
కీసుత్ తనసొంత
వాకయ్మునందుబయలుపరచబడెను

 మన తలను వంచుదాము. పర్భువైన యే , గొపప్ మంద యొకక్ గొరెల కాపరి,
మేము నీకు ఎంతో అచిచ్యునాన్ము, పర్భువా, మా హృదయములలో నీవు

కుమమ్రించిన పేమకు, మేము ఎనన్ తిరిగి చెలిల్ంచలేము. మేము తలలు వంచి నీ
సనిన్ధిలో పారిథ్ంచు చుండగా, మేమే ఎంతో అయోగుయ్లముగా భావిసుత్నాన్ము. పాపము
నుండి మరియు పొరపాటల్నిన్టి నుండి మముమ్ను కడుగుమని నినున్ అడుగుచునాన్ము.
ఈ రోజు మా శరీరములను బలపరుచ్మని మేము పారిథ్సాత్ము. అనేక మంది రోగులుగా,
మరియు వాయ్ధితో పీడించబడు చునాన్రు. అది ఇకక్డ పుచునన్టుల్గా, చేతి రుమాళుళ్
మరియు పారథ్నా మనవులు పర్తి సథ్లము నుండి ఫోను దావ్రా వసుత్నాన్యి.
2 పర్పంచ చరితర్ను మేము ముగించు చునాన్మని, ఇపుప్డు మేము నముమ్తాము,
మరియు తవ్రలో సమయము నితయ్తవ్ముతో అదృశయ్మవుతుంది, మరియు ఆ ఘడియకు
మేము సిదధ్పడ గోరుచునాన్ము. ఆ సమయము కొరకు సిదధ్పడుట కొరకు, ఆ
కారణమును బటిట్యే మేము ఈ ఉదయమున ఇకక్డ డుకొని యునాన్ము. ఈ
ఉదయమున అనేక మంది తీరము నుండి తీరము వరకు టెలిఫోన్ దావ్రా ముడి
వేయబడియునాన్రని నాకు చెపప్బడింది. మా సవ్రములు ఎకక్డకు వెళిళ్నను, ఆ
చినన్గుంపు దీవించబడునుగాక, మా మధయ్యునన్ రోగులను సవ్సథ్పరుచ్ము, పర్తి
చెడు నుండి వారి ఆతమ్లను నీవు కడుగుమని నేను పారిథ్సాత్ను. ఆ గొపప్ ఆధికయ్తను
ఈ ఉదయమున ఆలయములో, మేమును అనుభవించు లాగున మాకు సహాయము
చేయండి.
3 ఈ రోజున నీ వాయబడిన మాట దావ్రా, మాతో మాటాల్డమని మేము
అడుగుచునాన్ము, మరియు దేశమంతటా మేము డియుండగా, ఆతమ్ మాకు
అవసరమైన వాటిని బయలుపరుచ్ను గాక, మేము చినన్ పర్జలమని భావించుచునాన్ము,
కాని విమోచించబడిన వారి మధయ్లో మాకు ఒక సాథ్నమునన్ది, కారణము మేము యేసు
కీసుత్ నందు విశావ్స ముంచి యునాన్ము. పర్భువా, వీటిని మాకు దయచేయుము.
4 మేము ఈ టమును ముగించి, దేశములోని మా గృహములకు వెళుళ్చుండగా,
ఎమామ్యి గామము నుండి వచిచ్న వారు చెపిప్నటుల్గా మేమును చెపుప్దుము గాక,
“ఆయన దారిలో మనతో మాటాల్డు చుండగా మన హృదయములు మండలేదా?”
5 తండీ, ఇపుప్డు, ఈ దేశములోని చకక్ని కైసత్వులంద వినుటకు సిదధ్పడి
యుండగా, నేను ఏమి చెపిప్నపప్టికి అది చాలినంతగా యుండదు, నిశచ్యముగా అది
చాలదు. నేను ఏది చెపిప్నను అది వారికి ఏ మంచి చేయదు, ఏలయనగా మేమందరము
అదే జాబితాలో యునాన్ము. మేము మనుషులము, మరుత్ లము. కాని ఆ గొపప్
పరిశుదాధ్తుమ్డు మాటాల్డును గాక; ఆయన వాకయ్మును తీసుకొని తనున్తాను బయలు
పరుచ్కొనును గాక. యేసు నామములో మేము ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ము.
ఆమేన్!

మీరు రోచ్వచుచ్ను.
6 ఒక విధముగా…నాకై నాకు ఆశచ్రయ్ముగా యునన్ది. నా భారయ్తో చెపాప్ను, ఆమె
టుసానోల్ వింటునన్టై్లతే, నేను ఇకక్డకు తిరిగి వచిచ్నపుప్డు, ఏ విధమైన టము



2 పలుకబడిన మాట

యుంటుందని నేను అనుకొనలేదు; నేను కనీసము బటట్లు డా తేలేదు. నేను నా
కోడలుతో చెపాప్ను, ఆమె నా కోటును ఇసీత్ చేసింది. నేననాన్ను, “నేను పాయ్ంటు ఒక
రకమైనది, కోటు మరొక రకమైన దానితో వేదిక వెనుక నిలబడుతునాన్ను.” అవి నేను
ఇంటి దగగ్ర వేసుకొనేవి. కాని, మెడా, నా షరుట్ను ఇసీత్ చేసింది, చింత పడవదుద్,
అంతా బాగుంది.
7 ఇపుప్డు మనము ఒక పారధ్నా మనవిని కలిగియునాన్ము, అకక్డ ఒక పియమైన
సోదరుడు యునాన్డు…అది పెసాక్ట్ అనుకొంటాను, వారు ఈ ఉదయమున
అరిజోనాలోని పెసాక్టోల్ మనతో అనుసంధానమైయునాన్రు. సహోదరి మెరీస్యర్
యొకక్ తండి, టమునకు వ త్ యుండగా రోడుడ్ మీద, గుండెపోటును బటిట్ హాసిప్టల్
కు ఆయనను తీసుకెళాళ్రు, ఆయన సోదరుడు కాగిన్స్. సహోదరుడు నియర్ జాకస్న్

డా, పర్కక్న రేడియోలో లేక ఫోనోల్, కాల్ర్క్ విల్స్ లోగాని య్ఆలబ్నీలోగాని యునాన్డని
నేననుకొంటాను, ఆయన తండి హాసిప్టలోల్, కాలేయములో యునన్ కానస్ర్ ఆపరేషన్
కొరకు తీవర్మైన సిథ్తిలో యునాన్డు. కాబటిట్ నిశచ్యముగా వారిని మన పారథ్నలో
జాఞ్పకము చేసికొందాము. ఇపుప్డు ఇతరులు డా ఇకక్డ యునాన్రు. కాని మనము
సమయమును తీసుకొనుట లేదు. వారిని రిచ్ దేవునికి అంతా తెలుసు, కాబటిట్ ఇపుప్డు
వారి కొరకు పారథ్న చేదాద్ము.
8 పియమైన దేవా, ఆ పియమైన ముడుతలు పడిన చేతులు కలిగిన వృదుధ్డు,
బర్దర్ కాగిన్స్, పొలములోని ఒక వృదధ్ సైనికుడు, ఎకక్డో హాసిప్టలోల్ గుండె పోటుతో
బాధపడు పడియునాన్డు. దేవా, ఆ దీనమైన వృదధ్ హృదయము ఎనోన్ యిబబ్ందుల
గుండా వెళిళ్ యునన్ది. దేవా, ఆయనకు సహాయము చేయమని పారిథ్సుత్నాన్ను. దానిని
దయచేయుము. మేమందరము పేమించినటేల్, అతడును జీవమును పేమిసాత్డు,
అతడు జీవించగోరుచునాన్డు. పర్భువైన దేవా, దానిని దయచేయుము. నీవు ఆయనను
సవ్సథ్ పరచి బయటకు తేవాలని, యేసు నామములో దేశమంతటి గుండా మేము
పారిథ్సుత్నాన్ము. నీవు దానిని చేసాత్వని మేము నముమ్తాము; అతడు తినన్గా టమునకు
వచుచ్నుగాక.
9 సోదరుడు జాకస్న్ కొరకు పారిథ్సాత్ము, ఆయన పర్శసత్మైన తండి మరణపు
వరుసలో పడియునాన్డు, మరియు నియర్ వంటి చకక్ని బాలుని లోకములోనికి
తెచిచ్ యునాన్డు. పియమైన దేవా, నీవు ఆయనకు సవ్సథ్పరుచ్మని నేను పారిథ్సాత్ను,
అది అసాధయ్ముగా కనపడుతుందని నాకు తెలుసు. మందులు, వైదుయ్లు, ఇలాటి
వాయ్ధితో ఏమి చేయాలో వారికి అరధ్మగుటలేదు. కానీ సోదరుడు హాల్ ను మేము
జాఞ్పకము చేసికొంటాము, ఇంకా యిసివ్లోల్ని శేషఠ్మైన వైదుయ్లను జాఞ్పకము
చేసికొంటాము. కాలేయములోని కానస్ర్ వాయ్ధితో అతడు, “కొనిన్ గంటలు మాతర్మే
జీవిసాత్డని,” వారనాన్రు. మరియు ఈ రోజున అతడు జీవించు చునాన్డు, అది ఇరవై
ఐదు సంవతస్రముల కితము, కారణము అది నీ కృపను బటిట్. కాబటిట్ ఈ రోజు సోదరుడు
జాకస్నున్ నీవు సవ్సథ్ పరుచ్మని నేను పారిథ్సాత్ను, పర్భువా, నీ కృప మరియు నీ దయ
ఆయనతో యుండును గాక.
10 ఈ గొపప్ చేతి గుడడ్ల కుపప్, బటట్లు, ఇవనీన్ పారథ్నా మనవి కొరకు ఇకక్డ
యుంచబడాడ్యి; తండీ, వారంద నీకు తెలుసు. అందరికి సవ్సథ్తను దయచేయుమని
నేను పారిథ్సాత్ను. యేసు కీసుత్ నామములో…ఆమేన్.
11 ఇపుప్డు ఈ ఉదయారంభము, మొదటి సాథ్నములో, గత ఆదివారము నేను ఇకక్డకు
వసాత్నను కోలేదు. అపుప్డు మరలా, దానిని మనము పర్కటించాము, నేను వచాచ్ను.
సోదరుడు నెవిల్ ననున్ మాటాల్డుమని అడిగాడు! తరువాత ఈ రోజు మనము ఇకక్డ
యుంటామని పర్కటించాము, అది దేశమంతా పర్జలు తెలుసుకొని యుండలేదు. ఈ



కీసుత్ తన సొంత వాకయ్మునందు బయలుపరచబడెను 3
టెలిఫోను అనుసంధానమును మనము కలిగియునాన్ము, అది చాలా, చాలా బాగుంది.
పర్జలు వారి గృహములలో తినన్గా రొచ్ని, వారి సథ్లములలో, వారి సంఘములలో

డుకొని టమును వింటారు. నేను దానిని మెచుచ్కొంటాను.
12 ఇపుప్డు గతాదివారము నేను వరత్మానములో చెపిప్యునన్టుల్గా, గత వారము
ఎనోన్ పారథ్నా మనవులు ఇకక్డ యుంచబడి యునన్వి. నేను దానికి ఏమి పేరు పెటాట్నో
మరిచ్పోయాను. కానీ మీ అపుప్లను తీరుచ్టను రిచ్ నేను ఏదో చెపాప్ను. నీకు తెలుసా,
నీవు ఏమి చెపిప్నను లెకక్కాదు, అది అనేకుల దావ్రా అరధ్ము చేసికొనబడినది. అపారధ్ము
చేసికొనుట వారికి ఇషట్ము లేదు. కానీ నీవే దానిని అపారధ్ము చేశావు.

ఇపుప్డు, ఎవరో అనాన్రు, “మీరు కారును తపప్క కొనాలా?” లేక “నేను తపప్క ఏమి
చేయాలి…”

ఇపుప్డు, అకక్డ బైబిలులో అదే యేసు చెపిప్యునాన్డు, “ఏ మనిషికి ఏదీ
అచిచ్యుండ వదుద్,” అవి నీవు చెలిల్ంచగలిగే, వేలాడుచునన్ అపుప్లు. వాటిని చెలిల్ంచుము.
ఏ మనిషికి ఏదియు అచిచ్యుండవదుద్. దాని భావము, నీ ఇంటి అదెద్, నీ టెలిఫోను బిలుల్
అవి కాదు, ఇంకేమైనా. వాటిని మనము అచిచ్యునాన్ము, వాటిని మనము చెలిల్సాత్ము.
కాని ఒక నీవు చెలిల్ంచవలసిన, వేలాడుచునన్ ఒక పాతబాకీ, దానిని చెలిల్ంచివేయుము.

డండి? ఇపుప్డు, అలాంటిది నీ మీద వేలాడు చుండగా, వాటితో ముందుకు వెళళ్వదుద్.
13 ఒకపుప్డు నేను బాలుడుగా యునన్పుప్డు, నాకు గురుత్నన్ది నేను జబుబ్ పడాడ్ను.
రెండు వేల డాలరల్ బాకీతో నేను హాసిప్టల్ నుండి బయట కొచాచ్ను. అకక్డొక మందుల
కొటుట్ ఉండేది. ఆయన పేరు శీర్. సావ్నిగర్. నేను రెండు లేక డు వందల డాలరల్
మందుల బిలుల్ బాకీ యునాన్ను. కనీసము నేను ఆయనకు తెలియదు. నేను ఆయన
దగగ్రకు వెళాళ్ను. అతడు నాకు తెలియదు. ఎలాగైనా, అతడు దానిని అకక్డకు పంపాడు,
దానిని పంపుటకు నిరాకరించలేదు. నేననాన్ను, “నేను నీకు బాకీ యునాన్ను,” నేను
నముమ్తాను, సావ్నిగర్…అది అకక్డ కోరుట్ ఎవె య్ సిప్ంగ్ దగగ్ర యునన్ శీర్. మేసన్.

నేననాన్ను, “నేను నీకు అపుప్నాన్ను, నేను ఇంకా ఎంతో బలహీనముగా యునాన్ను,
కానీ నేను పనికి వెళుళ్టకు పర్యతన్ము చేయుచునాన్ను. ఇపుప్డు, నేను నీకు
చెలిల్ంచలేను…” నేను ఇపుప్డు ఒక కైసత్వుడనయాయ్ను. నేననాన్ను, “మొదటి సంగతి,
శీర్. మేసన్, దేవునికి నా విధిగా, నా దశమ భాగములను నేను అచిచ్యునాన్ను, మొదటిగా,
నేను నా యొకక్ దశమ భాగములను ఆయనకు చెలిల్ంచ గోరుచునాన్ను.” నేననాన్ను,
“తరువాత నా విధి, నా అపుప్లను చెలిల్ంచుట.” నేననాన్ను, “నా తండి డా రోగిగా
యునాన్డు, మా కుటుంబములో మేము పది మంది యునాన్ము,” అయితే “నేను,
నా జీతము చెలిల్ంచబడిన పర్తిసారి నేను దానిమీద ఇరవై ఐదు సెంటుల్ కంటె ఎకుక్వ
చెలిల్ంచలేను. నేను కనీసము ఇరవై ఐదు సెంటుల్ చెలిల్ంచలేనపుడు, నేను నీ దగగ్రకు వచిచ్,
దానిని రిచ్ చెబుతాను. నేను నీకు చెపుతాను. ‘ఈ సారి నేను అది చేయలేను.’” ఇపుప్డు,
దేవుని యొకక్ సహాయము దావ్రా, నే సమసత్ము చెలిల్ంచాను. డండి? నా భావము
అదియే, డండి, ఎవరో ఏదో చెపప్నీయవదుద్…
14 ఓ, ఒకసారి ఎవరో కైసత్వుడు బయటకు వె త్, తన కారు పనిని చేయించు కొనాన్డు,
అతడనాన్ను, “నేను నీకు శనివారము ఆ డబుబ్ చెలిల్సాత్ననాన్డు.” అతడు ఎనన్ ఆ
డబుబ్ అతనికి చెలిల్ంచలేదు. వారములు గడచిపోయినవి, అతడు ఎనన్ చెలిల్ంచలేదు,
ఒకక్ మాట దానిని రిచ్ ఎనన్ చెపప్లేదు. ఆ మనిషి నా దగగ్రకు వచిచ్ అడిగాడు…

డు, అది సంఘమునకు వయ్తిరేకముగా పర్తిబింబిసుత్ంది. అది కీసుత్కు వయ్తిరేకముగా
పర్తిబింబిసుత్ంది.

నీవు చెలిల్ంచలేనపుప్డు, వెళుళ్ అతనికి చెపుప్ము, “నేను నీకు బాకీ వునాన్ను,
నేను నీకు చెలిల్ంచబోవు చునాన్ను. నేను ఒక కైసత్వుడను…నేను ఇపుప్డు దానిని
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చేయలేను.. నేను బాకీ యునాన్ను.” గురుత్ంచుకో, నీవు చేసింది, నీకు తెలుసా, అది
దేవుని యొకక్ గర్ంథముల మీద డా యునన్ది; నా కొరకు నేను పర్యతన్ము చేసాత్ను,
మనమందరము కలసి ఏకముగా, సిదధ్ముగా యుందాము, ఏలయనగా మనము దేనినో
సమీపించుచునాన్ము, ఏదో సంభవించుటకు ఎంతో దగగ్రగా యునన్ది. కాబటిట్ మనము
సిదధ్ముగా యుండాలి. పర్భువు యొకక్ రాకడ ఎంతో సమీపించుచుండగా ఇపుప్డు, ఆ
గొపప్ ఘడియ కొరకు మనము సిదధ్పడాలి.
15 ఇపుప్డు దేవుని యొకక్ సహాయమును బటిట్, ఈ ఉదయము కొరకు నేను ఎనున్కొనన్
ఒక చినన్ అంశమును మాటాల్డుటకు మనము సిదధ్పడదాము. మాటాల్డగలిగినంత
కుల్పత్ముగా మాటాల్డుదాము, ఏలయనగా పర్జలతో మనము అనుసంధానమై
యునాన్ము. ఇకక్డ మేము ఇండియానాలో కలిగియునన్టుల్గా దేశమంతటి గుండా,
చకక్ని ఉదయమును కలిగియునాన్రు. వరష్ము పడినపప్టి నుండి, మనము చకక్ని,
చలల్ని, మంచి వాతావరణమును కలిగియునాన్ము. అది చాలా బాగుంది.
16 ఇపుప్డు హెబీ పతిక 1వ అధాయ్యము మరియు పరిశుదధ్యోహాను సువారత్ 1
అధాయ్యము. హెబీ 1:1 నుండి 3 వచనములు, మరియు పరిశుదధ్ యోహాను 1:1, ఒక
అంశము కొరకు. ఈ ఉదయ కాలమున నా అంశము, లేఖనములలో చదువుదాము
ఇపుప్డు హెబీ 1:1 మనము చదువుదాము.

రవ్ కాల మందు నానా సమయములలోను నానా విధములుగాను
పర్వకత్లదావ్రామనపితరులతోమాటలాడినదేవుడు,
ఈ దినముల అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను.

ఆయనఆకుమారునిసమసత్మునకునువారసునిగానియమించెను.
ఆయన దేవుని మహిమ యొకక్ తేజసుస్ను, ఆయన తతవ్ము యొకక్
రిత్ మంతము నైయుండి, తన మహతుత్ గల మాట చేత సమసత్మును

నిరవ్హించు , పాపముల విషయములో శుదీధ్కరణము తానే చేసి,
దేవ తల కంటె ఎంత శేషఠ్మైన నామము పొందెనో వారికంటే అంత
శేషుట్డై, ఉనన్త లోకమందు మహామహుడగు దేవుని కుడి పారశ్ మున
రుచ్ండెను;

ఎలాటి చకక్ని పఠనము! ఇపుప్డు పరిశుదధ్ యోహాను 1:1
ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము

దేవుడైయుండెను.
17 ఇపుప్డు, ఈ ఉదయము నా అంశము: కీసుత్ తన సొంత వాకయ్మందు బయలు
పరచ్బడెను. ఇపుప్డు, నేను దీని మీద మాటలాడుటకు ముగింపుకు వచిచ్నపుడు,
కారణమేమనగా, ఒక కర్మము లేకుండా మనము డుకొనన్ందున, ఏదో మనము
దేనిమీదో చెపప్ డదు, కానీ మనము చెపేప్ది ఏదైనా పర్జలను సిథ్రపరుచ్టకు
సహాయపడాలి, ఏలయనగా మనము అపాయకరమైన, నాశనకరమైన జలముల
గుండా పర్యాణము చేయుచునాన్ము. కొనిన్సారుల్ అది మీతో యునన్టుల్గా నాతో
యుంటుంది. దానిలో అది ఎంతో అలా కనబడుతుంది, అది ఎంతో భీతిగా వుంటుంది.
18 నేను ఇపుప్డే ఒక యవవ్న సేవకునితో అతని భారయ్తో, గదిలో కొనిన్ కష్ణముల కితము
మాటాల్డుచునాన్ను. మి మీద యునన్ ఇతర మనుషులవలె, వారిదద్ ఎంతో వతిత్డిలో
వునాన్రు. నేననాన్ను, “గురుత్ంచుకోండి, సాతాను గుదుద్ మీ మీదికి వచుచ్ చునన్ది.” నీవు
ఎవరివైనను లెకక్ కాదు, ఆ గుదుద్ వేయుటకు వాడు హకుక్ను కలిగ్యునాన్డు. ఆ గుదుద్ ఒక
గుడిడ్ తనము కావచుచ్, కురీచ్లో రొచ్నే ఒక నరముల వాయ్ధి కావచుచ్. ఆ తెరవబడియునన్
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సథ్లమునకు, వాడు హకుక్ కలిగి యునాన్డు. ఇపుప్డు, ఆ సథ్లమునే నీవు ఎలల్ప , తపప్క
కపిప్ యుంచాలి. ఈ నరముల ఉదికత్తతో యునన్ యుగమును మనము సుత్నన్పుప్డు!
19 పోయిన వారము టేపులు, నేననుకొంటాను, ఈ దినములలో ఒక దినము మనము
సమృదిధ్యైన సథ్లమునకు వచిచ్నపుడు, ఈ భీతి గొలుపు అంశముల మీద నేను
మాటాల్డ గోరుచునాన్ను, మి మీద కుమమ్రించబడబోయే ఆ కడవరి తెగుళుళ్. అదే
కడవరి తెగుళుళ్ కుమమ్రించబడుట, ఏడు ఉరుములు, మి మీదకు రానై యునన్
భయోతాప్తము కలిగించు దృశయ్ములు. ఇపుప్డు పర్పంచ మంత , పర్జలంద
ఎలాటి నరముల ఉదికత్తలో యునాన్రో!
20 గత నెల రీడర్స్ డైజస్ట్మీరు చదివితే, అకక్డయునన్ అంశమును మీరు గమనిసాత్రు;
అది గొపప్ సువారిత్కుడైన బిలీల్ గాహం మీద. అతడు ఎంత అలసిపోయాడంటే చివరకు
ఆయన టములను జరిగించ లేక పోయాడు. అతడు భౌతిక పరీకష్ కొరకు మాయో
బర్దర్స్ దగగ్రకు వెళాళ్డు. అతడితో ఏ చికుక్ లేదు కాని, అతడు కేవలము తగినంత పని
చేయుట లేదు. భౌతిక వాయ్యామము కొరకు వారు అతడిని పరుగెతత్మనాన్రు; పర్తి రోజు
అతడు ఒక మైలు పరుగెతుత్తాడు.

ఆ వాయ్యామము ఇంకా ఏమి చెపిప్ందంటే, యవవ్న బాలురు మరియు బాలికలు,
“ఇరవై యేళళ్ వయసుస్కే తమ మధయ్ వయసుస్నకు చేరు కొనుచునాన్రని,” సైనుస్ ఋజువు
చేసింది. ఇరవై ఐదు సంవతస్రములకే, అనేక సారుల్, అనేక సందరాభ్లలో బాలికలలో ఇరవై
ఐదు యేళళ్కే ఋతుసావము ఆగిపోవుచునన్ది.

మీకు తెలుసో లేక తెలియదో, అది నాకు తెలియదు గాని, కొనిన్ రా ల కితము
పరిశుదాధ్తుమ్డు ఇకక్డ టములో మాటాల్డు చుండెను, అకక్డొక చినన్ బాలిక

రొచ్ంది, ఆ బిడడ్ను పిలిచినపుడు, ఆ బాలిక అదే ఇబబ్ందిలో యునన్ది. నేను రెండవసారి
ఆమె వైపు శాను. మరలా శాను, ఆ ఇబబ్ంది. ఏమిటో నేను సి యునాన్ను.
నేననుకొనాన్ను, “అది అలా యుండ డదు, ఆ బిడడ్ ఎంతో యవవ్నసుథ్రాలు.” కాని అది
ఋతుసావము ఆగిపోవుట యై యునన్ది, ఇరవై లేక ఇరవై డు సంవతస్రములకే ఆ
విధముగా, డండి?
21 నా తలిల్ మరియు నీ తలిల్ దరిదాపు నలబైఐదు లేక యాభై సంవతస్రములకు
దానిని తాకారు. నా భారయ్ ముపప్యి ఐదు సంవతస్రములకే దానిని తాకియునన్ది.
ఇపుప్డు ఇరవై సంవతస్రములకే ఋతుసావము ఆగిపోతుంది. మానవాళి అంత
కుళిళ్ పోతుంది. బాగుంది, సంకరము చేయబడినాహారములు, ఉదికత్తలు దావ్రా అది
మన భౌతిక దేహములనే, చీలిచ్ వేసి కుళిళ్పోయినటుల్ చేసుత్నన్టెల్తే అది మన మెదడు
కణములను కుళిళ్పోయినటుల్ చేయదా? అపుప్డు సీత్లు ఎలా వీధులలో దిగంబరులుగా
సంచరించు చునాన్రో మనము సాత్ము. వీధుల గుండా టయిరవై మైళళ్ వేగముతో
గంటకు, ఎలా పర్యాణం చేసుత్నాన్రో, ఇవనీన్ డండి. మన దేశమంతా, పర్పంచమంతా,
ఏ సాథ్నమునకు వచిచ్ంది ఓ, ఈ దేశమే కాదు, పర్తిచోట, వారు మానసికముగా
పాడైపోయారు.
22 పర్భువు చితత్మైతే, ఆ ఏడు తెగుళళ్ను మనము తెరచినపుడు, ఆ భయోతాప్తము
కలిగించు సంగతులను అది పుతుంది. కొదిద్ కాలము తరువాత ఎంత పచిచ్వారుగా
యుంటారంటే, చివరకు ఆ చీమలను ఒక పరవ్తమంత పరిమాణములో సాత్రు.
అవి సీత్లను భాదిసాత్యి. పొడవైన వెం కలతో మిడతలు మిపైకి వచిచ్, జుటుట్
కతిత్రించుకొనన్ సీత్లను బాధిసాత్యి; అవి సీత్ల వంటి, వెం కలతో వేలాడు , సింహము
వంటి పొడవైన పండుల్ కలిగి, తోకలలో తేళుళ్ వంటి కుటేట్ ముళళ్ను కలిగి, మి మీద
మనుషులను బాధిసాత్యి. అయితే అపుప్డు ఏదైనా చేయటానికి అది చాలా ఆలసయ్మై
పోతుంది. మీకు బాగా అరధ్మైనదా? డండి? బాధించుచునన్!



6 పలుకబడిన మాట

23 గత ఆదివారము, మనము ఆ చకర్ములలోనికి వెళిళ్నపుడు, ఆ బయట
పంచేందియములతో అది ఎలా యునన్దో. అదే శరీరమునకు, దావ్రమై యునన్ది. అకక్డ
శరీరములోనికి నీవు వెళుళ్ ఒకే దావ్రమునన్ది. అదే ఐదు పంచేదియములు; చుట,
వాసన చుట, సప్ శించుట, వినుట, రుచి చుట. అకక్డ శరీరము తాకుటకు మరొక
మారగ్ము లేదు.
24 మనసుస్గా పిలువబడు లోపల మనిషి, అతడు ఐదు జాఞ్నేందియములను
కలిగి యునాన్డు; ఆలోచించుట, తలంచుట…తలంచుట, పేమ మరియు మనసాస్కిష్
మొదలగునవి, మంచిది.
25 ఇపుప్డు, నీవు నీ శరీరముతో ఆలోచించలేవు. నీవు నీ యొకక్ మనసుస్తో
తలసాత్వు. అకక్డే అనేక మంది కైసత్వులు ఆగిపోతారు. పొలములోని మొకక్జొనన్ వలె,
కలుపు మొకక్వలె వారు చేయగలరు. నిజమైన విశావ్సి అభిషేకించబడియునన్ అదే
పరిశుదాధ్తమ్తో వారు అభిషేకించబడవచుచ్.

కానీ లోపట అంతరంగములో, తరువాత పరిధిలో డవ పరిధిలో, అకక్డ ఆతమ్
యునన్ది; అది దేవుని దావ్రా ముందుగా నిరణ్యించబడింది. అకక్డే నిజమైన వితత్నపు
అంకురము ఉంచబడింది.
26 గురుత్ంచుకోండి, ఒక గురుగు గింజను తీసుకొని దానిని కోసి తెరచి దాని గరభ్ములో
ఒక గోధుమ గింజను అంటుకటిట్, దానిని నేలలో డిచ్ వేయండి. అది గురుగులో నుండి
గోధుమను బయటకు తెసుత్ంది; బయట ఏమి యునన్దో లెకక్ కాదు, ఏ ఉదేకములు
లెకక్ కాదు.
27 ఈ రోజున, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ ఋజువును రిచ్ వారు ఎంతో గందరగోళములో
యునాన్రు. సాతానుడు దేవుడు కలిగియునన్ ఏ వరమునైనా అనుకరణ చేయగలడు.
కాని వాకయ్మును తేలేడు. వాకయ్ము వెంబడి వాకయ్ము. అకక్డే వాడు ఏదెను తోటలో
తపిప్పోయాడు. వాడు అకక్డే వాడు ఎలల్పుప్డు తపిప్పోతాడు. అకక్డే, “అభిషేకించబడిన
చివరికాల అభిషికుత్లు,” అను టేపు యునన్ది. వారు ఆతమ్తో అభిషేకించబడగలరు,
భాషలతో మాటాల్డగలరు, నాటయ్మాడగలరు, కేకలు వేయగలరు, సువారత్ను
బోధించగలరు, మరియు ఇంక ఒక దయయ్ముగా యుంటారు.

అది లోపట భాగమైయునన్ది! ఇపుప్డు గురుత్ంచుకో, యేసు అనాన్డు, “తండి నాకు
అనుగర్హించిన వారంద నా యొదద్కు వసాత్రు. మొదట నా తండి ఆకరిష్ంచితేనే గాని,
ఎవడును నా యొదద్కు రాడు.”

ఇపుప్డు, భౌతికముగా మాటాల్డు చునన్టెల్తే, దానిని పించటానికి…నీవు నీ
యొకక్ తాత, తాత, ముతాత్తలో ఎలల్పుప్డు, వెనుక నుండి యుండినావు. తరువాత, నీవు
భౌతికముగా ఒక సహజమైన మనిషివయాయ్వు. కొనిన్ సారుల్ ఒక బిడడ్ ఒక కుటుంబములో,
ఎరర్ని తలతో పుడతాడు. అది తండిని ఆశచ్రయ్ పరుచ్తుంది; ఏలయనగా ఆయన పర్జలలో
ఆయన ఎరిగిన వారు, తలిల్ వైపు నుండి గాని, అలాటి ఎవరిని ఆయన ఎరుగడు. కానీ
నీవు ఎనోన్ తరములు వెనుకకు వెళిళ్ నటల్యితే, నీవు తెలుసుకొంటావు, అకక్డ ఎవరో
ఎరర్ని తల గలవారునాన్రు. ఆ వితత్నము కిందికి వ త్యునన్ది, మరియు నీవు వారిలో
ఒక సవ్భావము పర్కారము నీవు వచాచ్వు.

హెబీ 7వ అధాయ్యములో చెపిప్నటుల్గా, “అబాహాము రాజులను సంహారము చేసి
తిరిగి వచుచ్ చుండగా, మెలీక్సెదెకుకు దశమ భాగములను చెలిల్ంచాడు. మరియు లేవి,
దశమ భాగములను సీవ్కరించి, మరలా దశమ భాగములను చెలిల్ంచాడు.” ఏలయనగా
అతడు మెలీక్సెదెకు నడుములోయునాన్డు…లేక, “అబాహాము యొకక్ నడుములో,”
యునాన్డు. అతడు అబాహామును కలుసుకొనన్పడు.
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28 ఇపుప్డు అది అదే కారయ్మైయునన్ది. నీవు ఒక దేవుని కుమారుడవైతే లేక ఒక
దేవుని కుమారెత్వైతే, నీవు ఆదిలోనే దేవునిలో యునాన్వు. యేసు దేవుని యొకక్ వాకయ్
సం రణ్తగా మారినపుడు, మనము ఆయనలో ఒక వితత్న పములో యునాన్ము.
ఆయన సిలువ వేయబడినపుడు, మనమును ఆయన శరీరములో సిలువ వేయబడాడ్ము.
ఆయన మృతులలో నుండి తిరిగి లేచినపుడు, మనము ఆయతో తిరిగి లేచాము. ఇపుప్డు
మనము దానిని గురిత్ంచినందున, “ఇపుప్డు కీసుత్ యేసులో పరలోకపు సథ్లములలో

రొచ్ండి యునాన్ము.” డండి? మనము దేవుని యొకక్ కుమారులము మరియు
కుమారెత్లమై యునన్టెల్తే, మనము దేవుని యొకక్ పిలల్లమై యునాన్ము. అపుప్డు మనము
దేవుని యొకక్ గుణ, లకష్ణములై యునాన్ము. అపుప్డు మనము…నితయ్ జీవమును కలిగి
యునాన్ము. మరియు దేవుడు మాతర్మే నితయ్ జీవమైయునాన్డు. అపుప్డు ఆది నుండియే
మనము ఆయనలో యునాన్ము. యేసు సం రణ్ వాకయ్ముగా మారినపుడు, అపుప్డు
మనము ఆయనలో ఒక భాగమైయునాన్ము. ఆమేన్! అకక్డే నీవునాన్వు. అది అకక్డ
యునన్ది. అకక్డే దయయ్ము, ఏ శకుత్లు, ఏది ఎనన్ దానిని కదిలించలేదు. అది
ఆతమ్ యొకక్ కటుట్ కొయయ్యై యునన్ది.
29 నీవు మనసుస్లో బయటఇకక్డఅభిషేకించబడవచుచ్ను, ఆశించవచుచ్ను, మరియు
ఈ కారయ్ములనీన్ చేయవచుచ్ను. అయితే అది వాకయ్ము నొదద్ కటుట్ కొయయ్కు వచిచ్నపుడు,
నీవు అకక్డ నుండి ఎనన్ కదలవు. దీనికి బయట, నీవు ఏమి చేసినను లెకక్కాదు. నీవు
ఇంక తపిప్పోయినవాడివే.
30 అది లవొదికయ సంఘకాలము, “దిగంబరిది, గుడిడ్ది, దికుక్మాలినది; దానిని
ఎరుగదు.” డండి, అది బయట…అది అభిషేకించబడింది. నిజమైన ఆతమ్తో
అభిషేకించబడింది. డు, పరిశుదాధ్తుమ్డు ఒక మనిషి మీద, అతని మనసుస్లో
దిగవచుచ్ను. కాని అతని ఆతమ్ అంకురమైయునన్ది; ఆ అంకురము వాకయ్మై యునన్ది.

డండి? నీవు ఎంత బోధించినపప్టికి నేను లెకక్ చెయయ్ను, నీవు దీనిని ఎంత
బాగా చేసినా, నీవు ఎంత బాగా పేమించినా; నేను లెకక్ చెయయ్ను, అది మనసుస్తో
పేమించగలవు. అది దావ్రములలో ఒకటి. నీవు పేమించవచుచ్, దేవునిని సహితము నీవు
పేమించవచుచ్, మరియు ఈ కారయ్ములను చేయవచుచ్; ఇంక నీవు సరికాదు. యేసు ఆ
రీతిగా చెపాప్డు. ఆ దినము అనేకులు వసాత్రనాన్డు. ఆ వాకయ్ము దానిని పరిషక్రిసుత్ంది.

ఆది యందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవుని యొదద్ యుండెను,
వాకయ్ముదేవుడైయుండెను.
మరియువాకయ్ముశరీరధారియై,మనమధయ్ నివశించెను,…

31 గమనించండి, బైబిలు లోని ఈ అంశము మీద నేను మాటాల్డబోవు చునాన్ను.
కీసుత్ తన సొంత వాకయ్మందు బయలు పరచ్బడనెను. నా గదిలో నేను దీని యొకక్
ముగింపునకు వచాచ్ను.

ఇకక్డెవరో ఒక పియమైన వయ్కిత్ రొచ్ండి యుండవచుచ్…ధనయ్తలతో
వాయబడిన, హాఫ్ మెన్ యొకక్ కీసుత్ శిరసుస్ యొకక్ చితర్మును నా పఠన గదిలో
వేలాడుతుంది. నీకు వెంటికలలో ఒక భాగము అవసరమైనటుల్గా, అకక్డే నీవు ఒక
సాథ్నమునకు వసాత్వు, నీవు ఆ భాగమును దాటి పోతుండగా, అకక్డే వారు పెనున్తో
దాని మీద అదిమియునాన్రు. అకక్డే, ఆయన అకక్డే యునాన్డు, ఆయన వాకయ్ములో

రొచ్ండి యునాన్డు, తినన్గా బయటకు సుత్నాన్డు; ధనయ్తలలోని కీసుత్. ఎవరో, అది
ఎవరో ఎనన్ నాకు తెలియదు, దానిని బటిట్ నీకు వందనములు.

ఏలీయా అగిన్ రథములపై పైకి వెళుళ్చునన్ చితర్మును, తెచిచ్ నా పఠన గదిలో
యుంచారు. మేము వాటిని మెచుచ్ కొంటాము. అనేక సారుల్, గొపప్ జన స హములు,
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ఈ విషయములు చెపుప్టకు నాకు అవకాశము దొరకదు. కాని సోదరుడా, సోదరీ నేను
దానిని సాత్ను. నాకు అది తెలుసు, దేవునికి అది తెలుసు.
32 ఇపుప్డు నేను ఈ అంశము మీద మాటాల్డబోవు చునాన్ను; కీసుత్ తన సొంత
వాకయ్మందు బయలు పరచ్బడెను. ఎలా, ధనయ్తలలో, అకక్డ కీసుత్ యొకక్ చితర్ము
నిలబడింది, అలా బయటకు నిలబడి యుంది. ఈ అంశమును రిచ్ నేను అకక్డే
తలంచాను. ఇపుప్డు, కీసుత్ మరియు వాకయ్ము ఒకక్టే డండి?
33 “ఎలా యునన్ది బైబిలు…?” అని పర్జలంటారు. నేను ఈ మధయ్నే ఒకరితో
పర్యాణము చేయుచునాన్ను. అతడనాన్డు, “దానిని ఆలోచించండి, మనము
యునన్టుల్గా ఇకక్డ మి మీద యునాన్ము, దులు కటుట్ కథగా చెపప్బడు బైబిలు
దావ్రా మనము రకష్ణ పొంది యునాన్మని మాతర్మే చెపప్గలము.”
34 నేననాన్ను, “అయాయ్, నీవు దానిని ఎలా చెపుతావో నాకు అరధ్ం కావటం లేదు, అది

దుల కటుట్ కథ అని నేను నమమ్ను.”
అతడనాన్డు, “సరే, నీవు ఎవరిని పారిథ్సాత్వు? నేను పలానా-పలానా వాటికి, కొనిన్

కారయ్ములకు అడుగుతాను; నాకు అరధ్ము కాలేదు.”
35 నేననాన్ను, “నీవు తపుప్గా పారిథ్సుత్నాన్వు. దేవుని మనసుస్ మారాలని తపప్క ఎనన్
మనము పారథ్న చేయరాదు; మన మనసుస్ మారాలని మనము తపప్క పారిథ్ంచాలి. దేవుని
మనసుస్కు ఏ మారుప్ అవసరము లేదు. డండి? అది సరియే.” నేననాన్ను, “నీవు పారథ్న
చేసిన దాని కొరకు కాదు…”

ఒక సారి ఒక యవవ్న కాథలిక్ కురవాడు నాకు తెలుసు, పారథ్నలు వలిల్ంచే ఒక
పారథ్నా పుసత్కమును అతడు కలిగియునాన్డు, తన తలిల్ బర్తుకు కొరకు పారిథ్ంచాడు. ఆమె
చనిపోయింది. ఆ పారథ్నా పుసత్కమును అతడు అగిన్లో వేశాడు. మంచిది, డండి,
నేను పారథ్నా పుసత్కము కొరకు వెళళ్ను; కాని, ఎలాగైనా, నీవు తపుప్ అభిపాయమును
తీసుకొనాన్వు. దేవుడు ఏమి చేయాలో నీవు ఆయనకు చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచు చునాన్వు.

పారథ్న తపప్క ఎలా యుండాలంటే, “పర్భువా, నీ వాకయ్మునకు సరిపోవునటుల్ ననున్
మారుచ్ము.” “మారుట,” కాదు, “నీ మనసుస్ మారు కాదు, నీవు నా మనసుస్ మారుచ్ము.”

డండి? “నీ చితత్మునకు నా మనసుస్ను మారుచ్ము. నీ చితత్ము ఇకక్డ గర్ంథములో
వాయబడింది. పర్భువా, ఆ మనసుస్ నీ మనసుస్వలె యుండు వరకు, ననున్ వెళళ్నియయ్
వదుద్. తరువాత నా మనసుస్ నీ మనసుస్ వలె మారినపుడు, అపుప్డు నీవు వాసిన పర్తి
మాటను నేను నముమ్తాను. నీవు అకక్డ చెపాప్వు, నినున్ పేమించు వారికి ‘సమసత్మును
నీవు సమ డు నటుల్ చేసాత్వు.’ పర్భువా, నేను నినున్ పేమిసాత్ను. అది అంత మేలు
కొరకే జరుగుతుంది.”
36 నా యొకక్ పియమైన సేన్హితుడైన కొందరితో నేను ఈ పాంతములో యునాన్ను.
మేము భోజనము చేయుచుండగా నినన్టి దినమున, బలల్యొదద్ నేను కొందరిని
అడిగాను, మేము ఎలల్పుప్డు ఆ విధముగా రొచ్ని, చినన్ బైబిలు పఠనమును చేసాత్ము.
పేమను రిచ్ మాటాల్డు చునాన్ము.

ఒక అతడు అకక్డ నాతో, “నీవు ఒక కీసుత్ విరోధివని నేను నముమ్తాను,” అనాన్డు.
37 నేననాన్ను, “అది నా పర్భువును సంతోష పరిచ్నటెల్తే, నేను ఆ రీతిగానే
యుండగోరుచునాన్ను. నేను ఎలాగు యుండాలని ఆయన కోరతాడో, నేను అలాగునే
యుండగోరుదును. నేను ఆయనను పేమిసాత్ను. ఆయన ననున్ నరకములో వేసినను,
ఇంక నేను ఆయనను పేమిసాత్ను, ఇపుప్డు కలిగియునన్ అదే ఆతమ్తో నేను వెళతాను.”
అతడు నా వైపు వింతగా శాడు.
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అకక్డ నలుగురు లేక అయిదుగురు యవవ్నసుథ్లను, వారి భారయ్లను, నేను
శాను, చకక్ని సీత్లు. ఆ కురవాళుళ్ వారి భారయ్లను ఎంత పేమిసాత్రో నాకు తెలుసు, నేను

వారితో అనాన్ను, “ఇకక్డ పరీకిష్ంచుటకు ఒక మారగ్మునన్ది. నీ భారయ్ వివాహము కాక
మునుపు…నీవు వెనుకకు వెళితే…ఈ వివాహ జీవితమును రిచ్ నీకు వివాహమైనటుల్
నీవు కలగనుచునాన్వు; నీకు నిజముగా వివాహము కాలేదు, కాని వివాహమైనటుల్
నీవు కలగను చునాన్వు. నీవు మేలొక్నాన్వు, నీవు వెళిళ్ నీ బాలయ్ సేన్హితురాలితో
మాటాల్డావు, అనాన్వు ‘నీకు తెలుసా, మనకు పెళిళ్యైనటుల్ నాకు కల వచిచ్ంది, మనకు
పిలల్లు పుటాట్రు. మనము సంతోషముగా జీవిసుత్నాన్ము, మరియు పర్భువు రాక కొరకు
కనిపెడుతునాన్ము, సమసత్ .’ అపుప్డు ఆ బాలిక నీతో అంటుంది, ‘నీకు తెలుసా, నేను
నినున్ పేమించిన దాని కంటే ఎకుక్వగా, నేను మరొక మనిషిని పేమిసుత్నాన్ను. నేను
ఆ మనిషితో ఎంతో సంతోషముగా యుండగలను.’ అపుప్డు నీవు తగినంత పేమతో,
పియమైన దానా, నీవు అతనితోనే వెళుళ్ము, ‘దేవుని దీవెనలు నీ పై నిలుచును గాక, అని
నీ హృదయము నుండి చెపప్గలవా’?”

ఇపుప్డు, పర్తి పురుషుడు పర్తి సీత్ దానిని పరీకిష్ంచండి. డండి? మంచిది నీ
పేమ సరైనదైతే, నీవు దానిని చేసాత్వు, ఏలయనగా నీవు ఆమె సంకేష్మము నందు ఆసకిత్
కలిగియునాన్వు. నీవు ఆమెను కలిగి, నీవు ఆమెతో జీవించవచుచ్, ఏమిటి…ఆమె నీ
భారయ్; ఆమె నీ భారయ్గా యుంటుంది. ఆమె నినున్ పెళిళ్ చేసుకొంటుంది. కాని ఆమె
సంతోషముగా యుండదు. ఆమె ఎంతో సంతోషముగా యుంటుంది…అలాగైతే, నీవు
ఆమెను పేమించినటెల్తే, అపుప్డు నీవు ఆమెను సంతోషముగా యుండనిసాత్వు.

అందుచేత, దేవుని యొకక్ చితత్ము ఏమైయునన్పప్టికి, నేను దానితో సంతోషముగా
యునాన్, లేకపోయినా, దేవుని చితత్మును జరుగనిముమ్. కాబటిట్ నేను చేసే దానితో
ఆయన సంతోషపడునటుల్, నేను జీవించగోరుతాను. అందుచేత, నీ యొకక్
ఉదేద్శయ్ములను మరియు లకష్ ములను పరీకిష్ంచుకో; నీవు దేవుని పేమిసుత్నాన్వో లేదో
నీవు తెలుసుకొంటావు.

“నీవు ననున్ సేవించినను, నేను నినున్ రముగా పడవేసాత్నని ఆయన అంటే?”
“ఎలాగైనా, నేను నినున్ పేమిసాత్ను.”

38 అందుచేత, సంఘములు ఆ విధానములో దానిని నమిమ్, దానిని డగలిగినటెల్తే,
అది ఒక వయ్కిత్ ఫుడ్ బాల్ ను మరొక వయ్కిత్ నుండి లాగివేసి, దానితో పరుగెతుత్చునన్టుల్గా
యుంది. అతడు దానిని కాపాడుచునాన్డు. డండి? నిజమైన ఉదేద్శయ్ము మరియు
లకష్ మేమనగా, “హే, నాకు ఇది దొరికింది, ఇది నాది, ఇది” అనుట కాదు. డండి,
దేవుడు అలాంటి వయ్కిత్ని వాడు కొనలేడు. దానిని అలాటి అనుకరణ అకక్డ వెంబడించదు.
అది సాతానై యునన్ది. పర్జలు దానిని గర్హించలేరు. అది ఎవరికో ఇవవ్బడిన బంతిని
లాగు కొనునటుల్గా యునన్ది. దేవుడు ఒక నిరీణ్తమైన పరిచరయ్ను లేవనెతత్ నివవ్ండి,
దానితో ఎంత మంది వెళతారో గమనించండి. డండి? డండి?
39 ఇపుప్డు, దేవుని కొరకైన నిజమైన పేమ, “నేను ఏ భాగమైనను లెకక్కాదు, పర్భువా,
నేను దాని కొరకు ఒక మాటను చెపిప్నటెల్తే, దానిని అది కాపాడుతుంది, ననున్ దానిని
చెయయ్నివువ్.” డండి?

అది నీ భారయ్ విషయములో డా అలాగే యుంటుంది. డు, నీవు నిజముగా
ఆమెను పేమించినటెల్తే, అది శరీర పేమ కాదు; అది దైవిక పేమ, నిజమైన పేమ. ఆమె
ఇంకెవరితోనో ఇంకా సంతోషముగా జీవించవచుచ్; ఇపుప్డు నీకు వివాహము కాలేదు,
నిజానికి, నీవు వివాహము చేసుకోలేవు.
40 ఆ విధముగానే, పర్జలు ఈ టేపును వినుచునాన్రు. కొందరు, ఎంతో మంది,
“ఎందుచేత, వివాహము మరియు పరితాయ్గములో, నీవు అది ఇది చెపాప్వు
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అంటునాన్రు.” నేను దానిని ఎనోన్సారుల్ చెపాప్ను; సోదరుడా, నేను నా సంఘముతోనే
మాటాల్డుచునాన్ను. వారికే ఈ టేపులు వెళతాయి. కాపరిగా యుండుటకు దేవుడు నీకు
ఏమి ఇచాచ్డో, నేను దానికి భాధుయ్డను కాను; ఈ పర్జలకు ఏ రకమైన ఆహారమును నేను
మేపు చునాన్ను దానికి నేను బాధుయ్డను. ఇది ఈ సంఘమునకు మాతర్మే. డండి?
పర్జలు టేపులను వినగోరినటెల్తే, అది వారి ఇషట్ము. దేవుడు నాకిచిచ్న వారితో నేను
మాటాల్డతాను. అది వారి పాపములు రదుద్ చేయబడినాయి.

ఎవరో నాకు ఇలా వాశారు, “సరే, నేనుఇదిచేశాను, నేనుఅదిచేశాను, మా పాపము
అని నీవనాన్వు…” నేను అలా చెపప్లేదు.

నేననాన్ను, “దీనిని డండి, ఇది ఇకక్డయునన్ ఆలయములోని పర్జలకు
మాతర్మే, నా సొంత మందకు,” ఇపుప్డు, పర్జలకు సంకరము చేయబడిన ఆహారము
మరియు సరుకు కావలసినటెల్తే, మీరు దేవుని నుండి పర్తయ్కష్తను పొంది, దేవుడు
ఏమి చేయమంటాడో అది చేయండి. నేను అదే చేసాత్ను, కాని ఈ వరత్మానము,
ఈ సంఘమునకై యునన్ది.
41 ఇపుప్డు గమనించండి, మనము వెనుకకు వచిచ్, మనము దేనినో పటుట్కొని
యుండునటుల్గా మనము ఒకటి కలిగి యుండవలసి యునన్ది. మరొక మాటలో, ఒక
పరి రణ్త, ఒక కటుట్కొయయ్ యుండవలసి యునన్ది. పర్తి ఒకక్ ఒక పరి రణ్తను, ఒక

లమైన దానిని కలిగి యుండవలసి యునన్ది. ఎనోన్ సంవతస్రములు కితము నేను
దాని మీద బోధించియునాన్ను. ఒక ముగింపు, ఒక సాథ్నములో ఒక ముగింపు మాట.
42 ఒక బంతి ఆటలో యుండు ఎంపైర్, అది దానిని కొటిట్ందంటే, అది అతడు
ఖచిచ్తముగా చెపిప్ంది అంతే. ఒకటి కటుట్ కొయయ్గా యుండవలసి యునన్ది. మరొక
మాటలో అది ఒక పరి రణ్త యై యునన్ది. నీవు ఎంత దానిని సినపప్టికి లెకక్కాదు.
ఎంపైర్ అది కొటిట్ంది అని చెపాప్డు. “నీవు అది కొటట్లేదు అంటావు…నేను శాను…”
అంటావు. అది ఏమైనను లెకక్కాదు. ఆయన అది “కొటిట్ంది,” అని చెపిప్నపుడు, అది అంతే,
అదే పరిషాక్రము. అతడే పరి రణ్త.
43 మరియు టాఫిక్ లైటు పరి రణ్తయై యునన్ది, అది “వెళళ్ండి,” అనన్టెల్తే, అంతే
“సరే నేను తొందరలో యునాన్ను, అంటే.” లేదు, లేదు. “ఇతరులు వెళేళ్ వరకు మీరు
నిలిచియుండాలి,” అని చెపితే. డు, అది పరి రణ్త యైయునన్ది.
44 ఇపుప్డు, నీవు చేసే పర్తిదానికి అకక్డొక పరి రణ్త ఉండవలసి యునన్ది. నీవు నీ
భారయ్ను ఎనిన్క చేసికొనన్పుప్డు, ఒక పరి రణ్త యుండవలసి యునన్ది. అకక్డ నీవు
ఎనున్కొను ఒక సీత్ యుండవలసి యునన్ది.
45 ఇపుప్డు, నీవు ఒక కారును కొనబోవుచునన్పుప్డు, ఆ సమయములో అకక్డ నీ
నిరణ్యమునకు ఒక పరి రణ్త యుండవలసి యునన్ది. అది ఫోరాడ్, చెవీ, ఫెల్మవుత్, విదేశీ
కారా, ఏదైనపప్టికి, నీవు తపప్కొక పరి రణ్త కలిగి యుండవలసి యునాన్వు.

అలాగునే కైసత్వ జీవితముతో డా యునన్ది. అకక్డొక పరి రణ్త యుండవలసి
యునన్ది.
46 ఇపుప్డు, ఒక మనిషి, మరొకరి దగగ్రకు వెళిళ్నపుడు, “నీవు తపప్క బాపిత్సమ్ము
పొందాలి,” అని వినాన్డు. ఈ వయ్కిత్కి ఎనన్ …బహుశ వారు బాపిత్సమ్ము ఇవవ్రు, వారు
చిలకరిసాత్రు. నేననుకొంటాను, ఉదాహరణకు, మెథడిషుట్ వారు, అడిగినటెల్తే బాపిత్సమ్ము
ఇసాత్రని నేను గర్హిసాత్ను. లేక, బహుశ ఒక కాథలిక్, వారు చిలకరింపు మాతర్మే ఇసాత్రు.
కాబటిట్ అపుప్డు ఒక వయ్కిత్ “ముంచే బాపిత్సమ్ము,” రిచ్ వినన్పుప్డు, అది అతనికి అరధ్ము
కాదు; అతడు ఒక కాథలికుక్గా పెంచబడాడ్డు. కాబటిట్ అతడు యాజకుడి దగగ్రకు వెళిళ్
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ఇలా అంటాడు, “తండీ, మనము ముంచుట బాపిత్సమ్ము దావ్రా బాపిత్సమ్ము పొందాలని
నేను గర్హిసాత్ను. మన సంఘము దానిని రిచ్ ఏమి చెపుతుంది?”
47 “ఏమిటి, మనము చిలకరించ బడాలి అని అది చెపుతుంది.” ఆ సంఘమే అతని
పరి రణ్తయైతే, అది దానిని పరిషక్రిసుత్ంది. వివాదమంతా ముగిసింది; సంఘము ఆ
రీతిగా చెపిప్ంది, అది అంతే.
48 ఒక బాపిట్సుట్ సోదరుడు మనము “ముంచుట దావ్రా,” బాపిత్సమ్ము పొందాలని విని
నమిమ్యుంటే ఏమిటి? అతడంటాడు, “నేను అది నముమ్తాను.”

“‘యేసు కీసుత్,’ నా మములో.”
ఇపుప్డు, ఈ సంఘ సభుయ్డు అతని కాపరి యొదద్కు వెళిళ్ అంటాడు, “కాపరీ, ఒక వయ్కిత్

నాతో మనము ముంచుట దావ్రా బాపిత్సమ్మును పొందాలి, మంచిదే, కాని, ‘యేసు కీసుత్’
నామములో, అనాన్డు.”
49 “సరే,” అతడంటాడు, “ఇపుప్డు మనము దాద్ము. ఎందుకంటే, ‘తండి, కుమార,
పరిశుదాధ్తమ్ను’ ఉపయోగి త్ మనము బాపిత్సమ్ము పొందాలి అని గర్ంథము చెపుతుంది.”
ఆ సంఘమే అతనికి పరి రణ్తయైతే, అది దానిని పరిషక్రిసుత్ంది. ఏది ఏమి చెపిప్నను
అతడు లెకక్ చెయయ్డు; అది అతని పరి రణ్తయై యునన్ది.
50 మంచిది, పర్తి సంఘశాఖ వారి యొకక్ విశావ్సులకు పరి రణ్తయైయునన్ది.

అయితే, నాకు, మరియు నేను నిరీకీష్సుత్నన్ కీసుత్ యొదద్కు నడిపించుచునన్
వారికి, కీసుత్ దావ్రా మరియు పరిశుదధ్ గర్ంథమే మన పరి రణ్తయైయునన్ది. “పర్తి
మనిషి యొకక్ మాట అబదధ్ము అయితే నా మాట మాతర్మే సతయ్ము” అని దేవుడు
చెపప్టంలో ఏ ఆశచ్రయ్ము లేదు…మరియు నేను నముమ్చునన్దేమనగా బైబిలుయే దేవుని
యొకక్ పరి రణ్తయైయునన్ది. ఎవరు ఏమి చెపిప్నా కాదు గాని పరిశుదధ్ గర్ంథమే
పరి రణ్తయైయునన్ది.

బైబిలు ఒక పదధ్తుల గర్ంథము కాదు. లేదండి. అది ఒక పదధ్తుల గర్ంథము కాదు,
లేకొక నీతి శాసత్పు పటిట్క కాదు. బైబిలు ఒక పదధ్తుల గర్ంథము కాదు, లేదండి. అది ఒక నీతి
శాసత్పు గర్ంథము కాదు. లేదండి. అది కాదు. మొతాత్నికి ఒక చరితర్ గర్ంథ కాదు, లేకొక
వేదాంత గర్ంథ కాదు. ఏలయనగా, అది యేసు కీసుత్ యొకక్ పర్తయ్కష్తయై యునన్ది.

ఇపుప్డు మీరు దానిని చదువ గోరినటెల్తే, పేపరుల్ కలిగిన వారు దానిని గురుత్
పెటుట్కోండి, అది పర్కటన 1:1 నుండి 3, బైబిలు, “యేసు కీసుత్ యొకక్ పర్తయ్కష్తగా
యునన్ది.”
51 మనకు సమయ ముండగానే దానిని చదువుదాము. ఇకక్డ మాటాల్డుటకు నాకు
ఎకుక్వ నోటుస్ లేదని నముమ్తాను. పర్భువు ఆలసయ్ము చేసేత్, ఎందుకంటే, మనము దాని
నుండి పొందుతాము.

యేసుకీసుత్తనదాసులకుకనపరచుటకుదేవుడాయనకు.అనుగర్హించిన
పర్తయ్కష్త. ఈ సంగతులు తవ్రలో సంభవింపనైయునన్వి; ఆయన తన త
దావ్రావరత్మానముపంపితనదాసుడైనయోహానుకువాటిని చించెను:
అతడుదేవునివాకయ్మును రిచ్యు,యేసుకీసుత్సాకష్ మును రిచ్యు

తాను చినంతమటుట్కుసాకష్మిచెచ్ను.
సమయము సమీపించినది గనుక ఈ పర్వచన వాకయ్ములు

చదువువాడును, వాటిని విని యిందులో వాయబడిన సంగతులను గై
కొనువారునుధనుయ్లు.
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52 కాబటిట్, బైబిలు యేసుకీసుత్ యొకక్ సం రణ్ పర్తయ్కష్తయై యునన్ది. అది పర్వకత్ల
దావ్రా వాయబడి యునన్ది. హెబీ 1:1 లో…“ రవ్ కాల మందు నానా సమయములలోను
నానా విధములుగాను పర్వకత్ల దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు, ఈ దినముల
అంతమందు కుమారుని దావ్రా మనతో మాటలాడెను, యేసు కీసుత్,” ఏకముగా కలిపి,
వారంద పర్వకత్లై యునాన్రు. యేసు మలాకీయై యునాన్డు; యేసు యిరీమ్యా,
యెషయా, ఏలీయా యై యునాన్డు. వారంద ఆయనలో యునాన్రు. నీవు కలిగి
యునన్ దంతా, నేను కలిగియునన్దంతా, ఆయనలో యునన్ది; వాకయ్ములు వాకయ్మునకు
సాకష్ ములు.

కాబటిట్ ఈ గర్ంధము ఒక పదధ్తుల గర్ంధము, ఒక నీతి శాసత్పు పటిట్క కాదు, లేక
చరితర్ గర్ంధము, ఒక వేదాంత గర్ంధము కాదు. అది కాదు. కాని ఇది యేసు కీసుత్
యొకక్ పర్తయ్కష్తయై యునన్ది. దేవుడే సవ్యముగా బయలు పరచ్బడాడ్డు, వాకయ్ము
నుండి శరీరమునకు. అది అదేయై యునన్ది. బైబిలు వాకయ్మై యునన్ది. దేవుడు
వాకయ్మై యునాన్డు, మరియు యేసు శరీరమైయునాన్డు. అది పర్తయ్కష్తయై యునన్ది.
దేవుడు ఎలా (వాకయ్ము) మానవ శరీరములో పర్తయ్కష్ పరచ్బడినాడో, మనకు బయలు
పరచ్బడినాడు. అందుచేతనే ఆయన దేవుని యొకక్ కుమారుడై నాడు; ఆయన దేవునిలో
భాగమైయునాన్డు. మీకు అరథ్మైనదా? ఇపుప్డు, శరీరము దేవునిలో భాగమై యునన్ది,
ఎంత వరకనగా అది ఒక కుమారుడై యునాన్డు.
53 ఒక కుమారుడు, కాథలికుక్లు మరియు మిగిలిన సంఘములనిన్ “నితయ్మైన
కుమారుడని,” దానిని ఉంచారు; ఆ మాటకు కనీసము అరధ్మే లేదు. శారా?
అది కుమారుడుగా యుండి, అపుప్డు ఒక నితయ్మైనదిగా యుండదు, ’కారణము
కుమారుడనగా “జనిమ్ంచిన వాడు,” నితుయ్డను మాట, ఆయన నితుయ్డుగా యుండలేడు.
ఆయన కుమారుడిగా యుండగలడు, కాని నితయ్మైన కుమారుడిగా యుండలేడు.
లేదండి, అది నితయ్మైన కుమారుడిగా యుండజాలదు.
54 అయితే ఆయన కుమారుడై యునాన్డు, ఎంత మటుట్కనగా, యిరీమ్యాలో
యునన్ వాకయ్మంత , మోషేలో యునన్దంత , ఈ వాకయ్ములనిన్యు, ఆయన
చెపిప్నటుల్గా, “అవి ననున్ రిచ్ మాటాల్డుతునాన్యి.” దైవిక వాకయ్ము యొకక్ నిజమైన
పర్తయ్కష్త అంత , ఒక మానవ శరీరములో చుటట్బడింది, దేవుడు దాని చు ట్ శరీరము
నుంచాడు. ఆ కారణమును బటిట్యే, “కుమారుడని,” ఆయన పిలవబడాడ్డు, కారణము
ఆయన “తండిని,” చించాడు. ఎందుకు అది ఎంతో కష్మముగా యుంది, కేవలము
నీ మనసుస్లో దేవుడు దానిని యుంచినటెల్తే, డండి? దేవుడు మాంస శరీరములో
బయలు పరచ్బడాడ్డు, ఆయన వాకయ్ము నుండి శరీరములో బయలు పరచ్బడాడ్డు. అది
పరిశుదధ్ యోహాను 1:14, “వాకయ్ము శరీరధారియై మన మధయ్ నివశించాడు.”
55 ఇపుప్డు బైబిలును గమనించండి “ఓ, సరే, ఇది అది చేసింది, అది ఇది చేసింది.” కాని
మీకు కొంత చెపప్ నివవ్ండి…

ఒకక్ నిమిషము మనము బైబిలు చరితర్లోనికి వెళదాము, అది ఎకక్డ నుండి
వచిచ్ందో దాద్ము. అది నలబై మంది వేరేవ్రు గర్ంధకరత్ల దావ్రా వాయబడింది.
పదహారు వందల సంవతస్రముల పరిధిలో, నలుబది మంది మనుషులు విడివిడిగా
వాశారు. మరియు వేరు వేరు కాలములలో, ఎనన్డైనా సంభవించని అతయ్ంత
పాముఖయ్మైన సంఘటనలను, మానవ చరితర్లో అవి సంభవించుటకు వందల
సంవతస్రములకు ముందే చెపిప్యునాన్రు. మరియు రిత్ అరువది ఆరు గర్ంథములలో
ఒకక్ పొరపాటు లేదు. ఓ, మై, ఏ గర్ంధ కరత్ కాదు, కాని దేవుడే సవ్యముగా, అంత
ఖచిఛ్తముగా యుండగలడు. ఒకక్ మాట డా మరొక మాటతో విభేదించదు.
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గురుత్ంచుకోండి, పదహారు వందల సంవతస్రములు వేరేవ్రుగా వాయబడింది,
మోషే నుండి, పతామ్సు దీవ్పములో యోహాను మరణము వరకు. పదహారు వందల
సంవతస్రములు, నలుబది మంది వేరేవ్రు గర్ంధకరత్లు; కనీసము ఒకరు మరొకరిని
ఎరుగరు, వారు దానిని ఎనన్ “వాకయ్ముగా,” కలిగి యుండలేదు. వారిలో కొందరు
కనీసము “వాకయ్మును,” డలేదు. కాని వారు దానిని వాసినపుడు, అపుప్డు, వారు
పర్వకత్లై యునాన్రని అరధ్మైంది, వారు వారి యొకక్ పర్వచనములను ఏకము చేసినపుడు,
వాటిలో పర్తీ ఒకక్టి, ఒక దానితో ఒకటి పొందికగా వుంది.
56 పేతురు వైపు డండి, ఆయన పెంతెకొసుత్ను పర్కటించాడు, “పర్తివాడు మారు
మనసుస్ పొంది, పాపకష్మాపణ నిమితత్ము యేసు కీసుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము
పొందుడి.”

పౌలు ఎనన్ దానిని రిచ్ వినలేదు. ఆ మారగ్ములో అతనితో మాటాల్డిన, ఆ
అగిన్సత్ంభము, “సౌలా, నీవు ననున్ ఎందుకు హింసించుచునాన్వు?” అనన్ది ఎవరో
తెలుసుకొనుటకు, అతడు పాత నిబంధన చదువుటకు, డు సంవతస్రములు
అరేబియాలోనికి వెళాళ్డు. అతడు ఎలా తపుప్ అవుతాడు? అతడు కనీసము ఎనన్
సంఘమును ఏ మాతర్ము సంపర్దించలేదు.

పదునాలుగు సంవతస్రముల తరువాత, అతడు పేతురును కలుసుకొనన్పుప్డు,
వారు ఒకే దానిని, వాకయ్ము వెంబడి వాకయ్మును బోధించు చుండిరి. అది మన బైబిలుయై
యునన్ది. ఇతర మనిషి మాటలు తపిప్పోతాయి.దీనికిఏ మనిషి ఏదియు కలుప డదు.
నీవు బైబిలుకు ఏదియు కలుప డదు. లేదండి. ఇది సం రణ్మైన పర్తయ్కష్తయై
యునన్ది. అది అంత .
57 ఏడు ముదర్ల వలె యునన్ది. “ఏడు ముదర్లు,” నాతో ఎవరో మాటాల్డు నే
యునాన్రు, “బానాహ్ం సోదరుడా, ఇపుప్డు పర్భువు నీతో మాటాల్డతాడు, ఈ ముదర్లు
బయలు పరచ్బడిన తరువాత దానిని ఎలా చేయాలో, దేవునికి ఎలా దగగ్రగా రావాలో
మాకు చెపప్ండి.”
58 నేననాన్ను, “లేదండి, అది అలా యుండరాదు. ఏలయనగా బైబిలులో, ఏడు
ముదర్ల మీద ఏడు మరమ్ములు దాచబడాడ్యి. అది ఇది వరకే వాయబడింది, కాని అది
ఏమైయునన్దో వారికి అరధ్ము కాలేదు.”

గమనించండి, వారు ఎలా “యేసు,” నామములో బాపిత్సమ్మి త్ తర్వువ్కొం
వచాచ్రో; డండి, అది అది కాదు. “పర్భువైన యేసు కీసుత్!” నామము! డండి,
ఆ కారయ్ములనీన్, అది ఎలా యునన్దో. ఏలయనగా అకక్డ ఎందరో యేసులునాన్రు,
“యేసు,” అని పిలువబడు సేవక సేన్హితులు నాకు మి మీద ఎందరో యునాన్రు. అది
అదికాదు, అది మన “పర్భువైన యేసు కీసుత్.”

ఏ గర్ంధకరత్ కాదు, కాని దేవుడే అంత ఖచిఛ్తముగా యుండగలడు. ఇపుప్డు ఈ
బైబిలు ఎలా వాయబడిందో దాద్ము.
59 ఇపుప్డు ఉదాహరణకు…ఇపుప్డు దేహముతో పనిచేయు అరవై ఆరు ఔషద
గర్ంధములను మనము తీసుకొని, నలుబది మంది ఔషద పాఠశాలల దావ్రా, పదహారు
వందల సంవతస్రములలో వేరు వేరు వయ్కుత్ల దావ్రా వాయబడిన వాటిని మనము
తీసుకొంటే? ఏ రకమైన ఎడతెరిపి లేని దానితో మనము పైకి వసాత్మో అని నేను ఆశచ్రయ్
పోతాను?

మన అధయ్కుష్డైన జారిజ్ వాషింగట్న్, రెండు వందల సంవతస్రముల కితము,
ఊపిరితితుత్ల వాయ్ధిని బటిట్ పనెన్ండు ఔనుస్ల రకత్ము కారునటుల్గా, వారు ఆయన బొటన
వేలి గోరును లాగి వేసి యునాన్రు.
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60 మనము ఇంకొంచెము ముందుకు, ఈ రోజున మనము ఎంతో ఆకరిష్ంచబడి
యునన్ సైనుస్లో, కొనిన్ వాటి లోనికి వెళదాము. నలుబది వివిధమైన శాసత్ముల
నుండి, పదహారు వందల సంవతస్రములు విడిగా తీసుకొంటే, మనము దేనితో పైకి
వసాత్మో దాద్ము? డు వందల సంవతస్రముల కితము, ఒక పెంఛి శాసత్వేతత్,
ఒక బంతిని ముపప్యి మైళళ్ వేగముతో విసిరి వేసినటెల్తే, గంటకు ముపప్యి మైళళ్
వేగముతో, అది మి మీద నుండి పైకి లేచి, మరలా తిరిగి మి మీద పడుతుందని
ఋజువు చేశాడు. సైనుస్ ఎనన్డైనా వెనుకకు తిరిగి దానిని చించుటను మీరు
తలంచారా? ఒక గంటకు వందలేక ట ఏబది మైళళ్ వేగముతో, వారు వీధిలో కారును
నడుపుతునన్పుప్డు, దానితో ఇపుప్డు ఏమైనా ఎడతెగనిది యునన్దా? డండి? కాని
అతడు దానిని శాసీత్యముగా ఋజువు చేశాడు. అదేమనగా బంతి మి మీద గిరగిర
తిరిగే వతిత్డిని బటిట్, గంటకు ముపప్యి మైళళ్ వేగములో, ఏ వసుత్వైనను మి మీద
నుండి పైకి ఎగిరిపోతుంది, అది అంతరికష్ములో పడిపోతుంది. లేదు, దానికి ఎడతెగనిది
అకక్డ లేదు.
61 కాని బైబిలులో ఒకక్ మాట, ఇతర మాటతో విభేదించదు. ఒక పర్వకత్, మరొక పర్వకత్తో
ఎనన్ విభేదించలేదు. వారిలో, పర్తి ఒకక్ పరి రణ్మై యునాన్రు. ఒకరు వచిచ్
పర్వచించినపుడు, నిజమైన పర్వకత్ లేచి అతడు మునువు చెపిప్న దానిని పిలుసాత్డు, అపుప్డే
అది పర్తయ్కష్ పరచ్బడుతుంది. డండి? డండి? కాబటిట్ విశావ్సులందరికి బైబిలు
దేవుని వాకయ్మై యునన్ది.
62 ఇపుప్డు, వైదుయ్లు సమమ్తించే దానిపై, నీకు ఏ ఖచిచ్తతవ్ము రాదు. వారి నుండి
ఇపుప్డు ఏ ఖచిచ్తతవ్ము రాదు. సైనుస్ నుండి నీకు ఏ ఖచిచ్తమైనది రాదు.

కొదిద్ కాలము కితము, మీకు తెలుసా వారు దానిని చెపిప్నపుడు, “‘నలుగురు
తలు మి యొకక్ నాలుగు దికుక్లు పై నిలబడి యునాన్రని’ బైబిలు చెపిప్ంది.

అది ఆలాగున యుండదు, మి గుండర్ముగా యుందనాన్రు.” కాని బైబిలు చెపిప్ంది,
“నాలుగు దికుక్లు,” సరే, మీరు డండి, రెండు లేక డు వారముల కితము,
ఇపప్టి వరకు వారాత్పతికలు ఆ వాకయ్మును కలిగియునాన్యి. మి చతురసాకారముగా
యునన్దని వారు కనుగొనాన్రు. మీలో ఎంతమంది దానిని శారు? ఎందుచేత,
నిశచ్యముగా, డండి? నేను దానినంతా కాపీలు తీసుకొనాన్ను. ఎవరైనను ఏదైనా
చెపుప్టకు కనిపెటుట్చునాన్ను.
63 ఒక దినము వారు దానిని కనుగొంటారు, అదేమంటే, అంతరికష్ములోని ట యేబై
మిలియనల్ వెలుగు సంవతస్రములు వారు చుట లేదు. వారు తినన్గా ఒక వలయము
చు ట్ వెళుత్నాన్రు. అది ఖచిఛ్తముగా.

ఈ దినములో ఒక దినము నీవు పరలోకము వెళిళ్నపుడు, నీవు దానిని కనుగొన బోవు
చునాన్వు, నీవు ఎకక్డకో ఎగిరిపోవు. నీవు ఇంక ఇకక్డే యుంటావు డా, అది దీని
కంటే వేగమైన మరొక పరిధిలో యునన్ది.

తినన్గా ఈ గది గుండా రంగు వచుచ్చునన్ది. పర్తి రంగు, షరుట్, డర్స్, నీవు ఏది
కలిగియునాన్ అది నితయ్మైనదైయునన్ది. తినన్గా రికారుడ్లలో యుంచబడింది. అది
పర్పంచము చు ట్ చు ట్ తిరుగుతుంది. నీవు రెపప్ కొటిట్న పర్తిసారి, అది తినన్గా రికారుడ్
మీద యునన్ది. గమనించండి, టెలివిజన్ దానిని ఋజువు చేసుత్ంది.
64 నీవు జనిమ్ంచినపుడు, దేవుడు రికారుడ్ను ఆన్ చేసాత్డు…ఒక రికారుడ్ను
పారంభిసాత్డు, అది కొదిద్ కాలము వరకు ఎకుక్వ శబద్మును చేయదు, నీకు తెలుసా, అది
చినన్బిడడ్, అది లెకిక్ంచు వయసుస్ వచుచ్ వరకు; తరువాత శబద్ము ఆరంభమవుతుంది.
అతడు చెపేప్వి, మరియు చేసే పనులకు అతడు లెకక్ చెపాప్లి. తరువాత ఆ జీవితము
ముగించబడినపుడు, ఆ రికారుడ్ టేపు తీయబడి, దేవుని యొకక్ గొపప్ లెబర్రీలో
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యుంచబడుతుంది. తీరుప్ పీఠము నొదద్కు నీవు ఎలా చేరుకోగలవు? అది తినన్గా నీ
ముందే ఆడించబడుతుంది, నీ పర్తి కదలిక, నీ మనసుస్ గుండా వెళిళ్న పర్తి ఆలోచన. నీవు
దానిని డగలవా? ఇపుప్డు దేవుడు ఎకక్డునాన్డో నీవు డగలవా…
65 మొనన్టి రాతి, ఇకక్డ నిలబడియుండగా, ఒక మనిషి అకక్డ వేదికమీద యునాన్డు,
ఎతుత్గా, బటట్తల, నిజముగా దేహదారుఢయ్ముగల వయ్కిత్, బలముగా యునాన్డు. ఇతడు
వెళాళ్డు…అతని కుటుంబము రిచ్, అతడు తపప్క ఏమి చేయాలో, ఎంతో అతని రిచ్
పర్భువు చెపిప్ యునాన్డు. అతడు బయటకు వెళిల్ రొచ్నాన్డు. కొనిన్ నిమిషములలో,
అతని వంటి మరొక మనిషి నా ముందు కొచాచ్డు, అతడు తలవంచుకొనాన్డు. నేను గురుత్
పటట్లేక పోయాను, మరలా నేను ఆ మనిషి వైపు శాను…అతను కాదు, ఏలయనగా
అది మరొకటై యునన్ది. ఈ మనిషిని నేను కనుగొన లేదు. చు ట్ శాను, నా వెనుక
ఎవ లేరు, నేననాన్ను, “ఆ మనిషి లోపల తెరల కింద రొచ్నాన్డు.” అతడు ఇకక్డ
సంఘమునకు వచేచ్ సోదరుడు, ఎతుత్గా, బటట్తల, బలమైన వాడు, అకక్డ రొచ్నాన్డు.
అతడు తన తలను దించియునాన్డు, పారథ్న చేసుత్నాన్డు. ఏలయనగా అతడు కడుపు
జబుబ్తో చనిపోవుటకు సిదధ్ముగా యునాన్డు.

అతడు ఒక జత టులను పొందబోవు చుండెను. అతని భారయ్ అతని కొరకు ఒక
జత టులను తేగోరెను. అతడనాన్డు, “వదుద్, అవి తేనవసరము లేదు, నేను వాటిని
ధరించుటకు జీవించబోవుట లేదు.”

అతడు చనిపోవు చుండెను. అకక్డ రొచ్ని యునాన్డు, మీరు డండి పరిధిలో,
హలెల్ య, దేవుడు సరిగాగ్ అకక్డ కదిలి అనాన్డు, “అతడు అకక్డ రొచ్ని యునాన్డు,”
సరిగాగ్ అతడు యునన్ సాథ్నములో. నా భావము డండి?
66 ఇపుప్డు గమనించండి, అకక్డ లేఖనములలో ఏ పొరపాటు లేదు; యేసు,
దేవుని వాకయ్ము, హృదయములో యునన్ ఆలోచనను గర్హించియునాన్డు. “దేవుని
వాకయ్ము బలమైనది, వాడియైనది.” హెబీ 4:12 “ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము
సజీవమై బలముగలదై రెండంచులుగల యెటువంటి ఖడగ్ము కంటెను వాడిగా ఉండి,
పాణాతమ్లను, కీళళ్ను లుగను విభజించునంత మటుట్కు రుచు, హృదయము
యొకక్ తలంపులను ఆలోచనలను శోధించు చునన్ది.” డండి? అది మనసుస్లోనికి
వెళిళ్, బయటకు లాగుతుంది, వివేచిసుత్ంది. వివేచన అనగా ఏమిటి? “తెలియపరుచ్ట,
బయలు పరుచ్ట.” అదే దేవుని యొకక్ వాకయ్ము చేసుత్ంది.

ఈ రోజు మనమంటాము, “కాథలిక్ సంఘము దేవుని వాకయ్మైయునన్ది; బాపిట్సుట్,
మెథడిషుట్, పెంతెకొసుత్, గుడారము అంటాము.” అది తపుప్. వాకయ్మే పర్తయ్కష్త యై
యునన్ది; దేవుడు, వాకయ్ము దావ్రా బయలు పరచ్బడాడ్డు.
67 లేదు, ఏ విధమైన ఎడతెగని దానిని, వైదుయ్లు, శాసత్ వేతత్లు భినన్మైన వారి మధయ్
మనము పొందలేము.

ఐన్ సీట్న్, వెలుగుల రిచ్, దానికి సంబంధించిన వాటిని రిచ్, చదువుచుండగా,
భౌతికముగా అనవ్యించుటను, అతడు ఆతమ్ సంబంధమైన అనవ్యముగా డి
దానిని కలిగి యుంటే, అతడు ఇంకా ఏదో మనకు చెపిప్యుండేవాడు. ఆకాశములలో
ఎకక్డో యునన్, ఆ గొపప్ కేందర్మును రిచ్, నేను అతని వరత్మానమును వినాన్ను,
అదేమనగా, “ఎనన్డైనా ఆ కేందర్ముతో సంబంధమును కలిగి యుంటే, నీవు ములను
సృజించగలవు, ఏదైనా చేయగలవు, మరియు ఆ శకిత్ అపరిమితముగా ఉంటుంది.”

డండి, అతడు దానిని శాడు.
68 గాలిగుండా ఎగురుచునన్ పొటల్ములను మీరు డండి, వారు దానిని, “ఎగిరే
పళెళ్ములు,” అని పిలుసాత్రు. కాబటిట్…దానిని మనము ఒంటరిగా విడిచి పెటుట్ట



16 పలుకబడిన మాట

మంచిది. నీవంటావు “ఈ పర్జలంద పైకి వ త్ తపిప్పోవుటను వింటాము?” వారి
నుండి మనము ఏమియు వినము; వారు అకక్డ నిలబడియునాన్రు, కాని వారకక్డ లేరు.

ఆ విధములోనే ఎతత్బడుట ఉండబోవుచునన్ది. వారిలో ఒకరు తినన్గా కిందికి
పడిపోతారు. మరియు ఈ సంబంధమైన శరీరము, పరలోకపు శరీరమును
ధరిసుత్ంది. ఈ చరమ్ము, వెం కలు, ఎముకలు వీడిపోయినవి; అది ఒక కష్ణములో,
అంతరికష్ములో నుండి తినన్గా దిగివచిచ్, దానిని గృహమునకు తీసుకువెళుతుంది.
ఇదంత ఇపుప్డు సంభవించుటను మనము సాత్ము, మరియు ఆకాశములోని
సమసత్ ఈ మరమ్యుకత్మైన వెలుగులు, వెలుగులను, పెంటాగాన్ సి ఆశచ్రయ్
పోతుంది. “ఒక మరమ్యుకత్మైన వెలుగు,” అని ఈ వారము, జఫర్ సన్ విల్ వారాత్పతికలో,
వారు అటువంటి ఒక దానిని కలిగియునాన్రని మీరు శారు. కాబటిట్, అది ఏమిటో
వారికి తెలియదు. కాని వినండి, చినన్ పిలల్లారా, ఈ దినములో ఒక దినమున అది నినున్
పైకి తీసుకొంటుంది. డండి? డండి? కలతపడవదుద్.

గురుత్ంచుకోండి, యేసు అనాన్డు, “సొదొమ దినములలో జరిగినటుల్గా.”
69 సరిగాగ్ సొదొమ ముందు ఏమి జరిగింది? దేవుడు కొందరు తలతో దిగి వచాచ్డు,
వారు తీరుప్ పరిశోధనను కలిగి యునాన్రు. “అది ఎంతో పాప యిషఠ్మైనదై, ఎంతో
గొపప్గా యునన్దనన్ మొరర్ను మేము విని, అది అంతా నిజమో కాదో కనుగొనుటకు,
మేము దిగి వచాచ్ము.” అది నిజమా? అబాహాముతో నిలిచియునన్ ఆ ముఖయ్మైన
వయ్కిత్ని గమనించండి, ఆయన వెనుక యునన్, శారా హృదయములోని తలంపులను
వివేచించాడు.

ఇపుప్డు, మీరు చు ట్ సి, కొంచెము గమనించండి, డండి, అది ఏమి
చేయుచునన్దో గమనించండి, ఈ రోజున అదే సంగతి. అది ఒక పరిశోధించు తీరుప్యై
యునన్ది.

ఎందుచేత, కొదిద్ సమయము తరువాత, సంఘము, అది దాని యొకక్ సాథ్నములో
నిలిచినపుడు, పర్తి వితత్నము దాని సాథ్నమునకు తేబడుతుంది. వారు వెళిళ్పోతారు.
వారికి ఏమి సంభవించిందో వారికి తెలియదు. ఒకరు ఒకదారి గుండా వెళతారు,

డండి? ఒకరు సంఘకాపరి ఇంటికి వెళతారు, ఒకరు ఇటు, ఒకరు ఆ దిగువకు
వెళతారు, మొదటి సంగతి మీకు తెలుసా, వారు అకక్డ లేరు. ఏలయనగా హనోకు
ఒక మాదిరియై యునాన్డు, “దేవుడు అతనిని కొనిపోయెను, అతడు కనబడలేదు.”
పరిశోధించడానికి కిందికి వచాచ్రు! ఎడతెరిపి లేకుండా, హనోకు ఎలా కొనిపోబడాడ్డో,
ఓడలోనికి మోసికొనబడిన ఇశాయేలుకు మాదిరి…
70 ఎంతో పరి రణ్ముగా వుంది, దేవుని వాకయ్ము, పాత నిబంధన మరియు
కొతత్ నిబంధనకు ఎంతో పరి రణ్మైనది, ఒకే మొతత్ములో, అది రెండు భాగములై
యునన్ది. అది సతయ్ము, పాత నిబంధన దానిలో ఒక సగము, మరియు కొతత్ నిబంధన
మరొక సగము; దానిని ఏకము చేసినపుడు, నీవు యేసు కీసుత్ యొకక్ సం రణ్
పర్తయ్కష్తను పొందుతావు. అకక్డ పర్వకత్లు మాటాల్డుచునాన్రు. మరియు ఇకక్డ ఆయన
వయ్కిత్గతముగా యునాన్డు, డండి, ఒకే మొతత్ములో రెండు భాగములు. ఇపుప్డు
ఎకుక్వ మేము తీసుకొనగోరుట లేదు…
71 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, కొతత్ నిబంధన లేకుండా పాత నిబంధన సం రణ్ము
కాదు. మరియు పాత నిబంధన లేకుండా కొతత్ నిబంధన సం రణ్ము కాదు, ఆ కారణము
చేతనే ఒకే మొతత్ములో, అది రెండు భాగములు అని నేను చెపాప్ను. ఏలయనగా పర్వకత్లు
అనాన్రు, “ఆయన ఇకక్డ యుంటాడు! ఆయన ఇకక్డ యుంటాడు, ఆయన ఇకక్డ
యుంటాడు; వారు దీనిని ఆయనకు చేసాత్రు; వారు ఆయనకు దీనిని చేసాత్రు. వారు
ఆయనకు దీనిని చేసాత్రు!” మరియు ఆయన ఇకక్డునాన్డు, “ఆయన ఇకక్డునాన్డు!
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ఆయన ఇకక్డునాన్డు, మరియు వారు దీనిని ఆయనకు చేశారు, వారు దీనిని ఆయనకు
చేశారు.” కొనిన్ రా ల కితమే నేను దానిని బోధించాను.
72 ఇపుప్డు, లేఖనము చదువుటకు గాను, పౌలు తిమోతిలో అనాన్డు, “దానిని
చదువుము, దేవుని వాకయ్మును సరిగాగ్ విభజించుము, అదే సతయ్మై యునన్ది.”

అకక్డ లేఖనములో డు తపప్ని సరిలునాన్యి. దేవుని వాకయ్మును
ఉపయోగించేటపుప్డు, అకక్డ డు విషయములు నీవు తపప్క చేయరాదు. రాబోవు
పది నిమిషములలో మనము దానిని చదువుదాము; డు విషయములు, నీవు తపప్క
చేయరాదు. దేశమంతటా, మీరు ఎకక్డ యునన్ను, దేశమంతటా ఈవైపు నుండి ఆ
వైపు వరకు, మీకు పెనిస్ల్ లేక పోయినటెల్తే, నిశచ్యముగా మీ మనసుస్లో దానిని
యుంచుకోండి. నీవు తపప్క వీటిని చేయరాదు. ఎప మీరు తపప్క ఏమి చేయాలో
మేము చెపేప్వారము, ఇపుప్డు మీరు తపప్కేమి చేయ డదో మీకు చెపప్బోవు చునాన్ను.
73 ఇపుప్డు, దేవుని వాకయ్మునకు తపుప్అనువాదమును నీవు తపప్క చేయరాదు.
నీవంటావు, “సరే, దీని భావము అది అని నేను నముమ్తాను,” దాని భావము అది ఏమి
చెపుతుందో అదే, దానికి అనువాదకుడు అవసరము లేదు. నీవు తపప్క దేవుని వాకయ్మును
దాని సాథ్నము నుండితొలగించరాదు. నీవు తపప్క దేవుని వాకయ్మును దాని అసలైన సిథ్తి
నుండి కదప డదు. వీటిలో నీవు ఏది చేసినా, అది బైబిలును ఒక గందరగోళముగా,
అసత్వయ్సత్మైన సిథ్తిలోనికి దానిని తోసి వేసుత్ంది.
74 గమనించండి. యేసును తపుప్గా అనువదించినటెల్తే, మనిషిలోయునన్ దేవుని

పము, నీవు ముగుగ్రిలో ఆయనను ఒకడిగా చేసాత్వు. దేవుని వాకయ్మైయునన్
యేసుకీసుత్ను, తపగా అనువదిసేత్, నీవు ఆయనను ముగిగ్రిలో ఒక దేవునిగా చేసాత్వు.
లేక ఆయనను దైవతవ్ములో రెండవ వయ్కిత్గా చేసాత్వు. అలా చేయుట, నీవు రిత్
లేఖనమును కలగలుపు చేసాత్వు. నీవు ఎనన్ ఎకక్డికి వెళళ్లేవు. కాబటిట్ అది తపప్క
తపుప్గా అనువాదము చేయరాదు.
75 ఒక విషయానిన్ నీవు చెపిప్, దానిపై నీ తరుజ్మాను ఉంచినటెల్తే, నీవు దానిని మరొక
కాలానికి అనవ్యించినటెల్తే, లేక దానిని మరొక కాలానికి అనవ్యించినటెల్తే నీవు సరైన
అనువాదము డా చేయుటలేదు.
76 ఎవరైనను బైబిలులోని యేసు కీసుత్ను, ఆయన సవ్యముగా దేవుడు కాడని, ఆయన
రెండవ వయ్కిత్ అని, ముగిగ్రిలో ఒకడని అనువదించినటెల్తే, అది బైబిలులో పర్తి మాటను
తలల్కిందులు చేసుత్ంది. అది మొదటి ఆజఞ్ను విచిఛ్నన్ము చేసుత్ంది. “నేను తపప్ వేరొక
దేవుడు నీకు యుండరాదు.” మంచిది. అది మొతత్ము కైసత్వ లోకానిన్, భినన్మైన ముగుగ్రు
దేవుళళ్ను ఆరాధించు, అనయ్ ఆరాధికులుగా వారిని చేసుత్ంది. డు, ఎలాంటి బైబిలును
నీవు కలిగి యునాన్వు? అపుప్డు దులు మనమేమైయునాన్మని వారు చెపుతునాన్రో,
అదే మనలను చేసుత్ంది. వారనాన్రు, “వారిలో నీ దేవుడు ఎవరు?” డు ? కాబటిట్ డు,
నీవు తపప్క బైబిలును అనువాదము చేయరాదు.

ఏలయనగా, ఆయన శరీరములోని భాగమును, ఆ యుగములో ఆయన పర్తయ్కష్పరుచ్
చునన్పుప్డు, అపుప్డు యేసే సవ్యముగా బైబిలును అనువదించు చునాన్డు. అది
ఒక చేతి యుగమై యునన్టెల్తే, అది తపప్క చేయిగా యుండాలి; అది ఒక తల
యుగముగా యుండదు. అది ఒక సవ్రము యుగమైయునన్టెల్తే, సరే, అపుప్డు, అది
ఒక కాలియుగముగా యుండదు. డండి? ఇపుప్డు మనము కంటి యుగములో
యునాన్ము. ఇపుప్డు తరువాత, ఆయనే సవ్యముగా రావలసి యునన్ది. చుట;
పర్వచనాతమ్క మైనది!
77 డండి, యుగముల గుండా కిందకు, మొదటి యుగము నుండి, మనము
పునాదితో పారంభించి యునాన్ము, వితత్నము మిలోనికి వెళిళ్నపుడు, సం రణ్మైన
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వితత్నము. తరువాత అది ధర్ దావ్రా, పాదములు గుండా బయట కొచిచ్ంది; తరువాత
తిరిగి వెసీల్ గుండా బయటకు వచిచ్ంది; తరువాత పెంతెకొసుత్ లోనికి వెళిళ్ంది, అదే భాషలు,
పెదవులు, డండి; ఇపుప్డు అది కనున్లలో యునన్ది, మాలాకీ 4 యొకక్ పర్వచనాతమ్క
మైనది. ఇపుప్డు వచుచ్టకు ఏదియు మిగిలియుండలేదు, ఆయనే సవ్యముగా దానిలో
అడుగు పెటుట్ట తపప్, కారణము అకక్డయునన్ చివరిది అదియే.

తరువాతది జాఞ్నము, మన సొంత జాఞ్నము మనకు ఏమీ లేదు. అది ఆయనది.
మన సొంత దృషిట్ మనకు లేదు. ఒక మనిషి, ముందుగా అలాంటి కారయ్ములను ఎలా

డగలడు? అతడు దానిని చేయలేడు. అది సవ్యముగా దేవుడే. డండి, అది
ఒకొక్ సాథ్నమునకు వచుచ్ చునన్ది. అపుప్డు రిత్ కీసుత్ శరీరము, ఆయన పర్కక్ నుండి
తీయబడిన, ఒక వధువుగా పర్తయ్కష్ పరచ్ బడుతుంది. ఆదిలో ఆదామునకు చేసినటుల్గా…
ఆరంభములో యునన్ ఆదామువలె.
78 అవును, మొదటి ఆజఞ్ను విచిఛ్నన్ము చేయుట, “దేవుడు,” భినన్ అకష్రాలలో, అది రిత్
బైబిలును గందర గోళములో యుంచుతుంది. ముగుగ్రు దేవుళళ్ను అనయ్తవ్ము నుండి,
దేవుళళ్లో ఒకరు అనన్టుట్. అది రిత్ బైబిలు చితానిన్ పాడు చేసుత్ంది. కాబటిట్ నీవు తపప్క
బైబిలును తపుప్గా అనువదించ రాదు. ఇపుప్డు, అది ఒకటి.
79 బైబిలులో పర్తి లేఖనము ఒకే అనవ్యానిన్ కలిగియునన్పుప్డు, నీవు తపప్క దానిని
దాని సాథ్నములో యుంచాలి. దానిని తపుప్ సాథ్నములో యుంచుట, ఒక యుగములో
నీవు ఆయనను దేవునిగా చేసాత్వు. మరొక యుగములో ఆయనను ఒక చరితర్గా చేసాత్వు.
కాబటిట్ నీవు తపప్క లేఖనమును, తపుప్ సాథ్నములో యుంచరాదు. ఆయన ఎలల్వేళలా
దేవుడై యునాన్డు. ఈ రోజు నీవు ఆయనను చరితర్లో దేవునిగా చేసేత్, అదిగో ఆ వెనుక
యునన్వాడు, ఈ రోజున నొకటే కాదా, హెబీ 13:8 తో నీవు ఏమి చేయబోవు చునాన్వు?

డండి, “ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకే రీతిగా యునాన్డు.”
80 ఇపుప్డు, ఇది ఏమి చేసుత్ంది, అది ఏమి చేసియునన్ది. లేఖనములను
తపిప్ంచినపుప్డు, అది ఇది వరకే ఆయన వాకయ్మును నిరాకరించినటుల్ చేసింది.
81 లేఖనములను తపుప్ సాథ్నములో యుంచినపుడు, నీవు ఏకముగా ఆయన
శరీరమును తపుప్గా ఉంచావు, తల ఒక చోట, కాళుళ్ ఒక చోట యుంచావు. సరిగాగ్
ఆలాగుననే…మరొక మాటలో, మోషే’ వరత్మానమును యేసు బోధిసేత్. లేక ధర్
యుగములో, వెసీల్ బోధిసేత్. మన యుగములో మనము కలిగి యునన్టుల్గా, పెంతెకొసుత్
వరత్మానమును, పెంతెకొసుత్ వారికి బోధిసేత్. నీవు డు, అది ఎలాటి గందర గోళముగా
యుంటుంది? పెంతెకొసుత్ ఇది వరకే దాని రంగులను పించింది. ధర్ అతని
రంగులను పించాడు. అది ఒక శాఖలోనికి వెళిళ్పోయింది. అది తినన్గా అకక్డే
చనిపోయింది. ఆ యుగము నెటిట్ వేయబడింది; అది అకక్డికే వెళిళ్ంది.
82 గమనించండి, అది సంసథ్గా మారిన వెంటనే, అది చనిపోయింది. ఇపుప్డు, అది
సతయ్మో కాదో డండి. చరితర్ పుటల గుండా వెనుకకు డండి. అది సంసథ్గా మారిన
పర్తిసారి, అది తినన్గా అకక్డే చనిపోయింది; అకక్డింకేమి దానికి లేదు. అది ఈ లోక
దేవతను ఆరాధించే దానిగా మారింది; సంసథ్లుగా, శాఖలుగా, అనుకరణలుగా మారింది.
ఒక ఎలుకల గుంపు దానిలోనికి పర్వేశించి, దానిలోనికి దాని సొంత తలంపులను
ఎకిక్ంచింది. దానికి ఏమి సంభవించింది? అది ఒక గందరగోళముగా మారింది. ఈ
లోక దేవతలోనికి పు దిదుద్కొంటుంది. అకక్డ సాతానుడే సవ్యముగా సింహాసనా
సీనుడవుతాడు. ఒక గొపప్ పర్పంచ నాయకుడు వారికి సమాధానము తెసాత్డని వారు
తలసాత్రు.
83 మొనన్టి దినాన నేను చెపాప్ను, మరలా దానిని చెపుతాను, ఈ దినమున నాగరికత
సహితము, దేవునికి పరి రణ్ముగా విరుదధ్ముగా యునన్ది. నాగరికత దేవునికి
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వయ్తిరేకమైనది. ఆయనకు పది లకష్ల మైళుళ్ రములోగా విదయ్ యునన్ది. సైనుస్ పది
లకష్ల మైళుళ్ రముగా యునన్ది. సైనుస్ మరియు విదయ్, దేవుడు లేడని ని పిసుత్నాన్యి,

శారా, వేదాంతపాఠశాలలు, కళాశాలలు, సైనుస్ గదులు డా. వారు వారి కుదుపును
కలిగియునాన్రు.

మొనన్టి దినమున దరశ్నమును రిచ్ ఏమిటి, అలావారు దానిని
కుమమ్రిసుత్నన్పుప్డు అతడు శాసత్వేతత్లను సి కేకలు వేశాడు? వారు తిరిగి పైకి సి,
వెళిళ్ పోయారు. అకక్డ మరొక సావ్రీ యునన్ది.
84 గమనించండి, ఓ ఈ డు తపప్క యుండాలి. యేసు నోవహు వరత్మానమును
భోధి త్ రాలేదు. ఆయన మోషే వరత్మానమును బోధి త్ రాలేదు, మోషే మరొక
వరత్మానమును బోధి త్ రాలేదు… డండి, లేఖనములను వాటి సాథ్నము నుండి
తపిప్ంచవదుద్. అది కాలము పర్కారము తపప్క యుండాలి. ఇపుప్డు, నీవు దానిని
అనవ్యించలేవు…ఆ గొపప్ మనిషి, జానెవ్సీల్ బయటకు వచిచ్నపుప్డు, లేక…

ఆ గొపప్మనిషి, ధర్ తన వరత్మానముతో బయటకు వచిచ్నపుప్డు. ధర్
ఒక గొపప్ మనిషి, అతడు సంఘమును చీకటిలో నుండి పిలిచి, విశావ్సము దావ్రా
నీతికరణమును ఏరప్రచాడు. అతడు దానిని చేసినపుప్డు, వారు దాని చు ట్ పైకి ఒక
సంసథ్ను నిరిమ్ంచారు. అది చనిపోయింది. గోధుమ పొటుట్లోని జీవము వలె, జీవము
పర్యాణించి, తినన్గా బయటకు వెసీల్ యుగములోనికి వెళిళ్ంది. అదే పిపొప్డికుచుచ్.

ధర్ నుండి ఇతర ఆకులు బయటకు వచాచ్యి. అది దానితో చనిపోయింది. ఆ గొపప్
పునరుదధ్రణ నుండి బయటకు వచిచ్న వారు వీరే, జివ్ంగీల్, కాలివ్న్, మిగిలిన వారంద .
85 తరువాత దాని వెంబడి వెసీల్ వచాచ్డు. మరొక యుగము పిపొప్డిగా మొగగ్తొడిగింది.
వెసీల్ మరియు అటల్ర్ బరీ, వారంద యోహాను అతని సోదరుడు, వారందరు ఒక గొపప్
వరత్మానముతో గొపప్ దేవుని మనుషులై యునాన్రు. అది దేశమును ఊడిచ్ వేసింది. వారు
దానిని సంసథ్గా మారాచ్రు. అది చనిపోయింది.

తరువాత అది బయటకు వచిచ్నపుప్డు డగా, అది ఖచిచ్తముగా అది గోధుమ
గింజను తెచిచ్నటుల్గా యుంది, కాని దానిని సినపుడు అది ఒక తొకక్, అదే పెంతెకొసుత్.

కాని దానంతటి వెనుక, తిరిగి ఒక మొగగ్ వచిచ్ంది.
మీరు గమనిసేత్ సాధారణముగా, డు లేక నాలుగు సంవతస్రములు వెసీల్

పొలములో యుండగానే, ధరన్ సంఘము సంసథ్గా మారింది. వెసీల్ తరువాత కొదిద్
కాలానికి, అతడు పొలములో యుండగానే అది సంసథ్గా మారింది.
86 టుసానోల్, వెసీల్ సంఘము, అనగా మెథడిషుట్ సంఘము ఎలా ఉనికి లోనికి వచిచ్ందో,
మేము ఒక కారయ్కర్మమును శాము. వారు ఇకక్డ అమెరికాకు వచిచ్నపుడు ఇంగల్ండు
నుండి వారు అనేకులు వచిచ్, ఎలా నియమ నిబంధనలు ఎలా ఏరప్రిచారో, అది
చితీకరించబడింది. తినన్గా అపుప్డే ఏమి సంభవించిందో నేను శాను. అకక్డే అది
చనిపోయింది.
87 దాని నుండి పెంతెకొసుత్వారు, ఎనోన్ దినముల కితము ఆ పాత కేకలు వేయు
వారు వచాచ్రు. భాషలతో మాటాల్డు వరమును కలిగి, భాషలతో దానిని మాటాల్డుట
పారంభించారు. తరువాత దానికి “పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ ఋజువు,” అని పేరు పెటాట్రు.
తరువాత వారు సంసథ్గా మారారు. ఒకరు నేను దీనిని చేయబోవు చునాన్ను అనాన్రు,
మరొకరు అది అనాన్రు, వారు ఎనోన్, ఎనోన్ సమసయ్లు కలిగి యునాన్రు. అది ఏమి
చేసింది? పిపొప్డి మరియు కుచుచ్ను చేసినటుల్గానే, ఆ ఆకులు విచుచ్కు పోయినవి.
వారు ఏకతవ్మును, దివ్తవ్మును, తితవ్మును, చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్, ఈ మిగిలిన వనీన్ వారు
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కలిగియునాన్రు. అవి కేవలము విచుచ్కు పోయినవి, విచుచ్కు పోయినవి, విచుచ్కు
పోయినవి.

కాని ఇపుప్డు, పర్కృతి పర్కారము, అది ఒక పరి రణ్మైన సమాధికి, నీవు ఎనన్
దానికి విదయ్గా బోధించలేవు.
88 ఒక కుటుంబము, కెంటకీక్లో యునన్ నా సేన్హితులు, మొనన్టి దినమున ఒక చినన్
బిడడ్ వారి కుటుంబములో పుటిట్ంది. మాకు వారు భోజనము వండుచుండగా తలిల్ అకక్డ
యునన్ది. అకక్డ వేటాడు చునన్ మాకు వారు భోజనము సిదధ్పరుచ్ చుండగా, ఆమె
మరొక సహోదరికి సహాయము చేసోత్ంది. నేను మాటాల్డు చుండగా, చినన్ బిడడ్ ఏడవ్టం
పారంభించాడు. ఆ తలిల్ కొంచెము ఇబబ్ంది పడిందని నేను అనుకొనాన్ను, కాబటిట్ ఆమె
పరుగెతిత్ వెళిళ్ బిడడ్ను తీసుకొని, పాలివవ్టం పారంభించింది. నేననాన్ను, “మీకు తెలుసా,
అది సరిగాగ్ పర్కృతి,” డండి.

ఆ చినన్ బిడడ్ తనకు కావలసిన వాటి కొరకు ఏడవ్టం తపప్, వారు మరొక మంచి
మారగ్మును ఎనన్ కనుగొనలేదు. నీవు ఒక నీతి శాసత్ము నిచిచ్, రొచ్ని ఇటాల్ చెపితే,
“కుమారుడా, నేను నీకు వేదాంతమును నేరుప్తాను. నీవు ఇతర పిలల్ల వలె గుకక్లు పెటిట్
ఏడవ్ వదుద్; నీవు భినన్మైన వాడవు. నీకు ఆకలి యైనపుడు, ఇకక్డయునన్ గంట మోగించు.”
అది పనిచేయదు, లేదు అది పనిచేయదు.
89 కాబటిట్, మీరు పర్కృతిని గమనించినపుడు, పర్తి యుగములో మనము సాత్ము,
అది తినన్గా పకలప్న చేయబడింది, అదే మనము చివరి యుగములో యునాన్ము.
తొకక్లాగి వేయబడింది. మనము పదిహేను సంవతస్రములు, దరిదాపుగా ఈ
వరత్మానములో ఇపుప్డు ఇరవై సంవతస్రములను, అది దేశము నుండి దేశమును ఊడిచ్
వేయుచునన్ది. మరియు ఈ ఉదయము దేశమంతా అనుసంధానము కలిగియునాన్ము.

డండి, ఏ సంసథ్ లేదు. అది సంసథ్గా చేయబడదు. అకక్డ ఎనన్డైనా అలాటిది
లేదు, లేక ఇక తరువాత ఉండదు. డండి?

ఈ దినమున ఈ వరత్మానముతో యునన్ విషయమేమనగా, దీనిని వారి
హృదయములలో పొందినవారు, పరిపకవ్మగుటకు గాను, తపప్క కుమారుని యొకక్
సనిన్ధిలో ఉంచబడవలసియునాన్రు. డండి? నీవు వరత్మానమును ఏరుకొనన్పుప్డు,
అపుప్డు కుమారుడు మిముమ్ను పరిపకవ్మైన కైసత్వులుగా మిముమ్ను తయారు చేయుటకు
మీలోని పచిచ్తనమునంతా వేయించనిముమ్. నా భావమును మీరు శారా? తన
సంఘమును సీవ్కరించుటకు దేవుడు వచుచ్ చునాన్డు, ఆయన చేత సీవ్కరించబడుటకు
మనము తపప్క ఆ రకమైన కైసత్వులను కలిగియుండాలి. గోధుమలు పరిపకవ్ము
కావలసియునన్వి. మంచిది.
90 ఈ డు తపప్ని సరిగా యుండాలి. తపుప్ అనువాదమును తపప్క చేయరాదు.
లేక దానిని తపుప్గా ఉపయోగించరాదు. తపుప్గా అనువాదము చేయరాదు. లేక దానిని
దాని సాథ్నము నుండి తపిప్ంచరాదు. అది తపప్క ఖచిచ్తముగా దేవుడు చెపిప్నటుల్గా
ఉంచబడాలి.

లోకమునకు, ఇది ఒక మరమ్మైన గర్ంథము. అది ఒక మరమ్యుకత్మైన గర్ంథమని
పర్జలు నముమ్తారు. ఒకసారి ఇకక్డ పటట్ణములో నేను ఒక పర్సిదిధ్గాంచిన మనిషితో
మాటాల్డు చుంటిని, కైసత్వయ్మునకు ఒక గొపప్ నిరణ్యమును కలిగియునన్ వయ్కిత్,
అతడనాన్డు, “ఒక రాతి పర్కటన గర్ంథము నేను చదువుటకు పర్యతిన్ంచాను.” “యోహాను
తపప్క గాటైన మసాలా మాంసమును తిని, ఒక పీడ కలను తపప్క కనియుండవచుచ్.”

డండి, అది ఒక మరమ్మైన గర్ంథము.
91 కాని, నిజమైన విశావ్సికి, అది మనము జీవించుచునన్ యుగములా దేవుని పర్తయ్కష్త
బయలు పరచ్బడింది. ఆయన అనాన్డు, “నా మాటలు ఆతమ్యు మరియు జీవమునై
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యునన్వి.” యేసు దానిని చెపాప్డు. మరలా, “వాకయ్ము వితుత్వాడు వితిత్న ఒక వితత్నమై
యునన్ది.” అది సతయ్మని మనకు తెలుసు. అది వాకయ్ పములో యునన్ దేవుడై
యునాన్డు, మరియు ఆయన దావ్రా మాతర్మే అది అనువదించబడగలదు.

మానవ మనసుస్నకు దేవుని మనసుస్ను అనువదించే సామరధ్ ం లేదు. పరిమితిగల
మన మనసుస్, అపరిమితమైన మనసుస్ను ఎలా అనువదించగలదు. మనము కనీసము
ఒకరి మనసుస్ను ఒకరము అనువదించలేనపుడు?
92 మీరు గమనించండి, ఆయన ఒకక్డు మాతర్మే దానిని అనువదించగలడు, ఆయన
కిషట్మైన దానిని ఆయన దానిని అనువదిసాత్డు. “ రవ్ కాలము నానా సమయములలోను
నానా విధములుగా, ఆ పాత కాలపు మరుత్ లు మి మీద పెదద్ అడుగులు వేశారని,”
అది చెపప్లేదు, “దేవుడు, రవ్ కాలము నానా సమయములలో నానావిధములుగా తన
పర్వకత్లకు తనున్ తాను బయలు పరుచ్కొనాన్డు.” శారా?
93 గమనించండి, “ఆయనెవరికి దానిని బయలు పరుచ్తాడో,” ఆయనెలా దానిని

పకలప్న చేశాడంటే, ఇకక్డ యునన్ చురుకైన వేదాంత పండితులను తనున్తాను
లేఖనములో దాచుకొనుచునాన్డు. ఓ, మై! ఆయన తినన్గా అకక్డ లేఖనములో యుండి,
ఆయన తనున్ తాను దాచుకొంటాడు, నీవు రోజంతా సినను, నీవు దానిని ఎనన్

డలేదు; నీ జీవిత కాలమంతా సినా, నీవు ఎనన్ దానిని డలేవు. ఆయన
అకక్డే యుండి, తనున్ తాను దాచుకొంటాడు.
94 ఇపుప్డు, దయచేసి పర్తిచోట, అది లోపల నాన నివవ్ండి. అదే, దేవుడు, వాకయ్ములో
యుండి, తనున్ తాను వాకయ్ములో దాచుకొంటాడు, ఈ పర్పంచములో యునన్ ఏ వేదాంత
పండితుడు లేక ఏ పాఠశాల, ఎనన్ ఆయనను కనుగొనలేదు. ఇంక తినన్గా ఆయన
అకక్డ రొచ్ని యునాన్డు.

నీవంటావు, “అది నిజమేనా బానాహ్ం సోదరుడా?”
పరిసయుయ్లు మరియు స ద్కయుయ్ల సంగతి ఏమిటి? పర్తి యుగములో ఎలా

యుంది? నిశచ్యముగా, ఆయన దానిని చేశాడు. పర్తి యుగములో ఆయన అలాగే
చేశాడు. ఇపుప్డు మనము దానిని పరీకిష్ంచవచుచ్. నోవహు దినములను రిచ్ మనము
ఆలోచిదాద్ము; చురుకైనవారు, తెలివైన యుగము, ఎలా ఆయన వాగాద్నము చేయబడిన
వాకయ్ములో తనున్తాను దాచుకొనాన్డో. మోషే దినములలో, ఆయననెలా తనున్తాను
దాచుకొనాన్డో, ఏలీయా దినములలో ఎలా ఆయన తనున్ తాను దాచుకునాన్డో.
యేసు దినములలో ఎలా ఆయన తనున్తాను దాచుకొనాన్డో. “ఆయన లోకములో
యుండెను, లోకము ఆయన లముగా కలిగెను, మరియు లోకము ఆయనను
గర్హించలేదు. ఆయన తన సవ్కీయుల యొదద్కు వచెచ్ను; ఆయన సవ్కీయులు ఆయనను
అంగీకరించలేదు.” శారా?
95 ఈ మి మీద యునన్ తెలివైన, చురుకైన మనిషి నుండి ఆయన తనున్తాను
దాచుకొంటాడు. నీవంటావు, “సరే, ఈయన డాకట్ర్ హోలీఫాదర్, పలానా-పలానా.”
అతడెవడైనను నేను లెకక్ చెయయ్ను, దేవుడు అతని నుండి తనున్తాను దాచుకొంటాడు;
మరియు నేరుచ్కొనే పసిబాలురకు తనున్ తాను బయలు పరుచ్కొంటాడు, డండి,
దేవుడు పసిబాలురు, ముందుగా నిరణ్యించబడిన వితత్నము.
96 ఆలోచించండి. బలవంతుడైన దేవుడు, ఆయన సొంత మాటలలో రొచ్నాన్డు,
ఈ యుగములోని చురుకైన తెలివైన పర్జలను గుడిడ్ వారిగా చేసుత్నాన్డు. వారు దానిని

డరు. వారు అది ఒక వెరితనము అంటారు. పెంతెకొసుత్ వారికి, బాపిట్సుట్లకు,
మెథడిషుట్లకు, పెసిబ్టేరియన్ వారికి, అకక్డ మరుగుపరుచ్కొని, నిలబడియుండగా
ఆయనవైపు డండి. తినన్గా బహిరంగముగా తనున్తాను బయలు పరుచ్కొం , అనిన్



22 పలుకబడిన మాట

రకములైన కారయ్ములను పుచునాన్డు, వారాత్ పతికలలో సహితము, ఆ కారయ్ములు
పర్చురించబడాడ్యి, ఇంక వారు దానిని డరు. ఓ, మన దేవుడు, ఎంత గొపప్వాడు,
ఆయన కిషట్మైన వారికి తనున్ తాను బయలు పరుచ్కొనుచునాన్డు.
97 “ఓ,” నీవంటావు, “సోదరుడు జోన్స్, లేక పలానా-పలానాసోదరుడు, అతడు చాలా
గొపప్వాడు, అతడు దానిని సాత్డు.” ఓ, లేదు. ఆయన కిషట్మైన వారికి అది ఆయన
బయలు పరుచ్కొంటాడు. “నా భారయ్ దానిని చుట లేదు, ఆమె ఒక కైసత్వురాలు,”
అంటావు. ఆయన తన కిషట్మైన వారికి తనున్ తాను బయలు పరుచ్కొంటాడు. “బాగుంది,
నా కాపరి ఒక గొపప్ వయ్కిత్.” అది నిజమే, కాని ఆయన కిషట్మైన వారికి తనున్ తాను
బయలు పరుచ్కొంటాడు. ఇపుప్డు, ఏమి బయలు పరచ్బడిందో పరీకిష్ంచు, అపుప్డు ఏమి
సంభవించు చునన్దో…నీవు బాగా అరథ్ము చేసికొంటావు.
98 అలాగైతే ఇపుప్డు మనము గమనించవచుచ్, అది ఒక మనిషి గర్ంథము కాదు, అది
ఒక దేవుని గర్ంథమైయునన్ది. అది మనిషిదై యుంటే…ఇపుప్డు అది ఎలా దానికై అది
వయ్కత్పరచ్ బడిందో దాద్ము. అది వాసియునన్, మనుషుయ్ల యొకక్ పాపమును అది
ఎలా బహిరగ్తము చేయుచునన్దో డండి. గమనించండి, దాని దినమున జీవించిన
మనుషుయ్లు.

ఉదాహరణకు, అబాహాము, “విశావ్సమునకు తండిగా” పిలువ బడాడ్డు,
గమనించండి…అబాహామే సవ్యముగా ఈ గర్ంథమును ఆయన మీద, మరియు
ఆయన యొకక్ సొంత పిరికి తనము మీద వాయవలసి వసేత్, మీరు ఆలోచించండి?
ఆ ఉదయమున అతడు రాజుతో, ఆమె అతని భారయ్యై యుండగా, ఆమె అతని చెలెల్లని
అబదద్మాడాడని, అతడు వాసియుండే వాడంటారా, మీరు ఊహించండి? అతడు చేసిన
పిరికి పనులను రిచ్ వాసే వాడంటారా? నిశచ్యముగా, అతడు వాసే వాడు కాదు.
99 తన మోసములో యాకోబు సంగతి ఏమిటి? యాకోబు ఒక చినన్ మోసగాడు.
ఒక మనిషి, ఒక హెబీయుడు, తన హెబీ సోదరుని రిచ్ వా త్, ఆయనలో
ఇశాయేలీయులంద పిలువ బడాడ్రు, ఆ మొతత్ము దేశానికి తండియైన వాని
మోసమును రిచ్ వాయుటకు ధైరయ్ము చేసే వాడంటారా? యాకోబు నుండి,
పితరులంద వచాచ్రు; పితరుల నుండి గోతర్ములు వచాచ్యి. దాని అంతటి యొకక్
పునాది రాయిని, ఒక మోసగాడిగా బహిరగ్తము చేసుత్ంది. అది నిజమేనా? మనుషుయ్లు
దానిని వాసాత్రని నీవు అనుకొంటావా? లేదండి.
100 ఈ మి మీద వారు ఎనన్డైనా కలిగియునన్ అతి గొపప్ రాజు, ఒక కిరీటధారి;
దావీదు, వయ్భిచారము చేయుటను రిచ్ ఒక మనిషి వాయవలసి వసేత్ ఏమిటి? ఆ

దులు అతయ్ంత ఘనుడైన వారి రాజు ఒక వయ్భిచారి అని వాసియుండేవారా?
ఓ, “జార్జ్ వాషింగట్న్ ఎనన్ ఒక అబదద్ము చెపప్లేదు,” అని మనము చరితర్ను

కలిగియునాన్ము, మరియు అలాటి విషయాలు. అది చరితర్ అని మనము పిలుసాత్ము.
కాని ఇతను ఒక మనిషి, బైబిలు దావీదును ఒక, “వయ్భిచారి,” అని పిలుసుత్ంది.

అతడు అదే. ఇశాయేలు రాజు, ఒక వయ్భిచారి…యేసు, దావీదు యొకక్ కుమారుడుగా
యుండవలసి యునాన్డు. తల రాయియే; శరీర పర్కారము ఆయన తండి ఒక వయ్భిచారి.

దులు అలాటి గర్ంథమును ఎనన్ వాయరు. ఒక మనిషి తనున్ రిచ్ దానిని
వాసాత్డా? నిశచ్యముగా వాయడు.
101 గరివ్షిఠ్ దేశమైననా ఇశాయేలు ఎలా దానిని చేసుత్ంది? వారు ఎంత గరివ్షుఠ్లో నీకు
తెలుసా? గరివ్షిఠ్ దేశమైన ఇశాయేలు, వెళిళ్ వారి వారి యొకక్ విగర్హారాధన రిచ్,
దేవుని పటల్ వారి తిరుగుబాటును రిచ్, వారు చేసిన మురికి కారయ్ములను రిచ్, వారికి
వయ్తిరేకమైన మురికిని రిచ్ ఒక గర్ంథము వాయుటయా? వారు నిశచ్యముగా దానిని
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దాచేవారు. వారు మంచి కారయ్ములను పియుండేవారు. కానీ ఈ బైబిలు ఏది మంచో
ఏది చెడో చెపుతుంది. దులు అలాటి ఒక గర్ంథమును, వారి మురికిని రిచ్, వారి
విగర్హారాధనను రిచ్, వారి అపజయములను రిచ్, ఎనన్ వాసి యుండే వారు కాదు.
వారు ఎనన్ దానిని వాయలేదు. ఓ, లేదు.

అలాగైతే ఎవరు దానిని వాశారు? హెబీ 1:1లో బైబిలు చెపిప్ంది. “ రవ్కాలమందు
నానా సమయములలోను, నానా విధములుగాను పర్వకత్ల దావ్రా మన పితరులతో
మాటలాడిన దేవుడు.” అపుప్డు అది పర్వకత్లు కాదు, అది మరత్ మైనది కాదు. “దేవుడు!”
“నానా సమయముల లోని పర్వకత్లు” కాదు. కాని “నానా సమయములలోని దేవుడు, నానా
విధములుగా పర్వకత్ల దావ్రా మన పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు.”

నేను ఒక లేఖనమును ఇకక్డ వాసుకొని యునాన్ను. అది ఏమిటో నాకు తెలియదు;
నేను దానిని చించలేను. సాధారణముగా, నేను వీటిని చిసుత్నన్పుడు, నేను
లేఖనము వైపు సాత్ను, మీరు ననున్ మనిన్ంచినటెల్తే ఒకక్ నిమిషము, నేను దానిని

సాత్ను. అది రెండవ తిమోతి 3:16, నేను దానిని గురుత్ంచుకొంటానను కొనాన్ను,
కాని ననున్ మనిన్ంచండి. అది ఏమైయునన్దో తెలుసుకొనుటకు నేను ఒకక్ నిమిషము
ఆగుతాను.
102 “ రవ్ కాలమందు నానా సమయములలో పర్వకత్ల దావ్రా మన పితరులతో
మాటలాడిన దేవుడు.”

ఇపుప్డు 2 తిమోతి 3, 3:16 అది ఏమి చెపుతుందో దాద్ం. 3:16
దైవావేశము వలన (పర్వకత్లా? కాదు) కలిగిన పర్తి లేఖనము (అవును)…

దైవావేశము (ఏమిటి?) దేవుడు, ఉపదేశించుటకును, ఖండించుటకును,
తపుప్ దిదుద్టకును, నీతియందు శికష్ చేయుటకును పర్యోజన కరమై
యునన్ది:
దైవజనుడు సనన్దుద్డై పర్తి సతాక్రయ్మునకు రణ్ముగా సిదధ్పడి

యుండునటుల్.
103 మంచిది, అలాగైతే లేఖన మంత పేరేపణ దావ్రా వాయబడింది. యేసు మి
మీద యుండగా అనాన్డు, మాయ్కాశము గతించును గాని ఆయన మాటలెనన్
గతించవు. లేఖనములనిన్ నెరవేరవలసి యునన్దని ఆయన చెపాప్డు. కాబటిట్,
అపుప్డు ఈ గర్ంథము మనిషి వాతలతో డినది కాదు. అది దేవుని యొకక్ వాతలతో
వాయబడిన గర్ంథము లై యునన్వి.
104 ఇపుప్డు, ముందు నిరణ్యము దావ్రా దేవుడు ఆయన సంఘమును ఎనున్కొంటాడని
మనకు తెలుసు, ఆయన సథ్లము, ఆయన పర్వకత్లు, దానిని రిచ్ అంతా…తన
ముందు జాఞ్నము దావ్రా, ఆయన తన పర్వకత్ను ముందుగా నిరణ్యిసాత్డు. ఆ యుగము
వచిచ్నపుడు, అదే సమయములో ఆయన పర్వకత్ వచుచ్టను ఆయన కలిగియుంటాడు.
అతని దావ్రా ఆయన బైబిలు వాసినపుడు, అతనిని పేరేపించియునాన్డు. ఇపుప్డు,
పర్వకత్ను వాడుకొనుట దావ్రా మాతర్మే దేవుడు బైబిలును వాశాడు, కారణము దానిని
చేయుటలో అది ఆయన విధానమై యునన్ది. కాబటిట్, డండి, అది దేవుని యొకక్
మాటయై యునన్ది. మనిషి మాట కాదు.
105 దేవుడు ఒక వయ్కిత్యైయునాన్డు. దేవుడు మాటాల్డగలడు. దేవుడు ఉచచ్రించగలడు.
ఆ విధానములో ఆయన చేయవలసిన పనిలేదు. కాని అలా చేయుటకు ఆయన
ఎనున్కొనాన్డు. ఆ విధానములో ఆయన చేయవలసిన పని లేదు. కాని ఆ విధానములో
దానిని చేయుటకు ఆయన ఎనున్కొనాన్డు. ఇపుప్డు నీవంటావు, “దేవుడు తన వేలితో
వాశాడా, తన మహనీయమైన వేలితో పది ఆజఞ్లు వాశాడా. కాబటిట్ దేవుడు వాసాత్డు,
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సవ్యముగా, ఆయన కోరినటెల్తే,” డండి? కాని ఆయన పర్వకత్ల దావ్రా దానిని
వాయుటకు ఎనున్కొనాన్డు, డండి, ఏలయనగా అది ఆయన గుణలకష్ణములై
యునన్వి, ఆయన వాకయ్ము; వారంద ఒక భాగముగా, లేక ఆయనలో ఒక భాగముగా,
వారి దావ్రా ఆయన దానిని వయ్కత్ పరిచాడు. డండి? ఆయన తన వేలితో వాశాడు.
ఆయన తన వేలుతో బబులోను గోడల మీద వాశాడు, “నీవు తాసులో యగా,
తకుక్వుగా కనపడాడ్వు.” ఆయన తన సొంత వేలితో వాశాడు.
106 దేవుడు మాటాల్డగలడు, దేవుడు మాటాల్డగలడని నీవు నముమ్తావా? మండే
పొదలో ఆయన పరవ్తము మీద మోషేతో మాటాల్డాడు. మీరు దానిని నముమ్తారా?
అవునండి. పావురము ఆకారములో ఆయన యోహాను తో మాటాల్డాడు (మీరు దానిని
నముమ్తారా?) అదే, “ఈయన నా పియకుమారుడు, ఈయనయందు నివశించుటకు
నేను ఇషట్పడుచునాన్ను,” ఆయన అతనితో మాటాల్డాడు. పేతురు, యాకోబు, యోహాను
ముందు, పాంతరపు కొండపై ఆయన యేసుతో మాటాల్డారు. ఒక గొపప్ జన
స హము ముందు ఆయన యేసుతో మాటాల్డాడు; అపుప్డు, పర్జలు అది ఉరిమినదని
చెపాప్రు, కాని అది దేవుడు, యేసుతో మాటాల్డుట యై యునన్ది. మతత్యి, మారుక్,

కా, యోహాను అంతటిలో యేసు మాటాల్డుచునాన్డు. ఆయన దేవుడై యునాన్డు.
కాబటిట్, దేవుడు మాటాల్డగలడు.
107 ఒక దినమున, ఆయన తన సొంత వేళళ్తో ఇసుక మీద వాశాడు. ఆయన
మాటాల్డాడు, ఆయన బోధించాడు. తన సొంత పెదవులతో పర్వచించాడు, ఆయన శరీర
ధారియై మి మీద నివశించినపుడు, దేవుడు చేశాడు. “దేవుడు శరీరములో పర్తయ్కష్
పరచ్బడాడ్డు.” ఆయన వాయగలిగినటెల్తే, మాటాల్డగలిగినటెల్తే, ఇతరులు ఏమి చేయాలో

డా ఆయన చెపుతాడు? నిశచ్యముగా చేయగలడు. మానవ సవ్రముతో ఆయన
మాటాల్డగలడు. ఆయన వాయగలడు మరియు వారు ఏమి చేయాలో పగలడు.
ఆయన దానిని చేశాడు.

కాబటిట్, “నానా సమయములలో నానా విధములుగాను పర్వకత్ల దావ్రా మన
పితరులతో మాటలాడిన దేవుడు.” ఈ వాతల మీద ఆయనేమనాన్డంటే, “అది నెరవేరు
వరకు ఒక పొలుల్గాని, చినన్ మాట గాని ఎనన్ గతించదు,” అపుప్డు అది పర్తయ్కష్
పరచ్బడుతుంది; అపుప్డు అది నెరవేరుతుంది. ఏలయనగా అది పర్తయ్కష్ పరచ్బడింది.
జాట్ అనగా భావము, “చినన్మాట.” టైటిల్ అనగా భావము, “చినన్ పొలుల్.” కనీసము
ఒక పొలుల్గాని, ఒక చినన్మాటగాని, దేవుని వాకయ్ములో ఎనన్ తపిప్పోదు. అది
తపిప్పోదు, కారణము అది దేవుడైయునాన్డు, దేవుడు మానవ పములో పర్తయ్కష్
పరచ్బడాడ్డు. కారణము, అది వాకయ్ పములో యునన్ దేవుడే సవ్యముగా, పర్వకత్

పము, శరీరములో పర్తయ్కష్ పరచ్బడాడ్డు.
ఇపుప్డు, ఆ కారణమును బటిట్యే యేసు అనాన్డు, “దేవుని వాకయ్ము దావ్రా, మీతో

మాటాల్డిన వారిని మీరు ‘దైవములు,’ అని పిలిచారు,” వారు “దైవములై యునాన్రు.” ఆ
పర్వకత్లు దేవుని యొకక్ ఆతమ్ దావ్రా అభిషేకించబడినపుడు, వారు ఖచిచ్తముగా దేవుని
యొకక్ వాకయ్మును తెచిచ్యునాన్రు. అపుప్డు వారు దైవములై యునాన్రు. అది దేవుని
యొకక్ వాకయ్ము వారి దావ్రా మాటాల్డుచుండెను.
108 గర్ంథకరత్ అనువాదము చేయుటకు అనుమతించినంత వరకే వారు దానిని
అనువాదము చేశారు. ఇపుప్డు మీరు దానిని కనుగొనగోరినటెల్తే, అది 2 పేతురు 1:20
మరియు 21 వచనము. మంచిది, ఏలయనగా, దేవుడే తన సొంత అనువాదమును
చేసాత్డు, “ఏ మనిషి యొకక్ అనువాదము లేదు.”

దేవుడు మాటాల్డాడు మరియు దానిని అనువదించాడు, ఆయనే సవ్యముగా,
తరువాతాయన కిషట్మైనవారికి ఆయన దానిని బయలు పరుచ్తాడు. ఇతరులందరి
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నుండి ఆయన దాచబడతాడు. ఆయన కిషట్మైతే తపప్, ఆయనెవరికీ దానిని బయలుపరచ్
నవసరము లేదు. ఆయన సమసత్మును లేఖనములో వకత్ పరాచ్డు, అందుచేత సమసత్ము
ఇది వరకే తెలియపరచ్ బడింది; అది సరిగాగ్ అకక్డ యుండి, అది సంభవించుటకు ఆయన
కనిపెటుట్ చునాన్డు, డండి? అది తిరిగి దాని పమునకు వచుచ్టకు, తిరిగి తన
వధువుగా తయారు చేయబడుటను సుత్నాన్డు; మంచిది.
109 అబాహాము వలె అవి యునన్వి లేవనన్టుల్గానే వయ్తిరేకముగా పిలిచి యునన్టుల్గా,
విశావ్సులు వాటిని నముమ్తారు.
110 ఇంకా ఈ వాకయ్ము, హృదయ రహసయ్ములను వివేచిసుత్ంది, హెబీ 4:12 “అది
హృదయ రహసయ్ములను వివేచిసుత్ంది.”
111 పర్వకత్లు ఎలల్పుప్డు, వారు ఏమి వాయుచునాన్రో, వారు ఏమి మాటాల్డుచునాన్రో
వారు గర్హించలేదు, వారికి అది అరథ్మైయుంటే, వారు దానిని చెపేప్వారు కాదు,

డండి? కాని బైబిలు చెపిప్ంది, “వారు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా కదిలించబడారు.”
కదిలించబడుట! పరిశుదాధ్తుమ్డు నినున్ కదిలించినపుడు, నీవు కదులుతావు, “పరిశుదాధ్తమ్
దావ్రా కదిలించబడిన పర్వకత్ల దావ్రా, దేవుడు రవ్ కాలమందు నానా విధములుగా
పర్వకత్లతో మాటాల్డియునాన్డు.” ఆ కారణము చేతనే, యుగములనిన్టి గుండా,
కాలములను రిచ్ ఏమి సంభవిసుత్ందో, ఆతమ్ సంబంధముగా వారు పర్వకత్లను
సంపర్దించియునాన్రు.

పర్వకత్ ఎలల్పుప్డు గర్ంథకరత్తో తపప్క సహవాసమును కలిగియుండాలి. డండి?
ఈ గర్ంథము ఎలా యుండబోవుచునన్దో తెలుసుకొనుటకు గాను, అతడు ఎడతెగకుండా
గర్ంథకరత్ యొకక్ సముఖములో జీవించాలి. డండి? లేఖకుడైన పర్వకత్, కలమును ఏ
సమయములో లైనా కలమును సిదధ్ము చేసికొని యుంటాడు, దేవుడైయునన్ గర్ంథకరత్తో
ఎడతెగని సహవాసము కలిగియుంటాడు, ఎందుకంటే ఆయన ఏమి చెపుతాడో దానిని
వాయుటకు, డండి? తన సహోదరులందరి యొదద్ నుండి వేరు చేయబడిన
జీవితమును జీవిసాత్డు…అది ఎలాటి జీవితమును అతడు తపప్క జీవించాలో అది

పుతుంది.
112 ఇపుప్డు, ఆ కారణము చేతనే పర్వకత్, ఎడతెగకుండా దేవుడు చెపిప్న దానిపై
తన మనసుస్ను యుంచుతాడు; మనిషి తలంచినది కాదు, యుగము తలంచినది
కాదు, రాజయ్ము తలంచినది కాదు. కాని దేవుడు తలంచిన దైయునన్ది! దేవుని యొకక్
తలంపులను కేవలము, మాటగా వయ్కత్ పరుచ్తాడు, ఏలయనగా ఒక మాట అది వయ్కత్
పరచ్బడినపుడు ఒక తలంపై యునన్ది. ఇపుప్డు, మీకు అరథ్మైనదా? మాటొక వయ్కత్
పరచ్బడిన తలంపై యునన్ది, కాబటిట్ దేవుని తలంపుల కొరకు పర్వకత్ కనిపెటుట్ చుండెను.
దేవుడు ఆయన తలంపులను అతనికి వయ్కత్ పరిచ్నపుడు, అతడు దానిని వాకయ్ములో
వకత్పరుచ్తాడు, “యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్ చునాన్డు.” డండి, “పర్వకత్ ఈలాగు
చెపుప్చునాన్డు,” కాదు. “యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్ చునాన్డు!” డండి? మంచిది.
113 ఆ కారణము చేతనే వారు రాజయ్ములను జయించారు మరియు
సంఘయుగములను జయించారు. వారి దినములలో ఆలాగు చేయుట, ఒక మరణ
దండనైయునన్ది. నీవు రాజు యొకక్ సముఖమునకు నడిచి వెళిళ్, “యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు, పలానా-పలానా కారయ్ము సంభవించబోవు చునన్ది” అని చెపుప్ట,
నీ తల నరికి వేయబడుతుంది. తినన్గా దానిని చేయుటను బటిట్, సంఘము నినున్
మరణమునకు అపప్గిసుత్ంది. కాని ఈ పర్వకత్లు ముకుక్ టిగా వునాన్రు. ఎందుచేత?
వారు పరిశుదాధ్తమ్ చేత కదిలించబడాడ్రు, డండి, అందుకే వారు ముకుక్ టిగా
యునాన్రు. వారు పొరపాటు లేని దేవుని వాకయ్మును కలిగి యునాన్రు.
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114 అనేకమంది పర్వకత్లను అనుకరించాలను కొనాన్రు. యాజకులవలె, వారు ఏమి
చేశారు? కలగలుపయాయ్రు, అంతే, వారు దానిని చేయలేక పోయారు.

ఏలయనగా, దేవుడు ఆ యుగము కొరకు మనిషిని ఎనున్కొనాన్డు, వరత్మానమును
ఎనున్కొనాన్డు, మరియు ఆ యుగములో ఆ మనిషి యొకక్ సవ్భావమును సహితము,
అతని మీద ఆయన యుంచే దానిని ఆయన ఎనున్కొనాన్డు, ఆ నిరీణ్తమైన మనతోయునన్
సవ్భావమును బటిట్, ఆయన ఇతరుల యొకక్ నేతర్ములను గుడిడ్విగా చేసాత్డు. ఆ
మనిషి చెపేప్ మాటలు, అతడు పర్వరిత్ంచే తతవ్ం ఇతరుల నేతర్ములను గుడిడ్విగా చేసి,
కొందరి నేతర్ములను తెరుసాత్డు. డండి? అతడు ఎలాటి వసత్ములతో యుండాలో,
ఆలాగున ఆయనా మనిషికి బటట్లు కపుప్తాడు. అతని సవ్భావము, అతని లకష్ ము,
అతడు యుండవలసిన విధానములో సమసత్ , సరిగాగ్ అతడు యుండవలసినటుల్గా
యుంటుంది. ఆ నిరీణ్తమైన యుగములో, ఆ ఎనున్కొనబడిన నిరీణ్తమైన పర్జలకు సరిగాగ్
పరి రణ్ముగా యుంటుంది.

ఇతరులు నిలబడి అతని వైపు సుత్ండగా, వారంటారు, “నేను దానిని డ లేను,”
వారు గుడిడ్ వారుగా చేయబడాడ్రు.
115 యేసు డా అదే విధముగా వసత్ము ధరించిన వాడై వచాచ్డు. అమరుత్ డైన దేవుడు
మానవ శరీరములో వసత్ములు ధరించాడు. ఏలయనగా రిత్గా పేడతోయునన్, పశువుల
పాకలో, ఒక పశువుల తొటిట్లో ఆయన జనిమ్ంచి యునాన్డు, ఆయనకు తలవాలుచ్టకు
సథ్లము లేదు; ఒక ఆశర్మముగా పుటిట్న వాడనే పేరును తగిలించుకొని, తలంచునటుల్గా,
ఆయన జనిమ్ంచాడు. డండి? వీటనిన్టితో ఆయనెలా పైకి వచాచ్డో డండి, ఒక
వడర్ంగి వాని కుమారుడుగా, ఆయన ఏ విదయ్ను అభయ్సించలేదు.

దరిదాపుగా, ఈ పర్పంచములో, ఈ లోక జాఞ్నముతో, ఆయన చేయునది
ఏమియులేదు. ఈ లోక జాఞ్నము, విదయ్, లేక మరేదైనను ఏమియుకాదు, దానితో
ఆయన చేయునది ఒకక్టి లేదు. ఎందుచేత? ఆయన దేవుడై యునాన్డు. అది ఘరష్ణ
పడుతుంది. ఈ లోక సంబంధమైన సంఘములు చేసినటుల్గా, ఆయన ఎకక్డో ఒక
వేదాంత పాఠశాలకు వెళిళ్, ఏదో నేరుచ్కొనుటకు పర్యతిన్సేత్, అది ఆయన గర్హింపుతో ఏ
మాతర్ము పొసగదు, ఏలయనగా ఆయన దేవుడై యునాన్డు.

కాబటిట్, విదయ్, పాఠశాల, వేదాంత పాఠశాలలు, మరియు ఇవనీన్ పరి రణ్ముగా
దేవుని చితత్మునకు వయ్తిరేకమైయునన్వి. మొతత్ము విదాయ్పర్ణాళిక అంత దేవునికి
వయ్తిరేకమైనది. సమసత్ అది ఎలల్పుప్ , దేవునికి రముగా భోధిసుత్ంది. ఒక మనిషి
నేను డాకట్ర్., పిహెచ్.డి, ఎల్.ఎల్ య్., అనన్పుప్డు, నాకు అది అంతెకుక్వ రముగా
దేవుని నుండి యుంటుంది. డండి? అతడు పిలువబడిన దాని కంటే అంత ఎకుక్వ

రముగా అతడు విదయ్ను అభయ్సించాడు. అది నిజము.
గమనించండి, ఇపుప్డు వారు ఎలా పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా కదులుతారు.

116 ఇపుప్డు, చదువుకొనన్ వారు లోపలికి రారని నా భావము కాదు. పౌలు వైపు
డండి. పౌలు కంటే చురుకైన వాడు అతని దినమున అకక్డ ఎవ లేరని

నేను ఊహిసాత్ను, అతడే తారుస్వాడైన సౌలు. అతడు గమలీయేలు కింద, విదయ్ను
అభయ్సించినవాడు, అతని దినమున యునన్ అతి గొపప్ పండితులలో ఒకడు; ఒక గొపప్,
కఠినమైన హెబీయుడు, ఒక పరిసయుయ్ల సంసథ్కు చెందిన వాడు. పౌలు అతని కింద
పెంచబడాడ్డు, అతడు దా మతమంతా ఎరిగినవాడు. కాని అతడు సంఘము నొదద్కు
వచిచ్నపుడు, అతడనాన్డు, “నేను మానవుని విదయ్తో మీ యొదద్కు ఎనన్ రాలేదు.
కారణము, అపుప్డు మీరు దానియందు నమమ్క ముంచేవారు. కాని మీ విశావ్సము
దేవునిలో యుండాలని, దేవుని యొకక్ శకిత్తో, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ పర్తయ్కష్తతో నేను మీ
యొదద్కు వచాచ్ను.” అకక్డే నీవునాన్వు. డండి? అది సతయ్ము.
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117 అనేక మంది ఈ పర్జలను అనుకరణ చేయటానికి పర్యతిన్ంచారు, కాని వారు ఈ
రోజు చేసినటుల్గా, అనీన్ కలగలుపు చేశారు. యేసు కాలమునకు ముందు ఒకడు అకక్డ
లేచాడు, నాలుగు వందల మందిని తపుప్దారి పటిట్ంచాడు. ఆ సమయము రాక ముందు
దానిని చేయుటకు పర్యతిన్ంచుటను రిచ్ లేఖనములు దానిని ఎలా చెపుప్చునాన్వో,
మీకు తెలుసా, వారిలో కొందరు ఆయనను అనుకరణ చేయుటకు పర్యతిన్ంచారు.
అంద ఇది, అది లేక మరొకటి అనాన్రు. “చివరి దినములలో ఎలా అబదధ్పు కీసుత్లు,
అబదధ్ పర్వకత్లు అదుభ్తములు మరియు చక కియలను ఎలా జరిగిసాత్రో,” ఆయన
చెపాప్డు. అదంతా మనము కలిగి యునాన్ము. డండి? కాని అది నిజమైన దానిని తీసి
వేయలేదు. అది కేవలము ఇంకా దానిని పర్కాశించునటుల్ చేసుత్ంది. ఏలయనగా మనము
నిజమైన కీసుత్ను కలిగియునాన్ము, ఒక అబదిధ్కుడు కాదు.
118 ఇపుప్డు, దేవుడు తన పర్వకత్లను పంపాడని మనము గర్హిసాత్ము. తన యొకక్ పర్వకత్ల
పెదవుల దావ్రా, ఆ మారగ్ములోనే ఆయన పర్జలకు ఆయన వాకయ్మును తెచుచ్ చునాన్డు.

గమనించండి, మీకు తెలుసా, మోషే అనాన్డు, మీరు దానిని చదువగోరితే నిరగ్మ
కాండము 4వ అధాయ్యము 10 మరియు 12 వచనములు. దేవుడు అతనితో మాటాల్డని
మోషే అనాన్డు. దేవుడు మనిషితో మాటాల్డాడు, పెదవి నుండి చెవికి. మోషే అనాన్డు,
“నేను నోటి మాంధయ్ము గల వాడను,” “నేను సరిపోయిన వాడను కాదు, నేను వెళళ్లేను.”
119 ఆయన అనాన్డు, “మనిషికి మాట ఇచిచ్ంది లేక గవానిగా చేసింది ఎవరు?
అతనికి దృషిట్ నిచిచ్ంది లేక అతనికి వినికిడి నిచిచ్ంది ఎవరు? యెహోవా నైన నేనే గదా?”
“నేను నీ నోటికి తోడుగా యుంటాను,” డండి?
120 యిరీమ్యా అనాన్డు, మీరు దానిని చదువగోరినటెల్తే, యిరీమ్యా 1:6: “దేవుడు నా
నోట మాటలు ఉంచియునాన్డు,” అని యిరీమ్యా అనాన్డు. డండి. ఆయన పెదవి
నుండి చెవికి, ఒక పర్వకత్తో మాటాల్డాడు, మరొక పర్వకత్ దావ్రా మాటాల్డాడు, ఆయనకు
నియంతర్ణ లేదు, తన పెదవుల గుండా మాటాల్డాడు,
121 ఆయన వాకయ్మును బయటకు పంపుటకు ఆయన మారగ్ములను కలిగియునాన్డు,
మీకు తెలుసా, అవునండి. కాబటిట్ మీరు డండి, బైబిలు దేవుని వాకయ్మై యునన్ది,
మనిషి మాటకాదు.

మోషే అనాన్డు, “దేవుడు సవ్రముతో నాతో మాటాల్డాడు, నేను ఆయన మాట
వినాన్ను. ఆయనేమి చెపాప్డో నేను వాశాను.”
122 యిరీమ్యా అనాన్డు, “నేను ఏ మాతర్ము మాటలాడలేను, మొదటి విషయము మీకు
తెలుసా, నా పెదవులు మాటాల్డుతునాన్యి, మరియు నేను వాయుచునాన్ను.” దేవుడు
అతని పెదవుల గుండా మాటాల్డాడు, అది నెరవేరింది.

దానియేలు, యెషయా, ఆ పర్వకత్లంద అలాగే యునాన్రు.
123 మీకు తెలుసా, పాత నిబంధన ఒకక్ దానిలోనే, రెండు వేల సారుల్ కంటే ఎకుక్వగా
పర్వకత్లు, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు, అని చెపాప్రు. ఇపుప్డు ఒక మనిషి
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్ చునాన్డు, అని చెపిప్నటెల్తే, అది ఆ మనిషి మాటాల్డుట
కాదు. అతడు దానిని చెపిప్నటెల్తే, అతడు పర్వకత్ కాదు, అతడు ఒక వేషధారి, డండి,
’ఏలయనగా, అది (ఎనన్ ) నెరవేరలేదు; పది వందల వేలసారల్లో, వారు ఊహించే ఒకక్
అవకాశములేదు. కాని అది యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు, యైనటెల్తే పర్భువైన
దేవుడు దానిని చెపిప్యునాన్డు.

“ఆరెమ్న్ నెవిల్ ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు”; అంటే, నా సోదరుడు, “శీర్. మాన్
ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు,” అంటే, “సోదరుడు వేల్ ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు,” అంటే,
ఈ సోదరులలో కొందరు, మీలో ఎవరైనా; నీవు ఏమి చెపాప్వో నేను దానిని
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మాటాల్డుచునాన్ను. నేను యధారథ్ముగా యునన్టెల్తే, నీవు సరిగాగ్ ఏమి చెపాప్వో దానినే
నేను చెపుప్చునాన్ను.

మరియు ఈ మనుషుయ్లు, పర్వకత్లుగా ఉండి, చెపిప్రి, “ఇది నేను కాదు.
దీనితో నేను చెయాయ్లిస్ంది ఏమి లేదు, అయితే ఇది యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుగా ఉనన్ది.” కావున బైబిలు అనేది పర్వకత్ల దావ్రా వచిచ్న యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుగా ఉనన్ది.
124 గమనించండి, వారు కీసుత్ ఆతమ్ను వారిపైకి తీసుకొనాన్రు. మరియు
సంభవించబోవు సంఘటనలను ముందుగా చెపిప్యునాన్రు. ముందుగా అంచనాలను
గురించి మాటాల్డండి! వారు రొచ్ని, నిలబడి, పండుకొని, వారి మీద కీసుత్ ఆతమ్ను కలిగి
నడుచుచుండగా, యుగము కింద వరకు ఏమి సంభవిసుత్ందో వారు చెపాప్రు. ఎంత
మటుట్కనగా వారు కీసుత్ వలె పర్వరిత్ంచి యునాన్రు. పాఠకులంద దానిని చదివినపుడు,
పర్వకత్లు అది వారి గురించి చెపుప్కొనుచునాన్రని తలంచారు.

మీకు గురుత్నన్దా, నపుంసకుడు యెషయా 53:1, చదువుచుండగా, అది ఎలా,
“ఆయన మన అతికర్మ కియలను బటిట్ గాయపరచబడెను. మన దోషములను బటిట్ నలుగ
గొటట్బడెను, మన సమాధానారధ్ మైన శికాష్యన మీద పడెను. ఆయన పొందిన దెబబ్ల
చేత మనము సవ్సథ్త నొంది యునాన్ము”? నపుంసకుడు ఫిలిపుప్తో అనాన్డు, “పర్వకత్
మాటాల్డుచునన్ది తనున్ రిచ్యా మరొకరి రిచ్యా?” డండి, అది పర్వకత్ తానేయై
యునన్టుల్గా మాటాల్డాడు.
125 ఆతమ్లో విలపించుచునన్ దావీదును డండి, “నా దేవా, నా దేవా, ననున్ ఎందుకు
చెయియ్ విడనాడితివి? నా ఎముకలు, వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి చుచునాన్రు,”
దావీదు. “వారు నా చేతులను పాదములను పొడిచియునాన్రు,” దావీదు. “వారు నా
చేతులను పాదములను పొడిచి యునాన్రు. నీవు నా ఆతమ్ను పాతాళములో విడిచి
పెటట్వు, నీ పరిశుదుధ్ని కుళుళ్ పటట్నియయ్వు,” దావీదు తనున్ రిచ్ పరిశుదుధ్నిగా మాటాల్డు
చునాన్డు. అది దావీదు కుమారుడై యునాన్డు, అది అంకురము కలిగియునన్ది, ఆతమ్
సంబంధమైన వితత్నము కిందకి వచుచ్ చునన్ది. దావీదు తనకై తాను ఒక గురుగు గింజయై
యునన్ను, కాని లోపల అకక్డ గోధుమ గింజ యునన్ది. మీకు అరథ్మైనదా?

కాబటిట్, బైబిలు అంతా ఒక మనిషి మాట కాదు, లేక అది మనిషి దావ్రా
వాయబడలేదు, మనిషి దావ్రా తేబడలేదు, లేఖ మనిషి దావ్రా అది బయలుపరచ్ బడలేదు.
అది దేవుని మాటయై, సవ్యముగా దేవుని దావ్రా బయలు పరచ్బడియునన్ది, ఆయనే తన
సొంత అనువాదకుడు, కీసుత్ తన సొంత వాకయ్మందు బయలు పరచ్బడాడ్డు.
126 ఆ వెనుక దావీదులో నిలబడియునన్ కీసుత్ను డండి. దావీదు కనీసము దానిని
ఆలోచించలేడు. ఆయన మనసుస్ గతించి పోయినటుల్ యునన్ది. ఇకక్డీ పర్తిమ వలె
మీరు సుత్నన్టుల్గా, ఆయన సిలువ మీద వేలాడుచునాన్డు; సిలువ మీద వేలాడు
ఆయన మొరపెటుట్ చునాన్డు, “నా దేవా, నా దేవా, ననున్ ఎందుకు చేయి విడనాడితివి?
నా ఎముకలనిన్ నేను లెకిక్ంపగలను, వారు నా పాదములను, నా చేతులను
పొడిచియునాన్రు. వారు నా పర్కక్ను పొడిచియునాన్రు.” డండి? నీవు నాకు
ఎందుకు రముగాయునాన్వు? బాషాను దేశపు బలమైన వృషభములు ననున్
ఆవరించి యునన్వి. వారు వారి తలలను ఆడించుచునాన్రు, ‘అతడు దేవుని యందు
విశావ్సముంచాడు, అతనిని విడిపించునని; ఇపుప్డు ఆయన వచిచ్ విడిపిసాత్డేమో

దాద్ము,’” అదే మాటలను వారు మాటలాడుచునాన్రు.
కాబటిట్ మీరు డండి, దేవుడు మి మీద పర్తయ్కష్ పరచ్బడినపుడు, దావీదు చెపిప్న

మాటలనే ఆయన చెపాప్డు. మీకు అరథ్మైనదా? మీరు డండి, అది మనిషి యొకక్
మాటకాదు; అది దేవుని యొకక్ మాటయై యునన్ది. అకక్డ దావీదులో దేవుడునాన్డు; అది
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దావీదు కాదు. అతడు ఏమి చెపుతునాన్డో అతనికి తెలియదు; అతడు ఎంతో ఆతమ్తో
యునాన్డు.

ఆ విధముగానే మోషే యునాన్డు. అతడు ఎంతగా ఆతమ్లో యునాన్డంటే, అతడు
జీవించుచునన్ కోణమును దాటిన వాడై, మండుచునన్ పొద దగగ్ర, ముఖాముఖిగా
దేవుని ముందు, దేవుని ముందు నిలిచి, దేవునితో సవ్యముగా మాటాల్డుచునాన్డు. “నీవు
నిలబడియునన్ సథ్లము పరిశుదధ్ సథ్లము, నీ చెపుప్లు విడువుము,” అని ఆయన అనాన్డు.

మోషే ఆ సథ్లమును విడిచినపుడు, నేననుకొంటాను, “ఏమి సంభవించింది? ఏమి
జరిగింది? అది ఏమిటి?”

“ఐగుపుత్కు వెళుళ్. నేను నీతో వసాత్ను:” అనాన్డు.
అతడనాన్డు, “అది నాకు ఎంతో యధారథ్ముగా యుంది, నేను తపప్క వెళాళ్లి,”

అతడు తన భారయ్ను, తన బిడడ్ను, మరియు తన కరర్ను తీసుకొని, పర్జలను విడిపించుటకు
ఐగుపుత్కు వెళాళ్డు, డండి?
127 దేవుడు, సవ్యముగా పర్వకత్ల దావ్రా మాటాల్డుచునాన్డు, డండి, అది పర్వకత్లు
కాదు; అది పరి రణ్ముగా దేవుడై యునాన్డు. ఏలయనగా, పర్వకత్, వారికై వారు ఆ
సంగతులు చెపప్లేరు.

“మేము తెలియ జేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను?” అని యెషయా మాటాల్డు
చునాన్డు, మీరు డండి. “మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను?
యెహోవా బాహువు ఎవనికి బయలు పరచబడెను? అతడు మనముందు పాకలోని

డవలె పెరిగెను. అది ఎలా, ఇంక , మన యతికర్మ కియలను బటిట్ అతడు
గాయపరచ్బడెను. మన దోషములను బటిట్ నలుగ గొటట్బడెను. మన సమాధానారధ్మైన
శికష్ అతని మీద పడెను. అతడు పొందిన దెబబ్లు చేత మనకు సవ్సథ్త కలుగు చునన్ది.”
మనము సవ్సథ్త నొందియునాన్ము, ఈ యుగములో యునన్ మనము; యెషయా, కీసుత్కు
ముందు, అదిగో ఎనిమిది వందల సంవతస్రముల కితము చెపాప్డు, డండి? “ఆయన
పొందిన దెబబ్ల చేత,” ఒరిగిపోయిన కాలము, ఇది వరకే “సవ్సథ్ పడాడ్యి,” ఓ, మై!

ఎలా, దేవుని యొకక్ వాకయ్ము, ఎంత పరి రణ్మైనదో! పర్జలారా, దానియందు
నమమ్కముంచండి, అది మాతర్మే నినున్ రకిష్ంచగలదు.
128 మిగిలిన మాటలనీన్, అవి ఎంత చకక్గా యుంచబడినపప్టికి, అవి ఎవరి దగగ్ర
నుండి వచిచ్నపప్టికి, ఏ సంఘశాఖ నుండి వచిచ్నపప్టికి, లేక మనిషి ఎంత చురుకైన
వాడైనపప్టికి, నేను లెకక్ చెయయ్ను, దేవుని వాకయ్మునకు వయ్తిరేకముగా యునన్ ఏదైనా
అది పరి రణ్ముగా మరవబడుతుంది. మీరు లేఖనానిన్ వాసుకోవాలను కొనుచునాన్రా,
అది గలతీ 1:8, డండి? పౌలనాన్డు, “మేము మీకు పర్కటించిన సువారత్ గాక
మరియొక సువారత్ను మేమైనను పరలోకము నుండి వచిచ్నొక తయైనను మీకు
పర్కటించినయెడల వాడు శాపగర్సుత్డవునుగాక.”

మరొక మాటలో, ఒక దేవ త, పర్కాశమానమైన వెలుగుతో పర్కాశించుచునన్
త, పరలోకము నుండి దిగి వచిచ్నను, నిలబడి, కురర్వాడా, అది ఈ రోజున

ఎరగా యునన్ది, అది కాదా? ఒక పర్కాశమానమైన వెలుగుతో నిలబడి, వాకయ్మునకు
విరోధముగా ఏదైనా చెపిప్నటెల్తే, నీవు చెపుప్, “సాతానా, నా నుండి రముగా
వెళిళ్పొముమ్.” నిజము. అతడు బిషపుప్యైనా, అతడు ఎవరైయునన్ , ఇతడు
ఖచిచ్తముగా బైబిలు పర్కారము వాకయ్ము వెంబడి వాకయ్మును మాటాల్డకపోతే, అతనిని
నమమ్వదుద్. అతనిని గమనించుము, బైబిలు తో నినున్ అతడు కొనిపోతాడు. ఇతడు ఒక
నిరీణ్తమైన సథ్లానికి నినున్ అతడు కొని పోతాడు, మరియు అపుప్డు తినన్గా అకక్డ దానిని
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బిగిసాత్డు. బైబిలు ఒక దానిని చెపు యుండగా, అతడు దానిని దాటి వేసినపుడు, అకక్డే
అతనిని గమనించుము.

డండి, ఆ మారగ్ములోనే వాడు హవవ్కు చేశాడు. వాడు తినన్గా వచిచ్ సమసత్
ఖచిచ్తముగా చెపాప్డు, “మంచిది, దేవుడుదీనినిచెపాప్డు.”

“హవవ్, అది నిజమే, ఆమేన్. మనము దానిని కలసి నముమ్ చునాన్ము.”
“బాగుంది, దేవుడుఇదిచెపాప్డు.”
“ఆమేన్. మనము దానిని కలసి నముమ్చునాన్ము.”
“దేవుడుఇదిచెపాప్డు.”
“నిశచ్యముగా, మేము దానిని నముమ్తాము.”
“మంచిది, కాని, మేము చనిపోతామని దేవుడనాన్డు.”

129 “బాగుంది, ఇపుప్డు, నీకు తెలుసా ఆయన మంచి దేవుడు.” దానిని ఆయన చేసాత్నని
చెపప్లేదు, నీకు తెలుసా, “కాని నిశచ్యముగా…” ఓ, నేనా! అకక్డే వాడునాన్డు.

వాడు ఆ విధముగా మోసకారియై యునన్టెల్తే, బైబిలు చెపిప్ంది. “చివరి దినములలో
సాధయ్మైతే ఏరప్రచ్బడడ్ వారిని సహితము వాడు మోసగిసాత్డు,” సేన్హితులారా, మనము
తపప్కెకక్డ యునాన్ము? ఇపుప్డు, ఈ చినన్ సండే క్లు పాఠములు, తపప్క
మన హృదయములలో అనుసరించాలి, మీకు తెలుసా, డండి…అది తపప్కెంత
మోసకరమైనదో మనము జాగర్తత్గా వినాలి.
130 గమనించండి, తపప్క మనము ఏ మనిషి మాటను విన డదు. ఎంత చురుకైన
వాడైనా, ఎంత చదువు కొనన్ వారైనా మనము లెకక్ చెయయ్ము. బైబిలు సామెతలలో
చెపుతుంది, “మన తరక్ములనిన్టిని తపప్క పడదోయాలి.” డండి? ఇపుప్డు, ఇకక్డ
రెండవ పరిధిలో…

మొదటి పరిధి నీ జాఞ్నేంధియములునాన్యి, చుట, రుచి చుట, సప్రశ్, వాసన
చుట, వినుట, అది నీ భాహయ్ శరీరములో యునన్ది.

లోపల శరీరములో, మనసుస్లో, తరక్ములు మరియు తలంపు యునన్ది. మనము
తపప్క దానిని పడదోయాలి. మనము తరిక్ంచరాదు. “ఇపుప్డు ఆగండి, ఆయన మంచి
దేవుడైనటెల్తే…” ఆయన మంచి దేవుడని ఎంతో మనకు చెపప్బడింది. “ఆయన మంచి
దేవుడైతే, అపుప్డు నేను యధారథ్ముగా యునన్టెల్తే, బైబిలు యధారథ్మై యునన్దని నేను

డలేక పోయినను, నేను యధారధ్ముగా యునన్టెల్తే, నేను రకిష్ంచబడతాను,” కాదు,
నీవు తపిప్పోతావు. [టేపు మీద ఖాళీగాయునన్ది—సంపా.]
131 “నేను సంఘమునకు వెళిళ్, నేను సరియని నమిమ్న కారయ్ములను చేసినటెల్తే, నేను
ఆలోచించేది సరియని పటుట్కొనుటకు పర్యతిన్సేత్, మంచిది, నేను…” నీవు ఇంక
తపిప్పోయావు.

“ఒకని యెదుట సరైనదిగా కనబడు మారగ్ముకలదు, కాని తుదకు అది
మరణమునకు నడిపించును.” డండి? నీవు రకిష్ంచబడవు, నీవు తపిప్పోతావు.

డు? డు? అది తపప్క లోపట నియంతర్ణ చేయు మనిషై యునాన్డు.
132 “మంచిది, బానాహ్ం సోదరుడా, నేను భాషలతో మాటాల్డాను. మంచిది, బానాహ్ం
సోదరుడా, నీవు భాషలతో మాటాల్డుటను నమమ్వా?” నిశచ్యముగా. “మంచిది, నేను
కేకలు వేశాను, నీవు దానిని నమమ్వా?” అవునండి. “నేను మంచి కైసత్వ జీవితమును కలిగి
యునాన్ను, నీవు దానిని నమమ్వా?” అవునండి. కాని ఇంక అది నీవు రకిష్ంచబడాడ్వని
అరథ్ము కాదు. నీవు ఒక మంచి వయ్కిత్వి, శుభర్మైన, నైతికముగా, పరిశుదధ్మైన, మంచి
వయ్కిత్వి.



కీసుత్ తన సొంత వాకయ్మునందు బయలుపరచబడెను 31
కాబటిట్, ఆ యాజకులు ఎంతో మత నిషట్గలవారైయునాన్రు. ఎంత భకిత్ గల వారనగా

చివరకు ఒకక్ మాటకు తపుప్గా అరధ్ము చెపిప్నా, వారు రాళళ్తో కొటిట్ చంపబడతారు.
దేవుని యొకక్ వాకయ్ముతో ఆటలాడుట, వారికి మరణశికష్యై యునన్ది.
133 ఈ దినమున మన దేశముతో వచిచ్న చికుక్ ఏమిటి. దానికి కారణము ఏమనగా ఈ
దినమున మి మీద, వదులు ఆకుల వంటి కారయ్ములను కలిగి యునాన్ము. శికష్లు
తగినంత బలముగా లేవు. ఒక పురుషుడు తన పొరుగువాని భారయ్తో పరుగెతుత్తునన్టెల్తే,
వారిదద్రిని పర్జల ముందు నిలబెటిట్, తినన్గా పర్జల ముందే నిసస్తుత్వగల వారిగా, వారి
మరామ్ంగములకు అచుచ్వేసి, వారిని వదిలి పెటాట్లి. అది సతయ్ము. ఒక మనిషి రోడుడ్ మీద
వేగముగా వెళు తపుప్ చేసినటల్యితే, పది సంవతస్రములకు తగగ్కుండా అతనికి శికష్
విధించాలి. అది ముందుగా పర్ణాళిక వేసిన హతయ్ డండి? నీవు వారి మీద అలాటి
జరిమానాలు వేసినటెల్తే, వారిని నీవు కిందకు అణిచి పెడతావు.

అయితే, ఎవరో ఒక వంకర రాజకీయ నాయకుడు దానిలోకి పర్వేశించి, దానిని
అనుమతిసాత్డు. అతడంటాడు, “సరే, అతడు కొంచెము తాగి యునాన్డు, అది చేయుట
అతని భావము కాదు.” అతడు ఆ మనిషిని, భారయ్ను, మొతత్ము అమాయకులైన
పిలల్లందరిని చంపేసాత్డు. ఆ రికీక్ని దానితో వెళళ్నిసాత్డు. అదే రాజకీయం. అది లోకమై
యునన్ది. అది దయయ్ము.
134 ఒక సీత్ గాని లేక పురుషుడు గాని వయ్భిచారములో పటుట్బడినటెల్తే వారిని బయటకు
తీసుకెళిళ్ రాళుళ్తో కొటిట్ చంపమనాన్డు. అది పరిషక్రించబడింది. శారా విశాంతి
దినముననొకడు ఒక పులల్ బరువు ఎతుత్ పటుట్బడినా, “అతనిని తీసుకొని రాళళ్తో
కొటట్ండి.” అపుప్డు వారు దాని దావ్రా జీవించారు. ఇపుప్డు, డండి, అలాటి
నియమములు మనకు ఈ రోజున లేవు.

కానీ కైసత్వుడు, సంఘము, ఈ ఉదయమున నేను అదే మాటాల్డుచునాన్ను,
దేవుని యొకక్ ధరమ్శాసత్ము నీ హృదయములో యునన్ది. డండి? దానిని చేసే
కోరెక్ నీకు , అది నీలోపట యునన్ది. దేవుని ధరమ్శాసత్మును నీవు పరి రణ్ముగా
పాటించాలనుకొనుచునాన్వు. అది ఏమైనను లెకక్కాదు, నీవు నీతిమంతుడివిగా
యుండగోరుదువు…దావ్రము నొదద్ కాళుళ్ దులుపుకొనే పటాట్ దేవునికి అవసరమైనటెల్తే,
నీవు ఆ పటాట్గా యుండాలని దేవుడు కోరినటెల్తే, నీవు అలాగు యుండుటకు ఎంతో
సంతోషిసాత్వు. డండి? నీవు దేనిని చేయమని దేవుడు కోరినా, నీవు దానినే
చేయగోరతావు. ఏలయనగా అది దేవుడై యునాన్డు. ఇపుప్డు, నిజముగా అకక్డే నీవు
నిజమైన, యధారథ్మైన, అసలైన దేవుని పేమను కనుగొంటావు.
135 ఇపుప్డు, తరువాత మనము కనుగొనునది ఏమనగా, “పరలోకము నుండి దిగి
వచిచ్న దేవ తయైనను, బైబిలులో ఇది వరకే చెపిప్యునన్, దానికి మరేదైనా చెపిప్తే,”
“వాడు శపించబడునుగాక.” ఎవ చేయలేరు. దానిని చేయలేరు; అది ఖచిచ్తముగా,
అది చెపప్బడియునన్టుల్గా యుండాలి.
136 మరలా మనము పర్కటన 22:18 మరియు 19 లో చదువుతాము, “ఎవడైనను
వీటితో మరి ఏదైనను కలిపిన యెడల, ఏదైనను తీసివేసిన యెడల, జీవగర్ంథము లో
నుండి అతని పేరును తీసివేయును.” నిజం. అతడు ఒక సేవకుడైనను, మరి ఎవరైనను,
దానికి ఏదైనా కలిపినను, దాని నుండి ఏదైనా తీసివేసినను, అతని పేరును జీవ
గర్ంథములో వాయబడింది. దేవుడనాన్డు, “అతడు దానికి ఒకటి కలిపినా లేక దాని
నుండి ఒకటి తీసివేసినా,” “అతని పేరును తుడిచి వేసాత్ను.” అది నిజము. ఆ విధముగానే
తపిప్పోని దేవుడు, ఆయన వాకయ్మును సిదధ్పరాచ్డు. డండి? నీవు సంఘమునకు
కలుపవచుచ్. లేక సంఘము నుండి తీసివేయవచుచ్. కాని వాకయ్మునకు ఏదీ కలపవదుద్,
దాని నుండి ఏదీ తీసివేయవదుద్, ’ఏలయనగా దేవుడు తినన్గా జీవగర్ంథము లో నుండి
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నీ పేరును తీసి వేసాత్డు. మరియు, అదే అపుడు నీవు ముగించబడాడ్వు. డు? నీవు
దానికి ఏదియు కలపరాదు, దాని నుండి ఏదియు తీసివేయరాదు. అది ఖచిచ్తముగా
ఏమైయునన్దో అదే….
137 దానికి అనువాదకుడు అవసరము లేదు, ఏలయనగా బైబిలుకు దేవుడే తన
సొంత అనువాదకుడై యునాన్డు. “దానికి వయ్కిత్గతమైన అనువాదము లేదు,” అని
పేతురు చెపాప్డు.
138 లేఖనమంత దైవికముగా ఇవవ్బడింది, దైవికముగా కర్మములో ఉంచబడింది,
మరియు అది మొతత్ము యేసుకీసుత్ యొకక్ పర్తయ్కష్తయైయునన్ది. ఆయనికక్డకు
వచిచ్నపుడు ఏమి చేసాత్డో, మరియు రాబోవు యుగములో ఏమి చేసాత్డో పాత మరియు
కొతత్ నిబంధన అంత , ఆయన రాకడను రిచ్ ముందుగా చెపిప్ంది. ఆ పర్కారము
అది ఆయనను, నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకే రీతిగా యునన్ వాడుగా చేసుత్ంది.

డండి?
అకక్డ హెబీ పతికలో వలె, పౌలు దానిని వాశాడు. ఆయన దేవుడు, పాత నిడంధన

లోని, “నినన్ యేసు కీసుత్.” ఆయన “ఈరోజు యేసు కీసుత్ యై యునాన్డు,” శరీరములో
పర్తయ్కష్ పరచ్బడాడ్డు. “మరియు ఆయన నిరంతరము యేసుకీసుత్యై యునాన్డు.”
“రాబోవు చునన్” ఆతమ్లో, డండి? డండి? “నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకే రీతిగా
యునాన్డు.”

ఆ యుగమునకు అది ఏమి చేసుత్ందని అది చెపిప్ందో ఆయన మాటను సజీవము
చేయుటకు ఆయన సదాకాలము జీవించుచునాన్డు. ఆయన జీవించుచునాన్డు.
139 ఆయన పాత నిబంధనలో సజీవముగా పర్తయ్కష్ పరచ్బడాడ్డు. మీరు దానికి
నిలబడగలిగినటెల్తే, ఇకక్డొక దానిని మీరు డాలని నేను కోరతాను. గమనించండి,
మనము నమిమ్యునన్టుల్గా, యేసు పాతనిబంధనలో పర్తయ్కష్ పరచ్బడాడ్డు.

ఇపుప్డు, అకక్డ యునన్ బోధకులైన మీరు, మీరు దానితో వాదించవచుచ్, మీరు ఏమి
చేయాలనుకొంటారో అది చేయండి, కానీ నేను ఏమి తలంచానో దానిని తీసుకొంటాను.

డండి?
140 పాత నిబంధనలో యేసు, వాకయ్శరీరములో పర్తయ్కష్పరచ్బడినపుడు, మెలీక్సెదెకు
అను వయ్కిత్గా వచాచ్డు. యాజకతవ్ముకాదు, కానీ ఒక వయ్కిత్, మనిషి డండి? కారణము,
ఈ మనిషి ఆయనకు తండి లేడు, తలిల్ లేదు, కాని ఆయన వాకయ్శరీములో యునాన్డు,
కాబటిట్ ఆయనకు తండిలేడు, తలిల్ లేదు. ఆయన సవ్యంగా దేవుడే. ఆయన ఒక
మనిషి పంలో పర్తయ్కష్మయాయ్డు, “షాలేము రాజు, అనగా సమాధానమునకు రాజు,
నీతిరాజు,” అని పిలువబడాడ్డు. డండి? ఆయన మెలీక్సెదెకైయునాన్డు. “ఆయనకు
తలిల్ గాని తండి గాని లేరు, దినముల పారంభము కాని అంతము కాని లేదు.” డండి?
అది వాకయ్ శరీరములో యునన్ యేసుయై యునాన్డు, మానవ పములో యునాన్డు,
మీకు అరథ్మైనదా? మంచిది.
141 తరువాతాయన నిజముగా శరీరధారియై, కనయ్క గరభ్మున జనిమ్ంచిన, యేసు కీసుత్
అను వయ్కిత్లో, మన మధయ్ నివశించాడు. ఆయన చనిపోవునటుల్గా, ఆ పములో
వచాచ్డు. మరియు తిరిగి పరలోకము వెళాళ్డు.

ఇపుప్డు చివరి దినములలో, ఆయన శరీరములో, ఆతమ్లో, తిరిగి సవ్యముగా
సం రణ్ముగా పర్తయ్కష్పరుచ్ కొంటానని ఆయన వాగాద్నము చేశాడు. శారా? “సొదొమ
దినములలో జరిగి యునన్టుల్గా, మనుషయ్కుమారుని రాకడలో జరుగును.” ఇపుప్డు
సొదొమ వైపు, అది ఎలా రొచ్నన్దో, ఏమి సంభవించిందో డు. యేసు కీసుత్, ఆయన
సంఘము యొకక్ శరీర పములో, ఈ దినమున పర్తయ్కష్ పరచ్బడాడ్డు, డండి, ఆయన
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ఎలల్వేళలా చేసిన అవే కారయ్ములను, అదే పనిని చేయుచునాన్డు, ఎనన్ మారనివాడు,
నితుయ్డైనవాడు, డండి? ఈ దినమున మి మీద, మానవ శరీరములో తనున్ తాను
పర్తయ్కష్ పరుచ్ కొనుచునాన్డు, పిలువబడిన మన శరీరములను, ఆయన మి మీద
శరీరధారిగా యునన్పుప్డు, నానా సమయములలో ఆయన చేసిన అవే కారయ్ములను
చేయు చునాన్డు. ఈ రోజున అదే కారయ్ము చేసుత్నాన్డు. ఏలయనగా, “పర్వకత్ల దావ్రా
నానా సమయములలో మాటాల్డిన దేవుడు, ఈ చివరి దినములలో ఆయన కుమారుని
దావ్రా మాటాల్డియునాన్డు, యేసు కీసుత్,” శారా? కుమారుడు, చివరి దినములలో
బయలు పరచ్బడాడ్డు, సొదొమ నాశనమునకు ముందు, అనయ్ పర్పంచము అంతమునకు
ముందు, దేవుడు మానవ శరీరములో పర్తయ్కష్ పరచ్బడాడ్డు. మీరు దానిని సాత్రా?

అకక్డ డు పర్తయ్కష్తలునాన్యి.
142 ఇపుప్డు, తరువాత సంభవించు కారయ్మేమనగా, అదంత ఆ ఒకక్ వయ్కిత్లో,
యేసు కీసుత్, పర్భువైన యేసు కీసుత్ రాకడ నొదద్, వధువు మరియు శరీరము పోగు
చేయబడుతుంది. ఆయన డు సారుల్, సిదధ్ము చేసుత్ంది. ఆయన మి మీదకి
తేబడినపుడు; చంపబడాడ్డు, సిలువ వేయబడాడ్డు, తిరిగి లేపబడాడ్డు. ఆయనను ఆయన
యొకక్ శరీర పములో పర్తయ్కష్ పరుచ్ చునన్ది, అది ఆయన వధువై యునన్ది, సీత్. మీకు
అరథ్మైనదా? ఆమె ఆయన శరీరములో భాగమై యునన్ది.

సీత్ మరియు పురుషుడు, ఎంత దగగ్రగా కలిసి యునాన్రనగా, చివరకు వారు
దరిదాపుగా…ఒకక్టై యునాన్రు. ఎలాగైనా, వారు తపప్క అలా వుండాలి. అకక్డ
వారునాన్రు, డండి, వారు ఖచిఛ్తముగా ఒకే రీతిగా పర్తయ్కష్పరచ్బడాడ్రు. ఆమె అతనిలో
భాగమైయునన్ది, ఏలయనగా ఆమె అతనిలో నుండి తీయబడింది.

ఈ దినమున వధువు, కీసుత్ యొకక్ శరీరము నుండి తీయబడింది. ఈ దినము కొరకు
అది ఏమి చేసుత్ందని ఆయన చెపాప్డో, ఖచిఛ్తముగా ఆలాగునే ఆమె చేయుచునన్ది
మరియు పని చేయుచునన్ది, వధువు, రాణి; రాజు మరియు రాణి, మంచిది.

ఇపుప్డు మనకు ఆలసయ్మగుచునన్ది, కాబటిట్ మనము తవ్రపడి ముందుకు వెళాళ్లి.
143 మంచిది, పర్తి యుగమునకు తనున్తాను తెలుపుకొను , బైబిలు అంతా యేసు
కీసుత్ యొకక్ రిత్ పర్తయ్కష్తయై యునన్ది. ధర్ కాలములో ఆయన తనున్ తాను
తెలియపరుచ్ కొనాన్డు, ఒక పునాధిగా; సంఘము, పాదములు, కాళుళ్.

ఆయన రాజైన నెబుకదెన్జరుకు చేసినటుల్గా, అతడు ఎలా ఆ కలను కనాన్డో, తల
నుండి ఎలా అది కింది వరకు వచిచ్యునన్దో? డండి? ఇపుప్డు ఆయన పాదముల
నుండి పైకి వచుచ్ చునాన్డు, డండి? బబులోను రాజయ్ములో ఆ పాత నిబంధన అంతా

పాడు, ఆయన తల నుండి కిందికి వసుత్నాన్డు, చివరగా దేవుడే సవ్యముగా, నిచెచ్న
పాదమునొదద్ శరీరధారిగా మారతాడు. ఇకక్డ కొతత్ నిబంధనలో, తినన్గా తనున్తాను
బంగారు శిరసుస్ నొదద్కు కిరీటము ధరించుటకు, పైకి తెచుచ్కొనాన్డు. డండి, మీకు
అరధ్మైనదా?

డండి, దేవుడు ఆరంభములో యునాన్డు, ఆయన కిందికి వ త్నే యునాన్డు,
ఇంకా కిందకు, చివరగా ఆయనే సవ్యముగా మనలాంటి మనిషి అయాయ్డు, తినన్గా
కింద నిచెచ్న పాదము నొదద్, ఒక బిడడ్ పశువుల తొటెట్లో పుటాట్డు; దేవ్షించబడాడ్డు,
తిరసక్రించబడాడ్డు, తోసి వేయ బడాడ్డు, ఒక చెడడ్ పేరును, సమసత్ ఆయనే
యైయునాన్డు. తరువాత ఆయన పైకి లేచుట పారంభించాడు, డండి, పాదముల
నుండి తన సంఘమును, వధువును నిరిమ్ంచుటకు, తిరిగి వసుత్నాన్డు, మరియు ఇపుప్డు,
బయటకు తలరాయి లోనికి వసుత్నాన్డు, అకక్డ సమసత్ము ఒకక్టిగా అతికించబడి, ఒక
గొపప్ పాంతరము చెందిన యేసు కీసుత్ శరీరముగా చేసుత్ంది.
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144 పర్తి యుగములో, ఆయన వాగాద్న వాకయ్ము దావ్రా, ఆ యుగమునకు దేవుడు
బయలు పరచ్బడాడ్డు. ఇపుప్డు ఈ చివరి మాటలతో ముగించుచుండగా, ఈ దినము
కొరకైన ఆయన వాగాద్నములలో కొనిన్టిని దాద్ము.
145 ఇపుప్డు దేవుడు, సాయంకాలపు వెలుగు కాలములో, దేవుడు తనున్ తాను
బయలుపరుచ్ కొనుచునాన్డు.
146 ఇకక్డ కొనిన్ లేఖనములను నేను వాసుకొనాన్ను. ఈ పేజీని మీరు సినటెల్తే,
ఇకక్డ ఎనిన్ లేఖనములు వాయబడియునన్వో, కాని, ఇపుప్డు సమయము పదిహేను
నిమిషములు తకుక్వగా పనెన్ండు అయింది. నేను బయటకు వెళాళ్లి, ఈ ఉదయము
మాటాల్డుట వలన నా గొంతు బొంగురు పోలేదు. కొనిన్సారుల్ ఈ ఎయిర్ కండిషన్ 
నిజముగా నా గొంతు బొంగురు పోవునటుల్ చేసాత్యి.

కాబటిట్ సోదరుడు నెవిల్ , ఈ రాతికి నీ దగగ్రేమీ లేకపోయినటెల్తే? [సోదరుడు
నెవిల్ “లేదు,” అనాన్డు—ఎడి] మంచిది, మంచిది, అది పరవాలేదంటే, నేను ఒకటి
కలిగియునాన్ను. నినన్టి దినమున అడవులలో పడియునన్ ఒక సిగరెట్ పెటెట్ను నేను
కనుగొనాన్ను, మరియు పర్భువు చితత్మైన యెడల, ఈ రాతికి ఆ సిగరెట్ పెటెట్ నుండి, నేను
ఒక వరత్మానమును కలిగియునాన్ను, డండి?

కాబటిట్, ఇకక్డ నేను లేఖనములను కలిగియునాన్ను. ఎకుక్వ సమయము
తీసుకొనుట నా కిషట్ము లేదు, కాబటిట్ మీరు తిరిగి రాగలరు.
147 ఒక సిగరెటుట్ పెటెట్ మాటాల్డుచునన్ది. మంచిది, నేను అడవులలో నుండి బయటకు
వచుచ్ట ఆరంభించాను, అకక్డ ఒక సిగరెట్ పెటెట్ పడియునన్ది; నేను ముందుకు నడిచి

రముగా వెళాళ్ను. నేననుకొనాన్ను, “మంచిది, ఎవరో నా ముందునాన్రు.”
ఏదో మాటాల్డింది, “వెనుకకు తిరిగి దానిని పైకి తీసుకో.”
నేను భావించాను, “ఆ సిగరెటుట్ పెటెట్ని పటుట్కోవాలని? నేను కాదు.”
ఏదో మాటాల్డింది, “వెనుకకు తిరిగి మరియు ఆ సిగరెటుట్ పెటెట్ని తీసుకో.”
నేను కిందికి వెళాళ్ను, అకక్డొక పాత పెటెట్ యునన్ది, నేను దాని మీదొకటి శాను.

పర్భువు చితత్మైన యెడల ఈ రాతి దానిని రిచ్ చెపుతాను. మంచిది.
148 కొనిన్ కష్ణములలో సాయంకాలపు వెలుగులను రిచ్ మనము
మాటాల్డబోవుచునాన్ము. తినన్గా ముగింపుకాలములో, రుయ్డు బయటకు వసాత్డని,
అకక్డొక సాయంకాలపు వెలుగు యుంటుందని, అలాటి ఒక సమయము వసుత్ందని
బైబిలు ముందుగానే చెపిప్ంది. మనందరకు అది తెలుసు. మనకు తెలియదా? పర్భువైన
యేసు నుండి వచిచ్న ఈ దినము యొకక్ మన వరత్మానముతో, పరిచయమును కలిగిన
మనము, అకక్డొక సాయంకాలపు వెలుగు ఉండబోవుచునన్దని మనము నముమ్తాము.
ఈ సాయంకాలపు వెలుగు…

నిజానికి ఈ గొపప్ వెలుగు వసుత్ంది. యేసే సవ్యముగా ఈ మి మీద
పర్తయ్కష్మవుతాడు, లేక ఆకాశములలో, ఆయన వధువును తీసుకొని వెళతాడు, తరువాత
వెయేయ్ండల్ పాలన పారంభమవుతుంది.
149 అయితే ఎనన్డైనా మానవాళి ముందుంచబడిన, ఒక అతయ్ంత భయంకరమైన
కాలముల గుండా తపప్క మనము వెళళ్వలసియునాన్ము. నేను ఆ ఘడియ కొరకు
ఎదురు సుత్నాన్ను, అపుప్డు పర్తి ఒకక్రికి అవకాశము లభించి, మీరు మీ పని
నుండి తిరిగి వచిచ్, కొనిన్ దినములు మనము ఎకక్డో రొచ్ందాము. అపుప్డు ఈ
చివరి దినములలో పడబోయే ఆ తెగుళుళ్, వాటనిన్టిని రిచ్ నేను మాటాల్డగలను;
రెండు లేక డు వారములు ఏకముగా, దానిని ఒకక్టిగా చేసాత్ను, దానిని చేయుటకు
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పర్భువు ననున్ జీవించ నిచిచ్నటెల్తే, ఆలాగు చేయుటకు ననున్ పేరేపించినటెల్తే చేసాత్ను,
డండి, ఏలాగు అవి లోపల పడతాయో, ఆ ఉరుములు, అపుప్డు మనుషుయ్లు ఏమి

కలగనుచునాన్రో, ఇవనిన్ నెరవేరతాయి. డండి, అవి బయలు పరచ్బడుట, ఆ
గొపప్ ఉరుములు ఆకాశములో నుండి ముందుకు వచుచ్ట, మీరు గమనిసాత్రు. ఇపుప్డు,
నిజానికి మీ గుంపందరికి, దాని భావము ఏమిటో తెలుసు, మీరు డండి. అయితే ఆ
సమయము వచుచ్ వరకు మనము కనిపెడతాము, డండి, కారణము ఇపుప్డు అది
ఎకుక్వ ఋతువైయునన్ది.
150 కాబటిట్ కొనిన్ లేఖనములను ఇకక్డ మనము చదువబోవు చునాన్ము. ఇపుప్డు,
సాయంకాలపు వెలుగులు వచిచ్యునన్వి, ఉదయమున ఉండిన అదే వెలుగుగా అది
యుండవలసి యునన్దని మనము గర్హిసాత్ము.

కారణము, ఉదయమునొక రుయ్డు, మధాయ్హన్ము మరొక రుయ్డు అకక్డ
లేడు. అది ఒకే రుయ్డైయునాన్డు. మధాయ్హన్మున యునన్ అదే రుయ్డు ఉదయమున
ఉనాన్డు; ఉదయమున మరియు మధాయ్హన్మున అదే రుయ్డు.

ఇపుప్డు అది చెపిప్ంది, “ఆ దినము దానిపై అది,” ఆ దినము మధయ్సమయములో
యునన్ది, “అది ఒక విధముగా, ఓ ఒక చీకటిగా, ఒక మబుబ్గా యునన్ దినము. అది పగలు
కాదు రాతి కాదు, దాని మధయ్లో యునన్ది.”
151 డండి, అది పాదముల నుండి పైకి వ త్, శరీరము పు దిదుద్కొనుచునన్ది.
ఆయన మి మీద యుండగా, ఆయన కుమారుడై యుండెను, వెలుగిచుచ్వాడు,
తరువాత ఆయన చంపబడాడ్డు. సంఘము ఆయన సాథ్నమును తీసుకొనన్ది. తరువాత
హత సాకుష్లు, చీకటి యుగముల గుండా వెళిళ్ంది, మరియు పునాదిని నిరిమ్ త్ బయటకు
వచుచ్ట ఆరంభమైంది. అపుప్డు దృషిట్ ఎకక్డ నుండి వసుత్ంది? శిరసుస్ పై నుండి.

ఆ దరశ్నము డండి; నెబుకదెన్జరు? అనుయ్ల యొకక్ కాలము పారంభము నుండి,
వారి కొరకు రకత్ము చిందించబడి, పాయశిచ్తత్ము చేయబడు వరకు, అతడు కిందికి
వెళుళ్టను డండి. అనయ్ మతసుథ్లైన వారు లోనికి తేబడాడ్రు. కాని గమనించండి, అది
తినన్గా కిందకి వెళిళ్ంది, తినన్గా కిందికి, ఒక గురుతుగా అడుగుకు వెళిళ్ పోయింది,

డండి, అది కిందికి తేబడింది.
తరువాత తినన్గా తిరిగి అది పారంభమైంది. వెనుకకు వచుచ్చునన్ది, సంఘము

పాదముల నుండి వెనుకకు వ త్, పైకి వెళుళ్చునన్ది. ఇపుప్డు ఇది శిరసుస్ యొకక్
కాలము-శిరసుస్ కాలము. ఇపుప్డు వెలుగును గమనించండి.
152 నీవు నీ చేతులతో డలేవు, అయినను అది దేహములో భాగమై యునన్ది. నీవు నీ
చెవులతో డ లేవు, ఇంక అది వినగలదు. నీవు నీ ముకుక్తో డలేవు, ఇంక
అది వాసన సుత్ంది. నీ పెదవులతో నీవు డలేవు. ఇంక అది మాటాల్డుతుంది.

డండి, అది పెంతెకొసుత్ యుగమై యునన్ది. కాని ఇపుప్డు అది కనున్ కాలములో
యునన్ది. చుట, డండి? ఇపుప్డు కంటికి పైగా కదులు శకిత్ ఏదీ లేదు. అది
నిజమేనా?

తరువాతది జాఞ్నమై యునన్ది, అది దానికై అది కీసేత్, అదే శరీరమును నియంతర్ణ
చేసుత్ంది.

దానికి పైగా కదిలేది లేదు, కదలిక లేదు, శారా? సమసత్ కదిలింది.
డండి? నీ పాదములు కదులుతాయి, నీ పాదములలో కండరములు కదులుతాయి,

సమసత్ కదులుతుంది. నీ చెవులు, నీ పెదవులు, ముకుక్ కదలగలవు. కానీ కనున్లు
తరువాత ఏదీ కదలదు.
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ఆ కారణమును బటిట్యే పురుషులు తవ్రగా బటట్ తలగా మారతారు,
కారణమేమనగా, డండి, అకక్డ ఆ కండరములను వృదిధ్ చేయుటకు ఏ విధమైన
వాయ్యామము లేదు. వెం కలలో, చరమ్ములో, శారా? అకక్డ మెతత్లేనందున,
అకక్డకు వారు రకత్మును తీసుకొని వెళళ్లేరు. అకక్డ రకత్ము పర్వహించదు. పైకి వెళిళ్
రకత్ముతో అలంకరించబడదు. కారణము, వెం కల వేళుళ్ రకత్ము దావ్రా జీవిసాత్యి.

ఇపుప్డు మనము కనుగొనునది ఏమనగా, ఆ భాగము, మీరు డండి, కంటికి పైగా
ఏమి లేదు.
153 ఇపుప్డు మనము కనుగొందాము, “అది వెలుగు కలుగును,” (దరిదాపు రోజు
మధయ్లోనా?), “అసత్మయకాలమున!” వెలుగు ఎందు కొరకు పంపబడింది? అటుల్
నీవెకక్డ యునాన్వో డగలవు…ఎలా సంచరించాలో, అది నిజమేనా? డు, నీవెకక్డ
యునాన్వు, “అసత్మయకాలమున వెలుతురు కలుగును.”
154 ఇపుప్డు, మనము దానిని తీసుకొని మలాకీ 4తో పోలుచ్దాము. అసత్మయకాలమున
అకక్డ వెలుగు కలుగుతుందని ఆయన వాగాద్నము చేశాడు. డండి, “నేను వచిచ్

మిని శపించకుండునటుల్, నేను పర్వకత్యైన ఏలీయాను మీ యొదద్కు పంపుతాను,
అతడు పిలల్ల హృదయములను తం ల తటుట్ను, తం ల హృదయము పిలల్ల తటుట్ను
తిపుప్ను,” (అది నిజమేనా?) “నేను వచిచ్ దేశమును శపించకుండునటుట్.”
155 ఇపుప్డు మనము యోహాను లేక కా 17:30 తీసుకొందాము, అకక్డ యేసు
పర్వచించి చెపిప్న దానిని గమనించండి, “సొదొమ దినములలో యునన్టుల్గా అది అలాగే
యుంటుంది…”

ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, గమనించండి, ఈ సమయములోనే మనుషయ్ కుమారుడు
బయలు పరచ్ బడతాడు; మనుషయ్ కుమారుడు బయలు పరచ్బడుట. సొదొమ
కాలిచ్వేయబడక మునుపు, అకక్డ సరిగాగ్ కొనిన్ కష్ణములు, మనుషయ్ కుమారుడు
స లముగా బయలు పరచ్బడాడ్డు. ఇపుప్డు, ఆ మనిషి ఎలోహీం యై యునాన్డు.
అది దేవుడై యునాన్డు; మరియు యేసు దేవుడై యునాన్డు. పరిశోధనా తీరుప్లో,
కొనిన్ కష్ణములు పాటు, దేవుడు స లముగా బయలు పరచ్బడి అబాహాముతో
మాటాల్డాడు. కొంచెము సమయము, మనుషయ్ కుమారుడు బయలు పరచ్బడాడ్డు;
మనుషయ్ కుమారుడు, ఎలోహీం, సంఘమా, నీవు దానిని సాత్వా? [సంఘము
“ఆమేన్ ,” చెపిప్ంది—ఎడి] ఎలోహీం, మనుషయ్ కుమారుడు, కొనిన్ నిమిషములు అకక్డ
బయలు పరచ్బడియునాన్డు. ఆ మరునాడు ఉదయమే ఆమె కాలిపోయింది, (ఎపుప్డు?)

రుయ్డు తిరిగి రాక మనుపు.
కాబటిట్ అకక్డే సంసథ్ మిగిలి యుండదు, లేక ఇపుప్డు వెళుళ్చునన్టుల్గా ఏ పురోగతి

యుండదు, కారణము ఆ దినము తిరిగి మరలా ఉదయించక ముందు ఆమె కాలిచ్
వేయబడుతుంది. దేశమంతటా ఉజీజ్వము సమాపత్మైంది. అకక్డెంత మాతర్ము ఇక
ఉజీజ్వము లుండవు, పెదద్ ఊడిచ్వేయు ఉజీజ్వములు; ఈ దేశము ఎనన్ దానిని
సీవ్కరించలేదు. నీవు తెలివి గల గుంపును కలిగి యుండవచుచ్. కానీ నా భావము ఒక ఆతమ్
సంబంధమైన ఉజీజ్వము, మనము అదంతా శాము. నీవు దానిని పటుట్కొంటునాన్వని
నేను నముమ్తాను. నేను ఎలాంటి విధానములో చెపుతునాన్ననగా, నీవు దానిని అరధ్ం
చేసుకొంటావని నేను నముమ్తాను. డండి? అది సమాపత్మైంది.

కొనిన్ కష్ణముల కితము, ఒక సేవకుడు అనాన్డు, “బానాహ్ం సోదరుడా, నేను పర్భువు
యొకక్ ఆనందమును నా హృదయములో కలిగి యుంటే చాలు!”

నేననాన్ను, “కుమారుడా, ఉజీజ్వము సమాపత్మైంది.” డండి?
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156 ఇపుప్డు ఓడ మీద సెట్బిలైజరుల్ ఉంచబడాడ్యి. గొపప్ భయోతాప్తము కలిగించు
అలలు మన ముందునాన్యి; కానీ మనకు తెలుసు అదిగో ఆ అలలకు ఆవల,
మనము ఒడుడ్ను సమీపించబోవు చునాన్ము. డండి? మనము ఒడుడ్ను
సమీపించబోవు చునాన్ము. కేవలము సిథ్రముగా నిలిచియుండండి. సరిగాగ్ వాకయ్ము లో
నిలిచియుండండి. దేవునిలో నిలిచియుండండి. నీవు ఎలా భావించినపప్టికి లెకక్ కాదు,
ఏది ఏమైనను లెకక్కాదు; తినన్గా వాకయ్ముతో నిలిచియుండుము. దానిని సిథ్రముగా
నిలిచి యుండనిముమ్. ఈ గొపప్ పాత మేఘములనీన్ మన చు ట్ సుత్నన్పుప్డు, వారు
మాటాల్డుచునన్ సమసత్ , కాని మన సెట్బిలైజర్ తినన్గా సరిగాగ్ వాకయ్ములో యునన్ది.
అది అకక్డ యుంటుందని దేవుడు చెపాప్డు, అవును, వాటిలో పర్తి అలను మనము
తాకుతాము. అవును, తినన్గా వాటి పై గుండా మనము వెళతాము. నిజానికి, అవును!
అవి మనలను ముంచలేవు. వారు మనలను సమాధిలో యుంచినా, మనము తిరిగి పైకి
వసాత్ము. దానిని యునన్దంతా అదియే. దానిని అకక్డ కింద యుంచేది, లోకములో ఏదీ
లేదు. వాటిలో పర్తి అలను తాకు ముందుకు వెళదాము, ’కారణము అవతల ఒడుడ్న
మన ఓడ నావికుడు పిలుసుత్నాన్డు.

మనము కీసుత్లో లంగరు వేయబడాడ్ము, జీవిత తుఫానులను
నేను ధైరయ్ముగా ఎదురొక్ంటా,

నేను యేసులో లంగరు వేయబడాడ్ను, నేను ఏ గాలికి లేక అలకు
భయపడను;

157 అది ఏమైయునన్పప్టికి, అది రానివవ్కండి. ఏమి వచిచ్నా, ఏమి జరిగినా,
ఏ భేదమును చేయదు. కీసుత్ యేసులో అకక్డ మనము తినన్గా లంగరు
వేయబడియునాన్ము. నేను జీవించినటెల్తే, నేను దేవుని యొకక్ మహిమ కొరకు
జీవిసాత్ను. అపుప్డు నేను ఆయన మహిమ కొరకు చనిపోగలను. అదంత దేవుని
యొకక్ మహిమ కొరకే. అదే నేను చేయగోరు చునాన్ను. అదంత అపుప్డు
సమాపత్మైనపడు, ఇంకెంత మాతర్ము దీరఘ్ముగా నేను నిలచియుండగోరను. ఆయన
నా కొరకు కొనిన బహుమానము కొరకు నేను వెళతాను; నేను సంపాదించినది కాదు
కాని ఆయన నా కొరకు కొనన్ది, అదే ఆయన కృపదావ్రా నాకు ఇవవ్గోరేది.
158 కాబటిట్ సాయంకాలపు వెలుగు ఇకక్డ యుండుట మనము సాత్ము. వెలుగును
కలిగియునన్పుప్డు అది ఏమి చేసుత్ంది. దాని చు ట్ ఎలా వెళాళ్లో నీకు ఏమీ కనున్లు
లేనపుడు? సాయంకాలపు వెలుగు అనగా ఏమిటి? దేనినైనా బయలు పరుచ్టకు
వెలుగు ముందుకు వసుత్ంది. అది నిజమేనా? ఇకక్డ చీకటిలో ఏదైనా యునన్టెల్తే, అది
ఏమిటో నీవు సప్ శించి గర్హించలేనపుడు, అపుప్డు వెలుగును పర్సరింప చేయండి. అది
బయలు పరుచ్టకు! మలాకీ 4, ఏమి చేసుత్ంది? ఆ కారయ్మునే చేసుత్ంది. ఏడు ముదర్లు
విపప్బడుటేమి చేసుత్ంది. అకక్డే సంఘ శాఖలనిన్ దాని చు ట్ సందేహములో
వునాన్యి…?…అది బయలు పరుచ్టకు, బయటకు తెచుచ్టకై యునన్ది? అకక్డ
మొదటగా దానిని చుటకు నేతర్ములుండాలి, అది నిజమేనా? మలాకీ 4ను బయలు
పరుచ్టకు, కా 17:30ను బయలు పరుచ్టకు, ఇంకా యోహాను 14:12, యోహాను
15:24, 16:13, ఇంకా పర్కటన 10:1 నుండి 7 బయలు పరుచ్టకు, ఏడు ముదర్లు విపుప్టకు,
మరియు ఏడవ తయొకక్ వరత్మానము; సాయంకాలపు వెలుగు వచిచ్నపుడు, దానిని
తెరుచుటకు, బయలు పరుచ్టకు. ఇపుప్డు ఒక మనిషి…
159 లవొదికయ యుగములో పర్జలు (ఏమిటి?) “దిగంబరులుగా యునాన్రు” వారు
దిగంబరులుగా యునాన్రా? “గుడిడ్ వారు,” ఒక గుడిడ్ వాడికి వెలుగు ఏ మంచి చేసుత్ంది?
గుడిడ్వాడు, గుడిడ్వాడికి దారి పినటెల్తే, వారిదద్ గుంటలో పడతారు. “దిగంబరులు,
గుడిడ్వారు, అది వారికి తెలియదు.” వారు ఆతమ్ సంబంధమైన గర్హింపును, వారి మానసిక
వివేచనలను సహితము వారు కోలోప్యారు. డండి?
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“బింకము లాడువారు, అహంకారులు, దేవుని కంటే సుఖానుభవము నెకుక్వుగా
పేమించువారు, దోహులు, రుఖ్లు, గరావ్ంధులు, సజజ్నదేవ్షులు; పైకి భకిత్గల వారి
వలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించని వారునై యుందురు.” పర్తయ్కష్ శకిత్; దానిని
వారు కనీసము నమమ్రు. డండి? పర్వకత్లు అను కారయ్ములు వారు నమమ్రు. వారు
దానియందు విశావ్సముంచరు. మలాకీ 4ను వారు ఒక సంసథ్ అని, ఒక నిరీణ్తమైన
సంఘమని అనుకొంటారు.

ఆయన మొదటి సారిగా వచిచ్నపుడు, ఆయనొక మనిషై యుండెను. ఆయన
రెండవసారి వచిచ్నపుడు, రెండు పాళళ్తో, ఆయనొక మనిషై యుండెను. ఆయన
బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను పములో వచిచ్నపుడు, ఆయన ఒక మనిషై యుండెను.

చివరి దినములలో, సాయంకాలపు వెలుగులు పర్కాశించుట ఆరంభమైనపుడు,
కళుళ్ తెరవబడతాయి, మరియు నీవు ఎటు వెళతావో సాత్వు. అపుప్డు పాదము ఆ
మీద నిలబడినదై, శరీరము ఇది వరకే పించబడినదై, కదులు , పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా
నడుసుత్ంది. ఏమిటి? పర్వకత్ల మీద కదిలినాయనే, బైబిలును వాసి యునాన్డు, అదే
పరిశుదాధ్తుమ్డు, పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడిన శరీరములో కదులుచునాన్డు, పర్తి సంసథ్
నుండి పర్తి జాతి నుండి, పర్తి భాష నుండి, పర్తి పర్జల నుండి పరిశుదాధ్తమ్తో బయటకు
కదులుతునాన్డు.
160 ఇకక్డయునన్ ఒక చినన్ సీత్, ఆమె ఇకక్డ సమాజమునకు చెందినది కాదు. ఆమె ఎకక్డి
నుండో వసుత్ంది. ఈ ఉదయము ఆమె వచిచ్నపుడు, ఒక చితర్ము కలిగి యుంది. ఆమె
దానిని నా కుమారునికి ఇచిచ్ంది, అతడు ఎంతో ఆశచ్రయ్ పడాడ్డు. దీనిని రిచ్ ఆమెకు
తెలుసో లేదో నాకు తెలియదు. నాకు తెలియదు. ఏడు ముదర్లు విపప్బడినపుడు, ఏడు
సంఘకాలములపై ఆమె పర్భువు త యొకక్ చితర్మును కలిగియునన్ది. ఆమె అనన్ది,
ఒక కలలో అది ఆకాశములో నిలబడియుండుటను నేను శాను. ఆమె వెనుక నుండి
అకక్డ డగా, ఒకరు తెలల్ని వసత్ములతో ముందుకు కవాతుతో వెళుళ్చునాన్రు, దాని
వెనుక…“బానాహ్ం సోదరుడా, అది నీవే.” ఆమె అనన్ది, “అకక్డ కవాతుగా వెళుళ్చునన్,”
“నీ వెనుక, రంగు రంగుల పర్జలు, జెండాలు పటుట్కొని యునాన్రు; జారిజ్యా, అలబామా,
రకరకాల సథ్లాల వారు, ముందుకు కవాతు తొకుక్ ,” ధరశ్నములో బయలు పరచ్బడిన
కీసుత్, శిరసుస్ నొదద్కు వసుత్నాన్రు. ఓ, హలెల్ య.
161 మనము చివరి దినములలో, చివరి దినములలోని ఘడియలలో జీవించు చునాన్ము.
ఆయన వాకయ్ములో మీరు ఆయనను సాత్రా, మరియు ఆయన వాకయ్ మంత
తినన్గా మనముందు పర్తయ్కష్ పరచ్బడుట సాత్రా? ఓ, సజీవుడైన దేవుని సంఘమా, మీ
పాదములపై మోకరించి, నీలోయునన్ దానినంతటితో ఆయనను నముమ్ము. ఆ చకర్ము
మధయ్లో యునన్ చినన్ చకర్మును పటుట్కొనుము, నీ పర్తి కదలికను, నీ పర్తి అడుగును
అది నియంతించనిముమ్. నీవు ఆలోచించు పర్తి ఆలోచనను, నీ అంతరములోయునన్
ఈ శిఖరమును నియంతర్ణ చేయనిముమ్. ఏలయనగా, దేవుడు ఈ ఘడియయొకక్
ఆయన వాకయ్ములో తినన్గా రొచ్నియునాన్డు, సాయంకాలపు వెలుగులో, వెలుగును

పుచునాన్డు.
162 గబిబ్లము యొకక్ గుడిడ్తనము! మీరు వెలుగును పర్సరింపచేసినా, గబిబ్లము ఎంత
గుడిడ్గా యుంటుందంటే, అది ఎగురలేదు. ఒక గుడల్ బ, రాతి వేళ ఎరకొరకు
సంచరించు ఈ పకుష్లనీన్, బొదిద్ంకలు, అవనీన్ పగటి వేళ డలేవు. అదంతా ఏమిటో
వాటికి తెలియదు. అవి డలేవు.

సాయంకాలపు వెలుగులు మీదికి వచిచ్యునన్వి. మనము వెళేళ్ పర్తి ఉపమానము,
పర్కృతి, బైబిలునకు, దానియేలు సిన పర్తిమకు, ఆ దినమున సిన రాజు,
వారంద సింది; ఈ కారయ్ములనిన్ , పర్తి ఒకక్ , పర్తి పము, పర్తి కదలిక,
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శరీరములోని పర్తి సథ్లము, మనము జీవించుచునన్ ఈ ఘడియను దాని సాథ్నమునకు
పుతుంది. దానికి పైగా మరొక కదలిక రాదు.

అకక్డే చేతి యొకక్ కదలికయునన్ది; పేమ, వెసీల్, అకక్డ పునాది యొకక్ కదలిక
యునన్ది, ధర్ , పేమ, దాని కంటే ఎనన్ అతి గొపప్ది లేదు; అదే వెసీల్ ఉదయ్మము.
వారు పర్పంచమంతటా మిషనరీలను పంపారు. దాని ముందు యుగములో అది అతి
గొపప్ ఉదయ్మములలో ఒకటి.

దాని తరువాత పెంతెకొసుత్ యుగము వచిచ్ంది. తరువాత రకరకముల వేళుళ్
వచాచ్యి, పెంతెకొసుత్ యుగములో భాషలు, ముకుక్, అవనీన్ వచాచ్యి.

ఇపుప్డు, అది నేతర్ములలో యునన్ది. అకక్డ డటానికి కనున్ లేకపోతే, వెలుగు
వలన ఉపయోగమేమిటి? మొదట, డటానికి కనున్లుండాలి. అది వచిచ్నపుడు,
ఆయన నేడు ముదర్లు తెరచి, సాయంకాలపు వెలుగును బయలు పరిచాడు. ఈ సంఘ
యుగములనిన్టి గుండా దాచబడియునన్ మరమ్ములనిన్టిని తీసికొని, ఇపుప్డు పర్కటన
10:17లో ఆయన చేసాత్నని వాగాద్నము చేసినటుల్గా వాటిని బయలు పరిచ్యునాన్డు.
ఇకక్డీ దినమున మనము వాకయ్ము మధయ్లో, యేసు కీసుత్ దావ్రా వాకయ్ము బయలు
పరచ్బడియుండగా రొచ్ని యునాన్ము. అపుప్డు,ఇదిదేవుని యొకక్ వాకయ్మై యునన్ది.
163 ఆయననేలికలుగా మనముంటాము, దానిని గర్హించుటకు, మనము తపప్క
గర్ంథకరత్కు దగగ్రగా నడవాలి. అది మనకు బయలు పరచ్బడుటకు, “ఓ దేవా, నీవు ననున్
ఏమి చేయమంటావు? నేను తపప్క పొలములలోనికి వెళిళ్ సువారత్ పర్కటించాలా లేక నేను
తపప్కింటియొదద్ యుండాలా? అది ఏమైనను లెకక్కాదు, నేను తపప్కొక మంచి గృహిణిగా
వుండాలా, నేను తపప్కొక మంచి తలిల్గా యుండాలా, నేను తపప్క ఇది, అది, మరొకటి
చెయాయ్లా? అది ఏమైనపప్టికి, నేను తపప్కొక వయ్వసాయదారుడిగా యుండాలా…అది
ఏమైనపప్టికి పర్భువా, నీవు ననున్ ఏమి చేయమంటావు?”
164 అకక్డ సౌలు మొరర్పెటిట్యుండలేదా, “పర్భువా, ననున్ ఏమి చెయయ్మంటావు?”
కైసత్వులందరిని జైలులో పెటుట్టకు, అతడు ఆ మారగ్ము గుండా వెళుళ్చునాన్డు. కాని
అపుప్డతడు మొరర్పెటాట్డు, “నీవు ననున్ ఏమి చేయమంటావు?” ఆ వెలుగు పర్కాశి త్, ఒక
పెదద్ అగిన్ సత్ంభము వలె అతనిపై వేలాడు చునన్ది. “నీవు ననున్ ఏమి చేయమంటావు?”
165 ముగించుటకు అది ఒక మంచి మాటయైయునన్దని నేను తలసాత్ను, చెపుప్,
“పర్భువా, నీవు ననున్ ఏమి చేయమంటావు? ఎంతో పరి రణ్ముగా ఇపుప్డు లేఖనము
బయలు పరచ్బడుటను నేను సాత్ను; పర్భువా, ననున్ ఏమి చేయమంటావు? లేఖనము
బయలు పరచ్బడుట నేను సాత్ను; పర్భువా, ననున్ ఏమి చేయమంటావు?”

మన తలలు వంచుదాము.
166 ఇకక్డ పర్తి ఒకక్రిని మీ హృదయములను పరిశోధించుకొని ఆ పర్శన్ను అడగాలని,
నేను పర్తి ఒకక్రిని అడుగుతాను, “పర్భువా, నీవు ననున్ ఏమి చేయమంటావు?” పర్జలారా,
మీరు ఇంక దేశమంతటా టెలిఫోను వైరుల మీద యునన్టెల్తే, మీరు మీ తలను
వంచి అడగండి, “పర్భువా, నీవు ననేన్మి చేయమంటావు? మనము చివరి దినములలో
చివరి ఘడియలో యునాన్మని మనము సుత్నాన్ము, ఎంతో పరి రణ్ముగా
అది మనముందునన్ది, ఎంతో తేటగా అది బయలు పరచ్బడింది, నీవు ననున్ ఏమి
చేయమంటావు?”
167 పియమైన దేవా, వారు ఆ పర్శన్ నినున్ అడుగుచుండగా; ననున్ నేను, నినున్
అడుగుతాను, పర్భువా, ననున్ ఏమి చేయమంటావు, పర్తి రోజు లెకిక్ంచబడవలెనని
నేను గర్హించి యుండగా, పర్భువా, పర్తి దినము ఎంతో లెకిక్ త్ నీ మహిమ కొరకు నీ
గౌరవము కొరకు, నేను జీవించునటుల్గా నాకు సహాయము చేయుము.
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నీవు పర్తి ఒకక్రికి దేశమంతటా సహాయము చేయుమని నేను పారిథ్సాత్ను, ఈ
ఆలయములో హాజరైన వారంద , మా హృదయములను పరిశోధించుకొం
అడుగుతాము, “పర్భువా, ననున్ నీవు ఏమి చేయమంటావు? పర్భువా, నీ రాజయ్ వాయ్పిత్
కొరకు, మరియు నీ కారణము కొరకు, నేను ఏమి చేయాలి?” దేవా, దయ చేయుము.

మముమ్లను, మా హృదయములను శోధించుము, మముమ్ను పరీకిష్ంచుము. మాలో
ఏదైనా అతికర్మము యునన్టెల్తే, పర్భువా, ఏదైనా సావ్రధ్ము, ఏదైనా తపుప్ లకష్ ములు
లేక ఉదేద్శయ్ములునన్టెల్తే, నీ కుమారుడైన యేసు కీసుత్ రకత్ములో మముమ్లను కడుగుము,
మేము దీనముగా ఆయన యొకక్ మరణము యొకక్ పాయశిచ్తత్మును మరియు
ఆయన పునరుతాథ్నమును అంగీకరిసాత్ము. నీవు మాకిచిచ్న రకష్ణ పర్ణాళికను మేము
సంతోషముగా అంగీకరిసాత్ము.

తండీ, ఈ దినము యొకక్ వరత్మానము కొరకు నీకు వందనములు, దానినే మేము
నమిమ్యునాన్ము, దానిని పటుట్కొని యునాన్ము, అది నీ వాకయ్మైయునన్దని మరియు
నీ వరత్మానమై యునన్దని ఎరిగి నముమ్చునాన్ము. ఇతర పర్జల నుండి భినన్ముగా
యుండుటకు కాదు, కాని మా మాదిరియైన యేసువలె ఎకుక్వుగా యుండుటకు మేము
పర్యతిన్సాత్ము.
168 పియమైన దేవా, ఇకక్డ చేతి రుమాళుళ్ ఉంచబడాడ్యి. రోగులైన పర్జలు పర్తి చోట
యునాన్రు. పర్భువా, నాకుగా నేను, ఈ ఉదయమున అలసిపోయి, హరించిపోయి
యునాన్ను. పియమైన దేవా, నీవు మాకు సహాయము చేయమని నేను పారిథ్సాత్ను. మేము
బలము కొరకు నీ వైపు సుత్నాన్ము. నీవు మా బలమై యునాన్వు. పియమైన దేవా, నీవు
అనేకులకు సహాయము చేశావు.
169 మొనన్టి దినమున, బాయ్ంక్స్ ఉడ్స్ తో నడు త్, అడవులలో ఆలోచి త్ యుండగా,
అతని గుండె ఎంత బలహీనముగా యునన్దనగా, అతడు కనీసము నడవలేక పోయాడు,
వైదుయ్లు…అపుప్డు దానిని ఆలోచి త్, కొంచెము ఆ పైన ఎరిగినవాడనై, ఆ దరశ్నము
తరువాత ఆ పరవ్తముల మీద నడుసుత్నాన్ను, “నేను తపప్క సింహమును పటుట్కోవాలి. ఆ
సింహము చంపబడునటుల్ నేను తపప్క డాలి.”

తరువాత కిందికి దిగి వచిచ్నపుడు, టుసాన్ లోని ఫర్స్ కేఫ్ టీరియాలో
రొచ్నియునాన్ను, అతని బటట్లనిన్ సంచులవలె కిందికి వేలాడు చునాన్యి, అతని

కనున్లు తబడియునాన్యి. నేననాన్ను, “దేవా, ఆ సింహము ఎకక్డ యునన్దో నీవు
దరశ్నము పగలిగినపుడు, నిశచ్యముగా సోదరుడు ఉడ్స్ గురించి నీవు పగలవు.”

అపుప్డు అది వచిచ్ంది, “అతని మీద చేతుల నుంచుము.”
ఈ రోజు తిరిగి అతడు ఇకక్డునాన్డు, మన సోదరుడు బాంక్స్ మరలా బలముగా,

ఆ పరవ్తముల మీద పైకి కిందకి పరుగెతుత్తునాన్డు. పియమైన దేవా, మేము ఎలా
నీకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్మో. సోదరుడు ఉడ్స్ కి నీవు ఎలా యునాన్వో, మా
అందరికీ నీవు అదే దేవుడవై యునాన్వు. నీవు అతనిని పేమించుచునాన్వని నాకు తెలుసు,
ఏలయనగా అతడు నీ సేవకుడు, నమమ్కమైన వాడు, యధారథ్వంతుడు.
170 పియమైన దేవా, మాలో పర్తి ఒకక్రితో మీరు కారయ్ము చేసి, మా పాపముల
కష్మించండి, మా దేహములోని రోగములను బాగు చేయండి. యేసు కీసుత్ యొకక్ ఆ
సం రణ్మైన సవ్ పములోనికి మేము వచుచ్ వరకు, పర్భువా, రోజు రో మముమ్లను
ఎకుక్వగా మీ వలె చేయండి. ఇపుప్డు, పర్తి హృదయమును నీవు పరిశోధించావని నేను
నముమ్తాను, మరియు ఏమి చేయాలో మాకు తెలుసు. ఇపుప్డు మముమ్లను దీవించమని
యేసు నామములో నినున్ అడుగుచునాన్ము.
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171 మనము మన తలలను వంచియుండగా, ఇకక్డ హాజరైన వారెవరైనా లేక
దేశమంతటా టెలిఫోను లో యునన్వారు, మీరు పారిథ్ంచు చుండగా, మీ తలవంచి,
మీ చేతిని ఇపుప్డు దేవునికి ఎతత్ండి. మీరు చేయగలిగినదంతా అంతమటుట్కే; ఈ
ఉదయమునికక్డ అంతా గుమి డియునాన్రు. మీ చేతిని దేవునికి ఎతిత్ చెపప్ండి, “దేవా,
యేసులా ననున్ ఎకుక్వగా చేయుము. నేను ఎకుక్వగా యేసువలె యుండగోరుతాను.”
దేవుడు మిముమ్లను దీవించును గాక. దేశమంతటా, పర్తి చోట బలమైన స హముగా
చేతులు ఎతత్బడాడ్యి. నా చేయి డా ఎతత్బడింది. “నేను ఎకుక్వుగా ఆయన వలె
యుండగోరతాను, పర్భువా, ననున్ పరిశోధించు, నాలో ఏదైనా చెడు యునన్టెల్తే,
దానిని బయటకు తీసి వేయుము. నాకు కావాలి…” మనము ఎంతో సేపటి
నుండి ఇకక్డునాన్ము. ఇంక , మనము ధనవంతులమైనా, పేదవారమైనా, ఎంత
యవవ్నపాయమైనా, ఎంత వృదుధ్లైనా నీవు ఏమైనపప్టికి లెకక్ కాదు, మనము ఈ
సథ్లమును విడిచి వెళళ్బోవు చునాన్ము.
172 నినన్ ఆ పరవ్తమునొదద్, ఆ చినన్ సెలయేటి నొదద్ నిలబడి యుండగా, ఒక చినన్
పేద గుంపు అకక్డ యునన్ది. అకక్డొక చినన్ కుటుంబము యునన్ది, ఒక మనిషి దేవుని

రిచ్ ఎంతో సేపు మాటాల్డుచునాన్డు. అతని భారయ్ అకక్డకు వచిచ్ంది. ఏడు లేక ఎనిమిది
మంది పిలల్లునాన్రు; ఒక రోజుకు కొనిన్ డాలరల్ కొరకు ఆ ఇనుప కుదురుతో అతడు పని
చేయుటకు పర్యతిన్ంచు చునాన్డు. ఒక చినన్ పాకలో జీవించు చునాన్డు. అతని భారయ్
ఆ పైన ఒక పెదద్ వెడలెప్న గొడడ్లితో కటెట్లను నరుకుతుంది. మరొక బిడడ్ను కనుటకు
సిదధ్ముగా యునన్ది, వాటిని కిందకి లాగుతుంది; తొడమీద ఒక బిడడ్ను ఎతుత్కొని, మరొక
వైపు కటెట్లు లాగుచునన్ది; కటెట్లు నరుకుటకు కిందకి వచిచ్ంది, చలికాలము గుండా ఆకలి
నుండి కాపాడుకొనుటకు కొనిన్ ఈత పండల్ను డబాబ్లో వేసుకొను చునన్ది. మై, మేము
ఎలా ఆమె పటల్ కనికర పడాడ్మో! సహోదరుడు ఉడ్స్ మరియు నేను టర్కుక్ను తీసుకొని
వెళిళ్, కటెట్లు నరికి, వాటిని లోపలికి తెచాచ్ము. ఆమె అకక్డ నిలబడి, ఎంతో కృతజఞ్తతో
యునన్ది. నేను ఆమె పటల్ జాలి పడాడ్ను. మేము వారి కొరకు పారథ్న చేయుచునే
యునాన్ము.
173 ఆమె చినన్ బిడడ్కు రఛ్ వాయ్ధి వచిచ్ంది. మేము వెళిళ్ ఆ చినన్ బిడడ్ కొరకు
పారిథ్ంచాము. దేవుడు ఆ బిడడ్ను సవ్సథ్పరాచ్డు. మొనన్టి దినమున, ఆమె భరత్ హెరిన్యా
వాయ్ధిని కలిగి యునాన్డు, లోనికి వెళాళ్ము….

నేను అతనితో మాటాల్డుచునాన్ను. అతడు పొగతాగుతాడు, వారిదద్
పొగతాగుతారు. ఆమెకు పొగాకు అలవాటునన్ది. అతడు డా, వారు ఒకరకముగా
పరవ్త పర్జలు. అపుప్డు నేను దానిని రిచ్ వారితో మాటాల్డుచునే యునాన్ను. నినన్
ఉదయమున, పగటి వెలుగులోనే నేను లోపలకు వెళాళ్ను, అతడు చేతులు కటుట్కొని
నడుచు కొం బయటకు వచాచ్డు, అనాన్డు, “బిలీల్ సోదరుడా, నేను మారుప్ చెందిన
మనిషిని.” అతడనాన్డు, “నేను నా చివరి సిగరెటుట్ ఊటను తాగియునాన్ను, ఇపుప్డు నేను
పర్భువు పకష్మునకు వచాచ్ను.”

ఆమె అనన్ది, “నేనును నా చివరి సిగరెటుట్ను తాగి యునాన్ను.”
ఓ, వితత్నమును నాటండి! “పర్భువునైన నేను నీరు కటాట్ను. నా చేతులలో నుండి

ఎవడును దానిని లాగుకొనకుండా దివారా లు నేను దానిని నీరు కటుట్చునాన్ను.”
174 ఓ దేవా, ఇపుప్డు కనికరము పుమని, మా హృదయ వాంఛను దయ చేయుమని
నేను పారిథ్సాత్ను, ’ఏలయనగా మా హృదయములలో మేము నినున్ సేవించ గోరు
చునాన్ము. ఇపుప్డు, తండీ, పర్తి చోటపడు వారు నీ చేతులలో యునాన్రు. వారు నీ
పిలల్లై యునాన్రు. పర్భువా కనికరముతో వారితో పని చేయుము; తీరుప్లో కాదు, కాని
కనికరములో యేసు నామములో మేము అడుగు చునాన్ము. ఆమేన్ .
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175 మీరు ఆయనను పేమిసాత్రా? [సంఘము, “ఆమెన్ ,” చెపిప్ంది—ఎడి.] మీ హృదయ
మంతటితో! చేతి రుమాళళ్ను మీరు, వాటిని తెండి.

ఇపుప్డు, మన టములు, కొంచెము పెందలకాడ పారంభమవుతాయని
నేననుకొంటాను, 7 గంటలకు లేక ఆ పాంతములో. సోదరుడు నెవిల్ దానిని ఎపుప్డు
పారంభిసాత్రో, ఒకక్ నిమిషములో పర్కటిసాత్డు.

ఈ ఉదయ కాలము బాపిత్సమ్ము యునన్దా? [సోదరుడు నెవిల్ , “నీరు సిదధ్ముగా
యుంది” అని చెపుప్చునాన్డు—ఎడి] నీరు సిదధ్ముగా యునన్ది, ఇకక్డెవరైనా పర్భువైన
యేసు కీసుత్ నామములో ఇంక బాపిత్సమ్ము పొందక పోయినటెల్తే, ఎందుకు,
నిశచ్యముగా…బాపిత్సమ్పు పరిచరయ్కు నీరు సిదధ్ముగా యునన్ది.
176 సేవక సోదరులందరిని మేము మెచుచ్కొంటాము. నేను సోదరుడు…పారెన్ల్ ను

సాత్ను. మీ టము బాగా జరిగియునన్దా? సోదరుడు మారిట్న్ , ఓ, అనేక మంది
వారిలో ఇకక్డునాన్రు, సోదరుడు లీవెల్ . ఓ, ఆ సథ్లమంతా అకక్డ సేవకులునాన్రు.
దేవుని వాకయ్ముతో సహవాసము చే త్, మీరికక్డ ఉండుటను బటిట్, మేము నిశచ్యముగా
మిముమ్లను మెచుచ్కొంటాము.
177 బహుశ ఖచిఛ్తముగా దీని మీద మీరు సమమ్తించక పోవచుచ్ను; మిముమ్లను
అడుగను, మీరు డండి. ఒకే విషయము, మీరు దీనిని లెకక్లోనికి తీసుకోండి. మీరు
ఏమి చెపుతారో నేను వింటాను. ఒక సేవకుడు టేపును తీసుకొని, “మంచిది, నేను దానితో
సమమ్తించను,” అంటే, అది పరవాలేదు, నా సోదరుడా. నీవు కొనిన్ గొరెలకు కాపరివి
కావచుచ్. నీవు కోరిన వాటితో వారిని మేపుము.

నేను దేవుని యొకక్ వాకయ్ముతో సరిగాగ్ శేషఠ్ముగా నిలిచియుండాలని పర్యతన్ము
చేసాత్ను, ’ఏలయనగా నిజానికి, గొరెలకు గొరెల ఆహారము కావాలి. “నా గొరెలు నా
సవ్రము వింటాయి.” దాని దావ్రానే మనము జీవించేది, బయలు వెళుళ్ పర్తిమాట…
ఆలాగైతే, ఇకక్డొక అకక్డొక మాట కాదు; కాని దేవుని నోట నుండి వచుచ్ పర్తిమాట, దాని
దావ్రానే పరిశుదుధ్లు జీవిసాత్రు.

మనము మన పాదములపై నిలబడదాము. మన తలలను వంచియుండగా…
నెవిల్ సోదరుడా, నీవు వారికి ఏదైనా చెపుప్టకు కలిగి యునాన్వా? [సోదరుడు

నెవిల్ , “లేదు,” అనాన్డు—ఎడి.] మాన్ సోదరుడా? మంచిది.
పర్తి ఒకక్ మంచి అను తిని కలిగియునాన్రా? “ఆమేన్ ,” చెపప్ండి. [సంఘము

“ఆమేన్ ,” చెపాప్రు—ఎడి.] మంచిది.
ఇపుప్డు మన తలలను వంచుదాము.
సోదరుడు లీవెల్ ను ఈ పైకి రావాలి నేను అడుగబోవుచునాన్ను. అతడు రాగలిగితే.

సోదరుడు వేల్ , నీవు ఈ పైకి రాగలిగినటెల్తే, రాగలిగితే.
సోదరుడు వేల్ మన సోదరుడైయునాన్డు, అతడు పుసత్కములు వాయువాడు.

ఇపుప్డు అతడు పుసత్కములను సిదధ్ము చేయుచునాన్డు. ఏడు సంఘకాలములు,
మరియు ఏడుముదర్లతో పనిచేయుచునాన్డు. అతి తవ్రలో మేము వాటిని బయటకు
తెసాత్మని నిరీకిష్సాత్ము. మంచిది లీవెల్ సోదరుడా.

దేవుడు మిముమ్లను దీవించును గాక. 
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