
దేవుడుతనగుణలకష్ణములదావ్రా
తనున్తానుబయలుపరుచ్కొనును

 నేనునా సేన్హితుడైన జోసెఫ్ బోజేను అకక్డ చుటకు ఒక విధముగా ఆశచ్రయ్
పడాడ్ను, మరియునేనుచు ట్ తిరిగి, అతనితో కరచాలనముచేయుటకుకొంత

సమయమునుతీసుకొనాన్ను.
2 ఇపుప్డు మనము హెబీ 1 వ అధాయ్యమునకు తిరిగుదాము. ఈ రాతి ఒక
అంశమును తీసుకొనుట కొరకు, ఒక భాగమును, 1, 2, 3 వచనములను నేను
చదువగోరుచునాన్ను.

రవ్ కాలమందు నానా సమయములలోను నానా విధములు గాను
పర్వకత్లదావ్రామనపితరులతోమాటలాడినదేవుడు,
ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను,
ఆయన ఆ కుమారుని సమసత్మునకు వారసునిగా నియమించెను. ఆయన
దావ్రాపర్పంచములనునిరిమ్ంచెను;
ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్
రిత్ మంతమునై యుండి, తన మహతుత్ గల మాట చేత సమసత్మును

నిరవ్హించుచు…మహామహుడగుదేవునికుడిపారశ్ మున రుచ్ండెను;
3 ఇపుప్డు పారథ్న కొరకు మన తలలను వంచెదము మరియు ఇపుప్డు ఆయన
యొకక్ దైవిక సనిన్ధిలో, మీరు ఏదైన అభయ్రధ్నను కలిగివునన్చో అది ఆయనకు
తెలియపరాచ్లనికోరుకొనుచునన్చో,మీచేతినెతెత్దరా?మరియుఆయొకక్వినన్పమును
దేవుడు…
4 మా పరలోకపు తండీ, నీ కుమారుడైన యేసు కీసుత్ నామములోని విశావ్సము
దావ్రా, ఇపుప్డు నీ సింహాసనముముందుకుమేమువచుచ్చునాన్ము.మరియు “ఆయన
నామములో మేము దేనిని అడిగినను, అది మాకు అనుగర్హించబడుతుందని,” ఈ
నిశచ్యత మాకు ఇవవ్బడింది. నీవు మా కోరెక్లను, అవసరములను ఎరిగియునాన్వు,
మరియు మాకు అవసరమైన వాటనిన్టిని, నీవు సరఫరా చేసాత్నని వాగాద్నము
చేసియునాన్వు. కాబటిట్, తండీ, నీవు మాకు నేరిప్నటుల్గా, మేము పారిథ్సాత్ము, “నీ
రాజయ్ము వచుచ్ను గాక, నీ చితత్ము పరలోకమందు నెరవేరునటుల్, ఈ మిలోను
జరిగించుము.”ఈరాతిమామనవియైయునన్ది,నీయిషట్పర్కారముదానినిమాకుదయ
చేయుము,మరియుఈఆధికయ్తలనుఅనుగర్హించుము.వాకయ్మునుఅభిషేకించుము,
పర్భువా, పర్సంగీకులను మరియు వినువారిని అభిషేకించుము, ఈ రాతి మా మధయ్కు
పరిశుదాధ్తుమ్డు లోనికి వచిచ్, వాకయ్ పర్కారము చేయువారిగా, మముమ్ను ఉండనిముమ్.
కారణముమేముదానినియేసునామములోఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.

మీరు రొచ్నవచుచ్ను.
5 రేపు ఉదయమున, సం రణ్ సువారత్ వాయ్పారసుథ్ల అలాప్హార విందుయునన్దని
నేను గర్హిసాత్ను. సాధారణముగా, ఎకుక్డ వారి టమి ఒకటుంటుందో, అకక్డ వారి
అలాప్హార విందులో మాటాల్డే ఆధికయ్త నాకుయుంటుంది. ఈ సమయమునకు, అది



2 పలుకబడినమాట

సంసథ్ కాని ఒకే సంసథ్ అది, నేను ఆ గుంపునకు మాతర్మే చెందినవాడను, అదే కైసత్వ
వాయ్పారసుధ్ల టమి.ఇపుప్డు,అంతరాజ్తీయముగానేనువారికొరకుమాటాల్డతాను.
6 ఇపుప్డు, ఈ రాతికి ఈ డిక వయ్రధ్ముగాపోదని మనము నముమ్చునాన్ను. నేను
మీ యొదద్కు అలసిపోయి, అరిగిపోయిన గొంతుతో వచాచ్ను, మరియు ఒక చినన్
ఊపిరితితుత్లసమసయ్తోయునాన్ను…
7 నేను టుసాన్ నుండి వచాచ్ను, అకక్డ నిజముగా చకక్గా పొడి వునన్ది, మరియు
నేను ఇకక్డకు వచిచ్నపుడు, అది చకక్గా మంచిగా, చెమమ్గా యునన్ది, కాబటిట్ అకక్డ
అది వయ్తిరేఖముగాయునన్ది. ఇకక్డమీరుకలిగియునన్ నీటినంతా,మీరుమామారగ్ము
లోనికి పంపినటెల్తే, మేము దానిని మెచుచ్ కొంటాము కాని నిజానికి మీరు దానిని
చేయలేరు.
8 కానినేనుమీకుఒకసంగతిచెపుతాను,అకక్డఒకసమాoతరమునన్ది.ఆరిజోనాలో
మాకునన్వనీన్,మాచెటుల్, రిత్గాముళళ్తోయుంటాయి.పర్తిదానికిముళుళ్వుంటుంది.
దానికి కారణము అది ఎండిపోయి యునన్ందువలల్. ఇపుప్డు అదే పొద, ఈ పైన
పెరిగినటెల్తే, అదిఒకచకక్ని పియమైనఆకుగావుంటుంది. డండి,దానికిఅకక్డ నీరు
లేదు,ఆకారణమునుబటిట్యేఅదిగుచుచ్కొనన్టుల్ంది
9 ఇపుప్డు సంఘము జీవ జలముల లేకుండా మారినపుడు, అది ఎండిపోయి
గుచుచ్కునన్టుల్గా డాయుంటుంది, గుచుచ్ , పర్తి దానిని గుదుద్ యుంటుంది.
కాని జీవజలములు అకక్డ పర్వహిoచినపుడు, అది ఆకును తెరచి, దానిని మృదువుగా
చేసి,తియయ్గా, శావయ్ముగా, మరియు పరిశుదధ్ముగా, దేవునికి అంగీకారముగా
యుంటుంది.కాబటిట్ఈరాతిమనముగుచేచ్ముళుళ్గాయుoడకుండా,పర్భువైనదేవుడు
నీరు కటుట్ను గాక; అయితే చకక్ని ఆకులతో, మారగ్మున పోవు పర్జలు, మన చెటుట్ నీడ
కింద,వారిఆతమ్లకువిశాంతినిపొందుదురుగాక.
10 ఇపుప్డు,ఈరాతినేనుతీసుకోనగోరెఅంశము,పర్భువుచితత్మైనయెడల,మరియు
నాసవ్రముతకుక్వగాయునన్ందున,నేనుఈమైకోఫోనును,ఎంతదగగ్రగాయుండాలో,
అంత దగగ్రగా లాకొక్ను చునాన్ను. చదవబడిన హెబీ 1:1 నుండి, నేను తీసుకోన గోరు
అంశము;దేవుడుతనగుణలకష్ణములదావ్రాతనున్తానుబయలుపరుచ్కొనును.మరల
దానిని ననున్ చెపప్నియయ్ండి, ఏలయనగా పర్తి ధవ్నించు పరికరములు, ఇకక్డ చాలా
హీనముగాయునన్వని నాకు తెలుసు. దేవుడు తన గుణలకష్ణముల దావ్రా తనున్ తాను
బయలుపరుచ్కొనును.
11 ఇపుప్డు, మొతత్ము మీద ఏదైనను దాని యొకక్ గుణలకష్ణముల దావ్రా అది
గురిత్ంచబడుతుంది. కొనిన్ లేఖనములను, ఒక గమనికను నేను ఇకక్డ కలిగియునాన్ను,
నేనువాటిని చిoచగోరుచునాన్ను. ఇపుప్డు అది ఏమైయునన్దో, అది ఏదైననుదాని
గుణలకష్ణముదావ్రా,అదిగురిత్ంచబడుతుంది.
12 ఇపుప్డు, పర్కృతిలో వలె, పుషప్ములు వాటి యొకక్ గుణలకష్ణముల దావ్రా అవి
గురిత్ంచ బడతాయి. అవి దగగ్రగా, ఏకమైయునన్పుప్డు, అది ఒక జాతి నుండి, మరొక
జాతికి, అది ఏపుషప్మైయునన్దో,దానిగుణలకష్ణములదావ్రా, అవిగురిత్ంచబడతాయి.
మరియు రమృగములలో,అనేకసారుల్…
13 నేను, నేను ఒక వేట గాడిని. నీవు ఏ జంతువును వేటాడు చునాన్వో, ఆ జంతువు
యొకక్ గుణలకష్ణమును ఎరిగి యుండవలసి యునన్ది, లేనిచో కొనిన్ సారుల్ నీవు
నిశచ్యముగామోసపోతావు. ఉదాహరణకు బిటిష్ కొలంబియాలోని, రాతి గొఱెఱ్. నేను
ఈ ఆకురాలు కాలములో, కాన్ లో యునాన్ను, కొంత మంది సోదరులు నాతో
యునాన్రు,మేమువేటాడుచునాన్ము.
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14 ఇపుప్డు ఒక గొఱెఱ్ను గాని లేక ఒక దుపిప్ని గాని, నీవు వాటి జాడను
వెదకుచునన్పుప్డు,నీవుఒకచురుకైనవేటగాడివైతేతపప్, నీవుదానిభేదమునుచెపప్లేవు.
ఎందుకంటే, అవి ఒక విధమైన జాడను తయారు చేసాత్యి; అవి పరుగెతిత్నపుడు,
అవి గెంతుకొం వెళతాయి. అపుప్డు రము నుండి నీవు ఒక దానిని త్
యునన్టెల్తే, అవి తమ తలను దిoచినటెల్తే, నీవు కనీసము వాటి భేదమును చెపప్లేవు.
అవి వీపు బాగమున మీదుగా ఒకక్టి గానే యుంటాయి; అది సరిగాగ్ తెలల్గా దుపిప్వలె
యుంటుంది. వాటిని అవి ఏమైయునన్వో చెపుప్ట కషట్ము. కానిదానియొకక్ కొముమ్లు,
దాని గుణలకష్ణములనుగురిత్ంప చేసాత్యి. వాటి కొముమ్ల దావ్రా. గుండర్ముగాయునన్
కొముమ్లనుగొఱెఱ్ కలిగియుంటుంది, కానిదుపిప్, అది పదునైనపొడుసుకొనేకొముమ్ను
కలిగియుంటుంది,మరొకసంగతి,అంతఎతుత్లోమేయుటకుదుపిప్వెళళ్దు.
15 మరియు తరువాత మేక నడకలో డా, ఒక గుణ లకష్ణమునన్ది, ఆలాగునే
ఒక గొఱెఱ్, వాటిలోని తేడాను నీవు తెలుసుకోనవలసియునన్ది, నీవు ఎతెత్న సథ్లములో
యునన్పుప్డు, కారణమేమనగా అవి రెండును పరవ్తము మీద ఎతైన సథ్లములో
యుంటాయి.నీవువాటిలోనిభేదమునుఎరుగవలసియునన్ది.కానిమీరుగమనించారా,
ఒక మేక అది నడుసుత్నన్పుప్డు అది తొ బాటుగా నడుసుత్ంది; కాని ఒక గొఱెఱ్
నడుసుత్నన్పుప్డు, తన పాదములనుఈ విధంగా కిందమోపి నడుసుత్ంది. దానియొకక్
అడుగుజాడలనువేయుగుణశీలము. నీయొకక్ ఆటను, అది ఏమిచేసుత్ందో, అది ఎలా
నటిసుత్ందో, అదిఏమిభుజిసుత్ందో,మరియుదానిసమసత్మునుబటిట్.దానియొకక్గుణ
శీలము దానిని బటిట్ గురిత్ంచబడుతుంది. అపుప్డు నీవు ఒక దాని కొరకు కినపుడు,
అది ఏమి సంభవిసుత్ందో డండి, అవి వెళేళ్ మారగ్మున నీవు చెపప్గలవు, ఆ జంతువు
యొకక్భినన్మైనగుణశీలమునుబటిట్, నీవుదానినిచెపప్వచుచ్ను.
16 అలాగైతే మీరు ఎనన్డైనా గమనించారా, అవి ఇకక్డ యునన్వో లేదో నాకు
తెలియదు, పసుపుమీటను;మంచిది,ముఖిపకిష్,మరియుజెపకిష్వాటియొకక్ సరియైన
పేరు. జెపకిష్ డా పసుపు మీట పకిష్ అంతయుంటుంది. ఆ రెండు ఎగురుటను మీరు
సినపుడు, అవి దరిదాపుగా రెం ఒకే రకమైన పకుష్లు. నీవు రంగును డలేక

పోయినటెల్తే, వాటిని గమనించు, ఏది పసుపుమీటను పకిష్యో నీవు చెపప్గలవు. జెపకిష్
ఎకుక్వలేకతకుక్వగా, రెండుదారులమధయ్లోతినన్గావెళుతుంది.కానిపసుపుమీటను,
అది తన రెకక్లనుఆడి త్, అది పైకి కిందికి ఎగురుకొం వెళుతుంది. డండి, అది
ఆవిధముగాగెంతుకొం వెళుతుంది,అదిఎగిరేవిధానమునుబటిట్, నీవుపసుపుమీట
పకిష్యొకక్గుణలకష్ణమునుచెపప్గలవు.
17 మీరుగమనించినటెల్తే, కవుజుపిటట్ బయటకు వచిచ్నపుడుఅది ఎలాపైకి వసుత్ందో
డండి, మరియు అపుప్డు ఏ పరర్లో ఆ కవుజు పిటల్ యునన్దో అకక్డ, ఒక ఉలల్ంకి

పిటట్, వేటగాళెళ్న మీకు తెలుసు. విలస్న్స్ ఉలల్ంకి పిటట్ మరియు జాక్స్ ఉలల్ంకి పిటట్, అవి
ఏ విధముగా బయటకు వసాత్యో, మరియు ఏ విధముగా వెళతాయో, ఆ విధముగా,
అవి తముమ్ను తాము, గురిత్ంపచేసుకొంటాయి. అవి ఏరకమైన పకుష్లో, అవి ఎగిరే
గుణలకష్ణములదావ్రా, అవి తముమ్నుతాముగురిత్ంప చేసుకొంటాయి. అందుచేత, నీవు
వాటిశబద్మునువినన్పుప్డు,అదిఎగురుచునన్దానియొకక్గుణలకష్ణములనుబటిట్, అది
బయటకువెళేళ్విధానమునుబటిట్,అదిఏమైయునన్దోనీవుచెపప్గలవు.
18 ఒక సీత్ మరియు ఒక పురుషుడు వలె. వారిదద్ మనుషులే, కాని ఒక సీత్,
పురుషుని నుండి వేరైన గుణలకష్ణములను కలిగియుంటుంది. ఇకక్డ కొదిద్ కాలము
కితము, సొలొమోను మరియు రాణిని రిచ్ చదువుచునాన్ను. దకిష్ణ దేశపు రాణి,
సొలొమోను లోని ఆ వివేచనా వరమును చుటకు వచుచ్టను రిచ్, నేను
ఎనన్ నా వరత్మానమును ఇకక్డ బోధిoచియుoడలేదు. కొదిద్ కాలము కితము నేను
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చదువుచునాన్ను,వారనాన్రు, “ఆరాణిసొలొమోనుముందుంచినచికుక్పర్శన్లలోఒకటే
మనగా,ఒకసీత్కిపురుషునివలెవసత్ధారణచేసి,సొలొమోనుముందుఉంచింది.”
19 ఇపుప్డు, ఆ దినమున అది ఒక కొతత్ విషయమైయునన్ది, కాని ఈ రోజున
అది సరిసమానముగా యునన్ది. అది తపుప్ అని మీకు తెలుసు. ఒక సీత్ దానిని
తపప్క చేయరాదని బైబిలు చెపుతుంది. “ఒక సీత్, పురుషుని యొకక్ వసత్ములను
ధరించుట, హేయమైయునన్ది,” మారుప్లేని దేవుడు దానిని చెపిప్యునాన్డు. దేవుడు
దానినిచెపాప్డు,కాబటిట్ అదిసతయ్మైయునన్ది.
20 కాబటిట్ మనము కనుగొనునదేమనగా, సొలొమోను వారిని గమనించిన వెంటనే,
వెంటనే ఇలా అనాన్డు, “అది సీత్ యైయునన్ది,” డండి, ఆమె ఒక సీత్యైయునన్దని,
అది పురుషుడు కాదని, ఆ సీత్ యొకక్ గుణలకష్ణములను బటిట్ ఆమె తనున్ తాను
పర్వరిత్ంచుకొనురీతినిబటిట్, అతడుచెపాప్డు.
21 అలాగైతే దరిదాపుగా సమసత్ , దాని యొకక్ గుణశీలముతో యుంటుంది.
కొందరు సరిగాగ్ ఎడమచేతి వాటముగలవారు, కొందరు కుడిచేత వాటము గలవారు.
వారు తముమ్ను తాము ఎలా పర్వరిత్ంప చేసుకొంటారో, అది వారియొకక్ గుణలకష్ణమై
యునన్ది. వారు తముమ్ను తాము పర్వరిత్ంప చేసుకొను రీతిని బటిట్, వారు కుడి చేతి
వాటముగలవారో, లేక ఎడమ చేతివాటముగలవారో, వారుకుడిచేతితోను లేక ఎడమ
చేతితోను,అందుకొనుటనుబటిట్,మనముచెపప్వచుచ్.

మరియుగురుత్ంచుకోండి,యేసుఅలాటిదానినేఒకటికలిగియునాన్డు,అదే…
22 రెండుచేతులు, దరిదాపుగాఒకే రీతిగాయునాన్యి…అవిఒకే రీతిగాయునాన్యి.
అవి ఒకే రకమైన బొటనవేలిముదర్లను, వేలిముదర్లను, చినన్, మరియు పుడు వేలు
ముదర్లనుకలిగియునాన్ము. సరిగాగ్ కుడి చేయిమరియుఎడమచేయి,సాధారణముగా
ఒకే విధముగా వేళళ్ను కలిగియునన్టుల్గా, ఖచిచ్తముగా, రెం ఒకే పరిమాణములో
యునన్టుల్గా. వాటిలో అకక్డయునన్ ఒకే భేదమేమనగా, ఒకటి కుడి చెయియ్, మరొకటి
ఎడమ చెయియ్. నీవు చెపప్గలిగే భేదము అంతమటుట్కు మాతర్మే. ఒకటి ఎడమ చెయియ్,
మరొకటికుడిచెయియ్.
23 కాబటిట్, అలాగైతే, దానిలో యేసు ఇలా చెపాప్డు. నేను ఒక చినన్ విషయమును
ఇకక్డ వదులు తాను. మతత్యి 24 అధాయ్యములో యేసు అనాన్డు, “కాబటిట్ చివరి
దినములలో, సాధయ్మైతే ఏరప్రచ్బడడ్ వారిని సహితముమోసపుచుచ్నటుల్గా, ఆతమ్యొకక్
గుణలకష్ణములుయుంటాయి.” డండిసరిగాగ్అవిఅంతదగగ్రగాయుంటాయి…
24 నీవు నీ చేతులను పైకెతిత్, డు, నీవు గమనించినటెల్తే ఒకటి మరొక దాని వలె
పర్తి దానిలో సమానముగాయుంటుంది, కాని వాటిలో ఒకటి ఎడమ చేయి మరొకటి
కుడిచేయి.
25 ఆ విధముగానే ఈ చివరి దినములలో ఆతమ్లుయుంటాయి. అవి ఒకే విధముగా
యుంటాయి,కానివాటిగుణలకష్ణములువాటినిగురిత్సాత్యి.ఒకటిసరియైనది,మరొకటి
తపుప్యైయునన్ది,మరియుఅదిదానియొకక్గుణలకష్ణముదావ్రాగురిత్ంచబడుతుంది.
26 దేవుని యొకక్ ఆతమ్ దాని యొకక్ గుణలకష్ణముల దావ్రా గురిత్ంప బడుతుంది
డండి? దేవుని యొకక్ ఆతమ్, మరియు సంఘముయొకక్ ఆతమ్. అకక్డ సంఘము

యొకక్ ఆతమ్యునన్ది, దేవునియొకక్ ఆతమ్యునన్ది, అది పరి రణ్ముగా, ఏమాతర్ము
సంఘముయొకక్ఆతమ్కాదు.

అకక్డఒకసంఘశాఖయొకక్ఆతమ్యైయునన్ది.
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27 అకక్డ ఒక జాతీయఆతమ్యునన్ది. అకక్డ ఒక దేశముయొకక్ అతమ్యునన్ది. పర్తి
దేశము, నేనుదానిలోనికి నడిచి వెళిల్నపుడు, నీవు ఒక భినన్మైన ఆతమ్ను కనుగొంటావు.
నేనుఫిన్లాండ్దేశములోనికివెళిళ్నపుడు,అకక్డఒకజరమ్నీఆతమ్యునన్ది.
28 ఈ మధయ్ కాలములోనే, మేము ఇంక ఇండియానా రాషట్ములో
జీవిoచుచునాన్ము, రెండు సంవతస్రముల కితము నేను నా భారయ్తో కలసి, ఒక చినన్
పర్మారెక్ట్ లోనికి వెళుళ్చునాన్ము. నేను అపుప్డే ఇంటికి వచిచ్యునాన్ను. మేము

వెళిల్ కొంత ఆహారమునుతేవలసియుండెను. నేనునామారగ్ములో వెళు యుండగా,
అదివేసవికాలమైయునన్ది,మీరుదానినినమమ్కపోవచుచ్ను,కానిమేముఒకరకముగా
బటట్లు వేసుకొనన్ ఒక సీత్ని శాము. అది ఎంతోవింతగాయునన్ది, నేను…అది ననున్
ధిగాబ్ంతికి గురిచేసింది, నేననాన్ను, “అకక్డ డు, అది ఎంత వింతగాయునన్దో, ఆ
సీత్ ధరించిన బటట్లు.” వారిలోఅనేకులుసీత్లు ధరించ డని బటట్లను ధరించుచునాన్రు.
నేననాన్ను, “సరే,అదిసరిగాగ్అమెరికాదేశపుఆతమ్, డండి,అమెరికాదేశపుఆతమ్.”
29 ఇపుప్డు అమెరికా ఆతమ్ అది…తపప్క ఒక కైసత్వ దేశపు ఆతమ్గా
యుండవలసియునన్ది, కాని ఈ దేశములోని ఆతమ్ కైసత్వ ఆతమ్ కాదు. అది ఒక కైసత్వ
దేశముగాపిలవబడుతుంది, కానిగుణశీలములోఅది, ఒక పది లకష్లమైళళ్ రములో
యునన్ది.కాబటిట్ నేనుచెపిప్నఈసీత్, నేననాన్ను…

ఆమెఅనన్ది, “మనముఅమెరికావాసులముకాదా?”
30 నేననాన్ను, “కాదు. మనము ఇకక్డ జీవిసుత్నాన్ము ఇది మన దేశము. మనము-
మనము-మనముదీనిలోనివశిసాత్ము.మనముదీనినిపేమిసాత్ము.ఇదిపర్పంచములోనే
ఒక శేషఠ్మైన దేశము. కాని, ఇంక , మనము అమెరికా వారము కాదు.” “మనము
పై నుండి జనిమ్ంచియునాన్ము. పరిశుదాధ్తుమ్డు కిందికి వచిచ్యునాన్డు. అది ఈలోక
సంబంధమైనది కాదు.” నేననాన్ను, “ఆ కారణమును బటిట్యే, మన సహోదరీలు
పొడవైనవసత్ములను,పొడవైనజుటుట్నుకలిగియునాన్రు,వారుముఖమునకురంగులు
వేసుకొనరు. డండి, వారియొకక్ గుణలకష్ణములు, ‘పర్భువునకు పరిశుదధ్మైనదిగా,’
పైనుండివారినిగురిత్సాత్యి.”
31 అoదుచేత, మనము ఒక రాజయ్మును వెదుకుచునాన్ము. ఒక రాజు వచిచ్, ఆయన
ఏలికలను ఆయన రాజయ్ము లోనికి సీవ్కరించుటకు మనము వెదుకుచునాన్ము. వారు
వారి యొకక్ గుణలకష్ణములను బటిట్ వారు గురిత్ంచబడతారు, మరియు వారి యొకక్
ఆసుత్లు ఈ దేశములోని సంబంధమైనవి కావు. అవి పైన యునన్ మహిమలోనివి.
అందుచేత, వారు “దేవుడు దేనికి శిలిప్ మరియు నిరామ్ణకుడైయునాన్డో, ఆ పటట్ణము
కొరకువారుఎదురు సుత్నాన్రు.”వారుసరియైనవారుగాగురిత్ంచబడతారు.
32 మీకు బోధిoచుటకు ఏదో ఒక రాతి నాకు తగినంత సవ్రము ఉండాలని నేను
కోరుచునాన్ను. అయితే నేను దానిని విడిచి పెడతాను. ఇపుప్డు, అది దాని యొకక్
గుణలకష్ణములదావ్రాగురిత్ంచబడుతుంది.
33 ఇకక్డ ఒక మంచి మాదిరిని వాగాద్న మిలోనికి వచిచ్న ఇశాయేలు కాలములో
మనము “నీ సంతానము పరాయి దేశములో, నాలుగు వందల యేండుల్ యుంటారు,
తరువాత నేను వారిని, ఒక గొపప్ బలమైన హసత్ముతో నేను వారిని విమోచిసాత్ను.
తరువాత అపుప్డు వారికి వాగాద్నము చేయబడిన, పాలు తేనెలు పర్వహించు
దేశములోనికివారువెళతారు.”దేవునియొకక్వాగాద్నముసమీపించినపుప్డు,వారిమధయ్
గొపప్సేవనుకలిగియునన్,యోసేపునుఎరుగని,ఒకఫరోఅకక్డలేచియునాన్డు.
34 మరియు ఇకక్డ, మోషే అనుపేరుగల ఒక పర్వకత్ను దేవుడు లేపాడు. ఈ మనిషి
ఐగుపీత్యులయొకక్సకలవిదయ్లలోపర్వీణుడుగానేరప్బడాడ్డు.సందేహములేదు,అతడు
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ఒక చురుకైన గొపప్ తెలివిగల మనిషి, కారణము ఐగుపీత్యులకే అతడు జాఞ్నమును
నేరప్గలడు.విడుదలచేయుటకొరకుసరిగాగ్సరిపోయినవయ్కిత్గాకనపడాడ్డు.
35 కానీ, మీరు డండి, మనము విడుదల పిలిచే దానికి, దేవుడు ఏది విడుదల అని
పిలుసాత్డోదానికి,కొంతభేదమునన్ది.
36 ఇపుప్డు,తననీతిశాసత్ములనిన్టితోయునన్ఈమనిషినిగమనించండి.ఇశాయేలు
పర్జలను విమోచించుటకు అతడు జనిమ్ంచియునాన్డని అతడు ఎరిగియుండెను.
అయినను, అతని యొకక్ విదయ్ అంతటిలో, అతడు ఎరిగి యునన్ దానంతటితో, ఆ
పని చేయుటకు అతడు పిలవబడియునాన్డని ఎరిగియునాన్డు, అతడు కళళ్లో పటట్
భ డైనపప్టికి, పిహెచ్.డి., ఎల్ఎల్.డి., అలాటివి కలిగియునన్పప్టికి, ఇశాయేలును
విమోచిoచుటకువెళిళ్నపుడు,అతడు రిత్గావిఫలమయెయ్ను.
37 ఇపుప్డు గమనించండి, ఫరోగా మారుటకు ఐగుపుత్ సింహాసనము మీద అడుగు
పెటిట్న తరువాత, అతడు ఫరోగా మారిన తరువాత అతడు ఇశాయేలు పర్జలను
విడిపించగలిగి యుండేవాడనన్టుల్గా, అది కనబడింది, ఎందుకంటే సింహాసనము
కొరకుఅతడుతరావ్తవరుసలోయునాన్డు.కానీ,మీరుదానిని డండి,ఆమారగ్ములో
చేయుటదావ్రా, ఆయనపర్జలనువిమోచిoచుటలోఅదిదేవునియొకక్గుణలకష్ణమును
గురిత్ంపచేసుకొనదు.
38 వారిని విమోచిసాత్నని ఆయన అనాన్డు. “ఒక బలమైన హసత్ముతో ఆయన వారిని
విమోచిసాత్డు” మోషేయొకక్ బలమైన సైనయ్ముతో కాదు, కాని దేవునియొకక్ బలమైన
హసత్ముతో.
39 ఈ పర్వకత్ పారిపోయాడని మనము కనుగొంటాము, మరియు అరణయ్ములో
అతడు నలుబది సంవతస్రములునాన్డు. అతనిలోనికి విదయ్ను ఎకిక్ంచుటకు, అది
ఫరోకు నలుబది సంవతస్రములు పటిట్ంది, మరియు దానిని మరల రంధర్ము చేసి,
దానిని బయటకు తీసి వేయుటకు దేవుడు నలుబది సంవతస్రములు తీసుకొనాన్డు.
కాబటిట్, మనము కనుగొనే దేమంటే, ఒక దినమున, అతడు, ఎడారి వెనుక, అగిన్
సత్ంభము పములో, పొదలోయునన్, మండుచునన్ పొదలో పర్భువైన యెహోవాను
కనుగొనాన్డు. అతడు నిలబడి యునన్ది, పరిశుదధ్ సథ్లమైనందున, తన చెపుప్లను
విడవమని అతడు అడగబడాడ్డు. ఇపుప్డు చదుకొనియునన్, నాగరికతగల, ఈ చకక్ని
మనిషిని డండి, అతడు దేవునిని కలుసుకొనన్ తరువాత,మారుప్ చెందుతునన్ అతని
యొకక్గుణశీలమును డండి.అతడుఎకుక్వగానేచేశాడు…
40 కొనిన్సారుల్ దేవుడు, కారయ్ములను ఎలాటి సామానయ్తలో జరిగిసాత్డంటే, అది
శరీరానుసారమైన ఆలోచనకు, ఎలాటి వెరితనముగా యుంటుందో. పరి రణ్ముగా
ఓడిపోయిన, ఒక మనిషిని గమనించండి; దేవుని యొకక్ చితత్మును చేయుటకు తన
చు ట్యునన్ ఐగుపుత్ సైనయ్మంతటితో, మరియు సమసత్ముతో, తన విదయ్ అంతటితో,
నలుబది యేండల్ వయసుస్లో, అతని ఉనన్త దశలో, అతడు ఓడిపోయాడు. ఇపుప్డు
ఇకక్డ అతడు ఎనభై ఏళల్ మనిషి, గంత కటిట్న గాడిదతొడమీద అతనిభారయ్, తొడమీద
తన యవవ్న బిడడ్ను రొచ్ండ పెటుట్కొని రొచ్నన్ది, మరియు అతడు తన చేతిలో
ఒక కరర్ను పటుట్కొని, ఐగుపుత్ను సావ్ధీన పరుచ్కొనుటకు వెళుళ్చునాన్డు. నీవు ఒక
వింతయైన దృశయ్మును రిచ్ మాటాల్డు! కాని అది దేవుని యొకక్ గుణలకష్ణములను
పర్దరిశ్ంచుటయైయునన్ది, ఏలయనగా ఆయనమాటను నముమ్ ఒక మనిషిని ఆయన
కలిగియునాన్డు. అంత మటుట్కే. దాని విషయమేమనగా, మీరు ఉహించగలరా, ఒకే
మనిషియొకక్ దాడి, అకక్డే ఒక సైనయ్ము ఓడిపోయింది? కాని అది ఏమిటి? ఆయన
యొకక్గుణలకష్ణములు,అతనిఎతుత్గడలుమారినవి. అతడుపర్భవుయొకక్నామమున
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వెళుళ్చుండెను, “నేనునేనే”.దానిసంగతిఏమనగాఅతడుదానినిసావ్ధీనపరుచ్కొనాన్డు.
అతడుదానినిచేశాడు,కారణమేమనగాఅతడుపర్భువుయొకక్శకిత్తోవెళుళ్చుండెను.
41 ఇశాయేలును, వాగాద్న మికి నడిపించుచునన్ అతనిదారిలో, అతనిసోదరుడు,
అతనిసంఘశాఖాసోదరుడైన,మోయాబునుకలిసికొనెను.ఇపుప్డు,మోయాబుఅనగా
భావము, వారు అనుయ్లు కారు. వారులోతుకుమారెత్యొకక్ కుమారులు. వారి పిలల్లలో
ఒకరుమోయాబుగాఎదిగియునాన్డు.
42 ఇపుప్డు, ఈ పైన, ఈ రెండు దేశములను విరుదధ్ముగామీరు గమనించాలని నేను
కోరుచునాన్ను. ఇకక్డ ఐగుపుత్ దేశమునన్ది, ఒక చినన్, చెదిరిపోయిన దేశము, వారు ఏ
దేశమునకు వెళుళ్ వారు కాదు, వారి మధయ్లో రాజు లేడు పర్ధానులు లేరు, లేక వారి
మధయ్లో ఏ ఘనత వహించిన వారు లేరు, వారు కేవలము వాగాద్న మికి వెళుళ్చునన్
పర్జలైయునాన్రు.మరియువారుమోయాబుదేశముగుండావెళళ్వలసియుండెను.అది
తినన్గావాగాద్నముయొకక్విధినిరవ్హణమారగ్ములో.
43 మరియు మోయాబు డా యోహోవాయందు విశావ్సులైయునాన్రు, మరియు
వారుఒకపర్వకత్నుకలిగియునాన్రు.వారిదద్ పర్వకత్లైయునాన్రు.
44 మరియు ఇపుప్డు గమనించండి, వారు ఒక సథ్లమునకు వచిచ్యుండగా, ఈ
సంసాథ్గతమైనదేశముయొకక్పర్వకత్, ఈఇతరదేశమునుశపించుటకువచుచ్చునాన్డు,
వారు నిలుచుటకు ఒక సథ్లము లేని వారు, వారు నిలకడగా ఒక చోటయుండని
వారైయునాన్రు.కాబటిట్వారుకిందికివచిచ్.

ఆ ఇదద్రి పర్వకత్లను గమనించారు. అది లసిదాధ్ంతము పర్కారముగా
వచిచ్నపుడు, వారిదద్ ఖచిచ్తముగా సరియే. ఏలయనగా, గమనించండి, బిలాము, ఆ
బిషప్,వారితోఅనాన్డు, “మీరునాకుఏడుబలిపీఠములనుకటట్ండి.”
45 ఏడు సంఘ కాలమును చిసుత్నన్ ఏడు, దేవుని యొకక్ పరి రణ్ముగా
సంఖయ్యైయునన్ది, సృషిట్ ఏడు దినములలో జరిగింది, ఇపుప్డు గమనించండి, ఏడు,
దేవుడుఏడులోసం రణ్ముచేయబడాడ్డు.
46 “ఏడు బలిపీఠములు, మరియు పర్తి బలిపీఠము మీద ఒక ఎదుద్.” ఇపుప్డు అది
ఇశాయేలు పాలెములో యునన్ అదే బలి పీఠమై యునన్ది. ఇకక్డ కలిగియునన్ అదే
బలిపీఠముతో, వారు అకక్డ ఇశాయేలులోయునాన్రు. మరియు ఒకే బలి అరప్ణ, ఒక
కోడె;ఒకపర్వకత్మరియుఒకపర్వకత్. వైరుధయ్ముగాయునన్రెండుదేశములు.
47 మనము దానిలోనికి వెళుళ్టకు సమయముయునన్టెల్తే, మనము జీవించుచునన్
దినము యొకక్ ఒక పరి రణ్మైన మాదిరి! గమనించండి. మనము దాని యొకక్
సమాoతరమును చునటుల్గా,దేవుడుదీనినిఒకఉపమానములోచేయుచునాన్డు.
48 ఇపుప్డు, బిలాము డా, పర్తి బలిపీఠము మీద ఒక కోడెను కోరియునాన్డు.
అది రాబోవుచునన్ మెసీస్యాయందలి విశావ్సమును అది మాటాల్డుచునన్ది. ఒక గొఱెఱ్
పొటేట్లు, ఒక మగ గొఱెఱ్, అదే బలి అరప్ణకు వారు ఇశాయేలులో కలిగియునాన్రు;
ఇశాయేలు పాళెము లో , మోయాబులోను వారు దానినే కలిగియునాన్రు. ల
సిదాధ్ంతము పర్కారము వారిదద్ సరియే, కాని, గమనించండి, ల సిదాధ్ంతము
పర్కారము.
49 కాని ఇశాయేలు పాళెములో ఒక పర్వకత్, దేవుని యొకక్ గుణలకష్ణముల;
కలిగియునాన్డు. మరియు దేవుని యొకక్ వాకయ్ము, అతడు ఆ యుగము యొకక్
దేవుని వాగాద్నము తో నిలిచియునాన్డు, ఏలయనగా అతడు వాగాద్న మికి వెళుళ్
మారగ్ములోయునాన్డు. డండి?
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50 ఇపుప్డు, ల సిదాధ్ంత భాగముగాబిలాము,బాలాకు,మోషేవలె సరిగాగ్ గురిత్ంప
బడగలడు.
51 కాని, మీరు డండి, మోషే, దేవునియొకక్ సరియైన పర్వకత్యైయుండి, ల
సిదాధ్ంత భాగములనేకాక, దేవుని యొకక్ గురిత్ంపును డా అతడు కలిగియునాన్డు.
డండి, అతడు విధి నిరవ్హణ వరుసలోయునాన్డు, ఆ యుగమునకు కాదు. కాని

అపప్టి యుగమునకు. “పాలు, తేనెలు పర్వహించు దేశమునకు నేను మిముమ్లను
తీసుకిని వెళతాను.” వారు వారియొకక్ మారగ్ములోయునాన్రు, మరియు ఇశాయేలు,
వారియొకక్ పర్వకత్యైనమోషేతో, దేవునియొకక్ గుణలకష్ణములుఆయుగముయొకక్
వరత్మానముతో గురిత్ంచబడాడ్యి. ఒక అగిన్ సత్ంభము అతనిని వెంబడించుచునన్ది.
అతడు పాయశిచ్తత్ బలిని డా కియా పకముగా కలిగియునాన్డు; దానిని
రిచ్ మాటాల్డుటయే కాదు, కాని అతడు దానిని కియ పములో పర్తయ్కష్ముగా

కలిగియునాన్డు.ఉండబోవుచునన్దికాదు;కానిఅకక్డేఇపుప్డుయునన్ది!
52 గమనించండి, పర్జలు వారి యొకక్ రోగములు, వాయ్ధి నుండి సవ్సథ్త కొరకు,
అతడు ఇతత్డి సరప్మును పైకి నిలబెటిట్ యునాన్డు, అందుచేత మోషే దైవిక సవ్సథ్తను
పాటించుచుండెను. అతడు పాయశిచ్తత్ బలిని కలిగియునాన్డు, ఇతత్డి సరప్ము
చించుచునన్ దేమనగా, దేవుడు ఆ పాళెములోయుండెను, మరియు పర్జలు ఇతత్డి

సరప్మును సిసవ్సథ్పడియునాన్రు.
53 అతనినివెంబడించుచునన్చీలచ్బడినబండనుఅతడుకలిగియుండెను,వారిమధయ్
జీవ జలములను, సంతోషమునుమరియు రకష్ణను ఉంచు , వారు నితయ్ జీవమును
కలిగినశించకుండాయుండునటుల్,అకక్డఅదిదేవునినిగురిత్ంపచేయుచునన్ది.అదిఒక
మాదిరి…అరణయ్ములోఆచీలచ్బడినబండకీసుత్కుమాదిరిగాయునన్ది.
54 అలాగైతే, వారు విధి నిరవ్హణ వరుసలో పర్యాణము చేయు చునాన్రు, దేవుని
యొకక్ గుణ లకష్ణమును పుచునన్ అది మరొక గురిత్ంపుయైయునన్ది. వాకయ్ముతో
ఈ ఇతర వయ్కిత్ ఎంత ల సిదాధ్ంత వాడిగా కనబడినను లెకక్ కాదు. కాని ఇతడు,

ల సిదాధ్ంతమును, గురిత్ంపుతో కలిసి, దేవునియొకక్ గుణలకష్ణమును వారి మధయ్
కలిగియునాన్డు, దేవుడుతనున్తానుఅతనితోగురిత్ంపజేసుకొనాన్డు. ఇదద్ పర్వకత్లు,
వారిలో ఇదద్ పర్వకత్లే, మరియువారిలో ఇదద్ లసిదాధ్ంత వాదులే; కాని దేవుడు
తన గుణలకష్ణానిన్ మోషేలో గురిత్ంప చేసుకొనాన్డు, కారణమేమనగా అతడు దేవుని
యొకక్గుణలకష్ణములనుఅతనిలోకలిగియుండెను.
55 ఇపుప్డు,మరలా, దేవునియొకక్గుణలకష్ణములుఎలల్పుప్డును, సహజాతీతమైనవి,
కారణముఆయనసహజాతీతుడు.దేవుడుసహజాతీతమైనవాడు.అధునాతనఆలోచన
ధోరణికి, అది ఎలల్పుప్ అసాధారణముగా యుంటుంది. మీకు అది తెలుసు. పర్తి
యుగములో అది ఎనన్డైనా దాటి వెళిళ్న ఆపిల్ పళళ్ బండిని దేవుడు ఎలల్పుప్
బోరాల్పడేటటుల్గాచేశాడు.
56 మరియు ఒక వయ్కిత్ గాని లేక ఒక గుంపు గాని, ఎనన్డైనా తముమ్ను తాము ఒక
వరత్మానము పై, ఒక సంసథ్గా మారినపుడు, వారు చనిపోయి అలమరలో పెటట్బడాడ్రు,
తపప్, మరెనన్ వారు తిరిగి లేవలేదు. అకక్డ దానికి ఏ చరితర్యు లేదు. వారుదానిని
ఒక గుంపుగా చేయుటకు వెళిళ్నపుడు, థరన్ వారుగా, పెసిభ్టేరియన్ వారు గాని,
మెథడిషుట్వారుగాని,బాపిత్సుట్వారుగాని,పెంతెకొసుత్వారుగాని,అలాటిగుంపులువారు,
ఎనన్ తిరిగిలేవలేదు.

దేవుడువయ్కుత్లతోవయ్వహరిసాత్డు.



దేవుడుతనగుణలకష్ణములదావ్రాతనున్తానుబయలు… 9
57 గమనించండి,సాధారణఆలోచనకుఆయనఎంతోఅసాధారణముగాయునాన్డు.
డండి, మనము ఎలాటి పోకడలోనికి వెళతామంటే, చివరకు దీనిని ఈ విధముగా

నమామ్లని అంటాము. అపుప్డు దాని వెంబడి దేవుడు, ఆయన వాగాద్నము చేసిన,
వాకయ్ముతో వచిచ్, మరియు ఆ వాకయ్ముతో తనున్ తాను గురిత్oపచేసుకొంటాడు. ఈ
గుంపు వారు, ఆ గుంపు వారియొదద్కు వెళల్రు, కారణమేమనగా అది దానిని నమమ్దు.
డండి,అదిదానినుండికతిత్రించివేయబడింది.

58 యోసేపువలె,అతడుఒకదావీదుకుమారుడు,మరియుఅతడుఒకమంచిమనిషి,
అతడుమరియుభరత్యైనయోసేపు. అతడు ఒక మంచి మనిషి, మరియు సందేహము
లేదు, అతడు ఎడతెగకుండా బైబిలు యొకక్ గర్ంథపు చుటట్లను చదివియునాన్డు,
ఏలయనగా…రాబోవుచునన్మెసీస్యాకొరకుఅతడుఎదురు చుచుండెను, ఆలాగు
సంభవిసుత్ందని లేఖనము చెపిప్నటుల్, అతడు తపప్క ఎరిగియుండెను, ఏలయనగా
యెషయాఅనాన్డు, “ఇదిగోఒకకనయ్కగరభ్వతిఅగును.”
59 మంచిది, ఇపుప్డు, మరియయైన, ఈ బాలిక తో అతడు వెళుళ్చుండెను, బహుశ
ఆమెకు పదెద్నిమిది సంవతస్రములు, మరియు అతడు బహుశా ఇంకా పెదద్వాడు.
తరువాత వివాహముచేసుకొనుటకువారికి పర్ధానమైనపుడు, ఆమె తలిల్గా కనబడినది.
దాని మీద పరిషక్రిoపబడుటకు, ఒక విధముగా అది యోసేపుకు కషట్ముగా వునన్ది.
సందేహము లేదు, గబియేలు యొకక్ దరశ్నమును ఆమె, అతనికి వివరించి యుండ
వచుచ్ను. కాని మనము గమనించినటెల్తే, అతనిని నడుపుచునన్ అతని గుణశీలము
మారగ్ములో,అతడుదానినిసందేహించాడు.
60 ఇపుప్డువారికివివాహముకాకమునుపేఆమెతలిల్గామారింది.మరియుబైబిలులో,
దానికి శికష్, రాళళ్తో కొటుట్ట దావ్రా మరణమైయునన్ది. ఒక వివాహము కాని సీత్,
తలిల్గా మారినటెల్తే, ఆమె రాళళ్తో కొటట్బడవలెను. ఇశాయేలులో అకక్డ ఏ విధమైన
వేశయ్తవ్ములేదు.అదిబయటఉంచబడింది.కాబటిట్దివ్తియోపదేశకాండములోమనము
కనుగొంటాము,అదిదానినిమనకుచెపుతుంది.
61 ఇపుప్డు, మనము కనుగొనుచునన్దేమనగా, తాను జరిగించిన ఒక కారయ్మును,
యోసేపును ఒక కవచముగా, మరియ వాడుకొనుటకు పర్యతన్ము చేయుచునన్టుల్గా
కనపడుచునన్ది. కారణమేమనగా, వివాహము కాకముందే ఆమె తలిల్గా కనబడినటెల్తే,
అపుప్డు ఆమె తపప్క రాళళ్తో కొటట్ బడాలి, కాబటిట్ ఆమె ఇపుప్డు ఎవరినైనా ఒక
కవచముగా తనతో నిలబడుటకు తపప్క కలిగియుండాలి. అది ఎంతో ఎకుక్వగా, ఆమె
ఏమిచేయుటకుపర్యతిన్ంచుచునన్దో,అదిఆలాగునేకనబడింది.
62 కాని యోసేపు ఆమె యొకక్ పెదద్ నేతర్ములోనికి సుత్నాన్డు, మరియు
ఆమె చెపుతుంది, “యోసేపు, గబియేలు నాతో చెపాప్డు, ‘పరిశుదాధ్తుమ్డు నినున్
ఆవరిసాత్డు, మరియు నీవు గరభ్ము ధరించనైయునన్ది పరిశుదాధ్తమ్ వలన. అది దేవుడై
యునాన్డు, అది “దేవుడి కుమారుడుగా,”’” పిలవబడబోవుచునాన్డు. యోసేపు దానిని
నమమ్గోరియునాన్డు, కాని అది చాలా అసాధారణముగాయునన్ది, అలాటిది ఎనన్
ఇంతకుమునుపుజరుగలేదు.
63 సరిగాగ్ అది ఈ దినమునయునన్టుల్గాయునన్ది. ఏదో ఒక విధమైనమారగ్ములో,
అసాధారణమైన దానిని, పర్జలకు నేను పించునటుల్ చేయగలిగినటెల్తే, దేనిని
రిచ్యైనా, అది వాకయ్ము దావ్రా గురిత్ంపబడినటెల్తే, అపుప్డు అది ఏమైయునన్దో

దాని యొకక్ గుణశీలములు దానిని ఋజువు చేసాత్యి. అది పనిచేయుచునన్ దేవుడై
యునాన్డు.
64 యోసేపు తపప్క దీనిని ఎరిగియునాన్డు. “ఒక కనయ్క గరభ్వతి అవుతుంది,” అనే
మాటనుయోసేపుతపప్కఎరిగియుంటాడు.అయితేఅతడుదానిని రిచ్యధారధ్ముగా
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యునాన్డు.ఆమెనుఅవమానపరచనొలల్క రహసయ్ముగావిడనాడాలనుకొనాన్డు,దానిని
చేయుటను రిచ్అతడుఆలోచనచేయుచుండగా.
65 మరియు అపుప్డు పర్భువుయొకక్ త కలలో అతనికి పర్తయ్కష్మైనాడు. ఎందుకు
ఆయన కలలో పర్తయ్కష్మయాయ్డో, మీరు ఎనన్డైనా ఆశచ్రయ్పోయరా? ఆ దినములలో
అకక్డ ఏ పర్వకత్లు లేరు. వారి కల ఎంతో సామానయ్ము గా వునన్ది, దానికి ఏ
అనువాదమును అవసరము లేదు. ఆయననాన్డు, “దావీదు కుమారుడవైన యోసేపు,
నీ భారయ్యైన మరియను చేరుచ్కొనుటకు భయపడవదుద్, ఆమె గరభ్ము ధరించినది
పరిశుదాధ్తమ్ వలన కలిగినది.” డండి, అపుప్డు అది పరిషక్రించబడింది. డండి,
రెండవదిగా,ఆయనకలలోఅతనియొదద్కువచాచ్డు.కానీ,మీరు డండి, అదేమనగా,
“ఈ కనయ్కయే గరభ్ము ధరిసుత్ందని,” గురిత్ంపచేయుటకు, అకక్డ యే పర్వకత్యు లేడు.
డండి? కాబటిట్, అందుచేత, ఆయన అతనికి కలలో కనబడాడ్డు, కారణమేమనగా

అతడునీతిమంతుడు,యధారథ్వoతుడు,ఒకమంచిమనిషి.
66 ఆమనిషిఆయుగముకొరకుపిలవబడియునన్టెల్తే, ఏమంచిమనిషియొదద్కైనా,
ఏదో ఒక విధానములో, దేవుడు అతని యొదద్కు వసాత్డని, ఆ యుగములో, ఆయన
కారయ్ములనుఆమనిషితోగురిత్ంపచేసుకొంటాడనినేనునముమ్తాను.
67 ఇపుప్డు, అయితే అది అసాధారణముగా యునన్ది, వారు కనీసము దానిని
గర్హించలేక పోయరు. కాని, ఎలల్పుప్డు, ఆయుగము కొరకు వాగాద్నము చేయబడిన
వాకయ్ముపర్తయ్కష్మగుట,అదంతాఎంతోఅసాధారణముగాయుంటుంది.

ఇపుప్డు, అకక్డ కొందరు పర్జలు చు ట్ వెళిల్, చెపాత్రు “బాగుంది, అది
అసాధారణముగావుంది, అది దేవుడైయునాన్డు, అనిఅంటారు.ఇదిఅసాధారణముగా
యుంది.”
68 కాని మీరు డండి, అది వాకయ్ము దావ్రా గురిత్ంపబడవలసియునన్ది, మరియు
వాకయ్ము దేవుడైయునాన్డు, డండి? అలాగైతే, ఈ గురిత్ంపు యొకక్ గుణలకష్ణము,
అది ఏమైయునన్దో దానిని గురిత్సుత్ంది, ’ఏలయనగా దేవుడు, “అది సంభవిసుత్ంది
చెపాప్డు,” మరియు అది సంభవిసుత్ంది. డండి? ఏది సంభవి త్ ముందుకు
వెళుళ్చునన్దో, అది దాని యొకక్ గుణలకష్ణము దావ్రా, అది దేవుని యొకక్ వాకయ్మై
యునన్దని, అదిగురిత్ంచబడుతుంది.
69 అంతయ్ దినములలో, నా ఆతమ్ను కుమమ్రిసాత్నని ఆయన చెపిప్యునాన్డు. ఆయన
దానిని చేసాడు. అది దేవుడైయునాన్డని, దాని యొకక్ గుణలకష్ణములు దానిని
గురిత్ంచినవి. డండి,అదిఎలల్పుప్ దానికిఅదిగురిత్ంచబడుతుంది.
70 ఇపుప్డు, ఎలల్పుప్ , పర్తిసారి అది తపుప్ అని చెపిప్నపుప్డు, వాకయ్ము తపుప్ను
దిదుద్చునన్ది. నీవు ఎనన్డైనా దానిని గమనించావా? అది నోవహు దినములలో,
దేవుడు ఆకాశము నుండి వరష్మును తేబోవుచునాన్డని, ఆ శాసీత్య యుగమును
వాకయ్ము దిదిద్యునన్ది. డండి, వారంద ఐగుపుత్లో సిథ్రపడినపుడు, అది
మోషేయైయునాన్డు, అయితేదేవునియొకక్వాకయ్ముగురిత్ంపబడుటకువచిచ్యునన్ది.
మరియువాకయ్సతయ్ముతపుప్నుదిదుద్తుంది.
71 ననున్ మిముమ్లను ఒకటి అడగనివవ్ండి. మనము ఇకక్డ కొంచెము లోతుగా
వెళళ్వచుచ్. సిదాధ్ంతము పై నేను ఉపదేశమును తపప్క చేయ డదు, కాని ననున్ ఒకక్
విషయముమిముమ్నుఅడగనివవ్ండి.
72 యేసువాకయ్మైయునాన్డు.మనకుఅదితెలుసు.అదిఆలాగుయైయునన్దనిబైబిలు
చెపిప్ంది. పరిశుదధ్యోహాను 1 వ అధాయ్యము, “ఆదియందువాకయ్ముoడెను,వాకయ్ము
దేవునియొదద్యుండెను,వాకయ్ముదేవుడైయుండెనుమరియువాకయ్ముశరీరధారియై
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మన మధయ్ నివశించెను.” ఆయన ఇంక వాకయ్మైయునాన్డు, అపుప్డు, ఆయన
తలంపులను వివేచిoచినపుడు, అది తపప్క వాకయ్మైయునన్దని వారు గురిత్ంచవలసి
యునన్ది, ఏలయనగా ఆయనదానిని చేసాత్డని దేవునియొకక్ వాకయ్ము చెపిప్యునన్ది,
ఆయనపర్వకత్యైయునాన్డు.
73 ఇపుప్డు గమనించండి, ఆయన జనిమ్ంచినపుడు, పనెన్ండేళళ్ వయసుస్లో ఆయన,
ఆయన పరణ్శాలల పండుగకు వెళిల్యునాన్డు. వారు పసాక్ పండుగకు వెళిళ్యునాన్రు.
వారు తిరిగి వ త్యుండగా, మారగ్ములో, డు దినముల పర్యాణము తరువాత
వారు ఆయనను తపిప్పోయారు, బహుశ ఆయన వారి పర్జల మధయ్లో యుంటాడని,
గర్హి త్, ఆలోచిసుత్నాన్రు.
74 దానినుండిమనముఒకపాఠమునుతయారుచేయవచుచ్. అదిఈరోజునఎంతో
ఎకుక్వగాయునన్ది! ఇపుప్డుమెథడిషుట్వారైనమీరు, బాపిట్సుట్, పెసిభ్టేరియన్, థరన్,
కాథలిక్, మీరు ఎవరైయునన్పప్టికి, డండి, మీరును అదే కారయ్మును చేసుత్నాన్రు.
కొనిన్సారుల్ ఆయనమనమధయ్ లేనపుప్డు, వెసీల్ గొపప్ ఉజీజ్వమునుకలిగియునన్ందువలల్,
థర్ గొపప్ ఉజీజ్వమును కలిగి యునన్ందువలల్, లేక పెంతెకొసుత్ గొపప్ ఉజీజ్వమును

కలిగియునన్ందువలల్,ఆయనపర్జలమధయ్లోయునాన్డనిమనముగర్హించుచునాన్ము.
75 వారుఆయననువెతకటానికివెళాల్రు.వారుఆయననుఎకక్డ కనుగొనాన్రు?వారు
ఆయనను ఎకక్డ తపిప్పోయారు,యె షలేములో. వారు ఆయనను కనుగొనన్పుప్డు,
ఆయన ఏమి చేసుత్నాన్డు? ఒక చినన్ పనెన్ండు, బహుశ ఎనన్ ఏ పాఠశాలలో
పర్వేశించలేదు, ఆమె తలిల్ నేరిప్న దాని కంటే ఎకుక్వగా; మరియు ఆయన యికక్డ
ఆలయములోయునాన్డు, దేవుని వాకయ్మును రిచ్యాజకులతో తరిక్oచుచునాన్డు.
వారుఈబాలునియొకక్ జాఞ్నమును బటిట్, ఆశచ్రయ్పడాడ్రు. ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు.
ఇపుప్డుగమనించండి.
76 ఇపుప్డు, మరియను దేవుని యొకక్ తలిల్యను పిలుచు, కాథలిక్ వారైన మీరు
మిముమ్ను రిచ్ అగౌరముగా మాటాల్డుట లేదు, కాని ఒక చినన్ పొరపాటును
ఇకక్డ ననున్ మీకు పనివవ్ండి. మరియపై సంఘము నిరిమ్ంచబడినటెల్తే, ఏమి
సంభవించిందో గమనించండి. ఇపుప్డు ఆమెఅకక్డకు వచిచ్ ఇలా అనన్ది, “ ఓ, నీ తండి
మరియునేను నినున్ కనీన్ళళ్తో వెదికాము.” ఆ పర్కటనను గమనించండి, అపుప్డు ఆమె
తనసొంతసాకష్ మును తపుప్ అని ఖండించుచునన్ది. ఆమె అనన్ది, “నీ తండి మరియు
నేనుకనీన్ళళ్తోనినున్వెదికాము.”
77 ఆ వాకయ్మును గమనించండి. ఆయన వాకయ్మై యునాన్డు. ఆయననాన్డు,
“నేను నా తండి పనుల మీద యుండవలెనని మీరు ఎరుగరా?” వాకయ్ము తపుప్ను
దిదుద్టను గమనించండి. తినన్గా, ఆ యాజకులముందే, ఆమె తన సాకష్ మును పాడు
చేసింది. పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా గరభ్వతియైనదని చెపిప్ంది, మళీళ్ ఇకక్డ యోసేపును
ఆయన “తండియని” చెపుతుంది, ఆ వాకయ్ము ఎంత తవ్రగా దానిని పటుట్కుందో
డండి? ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. మీకు తెలుసా, ఇపుప్డు, పనెన్ండేళళ్ బాలుడు

దానిని చేయగలడా, ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. ఆయన ఆ దినమునకు పలుకబడిన
మాటయైయునాన్డు, కాబటిట్, అందుచేత కీసుత్లో దేవుని యొకక్ గురిత్ంపబడిన
గుణలకష్ణములునన్వి.ఆయనతపుప్నుదిదిద్యునాన్డు.

వారనాన్రు, “ఏమిటి,మేముమోషే’శిషుయ్లము,” డండి?
78 ఆయననాన్డు, “మీరు మోషే’ శిషుయ్లైయుంటే, ననున్ ఎరిగే వారు. అతడు ననున్
రిచ్వాశాడు. మోషే అనాన్డు, ‘పర్భువైనయోహోవానా వంటి ఒక పర్వకత్ను మీ మధయ్

లేపును.’మీరుమోషేనుఎరిగియుంటేననున్నుఎరిగేవారు.”
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79 డండి,వాకయ్ముఎలల్పుప్డు, ఆదినముయొకక్తపుప్నుదిదుద్తుంది.కానీపర్జలు
దానినినముమ్టకుఇషట్పడలేదు.వారుఅదేపర్కారమువేలాడు యుంటారు.
80 అయితేయేసుఆయనతలిల్ని దిదిద్యునాన్డు. ఆయనతలిల్పొరపాటులోయునన్ది,
’కారణము ఆమె ఇదివరకే, ఆ బిడడ్ను పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా గరభ్ము ధరించియునాన్నని
చెపిప్యునన్ది, మళీళ్ ఇకక్డ,యోసేపు ఆయన “తండియని” యేసుయొకక్ తండియని
ఆమెసాకష్ మునుతబిబ్బుబ్చేయుచునన్ది.
81 ఇపుప్డుయోసేపు ఆయన తండియైయుంటే, ఆయన తండి పని మీద, ఆ వడర్ంగి
శాలలోఆయనయుండియుండేవాడు.
82 కాని ఆయన తండి పని మీద, ఆ సంసథ్లను గదిద్ త్, ఆలయములోయునాన్డు.
డండి? పనెన్ండేళుళ్ బాలుడు, ఆయన తన తండి పని మీదయునాన్డు. “నేను నా

తండిపనిమీదయుండాలనిమీకుతెలియదా?”
83 మీరు గమనించారా, యేసు సాతాను దావ్రా శోధించబడాడ్డు? ఆయన
గుణలకష్ణములను అకక్డ డండి, ఆయన శోధించబడుచుండగా, ఆయన దేవుడిగా
గురిత్ంపబడాడ్డు, కారణమేమనగా ఆయన వాకయ్ముతో నిలిచియునాన్డు. డండి?
సాతాను, “అదిఈలాగువాయబడియునన్ది,”అనాన్డు.

“అదిఈలాగు డావాయబడియునన్దని,”యేసుఅనాన్డు, వాకయ్ముతోనిలబడి
యునాన్డు.
84 “దేవుడు, రవ్కాలము, నానా సమయములలో,” అని మనము చదువుతాము,
“దేవుడు, నానాసమయములలో,” ఆ రవ్కాలములలో, “నానా విధములుగా,” అనేక
మారగ్ములలో, “తనున్ తాను పర్వకత్లను దరశ్నముల దావ్రా, తనున్తాను గురిత్ంప
చేసుకునాన్డు.” అది పర్వకత్ యొకక్ గుణలకష్ణమైయునన్ది, అదేమనగా, ఆయన
ముందుగా చెపిప్న సంగతులు సంభవిoచియునన్వి. ఇపుప్డు దేవుడు ఆయనతో
యునాన్డని, అది ఆయన గుణలకష్ణముల గురిత్ంపుయైయునన్ది. అలాగైతే ఆదినము
యొకక్ వాకయ్మును అనువాదము చేయుటకు, అది ఆయనకు హకుక్ల నిచిచ్యునన్ది,
కారణమేమనగా, “దేవుని యొకక్ వాకయ్ము పర్వకత్ల నొదద్కు వసుత్ంది,” అదే ఆయన
ముందుచెపిప్నపర్వకత్యొకక్గుణలకష్ణము.
85 బైబిలు చెపిప్యునన్ది, “మీమధయ్ ఒకడు, అతడు ఏమిచెపాప్డో అది నేరవేరినటెల్తే,
అపుప్డుమీరుఅతనిమాట వినండి; అది నెరవేరనియెడల, అతనిని నమమ్వదుద్, అతనికి
భయపడదుద్…నా వాకయ్ము అతనిలో లేదు. కాని అతని మాట నేరవేరినటెల్తే, అపుప్డు
నా మాట అతనిలో యునన్ది.” అదే అతని యొకక్ గురిత్ంపు. అదే ఒక పర్వకత్ యొకక్
గుణలకష్ణము.
86 ఇపుప్డు, రవ్కాలములందు, ఆ విధముగా అని పిలవబడు ఒక మనిషి దావ్రా,
దేవుడు ఒక మనిషికి తనున్ రిచ్న గుణలకష్ణములయొకక్ గురిత్ంపును పించాడు.
ఇపుప్డు బైబిలుదానిని చెపిప్ంది, “ రవ్కాలమందు,నానావిధములుగా, పర్వకత్లదావ్రా
మనపితరులతోమాటాల్డినదేవుడు.”
87 రెండవ పేతురు లో డా మనము చదువుతాము, అదేమనగా దేవుని వాకయ్
మంత సం రణ్ముగావారిదావ్రా వాయబడింది. “మనుషులు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా
పేరేపించబడినవారైబైబిలునువాసిరి.”వారుపర్వకత్లైయునాన్రు.వాకయ్మువారియొదద్కు
వచిచ్యునన్దిమరియువారుదానినివాశారు,పేరేపణకిందవారువాకయ్మునువాశారు.
మొదటగా వారు గురిత్ంపబడిన పర్వకత్లు, అపుప్డు వారు వాకయ్ముయొకక్ పేరేపణను
వాశారు, మరియు దైవిక పర్తయ్కష్ యొకక్ అనువాదమును వారు కలిగియునాన్రు,
కారణముఅదిమనిషిలోదేవుడైయునాన్డు.
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88 ఆ విధానములోనే, తన గుణశీలము యొకక్ గురిత్ంపులో పించు కొనాన్డు,
వారి దరశ్నములు సతయ్మని ఋజువు చేయబడాడ్యి, అది వారిలోని దేవుని యొకక్
గుణలకష్ణముల,దావ్రాతనున్తానుపర్జలకుతెలియపరుచ్కొనుచునాన్డు.
89 ఇపుప్డు, ఆ విధానములోనే ఆయన కీసుత్లో యునాన్డు. ఒక పర్వకత్, ఒక చినన్
భాగమైయునాన్డు. కీసుత్ దేవుని యొకక్ పరి రణ్తయై యునాన్డు. మరియు దేవుడు
కీసుత్లో యుండి, లోకమును తనతో సమాధాన పరుచుకొనుచునాన్డు ఆయన
ఏమైయునాన్డో ఆయన గుణశీలములు ఆయనను గురిత్ంచినవి, ఎంత మటుట్కనగా,
ఆయననాన్డు,“నేనునాతండి కియలుచేయనియెడలననున్ నమమ్వదుద్. నేనునాతండి
యొకక్గుణలకష్ణమునుకలిగియుoడనటెల్తే, ననున్,మరియునావాదనలనునమమ్వదుద్.
నేను నా తండియొకక్ గుణ లకష్ణమునునాలో కలిగియుండక పోయినటెల్తే, అపుప్డు
ననున్ఎంతమాతర్మునమమ్వదుద్.”
90 ఇపుప్డు, ఆయన గుణలకష్ణములు ఎనన్ మారవు. ఒక గొఱెఱ్పిలల్ ఏలాగు తన
గుణలకష్ణమును మారచ్లేదో, లేక మరేదైనా దాని గుణలకష్ణమును ఎలా మారచ్లేదో,
అలాగునేదేవుడునుఎంతమాతర్ముతనగుణలకష్ణమునుమారచ్లేడు.కారణమేమనగా,
అది అది దాని యొకక్ అసలైన సిథ్తిలో యునన్oతకాలము. దాని అసలైన సిథ్తి.
నీవు దేనికైనా మారిచ్నటెల్తే, అపుప్డు నీవు దాని అసలైన పము నుండి దానిని
మారిచ్యునాన్వు.
91 నీవు సరిగాగ్ ఒక పందిని తీసుకొనన్టుల్గానే, ఆ పందిని నీవు కడిగి, దాని బొటన
వేళళ్ను రంగువేసి, సీత్లు చేసినటుల్గా, పెదవులపై రంగు వాసి, దానికి ఒక మంచి
వసత్మునుతొడిగిసిదధ్పరిచ్నటుల్గా,మరలాఆడుపందినిబయటకువదలండి,మరలాఅది
బురదలోనికి వెళుతుంది. ఎందుచేత? ఆమె ఒక పందియైయునన్ది, అంతవరకే, నీకు
తెలుసు,నీవుదానినిమారచ్లేవని…
92 ఒక గొఱెఱ్పిలల్ దానిని చేయదు. అతడు కనీసము బురదలోనికి వెళళ్డు. అతడు
దానితోచేయునదిఏమి లేదు.అదిదానియొకక్గుణలకష్ణమైయునన్ది. డండి?
నీవుఅతనికిఅదేరకమైనబటట్లువేసినను,ఇంక అదినిశచ్యముగాదానినిచేయదు,
అతడుతపప్కదానిలోనికివెళళ్డు.బయటదిలెకక్కాదు;కానిలోపలికేముఖయ్మైయునన్ది.
ఇపుప్డుసమసత్జీవమునకు లముదేవుడైయునాన్డు…
93 దీనినిగర్హించుటలోతపిప్పోవదుద్.నాలోయునన్ సమసత్మంతటిలో,మీరుదానిలో
ఏదో డాలని,తెచుచ్టకునేనుపర్యతన్ముచేయుచునాన్ను. డండి?
94 ఏదోఇకక్డ కనపడుటకునేనువచిచ్యుండలేదు.వెళుళ్టకుఏఇతరసథ్లమునాకు
లేదని, నేను ఇకక్డకు రాలేదు. నేను ఇకక్డకు వచిచ్న కారణమేమనగా, నేను ఇకక్డకు
రావాలనినాకుతోచింది. పర్భువునాకుఅనుగర్హించినపరిచరయ్ను, తపప్కఇకక్డయునన్
పర్జలమధయ్ పాలని, నిజముగాదేవుడుఏమైయునాన్డో,మీరు డాలనితెచుచ్టకు
పర్యతిన్ంచుచునాన్ను. ఆయన ఆయన యొకక్ వాగాద్నము చేసిన గుణలకష్ణమల
దావ్రా, ఆయన తనున్ తాను గురిత్ంప చేసుకొంటాడు. వాకయ్ములోని, ఒక నిశచ్యమైన
గుణలకష్ణముల దావ్రా, ఆయన తనున్ తాను గురిత్ంప చేసుకొంటాడు. వాకయ్ము లోని,
ఒక నిశచ్యమైన గుణశీలము, ఒక నిశచ్యమైన సమయములో లేవవలసియునన్టెల్తే,
అపుప్డు తపప్క లేవవలసిన వయ్కిత్ ఏ గుణశీలములో, యుండవలసి యునన్దో, ఆ వయ్కిత్
అతనేనని, అదిగురిత్ంపచేసుత్ంది.
95 ఆకారణమునుబటిట్యే, ఆయనఏమైయుండెనో, ఆరీతిగానేయేసుయుండవలసి
యుండెను. వారు తపప్క దానిని సియుండవలసియునన్ది. ఆశచ్రయ్ము కాదు, గాని
వారుగుడిడ్వారుగాయుండిరి. అకక్డ చెపప్బడిన దేమనగా. ఆయనఎనోన్ అదుభ్తములు
చేసినపప్టికీ,ఇంక వారుఆయననునమమ్లేకపోయారు,కారణమేమనగా,యెషయా
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చెపాప్డు, “వారు కనున్లుండి డరు, చెవులుoడియు వినరు.” డండి? పర్తి
యుగము, ఆయనయుగముమాతర్మే కాదు; కాని పర్తియుగములో, “దేవుడు, నానా
సమయములలో,నానావిధములగామాటాల్డాడు,”ఇంక అదివారికిఅరథ్ముకాలేదు.
96 ఇపుప్డు, ఆయన గుణలకష్ణములు ఎనన్ తపిప్పోవు. అవి ఎలల్పుప్డు ఒకే రీతిగా
యుంటాయి. ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకోండి, ఆయన గుణలకష్ణములు ఎనన్ తపిప్పోవు.
ఒక వేళ అవి తపిప్పోతే, అపుప్డు దేవుడు తపిప్పోయినటుల్. బైబిలు చెపిప్ంది, హెబీ 13:8
లో, అదే, “యేసు కీసుత్, నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకే రీతిగాయునాన్డు.” అందుచేత,
ఆయన మారుప్లేని దేవుడు. పారంభములో ఆయన ఎలాటి గుణలకష్ణములను
కలిగియునాన్డో, ఆయన ఇంక అదే గుణలకష్ణములను కలిగియునాన్డు. ఆయన
పని చేసిన పర్తి మారగ్ములో, ఎపుప్డైనా, ఎనన్డైనా ఆయన ఏమి చేసినా, పర్తి
సారి ఆయన ఒకే రీతిగా చేసాత్డు. ఆయన ఆలాగు చేయకపోయినటెల్తే, ఆయన
గుణలకష్ణముమారియునన్ది, డండి, అపుప్డు అది దేవుడుకానిగుణలకష్ణములను,
అది పర్దరిశ్సుత్ంది, డండి? కాబటిట్ అపుప్డు మనము ఎకక్డ యుంటామో మనకు
తెలియదు…
97 పౌలు చెపిప్నటుల్గా, “ ర సప్షట్ముకాని ధవ్ని ఇవవ్నటెల్తే, యుదధ్మునకు ఎవడు
సిదధ్పడగలడు, ర సప్షట్ము కాని ధవ్ని ఇవవ్కపోయినటెల్తే?” ఇపుప్డు ర,
“తిపుప్కొనుట,” అని తపప్క శబద్ము చేయవలసియునన్టెల్తే, అదే మనము తపప్క
చేయాలి, తిపుప్కొనుట. ఒక వేళ ర, “దాడికి సిదధ్పడుట” అని సిదధ్ము చేసినటెల్తే,
అదే మనము తపప్క చేయవలసి యునన్ది, దాడికి సిదధ్పడుట అయితే, ర అనగా
ఏమిటి? దేవునియొకక్వాకయ్ము. అదే దేవునినిగురిత్ంప చేసుత్ంది, అది “పైకి వెళుల్టయా,
కురొచ్ండుటయా,తిపుప్కొనుటయా,చేతులనువాటముగాపెటుట్,” లేక అదిఏమైనపప్టికీ
అది. అదిదేవునియొకక్ రధవ్ని.
98 ఒక సప్షట్ము కాని ధవ్ని, ఒక నిరీణ్త కారయ్ము సంభవిసుత్ందని బైబిలు చెపిప్నపుడు,
ఎవరోఅంటారు, “ఓ, అదిమరొకదినమునకుచెందియునన్ది.” అపుప్డుఅకక్డ సప్షట్ము
కానిధవ్నియునన్ది.అపుప్డుఏమిచేయాలోనాకుతెలియదు.
99 యేసు అనాన్డు, “నా పాణమును పెటుట్టకు, మరలా దానిని తిరిగి లేపుటకు నేను
శకిత్ని కలిగియునాన్ను.” ఏఅసప్షట్మైనధవ్నిలేదు.
100 ఆ సీత్ అనన్ది, “మెసీస్యా వసాత్డని మాకు తెలుసు. మరియు అయన వచిచ్నపుడు,
ఆయనచేసినటుల్గాఈవిషయములనుమాకుచెపుతాడు.”
101 ఆయననాన్డు, “నేనే ఆయనను.” ఏ సప్షట్మైన ధవ్ని లేదు, “నేను ఆయనను,” హ,
హ! ఆమేన్.

వాళళ్నాన్రు, “మాపితరులుఅరణయ్ములోమనాన్నుతినాన్రు.”
102 ఆయననాన్డు, “వారిలో పర్తి ఒకక్ చనిపోయారు.” “పరలోకము లోని దేవుని
యెదద్ నుండి వచిచ్న జీవాహారమును నేనే.” ఏ అసప్షట్మైన ధవ్ని లేదు. “ఏదెను తోట
నుండి, నేనే జీవవృకష్మునైయునాన్ను.” ఏ అసప్షట్మైన ధవ్ని దానిని రిచ్ అకక్డ లేదు.
నిశచ్యముగా లేదు. దానిని రిచ్ ఏ అనిశచ్యత లేదు. ఆయన చేసిన సమసత్ములో
ఆయనసప్షట్ముగాయునాన్డు.
103 బైబిలు అసప్షట్మైన ధవ్ని ఇచుచ్ట లేదు. అది ధవ్నించుటలో దేవుని యొకక్
గుణలకష్ణములనుఅదిగురిత్ంచుతుంది.
104 పరిశుదధ్ యోహాను 10:37 లో యేసు అనాన్డు, “నేను నా తండియొకక్ కారాయ్లు
చేయనియెడల…అపుప్డునేనునాతండియొకక్గుణలకష్ణమునాకురాలేదు, అపుప్డు
మీరుననున్నమమ్వదుద్.అవేనాలోనిఆయనగుణలకష్ణములనుగురిత్ంచుచునన్వి.”
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105 కారణము తండి వాకయ్మై యునాన్డు, “ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము
దేవుని యొదద్ నుండెను, వాకయ్ము దేవుడై యుండెను,” మరియు దేవుని యొకక్
గుణలకష్ణములు,ఆయనవాగాద్నముదావ్రా,ఆయుగమునకుపర్దరిశ్ంచబడెను.
106 ఇపుప్డుఆయనమోషేకాలములోజీవించియుంటే,అదిపనిచేసియుండేదికాదు.
మోషే ఒక వేళ ఆయన కాలములో జీవిoచియుంటే అది పని చేసి యుండేది కాదు.
ఆయన నోవహు కాలములో జీవించి యుంటే, అది పని చేసి యుండేది కాదు, లేక
నోవహు ఆయన కాలములో జీవిసేత్ అది పనిచేసియుండేది కాదు నోవహు ఆ దినము
యొకక్ కారయ్ములు కొరకు పర్వచించు చుండెను. ఆయన గుణలకష్ణములు, మరియు
ఆయన చేసినది, దేవుని యొకక్ వాకయ్ముతో ఆయనను గురిత్ంచినవి. మోషే అదే చేసి
యునాన్డు.
107 ఇకక్డయేసు వచుచ్ చునాన్డు, మరియుఆయుగమునకువాగాద్నముచేయబడిన
వాకయ్ము, వాకయ్ము యొకక్ గుణలకష్ణములు, యేసు కీసుత్ను గురిత్ంచియునన్వి, అది
దేవుడైయునాన్డు.ఆమేన్.
108 చివరి దినములలో, సామానయ్ పర్జలలో దేవుని ఆతమ్ కుమమ్రిoపబడుట, పర్జలతో
దేవునియొకక్ గుణలకష్ణములనుగురిత్ంచినవి. ఆయనదానినివాగాద్నముచేశాడు. అది
వాకయ్మైయునన్ది. అది దానిని చేసుత్ందని ఆయన చెపాప్డు. ఎవరును దానిని వెనుకకు
తీసుకొనలేరు.ఆయనదానినిచేసాత్ననిచెపాప్డు.
109 కాబటిట్ ఆయనవాగాద్నముచేసినఈకారయ్ములనిన్యు,అవేఆయనచేసియునన్వి.
అది ఆయన గుణలకష్ణములను గురిత్ంచినది. అవునండి. “దానిని నమమ్వదుద్, నా
గుణశీలముదేవునిదికానియెడల,నావాదనలునమమ్వదుద్.”
110 ఇపుప్డుయోహాను 14:12 లో గమనించండి, “నాయందు విశావ్సముంచువాడు,”
“నాగుణలకష్ణములను, నాగురిత్ంపును కలిగియుంటాడు. నాయందు విశావ్సముంచు
వాడు, నేను చేయుకియలుఅతడునుచేసాత్డు.” కీసుత్యొకక్ గుణలకష్ణముఆయనలో
యునన్దని,ఆయనయొకక్గుణలకష్ణములనుపర్దరిశ్ంచుచునన్ది.ఆమేన్.
111 ఇపుప్డే నేను ఎంతో భకిత్ రవ్కమైన అను తిని పొందుచునాన్ను, నా గొంతు
బొంగురు పోయినటెల్తే, అవునండి. ఓ, అయోయ్! డండి, దాని రిచ్ అకక్డ ఏ
పొరపాటును లేదు! ఆయన జీవము! “నాయందు విశావ్సముంచువాడు, నేను చేయు
కియలుఅతడునుచేసాత్డు.” డండి,అదిగుణలకష్ణములనుగురిత్సుత్ంది.
112 అదే విషయానిన్ ఆయన చెపాప్డు, “నా గుణలకష్ణములు ననున్ గురిత్oపని
యెడల, ఆయనలోని దేవుడు, అపుప్డు (ఆయన) ననున్ నమమ్వదుద్.” దానిలో ఆయన
గురిత్ంపబడతారని డాఆయనచెపాప్డు. అలాగైతే, అదిఆయననుగురిత్ంచనియెడల,
ఆయనఏమిచెపుప్చునాన్డో,అదిఆయనకాదు.
113 ఈ దినమున, కీసుత్ తనున్ తాను గురిత్ంపచేసుకోనటెల్తే, ఆయన కీసుత్యై
యునాన్డని, వాకయ్మును నముమ్ …ఆయన గుణలకష్ణము గురిత్సుత్ంది…యేసు
వాకయ్మై యునాన్డు, కాబటిట్ ఆయన వాకయ్మును నమమ్వలసి యునన్ది. బైబిలులోని
ఏ వాకయ్ము నైనా నిరాకరి త్, మేము కీసుత్ వారమని ఎలా చెపప్గలము? నీలోని కీసుత్
యొకక్ పరిశుదాధ్తమ్ దేవుడై యునాన్డు, మరియు అది పర్తి వాగాద్నమును, “ఆమేన్,”
తోగురుతులనుపెడుతుంది. బైబిలు చెపిప్ంది, “నమిమ్న వారి వలనఈ చక కియలు
వెంబడిoచును.”దేవునియొకక్ఆతమ్, “ఆమేన్,”చెపిప్ంది. డండి?
114 “కాదు,అదిమరొకయుగానికైయునన్ది;అదిశిషుయ్లకొరకుమాతర్మే,”అనివారిలో
ఒకక్ చెపప్రు.
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115 “మీరు సరవ్లోకమునకు వెళిల్, సరవ్సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి. పర్పంచములో
ఎకక్డ నమిమ్నను, ఈ చనలు అతనిని వెంబడిసాత్యి, అదే కారయ్ము.” “నినన్, నేడు,
నిరంతరముఏకరీతిగాయునాన్డు.”గుణలకష్ణములుగురిత్ంపబడినవి.
116 అది హెబీ 1:1 ని తయారు చేసుత్ంది, “ రవ్కాలముల యందు దేవుడు, పర్వకత్ల
దావ్రాపితరులతోమాటాల్డిన దేవుడు,” రవ్కాలమందుఆయనచేసినటుల్గానే, ఆయన
చేసిన అదే గుణలకష్ణముల దావ్రా, ఈ రోజున, పునరుతాథ్నుడై, కీసుత్ను గురిత్ంప
చే త్యునాన్డు.మీరుగమనించారా?దేవుడుఎనన్ తనవిధానములనుమారచ్డు.
117 పాత బైబిలుకాలములో, ఒక కలలు కనేవాడు, ఒక కలను కనినపుడు, మరియుఆ
కల సతయ్మోకాదో, తెలుసుకొనుటకు, ఆ దేశము లో ఒక పర్వకత్లేనపుడు, వారు దానిని
కనుగొనుటకుమరొకమారగ్మునుకలిగియుండిరి.ఆకలకనినవయ్కిత్ని,ఆగుణశీలమును
ఆలయములోనికి తీసుకొని వెళేళ్వారు. అదే ఆ కొయయ్కు వేలాడ దీయబడి, పర్ధాన
యజకుడైన అహరోనుయొకక్ నాయ్య విధాన పతకము. అపుప్డు కలకనిన వయ్కిత్ తన
కలనుదానిముందువివరిసాత్డు.అపుప్డుఅదిఎంతచకక్గావినపడినపప్టికిలెకక్కాదు,
అది ఎంత నిజముగా కనబడినపప్టికి లెకక్కాదు, ఊరీము తుమీమ్ముగా పిలవబడే, ఆ
రాళళ్లో సహజాతీతమైన వెలుగు పర్కాశించని యెడల, (బైబిలు పాఠకులకు తెలుసు);
దేవుని యొకక్ అసాధారణ, దేవుని యొకక్ గుణలకష్ణము, ఆ వరత్మానముతో ఆయన
తనున్ తాను గురిత్ంప చేసుకొనన్టుల్గా, సహజాతీతముగా ఆయన గుణలకష్ణములు
పర్దరిశ్ంచబడవలసియునన్ది.
118 ఈ రాతి దానినే నేను చెపుప్చునాన్ను. ఆ పాత ఊరీము-తుమీమ్ము
గతిoచిపోయింది, కాని దేవుని యొకక్ గుణలకష్ణములను గురిత్ంపచేయు, వాకయ్ము
ఇంక అకక్డయునన్ది,అదేమనముజీవించుచునన్ఘడియవాగాద్నము.
119 అది ఆయన ఒకే రీతిగా యునాన్డని తెలియ చేసుత్ంది. “ రవ్కాలములలో,”
డండి, “నానావిధములుగా పర్వకత్ల దావ్రా మన పితరులతో మాటాల్డిన దేవుడు.”

“యోహాను కాలము వరకు యునన్ ధరమ్ శాసత్ము మరియు పర్వకత్లు; అపప్టి నుండి,
పరలోక రాజయ్ము,” గమనించండి, “అయితే చివరి దినములలో,” “ఆయన కుమారుడైన
కీసుత్ యేసు దావ్రా,” అపుప్డు చేసిన అవే కారయ్ములను రిచ్ మాటాల్డుచునాన్డు.
“ రవ్కాలము, నానా సమయములో, నానా విధములుగా మన పితరులతో పర్వకత్ల
దావ్రా మాటాల్డిన దేవుడు; ఈ చివరి దినములలో,” అదే కారయ్మును చేయుచునాన్డు,
“పర్జలతో (తం లు) తన కుమారుడైన కీసుత్ దావ్రా మాటాల్డుచునాన్డు,” మృతులలో
నుండి ఆయననులేపియునాన్డు,మరియుమనలోఆయనజీవించుచునాన్డు, ఆయన
హృదయముయొకక్ తలంపులనుమరియుఆలోచనలనువివేచించువాడైయునాన్డని,
మనకుముందుగాకారయ్ములనుతెలియచేయు ,తనున్తానుగురిత్ంపచేసుకొనాన్డు.
యేసు కీసుత్ నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏక రీతిగా యునాన్డు! “ రవ్కాలము నానా
సమయములో,నానావిధములుగా, పర్వకత్లదావ్రామనపితరులతోమాటాల్డిన దేవుడు,
ఈ చివరి దినములలో ఆయన కుమారుడైన కీసుత్ యేసు దావ్రా మాటాల్డుచునాన్డు.”
లేఖనమునుచెరప డదు.అదిఅకష్రాలా.
120 నేను ఇదివరకు చెపిప్నటుల్గా, ఈ వాకయ్మును అనువదించుటకు, దేవునికి ఏ
అనువాదకుడు అవసరము లేదు. ఆయన తన సొంత వాకయ్మును అనువదించును.
ఆయన ఏదైనా చెపిప్నపుడు, అది సంభవిసుత్ంది, అదే దాని యొకక్ అనువాదము.
డండి? “బాగుంది, దీని భావము అది అని నేను నముమ్తాను,” అను ఏ ఒకక్

ఆయనకుఅవసరములేదు.దేవుడుతనసొంతఅనువాదముదావ్రాదానినిగురిత్సాత్డు.
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121 ఆ దినమునకు అది ఆయన వాగాద్మైనటెల్తే! థర్ యొకక్ వెలుగులో మనము
జీవించలేము. వెసీల్యొకక్ వెలుగులోమనముజీవించలేము.మనముతపప్కఈదినము
కొరకువాగాద్నముచేయబడినవెలుగులోజీవించాలి.
122 బహుశ మోషే ఐగుపుత్ వెళిల్, “బాగుంది, మనము ఒక పెదద్ ఓడను
నిరిమ్ంచబోవుచునాన్ము, అనియుంటే, మనము ఈ దేశము నుండి తేలియాడు
బయటకు వసాత్ము. నైలు నది పైకి రాబోవుచునన్ది”? వారు గర్ంథపుచుటట్లో వెనుకకు
సి, అకక్డ అలాటి వాగాద్నము లేదు అనేవారు. అది సతయ్ము, కాని, మీరు డండి,

అతడు తనకైతాను దేవునియొకక్ పర్వకత్గా గురిత్ంప బడాడ్డు, ఏలయనగా అతడు ఏమి
చెపాప్డోఅది నెరవేరింది, అపుప్డుఅతడుపర్భువుయొకక్వాకయ్మునుకలిగియునాన్డని
వారు ఎరిగియుండిరి. ఫరో ఈటెలను కలిగియునాన్డు, కాని మోషే వాకయ్మును
కలిగియునాన్డు. కాబటిట్ వారు సముదర్ము నొదద్కు వెళిళ్నపుడు, ఈటెలు సముదర్ము
కిందికి వెళిల్పోయినవి; కానిమోషే, సముదర్ముగుండాఈ వైపు నుండి ఆ వైపు వరకు,
ఆరిన నేల మీద ఇశాయేలును తీసుకొని వెళాళ్డు, కారణమేమనగా అతడువాకయ్మును
కలిగియుండెను, మరియు అతడు ఆ ఘడియయొకక్ వాకయ్మైయుండెను. మోషే ఆ
ఘడియకుపర్తయ్కష్పరచ్బడినవాకయ్మైయునాన్డు.

ఏలీయాఆఘడియకుపర్తయ్కష్పరచ్బడినవాకయ్మైయునాన్డు.
123 కీసుత్, ఆయన చేసిన వాగాద్నములకు, పర్తయ్కష్ పరచ్బడిన వాకయ్మై యునాన్డు.
“కొంతకాలమైనతరువాతలోకముననున్మరిఎనన్డు డదు,అయితేమీరుననున్
తురు, నేను మీతోను, మీలోను యుగ సమాపిత్ వరకు యుంటాను. నేను చేయు

కియలుమీరునుచేసాత్రు.”ఆయనఈవిషయములకువాగాద్నముచేశాడు.అదిఏమిటి?
ఆయన అనిన్యుగములలో చేసినటుల్గా, అది దేవునియొకక్ గుణలకష్ణములు ఆయన
వాకయ్మునుపర్దరిశ్ంచుటయైయునన్ది.
124 మలాకీ 4 లో ఆయననాన్డు, “యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన, మరియు
ఆమహాదినమురాకమునుపు, నేను పర్వకత్యగు ఏలీయానుమీయొదద్కు పంపుదును
ఆదినమురాకముందు.అతడుపిలల్ల విశావ్సమును,తం లతటుట్నుతిపుప్ను.” ఆయన
దానినివాగాద్నముచేశాడు.
125 యేసు అనాన్డు, పరిశుదధ్ కా 17వ అధాయ్యములో, “సొదొమ దినములలో
జరిగియునన్టుల్గా, మనుషయ్ కుమారుని రాకడలోను, మనుషయ్ కుమారుడు బయలు
పరచబడబోవు దినమున జరుగును.” సొదొమ దినముల వలె లోకముయునన్పుప్డు,
పర్తయ్కష్త దానికై అది విపప్బడుతుంది, అది ఏలాగు యుంటుంది? లేఖనము యొకక్
గుణలకష్ణము నెరవేరచ్బడియునన్ది. ఆయన గుణలకష్ణముదావ్రా, దేవుడు తనున్ తాను
గురిత్ంప చేసుకొనుచునాన్డు, ఆయన ఎలల్పుప్డును కలిగియునన్ గుణలకష్ణములు,
ఆయనదానినివిడిచిపెటట్లేదు.
126 చివరి దినములలో, తన కుమారుని దావ్రా ఆయన గురిత్ంపజేసుకొనాన్డు,
గమనించండి, దేవుడు దీనిని ఎలల్పుప్డు ఎలా చేయుచునాన్డో…ఆయన ఎనన్
ఆయనమారగ్మునుమారచ్డు.
127 సొదొమదినములలో,అకక్డమనముమాటాల్డుచుండగా,ఈముగుగ్రుమనుషులు
అబాహాముతోమాటాల్డియునాన్రు.
128 అబాహాము, దేవునియందు విశావ్సముంచిన మనిషి దేవునిని ఆయనవాగాద్నము
నొదద్ తీసుకొనాన్డు. అతని భారయ్యైన శారాకు అరువది ఐదు ఏళుళ్. దేవుడు
అతనిని పిలిచినపుడు, అబాహాముకు డెబబ్ది ఐదు ఏళుళ్. వారు ఒక బిడడ్ను కలిగి
యుoడబోవుచునాన్రని, ఆయన చెపాప్డు. అబాహాము శారా దావ్రా ఒక బిడడ్ను
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కలిగియుంటాడు.అదికొంచెంవింతగాధవ్నించవచుచ్,కానినేనుఊహిసాత్ను,ఆమెచినన్
మెతత్ని టులను మరియు పినున్లను సమసత్ము సిదధ్ము చేసింది, కారణమేమనగా
వారుబిడడ్నుకలిగియుoడబోవుచునాన్రు.
129 మొదటి ఇరవై ఎనిమిది రోజుల తరువాత, ఎందుకంటే అబాహాముశారాతో చెపిప్
యుంటాడు, “పియమైనదానా,నీకుఎలాయునన్ది?”

“ఏ భేదమునులేదు.”
“దేవునికిమహిమ,ఎలాగైనామనముదానినిపొందబోవుచునాన్ము.”
“నీకుఎలాతెలుసు?”
“దేవుడుఆవిధముగాచెపాప్డు.”
ఒకసంవతస్రముగడిచింది, “పియమైనదానా,నీకుఎలాయుంది?”
“ఏ భేదమునులేదు.”
“ఎలాగైనా,మనముదానినిపొందబోవుచునాన్ము,దేవుడుఆరీతిగాచెపాప్డు.”
అయిదు సంవతస్రములు గడిచాయి. “పియమైన దానా, ఇపుప్డు నీకు

ఎలాయుంది?”
“ఏ బేధమునులేదు.”
“ఎలాగైనా,మనముదానినిపొందబోవుచునాన్ము,దేవుడుఆరీతిగాచెపాప్డు.”

130 అది ఏమియునన్ది? అతడు దేవునియొకక్వాగాద్నమును కలిగియుండెను. అతడు
దేవునిని నమామ్డు. అతడు దేవుని వలె పర్వరిత్ంచాడు: అతడు దేవుని వాగాద్నమును
పటుట్కొనియునాన్డు.అది…
131 ఇరవై అయిదు సంవతస్రములు గడిచాయి. అమెతత్ని టులు పసుపు రంగుగా
మారి పోయినవి, ఆమె ఇంక వాటిని పటుట్కొని యునన్ది. ఇపుప్డు అతడు
వృదుధ్డైయునాన్డు, వంగిపోయియునాన్డు, మరియు అతడు భయంకరమైన సిధ్తిలో
యునాన్డు, శారాయొకక్ గరభ్ము మృతమైనది, అతడు నిసస్తుత్గాయునాన్డు. ఎలాటి
సిధ్తిలోవారునాన్రు!
132 “అబాహామా, జనములకు తండి, నీవు ఎలా యునాన్వు?” అని అతని యొకక్
వేషధారులైనసేన్హితులుఅంటునాన్రు.
133 “బాగుంది, దేవునికి మహిమ. నేను చకక్గా యునాన్ను. ఎలాగైనా మనము ఆ
బిడడ్ను కలిగియుండ బోవుచునాన్ము.” ఏలయనగా అతడు అవిశావ్సము దావ్రా
దేవుని యొకక్ వాగాద్నమును సందేహించలేదు, గాని బలముగల వాడై, దేవునికి
సుత్తిని చెలిల్ంచుచుండెను, ఏలయనగా అతడు దేవుడు ఏమి చెపాప్డో దేవుడు దానిని
నేరవేరుచ్టకు సమరుధ్డని దానిని సం రణ్ముగా నమిమ్యునాన్డు, ఆమేన్. అకక్డే ఒక
విశావ్సియొకక్గుణలకష్ణమునన్ది.
134 నీ సంగతి ఏమిటి? అబాహాము యొకక్ పిలల్ల సంగతి ఏమిటి? మనము దేవుని
యొకక్ వాకయ్ముతో, ఒక వాగాద్నముగా, మనముదానిని నిజముగా నముమ్ చునాన్మని,
మన గుణలకష్ణములు, మనకై మనలను గురిత్oచుచునన్వా? లేక నీవు కేవలమె తీవర్త
లేనివాడిగా ఇకక్డ నుండి అకక్డకు, అకక్డ నుండి ఇకక్డకు చు ట్ కు , దాని
రిచ్ తీవర్త లేని వాడిగా ఊహిసాత్వా? అలాగైతే, మనము కైసత్వులము కాదు, మనము

కేవలమునటించేవారము.
135 కాని, మనమునిజముగావాగాద్నమునకు నిలబడినపుడు, తినన్గాదానిని అకక్డకు
లాగి,దానితోనిలబడియుంటాము!అబాహాముదానినిచేసాడు.
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136 ఇపుప్డు మనము కనుగొనేదేమంటే, ఒక రోజున ముగుగ్రు మనుషులు
నడుచుకొం వసుత్నాన్రు. బైబిలు ఇకక్డ ఏమి చెపిప్ందంటే, “ఎండ వేళ,”
తపప్క మధాయ్హన్మై యుంటుంది. ఈ మనుషులు అకక్డకు నడిచివచిచ్, అతనితో
మాటాల్డుచునాన్రు. వారిలో ఇదద్రు సొదొమాకు వెళాళ్రని మనము గర్హిసాత్ము. మొనన్
రాతిదానిమీదమనముమాటాల్డమని నేను నముమ్తాను. వారిలో ఒకరు అబాహాముతో
నిలిచియునాన్డు.
137 అతనితో నిలిచియునన్, అతడు పిలిచినా ఈ మనిషిని…ఆ మనిషి ఏమి చేసాడో
గమనించండి. ఒకరు, ఆయనఎలోహీంయైయునాన్డని, ఆయనగుణలకష్ణములదావ్రా
గురిత్ంచబడాడ్డు.
138 బైబిలులోని మొదటి మాట, ఎలోహీం యై యునన్ది, “ఆది యందు దేవుడు…”
ఇపుప్డు వేదాంత పండితులైన మీలో ఎవరికైనా, తెలుసు దేవుడనగా భావము హెబీ
భాషలో, “ఎలోహీం”యైయునన్ది;దానిభావము“సరవ్ శకిత్ గలదేవుడు,సరవ్ సమృదిధ్ గల
వాడు, తనకైతానుగాయునన్వాడు,” ఎవరినుండి ఏ సహాయముఆయనకుఅవసరము
లేదు, ఎవరి అనువాదముఅవసరములేదు; ఆయనేతనసొంతఅనువాదకుడు. ఆయన
సరవ్సమృదిధ్ గల దేవుడై యునాన్డు, సరావ్ంతరాయ్మి, సరవ్ జాఞ్ని, సరవ్ శకిత్ మంతుడు.
ఆయనదేవుడైయునాన్డు.
139 అకక్డఆయనయుండెను.మరియుఅబాహాము,వాకయ్మునుపటుట్కొనియునన్ఈ
పితరుడుఈతోటివయ్కిత్ వైపు శాడు.ఈతోటివయ్కిత్ తన వీపునుగుడారమువైపుతిపిప్,
ఆయననాన్డు, “నీభారయ్యైనశారాఎకక్డునన్ది?”

అతడనాన్డు, “ఆమెనీవెనుకగుడారములోయునన్ది.”
140 ఆయననాన్డు, “జీవము యొకక్ కాలము పర్కారము నేను నినున్
దరిశ్ంచబోవుచునాన్ను, మరియు నేను నీకు వాగాద్నము చేసిన కుమారుని నీవు
పొందుతావు.”
141 శారా ఆ మాట విని నవివ్ంది. అతనితో మాటాల్డుచునన్ ఆయన, ఆయన వెనుక
గుడారములో,ఆమెఏమిచెపిప్ందోచెపిప్యునాన్డు.
142 ఇపుప్డు, ఆదికాండము లో మీరు దానిని చదువుతారు. అపుప్డు మనము
కనుగొనునదేమనగా,ఈమనిషితనున్తానుగురిత్ంపచేసుకొనన్తరువాత…
143 అది ఏమిటి? హెబీ 4:12వ వచనములో చెపప్బడింది, “ దేవుని వాకయ్ము
రెండంచులుగలయెటు వంటి ఖడగ్ము కంటెను వాడిగాయుండి, హృదయముయొకక్
తలంపులను,ఆలోచనలనుశోధించుచునన్ది.”
144 ఇతడు ఒక మునిపై యునాన్డని, అతడు ఎరిగి యుండెను. అతడు తపప్, ఆ
దేశములో పర్వకత్లు ఎవ లేరని అతడు ఎరిగియుండెను, అందుచేత పర్భువుయొకక్
వాకయ్ముఅతనియొదద్కువచెచ్ను.అతడుఒకపర్వకత్యైయుండెను,ఇకక్డపర్వకత్యొదద్కు
వాకయ్మువసుత్ంది.
145 బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను తో అదే విషయము. అకక్డ నాలుగు వందల
సంవతస్రములనుండిఒకపర్వకత్ లేడు.నాకుగురుత్నన్ది…
146 బహుశ, విశావ్సములో నాకు బాపిత్సమ్మిచిచ్న, పాత మిషనరీ బాపిట్సుట్ భోదకుడైన,
వృదుధ్డైనడాకట్ర్ డేవిస్,ఈరాతిఇకక్డ రొచ్ండియుండవచుచ్. అతడునాలోవాదించే
వాడు. అతడనాన్డు, “బిలీల్, ఇపుప్డు నీవు కేవలముఒక చినన్ పిలల్ వాడివి. నీవు తపప్క నా
మాటవినాలి.”

నేననాన్ను, “మంచిదిడేవిస్సోదరుడా,నేనువింటునాన్ను.”
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147 అతడనాన్డు, “నీవు డు, యోహాను బాపిత్సమ్ము పొందలేదు. కాబటిట్ అతడు
బాపిత్సమ్ మి త్యునాన్డు, కాని అతడు బాపిత్సమ్ము పొందలేదు. అతనికి బాపిత్సమ్ము
మిచుచ్టకు యోగుయ్డైన వారెవరు లేరు.” అది మంచి బాపిట్సుట్ వేదాంతము. “యేసు
ఇకక్డకు వచిచ్నపుడు, యోహాను అనాన్డు, ‘నేను నీ చేత బాపిత్సమ్ము పొందవలసి
యునన్ది; నీవు ఎందుకు నా యొదద్కు వసుత్నాన్వు?’ ఆయనననాన్డు, ‘అది ఆలాగున
జరుగనిముమ్.”’ “అది ‘ఆలాగునజరుగనిముమ్’అనిఅతడుఆయనతోఅనన్పుప్డు,”అపుప్డు
“యేసు,యోహానుకుబాపిత్సమ్ మిచెచ్ను. ఆయన నీళళ్లోనుండి బయటకు వచిచ్నపుప్డు,
ఆకాశము తెరవబడింది. మరియుదేవుని ఆతమ్ పావురము వలె, ఆయన మీదికి వచుచ్ట
సెను. ‘ఈయననాపియకుమారుడు,ఈయన నందు నేనుఆనందిoచుచునాన్ను.”’

అనిచెపెప్ను.కాని,డాకట్ర్డేవిస్తోఅసమమ్తిఉండుటకాదు,కానిఅతనుతపుప్.
148 డండి, యోహాను పర్వకత్యైయునాన్డు, మరియు వాకయ్ము ఎలల్పుప్ పర్వకత్
యొదద్కు వసుత్ంది. కాబటిట్ వాకయ్ము శరీరధారిగా మారినపుడు, ఎలాగైనా, అది పర్వకత్
యొదద్కు రావాలి; ఏలయనగా, అతడు వాకయ్మును రిచ్ సాకష్ మిచుచ్చునాన్డు,
మరియు అతని గుణలకష్ణములే, అతనిని గురిత్ంచినవి. ఇకక్డకు వాకయ్ము వసుత్ంది,
ఇపుప్డు ఏమి సంభవించింది?యేసుయొకక్ సముఖమునకు అతడు నడిచిన వెంటనే,
యోహానుఅనాన్డు, “నేను నీ వలన బాపిత్సమ్ముపొందవలసియుండగా; నీవు ఎందుకు
నాయొదద్కువసుత్నాన్వు?”
149 యేసు అనాన్డు, “అలాగున కానిముమ్. ఏలయనగా నీతి అంత ఈలాగున
నెరవేరుచ్టమనకుతగియునన్ది (మనలనుయోగుయ్లుగాఉంచెను).”యోహానుపర్వకత్యై
యునాన్డు ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. ఆయన బలి అరప్ణయైయునాన్డు, మరియు
హాజరు పరచ్బడుటకు ముందు, బలి అరప్ణ కడుగ బడవలసి యునన్ది. మరియు
యోహాను ఆయనకు బాపిత్సమ్ము ఇచాచ్డు, ’ఏలయనగా అతడు ఎరిగియునాన్డు,
“ఆలాగు నీతినంతయు నెరవేరుచ్ట, మనకు తగియునన్ది.” హాజరపరచ్బడుటకు
ముందు బలి అరప్ణ కడగబడవలసియునన్ది, కాబటిట్ యోహాను ఆయనకు
బాపిత్సమ్మిచిచ్యునాన్డు.యేసుయోహానుకుబాపిత్సమ్మిచుచ్టకాదు.యోహానుయేసుకు
బాపిత్సమ్మిచాచ్డు. “దానినిఆలాగునకానిముమ్.”
150 గమనించండి, ఇకక్డ అబాహామునాన్డు, మరియు అతడు పర్భువు యొకక్
వాకయ్మునుకలిగియునాన్డు. పర్భువుయొకక్వాకయ్ముఅతనియొదద్కు వచిచ్ంది. అతడు
పర్వకత్యైయునాన్డు.ఇకక్డకుదేవునివాకయ్మువసుత్ంది. ఆయనఅతనిని, “అబాహాము,”
అనిపిలిచాడు,అబాముకాదు.
151 కొనిన్దినములకుముందు,అతనిపేరుఅబాము,అబాము,ఇపుప్డేఅదిఅబాహాము
యైనది. అతనిభారయ్ పేరు,శారాయి, ఇపుప్డుఅది “శారా,” S-a-r-r-a కాదు; S-a-r-a-
hశారా.అబాముకాదు(A-b-r-a-h-a-m),ఇపుప్డుA-b-r-a-h-a-m,అబాహాము.
152 “అబాహాము!” అని ఆయన పిలిచినపుడు, ఈ మనిషి తనున్ తాను
గురిత్oపచేసుకొనాన్డు, ఓ,మై!

“ఎలోహీం!” అనిఅబాహాముఅనాన్డు.
153 అకక్డ పర్వకత్ మరియు వాకయ్ము, ఏకముగాయునాన్రు, రెండు గుణలకష్ణములు
గురిత్ంపబడినవి.
154 ఎలోహీం,ఆయననాన్డు, “నీభారయ్యైనశారఎకక్డ?”
155 “ఆమేన్ నీ వెనుక గుడారములో యునన్ది,” అనాన్డు. అపుప్డు ఒక అధుబ్తము
జరిగించబడింది. ఎలోహీం! అబాహాము ఆయనను, “సరవ్సమృదిధ్ గలవాడు, సరవ్ శకిత్
మంతుడు,సరవ్శకిత్ గలవాడు,”అనిపిలిచాడు.
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156 ఈ మి మీద యుండగా, యేసు అనాన్డు, ఎలోహీం చేసిన అదే కారయ్మును
ఆయన చేశాడు. ఆయన దేవుడై యునాన్డని, అది ఆయన యొకక్ గుణలకష్ణమును
గురిత్ంచినది.
157 ఆయననాన్డు, దానికి ముందు, “ఈ చివరి దినములలో, మనషయ్ కుమారుని
రాకడవదద్, ఆయన పర్తయ్కష్ పరచ్బడునపుడు, ఇదే మాదిరి, సొదొమలో యునన్టుల్గా
అసత్మించుట.”ఆయనపర్జలుమధయ్లోఎలోహీం,సరవ్ శకిత్ గలదేవుడు!దానినేలేఖనము
చెపుతుంది. పర్జలమధయ్లోనిఎలోహీం!
158 ఏలయనగా నలభై సంవతస్రముల నుండి, మనకు పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్మును
ఇచుచ్చునాన్డు,ఎలోహీం,దేవుడు!మరియుసంఘము…
159 డండి, అబాహాము ఒక చన శాడు, మరొక పిలుపు; ఒక చన, ఒక
పిలుపు; ఒక పిలుపు; ఒక పిలుపు, ఒక చన; ఆ వాగాద్న కుమారుని కొరకు ఎదురు
ఎదురు సుత్నాన్డు. అయితే అతడు చిన చివరి చన, వాగాద్న కుమారుడు
రంగముమీదికిరాకముందుదేవుడుచివరగాదరిశ్ంచుట, ఎలోహీంమానవశరీరముగా
యునాన్డు.అపుప్డువాగాద్నకుమారుడువచాచ్డు.
160 అబాహాము యొకక్ సంతానము, వాగాద్న కుమారుడైన, యేసు కీసుత్ కొరకు
ఎదురు సుత్నన్ది.వారు చనలను సియునాన్రు,పరిశుదాధ్తమ్కుమమ్రించబడుట,
భాషలతోమాటాల్డుట, దైవిక సవ్సధ్త,మొదలగునవి. కానిమనుషయ్ కుమారుడుబయలు
పరచ్బడినపుడు, ఎలోహీం, అబాహాము యొకక్ రాజ సంతానముకు తిరిగి వసాత్డు,
మరియు ఆ దినమున పిన అదే కారయ్మును పుతాడు, ఆమేన్, ఎలోహీం, అది
అపుప్డుజరిగినటుల్గా!ఎందుచేత?అదిదేవునియొకక్గుణలకష్ణమైయునన్ది.
161 ఇపుప్డు, కీసుత్ దేవుడైయునన్టెల్తే, “కొంత కాలమైన తరువాతలోకము ననున్ మరి
ఎనన్డు డదు,అయితేమీరుననున్ తురు,ఏలయనగానేనుమీలోను,మీతోను
యుగసమాపిత్పరయ్ంతముఉంటాను.నేనుచేయుకియలుమీరుచేసాత్రు.”
162 అది కా 17 అధాయ్యములోయేసు అనాన్డు, మంచిది, ఇవి చివరి దినములని
నముమ్ ,మనము సుత్నన్పుప్డు,ఈఅసత్మించుటనుమరలామనము సాత్ము.
163 అందుచేత, హెబీ 1:1 “ రవ్కాలము నానా సమయములలో నానా విధములుగా
మాటాల్డిన దేవుడు, ఈ చివరి దినములలో, మృతుల నుండి తన కుమారుని
పునరుతాథ్నమునుగురిత్oపచేయుచునాన్డు,” ఆయనకలిగియునన్అదేగుణలకష్ణమును
సంఘమునకుఇచుచ్టదావ్రా,హెబీ13:8నుఖచిచ్తముగాసతయ్ముగాచేయుచునాన్డు.
164 దానిలో నుండి ఏ ఈకెలు బయటకు లాగలేవు. అవి పకిష్ రాజు యొకక్ ఈకెలు.
అవి గటిట్గ నిలిచియుంటాయి, కారణము అది పరలోకపు పకిష్యైయునన్ది. పకిష్ రాజు
ఆహారమునుఅవిభుజిసాత్యి.
165 ఇపుప్డు మనము దానిని గమనిసాత్ము, “ రవ్కాలము నానా సమయములలో,
నానా విధములుగా, ఆయనను మృతుల లో నుండి లేపుట దావ్రా, మన పితరులతో
మాటాల్డినదేవుడు,ఈచివరిదినములలోఆయనకుమారునిదావ్రామాటాల్డుచునాన్డు.”
ఇకక్డ రెండు వేల సంవతస్రముల తరువాత, అదే యేసు, పర్వకత్లలో ఒకడు కాదు,
మన మధయ్ ఆయన యునాన్డు; యేసు, హలెల్ య, పునరుతాథ్నుడైన దేవుని యొకక్
కుమారుడు!
166 ఒక దినమున యేసు అనాన్డు, “వయ్భిచారులైన చెడడ్ తరము వారు ఒక చన
కొరకు వెతుకుతునాన్రు, మరియువారు ఒక చననుపొందుతారు.” వయ్భిచారులైన
చెడడ్ తరమువారు. ఇపుప్డు యునన్ దాని కంటే ఎపుప్డు లోకము మరియు ఎకుక్వ
వయ్భిచారము,దురామ్రగ్ముతోయునన్ది?
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167 “యోనా దినములలో జరిగినటుల్గా, యోనా డు రాతింబవళుళ్ తిమింగలము
కడుపులోయునన్టుల్గా,మనుషయ్కుమారుడనుఆలాగునేతపప్క, గరభ్ములో డు
రాతింబవళుళ్ఉండవలసియునన్ది.”
168 అలాగైతే, “ఒక వయ్భిచారులైన చెడడ్ తరము,” ఒక చనను పొందవలసి
యునన్ది. ఏరకమైన చన? ఒక పునరుతాథ్నముయొకక్ చన. మరియురెండువేల
సంవతస్రముల తరువాత. ఈ దినమున మనము కలిగియునాన్ము, ఆయన ఇంక
సజీవుడైయునాన్డు.ఆయనమనమధయ్రాతియునాన్డు. దేవునియొకక్గుణలకష్ణముల
దావ్రా, తనున్తానుగురిత్ంపచేసుకొనుచునాన్డు,ఆయనచేసాత్డనివాగాద్నముచేసినఈ
దినమున,వాకయ్మునుపర్తయ్కష్పరుచ్కొనాన్డు.ఆమేన్.
169 అకక్డ వాకయ్మునన్ది. ఇపుప్డు మీరంద చనను నముమ్తారు, తరువాత
విషయమేమనగా, చివరి దినములలో, ఆయన యొకక్ కుమారుని దావ్రా, ఆయన
గురిత్ంపుచేసుకోవటము.గమనించండి.
170 రవ్కాలము దేవుడు, మోషేతోమాటాల్డాడు. దివ్తియోపదేశాకాండము 18:15లో
అనాన్డు, “పర్భువైన యోహోవా నా వంటి ఒక పర్వకత్ను మీ మధయ్ లేపును.” ఇపుప్డు
గమనిచండి.అదివాకయ్మైయునన్ది. అదివాకయ్మైయునన్ది. అదిదేవుడైయునాన్డు.అది
మోషేకాదు. అతడు ఒక మనిషి, మోషేదానిని ఎలా తెలుసుకొనగలడు? కానీ దేవుడు,
మోషేదావ్రామాటాల్డు దీనినిచెపాప్డు.నీవుదానినినముమ్తావా?మంచిది.
171 ఇపుప్డుయేసునుగమనించండి,ఎలాఆయనగుణలకష్ణములువాకయ్ముసతయ్మని
గురిత్ంచియునన్వో. ఆయన నిశచ్యముగా గురిత్ంచబడాడ్డు. ఆయన ఎలాయుంటాడని
మోషేచెపాప్డో,ఆయనఈగుణలకష్ణములదావ్రాగురిత్ంచబడాడ్డు.
172 ఈదినమున,వారిలోఅనేకులు, ఒకగొపప్ నాయకునివారు డాలనుకొంటారు.
“ఓ, ఈయన డాకట్ర్ ph. పలానా-పలానా అంటారు. ఆయన హార్ట్ పోర్డ్ విశవ్
విదాయ్లయమునుండి వచిచ్న వయ్కిత్, లేక, అతడు ఏదో ఒక గొపప్ సథ్లము నుండి వచిచ్న
వయ్కిత్యని అంటారు.” అది దేవునియొకక్ గురిత్ంపు కాదు. లేదు, లేదు, దానిని రిచ్ ఒకక్
సంగతిలేదు.దేవునినిగురిత్oచేదివాకయ్మైయునన్ది. డండి?
173 యేసు ఒక వేదాంత పండితుడు, లేక ఒక యాజకుడు కాదు, లోకమునకు ఒక
భోదకుడుకాదు.ఆయనలోకమునకుఒకదోహిగాయునాన్డు.
174 కాని దేవుడు ఆయన దావ్రా, తన వాకయ్మును ఋజువు చేయుచునాన్డు, అది
ఆయనను ఇమామ్నుయేలుగా చేసింది. అదే ఆయనయొకక్ గురిత్ంపైయునన్ది. ఇపుప్డు,
ఇకక్డ, దేవుడు ఏమి చేసాత్నని మోషే దావ్రా, రవ్కాలము చెపిప్యునాన్డో. దానినే
ఆయనచేసుత్నాన్డు.
175 ఇపుప్డు ఆయన పేతురును కలుసుకొనన్పుప్డు గమనించండి, మొనన్టి
దినమున మనము చితీకరించినటుల్గా, ఆయన పేతురును కలుసుకొనన్పుప్డు, అతడు
ఏమైయునాన్డో ఆయన చెపాప్డు. ఈ చన పేతురుకు, ఆయన మేసీస్యావాదనను
గురిత్ంచినది, ఏలయనగా వాకయ్ము చెపిప్ంది, “పర్భువైన యెహోవా ఒక పర్వకత్ను
లేపుతాడు.”
176 ఆయన ఎకక్డ యునాన్డో, అకక్డికి పేతురు వచాచ్డు, అపుప్డు అతడు సీమోను
యైయునాన్డు, యేసు అతని వైపు సి అనాన్డు, “నీ పేరు సీమోను, నీవు యోనా
కుమారుడవు.” అది కీసుత్ యొకక్ గుణలకష్ణము, మోషే చెపిప్న వాగాద్న వాకయ్ముగా
యుంటాడని, అది గురిత్ంచినది. యేసును మెసీస్యాగా ఆ చన గురిత్ంచియునన్దని
పేతురు గురుత్పటాట్డు. “దేవుడు కీసుత్లో యునాన్డు,” చివరి దినముల యొకక్
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అభిషేకము. నతనయేలుకు డా…గురుత్ంచుకోండి, సీమోను పేరును ఆయన
చెపిప్యునాన్డు.
177 ఇపుప్డు, నతనయేలును గమనించండి, అతడు ఏమి చేసాడో ఆయన
చెపిప్యునాన్డు. “నేను సినపుడునీవుఒకచెటుట్ కిందయునాన్వు.” అదిమెసీస్యాను
గురిత్ంచింది.
178 అతడనాన్డు. “నీవు దేవుని కుమారుడవు. నీవు ఇశాయేలుకు రాజువు” ఆయన
మెసీస్యా యై యునాన్డని, వాగాద్న వాకయ్ము యొకక్ గుణలకష్ణముల దావ్రా
గురిత్ంచబడాడ్డు. “పర్భువైనయెహోవాఒకపర్వకత్నుమీమధయ్లేపును.”
179 ఆబావిదగగ్రయునన్చినన్ సీత్, ఆమెఏమైయునన్దోఆయనచెపాప్డు,మరియుఅది
వాగాద్నముచేయబడినమెసీస్యాగాఅదిగురిత్ంచింది. డండి.
180 ఆయనగుణశీలము,ఆయనగుణలకష్ణములు,వాకయ్ముగురిత్ంపబడింది.వాకయ్ము
దేవుడైయునాన్డని,ఆయనగుణలకష్ణములు పుచునన్వి,కాబటిట్ అదిదేవుడుకీసుత్లో
గురిత్ంచబడుటయైయునన్ది.ఇపుప్డుదానినిగమనించండికనిపెటట్ండి.
181 పేతురుకు, అతని పేరునుపిలుచుటదావ్రా, ఆయనగురిత్ంపబడాడ్డు. అతడు ఏమి
చేశాడో చెపుప్ట దావ్రా, ఆయన నతనయేలుకు గురిత్ంచబడాడ్డు. ఆమె ఏమైయునన్దో
చెపుప్ట దావ్రా, ఆ సీత్ దావ్రా ఆయన గురిత్ంచబడాడ్డు. ఆయన ఎవరో…ఆయన
ఏమైయునాన్డో; ఆయన ఏమి చేశాడో; మరియు ఆమె ఏమైయునన్దో. అదే మెసీస్యా
యొకక్ గుణలకష్ణమై యునన్దని, ఆయన తన మెసీస్యా గుణలకష్ణములను
గురిత్ంపచేసుకొనాన్డు.
182 ఆ చినన్ సీత్ వైపు డండి, ఆమె దానినే చెపుతుంది. “అయాయ్, నీవు ఒక పర్వకత్ వని
గర్హించుచునాన్ను.ఎనోన్వందలసంవతస్రములనుండిమాకుపర్వకత్ లేడు.మేముఎనోన్
సంఘములను కలిగియునాన్ము, ఎనోన్ వివాదములు, సంఖశాఖల భేదములనన్వి, కాని
ఎనోన్ వందల సంవతస్రములనుండిమాకుఒక పర్వకత్ లేడు.మెసీస్యావచిచ్నపుడు, ఇదే
ఆయననుగురిత్సుత్ందని,మాకుతెలుసు.”
183 ఆయననాన్డు, “నీతో మాటాల్డుచునన్ నేనే ఆయనను.” దానిని రిచ్ అసప్షట్మైన
దేది లేదు, “నేనేఆయనను.”అదిఆయననుగురిత్ంచింది.
184 రకత్ సావముగల సీత్, ఆయనను వాకయ్ముగా గురిత్ంచింది. ఎలా? ఆమె విశావ్సము
ఆయననుతాకినపుడు, ఆయనఏమిచేశాడోదానిదావ్రా, ఆయనచు ట్ తిరిగి, “ననున్
ఎవరు ముటాట్రు?” అనాన్డు, ఏదో సంభవించిందని ఆయన ఎరిగెను. అది యేసును
మెసీస్యాగాగురిత్ంచింది.
185 ఆమె దానిని నమిమ్ంది, మరియు ఆమె అనన్ది, “నేను ఆయన వసత్పు చెంగును
మాతర్ముముటిట్నటెల్తే, నేనుసవ్సథ్పడతాను.”
186 ఆమె ఆయనను ముటిట్నవెంటనే, ఆయన వెనుకకు తిరిగి అనాన్డు. “ననున్
ఎవరు ముటాట్రు?” వారంద దానిని నిరాకరించారు. కానీ ఆయన మెసీస్యా
గుణలకష్ణములు.
187 ఆమేన్! మీరు దానిని సాత్రని నేను నముమ్తాను, సంఘము. వినండి, మనము
ముగించుచుండగా.
188 ఆమె ఆయనను అకక్డ ముటిట్ంది. అకక్డ వందల మంది ఆయనను ముటుట్టకు
పర్యతన్ము చేసుత్నాన్రు.పేతురు సహితము ఆయనను గదిద్ంచి,“బాగుంది, అంద
నినున్ముటుట్చునాన్రు.”
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189 ఆయననాన్డు, “అవును, ఎవరో ననున్ పర్తేయ్కముగా ముటాట్రు.” అదే భేదము,
ఆ విశావ్సపు తాకుడు. డండి? ఆయననాన్డు, “ఎవరో ననున్ ముటాట్రు. అది ఒక
భినన్మైన తాకుడు. నేను బలహీనమయాయ్ను. నా నుండి బలము వెళిళ్పోయింది. శకిత్
నాలోనుండివెళిల్పోయింది.”ఇపుప్డు,ఆయనఅకక్డనిలబడాడ్డు.
190 ఇపుప్డు, మరొకమాటలో, ఆయనసొంత శిషుయ్లు సహితముఅంటునాన్రు, “నీవు
ఒక విధమైన అభయ్ంతరకరమైన వయ్కిత్ గా యునాన్వు. ఎందుకంటే పర్జలంద నినున్
తాకుచునాన్రు.”
191 ఇపుప్డు ఆయన గుణలకష్ణములను గమనించండి. ఆయన చు ట్ తిరిగి జన
స హము గుండా శాడు. ఆయన తినన్గా బయట ఆమెను గురిత్ంచాడు. ఇంకా
ఎంతమాతర్ము ఆమె తనున్తాను దాచుకొన లేకపోయింది. ఆమె సిథ్తిని రిచ్ ఆయన
ఆమెతోచెపిప్, ఇలాఅనాన్డు, “ఆమెవిశావ్సముఆమెనుసవ్సథ్పరిచింది.” దీనినిబటిట్ ఆమె
ఎరిగియునన్ది.
192 అది హెబీ 4:12, “వాకయ్ము హృదయము యొకక్ తలంపులను, ఆలోచలను
వివేచిసుత్ంది.” ఆయన గుణలకష్ణములు వాకయ్ముగా యుంటుందని గురిత్ంచబడింది,
“దేవునివాకయ్ముశరీరధారియైమనమధయ్నివశించాడు,”ఆమేన్.
193 నినన్, నేడు, నిరంతరముఏకరీతిగాయునన్ పునరుతాథ్నుడైన,యేసుఈరాతిమన
మధయ్ జీవిoచుచునాన్డని. అదే ఈ రాతి ఆయనను గురిత్ంచుచునన్దని నేను తలసాత్ను.
ఇపుప్డుహెబీ 13:8 సతయ్మైయునన్ది, అపుప్డు చేసినటుల్గా, అదే విధానములో, ఆయన
గుణలకష్ణముఆయననుగురిత్సుత్ంది.
194 పునరుతాథ్నముతరువాత కెల్యోపా, మరియువారి వైపు డండి. అయితే సిలువ
వేయబడుటకుముందు సరిగాగ్ చేసియునన్టుల్గానే , రొటెట్ను విరుచుట దావ్రా ఆయన
తనున్ తాను గురిత్ంప చేసుకునాన్డు. అది ఆయన గుణలకష్ణమును గురిత్ంచియునన్ది,
ఏలయనగాఆమారగ్ములోనేఆయనదానినిచేశాడు.
195 ఇపుప్డు, ఈరాతికి ఆయన ఇకక్డయునన్టెల్తే, ఎలా ఆయన తనున్ తానుగురిత్ంప
చేసుకొంటాడు? సరిగాగ్ ఆయన నినన్ చేసియునన్టుల్గానే, ఏలయనగా నినన్, ఆయన
నేడు, మరియు నిరంతరము ఏకరీతిగాయునాన్డు. అదే చనయైయునన్ది. హెబీ 4
అధాయ్యము…14మరియు15వచనములు, “ఆయనఇపప్డు…” “ఆయనమనపర్ధాన
యాజకుడైయునాన్డని చెపుతుంది, మరియు మన బలహీనతలో మనము ఆయనను
తాకవచుచ్ను.” ఇపుప్డు తినన్గా ఆయన మన పర్ధాన యాజకుడై యునాన్డు. ఆయన
మరణము, ఆయన సమాధి, ఆయన పునరుతాథ్నము, మరియు ఆయన ఆరోహణము
తరువాత, ఆమేన్, ఆయన ఇంక నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా యునాన్డు,
మన బలహీనతల దావ్రా మనము ఆయననుతాక వచుచ్ను. ఆమేన్. దానిని నముమ్ పర్తి
పురుషునికిమరియుపర్తిసీత్కి, తినన్గా, ఆయనఅదేయైయునాన్డు. ఆయననినన్, నేడు,
నిరంతరoఏకరీతిగాయునన్,మనపర్ధానయజకుడైయునాన్డు.
196 ఆయనసదాకాలముజీవించును. నీవుదానిని నముమ్తావా? [సమాజము“ఆమేన్,”
అని చెపిప్ంది—సంపా.] ఆయన మిమీద జీవిoచినపుప్డుయునన్టుల్గానే, ఆయన
గుణలకష్ణములు ఎడతెగ కుండా గురిత్ంచ బడతాయి, పరిశుదాధ్తమ్యొకక్ పములో,
ఈరాతిఆయనఇంక జీవించుచునాన్డు. ఆయనసదాకాలముజీవించును. ఆయన
ఇంక జీవుసుత్నన్టెల్తే సరిగాగ్ ఎలల్పుప్ అది చేసినటుల్గానే, ఆయన గుణలకష్ణము
ఆయననువెంబడించును.
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197 ఈ రాతి నేను ఎంతో కృతజుఞ్డను, అదేమనగా, “ రవ్ కాలము
నానాసమయములలో నానా విధములుగా, మన పితరులతో పర్వకత్ల దావ్రామాటాల్డిన
దేవుడు,ఈచివరిదినములలో,ఆయనకుమారుడైనకీసుత్దావ్రామాటాల్డుచునాన్డు.”
198 అయోయ్, నేను ఇంత దీరఘ్ముగామాటాల్డానని నాకు తెలియదు. దానిని రిచ్ నేను
మరిచ్పోయాను.ననున్మనిన్ంచండి.నేనుముగిసాత్ను.

మనముపారథ్నచేసుకొందాము.
199 పరలోకపు తండీ, గొపప్దయ గల దేవా, పర్భువా, నేను-నేను బహుశ ఎకుక్వ
మాటాల్డవచుచ్. దేవా, నేను ఎకుక్వమాటాల్డినటెల్తే, ననున్ కష్మించమనిపారిథ్సాత్ను. కానీ,
దేవా, నేను ఏమి చెపాప్వోదానిని బటిట్ నేను కష్మాపణ అడగలేను. నీ వాకయ్ములో సరిగాగ్
నీవుఏమిచెపాప్నో,నేనుదానినేచెపాప్ను.
200 పర్భువా, నీ నుండి సరిగాగ్ వచేచ్ ఒకటి లేక రెండు మాటలు, బహుశ పర్తి ఒకక్
దానిని ఇకక్డ చుదురు గాక. నీవు ఇంక మాయొకక్ గొపప్ పర్ధానయాజకుడవై
యునాన్వని సినపుడు, ఈ వాయ్ధిగర్సుథ్లు సవ్సథ్పడుదురు గాక. తరువాత ఈ కొదిద్
నిమిషములలో,ఈవరత్మానముతిరిగియధారథ్తగాజీవింపచేయుము.నీవునినన్, నేడు,
నిరంతరము ఏక రీతిగాయునాన్వని, నేను వాకయ్ము దావ్రా ఏమి చెపాప్నో, ఈ రాతి నీ
గుణలకష్ణములుమామధయ్ గురిత్oప బడనిముమ్, ఏలయనగాయేసునామములోదానిని
మేముఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
201 ఇపుప్డు ఒకక్కష్ణము. నాకు కొంచెము ఆలసయ్మైనది, అయితే ఇంకా కొంచెము,
ఒక చినన్ పారథ్నా వరుస కొరకు, పదిహేనులేక ఇరవై నిముషాలు పాటు మీరంద
సహించాలి?మీరు సహించ గలిగినటెల్తే, మీ చేతులను ఎతత్ండి, “మనము…”మంచిది,
మీకు వందనములు. తొమిమ్దినన్ర గంటలకు మిముమ్ను బయటకు విడిచిపెడతానని,
నేనువాగాద్నముచేశాను. ఇపుప్డుఅది సమయమైయునన్ది; ఇపుప్డుదానివరకుఇంకా
ఇరవైనిమిషాలువునన్ది,తినన్గానేనుతవ్రపడతాను.
202 ఏపారథ్నాకారుడ్లుఈరోజువారుబయటకుఇచాచ్రు? [ఒక సహోదరుడు“O” అని
చెపుప్చునాన్డు—సంపా.]O?గతరాతిమనముఏసంఖయ్దగగ్రపారంభించాము,ఒకటి,
ఒకటా? [“అదిఒకటనినేనుఅనుకొంటాను.”]అవును,హ,హ.
203 తరువాత రాతి పరిశుదాధ్తుమ్డు…నినన్ ఏమి చెపప్బడిందో నేను తిరిగి దానిని
వింటునాన్ను. వారిలో కొందరు ఫెంచి పేరల్ను కలిగియునాన్రు. నేను చేయగలిగితే ఒక
మారగ్ము,అదిపరిశుదాధ్తుమ్డు,కొంచెంకనిపెటిట్ డండి.
204 డండి, కొనిన్సారుల్ నీవు దరశ్నమును సినపుడు, అది మళీళ్ చు ట్ తిపప్బడి
తపప్క అనువదిoచబడాలి. అది అనువదించబడి యునన్ది. ఒక దరశ్నము, మీరు ఒక
గొఱెఱ్ను సినటుల్గా, అది భావము గొఱెఱ్బొచుచ్యైయునన్ది. డండి, నీవు దాని
యొకక్అనువాదమును డాకలిగియుండవలసియునాన్వు, డండి,ఆదరశ్నమును
చు ట్తిపిప్,దానినిఅనువాదముచేయాలి.
205 గతరాతినేనుగమనించాను,నేనుఆఫెంచిపేరల్నుఅనువదిoచవలెను.నేనువాటిని
అకష్రములఉచచ్రించవలసియునన్ది.
206 ఆఫికా దేశము యునన్ ఆదిమవాసులు మరియు అనుయ్లు, మరియు వారి
సంగతులు, తినన్గాపేరల్ను బయటకుఉచచ్రిoరించవలసియునన్ది, వారుఎవరోవారికి
చెపప్ండి, వారి భాషలోనే తినన్గా ఉచాఛ్రణ చేయండి, నీవు దానిని ఉచచ్రించగానే అది
ఏమైయునన్దోవారు తెలుసుకొంటారు. కానీ, మీరు డండి, ఆయనకు అనిన్ బాషలు
తెలుసు.ఆయననితుయ్డైనదేవుడైయునాన్డు.
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207 ఈ రాతి మనం డెబబ్యి ఐదు నుండి వంద వరకు O లో పారంభిదాధ్ము. అది O
యేనా, అతడు చెపిప్ంది అదియేనా? [ఒక సోదరుడు “అవును, O.” అని అనాన్డు] O,
O. అవును, మంచిది. డెబబ్ది ఐదు నెంబరు కారుడ్ను ఎవరు కలిగియునాన్రు , దానిని
మనము దాద్ము? O లో డెబబ్ది ఐదుపారథ్నా కారుడ్, దానిని మనము దాద్ము? O
లో,పారథ్నాకారుడ్ O,మేచేతులనుఎతత్ండి, ఎవరుదానినికలిగియునన్పప్టికి, Oఅవును.
మంచిది. తినన్గా ఈ పైకి రండి. డెబబ్ది ఐదు, ఎనబై, ఎనబై ఐదు, తొంభై ఐదు, వంద,
మీరురాగలిగితేఈదారిగుండారండి.తినన్గాఇకక్డేవరసకటట్ండి, “ఏలయనగామనకు
సమయములేదు.మీరుదానినిసరిగాగ్చేసాత్రనినేనునముమ్తాను.
208 మీయొకక్ పారథ్నా కారుడ్ వైపు డండి. మీయొకక్ పొరుగు వాని పారథ్నా కారుడ్
వైపు డండి. ఎవరైనా కుంటి వారుయునన్టెల్తే, తినన్గా వారిని పారథ్నా వరుసలోనికి
నడపండి.కాబటివారికిOకారుడ్యునన్టెల్తే,సరిగాగ్Oడెబబ్యివకారుడ్…
209 మీరుకోరినటెల్తే, డెబబ్ది అయిదునుండి. వంద వరకు ఇకక్డ వరుస కటట్ండి.మీరు
మిదెద్లమీద ఎకక్డయునన్పప్టికి, ఇంకాఎవరైనాయునన్టెల్తే, మరియుతినన్గా కిందికి
రండి,మీరుకోరినటెల్తే,సమయమునుపొదుపుచేయుటకుఎంతతవ్రగారావాలోఅంత
తవ్రగావరుసలోనికిరండి.
210 ఇకక్డ యునన్ మిగిలిన వారు, మీకు పారథ్నా లేక పోయినటెల్తే, మీ చేతులను
ఎతిత్ ఇలా చెపప్ండి, “బానాహ్ం సోదరుడా, నాకు పారథ్నా కారుడ్ లేదు, కాని నేను
నముమ్చునాన్ను?”మీచేతులనుఎతత్ండి.
211 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, ఇపుప్డు పర్ధాన యాజకుని రిచ్ నేను మీతో
మాటాల్డబోవుచునన్, “మన బలహీనతలతో మనము ఆయనను తాకగలుగునటుల్
ఆయన మన పర్ధానయాజకుడు,” ఆయనయెహోవా-యీరే, “యెహోవా తన కొరకు
బలి అరప్ణను సిదధ్ పరుచ్కొనును.” ఆయన యెహోవా రాఫా, “నీ వాయ్ధులనిన్టిని
సవ్సథ్పరుచ్ యెహోవానే.” మీరు దానిని నముమ్తారా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని
చెపిప్ంది—సంపా.] ఆయన యెహోవా-మనషేష్. ఆయనే ఇంక కేడెము,
డాలు, మన సమాధానము. మంచిది, యెహోవా యొకక్ విమోచనా నామములనీన్
యేసుకు అనవ్యించబడతాయని, ఎంత మంది నముమ్తారు? [“ఆమేన్.”—సంపా.]
నిశచ్యముగా, ఆయన ఆలాగున యుండవలసియునన్ది. ఎందుకు, అవి వేరు
చేయబడనివిగా యునాన్యి, అందుచేత ఆయన అవనిన్యు గా యుండవలసి
యునాన్డు. ఆయన ఇంక యోహోవా-యీరేయైతే ఆయనయోహోవా-రాఫాయై
యునాన్డు. అయన యోహోవా-యీరే యైయునన్టెల్తే, ఆయన యెహోవా- యీరే,
“రకష్ణకు యెహోవా బలి అరప్ణను సిదధ్ము చేసాడు,” అపుప్డు ఆయన యెహోవా-
రాఫా, “మనరోగములనిన్టినిబాగుచేయువాడు.” ఆమేన్. సవ్సథ్త దేవునిదావ్రామాతర్మే
రాగలదు.
212 మంచిది, పర్జలు వరుస కడు యుండగా; వారు ఎవరో మరియు వారు
ఏమైయునాన్రో చుటకు నాకు సమయము లేదు, కాని ఇపుప్డు, నేను మిముమ్ను
ఎరుగనని, బయటయునన్ వారందరికీ తెలుసు, మీ చేతులు ఎతత్ండి, “నాకు దేవుడు
అవసరమని చెపప్ండి. అయితే బానాహ్ం సోదరుడా, నీవు నాకు తెలియదు, కాని నాకు
దేవునియొకక్అవసరతయునన్ది.నేనుసరిగాగ్నాచేతినిఎతత్బోవుచునాన్ను.”
213 ఇపుప్డు, మీరు కొనిన్ నిమిషములు సరుద్కొనన్టెల్తే, గమనిoచండి, జాగర్తత్గా,
నిశశ్బద్ముగా యుండండి. “నిశశ్బద్ముగా యుండమంటే,” ఇపుప్డు నా భావము…
పర్భువుఏదైనాచేసినటెల్తే, మీరు దేవునిని ఆరాధించుటకుఇషట్పడతారు; అది ఆరాధనా.
కాని నా భావన ఏమనగా, “చు ట్ తిరగవదుద్, పైకి లేవవదుద్,” మీకు తెలుసా, అది
అమరాయ్దగాయుంటుంది. డండి? పరిశుదాధ్తుమ్డు చాలా నిబభ్రమైన వాడు, చాలా
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నిబభ్రమైనపుడు. డండి?అలాటిదిఏదైనాజరిగితే,ఆయనననున్వదిలివెళిళ్పోతాడు,
మరియుఅపుప్డు నేనుదానికొరకుమరలయుదధ్ముచేయవలసియునన్ది, డండి.
కానిమీరువినన్టెల్తే!
214 ఆయన మొదటి వాగాద్నము మీకు గురుత్నన్దా? “పర్జలు నినున్ నమమ్గలుగునటుల్
చేసినటెల్తే,మరియుయధారథ్ముగాయునన్టెల్తే, నీపారథ్నముందుఏదియునిలబడదు.”
మీకు అది గురుత్నన్దా? అది నిజము. అది ఇంక తపిప్ పోవుట నేను డలేదు, అది
తపిప్పోదు,అదిదేవుడైయునాన్డు.
215 ఇపుప్డు, మనము పారథ్న వరుసలో తవ్రపడదాము, కాబటిట్ పర్జలను బటిట్,
తేగలిగినంత ఎకుక్వ మందిని, పారథ్న వరుస గుండా తెదాద్ము. అయితేపారథ్న కారుడ్లు
కలిగిన వారు, మరియుఈరాతి పిలవబడని వారు, మీ కారుడ్ను పటుట్కొనియుండండి,
మేముమీయొదద్కురాబోవుచునాన్ము.మంచిది.
216 ఇపుప్డు, బయట పారథ్న కారుడ్లు లేని వారు, గురుత్ంచుకోండి. లేక,
బయటయునన్మీరు, మీకు పారథ్నా కారుడ్లు యునాన్, లేక పోయిన, సరిగాగ్ హెబీ 4వ
అధాయ్యములో యునన్టుల్గా మీరు నమమ్ండి, “మన బలహీనతల దావ్రా ఆయనను
తాకగలుగునటుల్ ఆయన మన పర్ధాన యాజకుడై యునాన్డు.” ఆయన అలాగునే
యునాన్డేమో డండి. సొదొమ దినములలో ఆయన చేసియునన్టుల్గా, యోహోవా
తన పర్జలు మధయ్లో తానే సవ్యముగా, పాతినిథయ్ము వహించుచునాన్డేమో మీరు
డండి.మంచిది.

217 అయాయ్, మంచిది. ఇపుప్డు మనము పారథ్న చేదాద్ము, నిజముగా గౌరముగా
యుండండి. ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, ఎవరైనా చెపప్గలిగే దాని కంటే దేవుని నుండి
వచుచ్ ఒక మాట ఎకుక్వైనది. ఇపుప్డు, ఇకక్డయునన్ మనిషి, అతడు ఎవరో నాకు
తెలియదు. నీవు నాకు కొతత్ వాడివని నేను ఉహిసుత్నాన్ను…అయాయ్, నీవు కొతత్వాడివి
కాదా? [ఆ సహోదరుడు “అవును,” అని చెపాప్డు—సంపా.] నీవు కొతత్ వాడివి. మనకు
ఒకక్టి తెలుసు, ఒక దినమున మన మిదద్రము తపప్క దేవుని యొకక్ సనిన్ధిలో ఒక
రోజున నిలబడవలసి యునన్ది; ఒక మనిషిగా, అకక్డ మనము తపప్క ఒకరిని ఒకరు
కలుసుకోవాలి.ఇదిమనముకలుసుకొనుటమొదటిసారి.
218 ఇపుప్డు, నీవు రోగిగాయుండి, ఇకక్డకు వచిచ్నటెల్తే, నాకు తెలియదు; అది మరొక
దాని కొరకు కావచుచ్, డు, అయితే నేను నీ మీద చేతులుంచి, “పర్భువుకుసోత్తర్ము!
వెళుళ్, సవ్సథ్త పొందుము,” అని అంటే, అది మంచిదే నీవు దానిని నమమ్గలవు. కాని నీ
ఇబబ్ంది ఏమైయునన్దో, ఆయన చెపిప్నటెల్తే? ఇపుప్డు డు, అది వేరైనది, అపుప్డు
ఆయన గుణలకష్ణమును గురిత్oచుతుందని నీవు తెలుసుకొంటావు. డు, అది నా
గుణలకష్ణముకాదు.నేనుఒకమనిషిని.వారిని రిచ్నాకుఏమియుతెలియదు. “వారిని
నేను ఎరుగనని,” ఇపుప్డే అతనికి నేను చెపాప్ను. అతనికి తెలియదు అయితే అది ఏమి
చేసుత్ంది?అది,యేసుకీసుత్ నినన్, నేడు, నిరంతరముఏకరీతిగాయునాన్డనిగురిత్సుత్ంది.
అది నేను కాదని ఎరిగియునాన్ను, అది నేను కాలేను, ’ఏలయనగా, ఆ మనిషిని నేను
ఎరుగును. నేనునాచేతినిఎతుత్తాను;ఇకక్డవాకయ్ముఉనన్ది, డండి? అతనిని నేను
ఎరుగను.అతనికినేనుతెలియదు.అయితేయేసుకీసుత్యొకక్గుణలకష్ణము…
219 యేసుఇకక్డ నిలబడియునన్టెల్తే; మరియుఅతడురోగియైయునన్టెల్తే, “పర్భువైన
యేసు, ననున్ సవ్సథ్పరుచ్,” అని అతడు చెపప్గలిగినటెల్తే, అపుప్డు యేసు అతనికి ఏమి
చెపుతాడు? “నేనుఇదివరకేదానినిచేశాను.” అదినిజమేనా? [సమాజము“ఆమేన్,” అని
చెపిప్ంది—సంపా.]
220 “మన అతికర్మ కియలను బటిట్ అతడుగాయపరచబడెను; అతడుపొందిన దెబబ్ల
చేత మనకు సవ్సథ్త కలుగుచునన్ది.” మనము ఎనన్డైనా కలిగియుoడబోవు విమోచన
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అంత ,కలవ్రినొదద్పరిషక్రించబడింది.అకక్డనుండిముందుకు,ఆముగించబడిన
కారయ్మును నముమ్ట విశావ్సమైయునన్ది. అది నిజమేనా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని
చెపిప్ంది—సంపా.]మంచిది.
221 ఇపుప్డు, యేసు సజీవడైయునన్టెల్తే, నేను ఆయన వాకయ్మును రిచ్
మాటాల్డియునాన్ను…ఆయన వాకయ్మును నముమ్ నీవు అకక్డే యునాన్వు,
ఆ సామానయ్తకు మరియు విశావ్సమునకు తిరిగిరముమ్. ఆ రాతి ఆయన ననున్
కలుసుకొనన్పుప్డు, ఆయన అనాన్డు, “నీవు వారి యొకక్ హృదయ రహసయ్ములను
సహితము నీవు గర్హించుట సంభవిసుత్ంది. ఆ మొదటి చనను వారు
నమమ్కపోయినటెల్తే, వారు దీనిని నమమ్వలసి యునన్ది. డండి? వారు దానిని
చేయ డదు,అలాగైతేరకత్ము మినిశపిసుత్ంది.”
222 సరిగాగ్ అదిమోషేకాలములోచేసినటుల్గాయునన్ది. “ఆ రెండు చనలనునమమ్క
పోయినటెల్తే, అపుప్డు మిమీద రకత్మును కుమమ్రించుము. డండి, మిమీద
నీటినికుమరించుము,అదిరకత్ముగామారుతుంది.”
223 ఇపుప్డు కొంచెము దానిని కనుగొందాము. నేను నీ ఇబబ్ందిని డగలిగినటెల్తే,
అది నినున్ తృపిత్ పరుసుత్ంది, నినున్ నముమ్నటుల్ చేసుత్ంది, అది కాదా? [ఆ సహోదరుడు
“ఖచిఛ్తముగా,” అని చెపాప్డు—సంపా.] నీకు తెలుసు, అది నేనుమాటాల్డుచునన్ వయ్కిత్,
యేసుకీసుత్యొకక్గుణశీలముగాయుండవలసియునన్ది.
224 నేనుఆమనిషివైపు త్యుండగా,ఆమనిషివెనుకకుకదిలాడు.అతనిపైనీడ
యునన్ది, కనీసము ఏదియు, ఏ మందు అతనికి ఎనన్ అతనికి సహాయపడలేదు.
అతడు చనిపోవు సిథ్తిలో యునాన్డు. అది నిజము. అతడు ఒక శసత్ చికితస్ను
కలిగియునాన్డు, మరియు అది పౌరుషగర్ంధి శసత్ చికితస్. అది కానస్ర్, మరియు ఆ
కానస్ర్ వాయ్ధి నీ అంతట వాయ్పించింది. అది సతయ్మైయునన్టెల్తే, నీ చేతిని ఎతుత్ము.
దేవుడు మాతర్మే నినున్ సవ్సథ్పరచ్గలడు [ఆ సహోదరుడు, “హలెల్ య! హలెల్ య!
హలెల్ య!” అని చెపాప్డు—సంపా.] కాని డు, అయాయ్ నేను నీకు ఒక విషయము
చెపాప్లి. ఆ దయయ్ము, వైదుయ్నియొకక్ కతిత్ నుండి దాగుకొనవచుచ్, కాని వాడు దేవుని
నుండి దాగుకొనలేడు. మీరు దానిని నముమ్తారా? అది మీరు నముమ్తారా? [“ఓ! ఓ!”]
అలాగైతే,నాపారథ్నయేమనగా,యేసుకీసుత్నామములోఅదినినున్ విడిచిపెటుట్నుగాక,
ఆమనిషిజీవించునుగాక.ఏమియులేదు;బలహీనుడయాయ్డు,మంచిది.
225 నీవు మరియు నేను ఒకరి కొకరము కొతత్ వారము, ఒక సీత్ మరియు పురుషుడు
కలుచుకొనుట. ఇపుప్డు, ఒక మనిషిగా. నీవు నాకు తెలియదు. బహుశ, ఒక సీత్గా, నీవు
ననున్ ఎరుగవు; నాపేరుగాని లేక నా చితర్ము గాని, నీవు ఎంత మాతర్మును ఎరుగవు.
లేకఅలాటిదిఏదియునీకుతెలియదు.అయితేమనముఒకరినొకరముఎరుగుము.అవి
మనగుణలకష్ణములు. మనకు ఒకరి గుణలకష్ణముమరియొకరికి తెలియదుకాని కీసుత్
యొకక్గుణలకష్ణము,ఆయనవాకయ్మైయునాన్డు,మరియువాకయ్ముఈదినముకొరకు
వాగాద్నము చేయబడియునన్ది. దానిని రిచ్ నేను మాటాల్డుట నీవు వినాన్వు. అపుప్డు
గుణలకష్ణములు, ఇకక్డ ఆయననుగురిత్సాత్యి. నేనుఆయననుగురిత్ంచుటకాదు, నీవు
ఎవరవో నాకు తెలియదు. నీకు అరథ్మైనదా? మన సంఘమునకు అది అరథ్మైనదా?
[సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపిప్ంది—సంపా.] డండి? నేను ఒక మనిషిని. నేను
కేవలముమీసోదరుడను.
226 బావినొదద్యునన్ సీత్ వలె, అకక్డ ఏదోపొరపాటునన్ది, నీతోపొరపాటునన్ది, లేక
నీకు ఏమిఅవసరమో, లేక నీవు ఇకక్డ ఎందుకొరకువునాన్వో,దానికి దేవునికే తీరప్రిగా
యుండనిముమ్. నీవు రకత్హీనతతో బాధపడుచునాన్వు అది నిజము. అది నిజమేనా? [ఆ
సహోదరి “అవును,”అనిచెపిప్ంది—సంపా.]
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227 నేను ఎడతెగకుండా దానిని తాకుచునాన్ను, ఎవరో ఆలోచిసుత్నాన్రు, నేను దానిని
ఉహించాను. నేను దానిని ఉహించలేదు, లేదు. అపుప్డపుప్డు, నేను దానిని సప్ శిసాత్ను,
ఎవరో ఇపుప్డు నీవు నీ యొకక్ తలంపులను దాచలేవు. ఇపుప్డు అకక్డ ఇదద్ చెడడ్
విమరశ్కులు రొచ్నియునాన్రు. డండి?కాబటిట్ ఇపుప్డుగురుత్ంచుకోండి, నేనుమీ
పేరును డా పిలువగలను, దేవుడు పిలువగలడు, కాబటిట్ మీరు దానిని ఆలోచించుట
మానండి. నీకుననున్ పనిముమ్.
228 ఇటు డు, సీత్ నా వైపు డు. ఆయన నీకు ఏమి చెపాప్డో నాకు తెలియదు.
కాని ఆయన ఏమైయునాన్డోనాకు తెలుసు. అది ఆయన గుణలకష్ణమునుగురిత్సుత్ంది.
అవును,అదిరకత్హీనతవాయ్ధిరకత్ము,నీరు.
229 ఇపుప్డు, ఇకక్డ, ఒకటి యునన్ది. డండి, అది ఉహించుట గాని వారు
ఆలోచించినటెల్తే, నీవు ఒక బిడడ్ కొరకుపారిథ్ంచుచునాన్వు, ఆ బిడడ్ ఇకక్డయునన్ది. అది
నిజమేనా? [ఆ సహోదరి “అవును,” అని చెపిప్ంది—సంపా.] అది గొంతులోయునన్ది
[“అవును.”] గవద బిళళ్లు, శాలుకంలు. ఆపరేషన్ కొరకు యునన్వి. అది నిజమేనా?
[“అవును.”] ఆ చేతిరుమాలును తీసుకొని ఆ బిడడ్ పైయుంచుము, మరియు నముమ్ము
[“అవును.”] సందేహించవదుద్. దానికి శసత్ చికితస్ అవసరము లేదు. ఇపుప్డు నీ హృదయ
మంతటిటోనముమ్ము.
230 నీవుఎలాయునాన్వు? విషయమేమిటంటే, ఇకక్డయునన్ సీత్ నీవు ఒకదానిని రిచ్
భయపడుచునాన్వు. ఆ పుటుట్ మచచ్ కానస్ర్ గా మారుతుందని నీవు భయపడాడ్వు. [ఆ
సహోదరి “ఓ!” అనిఅరిచింది—సంపా.] ఇపుప్డు, నముమ్చువెళుళ్ము.గుణలకష్ణములు,
నావికాదు; ఆయనవి!
231 ఇపుప్డు నీవు నమమ్తావా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపిప్ంది—సంపా.] అది
తపప్కఅందరినినముమ్నటుల్చేయాలి [“ఆమేన్.”]
232 ఇపుప్డు, నీవు నాకు తెలియదు. నేను నీకు కొతత్వాడను. దేవుడు నినున్ ఎరుగును.
నీవు దానిని నముమ్తావా? నేను నినున్ ఎరుగనని నీకు తెలుసు మరియు నీవు ననున్
ఎరుగవని నీకు తెలుసు, కాబటిట్ ఇకక్డ మాటాల్డుచునన్ది నా ఆతమ్ కాదని నీవు
నముమ్తావా? కారణమేమనగా, నేను, ఒక మనిషిగా, నినున్ ఎరుగను. కాని వాగాద్నము
చేయబడిన వాకయ్ము యొకక్ గుణలకష్ణము ఏమనగా, వాకయ్ము రెండంచుల గల
ఖడగ్ము కంటే పదునైనది, మరియు హృదయము యొకక్ ఆలోచనలను తలంపులను
వివేచిసుత్ంది.
233 నీవుచాలారోగిగాయునాన్వు. నీవు ఒక సీత్ సంబంధమైన వాయ్ధిని కలిగియునాన్వు,
అది గరభ్ము, అది గరభ్ము లోని కానస్ర్ లోని వాయ్ధి. మరియు నీవు వెళిల్ ఒక రకమైన
మందును తీసుకొనాన్వు, అది ఒక రేడియం దావ్రా మందు, ఆ వాయ్ధి నీ దేహమంతట
వాయ్పించింది. దేవుడు నినున్ సవ్సథ్పరచ్క పోయినటెల్తే, నీవు చనిపోతావు. అది
సతయ్ము. ఆయన నినున్ సవ్సథ్పరుచ్తాడని నీవు నముమ్తావా? [ఆ సహోదరి “అవును,”
అని చెపిప్ంది—సంపా.] పరలోకపు దేవుడు. ఆ వైధుయ్ని నుండి దాగు కొనియునన్
దయయ్మును గదిద్ంచును గాక. [“ఓ!”] వాడు రేడియం నుండి దాగుకొనవచుచ్, కాని
పరిశుదాధ్తుమ్ని నుండి వాడు దాగుకోనలేడు. ఇపుప్డు సహోదరీ. వెళుళ్, ఆయనను
నముమ్ము. ఏ మాతర్ము సందేహించవదుద్, కాని నముమ్ము, [“ఓ, దేవా ననున్
సవ్సథ్పరుచ్ము!”]
234 ఆ ఆసాథ్ వాయ్ధిని, దేవుడు బాగుచేసి, నినున్ సవ్సథ్పరచ్గలడని నముమ్చునాన్వా?
[ఆ సహోదరుడు “అవును” అని చెపాప్డు—సంపా.] నీవు నముమ్తావా? అలాగైతే,
ఆనంది త్ నీదారిని వెళుళ్ము, “పర్భువా, నీకువందనము,నాఆసాథ్ తగిగ్పోయిందిఅని
నేనునముమ్చునాన్ను.”
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235 నీవు ఎలా యునాన్వు? నీవు నరముల వాయ్ధితో యునాన్వు నీవు ఎంతో కాలము
నుండి నరములవాయ్ధితోయునాన్వు, అది నీ కడుపులోపేగు తకుకారణమైంది, అది
నీ కడుపును జబుబ్గా చేసింది. నీవు నీయొకక్ రాతి భోజనమును తినగోరుచునాన్వా?
నేను ఏమి చేయమని చెపుతానో, దానిని నీవు చేసాత్వా? వెళుళ్, యేసు నామములో
భుజించుము.
236 నీ హృదయమంతటిలో నముమ్చునాన్వా? [ఆ సహోదరి “నేను నముమ్తునాన్ను,”
అని చెపిప్ంది—సంపా.] నీవు చకక్ని బలమైన యవవ్న సీత్వి, నా వైపు డు.
ఆయన సేవకుడని నీవు నముమ్చునాన్వు? [“ఆమేన్.”] ఆయన గుణలకష్ణము ఇకక్డ
యుండగలదని నీవునముమ్తావా,వాకయ్ము,దానికై అది,ఈదినముయొకక్వాగాద్నము,
“నేను చేయు కియలు మీరును చేసాత్రు”? [“ఆమేన్.”] నేను సవ్సథ్పరచ్లేను. ఆయన
ఇదివరకే చేసియునాన్డు; అయితే నీ ఇబబ్ంది ఏమిటో చెపు , ఆయనగుణలకష్ణము,
ఆయనను పర్దరిశ్సుత్ంది. నీవు సీత్ సంబంధమైన వాయ్ధిని కలిగియునాన్వు, సీత్లకు వచుచ్
వాయ్ధి. [“అవునండి.”] ఇపుప్డు దేవుడు దానిని సవ్సథ్పరుచ్తాడని, నీవు నముమ్తావా?
[“అవును, ఆమేన్.”] నీ దారిని వెళుళ్ము. అది ఇక ఎంత మాతర్ము నినున్ బాధించదు.
నీహృదయమంతటిలోనముమ్ము.
237 ననున్ ఆయన సేవకునిగా మీరు నముమ్తారా? [ఆ సహోదరి “అవునండి,” అని
చెపిప్ంది—సంపా.] నీ ఇబబ్ంది ఏమిటో దేవుడు నాకు చెపిప్నటెల్తే. అది యేసు కీసుత్
యొకక్గుణలకష్ణమైయునన్దనినీవునముమ్తావా?అదినీవీపులోయునన్ది. అదిఇంకా
ఎంతమాతర్ములేదు.వెళుళ్,నీహృదయమంతటిలోనముమ్ము.నముమ్ము.
238 ఓ సీత్, నీవు డా కడుపులో బాధను కలిగియునాన్వు నీ హృదయ మంతటితో
నముమ్ము, మరియు వెళిల్ నీ రాతి భోజనమును తినుము. దానిని రిచ్ మరిచ్ పొముమ్.
వెళుళ్ము,నీహృదయమంతటిలోనముమ్ము.
239 రండి, నీ బాధ రకత్ములోయునన్ది. నీవు మధుమేహవాయ్ధితోయునాన్వు. దేవుడు
నినున్ దాని నుండి సవ్సథ్పరచి, బాగుచేసాత్డని నముమ్తావా? “పర్భువైన యేసు, నీకు
వందనములు” అని సంతోషి త్ వెళుళ్ము. ఆయన నినున్ సవ్సథ్పరుచ్తాడు. వెళుళ్, నీ
హృదయమంతటిలోనముమ్ము.
240 రండి, నీవు డావెనున్లోబాధనుకలిగియునాన్వు. దేవుడు, నీ వెనున్లోనిబాధను
సవ్సథ్పరచి, శుదుద్రాలిగా చేసాత్డని నముమ్తావా? “పర్భువైనయేసు, నీకు వందనములు,”
అనిచెపిప్ సంతోషి త్, నీదారినవెళుళ్ము.
241 నీవును వెనున్లో భాధను కలిగియునాన్వు. “పర్భువా, నీకు వందనములు, నేను
సవ్సథ్పడాడ్ను,” అని చెపుప్కొం నే, నడు త్ వెళుళ్ము. నీ హృదయ మంతటిలో దానిని
నముమ్ము.
242 నీవును వెనున్లో బాధను కలిగియునాన్వు. దానిని రిచ్ నీకు ఏమైనా తెలుసా?
ఇపుప్డు నీ హృదయ మంతటితో నముమ్ము, నీ దారిన వెళుళ్ము, శుదుద్ రాలివి కముమ్.
యేసు నినున్ శుదుద్నిగా చేసాత్డని నముమ్ము. “నీవు నమమ్ గలిగినటెల్తే, సమసత్మును
సాధయ్మే.”మంచిది.
243 నేను ఏమియునీకు చెపప్కుండా, నీ మీద చేతులుంచి, నినున్ దాటిపోనిచిచ్నటెల్తే,
ఆమె సవ్సథ్పడుతుందని నీవు నముమ్తావా? నీ బాధ ఏమిటో వారు సాత్రు. ఆమె
బాగుపడుతుందని నీవు నముమ్తావా? ఇకక్డకు రండి, యేసు కీసుత్ నామములో, ఈ
దయయ్మును నేను తిరిగి పారదోలుచునాన్ను. దేవుని యొకక్ శకిత్ బిడడ్ను సవ్సథ్పరుచ్ను
గాక. ఆమేన్. సందేహించవదుద్, ఏ మాతర్ము సందేహించవదుద్, ఆమె బాగవుతుంది. నీ
హృదయమంతటిలోనముమ్ము.
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244 దేవుడు నినున్ సవ్సథ్పరచ్ని యెడల, నీవు కీళళ్ వాయ్ధితో, ఒక రోజున చంకకరర్
మీద యుంటావు. కాని దేవుడు నీ కీళళ్ వాయ్ధిని బాగుచేశాడని నముమ్ము? అలాగైతే
వెళుళ్, “పర్భువా, నీకు వందనములు, నేను నినున్ నముమ్చునాన్ను, మరియు నీవు ననున్
బాగుచేసాత్వు.”మంచిది.
245 ఇపుప్డు రండి. అది నిజముగా నీ వయసుస్ యునన్ది. నీవు బాగా నరముల
బలహీనతతోయునాన్వు. సాయంకాలమయేయ్ సరికి నీవు బాగానరముల బలహీనతతో
యుంటావు. నీవు పని చేసి సమసత్మును చేసినపుడు, నీవు నిజముగా నరముల
బలహీనతలో యుంటావు. ఇపుప్డు నీవు నముమ్తావా? అలాగైతే అది ఇక
ఎంతమాతర్మును నినున్ భాదించదు. “పర్భువైన యేసు, నీకు వందనములు,” అని నీ
మారగ్మునచెపుప్ వెళుళ్ము.
246 అయాయ్, రండి. దేవుడు గుండె జబుబ్ను బాగుచేసాత్డని నముమ్తావా? [ఆ
సహోదరుడు “అవును,” అని చెపాప్డు—సంపా.] ఆయన నీ గుండెను బాగుచేసాత్డు.
“పర్భువా, నీకు వందనములు, నా హృదయ మంతటిలో నేను నముమ్చునాన్ను,” అవి
చెపుప్ వెళుళ్ యుండుము.
247 దేవుడు కష్య వాయ్ధిని డా సవ్సథ్పరచి, బాగుచేయును. అయాయ్, నీ హృదయ
మంతటిలోదానినినముమ్తావా? [ఆసహోదరుడు“నేనునముమ్తాను,”అనిచెపాప్డు—
సంపా.] మంచిది. “పర్భువైన యేసు, నీకు వందనములు,” అని చెపుప్ నీ దారిన
సంతోషి త్ వెళుళ్ము.
248 ఆ బయటయునన్ మీ సంగతి ఏమిటి, మీరు నముమ్చునాన్రా? శోతల సంగతి
ఏమిటి?శోతలలోయునన్కొందరుఇపుప్డునముమ్చునాన్రా?
249 తినన్గాఇకక్డే రుచ్నన్మనిషి,ఊపిరితితుత్లఉబబ్సవాయ్ధితోభాదపడుచునాన్డు,
నీఉపిరితితుత్లఉబబ్సవాయ్ధినిదేవుడుసవ్సథ్పరుచ్తాడనినముమ్తావా?మంచిది, అలాగైతే
నీవుఅడిగినదిపొందుకొనుము.ఆమేన్.
250 తినన్గా వెనుక రొచ్నన్ వయ్కిత్, అధిక రకత్ పోటుతో భాదపడుచునాన్డు. నీ అధిక
రకత్పోటును దేవుడు సవ్సథ్పరుచ్తాడని నీవు నముమ్చునాన్వా? అయాయ్, అది నినున్ విడిచి
పెటిట్ంది. అతడు ఎవరో నాకు తెలియదు. నా జీవితములో ఎనన్ అతనిని నేను
డలేదు.

251 అయాయ్చెపప్ండి, నీ కండరములలోయునన్, కండరములసంకోచమును,నరముల
సంబంధమైన కండరముల సంకోచమును, దేవుడు దానిని సవ్సథ్పరుచ్తాడని నీవు
నముమ్తావా?నీవునముమ్తావా?నీవునమిమ్నటెల్తేనీచేతినిఎతుత్ము.మంచిది.
252 అకక్డ రొచ్నన్ నీభారయ్,ముకుక్ దిబబ్డ వేసేవాయ్ధితోబాధపడుతుంది, సహోదరీ,
నినున్అది డావిడిచిపెడుతుందనినముమ్తావా?
253 ఇకక్డతినన్గామనవెనుకకురొచ్నియునన్సీత్, వంటివాపువాయ్ధినికలిగియునన్ది.ఓ,
సీత్, దేవుడునీవంటివాపువాయ్ధినిసవ్సథ్పరుచ్తాడనినముమ్తావా?
254 ఇకక్డ ఒక చినన్ సీత్, ఎరర్నికోటుధరించియునన్ది. ఆమెఅకక్డ రొచ్నియునన్ది.
ఆమె డా వంటి వాపు వాయ్ధిని కలిగియునన్ది. నీ వంటి వాపు వాయ్ధిని దేవుడు
బాగుచేసాత్డనినీవునముమ్తావా?నీవునమిమ్నటెల్తే,నీచేతినిఎతుత్ము.
255 యేసు కీసుత్యొకక్ గుణలకష్ణములు మన మధయ్యునన్వి, ఇకక్డునన్ ఎవరైనను
మీ చేతులను ఎతిత్, ఈ రాతి, “నేను నముమ్చునాన్ను,” అని చెపప్ండి. [సమాజము
సంతోషించు , “నేనుదీనినినముమ్చునాన్నని!”చెపుప్చునన్ది—సంపా.]
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256 ఇకక్డ యునన్ వారంద , మీ పాదములపై నిలబడి, ఆయనను మీ యొకక్
సవ్సథ్పరిచే వాడిగా నముమ్వారు, “నేను నముమ్చునాన్ను,” అని చెపప్ండి. పైకి లెండి.
అది ఏమైయునన్పప్టికి కురీచ్లలో నుండి పైకి లేచి నిలబడండి. యేసు కీసుత్ నినన్,
నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా యునాన్డు. పర్భువైన దేవుని పేరట, నేను ఆయనను
మీకిచుచ్చునాన్ను. 

దేవుడుతనగుణలకష్ణములదావ్రాతనున్తానుబయలుపరుచ్కొనును TEL64-0320
(God Identifying Himself By His Characteristics)
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