నేననాన్ను, “నీవుదానినిచెయియ్.”
134 “ఆయన లాజరు సమాధి యొదద్కు వెళిళ్నపుడు ‘ఆయన ఏడాచ్డు,’ ఆయన ఒక
మరుత్ డైతేనేగాని,లేనిచోఆయనఏడవ్డుగదా,”అనిఆమెఅనన్ది.
135 నేననాన్ను, “సీత్, అదేనా నీ లేఖనము?” దీనిని ఇకక్డ చెపుప్ట నేను దైవ షణగా
భావించను,కానినేనుఆమెకుఏమిచెపాప్నోమీకుచెపుతాను.
136 ఆమెఅనన్ది, “అదిఅంతేనా.”
137 నేననాన్ను, “మరణమగుటకు ఆకలితో చనిపోవుచునన్, ఒక కోడిపిలల్ నీడ నుండి
తయారుచేసినరసముకంటేనీమాటబహుబలహీనముగాయునన్ది.” నేననాన్ను, “సరే,
దానిమీదనిలబడుటకు,నీదగగ్రఒకక్ సంగతిలేదు.”
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138 ఆమె అనన్ది, “ఆయన, ఎందుకు ఏడాచ్డు. అది పునది ఏమనగా ఆయన
మరుత్ డు.”
139 నేననాన్ను, “ఆయనమరుత్ డుమరియుఅమరుత్ డు,రెండుయైయునాన్డు.ఆయన
శరీరములోయునన్దేవుడు.”
140 ఆమెఅనన్ది, “ఓ,బుదిధ్హీనత.”
141 నేననాన్ను, “ఆయన ఏడుచ్ సమాధియొదద్కు వెళాళ్డు. అది తగినంత సతయ్ము,
కాని ఆయన తనున్ తాను నిటారుగా చేసుకొనన్పుప్డు…” బైబిలు చెపిప్ంది, “ఆయనలో
చుటకు ఏమియు లేదు; మనము చునటుల్ ఆయనలో ఏ సొగసు లేదు.” కాని

ఆయనతనచినన్భుజములనువెనుకకునెటిట్, “లాజ ,రాబయటకి,”అనాన్డు,అపుప్డు
సమాధిలో కుళిళ్పోయినాలుగు దినములైన వయ్కిత్, అతడు బయటకు వచాచ్డు. అది ఒక
మనిషి కంటే ఎకుక్వై యునన్ది. ఒక మనిషి దానిని చేయగలడేమో నాకు పండి?
అది ఏమైయునన్ది? కుళుళ్, దాని యజమానిని గురిత్ంచింది. జీవము దాని సృషిట్కరత్ను
ఎరిగింది. ఏదోసంభవించవలసియునన్ది.మరణించి సమాధిలోనాలుగుదినములునన్
వయ్కిత్, ఆయనమాటాల్డినపుడు,మృతులలోనుండితిరిగిలేచి,అతడిపాదములపైనిలబడి,
జీవించాడు. హలెల్ య! అది ఆయన కుమారునిలోయునన్ దేవుడు. అవునండి. అది
దేవుడు తన కుమారుని దావ్రా, తనున్ తాను తెలియపరుచ్కొను చునాన్డు. అది దేవుడు
మాటాల్డుటయైయునన్ది, ఒకమనిషికాదు.
142 ఏదైనాతినటానికిఆదినమున,ఆచెటుట్మీద సినపుడు,ఆయనఒకమనిషి.అది
ఒక మనిషైయునాన్డు. కాని ఆయన ఐదురొటెట్లు మరియురెండు చేపలను తీసుకొని,
ఆయనఐదువేలమందికిఆహారముపెటిట్నపుడు,అదిఒకమనిషికంటేఎకుక్వైయునన్ది.
అది దేవుడు వారికి భోజనము పెటుట్చునాన్డు. ఆయన పర్వకత్ కంటే ఎకుక్వైన వాడు,
మనిషికంటేఎకుక్వైనవాడు,ఆయనదైవ-మానవుడు.నిశచ్యముగా.
143 ఆ రాతి ఆ చినన్ దోనెలో ఆయన విశర్మించాడు, అలలు ఎగిసిపడుచు, బలమైన
సముదర్ము గరిజ్ంచుచునన్ అలలతో, సీసా పై పెటుట్ బెండు తవలె ఎగురుచునన్ది.
ఆ రాతి పదివేల దయయ్ములు, ఆయనను సముదర్ములో ముంచివేయాలని శపథము
చేచినవి. నిశచ్యముగా. ఆయన ఒక మనిషైయునాన్డు, రోగుల కొరకు పారథ్న చేసి,
బలహీనమై అలసిపోయాడు, ఆ పడవలో పరుండి యునాన్డు, మరియు గాలులు
కనీసము ఆయనను కలతపరచ్లేదు. ఆయన నిదించుచుండగా, ఆయన ఒక మనిషై
యునాన్డు, కాని ఆయన మేలొక్ని, ఆ పడవ అంచు మీద నిలబడి, పైకి సి,
“నిమమ్ళించుము,” అనన్పుప్డు,గాలులుమరియుఅలలుఆయనకులోబడియునన్వి, ఒక
మనిషి కంటే అది ఎకుక్వై యునన్ది. అది ఆయన తనున్ తాను తెలియ పరుచ్కొనుచు,
మనిషిలోయునన్దేవుడైయునాన్డు.అదిసతయ్ము.
144 సిలువనొదద్ కనికరముకొరకుమొరర్పెటిట్నపుడు, ఆయన ఒకమనిషైయునాన్డు.
“నేనుదపిప్గొనుచునాన్ను,” అనిమొరర్పెటిట్నపుడు, అది ఒకమనిషైయునాన్డు. ఆయన
చనిపోయినపుడు,ఆయనఒకమనిషైయునాన్డు,కానీఈసట్రుఉదయమున,మరణము
యొకక్, సమాధియొకక్, పాతాళముయొకక్ముదర్లనుచీలిచ్, తిరిగి లేచినపుడు, ఆయన
ఒక మనిషి కంటే ఎకుక్వైన వాడు అది దేవుడు తనున్ తాను పర్తయ్కష్ పరచు కొనుటయై
యునన్ది.ఆశచ్రయ్ములేదు, కవిఈలాగునఅనాన్డు.



20 పలుకబడినమాట

జీవించి, ఆయన ననున్ పేమించాడు, మరణించి, ఆయన ననున్
రకిష్ంచాడు;

సమాధి చేయబడి, ఆయన నా పాపములను రముగా
మోశాడు;

తిరిగి లేచి, ఉచితముగా, శాశవ్తముగా, ననున్ నీతి మంతుడిగా
చేశాడు:

ఒక దినమున, ఆయనవసుత్నాన్డు, ఓ,మహిమకరమైనదినము!
145 ఆయన అనాన్డు, “నేను జీవించుచునన్ందున, మీరు జీవిసాత్రు దీనిని నీవు
నముమ్చునాన్వా?” ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగాయునాన్డు. దీనిని నీవు
నముమ్చునాన్వా? ఇపుప్డే తినన్గా పరిశుదాధ్తుమ్డు ఇకక్డునాన్డని నేను నముమ్చునాన్ను.
దీనిని నీవు నముమ్చునాన్వా? ఆయన తన సనిన్ధితో మనలను నిoపుతాడని
నముమ్తావా. దీనిని నీవు నముమ్తావా. దీనిని నీవు నముమ్తావా? పరిశుదాధ్తుమ్డు
తన సనిన్ధిని కుమమ్రించగోరుచునాన్డని, రోగులను బాగుచేసి, పరిశుదాధ్తమ్ లేని
వారందరిని, నింపగోరుచునాన్డని నేను నముమ్తాను. దీనిని నీవు నముమ్చునాన్వా? నీ
హృదయ మంతటితో నీవు నముమ్తావా? మన పాదములపై లేచి నిలబడి, ఆయనకు
సుత్తిని చెలిల్దాద్ము. తినన్గా ఇపుప్డే ఆయన మన మీద కుమమ్రించబడతాడని నేను
నముమ్చునాన్ను.
146 ఓ, పర్భువైన దేవా, మాయ్కాశములకుసృషిట్కరాత్, నితయ్జీవముకు కరాత్, పర్తిమంచి
ఈవిని అనుగర్హించువాడా, మేము “దీనిని నముమ్చునాన్ము,” పర్భువా, ఈ టములో
నీవునాన్వని మేము నముమ్చునాన్ము. నీవు మా ఆతమ్లను దీవించి యునాన్వని మేము
నముమ్చునాన్ము. నీ ఆతమ్నుమామీదకుమమ్రించుచునాన్వని, మేము నముమ్చునాన్ము.
నీవు నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా యునాన్వని, మేము నముమ్చునాన్ము. నీవు
సదాకాలము జీవించుచునాన్వని, మరియుమాపేరుల్ గొరెపిలల్యొకక్ జీవ గర్ంథములో
వాయబడియునన్వని, మేము నముమ్తాము. మాయ్కాశములు గతించును గాని,
అయినను మేము సదాకాలము జీవిసాత్ము, కారణము నీవు సదాకాలము జీవిసాత్వు,
పర్భువా, నీవు దానిని మాకు వాగాద్నము చేశావు మా హృదయ మంతటితో మేము
దానిని నముమ్తాము. పర్భువా,మాలోని సమసత్ముతో,మేముదానిని నముమ్తాము. నేను
ఆయననుపేమిసాత్ను,నేనుఆయననుపేమిసాత్ను.
147 మీరు ఆయనను నముమ్తారా? అది పరిశుదాధ్తుమ్డని నేను నముమ్తాను. ఏదో
మనకి కురియుచునన్ది. నీవు దీనిని నముమ్తావా? తినన్గా ఇపుప్డే పర్తి వయ్కిత్ని దేవుడు
సవ్సథ్పరుచ్తాడని, నేను నముమ్తాను. నీవు దీనిని నముమ్తావా? నీ చేతులను ఆయనకు
ఎతుత్ము. మీ పాదములపై లేచి నిలబడండి. నీవు దీనిని నముమ్తావా? పరిశుదాధ్తుమ్డు
ఇకక్డయునాన్డు. ఇది అదేయైయునన్ది! పేతురు అనాన్డు, “ఇది అదేయైయునన్ది.”
ఇదిఅదే, పరిశుదాధ్తమ్యైయునాన్డు.
148 ఓ,పర్భువా, మాయ్కాశాలకుసృషిట్కరాత్, నీ శకిత్ని, నీదీవెనలను,నీమంచితనమును
పర్జల పైకి పంపుము, వారి హృదయములను దీవించుము, మరియు మనుషయ్
కుమారుడు సదాకాలము జీవిసుత్నాన్డని, వారిని డనిముమ్, ఓ, పర్భువా, దానిని
దయ చేయుము. దేవుని కుమారుడైన యేసు కీసుత్ నామములో నీకు వారిని
బహుకరించుచునాన్ము.
149 పరిశుదాధ్తమ్ లేనివారు, ఎవరైననుమీచేతులనుఎతిత్, దేవునినిసుత్తించండి. ఆయన
మీమీదకుమమ్రించబడతాడని నేను నముమ్తాను. ఎవరైననువారిమీదచేతులుంచండి.
ఇదే ఆ ఘడియయైయునన్ది. మనము ఇంకా దీరఘ్కాలము వేచియుండుట ఎందుకు?
ఇదే ఆ సమయమై యునన్ది. ఇది దేవుని యొదద్కు తిరిగి వెళుళ్చునన్ పెంతెకొసుత్
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యైయునన్ది. పెంతెకొసుత్ యైయునన్ది. పెంతెకొసుత్ వారలారా! దేవునితో సమాధాన
పడoడి. సజీవుడైన దేవుని శకిత్ దావ్రా, మీ హృదయములు రేపబడనివవ్ండి. మీ ఆతమ్లు
ఇంకిపోవునటుల్గా, పరిశుదాధ్తమ్నుమీలోనికిరానివవ్ండి.రోగులనుసవ్సథ్పరుచ్టకు,గుడిడ్
వారికి పునిచుచ్టకు, ఆయన సదాకాలము ఒకక్టిగా యునాన్డని. ఆయన గొపప్
బలమైనశకిత్దావ్రా,తనున్తానుఋజువుచేసికొనుచునాన్డు.హలెల్ య!
150 ఆయనను సుత్తించండి. మీ చేతులను ఎతత్ండి. నీవు ఎకక్డునాన్వో మరిచ్పోముమ్
సరిగాగ్ ఆయన చు ట్, ఆయన మంచితనము, ఆయన మహిమ, ఆయన శకిత్ చు ట్
యునాన్వని తెలుసుకొనుము, మరియు ఆయన కృప నిరంతరముండును. ఆయన
ఎలల్పుప్డుఒకేరీతిగాయునాన్డు.పర్భువునామముసనున్తించబడునుగాక.హలెల్ య!
ఓ, ఆయనపరిశుదధ్నామమునుసుత్తించండి.
151 ఓ, ఆయన ఎంత అదుభ్తమైన వాడు, ఆయన ఎంత శకిత్ గల వాడు, ఇపుప్డే
తినన్గా, ఎంత మంది మీ జీవితములను తాజాగా ఆయనకు పర్తిషిట్oచుకొనగోరు
చునాన్రు? మీ చేతులను ఎతత్ండి. ఎంతమంది మీ జీవితములను దేవునికి
పర్తిషిఠ్ంచుకొనగోరుచునాన్రు? అది అంతే. మీ చేతులను ఎతత్ండి. మనము
పెంతెకొసుత్ను దాద్ము. మనము దేవుని యొకక్ పర్జలను దాద్ము. నా చేతిని
ఎతుత్తాను, “పర్భువా, ఇకక్డే నేనునాన్ను, ననున్ పంపండి.” అలాగైతే బలిపీఠము మీద
ననున్ నిపుప్ కొరివిలతో, పర్భువా, నీ శకిత్ని మా మీదికి పంపండి. దేవా, నీ ఆతమ్ యొకక్
సం రణ్తనుదయచేయుము,ఓ,తండీ.మాపారథ్నఅంగీకరించుము.ఆయననామము
సుత్తించబడునుగాక.
152 ఓ, అలలవలె మహిమ, ఓ, కనికరముయొకక్ మంచు చుకక్లు పడుచునన్వి. ఓ,
దేవునికి మహిమ. మన ఆతమ్లు కనిపెటుట్ను గాక. నీవు దీనిని నముమ్చునాన్వా? నీవు
దీనిని నముమ్చునాన్వా? రానునన్ పరిశుదాధ్తమ్ ఇదియే. ఇదియే, మనలను దేవునియొకక్
రాజయ్ములోని నెటుట్ అదృశయ్మైన శకిత్, పెంతెకొసుత్ యొకక్ ఆశీరావ్దము. తిరిగి ఇంటికి
రండి. నీవుతిరిగి వచుచ్టకు కనిపెటట్బడుచునాన్వు.మీరుపర్శసత్మైనపర్జలు. నీకై నీవుగా,
నీవు పర్తిషిఠ్oచబడవలెనని దేవుడుకోరుచునాన్డు. సీత్లారా, మిముమ్లనుమీరుశుభర్ము
చేసుకోండి. పురుషులారా, మిముమ్ను మీరు శుభర్ పరుచ్కొనండి. తిరిగి దేవునియొదద్కు
వెళుళ్ట పారంభిదాద్ము, మరియు ఒక నిజమైన, శుదధ్మైన హృదయముతో ఆయనను
సేవిదాద్ము.
153 దేవుని సుత్తించుడి, పరిశుదాధ్తుమ్డు బయట టములోయునాన్డు. మీరు ఏది
చేయాలని నడిపించబడతారో, సరిగాగ్ దానిని చేయండి. పరిశుదాధ్తుమ్ని తినన్గా మీ పై
కదలనివవ్ండి. నేనుచెపేప్దిఏమియులేదు.ఇపుప్డునేనుఏమిచెపాప్లోనాకేతెలియదు.
పరిశుదాధ్తుమ్డు కటట్డము అంతటా యునాన్డు. పర్భువు నామము సనున్తించబడును
గాక. పర్భువు నామము సుత్తించబడును గాక. ఓ, హలెల్ య! హలెల్ య! పర్భువు
నామము సుత్తించబడును గాక పర్భువుకు సోత్తర్ము ఎంత ఆశచ్రయ్కరుడు, ఎంత
మహిమగలవాడు…పరిశుదుధ్ల ముఖముల మీదయునన్ సుత్తులు, ఎంత రమయ్మైనవి,
ఎంత అదుభ్తమైనవి, పరిశుదాధ్తమ్యొకక్ సనిన్ధిమీదఇకక్డ కదులుచుండగా,ఈగొపప్
జన స హములోని ఏక మనసుస్ నుండి ఆయన నామము సుత్తించబడుచుండగా.
మనకుఆయనమహిమను పుచునాన్డు.
154 చు ట్తిరిగిఎవరితోనైనాకరచాలనముచేసిఇలాచెపప్ండి, “సోదరుడా,పర్భువుకు
సోత్తర్ము. పర్భువుకు సోత్తర్ము, సహోదరీ.” తినన్గా మనము లోపలే పొందుదాము
మరియుదేవుడుమనలను రేపును గాక. పర్భువుకుసోత్తర్ము. అది బాగుంది. మెథడిసుట్
వారైన మీరంద , బాపిత్సుట్లు, పెసిబ్టేరియనుల్, పెంతెకొసుత్ వారు, సెవెంత్ డే ఏడవ
రోజు , మరియుమీరు ఎవరైయునన్పప్టికి, పర్భువైన దేవుని సనిన్ధిలో, ఒకరితో ఒకరు
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కరచాలనము చేయండి. అది అంతే. ఓ, హలెల్ య! హలెల్ య! ఓ, నేను వారిలో
ఒకడినైనందుకు నాకు ఎంతో సంతోషము. నాకు ఎంతో సంతోషము. ఓ, గోడలను
చీలిల్వేయు , మషుట్ను విసిరి వేయుచునాన్ను. మహిమ! పర్భువులోని సేవ్చచ్, ఆయన
పరిశుదధ్ నామమును సుత్తించుట…పర్భువు నామము సనున్తించబడును గాక. ఓ,
హలెల్ య! దేవునికిసోత్తర్ము.
155 ఓ, అది చుట నాకు ఇషట్ము; పర్జలు ముఖములు పర్కాశి త్, ఒకరితో ఒకరు
కరచాలనము చేయుట. దేవుని యొకక్ శకిత్ చెపుతుంది, “అది అంతే, అది అంతే,
మనముదేవునియొకక్ పిలల్లమైయునాన్ము.మనమందరముఒకగొపప్ పెదద్ సంఘమై
యునాన్ము.కీసుత్యేసులోఒకగొపప్పెదద్ వయ్కిత్గాయునాన్ము.ఆయనవధువు,మహిమ
గలది.” పర్భువు యొకక్ రాకడ సమీపమైయునన్ది. ఆయన పర్జలు ఏకమగుచునాన్రు.
మరియు ఒకరిని ఒకరు పేమతో, ఆయన సనిన్ధియొకక్ శకిత్తో పేమించుచునాన్రు. ఓ,
ఇది పరలోకము వలె యునన్ది. ఓ, ఇది బాగుంది. ఆమేన్. ఓ, పర్భువును ఆతమ్తోను,
సతయ్ముతోనుఆరాధించుట, ఎంత అదుభ్తము, ఎలాటి సమయము. అదిముగింపు…
పారంభిదాద్ం.
156 నేనుసోదరులతో చెపాప్ను, “సోదరులారా, అకక్డ ఆగుట అనునది లేదు.” ఇకక్డ
ఆ సథ్లము లేదు…మనము ఎనన్ పారంభించలేదు, కాబటిట్ మనము ఆపము.
ఎంత అదుభ్తము. పర్భువు యొకక్ సనిన్ధిని బటిట్ ఎంత మంది, మంచి అను తిని
కలిగియునాన్రు.ఓ,అయోయ్,అదిఅదుభ్తము,పర్భువుయొకక్సనిన్ధి.
157 ఇపుప్డు, రోగులను బాగుచేయుటకు, వారిని సం రుణ్లుగా చేయుటకు, పర్భువు
యొకక్ సనిన్ధి ఇకక్డ యునన్ది. కేవలము ఆయనను నమమ్ండి నీవు ఆయనను
నముమ్తావా?మనముఆయననునమమ్ గలిగినటెల్తే, సమసత్మునుసాధయ్మే. నీవుదానిని
నముమ్తావా?అదిపర్భువుయొకక్సనిన్ధియైయునన్దనినీవునముమ్తావా?
158 ఇపుప్డు, ఒకక్ కష్ణము నాకివవ్ండి, ఇపుప్డు ఒకక్ కష్ణము, ఒకక్ కష్ణము వినండి.
ఇకక్డ అది పరిశుదాధ్తుమ్డు యునాన్డని, ననున్ మీకు ఋజువు చెయయ్నివవ్ండి,
మాటాల్డిన వాడే, ఆ కారయ్మును చేసిన వాడే, దానిని ఎరుగును ఎంతమంది, ఇకక్డ
రోగులుగా లోనికి వచాచ్రు. మీ చేతులను డనియయ్ండి. వాయ్ధితోయునన్వారు…ఆ
పర్జలు…
159 అకక్డఒకమనిషినిలబడియునాన్డు.నీవునముమ్తావా,సేవకుడా?బయటఅకక్డ
పారథ్నా కారుడ్ల లేవు, అయినను దేవుడు నినున్ బాగుచేసాత్డని నముమ్తావా? నీ ఇబబ్ంది
ఏమిటో, ఆయన నాకు చెపప్గలడని నీవు నముమ్తావా? అది నీ పర్కక్లోయునన్ది. నీవు
ఒక ఆపరేషన్కొరకు సిదధ్మైయునాన్వు. నీ పేరు శీర్. కార్ట్ రిట్. అది నిజమేనా? నీ చేతిని
ఊపుము. మంచిది ఇంటికి వెళుళ్ము, బాగుపడుము, అది నీకు అవసరము లేదు. నీవు
దానినినముమ్తావా?
160 ఆ చినన్ బిడడ్ను తన చేతులోల్ పటుట్ కొని యునన్ ఆ మనిషి, నేను ఒక
దేవుని సేవకుడనని నీవు నముమ్చునాన్వా? ఇది పరిశుదాధ్తుమ్డై యునాన్డని నీవు
నముమ్చునాన్వా? నీవు ఎవరవో నాకు తెలియదు, అది నిజమేనా? నేను ఎనన్ నినున్
నా జీవితము లో డలేదు; మనము కొతత్ వారము. ఆ చినన్ బిడడ్తోయునన్ ఇబబ్ంది
ఏమిటో, పరిశుదాధ్తుమ్డు నాకు చెపప్గలడని నీవు నముమ్చునాన్వా? ఆ బిడడ్ దదుద్రు
కలిగియునన్ది. అది నిజము. అది నిజమేనా? నిశచ్యముగా. నీవు ఇకక్డ దానవు కాదు.
కాదు. నీవుకడుపుజబుబ్నుకలిగియునాన్వు, నీకైనీవుదానితోబాధపడుచునాన్వు…అది
నిజము. అది కాదా? నీవు కానస్స్ పటట్ణము నుండి వచాచ్వు. మంచిది. తిరిగి వెళుళ్ము,
యేసు నినున్ బాగుచేసాత్డు. హలెల్ య! నీవు నముమ్చునాన్వా, నీ హృదయమంతటితో
నీవునముమ్చునాన్వా?



నీవుదీనిని నముమ్చునాన్వా? 23
161 ఇకక్డ పర్భువు యొకక్ త, ఈ చినన్ సీత్ మీద ఆవరించి యునాన్డు. ఇకక్డ
రొచ్నియునన్ దయగల పెదద్ మనిషి. హెరిన్యాతోబాధపడుచునాన్డు, సహోదరీ, ఆ

హెరిన్యానుండిదేవుడునినున్బాగుచేసాత్డని నముమ్తావా?ఆచినన్ ఎరర్నిపుషప్మును
నీ టోపి మీద కలిగియునాన్వు నీవు, నీ చేతిని ఎతుత్ము. మంచిది. ఇంటికి వెళుళ్ము,
సవ్సథ్తనొందుము.ఆమేన్. ఓ, అది దేవుడైయునాన్డు, అది దేవునికుమారుడైనకీసుత్యై
యునాన్డు.ఆయనమృతులలోనుండిలేచియునాన్డు.ఆయనఇకక్డయునాన్డు.
162 ఇపుప్డు, నేను ఇకక్డకు ఎవరినైనా పిలవబోవుచుండగా, ఒకరి కొరకు ఒకరు
మంచి సమయోచితమైన పారథ్నను అరిప్ంచండి. సోదరుడా, ఇకక్డకు రండి. దేవుడు
సవ్సథ్పరుచ్వాడని పుచు,మనముఒకరిమీదఒకరముచేతులనుఉంచుదాము.ఇకక్డ
యునన్ సోదరుడు డాపారథ్న చేయాలని నేను కోరుచునాన్ను (ముందుకు వెళళ్ండి.
మంచిది) పర్భువైనదేవునికిసుత్తులు. 



నీవుదీనిని నముమ్చునాన్వా? TEL60-0402
(Believest Thou This?)

ఈ వరత్మానమును 1960 వ సంవతస్రము ఏపిల్ 2వ తారీకు, శనివారమున, అమెరికా దేశములోని ఓకల్ మాలోని,
తులాస్ మునిస్పల్ ఆడిటోరియంలో, సహోదరుడు విలిల్యం మారియన్ బానాహ్ం పర్సంగించియుండిరి. మేగిన్టిక్ టేపు
రికారిడ్ంగ్ నుండి నోట పలికిన వరత్మానమునుముదించబడిన పుటలపైకి, సకర్మముగా బదిలీ చేయుటకై పర్తియొకక్
పర్యతన్ముచేయబడినది.మరియుఈవరత్మానముఉనన్దిఉనన్టుల్గాముదించబడిVoiceofGodRecordingsవారిచే
ఉచితముగాపంచిపెటట్బడుచునన్ది.
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