
మేముఆయననకష్తర్మును చి
ఆయననుఆరాధింప వచిచ్తిమి

 ఈ సాయంకాలమున ఇకక్డ, కైసత్వ పర్జలందరి ఈ చకక్ని
సమావేశమందు, మన ధనుయ్డైన పర్భువైన యేసుని రిచ్ మీతో

మాటాల్డుటకు కలిగియునన్ సదవకాశమును బటిట్ గొపప్ భాగయ్ముగా
భావిసుత్నాన్ను, ఇకక్డ మనమందరము ఆయన యందు గౌరవారథ్ముగా,
ఆయనను గౌరవించుటకు యునాన్ము.
2 సహోదరుడు టోని తో మరియు సహోదరుడు విలియమ్స్ తో ఉండుట
బాగునన్ది, వారు ఇకక్డ సాన్ వదద్—వదద్—వదద్ మరియు ఫీనిక్స్ వదద్
ఉనన్ భాగానికి ఇదద్రు అధయ్కుష్లు. గత శనివారము ఉదయము మేము అచచ్ట

టమును కలిగియునాన్ము, మేము అచచ్టగల రమాడ హోటలోల్ నిశచ్యంగా
ఒక గొపప్ అదుభ్తమైన సమయానిన్ కలిగియునాన్ము. మరొక గొపప్ సమయానిన్
అకక్డ కలిగియుండాలని మేము ఆశిసుత్నాన్ము, ఈ నెల పందొమిమ్దవ తారీఖు
నుండి పారంభమగుచునన్వి, పొడిగించబడిన ఆరాధన కొరకు అచచ్టకు
తిరిగి వెళుల్ట నా భాగయ్ము. అది పందొమిమ్దవ తారీఖు పారంభము నుండి,
నాలుగు రా లు, మేము కలిగియుండబోవుచునాన్మని నేను నముమ్చునాన్ను.
మరియు ది బిజినెస్ మెన్స్ ఇంటర్ నేషనల్ కనెవ్నష్న్ ఇరవై-రెండు, ఇరవై- డు
తారీఖులో పారంభమవుతాయని నేను తలసుత్నాన్ను. నేను ఇరవై-రెండవ తారీఖు
వరకు అకక్డ ఉంటాను, మరియు పిమమ్ట నేను ఒక—ఒక రాతి లేక రెండు
రా లు వారి కనెవ్నష్న్ లో—లో గడుపుతానని నేను అనుకొంటునాన్ను.
కావున, అటిట్ అవకాశానిన్ కలిగియుండుట, అనగా దేశములోని వివిధ పాంతాల
కైసత్వులతో డుకొని, కీసుత్ యెడల నాకునన్ పేమను మరియు భావాలను
వారితో వయ్కత్పరచుటకు, మరియు వారితో కలిసి ఒక గొపప్ సహవాసమును
కలిగియుండుట నాకు ఒక గొపప్ భాగయ్ము. మరియు మీరిచిచ్న ఈ చకక్టి
భోజనమును ఆసావ్దించడానికి నేను ఇకక్డకు రాలేకపోయినందుకు ననున్
కష్మించండి. అయితే నేను భావిసుత్నన్దేమనగా…
3 నేను ఇంట వ్ ల నిమితత్ము, రోగుల కొరకు పారిథ్ంచుటకు, మరియు
రహదారి వెంబడి కొందరికి సహాయముచేయ పర్యతిన్ంచుటకు వెళిల్యునాన్ను.
మనము ఈ యొకక్ రోగగర్సత్మైన, పాచీనమైన పర్పంచములో జీవి త్ ఉనాన్ము,
చాలా రోగగర్సత్ం మరియు సమసాయ్తమ్కము. అయితే వీటనిన్టి మధయ్లో, దీనిని
ఆవలకు నొకిక్, ఈ విషయాలనిన్టి పైన, మనము పైకి డగలుగుటకు ఒకరిని
మనము కలిగియుండుట ఇది ఒక అదుభ్తమైన విషయము కాదా.
4 ఒకవేళ నిజమైన కిసమ్స్ లేనటల్యితే ఎలా ఉండేది? ఒకవేళ నిజమైన కిసమ్స్
లేనటల్యితే, సరే, విషయాలు (పరిసిథ్తులు) అవి ఈరోజు ఉనన్టుల్గా ఉండేవికావు.
కిసమ్స్ లేనటల్యితే, రకష్ణ ఉండేది కాదు. మరియు ఇపుప్డు మనము మరలా



2 పలుకబడిన మాట

కిసమ్స్ ను ఎదురొక్నుచునాన్ము, మనము దీనిని మారిచ్వేయుట, దీనియొకక్
నిజమైన భావానిన్ మారిచ్వేయుట చాలా విచారకరం, అది యేసు జననము,
కిసమ్స్ లోని కీసుత్ యొకక్ సాథ్నానిన్ శాంతా కాల్జ్ ఆకర్మించినటుల్ కనిపిసుత్నన్ది,
మరియు ఒక పొగ గొటట్ము నుండి కిస్ కింగిల్, అతని వీపు మీద బొమమ్ల
సంచితో కిందకు వచిచ్, సరవ్పర్పంచానిన్ ఒకక్రాతిలోనే దరిశ్సాత్డనేది ఒక కటుట్
కథ. మరియు మీరు దానిని రిచ్ ఏమి ఆలోచిసుత్నాన్రో నాకు తెలియదు,
మీరు మీ పిలల్లకు దానిని చెపాప్లనుకుంటే సరే; అయితే నాకు బోధించబడినది,
“నీవు అబదధ్మాడరాదు,” అని లేఖనము చెపుప్చునన్దానిని రిచ్ ఆలోచించండి.
మరియు పిమమ్ట “ఈ యొకక్ యేసే ఆ శాంతా కాల్జా?” అని వారు మిమమ్లిన్
ఏదో ఒకరోజున అడుగుతారు, శాంతా కాల్జ్ లేడని వారు కనుగొనన్పుడు.
కావున, అది ఉతత్మమని నాకు నేనుగా తలసుత్నాన్ను. బహుశా అది మీ యొకక్
ఆలోచన కాకపోవచుచ్, మీ యొకక్ పిలల్లను ఎలా పెంచవలెనో నేను మీకు
చెపుప్టలేదు. గానీ…దాని విషయములో మీరు అబదధ్మాడినటుల్ మీ పిలల్లు
మిముమ్లను పటుట్కొనినటల్యితే, అపుప్డు ఏదో ఒకరోజు ఈ వేరొకటి డా
అబదధ్మేనని చెబుతారు. కాబటిట్ వారికి కేవలం సతయ్మునే చెపప్ండి, టిగా
సతయ్మును చెపప్ండి మరియు అపుప్డు మీ భావమును ఎలా అరథ్ం చేసుకోవాలో
వారు తెలుసుకొనెదరు. కావున, బయటకు అది ఎంత చెడుగా కనిపించినపప్టికీ,
బయట వారు ఏమి చేసుత్నన్పప్టికీ, కిసమ్స్ ఎలా ఉండాలో అలా చేసుకొనుటలో
అది మనలను కలవరపెటట్లేదు. శారా?
5 నేను తలసుత్నన్దేమనగా, వెలుగు అనేది చీకటిలోనే గొపప్గా పర్కాశిసుత్ంది.
అంధకారము ఎంత ఎకుక్వగా ఉంటే అంత ఎకుక్వగా వెలుగు పర్కాశిసుత్ంది,
కొనిన్సారుల్ అది కొదిద్పాటి వెలుగు అయినపప్టికీ. ఎకక్డైతే ఎకుక్వ వెలుగు
ఉంటుందో, అకక్డ అది గమనించబడదు. అయితే అంధకారము ఎకుక్వగుచునన్
కొలది, ఆ చినన్ వెలుగు మరింత బలముగా పర్కాశిసుత్ంది. మరియు
గురుత్ంచుకోండి, వెలుగు యొకక్ సనిన్ధిలో చీకటి ఉండలేదు. వెలుగు అనేది
చీకటి కనాన్ ఎంతో ఎకుక్వ శకిత్వంతమైనది, చివరకు చీకటి వెలుగు యొకక్
సనిన్ధిలో నిలబడలేదు. రుయ్డు పర్కాశించుట పారంభించగనే చీకటి అకక్డ
నిలువబడలేదు, ఎందుచేతననగా రుయ్డు చాలా ఎకుక్వ పర్కాశమైనవాడు,

రయ్కాంతి, అది చీకటిని బయటకు నెటిట్వేసుత్ంది, మరియు ఇక అది ఉండనే
ఉండదు.
6 మరియు ఈ చీకటి పర్పంచము, ఏదో ఒకరోజు, మొతత్ం వెలుగుగా
మారబోవుచునన్ది. నీతి రుయ్డైన యేసుకీసుత్ మరలా వచుచ్నపుడు, అపుప్డు
మనము ఇంకెంతమాతర్ము చీకటిని కలిగియుండము. అంతవర , మనము
రాతికాల సమయానిన్ త్ మరియు ఆ యొకక్ చం డు పర్కాశించుటను

సాత్ము…
7 చం డు మరియు రుయ్డు చెపప్టానికి ఒక విధముగా భారాయ్భరత్లు
లాంటివారు. రుయ్డు లేనపుప్డు, చం డు మికి రుయ్ని యొకక్
వెలుగును పర్తిబింబింపచేసాత్డు, ఇది తకుక్వ కాంతిని ఇసుత్ంది, రుయ్డు
మరలా ఉదయించు వరకు ఆ యొకక్ చం ని కాంతి (వెనెన్ల) దావ్రా చు ట్



మేము ఆయన నకష్తర్మును చి ఆయనను ఆరాధింప వచిచ్తిమి 3
డగలము. మరియు పిమమ్ట రుయ్డు మరియు చం డు ఒకక్టైపోతారు,

అదేరీతిగా, రయ్కాంతి మరియు చందర్కాంతి అంతా డా ఒకక్టే.
8 ఆలాగే పర్భువైన యేసుకీసుత్ యొకక్ సంఘము డా ఉండవలసియునన్ది,
ఆయన భౌతిక శరీరములో మి మీద లేనపుప్డు ఆయన యొకక్ వెలుగును
పర్తిబింబింపచేయాలి, ఈ చీకటి ఘడియలలో సంఘము యేసుకీసుత్ యొకక్
పర్తిబింబముగా ఉండాలి. వీధులోల్ శాంతా కాల్జ్ మరియు పర్కాశించే వెలుతురులు
ఉనన్పుప్డు, మనము గటిట్గా అరవాలిస్యునాన్ము, “ఇది యేసుకీసుత్ యొకక్
జననము, అంతేగాని సెయింట్ నికోలస్ దరిశ్ంచుట కాదు!” అని. మనము చాలా
భయంకరమైన చీకటి ఘడియలలో జీవిసుత్నాన్ము మరియు అపుప్డే మన యొకక్
వెలుగు వాసత్వంగా పర్కాశించవలసియునన్ది.
9 ఇపుప్డు, దేవుని వాకాయ్నిన్ మనము చదవటానికి ముందు,
నేను ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను, మనము ఆయన యొకక్ వాకాయ్నిన్
గౌరవించవలసినటల్యితే. ఆయన వాకాయ్నిన్ మనము ఎలా గౌరవించగలము
(ఘనపరచగలము)? ఆయన వాకాయ్నిన్ మనము చదువుట దావ్రా మరియు దానిని
విశవ్సించుట దావ్రా ఆయన వాకాయ్నిన్ మనము గౌరవించగలము. ఇపుప్డు,
మనము తపప్క దీనిని చదవాలి, “వినుట వలన విశావ్సము కలుగును.” మరియు
పిమమ్ట దానిని చదువుట దావ్రా మనము దానిని గౌరవించినటల్యితే, పిమమ్ట
దేనినైతే మనము చదివియునాన్మో దానిని నముమ్ట దావ్రా మనము ఆయనను
గౌరవిసుత్నాన్ము.
10 కావున ఇపుప్డు, మొటట్మొదటి గౌరవముగా, ఆయన వాకాయ్నిన్
చదువుచుండగా, లేఖన భాగానిన్ నేను చదువబోవుచుండగా మనము లేచి
నిలువబడదాము. ఆయన వాకాయ్నిన్ చదువుచుండగా గౌరవారథ్ముగా మనము
లేచి నిలువబడదాము. ఈరాతి కొదిద్ కష్ణములు నేను మాటాల్డాలని కోరుకొనే
దానికొరకు నేను చదువబోవుచునాన్ను. ఇది పరిశుదధ్ మతత్యి సువారత్ పుసత్కము
నుండి కిసమ్స్ కథను రిచ్. పరిశుదధ్ మతత్యి సువారత్ 2వ అధాయ్యములో,
మనము దీనిని చదువుచునాన్ము.

రాజైన హేరోదు దినములయందు దయ దేశపు
బేతెల్హేములో…యేసుపుటిట్నపిమమ్ట,ఇదిగో రుప్దేశపుజాఞ్నులు
యె షలేమునకువచిచ్,

దుల రాజుగా…పుటిట్నవాడెకక్డ నునాన్డు? రుప్దికుక్న
మేము ఆయన నకష్తర్ము చి, ఆయనను జింప వచిచ్తిమని
చెపిప్రి.
హేరోదురాజు ఈ సంగతి వినన్పుప్డు అతడును అతనితో డ
యె షలేమువారందరునుకలవరపడిరి.
కాబటిట్ రాజు పర్ధాన యాజకులను పర్జలలోనుండు శాసుత్లను…
అందరిని సమ రిచ్ కీసుత్ ఎకక్డపుటుట్ననివారినడిగెను.
అందుకు వారు దయ బేతెల్హేములోనే; ఇలాపర్వకత్ల దావ్రా
వాయబడినది,
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ఏలయనగా దయదేశపుబేతెల్హేమానీవు దాపర్ధానులలో
ఎంతమాతర్మును అలప్మైనదానవు కావు; ఇశాయేలను నా పర్జలను
పరిపాలించు అధిపతి నీలోనుండి వచుచ్ను అని పర్వకత్ దావ్రా
వాయబడియునన్దనిరి.
అంతటహేరోదుఆజాఞ్నులనురహసయ్ముగాపిలిపించి,ఆనకష్తర్ము
కనబడినకాలమువిషయమైవారినిజాగర్తత్గా విచారించెను.

11 ఇపుప్డు మనము ఈ వాకయ్ము యొకక్ కరత్తో మాటాల్డుచుండగా, ఒకక్
కష్ణము మనము మన యొకక్ తలలను వంచుదాము.
12 సరవ్శకిత్గల దేవా, కీసుత్ యొకక్ పేమ కొరకు, మా హృదయ లోతులలో నుంచి
ఈరాతి మేము నీకు వందనములు చెలిల్ంచుచునాన్ము, ఈ చివరి దినములలో,
పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా, మా హృదయాలలో చిందించబడిన కీసుత్ పేమ కొరకు.
మేము ఒకరికొకరము కలిసి డుకొని, నినున్ ఆరాధించుటకు మాకు కలిగిన
భాగయ్మును బటిట్ నీకు వందనములు చెలిల్ంచుచునాన్ము, మరియు ఏదో ఒకరోజు
నీవు నీ సంఘముకొరకు వచుచ్చునాన్వనే ఈ దీవెనకరమైన నిశచ్యతను
కలిగియునాన్ము. ఈ తరము కొరకు వెలుగును-మోసుకొనిపోయేవారిగా
మేము ఉనన్ందులకు మేము నీకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ము, మేము
జీవిసుత్నన్టువంటి ఈ యొకక్ తరము కొరకు వాగాద్నము చేయబడిన దేవుని
వాకయ్మును పర్తయ్కష్పరచుటకు ఇకక్డ సిదధ్ముగానునాన్ము, నీవు నీ యొకక్
వాకయ్మును ఆదియందు నియమించియునాన్వని గర్హి త్ సిదధ్ముగానునాన్ము.
పర్తీ యుగములో , ఆదియందే అంతమును నీవెరుగుదువు, నీవు నీ యొకక్
వాకయ్మును ఆ కాలము కొరకు నియమించియునాన్వు. ఎలాగైనపప్టికీ, అది
ఎలా జరిగినదో మాకు తెలియదు, గాని ఆ యొకక్ పర్తీ యుగములలో,
మేము నీ వాకయ్మును తిరిగి సుత్నన్పుప్డెలాల్, ఆ పలానా యుగములో ఒక
అభిషేకము వచుచ్టను మేము చుచునాన్ము, ఆ అభిషేకము ఆ వాకయ్మును
నెరవేరిచ్యునన్ది. మరియు ఇపుప్డు మనము జీవిసుత్నన్టువంటి ఈ దినములలో,
నియమించబడిన వాకయ్మునన్ది, ఈ యుగము కొరకైన వాగాద్నము. ఈ

మి మీద ఇపుప్డు ఇకక్డ పరిశుదాధ్తమ్ ఉనన్దని మేము నముమ్చునాన్ము,
హృదయములను కనుగొనుటకు పర్యతిన్ంచుచునన్ది, పర్తయ్కష్పరచుటకు
మరియు ఈ దినము కొరకు మరియు ఘడియ కొరకు పర్వచించబడిన
వాకయ్మును రుజువుచేయుట దావ్రా నెరవేరుప్లోనికి తీసుకురావడానికి.
13 పందొమిమ్ది వందల సంవతస్రాలు వెనుకకు మేము డగా, ఏదెను తోట
నుండి వాకయ్ము పర్వచించబడినది, అదేమనగా రకష్కుడు రాబోవుచునాన్డని,
మరియు ఆయన వచిచ్, పర్వచించబడిన పర్తీ వాకయ్మును నెరవేరెచ్ను.
ఆయన జీవితం దేవుని వాకయ్మును ని పించినది, ఎందుచేతననగా
ఆయనే వాకయ్మైయునాన్డు. దేవుని యొకక్ సం రణ్త ఆయనలో
నివసించెను. పర్వకత్లంద చెపిప్న దానికి ఆయనే సమాధానము మరియు
సం రణ్తయైయునాన్డు. మరియు ఆయన యొకక్ జనమ్దిన ఉతస్వానిన్ ఇపుప్డు
ఇకక్డ ఈ రాతి జరుపుకొనుటకు మనము సమీపించుచునాన్ము.
14 మరియు, పర్భువా, మా దేశము డా ఒక—ఒక విధమైన కటుట్కథ
లోనికి తమనుతాము చుటుట్కొనియునన్దని యెరిగి మేము బహుగా



మేము ఆయన నకష్తర్మును చి ఆయనను ఆరాధింప వచిచ్తిమి 5
చింతించుచునాన్ము, పురాణ గాథగా భావించి ఎవరో అలిల్న కటుట్కథలోకి
చుటుట్కొనుటను బటిట్ చింతించుచునాన్ము. అయితే, పర్భువా, అది అబదధ్మని
నిజమైన విశావ్సికి తెలియునని మేమెరుగుదుము, మరియు ఇది కేవలం శ వు
చేసిన పనియే, సతయ్మైన మరియు సజీవముగల దేవుని నుండి పర్జల యొకక్
మనసుస్లను మరలుచ్టకే.
15 దేవా, మేము ఈ యొకక్ కిసమ్స్ కథలోనికి వెళుల్చుండగా, ఆయన సనిన్ధి
ఈరాతి మాతో ఉండాలని మేము పారిథ్ంచుచునాన్ము. మరియు దయచేయండి,
పర్భువైన యే , ఈరాతి భవనములో ఉనన్ ఎవరైనా బిజినెస్ మెన్ లేక సీత్, ఇంకా
ఆయనను వారి యొకక్ సవ్రకష్కునిగా అంగీకరించకుండా ఉనన్చో, ఈరాతి వారి
యొకక్ సవ్ంత హృదయం పశువుల తొటిట్గాను, అపప్టిలాగా, తృణీకరించబడిన
మరియు తిరసక్రించబడిన యేసు, దేవుని యొకక్ మెసీస్యా ఊయలగా
ఈరాతి మారునుగాక. ఈ రాతి వారిపైన ఉదయ నకష్తర్ము వేలాడుచుండగా వారు
ఇకక్డనుండి బయటకు వెళుల్దురుగాక, ఈయన వెలుగు దావ్రా ఏదో ఒకరోజు
యోరాద్నును దాటునంతవర వారి మారగ్మును వెలిగించుకొందురుగాక.
దయచేయండి, తండి, ఆయన మహిమ కొరకు మేము దీనిని ఆయన నామములో
అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.

మీరు రొచ్నవచుచ్ను.
16 సాధారణముగా నేను కొంచెం ఎకుక్వగా పర్సంగిసాత్ను; ఈ రాతి
పర్సంగించుటకు నేను పర్యతిన్ంచను, ఎందుచేతననగా నా గొంతు
బొంగురుపోయింది. అయితే ఈ యొకక్ కిసమ్స్ కథను రిచ్ ఒక చినన్
నాటకీయంగా చెపాప్లని నేను ఇషట్పడుతునాన్ను. అయితే నిసస్ందేహంగా, మీరు
దీనిని చాలాసారుల్ వినేయుంటారు, మరియు చదివిన ఇదే లేఖనం, మీ యొకక్
రేడియోలలో మరియు టీవీలలో మరియు—మరియు మీ యొకక్ సంఘాలలో
చదువుట వినేయుంటారు, మీ యొకక్ మంచి నమమ్కమైన బిజినెస్ మెన్
యొకక్ కాపరులు చెపుప్ట వినియుంటారు మరియు ఆలాగు ఈ కిసమ్స్ కథను
వింటారు—వింటారు, మరియు ఈ యొకక్ కిసమ్స్ కథను చెబుతారు.
17 నేను గత శనివారము చేసినదానికి కొంచెం భినన్ముగా సమీపించాలని
ఆశించుచునాన్ను యేసు బేతెల్హేములోనే ఎందుకు పుటాట్డు అనేదానిమీద
ఫీనిక్స్ భాగములోని బిజినెస్ మెన్స్ యొకక్ సమావేశంలో చేసినదానికి భినన్ముగా.
మరియు ఆయన మరి ఏ ఇతర సథ్లములో పుటిట్యుండలేడు, శారా,
ఎందుచేతననగా అది ఆయన యొకక్ పేరును మరియు ఆయన ఏమైయునాన్డో
అనే దానిని పలికియునన్ది. మరియు దానిని మనము లేఖనముల గుండా
కనుగొనాన్ము, అది ఆయనే, బేతెల్హేము, అనగా దేవుని యొకక్ రొటెట్ల గృహము
మరియు ఆయన దేవుని యొకక్ జీవాహారము. మరియు వేరొక మారగ్ము లేదు…
మరియు మనమందరము కైసత్వులముగా తిరిగి జనిమ్ంచామని, బేతెల్హేములో
జనిమ్ంచియునాన్మని ఇది మనకు తెలియజేసుత్ంది. కీసేత్ దేవుని యొకక్
బేతెల్హేము, ఆయన నితయ్జీవపు రొటెట్ల ఇళుల్.
18 ఇపుప్డు, ఈరాతి, దీనిని మనము ఒక పర్తేయ్కమైన రీతిలో
సమీపించబోవుచునాన్ము. పర్భువు చితత్మును బటిట్,మేముఆయన నకష్తర్మును
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చి ఆయనను ఆరాధింప వచిచ్తిమి అను అంశమును ఈరాతి నేను
తీసుకొనబోవుచునాన్ను.
19 ఈ యొకక్ జాఞ్నులు. దానిని రిచ్ ఇచచ్ట మనము ఒక ఆలోచన
కలిగియునాన్ము, మరియు సాంపర్దాయకముగా అచచ్ట ముగుగ్రు
జాఞ్నులునన్టుల్గా మనకు చెపప్బడినది, అయినపప్టికి అది సరిగాగ్ సతయ్మని
మనకు ఇంకా తెలియదు. అకక్డ “ముగుగ్రు” ఉనన్టుల్ పరిశుదధ్ గర్ంథము
చెపప్లేదు. ఏదేమైనపప్టికీ, వారు ఎకక్డనుండి అయితే వచిచ్యునాన్రో మరియు
వారు ముగుగ్రుగా ఎకక్డనుండి పర్యాణము చేసియునాన్రో, ఆ భారతదేశములో
సేవ చేయు భాగయ్ము నాకు దొరికినది. మనము వారిని ఇపప్టికీ సుత్నాన్ము.
కొదిద్కాలము కితమే నేను భారతదేశములో ఉనాన్ను. మరియు ఇచచ్ట వారిని
వీధులలో చతికిలబడియుండుట మీరు సాత్రు, పగటి సమయములో,
తలపాగా వేసుకొని, ఒకరి తలను ఇంకొకరికి ఎదురుగా పెటుట్కొని పైకి

సాత్రు, పగటికలలు కంటునటుల్గా రొచ్ంటారు. వారు ఎపుప్ సరిగాగ్
రొచ్నరు, వారు చతికిలబడియుంటారు. ఆ కారణమును బటిట్యే, వారు

ముగుగ్రు జాఞ్నులుగా మనము నముమ్చునాన్మని నేను అనుకొనుచునాన్ను,
ఎందుచేతననగా వారు ముగుగ్రుగా పర్యాణి త్ ఉంటారు.
20 మరియు వారు చెపిప్రి, “మేము రుప్న ఆయన నకష్తర్మును చి,
ఆయనను ఆరాధింప వచిచ్తిమి” అని. మరోవిధంగా చెపాప్లంటే, “ఈ కాలము
కొరకు ఆయన యొకక్ చనను మేము శాము,” అనగా వారు జీవిసుత్నన్
కాలము కొరకైన చన. అది అలా పర్వచింపబడినది.
21 శారా, దేవుని వాకయ్ము నితయ్మైనది అని నేను నముమ్చునాన్ను,
ఎందుచేతననగా, “ఆదియందు వాకయ్ముండెను, మరియు వాకయ్ము దేవుని
యొదద్ యుండెను, మరియు వాకయ్మే దేవుడైయుండెను. మరియు ఆ వాకయ్ము
శరీరధారియై, మన మధయ్ నివసించెను.” కావున వాకయ్ము ఎనన్ మారనిది,
అది నితయ్మైనది. ఇది ముదర్ణా పములో—లో ఉనన్ దేవుడే, అదే పరిశుదధ్
గర్ంథము, దేవుని వాకయ్ము.
22 ఆయన సంఘమును ఏదో ఒక పర్మాణము దావ్రా
తీరుప్తీరచ్వలసియునాన్డు. మనము తయారుచేసిన ఏ వయ్వసథ్ యొకక్
పర్మాణము దావ్రానైనా ఆయన దానిని తీరుప్తీరచ్లేడు, ఎందుచేతననగా
మన వయ్వసథ్లనిన్ మానవుడు-తయారుచేసినవే. మరియు ఇది తీరుప్
తీరచ్బడాలిస్యునన్ది. అయితే మీరు అంగీకరించకుండా, ఇలా అనవచుచ్,
“లేదండి, బెన్ హాం సోదరుడా నీవు తపుప్ అయి ఉనాన్వు. నేనుమాదినముమ్తాను”
అని చెపప్వచుచ్. లేక మరియొక వయ్కిత్, “మంచిది,మాదేసరియైనది” అని చెపప్వచుచ్.
తొమిమ్దివందలు విభినన్మైన సిదాధ్ంతాల వయ్వసథ్లను కలిగియునన్పుడు వీటిలో
ఏది సరియైనది? కావున దేవుడు తొమిమ్దివందల సంఘశాఖల దావ్రా సంఘానిన్
తీరుప్తీరచ్డు మరియు వయ్వసథ్లలోని విభినన్మైన సిదాధ్ంతాల దావ్రా తీరుప్ తీరచ్డు.
23 అయితే అకక్డ ఒకటి ఉంటుంది. ఆయన చెపెప్ను, ఆయన “కీసుత్,
యేసుకీసుత్ దావ్రా పర్పంచానిన్ తీరుప్తీరుసాత్నని” చెపిప్యునాన్డు. మరియు
కీసేత్ వాకయ్మైయునాన్డు, కాబటిట్ దేవుని వాకయ్ము దావ్రా మనము తీరుప్లో
నిలువబడతాము.
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24 ఇపుప్డు, దేవుడు మొటట్మొదటగా ఒక చన పించకుండా ఎనన్
ఏమి చేయడు. ఆయన చేసిన దేనికైనా దోషిగా ఉండనేరడు అయితే ఆయన
దానిని మొదటగా—మొదటగా ఆయన యొకక్ చన దావ్రా పర్కటిసాత్డు.
25 మరియు ఈ యొకక్ జాఞ్నులు అనాన్రు, “మేము రుప్న ఆయన
నకష్తర్మును చియునాన్ము,” వారు దానిని సినపుడు వారు రుప్న
ఉనాన్రు, అది యె షలేమునకు రుప్న ఉనన్ బబులోనులో; మరియు
రెండు సంవతస్రాల తరువాత, వారు పశిచ్మాన ఉండిరి, చెపుప్చునాన్రు, “మేము
ఆయనను ఆరాధింప వచిచ్తిమి.”
26 కైసత్వ సాంపర్దాయం పర్కారముగా ఆ జాఞ్నులు అచచ్టికి వచిచ్నపుడు ఆ
చినన్ శిశువు ఒక పశువుల పాకలో ఉనన్టుల్గా చెపాత్రు. అయితే అది అలా కాదు.
లేఖనము దానికి విరుదధ్ముగా చెపుప్చునన్ది. లేఖనము చెపుప్చునన్దేమనగా,
“వారు ఎదిగిన బాలుని యొదద్కు వచిచ్రి,” అంతేగాని శిశువు యొదద్కు కాదు.
హేరోదు రెండు సంవతస్రములు వయసుస్ గల బాలురనందరిని వధించెను.

డండి, అచచ్టికి రావడానికి వారు ఒంటెలు దావ్రా పర్యాణమై వచిచ్రి,
వారు అచచ్టికి చేరడానికి వారి పర్యాణము రెండు సంవతస్రములు పటిట్నది,
వారు టైగిస్ నది గుండా వచిచ్యునాన్రు. వారు రుప్న ఉనన్పుప్డు, “మేము
ఆయన యొకక్ నకష్తర్మును చి,” “ఆయనను ఆరాధించుటకు పశిచ్మమునకు
వచిచ్తిమి.”
27 ఇపుప్డు గమనించండి, కిసమ్స్ అనేది ఇపుప్డు మారిపోయినది. ఇపుప్డు,
నిజమైన కిసమ్స్ దినము అనేది, మనము…అది వివాదములోనునన్ది,
ఎందుచేతననగా అది మనకు తెలియదు. కిసమ్స్ ను మనము తీసుకొనే
విధానమును, మీరు ఎనన్డైన చదివినచో, కిసమ్స్ ఎపుప్డు జరుగుతుంది
అనేది మనము రోమన్ కథోలిక్ సంఘము వారి యొకక్ కిసమ్స్ సిదాధ్ంతమునే
తీసుకొనుచునాన్ము. నిజానికి, కీసుత్ డిసెంబర్ ఇరవై-ఐదవ తారీఖున
పుటిట్యుండజాలడు, మరియు లేఖనముల పర్కారముగా అలా ఉండజాలదు,
ఎందుచేతననగా ఆ కాలములో దయ దేశములో ముపప్యి అడుగుల
ఎతుత్లో మంచు కురు త్ ఉంటుంది, శారా, కావున వారు…ఆ యొకక్ గొఱెఱ్ల
కాపరులు ఆ కొండల మీద ఉండజాలరు, అది పర్కృతి అంతటికీ విరుదధ్ముగా
ఉంటుంది. ఆయన పర్కృతి నియమానుసారముగా వచాచ్డు.
28 ఎందుచేతననగా, దేవుడు ఒక నియమానిన్ కలిగియునాన్డు మరియు ఆ
నియమాలు మారచ్బడజాలవు. రుయ్డు అసత్మించును, అయితే “మంచిది,
అది మరలా ఉదయించదు,” అని నీవు చెపప్లేవు. అది ఉదయిసుత్ంది.
వేసవి కాలములోనైనా, శీతాకాలములోనైనా, మరే కాలములోనైనా సరే, అది
దేవుడు తాను కర్మములో పెటిట్న చటట్మైయునన్ది. మరియు వాటిలో పర్తీది,
పరి రణ్ముగా, పనిచేయుచునన్ది.
29 ఇపుప్డు, అయితే, ఆయన బహుశా ఏపిల్ మాసములో లేక మే
మాసములో జనిమ్ంచియుండవచుచ్. ఆయన ఒక గొఱెఱ్పిలల్ అయినపుప్డు,
మిగిలిన విషయములనిన్ ఆయన ఒక గొఱెఱ్పిలల్ అని ని పించినవి. ఆ
కారణమును బటిట్యే ఆయన ఒక తొటెట్లో పుటెట్ను, శాలలో పుటెట్ను, ఆయన
గృహములో పుటట్లేదు; ఎందుచేతననగా గొఱెఱ్పిలల్లు బయట శాలలో జనిమ్సాత్యి,
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గడిడ్ మరియు చెతత్ ఉనన్చోట, అంతేగాని గృహములో కాదు. ఆయన సిలువ
వేయబడటానికి తీసుకొనిపోబడినపుప్డు, ఆయన నడిపించబడెను. మీకు
గురుత్నన్దా, మీరు గొఱెఱ్ను నడిపిసాత్రు. మనము ఇచచ్ట వధ గృహానికి వెళాత్ము,
గొఱెఱ్ను ముందుండి నడిపించుటకు వారు ఒక మేకను గానీ లేక ఏదోఒకదానిని
కలిగియుంటారు; గొఱెఱ్ దానికదే వెళల్లేదు, దానిని ఎవరో నడిపించాలి. పర్తీ
మారగ్ములో డా, ఆయన అలా ఉనాన్డు, కావున పర్కృతిలో డా గొఱెఱ్పిలల్లు
సహజంగా పుటేట్ ఋతువులోనే ఆయన డా పుటిట్యుండాలి. మరియు అది
ఏపిల్ మాసములో, శారా, అదియే ఆయన పుటిట్యునన్ కాలమైయునన్ది.
30 అయితే పిమమ్ట కైసత్వయ్ము రోమనిజంలోనికి వచిచ్నపుడు, అది నైసియాలో
మిశితమైనది, అపుప్డు వారు రయ్-దేవునిని, పిటర్ ను, రోమ్ యొకక్

రయ్-దేవునిని కలిగియునాన్రు, అతని యొకక్ జనమ్దినము…మధయ్లో…
డిశంబర్ ఇరవై-ఐదవ తేదీన. ఎందుచేతననగా, రోమీయుల యొకక్ సరక్స్
ఇరవై-ఒకటవ తారీఖున పారంభమవుతుంది, మరియు ఇరవై-ఐదవ తారీఖు
వరకు కొనసాగుతుంది, అది రయ్-దేవుని యొకక్ జనమ్దిన మహోతస్వం.
కావున రోమనిజం అనయ్తావ్నిన్ కైసత్వాయ్నికి—కైసత్వాయ్నికి మిశితం చేశారు, వారు
అనాన్రు, “దీనిని మనము దేవుని కుమారుని యొకక్ జనమ్దినముగా చేసుకుందాం
మరియు పిమమ్ట మనమంతా దీని విషయంలో అంగీకారం కలిగియుందాం.”

శారా, ఇది ఎలల్పుప్ సతయ్మునకు రాజీపడే వయ్వసథ్లు, పర్తీసారి అలాగే
జరుగు ఉనన్ది.
31 కావున ఈ రోజున మనము గర్హించినదేమనగా, వారు ఈ సమసత్మును
చొపిప్ంచారు, మన యొకక్ సెలవు దినాలనిన్ కలుషితమైపోయినవి. మన
ఈషట్ర్ అనేది అది ఎంతమాతర్మును కీసుత్ యొకక్ పునరుతాథ్నము కాదు, అది ఒక
రకమైన ఈషట్ర్ కుందేలుగా, లేదా ఒక కొతత్ టోపీగా, లేదా—లేదా మరేదోగా,
లేదా ఒక చినన్ గులాబీ బాతుగా అయిపోయింది; కీసుత్ యొకక్ పునరుతాథ్నముతో
ఏ సంబంధమును దానికి లేదు, అదేరీతిగా యేసుకీసుత్ యొకక్ జనమ్ దినముతో
శాంతా కాల్జ్ కు అసస్లు ఏ విధమైన సంబంధము లేదు. అయితే ఇది
లోకమైయునన్ది! మరియు ఈ వాణిజయ్ పర్పంచము సమసత్మును అటిట్ చికుక్లో
కలిగియునన్ది మరియు కలగలుపు చేసియునన్ది, ఆశచ్రయ్ము లేదు, దేవుడు ఈ
విషయాలను కాలిచ్వేసినను ఆయన నాయ్యవంతుడే. మరియు ఆయన దీనిని
చేసాత్డు, ఆయన దీనిని చేసాత్నని ఆయన వాగాద్నము చేసియునాన్డు. మరియు
చివరకు ఇది గందరగోళములో పడినది…దీనికొరకు ఏ విధమైన ఆశలు లేవు,
అంతా అయిపోయినది.
32 మరియు ఇపుప్డు, నేను చెపిప్నటుల్గా, మనము జీవిసుత్నన్ ఈ చీకటి
ఘడియలో, కైసత్వులు ఇంక వెలుగును పటుట్కొని కొనసాగవలసియునాన్రు,
అదేమనగా కిసమ్స్ కు ఒక సతయ్మునన్ది, అదేమనగా, అది దేవుని కుమారుడైన
యేసుకీసుత్ యొకక్ జననము. కారు చీకటిగా మేఘములు కమిమ్, కోపంగా ఉనన్
ఆకాశములోనికి వచేచ్ మెరుపు చీలిక, చీకటిలో డా వెలుగు ఉండగలదని

పించుచునన్ది. చీకటి సమయములో ఒక వెలుగు ఉంటుందని అది
ని పించుచునన్ది.
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33 ఈ రాతి నేను మాటాల్డుచునన్ ఇది, కొంచెం అసాధారణమైన విషయముగా
కనిపించవచుచ్, మరియు పర్తేయ్కముగా ఈ యొకక్ నోట్స్ మరియు నేను
ఇచచ్ట వాసుకొనియునన్ లేఖనాలు అలా ఉండును, నేను పర్సాత్వించేవి,
వాటిలో అనేకమైన వాటికి లేఖనాలను పిసాత్ను. ఇపుప్డు, ఇది కొంచెం
అసాధారణముగా ఉనన్ది. అయితే, మీరు ఈ విషయమును ఎలల్పుప్
మీ యొకక్ మనసులో ఉంచుకోవలెనని నేను కోరుచునాన్ను: దేవుడు
అసాధారణమైనవాడు, దేవుడు అసాధారణమైన విషయాలు చేయును.
ఈరోజు మనతో ఉనన్ సమసయ్ అదే, మనము సాధారణమైన విషయాలను
కలిగియుంటాము, అయితే ఏదైనా అసాధారణమైన విషయం జరిగినపుప్డు,
అపుప్డు మనము—మనము—మనమందర దానికి అవతల ఉంటాము,
ఏమి జరిగెనో మనకు తెలియదు. దేవుడు అసాధారణమైన వాటిని చేయును.
మరియు బైబిల్ ను ఎనన్డైనా చదివిన ఏ వయ్కిత్యైనా, దేవుడు అసాధారణమైన
విషయాలు చేయునని ఎరుగును.
34 అయితే, గురుత్ంచుకోండి, ఇవనిన్ దేవుని దావ్రానే ముందుగా
ఏరాప్టుచేయబడియునన్వి, ఆయన కుమారుని యొకక్ జననము
ఏరాప్టుచేయబడియునన్ది. అది ఎపుప్డు జరగాలి మరియు ఎలా
జరగాలి, ఎపుప్డు జరగాలి అనేవి అనిన్ దేవుని దావ్రానే ముందుగా
ఏరాప్టుచేయబడియునన్వి.
35 మీరు గమనించారా, నరహంతకుడైన హేరోదు రాజు సమయములో,
అతడొక నరహంతకుడు తపప్ మరేమీ కాదు, ఆ యొకక్ చినన్పిలల్లందరినీ
చంపేశాడు, ఇది పర్భువు పర్వకత్ దావ్రా చెపిప్నది నెరవేరవేరునటుల్ జరిగెను,
చెపప్బడినది, “రామాలో అంగలారుప్ను, మహా రోదనధవ్ని కలిగెను,
రాహేలు తన పిలల్ల విషయమై ఏడుచ్చునన్ది, ఆమె పిలల్లు లేనందున.”

శారా, వందల సంవతస్రాల కితము మాటాల్డిన పర్వచనానిన్ నెరవేరుచ్టకు ఒక
నరహంతకుడైన రాజు అచచ్ట ఉండవలసియునాన్డు. అయితే, దేవుడు ఆయన
పర్వకత్ దావ్రా ఒక మాటను (వాకయ్ము) మాటాల్డినపుప్డు, అది దేవుని మాటయైనచో
అది నెరవేరవలసియునన్ది. అది ఎంతకాలము వేచియునన్దో అనవసరం,
అది ఎపప్టికైనా జరుగుతుంది, ఎందుకనగా అది ఒక వితత్నమైయునన్ది.
దేవుని వాకయ్ము అనేది వితుత్వాడు వితత్నములు వితుత్టలాంటిది అని
యేసు చెపిప్యునాన్డు. కావున అది తనయొకక్ ఋతువులో దాని ఫలము
ఫలించవలసియునన్ది. మరియు ఈ యొకక్ నరహంతకుడైన రాజు ఆ పిలల్లను
చంపుటకు ఆ సమయములో ఉండవలసియునాన్డు.
36 మనము గమనించాలిస్న మరియొక విషయమేదనగా, ఆ సమయములోనే,
రాజు పర్జల పైన పనున్ల భారము ఎకుక్వ చేశాడు. మరియు, అలా చేయడం
వలన, యోసేపు మరియు అతని యొకక్ భారయ్ (అతని యొకక్ పర్ధానము చేయడిన
భారయ్, మరియ) తో బేతెల్హేములోనికి తిరిగి వెళల్వలసివచిచ్నది.
37 పనులు ఎలా చేయాలో దేవుడెరుగును. శ వు యొకక్ పనులు డా
ఆయనను సుత్తించేటటుల్గా చేసాత్డు. మనము కొనిన్సారుల్, “మేము ఇది చేయాలి
లేకఅదిచేయాలి” అని తల త్ ఉంటాము, గడియారము సరిగాగ్ కొటేట్సమయానికి
చేయాలని అనుకొంటాము. అయితే దేవుని యొకక్ గడియారము ఖచిచ్తముగా
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కొటుట్చునన్ది, మరియు యేసు అకక్డ సరియైన సమయానికి ఉంటాడు. ఆయన
ఒకక్ సెకను డా వెనుకబడి ఉండడు. పర్తీదీ దేవుడు చెపిప్న పర్కారముగానే
సరిగాగ్ ఖచిచ్తముగా జరుగుతుంది. కావున, మనము దీనిని చేసినా లేక మనము
దీనిని చేయకపోయినా, అది ఇకక్డ అదేరీతిగా ఉంటుంది, ’ఎందుచేతననగా
దేవుడు దీనిని పలికియునాన్డు, మరియు ఇది అలా ఉంటుంది.
38 ఇపుప్డు మనము కనుగొనినదేమనగా, పనున్లు, ఈ హేరోదు చెపెప్ను, వారి
పుటిట్నసథ్లము నుండి బయట ఉనన్ పర్జలు ఎవరైనా సరే, వారి సవ్గామానికి
తిరిగి రావాలి. ఆతడు దీనిని చేసినపుడు, అతడు అకక్డ ఏదో గొపప్
కారయ్ము చేయుచునాన్నని తలంచెను; మరియు అతడు సరిగాగ్ యెహోవాతో
కలిసి ఆయనకు అనుగుణముగా పనిచేయుచునాన్డని అతనికి తెలియదు.
బహుశా ఆ యాజకులు ఎంతోమంది ఆ సమయములో హేరోదును పర్భువు
నామములో శపించియుంటారు! ఎంతోమంది నిలబడి, బహుశా రహసయ్ముగా,
ఇలా చెపిప్యుంటారు, “ఓ, ఈ యొకక్ రోమావాడు,…ఇతనిని మనము
పటుట్కోగలిగినటల్యితే, ఇతనిని మనము పలానా-మరియు-పలానా, మరియు
అలాచేదాద్ము,” అయితే అది సరిగాగ్ దేవుని పర్ణాళిక చొపుప్న పనిచేయుచునన్దని
తెలియదు.
39 కొనిన్సారుల్, నేడు, మనము క య్నిజానిన్ మరియు ఈ విషయములనిన్టిని
శపిసాత్ము. అయితే అది దానికి తగునని నేను తలసుత్నాన్ను. అయితే మీరు
సతయ్మును మాతర్మే ఎరిగినచో, ఇది దేవుని యొకక్ హసత్ములో సరిగాగ్
పనిచేయుచునన్ది, ఏమి జరుగునని ఆయన చెపిప్యునాన్డో సరిగాగ్ వాటిని
చేయుటకు. బబులోనును మి మీద నుండి తుడిచివేయుటకు ఆయన ఏదో
ఒక దానిని లేపవలసియునాన్డు, మరియు ఆయన ఆ సాధనానిన్ తన హసాత్లలో
ఉంచుకొనెను. మీరు లేఖనాలను సరిగాగ్ చదవండి, ఆయన ఏమి చేసాత్నని
చెపిప్యునాన్డో అది అకక్డ వాయబడియునన్ది.
40 మరియు ఆ దినపు సేవకులు వాటిని సరిగాగ్ చదివి, ఆ యొకక్ వాకయ్మును
ధాయ్నించినచో, అది జరుగవలసియునన్దని వారు ఎరిగియుందురు.
41 ఇపుప్డు మనము గమనించినదేమనగా ఈ యొకక్ గొపప్ పనున్ చెలిల్ంపు
విషయములో, రాజు తన యొకక్ నియమమును లేక ఆజఞ్ను జారీచేసియునాన్డు,
అనగా వారెవరైనపప్టికి పర్జలంద వారి యొకక్ జనమ్ సాథ్నానికి తిరిగిరావాలి.
ఇపుప్డు, ఇది ఒక భయంకరమైన విషయముగా కనబడుచునన్ది, ఎందుకనగా ఆ
చినన్ బీదరాలైన సీత్, ఆమె ఉనన్ ఆ సథ్లములో, పిలాల్డి భారముతోనునన్ది, మరియు
చాలా ర పర్యాణము చేయాలిస్యునన్ది. ఇపుప్డైతే, మనము ఆమెను ఒక
అంబులెనుస్లో తీసుకెళల్డానికి ఆలోచిసాత్ము. ఆమె చేయాలిస్ వచిచ్నది. నీవు
పాలసీత్నాలో ఎనన్డైన ఉనన్చో, ఆమె ఏ కరుకైన, గానైట్ రాతిబండలు గుండా
ఎకక్డనుండి రావలసివచిచ్నదో డండి, అకక్డ నుండి, ఒక చినన్ గాడిద పిలల్
మీద పర్యాణించాలిస్ వచిచ్నది. అది ఎంత చెడుగా ఉనాన్ సరే, ఎంత కఠినంగా
కనిపించినా సరే, అది ఒక రాజాజఞ్, దానిని పర్తీ ఒకక్ తపప్క చేయాలిస్నదే,
యౌవవ్నసుథ్లైనా లేక ముసలివారైనా సరే, సిదధ్పడినవారైనా లేక సిదధ్పడనివారైనా
సరే, ఎలాగైనా వారంతా దానిని చేయాలిస్నదే.
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42 మరియు కొనిన్సారుల్ మనము మన యొకక్ భారముల రిచ్ ఆలోచిసాత్ము.
నేను దీనిని సరిగాగ్ ఇకక్డే చొపిప్ంచవచుచ్, అదేమనగా, కొనిన్సారుల్ మన యొకక్
సమసయ్లు చాలా భారమైనవిగా మనము ఆలోచిసాత్ము, అలాంటి సమసయ్ ఈ
పర్పంచంలో మరేదీ లేదని తలసాత్ము. అయితే ఆ విషయములనిన్ నీ
మంచికొరకేనని నీకు తెలియునా? అవనిన్ నినున్ మలచుటకే, నినున్
తయారుచేయడానికే. పర్వకత్లు మరియు దీరఘ్దరుశ్లు, ఆ ఎడారి వెనుక భాగమున,
ఆ మండుచునన్ ఎండ వేడిలో శర్మలు మరియు పరీకష్లు మరియు హింసలగుండా
మలచబడినారు. నేడు మనము కలిగియునన్ ఈ విషయములు, ఇతర కైసత్వులకు
ఇంతకుముందు జరగనిదేదియు మనకు సంభవించుటలేదు. ఇలాంటి అంధకార
ఘడియలో ఇతర కైసత్వులు నిలబడవలసి వచిచ్నది మరియు వారు తమ సాకష్ ము
నిమితత్ము సింహములకు ఆహారముగా వేయబడినపప్టికీ నిలువబడాడ్రు.
43 మరియు పిమమ్ట మనము కొంత అహానిన్ కలిగియుంటాము లేక
మనము ఎవరో ఒక గొపప్వారమని తలుసాత్ము, “మంచిది! మంచిది, నేను
పలానా-మరియు-పలానా దానికి చెందియునాన్ను, నేను ఈ పలానా
సంఘమునకు చెందియునాన్నని నీకు తెలుసా. నేను నింద తీసుకొసాత్నేమోనని
భయపడుచునాన్ను…”
44 యేసుకీసుత్ కొరకు నీ సాకష్ ము నిమితత్ము భయపడవదుద్! నీ యొకక్
వెలుగును పర్కాశింపనిముమ్! నీ యొకక్ నమమ్కముల కొరకు నిలువబడు, అదే
“ఆయన దేవుని కుమారుడు. మరియు ఇది కింగిల్, కిస్ కింగిల్ సందరిశ్ంచు
ఒక రాతి కాదు, అయితే మనము వేడుక చేసుకొనుచునన్ ఇది యేసుకీసుత్ యొకక్
జనమ్దినము.” శారా? ఇపుప్డు అది జరిగియునన్దని ఆ విషయములలో
మనము కనుగొనాన్ము.
45 వారు ఒక గంటను కటిట్నపుడు దానిని మలుచుటకు ఏమి చేసాత్రో
నీవెనన్డైన శావా, సంఘములో ఒక గణగణమని శబద్మునిచేచ్
పేరుగాంచిన గంటను కటిట్నపుడు, అది ఒక నిరిద్షట్మైన డింగ్ మనే శబద్ం
ఇవవ్వలసియునన్ది. మీరు డండి, నీవు ఒక గంటను మోగించినటల్యితే,
పర్తీ దెబబ్కు అది ఒక నిరిధ్షట్ సాథ్యిలో శబద్మునిచుచ్ను. అలా జరగడానికి అది
కొనిన్ రకాలైన పదారాథ్లను తీసుకొంటుంది, చాలా కంచు, చాలా ఉకుక్, మరియు
మిగతా చాలా ఇనుము లోహ ముడిపదారాథ్లు ఈ గంటలో పెటిట్ తయారుచేసాత్రు.
అది కేవలం నేరుగా ఇతత్డి అయినచో, అది సరిగాగ్ మోగదు. అయితే దీనిలోనికి
అనిన్ రకాల ముడిపదారాథ్లు మిశితం కావలసియునన్వి, సరియైన గంట
శబద్మును అది చేయడానికి ఇవనిన్ చేయవలసియునన్ది. అవనిన్
మలుసుత్నన్ వయ్కిత్ దానిని మలుసాత్డు మరియు ఆ యొకక్ గుమమ్టములోనికి
వెళల్డానికి సరిగాగ్ ఏమి అవసరమో అతడు ఎరుగును, ఆ—ఆ యొకక్
గంట సరైన శబద్ము మోగుటకు ఆ—ఆ లోహములోనికి ఏ పదారథ్మును
తీసుకుంటుందో అతడెరుగును.
46 దేవుడే మన యొకక్ గొపప్ గుమమ్టమైయునాన్డు. దేవుడే…ఆయన గొపప్
శుదిధ్చేయువాని కొలిమి, అకక్డే ఈ విషయాలను ఆయన మన మీద పెడతాడు,
మరియు పరీకష్లను, హింసలు మరియు ఇటిట్ విషయాలు పెడతాడు మనలను
మలచుటకు, ఒక పర్తేయ్కమైన సమయములో మన సాకష్ ము మోగునటుల్
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చేయడానికి, మరియు ఒక నిరిద్షట్మైన దినములో ఒక నిరిద్షట్మైన గంట శబద్ము
(నోట్) మోగించాలని ఆయన కోరుచునాన్డు.
47 మనము భినన్మైన వారముగా తయారుచేయబడాడ్ము. మనమందర
భినన్మైన వారముగా చేయబడాడ్ము. మనము భినన్ముగా సాత్ము. అయితే
మనమందర ఒకే విషయానిన్ సుత్నాన్ము, అదియే యేసుకీసుత్. మనము
ఆయన వైపు దాద్ము. మరియు నీవు ఆయనను డగలిగే ఒకే ఒక
మారగ్మేదనగా…ఆయన ఈ యొకక్ వాకాయ్నికి విరుదధ్ముగా కనిపిసేత్, నీవు
ఆయన వైపు చుటలేదు, ఎందుకనగా అది ఆయనే. కావున, నీవు ఆలోచించే
ఒక సిదాధ్ంతమును చినచో లేక ఒక పలానా సంఘశాఖను నీవు చినచో,
అదేమనగా “నేను దానికి సంబంధించినవాడను మరియు అది చాలు.” అయితే
అది వాకయ్ము వైపు డనిచో, అపుప్డు దానినుండి రముగా వెళిల్పో. ఆ
వాకయ్మును డు! మరియు మనము దానికొరకే సుత్నాన్ము, కీసుత్, దేవుని
వాకయ్ము యొకక్ బయలుపాటుయైయునాన్డు. ఆయన దేవుని వాకయ్ము యొకక్
ని పణయైయునాన్డు.
48 ఇపుప్డు, ఈ గొపప్ విషయములనిన్ , అకక్డ ఈ యొకక్ చినన్
జంటకు—జంటకు జరిగినవి, ఇది వింతగా కనబడుచునన్ది. అయితే ఇది
వారికి వింతగా కనిపించవచుచ్, అయితే ఇవనిన్ వారి మంచికొరకే సమ డి
జరుగుచునన్వి.
49 ఇపుప్డు యోసేపు యొకక్ కల, దానిని రిచ్ ఒకక్ నిమిషము
మాటాల్డాలనుకొనుచునాన్ను. దానికొరకు కొనిన్ లేఖనాలను
వాసుకొనియునాన్ను. దేవుడు అనిన్ సమయాలలో, అనిన్ కాలాలలో ఆయన
యొకక్ పర్జలతో మాటాల్డియునాన్డు, మరియు కలల దావ్రా తనకుతానుగానే
బయలుపరుచుకొనియునాన్డు.
50 ఇపుప్డు, కలలు అనేవి నిశచ్యములు కాదు. పర్తీ కల దేవుని నుండి వచిచ్నది
కాదు. ఇపుప్డు, అకక్డ చాలామంది పర్జలు కలలు కంటారు, మరియు వారు
అనిన్రకాలైన కలలను కంటారు. మరియు రాతివేళ మీరు మీ పరుపు మీదకి
వెళతారు, రాతి ఎకుక్వ భోజనము తిని, పరుపు మీదకి వెళతారు, మరియు మీరు
ఏదైనా కల కనవచుచ్. మీకు జవ్రము రావొచుచ్, మరియు అనిన్ రకాలైన పీడకలలు
(nightmares) రావచుచ్, మరియు అలాంటివి, అయితే అవనిన్ దేవుని నుండి
వచిచ్నవి కావు. అయితే, ఇంకా, దేవుడు తన పర్జలతో కలల దావ్రా వయ్వహరిసాత్డు.
51 యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు ఒక పర్వకత్ అని మనము ముందుగా

శాము. మరియు ఒక పర్వకత్ కలలను అరథ్ము చేసుకొంటాడు. ఇపుప్డు, ఒక కల
అనువదించబడితే, అది ఒక దరశ్నమవుతుంది, అది ఒక పర్వచనం.
52 ఇపుప్డు దానికి ముందుగా, రాజైన నెబుకదెన్జరును రిచ్, దానియేలు
గర్ంథములోకి తిరిగి వెళిల్ మనము దాద్ము, ఆ దేవుడు పర్జలతో కలల
దావ్రా, ఆతమ్ సంబంధమైన కలల దావ్రా వయ్వహరించాడు. నేను వాటిని
నముమ్చునాన్ను. వాటిని ఇపుప్డు మనము కలిగియునాన్ము. కలలు కనిన
వందలమంది పర్జలను రిచ్ నేను చాలాసారుల్ సాకష్ మిచాచ్ను, మరియు అవి
సరిగాగ్ అనువదించబడినవి, అవి అలాగే ఖచిచ్తముగా జరిగినవి!
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53 అయితే కల అనేది ఒక—ఒక కలిప్తమయిన విషయముగా డా
ఉంటుంది. ఒకసారి పరీకష్ కింద, కలలను రిచ్ నేను పర్శిన్ంచబడాడ్ను. మనకు
చెపప్బడినది, ఒక కల అనేది ఎపుప్డంటే, నీవు నీయొకక్ ఉపమనసాస్కిష్ సిథ్తిలో
ఉంటావు. ఇపుప్డు ఒక వయ్కిత్కి మొదటి మనసాస్కిష్ ఉంటుంది, ఈ యొకక్ మొదటి
మనసాస్కిష్లో ఐదు జాఞ్నేందియాలు సరిగాగ్ పనిచేసాత్యి, అవేమనగా చుట,
రుచి చుట, సప్రిశ్ంచుట, వాసన చుట మరియు వినుట. అయితే నీవు
నిదర్లోనికి వెళిల్నపుడు, ఈ ఐదు జాఞ్నేందియాలు…జాఞ్నేందియాలు పనిచేయవు,
అపుప్డు నీవు ఉప మనసాస్కిష్ సిథ్తిలో ఉంటావు, అవి నీ నుండి రముగా
ఉంటాయి, అపుప్డు అకక్డ నీవు కలలను కంటావు. అయితే నీవు మరలా వెనుకకు
వచిచ్, మేలొక్నినపుడు…నిసస్ందేహముగా, ఒక వయ్కిత్ డా ఉండడు, కనీసం ఒకక్
వయ్కిత్ డా ఇకక్డ ఉండడు, అయితే నీ జీవితంలో ఏదో సమయంలో కనిన ఒక
కల, అది ఇపప్టికీ నీకు గురుత్ంటుంది. అయితే నీ యొకక్ జాఞ్నేందియాలలలోనికి
(యథాసిథ్తిలోనికి) నీవు మరలా వచిచ్నపుడు, ఎకక్డో ఒకచోట, దానిలోని కొంత
భాగమును, ఇంకా నీవు గురుత్ంచుకొంటావు. బహుశా అది సంవతస్రము
కితందైనాసరే. నేను చినన్పిలల్వాడిగా ఉనన్పుప్డు కనిన కలలను, నేను ఇపప్టికి

డా వాటిని గురుత్ంచుకొనియునాన్ను; నాలో ఎకక్డో ఉనన్ కొంతభాగం, వాటిని
గురుత్పెటుట్కొనియునన్ది. ఇపుప్డు, అవియే కలలు, కావున, మీరు శారా, నీవు
నీ యొకక్ జాఞ్నేందియములకు రంగా ఉంటావు. అయితే అవి మరలా వెనుకకు
వచిచ్నపుడు, నీ కలను నీవు చెపాత్వు, ఒకవేళ అది దేవునిదైతే…
54 కలలకు అనువాదం చెపేప్ వయ్కిత్ ఉండవచుచ్. పరిశుదధ్ గర్ంథము
చెపుప్చునన్దేమనగా, “మీ మధయ్ ఆతమ్సంబంధియేగాని, పర్వకత్యేగాని
ఉనన్యెడల, పర్భువగు నేను అతనికి కలల దావ్రా ననున్ నేను
బయలుపరుచుకొందును మరియు దరశ్నముల దావ్రా అతనితో మాటాల్డెదను.”
55 యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు, అటిట్రకమైన ఒక మనిషి అని
మనము కనుగొనాన్ము. వారు కలలను కనినపుప్డు, అపుప్డు అతను వాటిని
అనువదించాడు (భావము చెపాప్డు). అతడు కలలను అనువదించగలడు
మరియు అతడు దరశ్నములను చెను. ఇదంత ఆతమ్ యొకక్
కారయ్మైయునన్ది.
56 ఇపుప్డు దీనిలో, మనము ఇంకా కనుగొనినదేమనగా, ఒక మనిషి దీరఘ్దరిశ్గా
పుటిట్నపుప్డు లేదా దరశ్నములు చే వయ్కిత్గా పుటిట్నపుప్డు, నీవు—నీవు …నీవు
దేవుని దావ్రా ఆలాగు పిలువబడాలి.
57 గమనించండి,ఇకక్డేనీ యొకక్ ఉప మనసాస్కిష్ ఉనన్ది, సహజంగా,ఇకక్డేనీ
యొకక్ మొదటి మనసాస్కిష్ ఉనన్ది. ఇపుప్డు నీవు నీ యొకక్ ఐదు జాఞ్నేందియాలను
దాటి నిదర్లోనికి వెళతావు, ఉప మనసాస్కిష్ లోనికి వెళతావు, తరువాత దీనికి తిరిగి
వసాత్వు. అదియే ఒక కల.
58 అయితే ఒక దీరఘ్దరిశ్కి, రెండు మనసాస్కుష్ సరిగాగ్ కలిసికటుట్గా
ఉంటాయి. నీవు ఈ ఐదు జాఞ్నేందియాలను దాటి వెళల్వు, నీవు ఇంకా ఐదు
జాఞ్నేందియాలలోనే ఉంటావు, సరిగాగ్ అకక్డే నిలువబడి, మరియు ఏమి
జరుగుచునన్దో సాత్వు. శారా, మీరు మీయొకక్ జాఞ్నేందియాలను
విడిచిపెటట్రు. నీవచచ్టే ఉంటావు, నీవు ఎకక్డునాన్వో ఎరుగుదువు మరియు
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నీవేమి చేయుచునాన్వో, ఏమి మాటాల్డుచునాన్వో నీ మాటలను నీవెరుగుదువు.
ఇపుప్డు, అది ఒక—ఒక ముందుగా నిరణ్యించబడిన వరమైయునన్ది.
“వరములు మరియు పిలుపులు మారుమనసుతో సంబంధము లేకుండా
అనుగర్హించబడతాయి.” శారా, దేవుడు దానిని చేసాత్డు. నీవు నిదర్లోనికి
వెళల్వు; నీ యొకక్ రెండు కళుళ్ తెరచి, నిలుచ్ని ఉంటావు, నేరుగా నిదానించి

త్, నీవు దేనినైతే సుత్నాన్వో దానినివైపు సాత్వు. శారా? కావున
ఒక—ఒక దరశ్నమనేది, నిజానికి అది దేవుని నుండి వసుత్ంది.
59 నేడు మనము నిదిసుత్నాన్ము. అదియే నేటి పర్పంచముతో ఉనన్
సమసయ్యైయునన్ది, అది నిదించుచునన్ది. మరియు చాలామంది పర్జలు
నిదించుటకు ఇషట్పడతారు. అయితే నేను, నేను దీనిని మీకు చెపాత్ను,
పరలోకములో పడకలు ఉండవు. మనము పరలోకమునకు వెళిల్న పిమమ్ట
మనము నిదించము, ఎందుకనగా అకక్డ రాతి అనేది ఉండదు. అకక్డ
రాతి ఉండదు, కావున నీవు పరలోకము వెళాల్క నిదర్ చేయనవసరం లేదు,
ఎందుచేతననగా అకక్డ పడకలు ఉండవు.
60 అయితే గమనించండి, మన—మన మనసాస్కిష్ అనేది ఆయన
కొరకు మారుప్చెందినపుడు, దేవుడు మనలో ఉనన్ పర్తీ భాగమును
ఉపయోగించుకొనగలడు. మనము కలిగియునన్ సమసత్ము, అది దేవుని యొకక్
హసాత్లలోనికి సం రణ్ముగా ఇవవ్బడినపుప్డు, మరియు ఆయన యొకక్ సేవకు
మారుప్ చెందినపుడు, ఆయన మనలను కలల దావ్రా ఉపయోగించుకొనగలడు,
ఆయన మనలను మాటల దావ్రా ఉపయోగించుకొనగలడు, ఆయన మన
యొకక్ అనిన్ జాఞ్నేందియాలను ఉపయోగించుకొనగలడు. మరియు మనము
కలిగియునన్ సమసత్మును, దేవునికి మారచ్బడినపుప్డు, అపుప్డు దేవుడు
దానిని ఉపయోగించుకొనగలడు. మీరు దానిని నముమ్చునాన్రా? శారా,
మన యొకక్ సమసత్మును ఆయనకు మారచ్బడినపుప్డు, ఆయన దానిని
ఉపయోగించుకొనగలడు. మన యొకక్ సమసత్మును మారచ్బడినపుడు, కైసత్వులు
ఈ దినమున డా ఆతమ్ సంబంధమైన కలలను డగలరు, అది ఏదోఒక
అరథ్మును కలిగియుంటుంది, అది జరుగబోవు సంగతులను తెలియజేయును.
అది సతయ్మని మనమెరుగుదుము.
61 ఒక ఆతమ్సంబంధమైన కల అనువదించబడినపుప్డు, సరిగాగ్
అనువదించబడినపుప్డు, అది ఒక దరశ్నములాంటిదే. మరియు దరశ్నమనగా
ఏమిటి? దరశ్నమగా జరుగబోవు సంగతులను ముందుగానే తెలియజేసేది;
ఒక విషయమును అది జరుగుటకు ముందుగానే అది చెపుప్ను. అది సతయ్మా
కాదా అనే విషయమును దేవుడు ఎలల్పుప్ ని పించే మారగ్ము అదియే, లేదా
ఆ వయ్కిత్ (పాత నిబంధనలో అది ఉనన్ది) అతడొక పర్వకత్ని అనుకొనినటల్యితే,
అతడు చెపిప్నది జరుగవలసియునన్ది. పిమమ్ట వారు తెలుసుకొనెదరు; ఈ
మనుషుయ్డు దీనిని చెపిప్నచో, ఇది నిరంతరం నెరవేరు నే ఉంటుంది. ఇపుప్డు,
ఆ యొకక్ మనుషుయ్ని మీద చేతులు పెటట్బడటము మాతర్మే కాదు, లేక అతనిని
కదిలించుట కాదుగాని, అది ఒక—ఒక వరమును అతనికి ఇచుచ్ట; అతడు ఆ
యొకక్ వరముతో జనిమ్సాత్డు, అతడు పుటిట్నపుప్డే లేదా పుటట్డానికి ముందుగానే
అతనిలో ఆ వరము పెటట్బడియుంటుంది.
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62 పర్వకత్యైన యెషయా వైపు డండి, యోహానును రిచ్
పర్వచించియునాన్డు, అతను పుటుట్టకు ఏడువందల పనెన్ండు సంవతస్రాల
ముందు పర్వచించెను, అతని రిచ్ ఇలా చెపప్బడినది, “అరణయ్ములో కేకవేయు
ఒకని శబద్ము.”
63 యిరీమ్యా వైపు డండి, అతడు తన తలిల్ గరభ్మందు

పింపబడకమునుపే, అతడు ఇంకా అకక్డ ఉండగానే, దేవుడు
చెపిప్యునాన్డు, “నేను నినున్ ఎరుగుదును, నినున్ శుదీధ్కరించియునాన్ను
మరియు జనములకు పర్వకత్గా నినున్ అభిషేకించియునాన్ను.” శారా?
“వరములు మరియు పిలుపులు అనేవాటి విషయములో దేవుడు
పశాచ్తాత్పపడడు.”
64 దానితో పనిచేయుటకు అకక్డ ఏదోఒకటి ఉనన్టల్యితే, ఆ పనిచేయునది
మీరు మాతర్మే. అనగా అకక్డ పనిచేయుటకు ఒక కుడిచేయి కావలసినచో,
మరియు నీవు ఒక కుడిచేయిని కలిగియుంటే, అపుప్డు ఆ కుడిచేయి దేవుని
యొకక్ రాజయ్ము కొరకు పనిచేయనివువ్. చుటకు నీవు నేతర్ములను
కలిగియునన్చో, పిమమ్ట సరియైన విషయములు డుము; పెదవులు,
మాటాల్డుటకు సవ్రము ఉనన్చో, సరియైన విషయములను మాటాల్డుము. అది
ఏమైనపప్టికి, సరియైన విషయములనే చేయుము. నీ యొకక్ సమసత్మును
దేవునికి ఆయన యొకక్ మహిమ కొరకు మారచ్ండి.
65 భవిషయ్తుత్ విషయాలు అవి జరగడానికి ముందే అది తెలియచేసుత్ందని
ఇపుప్డు మనము కనుగొనాన్ము. అది పుకు ఎంతో వింతగా ఉంటుంది,
శిశువైన యేసు యొకక్ శేయసుస్ కోసం సరవ్శకిత్గల దేవుడు ముందుగానే
చెపిప్యునాన్డు, మరియు ఏమి చేయవలెనో అని దానిని ఒక కల దావ్రా
బయలుపరిచియునాన్డు. ఇపుప్డు ఆ దేవుడు, ఈ దివ్తీయమైన మారగ్ములో,
ఆయన యొకక్ సవ్ంత కుమారునికి, యోసేపునకు ఒక కల దావ్రా
బయలుపరచెను. ఆయన చేసెనని పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపుప్చునన్ది. అవునండి.
ఇపుప్డు, యోసేపు ఒక మంచివాడు, అతడు దావీదు కుమారుడు, అతడు
మరియకు పర్ధానము చేయబడాడ్డు.
66 ఇపుప్డు మనము ముందుకు వెళుల్ ఉండగా దీనిని నేను మీకు చెపెప్దను.
“పర్ధానము చేయుట” అనేది రుప్లో, వివాహముతో సమానము, నిశిచ్తారథ్ము
లాంటిది. నిశిచ్తారథ్ము జరిగిన వెంటనే వారికి—వారికి వివాహము అయినటేట్. ఆ
యొకక్ పవితర్మైన పర్మాణము వారిమధయ్న చేసినపుడు, దివ్తీయోపదేశకాండము
22:23 చదవండి, మరియు నీవు దానిని కనుగొనగలవు, అదేమనగా ఈ
యొకక్ సీత్ మరియు పురుషుడు ఇదద్ వివాహానికి అంగీకరించినపుడు (ఇంకా
వారు వివాహ పర్మాణాలు చేయలేదు, నెలల తరువాత అవి జరుగవచుచ్),
వారు ఆ యొకక్ పర్మాణానిన్ అయినా బర్దద్లుచేసినటల్యితే, వారు వయ్భిచారము
చేసినవారగుదురు. అది నిజము. వారు పర్ధానము చేయబడినపుడు, వారు
వివాహము చేసుకొనినటేల్. అయితే వారు భారాయ్భరత్ల వలే జీవించుటకు చటట్ము
వారికి ఇంకా హకుక్లను ఇవవ్లేదు, అయితే దేవుని యెదుట, ఒకరికొకరు
పర్మాణము చేసినపుడు, వారి మాటలు దేవుని రాజయ్ములో ముదించబడినవి.
మరియు, వాటిని అతికర్మించినచో, వారు వయ్భిచారము చేసినవారే. మరియు
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ఇపుప్డు యోసేపు మరియకు “పర్ధానము” చేయబడెను. సేవకులైన సహోదరులు,
దీనిని మీరు సరిగాగ్ చదివినచో, ఈ యొకక్ వివాహము మరియు పరితాయ్గము
విషయములో మీకు సప్షట్త వసుత్ంది, అయితే—అయితే ఇది నేటి పర్జల మధయ్
ఎంతో కఠినముగా, భినన్ముగానునన్ది. ఇపుప్డు యోసేపును గమనించండి, ఆమె
యొకక్ భరత్, అతడొక నీతిమంతుడు, శారా, ఇది అతికర్మించరాదని ఇపుప్డు
మనము కనుగొనాన్ము.
67 ఆమె చెపిప్నది, తపప్క అతనికి చెపిప్యుండును. ఈ యౌవవ్న
కనయ్క, అందగతెత్, యౌవవ్న దా కనయ్క…నేను డగలిగినంతవరకు,
మనమందరము ఇచచ్ట పెదద్లమైయునాన్ము. ఆమె తలిల్ కాబోవుచునన్ది.
మరియు యోసేపు ఆమెతో వెళుల్ , దీనిని గమనించాడు, నిసస్ందేహముగా,
అతడు ఆమెకు పర్ధానము చేయబడిన తరువాత గమనించాడు, ఆమె తలిల్
కాబోతునన్దని అతడు కనుగొనెను. ఇపుప్డు, అతడు ఒక నీతిమంతుడు,
అతడు నీతిమంతుడని పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపుప్చునన్ది. ఆమె తనయొకక్
నిరోద్షతవ్మును అతనికి తపప్క చెపేప్ ఉంటాది. పియమైన సీత్, అతనితో ఇలా
చెపుప్ట నేను వినగలను, “యోసేపు, నా పియమైన సేన్హితుడా, నా పియమైన
భరాత్, నేను ఈ విషయములో నిరపరాధిని.” మరియు ఆమె తన యొదద్కు వచిచ్న
గబియేలను పర్ధాన త యొకక్ దరశ్నమును రిచ్ అతనితో చెపేప్ ఉంటాది,
అవేవనగా పర్ధాన తయైన గబియేలు ఆమెను దరిశ్ంచుట, మరియు అతడు
ఈ గొపప్ చనలతో ఆమెను దరిశ్ంచుటను, ఏమి జరుగబోవుచునన్దో అతడు
దానిని గురించి ఆమెకు తెలియజేయుటను రిచ్ చెపేప్ ఉంటాది.
68 మరియు అటుపిమమ్ట మనము గమనించినదేమనగా, ఈ దరశ్నము
ఆమెకు వచిచ్న తరువాత, దేవ త యొకక్ సందేశముకు ఆమె బహుగా
ఆనందించెను, అది ఆమె దయలో ఉనన్టువంటి కొండ పాంతములోనికి
తీసుకొనిపోయెను; ఆమె సవ్సథ్లమైన నజరేతు నుండి, నజరేతు పటట్ణము, చినన్
పటట్ణము.
69 మరియు ఆమె అచచ్టికి వెళిల్నపుడు, ఆమె యొకక్ బంధువైన ఎలీసబెతు

డా తలిల్ కాబోవుచునన్ది (ఆమె అపప్టికే ఆరు నెలలు గరభ్వతి), ఆమె గొడాలుగా
పిలువబడినది.
70 ఆమె యొకక్ భరత్యైనటువంటి జెకరాయ్, దేవాలయంలో యాజకుడు.
మరియు అతడు ఒక దినాన దేవాలయములో అరప్ణ అరిప్సుత్ండగా, అతడు

పము వేయుచుండగా, లేదా బయట చెపిప్న పర్జల యొకక్ పారథ్నలపై
అరిప్సుత్ండగా. పర్భువు యొకక్ తయైన గబియేలు; ఇపుప్డు, అతడు
అంతవరకు ఏ విధమైన సహజాతీతమైన దానిని డలేదు, కొనిన్ సంవతస్రాల
తరబడి, వందల సంవతస్రాలుగా అటిట్ది లేదు. అయితే ఇచచ్ట గల బలిపీఠము
యొకక్ కుడివైపున దేవ త నిలొచ్నియునన్ది, మరియు అతని భారయ్ గరభ్ము
ధరించి ఒక కుమారుని కనునని, మరియు అతనికి “యోహాను” అని పేరు
పెటుట్దువనియు అతనికి చెపెప్ను. మరియు మనందరికీ ఆ కథ తెలుసు.
71 మరియు పిమమ్ట ఆరు మాసములు గతించిన తరువాత గాబియేలు
మరియను డా నజరేతులో దరిశ్ంచెను, మరియు తన బంధువురాలైన
ఎలీసబెతును రిచ్ డా చెపెప్ను. మరియు వెంటనే, మరియ ఈ గొపప్
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రహసాయ్నిన్ తన హృదయములో కలిగియుండి, ఏమి జరుగబోవుచునన్దో ఎరిగి,
తన బంధువగు ఎలీసబెతును డటానికి కొండలలోకి వెళుల్టకు తవ్రపడినది.
72 మరియు ఎలీసబెతు తనకుతాను దాగుకొనియునన్ది, ఎందుచేతననగా
ఆమె తానునన్ సిథ్తిలో బయట మనుషుయ్లకు కనపడదలచుకోలేదు, మరియు
ఆమె తనకుతాను ఆరు మాసములు దాగుకొనెను. ఇపుప్డు, లేఖనములను
నేను అరథ్ము చేసుకునన్ పర్కారము, ఆమె కలత చెందెను, ఎందుకనగా ఆమె
గరభ్ములోనునన్ శిశువుకు ఆ సమయానికి జీవము లేదు. మరియు అలాంటి
సిథ్తిలో ఒక గరభ్సథ్ శిశువు కదలకపోవడం అనేది అసాధారణమైనది, ఓ, కనీసము

డు లేదా నాలుగు నెలల నుండే కదలవలెను. అయితే ఇపుప్డు అది ఆరు
మాసాలకు వచిచ్నది, అయినపప్టికీ ఆ శిశువు కదలలేదు. అయితే ఎలీసబెతు
మరియు మరియ ఇదద్ ఒకరినొకరు కలుసుకునన్పుడు, వారు, సందేహము
లేదు, వారు ఒకరినొకరు కౌగిలించుకునాన్రు, ఒకరినొకరు అకాక్చెలెల్లల్ వలే
హతుత్కునాన్రు, మరియు—మరియు ఒకరినొకరు చుకొనుటకు చాలా
సంతోషించిరి. మరియు వారు ఏమి చెపుప్కునాన్రో మనము ఒకసారి ఆలోచిదాద్ం.
ఎలీసబెతు మరియతో ఇలా చెపుప్ట నేను వినగలను, “ఓ, డారిల్ంగ్, నీవు చాలా
అందముగా కనబడుచునాన్వు.”

మరియు మరియ చెపెప్ను, “నీవు తలిల్వి కాబోవుచునాన్వని నాకు
తెలియునని, నీకు తెలియునా?”
73 “అవును, ఇది ఒక రకముగా ననున్ కలవరపరచినది, మరియు ఇపుప్డు ఆరు
మాసములు, అయినా శిశువు ఇంకా కదలలేదు.”
74 “ఓ, అయితే నేను నీకొక విషయము చెపప్వలసియునన్ది, నేను దీనిని
ఎకుక్వసేపు ఉంచుకోలేను!”
75 నీకు తెలుసా, దేవునితో నీవు దరిశ్ంచినపుడు (సంపర్దించినపుడు)
అకక్డ ఏదో జరుగుతుంది, దానిని రిచ్ నిశచ్లంగా ఉండలేరు మీరు.
నిజమైన, వాసత్వమైన మారుప్ మీకు జరిగితే, దానిని రిచ్ ఏదో ఒకటి
చెపప్వలసియునాన్రు. మీరు ఎకక్డునాన్ నేను లెకక్చేయను, మీరు దీనిని ఎకక్డో
ఒకచోట వయ్కత్పరచవలసియునాన్రు.
76 మరియు ఆమె ఇలా చెపుప్ట నేను వినగలను, “నీకు చెపప్టానికి నా వదద్ ఒకటి
ఉనన్దని నీకు తెలియునా. నేను డా ఒక శిశువును కనబోవుచునాన్ను!”
77 “ఓ,” ఎలీసబెతు చెపెప్ను, “నేను అలా భావించను…నీవెందుకు మముమ్లను
వివాహానికి ఆహావ్నించలేదు, నీవు మరియు యోసేపు, చివరకు ఎపుప్డు
పెండిల్చేసుకొనాన్రు? మీకు పర్ధానము అయినది అని నాకు తెలియును, అయితే
పెండిల్కి మీరు ననున్ ఎందుకు ఆహావ్నించలేదు?”

“ఓ, మాకు ఇంకా వివాహము కాలేదు.”
“మరి నీవు శిశువును కనబోవుచునాన్వు కదా?”
“అవును!”
“మంచిది, మరియా, నేను—నేను—నేను దానిని సరిగాగ్ అరథ్ం

చేసుకొనలేకునాన్ను.”
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78 “నీకు తెలుసా, పర్భువు యొకక్ త గబియేలు నాకు పర్తయ్కష్మైనది. నీవు
గరభ్ము దాలెచ్దవని అతడే నాకు చెపెప్ను. అతడే నాకు చెపెప్ను. పరిశుదాధ్తమ్ ననున్
కముమ్కొనునని అతడు నాకు చెపెప్ను; మరియు ఆ పరిశుదధ్మైనది నాలోనుండి
పుటుట్నని, ఆయన దేవుని కుమారుడని నాకు చెపెప్ను. మరియు ‘ఆయనకి నేను
“యేసు” అని పేరు పెటుట్దునని, ఎందుకనగా తన పర్జలను వారి పాపము నుండి
ఆయనే రకిష్ంచును’” అని చెపెప్ను.
79 మరియు మొటట్మొదటి సారిగా, ఆ యొకక్ అదుభ్త నామము మానవ
పెదాల నుండి పలుకబడినది; చినన్ యోహాను, తన యొకక్ తలిల్ గరభ్ములో
మృతునిగా ఉనన్వాడు, ఆనందముతో గంతులు వేసెను, మరియు తన తలిల్
గరభ్ములో చనిపోయిన అతను పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకొనెను. యేసుకీసుత్
యొకక్ నామము పలుకుటలోని శకిత్, తన తలిల్ గరభ్ములో మృతునిగా ఉనన్
శిశువును తిరిగి జీవమునకు తెచిచ్నటల్యితే—తెచిచ్నటల్యితే, ఆయన ఆతమ్
వలన జనిమ్ంచి, ఆయన యొకక్ సేవకునిగా పర్కటించుకొనుచునన్టువంటి
సంఘమునకు అది తపప్క ఏమి చేయును? ఎలీసబెతు అలా ఆశచ్రయ్పో , ఆమె
మరియ వైపు త్, ఆమె చెపెప్ను, “నా పర్భువు యొకక్ తలిల్ నా యొదద్కు వచుచ్ట
నాకు ఏలాగు పాపిత్ంచెను? నీ శుభవచనము నా చెవిని పడగానే, గరభ్ములోనునన్
నా శిశువు ఆనందముతో గంతులు వేసెను.” యోహాను తన తలిల్ గరభ్మునందే
పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవాడై జనిమ్ంచెను, యేసుకీసుత్ యొకక్ నామము దావ్రా! ఈ
యొకక్ శిశువు ఎలాంటివాడుగా ఉండునో.

నిసస్ందేహముగా ఆమె ఈ విషయానిన్ యోసేపుకు వివరించెను.
80 ఇపుప్డు డండి, యోసేపు, ఒక నీతిమంతుడుగా, ఒక రకముగా
ఆశచ్రయ్పోయెను, “ఇపుప్డు నాకు తెలుసు, ఆమె వయ్భిచారము చేసినటుల్
పటుట్బడితే, ఆమెకు జరుగబోవు మొదటి విషయం ఏమిటంటే, ఆమె రాళల్తో
కొటట్బడాలి. ఆమె…”
81 వారు ఆ విధముగా జీవించలేరు.బైబిలు దానిని చెపుప్చునన్ది, “పర్ధానము
చేయబడిన ఒక కనయ్క, నగరములో ఉండినపుడు, ఒక పురుషుని దావ్రా
చెరుపబడినచో, అపుప్డు ఆమె కేకలు వేయనిచో, అపుప్డు వారిదద్రిని కలిపి
రాళల్తో కొటిట్, చంపవలెను. అయితే ఆమె గామములో మరియు పొలములో
ఉండి, ఆమె కేకలు వేసినా, ఆమెను ఎవ విననిచో, అపుప్డు ఆ మనిషి
చంపబడవలెను, గాని ఆమె బర్తుకును.” ఇపుప్డు, దానియొకక్ శికష్ అనేది
దివ్తీయోపదేశకాండము 22లో ఉనన్ది, కొదిద్ నిమిషముల కితమే దానిని
చదవమని మీకు చెపిప్తిని.
82 ఇపుప్డు గమనించండి, ఇందులో, ఆమె వివాహము కాకుండానే, తలిల్
కాబోవుచునన్దని మనము కనుగొనాన్ము. కావున, యోసేపుకు, అది ఎలా
కనిపిసుత్ందంటే, అపహాసాయ్ల నుండి అవహేళనల నుండి తపిప్ంచుకోవడానికి
అతనిని తన రకష్ణ కవచంలా చేసుకోవడానికి పర్యతిన్ంచుచునన్టుల్
కనిపిసుత్నన్ది, శారా, యోసేపు ఆమె యొకక్ కవచం; ముందుకు వెళిల్, ఎలాగైనా
ఆమెను పెండిల్ చేసుకొనవలసియునాన్డు, అయితే కుటుంబ సంబంధాల
పర్కారముగా భరత్గా ఉండుటకు కాదుగానీ, ఆమె రకష్ణగా ఉండుటకే, అది
ఉండుటకు…అతను ఆమెకు ఒక—ఒక కవచంగా ఉండుటకు.
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83 అతడు ఆమెను నమామ్లని కోరుచునాన్డు, నేను—నేను దానిని నిజముగా
నముమ్చునాన్ను. అతడు ఆమెను నమామ్లని కోరుచునాన్డు, అయితే ఆమె యొకక్
కథ అనేది అసాధారణమైనది. నముమ్టకు ఆ విశావ్సికి అది ఎంతో కఠినముగా
ఉనన్ది.
84 మరియు జనులారా మీరు ననున్ కష్మించండి. నేటి దినమున ఇది
అలాగేయునన్ది! పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్ యొకక్ కథ నేడు మి మీద, సంఘములో,
సంసథ్లకు మరియు సంఘశాఖల మనసుస్ గలవారికి ఎంతో అసాధారణముగా
ఉనన్ది; ఇంకా వారు దానిని నమామ్లని కోరుచునాన్రు, అయితే అది చాలా
అసాధారణమైనదిగా మరియు అది చాలా అదుభ్తముగా ఉనన్ది. అయితే అదియే
సతయ్మై యునన్ది! ఇది ఈలాగు ఉండునని పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపుప్చునన్ది,
మరియు ఇది ఇచచ్ట ఉనన్ది. చాలామంది కొనిన్ రకాలైన సిదాధ్ంతములో
పెనవేయబడియునాన్రు, నిజముగా దానిని నమామ్లనుకుంటునాన్రు, అయితే
అది చాలా అసాధారణముగా ఉనన్ది అతడు దానిని చేయలేడు. ఏమి చేయవలెనో
అతనికి—అతనికి—అతనికి తెలియదు. అతడు యోసేపు వలే ఇబబ్ందికర
పరిసిథ్తిలో ఉనాన్డు.
85 పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపుప్చునన్దేమనగా, “అతడు ఈ విషయాలను
ఆలోచి త్ ఉండగా,” డండి, అతడొక మంచివయ్కిత్, మరియు అతని యొకక్
సవ్ంత పేరు చెడుగా అవావ్లని అతడు కోరుకోవడం లేదు; ఇంకా అతనికి తెలుసు,
ఆ విధముగా ఆ సీత్ ఉండినటల్యితే, అతడు ఆమెను వివాహము చేసుకొనలేడు,
ఆమె వేరొక పురుషుని దావ్రా తలిల్ అగుచునన్ది. “మరియు ఇంకా,” అతడు ఇలా
చెపెప్ను, “ఆ యొకక్ అమాయకపు చినన్ సీత్, ఆమె యొకక్ జీవితము ఒక లిలీల్
పుషప్ము వలే ఎంతో పవితర్ముగా ఉనన్ది, మరియు ఆమెను నేను విశవ్సించాలని
కోరుచునాన్ను, అయితే ఏమి చేయవలెనో నాకు—నాకు తెలియుటలేదు.”
86 “ఈ విషయముల మీద అతడు ఆలోచి త్ ఉండగా, ఆమెను రహసయ్ముగా
విడనాడ ఉదేద్శించెను. అతడు చెపెప్ను, ‘దీని రిచ్ ఏ విధమైన గొపప్ కలత
జరుగుటకు నేను కారణం కా డదు.’” ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, అతడు ఇంకా
వివాహ పర్మాణము చేయలేదు, గాని పర్ధానము చేయబడాడ్డు. అయితే ఆమెను
రహసయ్ముగా విడనాడ ఉదేద్శించెను. మరియు అతడు ఈ విషయముల రిచ్
ఆలోచి త్ ఉండగా, ‘ఆమెను రహసయ్ముగా విడనాడాలని’ ఆలోచి త్ ఉండగా,

శారా, అతనికి తెలిసినంతటిలో అదియే మంచిదని అనుకొనాన్డు, అతడొక
నీతిమంతుడు మరియు మంచి మనిషి.
87 సహోదరీ సహోదరుడా, నేను దీనిని చెపప్నివవ్ండి. నీవు నీతిమంతుడవైనచో,
నీ హృదయములో నీవు నిజాయితీగా ఉనన్టల్యితే, అపుప్డు దేవుడు ఆ
విషయమును నీకు పర్తయ్కష్పరచవలసిన బదుద్డైయునాన్డు.
88 యోసేపు, ఆమె యొకక్ భరత్, ఒక నీతిమంతునిగా ఉండి, ఆ విషయములను
ఆలోచి త్ ఉనాన్డు. నేను చెపిప్నటుల్గా, అది చాలా అసాధారణముగా ఉనన్ది.
అతడు—అతడు వాటిని విశదీకరించలేకపోయెను. “ఆ విషయములు అలా
ఎలా ఉండగలవు?” అయితే సందేహము లేదు, అతడు రొచ్ని దాని రిచ్
పారిథ్ంచెను, దానిని రిచ్ లేఖనములలో చదివాడు. “ఈ విషయములు అలా
ఎలా ఉంటాయి?” అతడు చదువుచుండగా, పర్భువు యొకక్ త, అతనికి కలలో
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కనిపించెను. అతడు ఒక పర్వకత్ కాదు. మరియు ఆ దినాలలో మి మీద ఒకక్
పర్వకత్ డా లేడు, యెహోవాఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తో అతని యొదద్కు
వచేచ్ ఒకక్ వయ్కిత్ డా లేడు, కావున దేవుడు రెండవ మారాగ్నిన్ ఎనున్కునాన్డు.
ఆ కారణం చేతనే దేవుడు తన సొంత కుమారుని రకిష్ంచుటకు కల దావ్రా ఒక
మనిషితో మాటాల్డెను; మరియు ఆయనను ఐగుపుత్లో ఉంచెను, మరియు అకక్డ
నుండి బయటికి పిలిచెను; జాఞ్నులు నుండి ఆయనను దాచెను, లేక ఆ జాఞ్నులు
వేరే మారగ్ములో వెళిల్పోయిరి. ఆ దేశములో ఏ పర్వకత్ డా లేడు, కావున ఆయన
రెండవ విధానమైన కల దావ్రా వయ్వహరించెను. అయితే అకక్డ కొంతమంది
దీరఘ్దరుశ్లుగా ఉండుటకు పుటట్లేదు గానీ, అయితే వారు మంచివారు, మరియు,
వారు వాటిని చేసినపుప్డు, దేవుడు వారిని వారి యొకక్ ఉప మనసాస్కిష్ సిథ్తిలో
దరిశ్ంచి, తనను తాను బయలుపరచుకొనెను.
89 మీరు దేవునికి సమరిప్ంచుకొనినచో, దేవుడు తననుతాను మీకు
బయలుపరచుకొనే అనేక మారాగ్లను ఆయన కలిగియునాన్డు. శారా?
కాకపోవచుచ్, నీవు ఒక పర్వకత్వు కాకపోవచుచ్, నీవు ఒక బోధకునివి కాకపోవచుచ్,
నీవు ఒక సండే క్ల్ బోధకునివి కాకపోవచుచ్, నీవు ఒక పర్సంగీకునివి
కాకపోవచుచ్, అయితే దేవుడు తననుతాను నీకు బయలుపరుచుకొనుటకు
మారగ్ములను కలిగియునాన్డు, మీరు శారా. అది కల దావ్రా కావచుచ్, అది
ఇంకొక మారగ్ము దావ్రా కావచుచ్, యోసేపు సమరిప్ంచుకొనన్రీతిగా నినున్ నీవు
సమరిప్ంచుకొనినటల్యితే ఆయన నీకు బయలుపరచుకొంటాడు.
90 ఆయన ఇలా చెపాప్డనుటలో సందేహము లేదు, “ఓ గొపప్ యెహోవా, దేవా,
నేను—నేను దావీదు యొకక్ వంశములో నుండి వచాచ్ను. మరియు నేను—
నేను ఒక నీతిమంతుడను; నీవు దేనినైతే చెపిప్యునాన్వో అది నిజమని నేను
నముమ్చునాన్ను. మరియు నేను ఇకక్డ కలిగియునన్ నా యొకక్ చినన్ పియురాలు,
నేను ఆమెకు పర్ధానము చేయబడితిని. నేను, ఎలాగైనా ఆమెను విడిచిపెటాట్లి,
లేకపోతే నేను—నేను వయ్భిచారము చేసినవాడనౌతానేమో. మరియు ఆమె తలిల్
కాబోవుచునన్ది, మరియు ఆమెను ఒక భారయ్గా నేనెరుగలేదు. ఈ విషయాలనీన్
ఏమిటి పర్భువా?”
91 డండి, అతడొక పర్వకత్ కాదు, కావున ఆయన ఇతనితో ఆ విధానములో
మాటాల్డలేడు. కావున ఆయన—ఆయన అతనిని నిదర్పోయేటటుల్గా చేసి,
మరియు పర్భువు యొకక్ తను కలలో అతని యొదద్కు పంపించెను.
ఆమేన్. పర్భువు యొకక్ త కలలో అతని యొదద్కు వచిచ్, అతనిని తాకెను,
మరియు చెపెప్ను, “దావీదు కుమారుడవైన యోసే , నీ భారయ్యైన మరియను
చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఏలయనగా ఆమె పరిశుదాధ్తమ్ వలన గరభ్ము
ధరించినది.” అకక్డే నీవునాన్వు, “ఆమెలో ఉనన్ది ఎవరో ఒక మనిషి దావ్రా
అయినది కాదుగానీ పరిశుదాధ్తమ్యే దానిని చేసినది. ఆ సీత్ సతయ్మే చెపిప్నది.
ఈ అసాధారణమైన కథ, ఈ అసాధారణమైన విషయము యోసేపుకు జరిగినది,
అకక్డ మీరంద చీలచ్బడాడ్రు, ఎందుకనగా అది పరిశుదాధ్తమ్ వలన జరిగినది.”
92 ఓ, ఆ అదే దేవుడు ఈ రాతి ఇంక జీవి త్ ఉనాన్డు! నీవు ఇంక ఉప
మనసాస్కిష్ని కలిగియునాన్వు. మరియు నీవు…కైసత్వులైన మీరు, ఆ విషయము
మీకు అసాధారణముగా అనిపించవచుచ్, మీరు చుచునన్ విషయము, అది
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ఇంక కచిచ్తముగా దేవుని యొకక్ వాకయ్ముతో సరిగాగ్ ఉనన్చో, పిమమ్ట దేవుడు
ఆ అసాధారణమైన విషయాలను అనేక మారాగ్లలో పర్తయ్కష్పరచగలడు.
93 కావున ఆయన యోసేపునకు చెపెప్ను, “దావీదు కుమారుడవైన యోసే ,
నీ భారయ్యైన మరియను చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము.” గురుత్ంచుకోండి,
ఆమె ఇదివరకే అతని భారయ్ అయినది. “నీ భారయ్యైన మరియను చేరుచ్కొనుటకు
భయపడకుము ఏలయనగా ఆమె పరిశుదాధ్తమ్ వలన గరభ్ము దాలిచ్నది.”
94 పిమమ్ట దేవుడు ఆయన యొకక్ తను పంపి, దానిని పర్తయ్కష్పరచెను,
ఆయన పర్తయ్కష్త యొకక్ కల యోసేపునకు వచిచ్యునన్ది; దానిలో ఏ విధమైన
మరమ్ము లేదని అతడు గర్హించెను. దేవ త అతని యొదద్కు కలలో వచెచ్ను.
అతడు ఆ దేవ తను తన కలలో చెను.
95 ఇపుప్డు, ఒక పర్వకత్, లేక దీరఘ్దరిశ్, నిదర్లోనికి వెళల్నవసరం లేదు, ఇకక్డ
దేవ త నిలువబడటం అతడు సాత్డు. అయితే వేరొక వయ్కిత్ నిదర్లోనికి వెళిల్,
అతడు నిదర్లో దేవ తను సాత్డు.
96 మరియు ఆ త చెపెప్ను, “ఇపుప్డు, యోసే , అకక్డ ఏ విధమైన
చికుక్ముడి లేదు, దీనిని నీ కొరకు అనువదించే వారెవ లేరు. కావున,
దీనిని రిచ్ నేను నీకు చెపెప్దను. దీనిని నేను నీకు వాసత్వముగా

పించబోవుచునాన్ను, ఎందుచేతననగా వాసత్వముగా పించుటకు ఎవ
లేరు గనుక. ఇపుప్డు నీ భారయ్యైన మరియను చేరుచ్కొనుటకు భయపడవదుద్,
ఎందుచేతననగా ఆమె పరిశుదాధ్తమ్ వలన గరభ్ము దాలిచ్నది.”
97 పిమమ్ట యోసేపు తన యొకక్ నిదర్లోనుండి లేచినపుడు, ఓ, ఇపుప్డు, తన
యొకక్ హృదయము తనమైన విశావ్సముతో ఎటుల్ నింపబడెనో గదా. అతడు
నమామ్లని కోరుకొనిన ఆ విషయము, ఆ మరమ్ము అది అతనిని కలవరపరచినది,
అయితే ఆ విషయమును నముమ్టకు అతడు ధైరయ్ము వహించెను, అది చాలా
అసాధారణమైనది, ఇంకా అది అతనికి కలలో తెలియపరచబడెను. తన
విశావ్సము అతని జీవితంలోనికి పుటుట్కొచిచ్నది. ఓ, మై! అతడు దేవునియందు
విశావ్సముంచెను. అతడు తన భారయ్యందు నమమ్కముంచెను, పిమమ్ట;
వారిదద్ దేవునియందు విశావ్సముంచిరి, తన భారయ్ను పేమించెను, మరియు
అతడు పేమించిన ఆమెలోనే పేమను కలిగియుండెను. దానిని రిచ్ మరి
ఎలాంటి పర్శన్ అతనికి లేదు, ఎలాంటి పర్శన్ అతనికి లేదు. అది పర్భువు యొకక్

త అని అతనికి తెలియును. అతని యొకక్ మనసులో ఎలాంటి పర్శన్ ఉనన్దో
దేవుడు ఖచిచ్తముగా దానినే అతనికి బయలుపరచెనని తెలుసుకొనియునాన్డు,
కావున పర్శన్లనిన్ పోయినవి.
98 మరియు నీ మనసులో ఉనన్టువంటి పర్శన్కు, దేవుడు, ఆయన చేయాలని
కోరుకొనే దానిని ఏ విధానములోనైనా నీకు బయలుపరుసాత్డు, ఇక
ఎంతమాతర్ము సందేహం ఉండదు, దానిని రిచ్ ఇక ఏ పర్శాన్ ఉండదు.
ఇది ఒక పర్తయ్కష్త.
99 నీవు ఇచచ్ట లేఖనములో ఏదో ఒకటి చినపుడు, నీవు ఇలా చెపాత్వు,
“మంచిది, ఇపుప్డు, అది అపొసత్లుల కొరకు మాతర్మేనని నేను నముమ్చునాన్ను.
యేసు దానిని గతించిన దినాలలో చేసెనని నేను నముమ్చునాన్ను.”
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100 అయితే పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపుప్చునన్దేమనగా, “ఆయన నినన్ నేడు
నిరంతరము ఏకరీతిగానునాన్డు, ఆ అదే యేసు మారనివాడుగా నునాన్డు.”
పిమమ్ట అది నీకు ఒక పర్శన్గా అనిపించినపుప్డు, మరియు నీవు దానిని

రిచ్ ధాయ్నిసుత్నన్చో నీవు దానిని చేయలేకపోవచుచ్, మరియు ఆ విషయము
జరుగుట నీవు చి, దానిని రిచ్ నీవు ఆశచ్రయ్పోయిన యెడల; నీవు
యథారథ్వంతుడవైతే, పిమమ్ట పర్భువు యొకక్ త, ఏదో ఒక మారగ్ములో,
దానిని నీకు బయలుపరుచును. పిమమ్ట మరి ఇక ఎంతమాతర్మును పర్శన్గా
ఉండదు, అపుప్డు అది సతయ్మైయుంటుంది. ఓ! మరియు పిమమ్ట నీవు గటిట్గా
అరచి, శబద్ము చేయుదువు, “ఓ, నేను చాలా వందనసుత్డను!”
101 అది జరిగినపుప్డు యోసేపు ఎంత ఆనందించాడో నేను ఊహించగలను,
అది అంతా…ఆ మరమ్ము అంతా బయలుపరచబడినది. పిమమ్ట, ఇది
జరిగినపుడు, అతడు ఆనంది త్ ఉనాన్డు, ఎందుకనగా అతడు సంతోషముగా
ఉనాన్డు. ఇపుప్డు అతడు ఆమెను వెంటనే పెండిల్చేసుకొనుటను మనము
కనుగొనగలము. ఓ, అతనికి ఇక ఏ పర్శాన్ లేదు. అతడు మరియను తన
భారయ్గా చేరుచ్కొనెను; ఆ శిశువు జనిమ్ంచువరకు ఆమెను ఒక భారయ్గా
ఎరిగియుండలేదు. దానిని రిచ్ సంతోషించెను! మరియ యొకక్ రకష్ణ
కవచముగా ఉండుటకు అతను ఆనందించెను. ఆమె యొకక్ నిందను
భరించుటకు అతను సంతోషించెను.
102 యేసుకీసుత్ నినన్ నేడు నిరంతరము ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్డని ఒక
మనిషికి పర్తయ్కష్పరచబడినపుప్డు; ఎనిన్ సిదాధ్ంతాలు దానిని తొకిక్వేయాలని
పర్యతిన్ంచినా అనవసరం, నీవు రకష్ణ కవచంగా ఉండుటకు సంతోషిసాత్వు. నీవు
ఒక కవచంగా ఉండుటకు సంతోషిసాత్వు. వారు ఏమి చెపుప్కునన్ పరవాలేదు,
అగిన్ బాణాలను సహితం కొటుట్టకు నీవు ఒక పెదద్ కవచమునన్ది.
103 బయట వారి కొరకు నేను బిగగ్రగా చెపప్దలచుకోలేదు. వారు డా దీనిని
విననివవ్ండి, వారు వినవలసియునాన్రు. గమనించండి. అవునండి.
104 నీవు రకష్ణ కవచంగా ఉండుటకు సంతోషిసాత్వు. నీవు తలుపు దగగ్ర ఒక
చాపవు అని వారు ఎలా పిలచుకునాన్ పరవాలేదు, అది ఏ బేధమును చేయదు;
ఇది పర్భువు దావ్రా నీకు బయలుపరచబడినది. ఆయన యొకక్ వాకయ్ము దావ్రా
పర్భువు దీనిని నీకు బయలుపరిచెను, ఇది సతయ్మైయునన్ది; పిమమ్ట దానిని
తిరిగి జీవింపచేయుటకు, ఇది నీకు నిరాధ్రణ చేయబడినది. నీవు అంటావు, “ఇది
అచచ్టనునన్ది! ఇంకేది డా జరుగబోదు…”
105 దేవునికి ముఖాముఖిగా కలుసుకోకుండా ఏ మనిషీ ఎనన్ డా
సువారత్ను బోధించుటకు హకుక్ను కలిగిలేడు. అది నిజము. పరిశుదాధ్తమ్
బాపిత్సమ్మును పొందుకోకుండా వేదిక మీద ఏ మనిషి డా నిలువబడటానికి
లేదు. యేసు తన శిషుయ్లకు ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు, “మీరు పైనుండి శకిత్
పొందువరకు, యె షలేములోనే నిలిచియుండండి, అంతవరకు ఏమీ
బోధించవదుద్.” పరిశుదాధ్తమ్ వచిచ్నపుప్డు అది ఏమి చేసియునన్దో గమనించండి.
మరియు ఆ పరిశుదాధ్తమ్ అనేది దేవుడైయునాన్డు.
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106 యేసుకీసుత్ యొకక్ తండి పరిశుదాధ్తమ్యైయునాన్డు. మతత్యి, 2వ
అధాయ్యము 20వ వచనము, ఇలా చెపుప్చునన్ది, “ఆయన తలిల్యైన మరియ
యోసేపుకు పర్ధానము చేయబడినపుడు, పరిశుదాధ్తమ్ వలన ఆమె గరభ్ము
ధరించినది.” పరిశుదాధ్తమ్, యేసుకీసుత్ యొకక్ తండియైయునాన్డు.
107 మరియు పరిశుదాధ్తమ్ వచిచ్, వాకయ్మును బయలుపరచినపుప్డు, అది
సరిగాగ్ కచిచ్తముగా దానిని జీవింపచేయును, అపుప్డు అది నీకు బయలుపాటు
అవుతుంది, మీరు దీనిని శారా, అది విపప్బడినది, అది ఘడియ కొరకు
వాగాద్నము చేయబడినది.
108 యోసేపు దానిని చెను, అదేమనగా యెషయా యొకక్ పర్వచనము
నెరవేరినది. యెషయా 9, “ఏలయనగా మనకు శిశువు పుటెట్ను, మనకు
కుమారుడు అనుగర్హించబడెను. ‘ఆలోచనకరత్, బలవంతుడైన దేవుడు, నితుయ్డగు
తండి, సమాధానకరత్యగు అధిపతి’ అని అతనికి పేరు పెటట్బడును. ఆయన
రాజయ్ము అంతములేనిదై యుండును.” అది ఎవరో అనే విషయము అతనికి
తెలియును, ఎందుచేతననగా దీనిని రిచ్ పర్భువు యొకక్ త సమసత్మును
అతనికి చెపిప్నపుడు అతడు—అతడు సమసత్మును చెను, అనగా “ఆమె
గరభ్ములో ఉనన్టువంటిది పరిశుదాధ్తమ్ వలన ధరించినది” అని. “ఇదిగో కనయ్క
గరభ్వతియై కుమారుని కనును.” ఇపుప్డు, అది ఒక గొపప్ మరమ్మైయునన్ది,
దేవుడు సరవ్పర్పంచమునకు అనుగర్హించిన ఒక అతీతమైన చన, ఆ
అతీతమైన చన ఏదనగా ఆయన కుమారుడే.
109 ఇపుప్డు, మనము ముందుకు కొనసాగు ఉండగా గమనించండి.
నేను ఎకుక్వసేపు ఉంచకుండా యుండుటకు పర్యతిన్ంచెదను.
గమనించండి, మనము ముందుకు వెళుల్చుండగా, యేసు…ఇపుప్డు నేను
అనుకొనుచునాన్ను…ఇచచ్టనునన్ చినన్పిలల్లు దానిని అరథ్ము చేసుకొనలేరు,
అయితే నేను ఇచచ్ట ఒక విషయం చెపప్వలసియునన్ది, కావున పెదద్లు అరథ్ము
చేసుకొనెదరు…
110 కీసుత్ యేసు మరియలో పింపబడినపుడు, అపుప్డే హింస పారంభమైనది.
అది నిజము. అది నిజము. అపుప్డే ఆమె హింస పారంభమైనది.
111 మరియు మీకు డా అదే విషయము జరుగును. గలతీ 1, లేక గలతీ
4:19, చెపుప్చునన్దేమనగా, “కీసుత్ (మహిమ యొకక్ నిరీకష్ణ) సవ్ పము
ఏరప్డినపుప్డు, మీలో సవ్ పము ఏరప్డినపుప్డు.” కీసుత్ మీలో ఏరప్డినపుప్డు,
మీరు చనిపోవుచుండగా, కీసుత్ మీలో జీవించుచునాన్డు. గమనించండి హింస
పారంభమైనది, ఎటు సినా శర్మ, దయయ్ము విరుచుకుపడుట గమనించండి,
నిశచ్యముగా, కీసుత్ నీలో ఏరప్డినపుప్డు సంభవించును.
112 కీసుత్ మరియలో పముగా ఏరప్డినపుడు, వెంటనే రాజాజఞ్
బయలువెడలెను, “పర్జలందరు!” ఆమె ఉనన్టుల్గా…కీసుత్ సం రణ్ శిశువుగా
మారు , పర్సవించబడుటకు సిదధ్ముగానునన్పుడు, వెనువెంటనే గొపప్ హింస
వచిచ్నది.
113 ఇపుప్డు ఆ శిశువు చాలా రోజులు గరభ్ములో పించబడెను. అయితే
ఇది చివరి దినములలో వసుత్ంది, ఎపుప్డనగా పరి రణ్త, దైవతవ్ము
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యొకక్ సం రణ్త, కీసుత్ యొకక్ సం రణ్త అనేది ఆయన పర్జల మధయ్
బయలుపరచబడేటపుప్డు వసుత్ంది. ఆయన అలా చెపెప్ను, ఆయన దీనిని
ఆయన వాకయ్ంలో వాగాద్నము చేసియునాన్డు. ఆ పరి రణ్త ఏరప్డినపుప్డు,
మీరు శారా, ఆయన వాగాద్నం చేసిన అసాధారణమైన విషయాలు
జరుగుట పారంభమగును. ఆ కారణము చేతనే మన యొకక్ గొపప్ సామాజిక
జీవితాలు, మొదలగు విషయాలు దానిని అరథ్ము చేసుకొనలేకపోవుచునన్వి,
ఇది వారికి బుదిధ్హీనముగా ఉనన్ది. ఇపుప్డు గమనించండి, వారు సంఘముల
సమాఖయ్ను ఏరాప్టుచేసుత్నాన్రు, శారా. సంఘము దాని యొకక్ పాదముల
మీద నిలబడే సమయానికి వచిచ్నపుడే, సహజాతీతమైనది పనిచేయుట
పారంభమగును, ఇపుప్డు వారందరు ఒక గుంపులోనికి వెళిల్రి, మరియు ఇపుప్డు
ఈ విషయములను ఆపుటకు వారు పర్యతిన్ంచబోవుచునాన్రు. అది సరిగాగ్
అపుప్డు ఉనన్టుల్గానే.
114 పోయిన శనివారము, ఫీనికుస్వదద్ నేను చెపిప్నటేల్, పర్జలు ఆ సంఘ శాఖ
దావ్రా వసేత్నే తపప్, వారు రాలేకుండునటుల్ ఆ ఫిలిషీత్యులు బేతెల్హేమును
చుటుట్ముటిట్రి. ఓ, వారు వారిని ఒక మురికి నీటి తొటిట్వదద్కే తీసుకువెళాత్రు;
బేతెల్హేముయొకక్ తాజా నీటి వదద్కు కాదు, అలా కానే కాదు. ఇపుప్డు మనము
గమనించాము.
115 అపుప్డు, సరిగాగ్ కీసుత్ ఏరప్డినపుప్డే, రాజు తన యొకక్ ఆజఞ్ను ఇచెచ్ను.
ఇపుప్డు మనము వారిని ఒకక్ కష్ణము తీసుకొందాము, మనము వారిని
గమనిదాద్ము, మనము ముగించేముందుగా వారిని కొదిద్గా గమనిదాద్ము.

యోసేపు ఇలా చెపుప్ట నేను డగలను, “నా పియమైన మరియా, అతడెంత
రమైన రాజు కదా!”

116 అయితే ఆమె చెపెప్ను, “పియుడా, వినండి. గురుత్ంచుకోండి, ‘ఆయనకి
“యేసు” అను పేరు పెటట్బడును అని పరిశుదాధ్తమ్ నాతో చెపిప్నది. తన పర్జలను
వారి పాపముల నుండి ఆయనే రకిష్ంచును,’ తన పర్జలను వారి పాపముల
నుండి. ఇపుప్డు, నా పియమైన యోసే , ఏదిజరిగినా సరే అనవసరం,
మరియు రాజు ఏమి చెపిప్నా సరే అనవసరం, నేను చేయగలను. నేను ఆ
చినన్ గాడిద మీద రొచ్నగలను. ఆ యొకక్ బండలు, కొండలు చు ట్ అనేక
మైళుల్ పర్యాణము చేయగలను. మరియు మారగ్ం మధయ్లో మనకు ఏదైనా
చినన్ సహాయం అవసరమైనచో, అకక్డ చాలామంది పర్యాణంలో ఉంటారు,
’ఎందుకనగా మన కుటుంబం మాతర్మే పర్యాణించుటలేదు కదా. మనలాగే
బాధపడుచునన్ అనేకమంది ఉనాన్రు, కావున రహదారి గుండా అనేకమంది
ఉంటారు. కావున మిగతావారు ఎలాగైతే కొండలు ఎకిక్ వెళతారో వారితో కలిసి
మనము డా వెళళ్వచుచ్, మరియు—మరియు బేతెల్హేముకి వెళదాము.
ఏలయనగా, నజరేతు నుండి, పరవ్తములు గుండా పర్యాణి త్ వసాత్రు.
117 ఇపుప్డు మనము కనుగొనినదేమనగా, అతడు ఒక చినన్ గాడిద పిలల్ను
కనుగొనవలసియునాన్డు, మరియు—మరియు దానికి కొదిద్ ఎకుక్వగా గడిడ్
మరియు ఆ దినానికి సంబంధించి ఓట్స్ ఆహారము మేపవలెను, ఎందుకనగా ఆ సీత్
కొదిద్గా ఎకుక్వ బరువు కలిగియునన్ది. కావున అతడు ఆమెను ఆ చినన్ గాడిద పిలల్
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మీదకు ఎకిక్ంచెను, మరియు నీళల్ తితిత్ని మరియు మరికొనిన్ రొటెట్లను సంచిలో
ఉంచాడు; మరియు ఆ చినన్ గాడిదను తీసుకొని, తన చేతిలో ఒక కరర్ పటుట్కొని
బయలుదేరెను.
118 మరియు వారు పారంభమైన రహదారి మీద, ఆ చినన్ గాడిద పిలల్
బలహీనపడు పడిపోవుచునన్ది. ఓ, ఆ చినన్ గాడిద ఎవరిని మోయుచునన్దో

డండి! దాని యొకక్ భారము ఏమైయునన్దో డుము! అది కీసుత్ను
ఆయన యొకక్ జనమ్సాథ్నమునకు మోసుకొనిపోవుచునన్ది. మరియు ఇచచ్ట,
ఈ యొకక్ చినన్ సీత్ దాని మీద రొచ్నన్ది, నొపుప్లతో పర్సవించుటకు సిదధ్ముగా
ఉనన్ది, ఆ గాడిద మెడమీదనునన్ వెం కలు పటుట్కొని రొచ్నన్ది, రహదారి
అంతటిగుండా ఆమె అతనితో మాటాల్డుచునన్ది.
119 నేను వారిని డగలను, దినమంత వారు పర్యాణి త్, అతడు
ఆమెకు విశాంతి నిచుచ్టకు, వారు ఆగి ఆగి పర్యాణించారు, “పియమైనదానా,
నీవు—నీవు బాగా అలసిపోయావా?”
120 “లేదు పియుడా, నేను బాగానేయునాన్ను. నేను బాగానేయునాన్ను. మంచిది,
నీవుకొంత సమయం సావ్రీ చేయుదువా ( రొచ్ంటావా)?”

“లేదు, పియా, నీవే అకక్డ రొచ్నుము.”
121 మరియు అతడు ఆమెను గాడిద మీద నుండి కిందకు దించి, ఆమెను
కొదిద్సేపు విశాంతి తీసుకోనిచెచ్ను, పిమమ్ట ఆమెకు తాగే నీటిని, మరియు ఒక
చినన్ శాండ్ విచ్ ను ఇచెచ్ను. మరియు ఆమెను మరలా గాడిదపైన రోచ్బెటెట్ను.
122 చివరకు, చీకటిపడటం పారంభమైనది. రహదారి గుండా పర్యాణిసుత్నన్
పర్యాణీకులంతా మరికొదిద్ వేగముగా పర్యాణము చేసుత్నాన్రు, మరియు వారు
అలా వ త్ ఉనాన్రు. మరియు ఆమె ఆ యొకక్ గురర్ముల మీద మరియు
రథముల మీద, మొదలగు వాటి మీద పర్యాణిసుత్నన్ వారినుండి వెలువడే ళిని
పీలచ్వలసి వచిచ్నది. ఎందుచేతననగా, ఆమె సిథ్తిని బటిట్, ఆమె చాలా నెమమ్దిగా
పర్యాణము చేయవలసియునన్ది. అలాంటి తలిల్ని అలాంటి సిథ్తిలో పంపించడం
ఎంత రమైన విషయమో కదా! అయితే వారు ఆ యొకక్ కొండపైకి వ త్
ఉండగా నేను ఒక చినన్ డామాను ఊహించగలను. బేతెల్హేము అనేది…ఒక
లోయ లాంటిది, బేతెల్హేము యొకక్—యొకక్, పరవ్తానికి పశిచ్మమున, చినన్
కాలి బాట పైకి వచేచ్ పరవ్తం.
123 నేను చెపుప్చునన్ నాటకంలో వారిని నేను డగలను. అపుప్డు చీకటి
పడినది. మరియు యోసేపు తన యొకక్ చేతికరర్తో దారిని వెదకు ,
అతడు వెళల్గల పర్తీ అడుడ్ తోవల గుండా తీసుకువెళుల్చునాన్డు. గురర్పు బళుల్
వెళుల్చునన్ వైపు ఆ మారగ్ములో, చు ట్ ఉనన్ దారులలో, బహుశా అతడు
సమయానిన్ ఆదాచేయుటకు అడుడ్ తోవల గుండా వెళుల్చునాన్డు. ఆ ళి నుండి
తపిప్ంచుకొం , తన చినన్ భారయ్తో పర్యాణిసుత్నాన్డు. నకష్తర్ములు బయటకు
వచుచ్చునన్వి.
124 మరియు, కొంత సమయము తరువాత, అతడు కొండ పై భాగమునకు
వచెచ్ను. మరియు, లేదా, మరియొకసారి వారు ఎకక్డైతే జనిమ్ంచారో ఆ నగరమైన
బేతెల్హేము వైపు మరియు నగరము యొకక్ దీపకాంతుల వైపు చిరి. అకక్డ
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చాలామంది ఉనాన్రు, సథ్లాలు జనాలతో రదీద్గా ఉనన్వి, బయట పర్జలు, నేల
మీద నిదించుచునాన్రు, బయట పొలాల వెంబడి ఉనాన్రు. మరియు ఒక పర్శన్,
బహుశా మొదటిసారి, యోసేపు యొకక్ మనసులో మెదిలింది. “నాకు సథ్లము
దొరకనిచో నేనేమి చేయవలెను, ’ఎందుకనగా ఈ రాతే శిశువు జనిమ్ంచవచుచ్.
ఎందుకనగా ఈ రోజంతా ఆమె నొపుప్లతోనే ఉనన్ది. కావున, ఇపుప్డు, ఒకవేళ ఆ
శిశువు ఈ రాతికే పుడితే?”
125 అతడు అలా అచచ్ట నిలువబడి, లోయ చు ట్ చుచుండెను, ఆశచ్రయ్ము,
అతని కళుల్ పర్కక్వైపులు చుట తటసిథ్ంచెను, మరియు అతడు ఒక వింతైన
దృశాయ్నిన్ చియునాన్డు. మీకు తెలుసా, సాధారణంగా సమసయ్లో ఉనన్పుప్డే
సహజాతీతమైన విషయాలు జరుగును. అతడు అటువైపుగా చినపుప్డు,
అతడు ఒక నకష్తర్మును చెను. అటువంటి పెదద్దానిని ఇదివరకెనన్ అతడు

చినటుల్ గురుత్లేదు. అది చాలా కిందకు కనబడుచునన్ది మరియు అది
బేతెల్హేము మీద వేలాడుచునన్ది. ఒక బండ మీద మరియ కొదిద్సేపు విశాంతి
తీసుకొనుటకు సహాయము చేసి తిరిగి, అతడు పైకి చెను. అతడు ఆమెతో
చెపుప్టకు ఆమె వైపు తిరిగాడు, “పియా, నీవెనన్డైనా గమనించావా…” మరియు
ఆమె రొచ్ని, నవువ్ సుత్ండగా, ఆమె యొకక్ అందమైన నలల్ని కళల్లో

డా అతడు ఆ నకష్తర్ము పర్తిబింబానిన్ డగలుగుచునాన్డు. అనాన్డు,
“పియా, అది వింతగా లేదా?”
126 ఆమె చెపెప్ను, “పియమైన యోసే , రుయ్డు అసత్మించినపప్టి నుండి ఆ
నకష్తర్మును నేను గమనించుచునాన్ను. ఆ నకష్తర్మును నేను గమని త్ ఉనాన్ను.
ఏదేమైనపప్టికీ, నేను ఈరాతి చాలా వింతగా అను తి చెందుచునాన్ను, ఏదో
ఒకటి జరుగబోవుచునన్ది.” మంచిది, అది సాధారణముగా అలాగే ఉంటుంది,
మీకు తెలుసా, మీకు అలాంటి వింతైన అను తి కలుగుతుంది.
127 ఆమె మరియు యోసేపు, ఆ నకష్తర్మును గమనించుట పారంభించిరి; ఆ
చినన్ గాడిద ఊపిరి తీసుకొం , తన విశాంతిని తీసుకొనుచునన్ది. వారు
ఆ నకష్తర్మును గమనించిరి. అది చాలా వింతైన చరయ్గా ఉంది. అది మిగతా
నకష్తర్ముల వలే లేదు. అది విశాంతి లేకుండా కదులుచునన్టుల్ కనిపించినది. అది
దేనికొరకో ఎదురు చుచునన్ది, ఏదో జరుగుట కొరకు గమనించుచునన్ది.
ఇపుప్డు మనము మన యొకక్ ఈ చినన్ జంటను ఈ బండ మీద ఒక నిమిషము
ఉంచుదాం.
128 కొనిన్ వందల మైళల్ రములో, రుప్ వైపు, భారతదేశంలోనునన్

రుప్ దేశపు జాఞ్నులను మన మనసుస్లో చెదము. ఆ రాతి, వారి
ఆచార పర్కారముగా, ఆ నకష్తర్ము… రుయ్డు అసత్మించాక, ఆ నకష్తర్ములు
బయటకు వచెచ్ను, వారు ఒక పరవ్తము మీదకు వెళిల్, వారు గోపురము
ఎకిక్రి, అది ఒక రకముగా పరిశీలన గోపురం లాంటిది. మరియు వారు
ఆరాధించుటకు మరియు పరిశీలించుటకు (అధయ్యనం చేయుటకు) అకక్డకు
వెళిల్రి. వారు—వారు నకష్తర్ములను బటిట్ కాలమును లెకిక్సాత్రు. మరియు వారు
సంఘటనలను పరిశోధించిరి, మరియు—మరియు వారు అచచ్ట పైకి వెళిల్
శకుత్లు పడిపోవడానిన్ పరిశోధించిరి, మరియు దేశముల యొకక్, దేశముల
యొకక్—యొకక్—యొకక్ పతనమును, రాజయ్ముల యొకక్ పతనమును,
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మరియు అలాంటివి పరిశోధించిరి. అయితే వారు దానిని రిచ్ ఆలోచించి,
దానిని రిచ్ మాటాల్డుకొందురు. మరియు వారు ఆ నకష్తర్ములను ఎరిగిరి,
వారిలో పర్తీ ఒకక్రు డా. మనము పరిశుదధ్ గర్ంథమును ఎరిగినటుల్గా వారు
నకష్తర్ములను రిచ్ ఎరుగుదురు. అవి చేసే పర్తీ కదలికకు ఒక భావమునన్ది.
129 మరియు, దేవుడు ఎలల్పుప్ ఆయన ఏదైనా మి మీద చేయటానికి
ముందుగా, దానిని ఆకాశములో పర్కటిసాత్డని మనకు తెలుసు. సేవకులకు ఆ
విషయం తెలుసు.
130 అకక్డే వారునాన్రు, వారు నకష్తర్ములను పరిశీలిసుత్నాన్రు, ఎందుకనగా
ఏ విధమైన కదలిక ఉనన్చో, అది ఏమిటోనని తెలుసుకొనుటకు వెంటనే
లేఖనముల దావ్రా దానిని పరిశోధిసాత్రు. “‘లేఖనములు’ అని నీవు చెపుత్నాన్వా?”
అవును, లేఖనములే. వారు జాఞ్నులు. అయితే వారు మహమమ్దీయులు, వారు
మహమమ్దీయులుగా ఉండుటకు ఏమిటి కారణమైనది. వారు వాసత్వికముగా
ఆ పాత మాదీయులు-పారశీకుల నుండి వచిచ్నవారు. అకక్డ నుండే
మహమమ్దీయులు వచిచ్యునాన్రు. మనందరికీ ఆ విషయం తెలుసు.
131 మరియు, వినండి, వారికి అచచ్ట ఒక గురువు (పెదద్) ఉనాన్డు. మీరు
దానిని చదవాలని కోరుకొనన్టల్యితే, అది—అది దానియేలు 2:43 లో ఉనన్ది.
పర్వకత్యైన దానియేలు, వారు బబులోనులో ఉనన్పుడు వారికి గురువైయునాన్డు.
అది నిజము. దానియేలు వారికి పర్ధాన పర్వకత్. మరియు అతడు వారికి
దేవుని యొకక్ అనిన్ విషయములను బోధించెను, ఎందుచేతననగా అతడు
వారందరికి బోధకుడైయునాన్డు. “ఏదో ఒక రోజు పరవ్తము నుండి ఒక
రాయి తీయబడును,” అని అతడు వారికి చెపెప్ను, ఆయన అలా చెపుప్ట మీకు
గురుత్నన్దా, “చేతి సహాయము లేక తీయబడిన రాయి. ఆ రాయి పర్పంచ అనయ్
రాజయ్ములను తునాతునకలుగా చేయును, శారా, రాజయ్ములనిన్టిని, పిమమ్ట
దానికదే వృదిధ్ చెంది, సరవ్ తలమంతా విసత్రించును.”
132 మరియు, ఇపుప్డు, వీరు ఈ జాఞ్నులు అవిశావ్సులు కాదు. లేదండి. వారు
విశావ్సులు. వారు నిజమైన ఒకే దేవుని నమిమ్యునాన్రు. అది సతయ్మని మనకు
తెలియును, పరిశుదధ్ గర్ంథము అలా చెపుప్చునన్ది. మరియు మీరు దీనిని
చదువగోరినచో, మీరు అపొసత్లుల కారయ్ములు 10:35 లో చదవండి, అకక్డ ఇలా
చెపప్బడినది, “దేవుడు ఏ జనాంగము పటల్ పకష్పాతి కాడు, గానీ పర్తి జనములోను
ఆయనకు భయపడి నీతిగా నడుచుకొనువానిని ఆయన అంగీకరించును.”
అయినపప్టికీ, వారు పరి రణ్ముగా సతయ్ మారగ్ములో లేరు, కానీ మనము
విశవ్సిసుత్నన్టువంటి అదే దేవునిని వారు నమిమ్యునాన్రు. మనము నముమ్చునన్
అదే దేవునిని మహమమ్దీయులు డా నముమ్చునాన్రు.
133 చాలాసారుల్ నేను అచచ్ట నిలువబడి, ఆ మహమమ్దీయ యాజకుడు అచచ్ట
ఆ యొకక్ గొపప్ విషయమును తీసుకొని, ఈ యొకక్ గొపప్ బిగ్  బాంగ్ ను కొటిట్,
ఇలా చెపెప్ను, “ఒకే ఒక నిజమైన, జీవముగల దేవుడునాన్డు మరియు ఆయనకు
పర్వకత్ మహమమ్ద్.” ఒకే ఒక నిజమైన, జీవముగల దేవుడునాన్డని మనము
నముమ్చునాన్ము, మరియు ఆయన కుమారుడు యేసు. శారా? అతను
చెపెప్ను, “దేవునికి కుమారుడు ఉండడు.” అది ఒక ఆతమ్గా అతడు భావిసుత్నాన్డు,
మీరు శారా, కావున అతడు—అతడు చెపిప్యునాన్డు, “ఒకే ఒక నిజమైన,
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జీవముగల దేవుడునాన్డు, మరియు ఆయన పర్వకత్ మహమమ్ద్.” వారు ఇంక
ఒకే నిజ దేవునియందు విశావ్సముంచుచునాన్రు. వారు ఇషామ్యేలు యొకక్
సంతానమైయునాన్రు.
134 ఇపుప్డు మనము గమనించినదేమనగా, ఈ మహమమ్దీయులు వాటిని
పరిశోధించిరి, ఆ మహమమ్దీయులు ఇంక , వారిని జాఞ్నులని పిలిచారు,
మరియు వారు ఆ నకష్తర్ములను గమనించారు. వారు రాతి సమయములో
అగిన్ని రాజబెటిట్రి, అది పరిశుదధ్ అగిన్. ఈ పరిశుదధ్ అగిన్, రాతిలో రగులు
ఉండగా, వారు వారి యొకక్ దేవునితో వయ్వహరిసాత్రు. మరియు వారు గమనించి,
ఆరాధిసాత్రు. రుయ్డు అసత్మించిన వెంటనే పర్తి రాతి వారు అచచ్టికి పైకి ఎకిక్,
ఈ విషయములను పరిశోధిసాత్రు. అది ఎలాగనగా, మనము సభలకు హాజరయియ్,
బైబిల్ లోని పర్తీ వాకయ్మును పరిశోధించునటుల్గా. ఆ నకష్తర్ముల యొకక్ పర్తి
కదలికను వారు ఎరిగియునాన్రు.
135 మరియు ఒక రాతి వారు ఆ పైన ఉండి, పరిశీలిసుత్ండగా. వాటి మధయ్
వేరొకటి పర్తయ్కష్మైనపుడు అది వారిని మేలొక్లిపెననుటలో ఎటువంటి
ఆశచ్రయ్ము లేదు, ఒక వింత నకష్తర్ము, వారు ఆ నకష్తర్మును మునుపెనన్డు

డలేదు. దీనిగురించి వారికి ఏమి తెలియదు, ఆశచ్రయ్మేమీ లేదు
వారు మేలొక్లపబడాడ్రు. రాతి అంత వారు దానిని గమనించిరని నేను
ఊహించుచునాన్ను. దానిని రిచ్ ఏమి చేయవలెనో వారికి తెలియదు. మై,
అది, అది ఒక వింతైనది. అచచ్ట ఒక గొపప్ పాలపుంతలో, అకక్డే సరిగాగ్ ఆ
నకష్తర్ము వేలాడబడుట వారు కనుగొనాన్రు, అది ఒక వింతైనది, వాసత్వమైన
సంఘటన. అలాంటిది వారు ఇదివరకెనన్ డలేదు. కావున, వారు తవ్రగా
అది ఏమిటోనని చుటకు లేఖనములలో పరిశోధించుట మొదలుపెటిట్రి.
అయితే, వారు వారియొకక్ సవ్ంత రచనలో ఏమి కనుగొనలేదు. అయితే
వారు దానియేలు గర్ంథమునకు వెళిల్, కనుగొనాన్రు, అదేమనగా “ఒక రాయి
వచుచ్చునన్ది. యాకోబు నుండి నకష్తర్ము ఉదయించును,” కావున అకక్డ
ఏదో ఒకటి జరుగబోతుందని వారెరిగియునాన్రు. వారంద పారథ్న చేసి
యుండవచుచ్, మరియు కలిసికటుట్గా దానిని చరిచ్ంచి, నిదర్లోనికి జారుకొనిరి.
మరియు మిమీద రాజులకు రాజు జనిమ్ంచియునాన్డని వారికి తపప్క కల
వచిచ్యుండాలి.
136 ఇటీవల వారాత్ పతికలోల్ మనము చదివినదేమనగా, అకక్డునన్ జాఞ్నుల రిచ్
వాయబడినది, ఆ డు నకష్తర్ములు ఒక వరుసలోకి వచిచ్, ఒక నకష్తర్ముగా
ఏరప్డినపుప్డు, అపుప్డు మి మీద మెసిస్యా ఉనాన్డని దాని అరథ్ము.
అయితే వారు వాసత్వానికి అచచ్ట దులు అని, అధయ్యనం చేయుటకు,
ఖగోళశాసత్ములో వారు విదయ్ను అభయ్సించుటకు అకక్డ ఉనాన్రని రాశారు.
కావున వారు—వారు దానిని సినపుప్డు, యేసు ఎకక్డో పుటిట్యునాన్డని
వారు తెలుసుకొనిరి. అయితే అది ఎకక్డో వారికి తెలియదు, గాని దాని దానిని
కనుగొనుటకు ఏమి చేయవలెనో అని పర్ణాళికలు గీసిరి, అది ఎలా, ఎవరు వెళాల్లి
అని. పర్తీ ఒకక్ వెళాల్లని కోరుకొనిరి, పర్తీఒకక్ . అయితే, నేను కొదిద్సేపటి
కితము చెపిప్నటుల్గా, వారు ఎలల్పుప్ ముగుగ్రు చొపుప్న వెళెల్దరు, డు
అనగా ఒక సాకష్ ము, వారు తిరిగి వచిచ్, అది సతయ్మైనటల్యితే వారికి చెపుప్టకు
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సాకష్ ముగా ముగుగ్రు వెళెల్దరు. కావున వారేమి చేశారు? వారు వారి యొకక్
సంపదను టకటిట్రి, వారి యొకక్ బహుమతులను మరియు పర్తీ దానిని
ఆయనకిచుచ్టకు టకటిట్రి.
137 సహోదరీ సహోదరుడా ఈ రాతి నేను చాలా ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను, మనము
కొనిన్సారుల్, లేక ఎలల్పుప్ మనకొరకు మనము ఎంత పొందగలము అని
ఆలోచిసాత్ము, అయితే కీసుత్కు మనము కలిగియునన్ది ఇవవ్వలసియునన్ది.

శారా, మనము ఎంత తెలివైనవారముగా ఉండగలమో అని కాదు,
మరియు ఇతరులను ఎంతగా అధిగమిసాత్మో అని కాదు, అయితే మనము
చేయవలసినదంతా మనము ఆయనకు లోబడియుండాలి (సమరిప్ంచుకోవాలి).
138 “దేవా నాకు ఒక కలను ఇముమ్, అయినను దానిని నేను నమమ్లేను” అని
కొంతమంది పర్జలు చెపుప్ట నేను వినాన్ను.
139 “దైవిక సవ్సథ్తలో నాకు నమమ్కము లేదు.” నేను ఒక దినాన దానిని రిచ్
ఒక వయ్కిత్ని పించాను. అతడు అనాన్డు, “ఎంతమంది వైదుయ్లు దానిమీద
సంతకము చేసినా నాకనవసరం, ఏమి జరుగునో అని మీలో ఎంతమంది చెపిప్నా
నాకనవసరం,” అనాన్డు, “నేను దానిని నమమ్ను! నేను దానిని నమమ్ను!”

నేను చెపాప్ను, “నిశచ్యముగా కాదు. ఇది నీ కొరకు కాదు.”
140 దైవిక సవ్సథ్త అనేది అవిశావ్సుల కొరకు పంపబడలేదు. ఇది విశావ్సుల కొరకే
పంపబడినది. కీసుత్, విశావ్సుల కొరకే. పరిశుదాధ్తమ్ అనేది విశవ్సించు వారికొరకు
మాతర్మే; అవిశావ్సుల కొరకు కాదు, వారి కొరకు ఉదేద్శించబడలేదు. ఇది వారికి
ఒక అడుడ్ బండగా ఉంటుంది, ఎలల్పుప్ అలాగే ఉంటుంది. ఇది అవిశావ్సులకు
కాదు. ఇది నముమ్వారికే! ఇది అంతే.
141 ఇపుప్డు ఈ వయ్కుత్లు వారు విశావ్సులని మనము కనుగొనాన్ము, వారు
కనుగొనాలని కోరుకొనిరి. తీసుకొని వెళుల్టకు వారు కలిగియునన్ సమసత్మును

టకటిట్రి. ఇది ఏ సతయ్ము అని తెలుసుకోవాలని కోరుకొనిరి. ఇపుప్డు,
వారు చాలా ర పర్యాణము కలిగియునాన్రు, కావున వారంతా వారి
యొకక్ ఐశవ్రయ్మును మరియు సమసత్ము రుచ్కొనిరి, బంగారము,
సాంబాణి మరియు బోళముతో మరియు వారు కలిగియునన్ సమసత్ముతో
బయలుదేరిరి, ఈ రాజును కలుసుకొనుటకు బయలుదేరిరి. వారు తమ
కానుకలతో పర్యాణమును పారంభించిరి.
142 మరియు, గమనించండి, ఈ రాజును కనుగొనుటకు, పరలోక
సంబంధమైన, దేవుడు పించిన చన దావ్రా బయలుదేరిరి, ఎవరో మనిషి
యొకక్ వేదాంతము దావ్రా కాదు. వారు దానిని వాకయ్ములో చారు. అది అకక్డ
ఉనన్దని యెరిగి, వారు ఆ పరలోకపు చనను వెంబడించిరి.
143 వారు కలిగియునన్ ధైరయ్ము మాతర్మే మానవుడు కలిగియుంటే!
వారు కలిగియునన్ అవగాహనను మాతర్మే కలిగియుంటే ఎంత మంచిది!
దేవుడు ఏదైనా ఇచిచ్నపుడు, అది లేఖనానుసారమైనటల్యితే, దానిని
పటుట్కొనియుండండి!
144 “పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము అనేటటువంటిది ఏమియు లేదు” అని మనిషి
చెపప్వచుచ్ను. పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్మునన్ది! నీవు సరిగాగ్ ఉనన్టల్యితే, పెంతెకొసుత్
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దినమున ఎలాగైతే ఉనన్దో, అలాగే ఈరోజు డా అది వచుచ్ను, దైవిక సవ్సథ్త,
దేవుని యొకక్ శకిత్! ఏ ఒకక్ వయ్కిత్ డా…“అది తీసివేయబడినది” అని బైబిలు
దావ్రా వివరించలేడు. దేవుడు ఎకక్డ దానిని సంఘమునకు ఇచిచ్యునాన్డో
నేను మీకు పించగలను! ఆయన తిరిగి తీసివేసియునాన్డని లేఖనములో
ఎకక్డునన్దో మీరు నాకు పించగలరా? అకక్డ లేదు!
145 ఏలయనగా, “ఆయన నినన్ నేడు మరియు నిరంతరము ఏకరీతిగానునాన్డు.
వాగాద్నము కొరకు…” మరియు పేతురు పెంతెకొసుత్ దినమున ఇలా చెపెప్ను,
“మీలో పర్తీ ఒకక్ మారుమనసుస్ పొంది మీ పాపకష్మాపణ కొరకు పర్తీవాడును
యేసుకీసుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందవలెను, అపుప్డు మీకు పరిశుదాధ్తమ్ను
వరము అనుగర్హించబడును. ఈ యొకక్ వాగాద్నమనేది మీకును మరియు మీ
పిలల్లకును, మన పర్భువైన యేసుకీసుత్ పిలిచిన రసుథ్లందరికి చెందును.”
పిలువబడిన వారందరికి డా! ఈ రాతి, అదే పరిశుదాధ్తమ్, అపుప్డునన్టేట్,
యథారథ్ హృదయానికి ఇపుప్డు అలాగే ఉనన్ది. అది అలాకానిచో…దేవునిని
విశవ్సించటం మీకు చాలా అసాధారణముగా ఉనన్దా?
146 పౌలు అగిపప్తో చెపిప్న రీతిగా, “ఓ అగిపప్, పర్వకత్లు చెపిప్న దానిని నీవు
తృణీకరించుదువా?”
147 యేసు తానే చెపిప్న దానిని నీవు తృణీకరించుదువా, పరిశుదధ్
గర్ంథము (అదియే కీసుత్, అభిషేకించబడిన వాకయ్ము) చెపుప్చునన్దానిని
తృణీకరించుదువా? మరియు వాకయ్ము నీలో నిలిచియునన్ యెడల అపుప్డు
నీవు వాకయ్ముతో అభిషేకించబడిన వయ్కిత్వి. “మీరు నాయందును మరియు
మీయందు నా మాటలును నిలిచియునన్యెడల మీకేది ఇషట్మో అడుగుడి, అది
మీకు అనుగర్హించబడును.” అదియే కీసుత్ నీలో యుండుట, ఈ యుగమునకు
వాకయ్ము అభిషేకించబడుట, వారు ఏ యుగములో నివసించినపప్టికీ. దేవుడు
ఆయన—ఆయన యొకక్ వాకయ్మును యుగములకు విభజించియునాన్డు.
మరియు పర్తీసారి అది ఆ కాలములో వచిచ్నది, సంఘములనిన్
మిశితమైపోయినవి, మరియు దేవుడు ఒకరిని అభిషేకించి, కిందకు
పంపించి, ఆయన వాకయ్ము ఏమి చేయునని చెపెప్నో సరిగాగ్ అలాగే వాకయ్ము
నెరవేరునటుల్ చేయును. ఖచిచ్తముగా. మరియు ఈ దినము కొరకు ఒక వాకయ్ము
పర్వచించబడినది. దేవుడు ఎవరో ఒకరిని కనుగొనుటకు ఎదురు సుత్నాన్డు,
వారిని పరిశుదాధ్తమ్తో అభిషేకించును, యేసుకీసుత్ నినన్ నేడు నిరంతరము
ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్డని ని పించుటకు, పర్కాశించే వెలుగుగా, అవిశావ్సుల
యొకక్ నేతర్ములకు గుడిడ్తనము కలుగజేయుటకు. మరియు వారు దానిని
దేవ షణ చేయుదురు, అది వారిపైకి తీరుప్ను తెచుచ్ను; ఏలయనగా దేవుని
యొకక్ చటట్ము నీతిగలది, తీరుప్ అనేది ఆయన నాయ్యము దావ్రా మాతర్మే
రావలసియునన్ది. మరియు పిమమ్ట ఆయన పర్పంచానికి తీరుప్ తీరిచ్, అగిన్
జావ్లలోకి పంపివేయును, ఆయన సొదోమీయులకు చేసినటుల్గా.ఇపుప్డు
గమనించండి.
148 ఇపుప్డు మనము కనుగొనినదేమనగా, ఆ పర్యాణములో, దేవుడు ఇచిచ్న

చనను వారు వెంబడించిరి. వారు గమనించిరి. వారు ఏ వయ్కిత్ యొకక్
మాటను తీసుకోలేదు. వారు కిందకు వెళిల్ ఒక బిషప్ ను అడుగలేదు, లేక
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అలాంటిదేమి చేయలేదు. దేవుడు వారికి ఒక చనను ఇచెచ్ను. వారు
ఇచచ్ట దానిని చిరి, అది సతయ్మైయునన్ది, మరియు తరువాత వారు దానిని
తీసుకొనాన్రు (అంగీకరించారు). అది మారగ్మున నడిపించెను. లేఖనములలో
ముందుగా చెపప్బడినది అదియే. ఇది రాబోవుచునన్దని వారెరిగియునాన్రు,
మరియు వారు దానిని వెంబడించిరి. మరియు అది ఏమిటి? వారు విడిచిపెటిట్
వెళు , వీడోక్లు చెపిప్ చేతు పు ఇలా చెపుప్టను నేను డగలను,
“సహోదరులారా, ఒక దినాన మేము తిరిగి వసాత్ము, మీకు వరత్మానము తీసుకొని
వసాత్ము, ఏలయనగా ఇది సతయ్మని మేమెరుగుదుము.” మరియు వారు దానిని
వెంబడించిరి, పరవ్తముల గుండా, టైగిస్ నది గుండా, మైదానముల గుండా
వెంబడించిరి, దివారా , మాసములు తరబడి, వారు ఆ నకష్తర్మును త్
వెళల్గలిగినంతగా వెళిల్రి.
149 పగటికాల సమయములో, బహుశా, వారు పడుకొనిరి, విశాంతి తీసుకొనిరి
మరియు నిదించిరి, తిరిగి ఒకరితోనొకరు ఇలాగ మాటాల్డుకొనిరి, “ఓ, మనము
అకక్డికి చేరినపుప్డు, అది ఎంతో అదుభ్తముగా ఉండును కదా; ఈ పరలోకపు
కాంతి, ఈ పరలోకపు వెలుగు, మనము చు ఈ వెలుగు సహజాతీతమైనది!”
150 ఆమేన్! నేను నా పర్కక్నే ఉనాన్నని మీరు అనుకొనుచునాన్రా? నేను కాదు.
ఈ పరలోకపు కాంతిని గమనించండి, మనము సుత్నన్టువంటి ఈ వెలుగును
గమనించండి!
151 ఇపుప్డు గురిత్ంచుకోండి, దానిని ఎవ డలేదు, అది ఎందరో జాఞ్నులను
పరిశీలనల నుండి దాటిపోయినది. అయితే అది వారి కొరకు పంపబడినది.
వారు దానిని శారని నేను నముమ్చునాన్ను, ఎందుచేతననగా వారు శారని
పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపుప్చునన్ది. మిగతావారెవవ్ డలేదు.
152 అదేరీతిగా, పౌలు చిన వెలుగును మరెవవ్ డలేదు. దమసుక్నకు
పోవు మారగ్ములో, అది అతనిని కొటిట్ కింద పడవేసినది. అయితే అది పౌలునకు
మాతర్మే కనిపించినది.
153 పరిశుదాధ్తమ్ ఆకాశము నుండి ఒక వెలుగు వలే పావురము పములో
రావటం ఎవవ్ డలేదు, గానీ యోహాను మాతర్మే సెను. అతడు దానిని

సి, సాకష్ మిచెచ్ను. అతడు దానిని సెను, మిగతావారు డలేదు. అతడే
ఎందుకు చెననగా అతడు దానికొరకు ఎదురు చెను గనుక.

ఆ జాఞ్నులు దానికొరకు ఎదురు చిరి!
154 మరియు మీరు దానికొరకు ఎదురు సినపుడు, నిజమైన కిసమ్స్
బహుమానానిన్ పొందుకోవడానికి మీరు సిదధ్ముగా ఉనన్పుడు, నిజమైన
కిసమ్స్ బహుమతి ఏమనగా, దేవుని యొకక్ కీసేత్-బహుమతి, పరిశుదాధ్తమ్యే.
మీరు దానికొరకు ఎదురు సుత్నాన్రు, కావున మీరు దానిని చెదరు. అది
యేసుకీసుత్ను రిచ్ సాకష్ మిచుచ్టకు పరలోకము నుండి దేవుని యొదద్ నుండి
పంపబడిన ఒక పరలోకపు వెలుగు.
155 ఇపుప్డు, వారు ఎవవ్రి మాట తీసుకోలేదు. పగటికాల సమయములో,
అది విరామం లేకుండా ఉంది. వారు చెపిప్రి, “ఓ, నేను ఇక వేచియుండలేను.
మనము ఇంకెంత రం వెళల్వలెనో నాకు తెలియదు. బహుశా మనము
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యె షలేముకు—కు, లేదా పరిశుదధ్ దేశములకు, పాలసీత్నాకు వెళుల్దుమేమో,
ఏలయనగా ఈ వయ్కిత్ అచచ్టే జనిమ్ంచునని పర్వచనం చెపప్బడినది. కావున దీనిని
మనము ఇపుప్డు కాని తరువాత కాని కనుగొనెదము.” రాతి వచుచ్చునన్ది
మరియు చీకటి కముమ్చునన్ది.
156 గమనించండి, వెలుగు కేవలం చీకటిలోనే పర్కాశించును. అది
గురిత్ంచబడుటకు అది ఒకక్టే మారగ్మైయునన్ది. ఒక మనిషి లేక ఒక సిదాధ్ంతము
పర్జలను దేవుని వాకయ్ము నుండి రము తీసుకొనిపోయే చీకటి కాలములో
మనము ఎనన్డైనా జీవించియునాన్మంటే, అది నేడే. ఈ సంఘశాఖలు
దేవుని వాకయ్మును విడిచిపెటిట్ అనిన్ రకాలైన విషయాలతో బిగించుకొనాన్రు.
సంఘశాఖల సమాఖయ్లోనికి నడిచి వెళుల్నంతమటుట్కు గుడిడ్వారైపోయిరి,
అలాంటి విషయాలు, వారు అనిన్ రకాలైన అవిశావ్సులతో కలిసికటుట్గా విజోజ్డు
అగుచునాన్రు. పరిశుదధ్ గర్ంథము చెపుప్చునన్ది, “సమమ్తించకుండా ఇదద్రు

డి ఎలా నడువగలరు?” మరియు మన సంఘములు అలాంటి కలగలుపు
లోనికి వెళిల్పోవుచునన్వి! నిశచ్యముగా, వారు అంధులైయునాన్రు. అయితే
వెలుగు ఉదయించవలసిన చీకటి ఘడియలో అది ఉనన్ది. అపుప్డే ఆ వెలుగు
పర్కాశించును.
157 మరియు వారు దానిని గమనించిరి. మరియు ఆ రాతి వచిచ్నపుడు,
వారు అతాయ్నందభరితులై, ఈలాగు చెపిప్రి, “మముమ్లను నడిపించుము,
పడమటి వైపు నడిపించుము, ఇంక కొనసాగు , ఆ పరి రణ్మైన
వెలుగునొదద్కు మముమ్లను నడిపించుము.” నదులు గుండా, ఇసుక గుటట్లు
గుండా దాటుకుం వెళిల్రి, వారు వెళిల్నపుడు, కేవలం సతాయ్నేన్ కనుగొనాలని
కోరుకొనాన్రు.
158 మరియు, డండి, బేతెల్హేము అనేది సరిగాగ్ దయకు తినన్గా
వరుసలో నునన్ది…మరియు వారు నిలబడియునన్ చోటునుండి, యె షలేము
అనేది బేతెల్హేముతో వరుసలో ఉనన్ది. గమనించండి. ఓ, దానిని మీరు
పటుట్కోగలిగినచో అది ఎలాంటి గురుతు. ఇకక్డ బేతెల్హేమునన్ది, మరియు
యె షలేము ఇకక్డ పైకి ఉనన్ది. అకక్డికే ఆ యొకక్ జాఞ్నులు వచిచ్యునాన్రు,
వారు బేతెల్హేమునకు రావటానికి ముందుగా యె షలేమునకు
రావలసియునాన్రు. మీరు దీనిని గర్హించారా? ఆ గొపప్, పెదద్, సవ్ంత
విధానములను కలిగిన సంఘశాఖల యొకక్ రాజధానికి (అవునండి)
యె షలేముకు, ఎకక్డైతే సంఘశాఖలు కలుసుకుంటాయో అచచ్టికి. గొపప్
సమాఖయ్ అకక్డే కలుసుకొనును, మీకు తెలుసా. కావున ఈ మనుషుయ్లు
వచిచ్నపుడు, వారు ఈ నగరమునకు వచిచ్రి, మరియు వారు అనుకొనాన్రు, “అది
ఇచచ్టనునన్ది! ఎవరికైనా దానిని రిచ్ తెలిసినటల్యితే, ఈ గొపప్ మరమ్మైన
వెలుగును రిచ్ మాకు వివరించగలరు, అచచ్ట పర్ధాన యాజకులంద
ఉనాన్రు. దైవతవ్ములో పరిశోధకులు, పిహెచ్.డి., ఎల్ఎల్.డి., చేసినవారు
అకక్డునాన్రు. దానిని రిచ్ సమసత్మును వారికి తెలియును. ఓ, సహోదరులారా,
యె షలేము అగపడుచునన్ది! ఇకక్డకు మనము వెళదాం, మనకంతా
తెలియును” అని అనుకొనాన్రు. వారు వీధులోల్నికి పర్వేశించారు!

“మీరెకక్డికి వెళుల్చునాన్రు?”



మేము ఆయన నకష్తర్మును చి ఆయనను ఆరాధింప వచిచ్తిమి 33
“మేము ఒక గొపప్ వరత్మానానిన్ పొందుకొనాన్ము.”
“అది ఏమిటి?”

159 “ దుల రాజుగా పుటిట్న వాడెకక్డునాన్డు? ఇకక్డునన్ ఈ మరమ్యుకత్మైన
వెలుగు గురించి ఏమిటి? ఎవరు, ఆయన ఎచచ్టనునాన్డు?” ఆ వీధులలో పైకి
కిందకు, ఈ యొకక్ ధనవంతులు, మంచి వసాత్లు కపిప్న ఒంటెలతో, బంగారము,
సాంబాణితో, పర్తీ వీధి గుండా, పర్తీ సంధులో తిరుగు , కేకలు వేశారు, “ఆయన
ఎకక్డునాన్డు? ఆయన ఎకక్డునాన్డు? ఆయన ఎకక్డునాన్డు?” అని. అయితే
వారు జవాబు కలిగిలేరని వారు కనుగొనెను.
160 “క య్నిజం మన మీదనునన్ది!” అనే గొపప్ అరుపు నేడు ఉనన్ది. ఓ,
పర్తీ రేడియో పర్సారము, ఎలల్పుప్ క య్నిజంను తటుట్చునన్ది. క య్నింను
మీరు వివేచించగలరు; అయితే కాలము యొకక్ చనను మీరు వివేచించలేరు.
161 యేసు చెపెప్ను, “మీరు ఆకాశ వైఖరిని వివేచింప నెరుగుదురు ఈ కాలము
యొకక్ చనను వివేచించలేరు.”
162 ఎలల్పుప్ “క య్నిజం! క య్నిజం!” అని దాని గురించి మాటాల్డుదురు.
దానితో ఏదో ఒకటి వెళుల్చునన్దని మీరు గమనించుట మంచిది.
163 మనము ఏ కాలములో జీవించుచునాన్ము? అది జరుగకమునుపు, చివరగా
దేవుడు పిసాత్నని చెపిప్న చన ఏమిటి? ఆయన చెపిప్న సంగతులు
ఏమిటి? ఇశాయేలు తన యొకక్ సథ్లములోనునన్ది. అం రపు చెటుట్ మరలా
చిగురించుచునన్ది. డండి, పర్తీదీ దాని వరుసలోనికి సరిగాగ్ వచుచ్చునన్ది.
సంఘము లవొదికయ సిథ్తిలోనునన్ది, యేసును బయటకు నెటిట్వేసినది, ఆయన
తన సవ్ంత సంఘము నుండి బయటకు నెటిట్వేయబడియునాన్డు; దావీదు
బేతెల్హేము పైన ఉనన్టుల్గా, తన సవ్ంత పర్జల నుండి దావీదు నెటిట్వేయబడాడ్డు.
బయటకు నెటిట్వేయబడుట! బైబిల్ చెపుప్చునన్ది, కీసుత్, ఈ చివరి దినములలో,
తన సవ్ంత పర్జల నుండి బయటకు నెటిట్వేయబడాడ్డు. అకక్డ పర్కటన, 3వ
అధాయ్యములో, మనము జీవిసుత్నన్ ఈ లవొదికయ సంఘకాలములో, “కీసుత్
బయట దావ్రమునొదద్ నిలుచుండి, లోపలికి రావడానికి తటుట్చునాన్డు,” తన
సవ్ంత పర్జల దావ్రా బహిషక్రించబడాడ్డు.
164 ఆ యోధులు తమ ఖడగ్ములు చేత పటుట్కొనిరి, దావీదు మంచినీరు కోసం
అరిచెను, మరియు అతనికి తాగునీరు తెచుచ్టకు, ఆ మనుషులు పదిహేను మైళల్

రము వెళిల్రి. అయితే దావీదు ఒక బలిగా, జల-అరప్ణగా ఆ యొకక్ నీటిని నేల
మీద పారబోసెను,
165 అవును, నేటి యోధులారా, యేసు మంచి, పాచీన పెంతెకొసుత్ తాజా నీళుల్
కోరుచునాన్డు. ఈ సంఘశాఖల నిలవ్ ఉండిన నీరు ఆయనకి అసహయ్ముగా
ఉనన్ది. దేవుని వాకయ్ం తీసుకొని, దానిని చేదండి, మరియు అనిన్ సిదాధ్ంతాలను,
విషయాలను నరికివేయండి, ఆయనకు తాజా నీళుల్ తీసుకువచుచ్ సథ్లమును
మనము కనుగొనువరకు; ఒక నిజమైన, సతయ్ ఆరాధన, ఒక యథారథ్మైన
హృదయము ఎకక్డైతే ఉంటాయో అకక్డే ఆయనను ఆయన కుమమ్రించుకొని,
ఈ దినమున ఆయన తన వాకయ్మును జీవింపచేయును. ఆయన దానిని
కలిగియుంటాడు. ఆయన “తం ల విశావ్సము వైపునకు పిలల్లను తిపుప్ను”
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అని ఆయన చెపిప్యునాన్డు. అది వచుచ్నని మలాకీ 4 మనకు చెపుప్చునన్ది,
మరియు అది అచచ్ట ఉండును. మీరు చింతించవదుద్, సరిగాగ్ అచచ్ట ఉండును.
అలా చేయుదునని దేవుడు చెపెప్ను, కావున అది అలా జరుగును. గడియారము
సరిగాగ్ కొటుట్చునన్ది. అవునండి. అయితే నేడు మనము చు ఆ గొపప్, నేను
మనము చు…
166 క య్నిజం ఎందుకు వచుచ్చునన్ది? పర్పంచము ఎందుకు
మింగివేయబడుచునన్ది? రషాయ్లోని ఒకక్ శాతము ఎలా? క య్నిజం ఒకక్
శాతమే. తొంభై-తొమిమ్ది శాతం మంది ఇంకా కైసత్వులే. రషాయ్లో ఉనన్ ఒక
శాతం మంది, మిగతా పర్పంచానిన్ నియంతించుచునాన్రు, దరిదాపుగా రుప్
పర్పంచానిన్ అంతా. క య్నిజం. ఎందుకని? అది ఎందుకు అలా ఉనన్ది? అలా
ఉండునని బైబిల్ చెపిప్యునన్ది; ఆయన దగగ్ర జవాబు ఉనన్ది.
167 అయితే మీరు ఇపుప్డు శారా, మనము దీనికొరకు లేక దానికొరకు
పోరాడుచునాన్ము. మనము గమనించాలని దేవుడు పంపిన ఒక ఖచిచ్తమైన
విషయానిన్, మనము డలేకపోతునాన్ము.
168 వారు తీసుకొనియునాన్రు…వారి వసాత్లపైన వారు ఏ విధమైన గుండీలు
ధరించాలో కనుగొనుటకు పర్యతిన్ంచుచునాన్రు, మరియు వారి తరువాత
సమావేశంలో, వారి యొకక్ ముఖయ్ పర్సంగీకునిగా ఎవరు ఉండబోవుచునాన్రు,
మరియు అలాంటివి, ఆ విధంగా ఏదో ఒక కర్మంలో వెదుకుచునాన్రు.
169 మరియు ఇకక్డ ఆ జాఞ్నులు వారి యొకక్ పరలోకపు వెలుగు కిందకు
దిగివచుచ్ట గమని త్ ఉనాన్రు, చెపిప్రి, “నేను యె షలేముకి చేరినపుప్డు,
మాకు పైగా ఉండి, మముమ్లను నడిపించిన పరలోకపు మరమ్యుకత్మైన వెలుగు
ఏమిటో వారు నాకు చెపెప్దరు.” మరియు వీధులలో వారు పైకి, కిందకి వెళాల్రు,
“ఆయన ఎకక్డ ఉనాన్డు? దుల రాజుగా పుటిట్న వాడెకక్డునాన్డు? రుప్న
మేము ఆయన నకష్తర్మును చితిమి. మేము ఆయనను ఆరాధింప వచిచ్తిమి.
మేము బంగారమును, సాంబాణిని, సమసత్మును ఆయన కొరకు తెచిచ్తిమి.
ఆయన ఎకక్డ ఉనాన్డు? ఆయన ఎకక్డ ఉనాన్డు?”
170 “ఎవరు ఎకక్డునాన్రు? ఏమిటి?” అని వారు అడిగారు. నేడు డా
అదేరీతిగా ఉనన్ది. “ఓ, నేడు అలాంటి విషయమేమీ ఇకక్డ జరుగలేదే” అని
వారు చెపిప్రి.

“ఓ, రుయ్డు అసత్మించినపుడు, మేము ఒక మరమ్యుకత్మైన కాంతిని
చాము.”
“నేను దానిని ఎనన్ డలేదు.”
“గోపురము మీద ఉనన్ మనుషుయ్ని పిలవండి.”
“నీవు ఏదైనా మరమ్యుకత్మైన వెలుగును శావా?”
“నీవు ఏమి చెపెప్దవు?”
“నీవు శావా ఏదైనా మరమ్యుకత్మైన…?”

171 “లేదు! మీతో ఉనన్ విషయం ఏమిటి?” శారా, వారి యొదద్ జవాబు లేదు.



మేము ఆయన నకష్తర్మును చి ఆయనను ఆరాధింప వచిచ్తిమి 35
172 నేడు డా వారు దానిని పొందుకోలేరు! ఈ సంగతులు ఏమిటో
వారికి తెలియదు, వారు దానిని తపప్క తెలుసుకోవాలిస్యునన్ది,
సంఘముల అధిపతులు ఈ విషయముల రిచ్ తపప్క అవగాహన
కలిగియుండవలసియునన్ది. అయితే దేవుడు ఎలల్పుప్ తకుక్వ మందితోనే
పనిచేసాత్డు, మరియు చాలా దీనముగా పనిచేసాత్డు, అది వారిపైనుండి
వెళిల్పోవుచునన్ది, వారు దానిని ఎరుగరు. అయితే ఇంక ఆయన అలాగే
తన యొకక్ వాకాయ్నిన్ నెరవేరుసాత్డు. అది అంతే. ఈ యొకక్ గొపప్ విషయాలలో
మనకు మనమే రియునాన్ము మరియు మనము కదలలేము. (దేవా, మేము
ఏ ఘడియలో జీవిసుత్నాన్మో మేము చులాగున, ఈ విషయముల నుండి
మముమ్ను కతిత్రించండి.) దేవుడు ఒకవేళ కల దావ్రా మరలా పనిచేయవలసి
వచిచ్నచో, ఆయన దానిని నీకు బయలుపరుసాత్డు. నిశచ్యముగా, ఆయన
చేసాత్డు. మనము చివరి దినములలో జీవిసుత్నాన్ము. ఇపుప్డు వినండి. ఓ!
173 ఆ మరమ్యుకత్మైన వెలుగును రిచ్ వారి యొదద్ జవాబు లేదు, వారి
యొకక్ పర్ధాన కారాయ్లయాలలో డా జవాబును కలిగిలేరు. అలాగే నేడు

డా వారు కలిగిలేరు. కావున వారు ఏమి చేశారు? వారు దేవుని వాకయ్ము
కొరకు అడిగారు. అదే ఆలోచన. వారు అనాన్రు, “మనము దేవుని వాకయ్ములోనికి

దాద్ము, మరియు ఈ విషయాలు ఎకక్డ ఉనాన్యో దాద్ము.” మరియు
వారు దేవుని వాకయ్మునకు పిలుపునిచిచ్నపుడు, ఆ జాఞ్నులు నేటి అనేకమంది
పర్జలకంటే తెలివైనవారు. దేవుని వాకయ్ పర్కారముగా వారు దానిని కలిగిలేరని,
మరియు దానిని పొందుకొనబోవుటలేదని ఆ జాఞ్నులు శారు. ఆమేన్. అది ఆ
పటట్ణం కాదని, అది ఆ సథ్లము కాదని వారు కనుగొనాన్రు. ఆయన దయ
బేతెల్హేములో జనిమ్ంచవలసియునాన్డు. ఆమేన్. అది తకుక్వది, వీటనిన్టి
మధయ్లో దీనమైనది, చినన్, చాలా చినన్ సథ్లము, గొపప్ సీవ్య-శైలి కలిగినదికాదు.
జాఞ్నులు వెంటనే దానిని శారు. వారు దానిని కలిగిలేరని, మరియు దానిని
పొందుకోబోవుటలేదని దేవుని వాకయ్ము బయలుపరచినది, కావున వారు ఆ
యొకక్ గందరగోళం నుండి బయటకు వచాచ్రు. మనము అదే విషయమును
చేసినచో! కలలో హెచచ్రింపబడాడ్రు, వారు ఆ యొకక్ గందరగోళములో నుండి
బయటపడాడ్రు. కావున, వారు ఆ సథ్లానిన్ విడిచిపెటాట్రు. వారికొరకు, హలెల్ య.
వారు దానిని విడిచిపెటాట్రు.
174 వారు ఆ యొకక్ గందరగోళము నుండి బయటకు వచాచ్క, వారికి
సహజాతీతమైనది మరలా పర్తయ్కష్మైనది. అది అకక్డ ఉనన్ది. వారు ఆ
విషయముల నుండి బయటకు వచిచ్న తరువాత. ఆ యొకక్ గందరగోళము
నుండి బయటపడిన తరువాత, విభేదాలు, వాదనలు, పర్తీదీ, ఆ యొకక్ పర్ధాన
కారాయ్లయాల వదద్, పెదద్ పర్ధాన యాజకులంద , డాకట్ర్స్ ఆఫ్ డివినిటి
చేసినవారు, వారంద వారి యొకక్ పిహెచ్.డి., తో చు ట్ తిరుగుతునాన్రు,
మరియు వారి గొపప్, పొడుగాటి తలపాగా టోపీని ధరించియునాన్రు, అలాంటిది
కలిగియునన్ందున, వారు ఆ నకష్తానిన్ డలేకపోయారు. అలాంటి విషయాలు
చాలామంది పర్జలకు గుడిడ్తనము కలుగజేసినవి; పెదద్ పేరుల్, మరియు చు ట్
తిరుగుచునన్ గొపప్ పర్జలు గుడిడ్తనము కలుగజేసియునాన్రు.
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175 వారిలో చాలామంది చెపిప్రి, “మంచిది, అటువంటి విషయము ఏదీలేదు.
నాలుగువందల సంవతస్రాలుగా, అటువంటి విషయమును మేమెనన్
వినలేదు. ఆ పిచిచ్వారితోనునన్ సమసయ్ ఏమిటి? వారిని తిరిగి వారి సథ్లమైన
ఇండియాకే పంపేయండి.”
176 “సరే, ఏమిటి? దేవుని వాకయ్ము రిచ్ ఏమిటి? ఆయన చెపెప్ను, ‘ఓ

దా దేశపు బేతెల్హేమా, నీవు దా పర్ధానులందరిలోను ఎంతమాతర్మున
అలప్మైనదానవు కాదు? అయితే నీలో నుండి వచుచ్ను…’ ఓ, మనము తపుప్డు
సథ్లములోనునాన్ము,” అని వారనాన్రు. “మేము ఈ విషయాలలో దేనితో
ఎంతమాతర్మును చేరము.”
177 కావున, వారు వారి యొకక్ ఒంటెలను తిపిప్, దానినుండి రముగా
పోయిరి. దేవుడు వారిని దీవించునుగాక. వారు అచచ్టనుండి బయటకు
వెళిల్పోయిరి. మరియు వారు దాని నుండి వెళిల్పోయిన వెంటనే, అకక్డ ఆ
వెలుగు మరలా పర్తయ్కష్మైనది. ఆ సహజాతీతమైనది మరలా వారి మధయ్ కదులుట
పారంభమైనది. ఓ, మై! అపుప్డు వారు ఆ సహజాతీతమైన దానిని వెంబడించుట
పారంభించిరి, జాఞ్నులు వారి వయ్వసథ్ నుండి బయటపడిరి. కావున వారు
దానినుండి బయటకు వచిచ్న తరువాత, ఆ సహజాతీతమైన వెలుగు ఆకాశము
నుండి మరలా వారికి కనిపించినది.
178 ఈ విషయములను నమమ్ని అవిశావ్సుల గుంపుతో నీవు
ముడిపడియునన్ంత కాలము, నీవు డలేవు, నీవు ఒక గబిబ్లము వలే
గుడిడ్వాడవుగా ఉంటావు. పర్తిదానినుండి నీవు వేరు చేయబడాలి; అది తలిల్యైనా,
తండియైనా, సోదరియైనా, సోదరుడైనా, సంసథ్యైనా లేక మరేదైనా సరే.
“తనున్తాను ఉపేకిష్ంచుకొని, ననున్ వెంబడింపనివాడు నా శిషుయ్డు కానేరడు.
నాగటి మీద చెయియ్ పెటిట్ వెనుకతటుట్ చువాడు దునున్టకు యోగుయ్డు
కాడు.” సహోదరి, సహోదరుడా, ననొన్క విషయం మీకు చెపప్నివవ్ండి, ఈరాతి
నిజమగు, సతయ్మైన కైసత్వ వెలుగు పర్కాశించుచునన్ది, అది యేసుకీసుత్, ఆయన
నినన్, నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉనాన్డు. పర్తీ దానినుండి వేరుచేయబడండి!
మరియు ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. ఆయన ఎలల్పుప్ వాకయ్మైయునాన్డు.
దేవుని వాకయ్ము సం రణ్ముగా సతయ్మైయునన్ది. దానికి ఏ సవ్ంత అనువాదము
చెపప్రాదు.

నీవంటావు, “దీని అరథ్ంఇది” అని.
179 అది ఏమి చెపుప్చునన్దో అదియే దాని అరథ్ము. పరిశుదధ్ గర్ంథము
చెపుప్చునన్ది, “దానికి ఏ సవ్ంత అనువాదము చెపప్రాదు.” అది చెపిప్నటల్యితే,
“అది నలుపని చెపిప్నటల్యితే అది నలుపే, అది తెలుపని చెపేత్ అది తెలుపే,” అది
అంతే. అదియే అంతిమము. అది సం రణ్మైనది. మరియు దేవుని ఆతమ్ దావ్రా
జనిమ్ంచిన పర్తీవాడు దానికి కటట్బడియునాన్డు, అది ఏమైనా గానీ దాని నుండి
అతనిని వేరుచేయలేదు. అతడు ఆ యొకక్ వాకయ్మునకు కటట్బడియునాన్డు,
ఎందుకనగా అది కీసేత్. కీసేత్ వాకయ్మైయునాన్డు. మరియు కీసుత్ తన యొకక్
వాకయ్మును రిచ్ అబదధ్మాడజాలడు, ఎందుకనగా ఆయనే వాకయ్మైయునాన్డు
గనుక.



మేము ఆయన నకష్తర్మును చి ఆయనను ఆరాధింప వచిచ్తిమి 37
మీరు చెపప్వచుచ్, “మంచిది, ఆయన అది చెపెప్నని నాకు తెలియును, కానీ!”

180 దానికి “కానీ” అని ఏమీ లేదు, దాని రిచ్ ఏమీ లేదు. అది ఆ మారగ్ములో
ఉండునని ఆయన చెపెప్ను, మరియు అది ఆలాగు ఉండును. మరియు ఆయన
దానిని మారచ్జాలడు. ఆయన చేయలేడు. ఆయన మారనివాడు. ఆయన చెపెప్ను,
“ఆకాశము మరియు మి గతించినా గతించునుగాని నా మాటలు ఎనన్డు
గతించవు.” అది దాని కాలములో అచచ్ట ఉండును. అది ఉంటుంది, దానిని
పర్కాశింపచేయుటకు అకక్డ ఎవరోఒకరు ఉంటారు. అది నిజము.
181 మరియు దేవుడు ఆ వాకయ్మును పలికెను, ఈ కుమారుడు అకక్డ
ఉండును అని, మరియు దీనిని పర్కాశింపజేయుటకు ఆయన అకక్డ
ఉండియునాన్డు. అకక్డ ఒక పరలోక సందరశ్కుడు ఉనాన్డు; మరియు వారు
దానిని గమనిసుత్నాన్రు, మరియు నేరుగా దాని దగగ్రకు వసుత్నాన్రు. కావున వారు
ఆ యొకక్ పాచీన సిదాధ్ంతమును విడిచిపెటిట్రి, మరియు ఆ సహజాతీతమైన
దానితో వెళుల్ట పారంభించిరి, వారు అలా వెళిల్పోయిరి. వారెంత ఆనందించిరో!
“వారు,” “ఆ వెలుగు మరలా వారి యొదద్కు వచుచ్ట వారు సినపుడు, వారు
నితాయ్నందభరితులైరి” అని బైబిల్ చెపుప్చునన్ది.
182 ఓ, సహోదరుడా, సహోదరీ, మనలో పర్తీ ఒకక్ర ఈలాగు ఉనన్టల్యితే
ఎంత బాగుంటుంది, మనలో పర్తీ ఒకక్ర చేయునటల్యితే, మనము,
నేను, మనలో పర్తీ ఒకక్ర ఇకక్డ కిసమ్స్ సంబంధమైన మెరుపులనిన్టినీ
విడిచిపెటిట్నటల్యితే ఎంత బాగుంటుంది, శారా, ఒకరికొకరు బహుమతులు
ఇచుచ్కొనుటను అంతటినీ విడిచిపెటిట్నచో, పర్పంచము యొకక్ ఈ సమసత్
బుదిధ్హీనతను విడిచిపెటట్గలిగినచో ఎంత మంచిది; మరియు మన యొకక్
గరావ్నిన్ విడిచిపెటిట్, కిందికి నెటిట్నచో మరియు మన కాళల్ కింద తొకిక్వేసినచో
ఎంత మంచిది, “పర్భువైన యే , ననున్ ఆ పరి రణ్ వెలుగుకు నడిపించండి”
అని చెపప్ండి. ఏదో సహజాతీతమైనది జరుగుటను గమనించండి. పరిశుదాధ్తమ్
ఒక అసాధారణమైన మారగ్ములో వచుచ్ను. శారా?
183 వారు సహజాతీతమైన దానిని వెంబడించి వెళిల్రి. మరియు వారు
దేనిని విడిచిపెటిట్రి? ఆ దినము యొకక్ పరలోక సంబంధమైన చనను
వారు వెంబడించిరి, ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, దేవుడు అనుగర్హించిన
పరలోకసంబంధమైన చన. అది నిజమని మీరంద నముమ్చునాన్రా?
అది దేవుడు ఇచిచ్న పరలోకసంబంధమైన చన. శరీరధారియైన వాకయ్మును
కనుగొనువరకు వారు ఆ యొకక్ చనను వెంబడించిరి. ఆయన
శరీరధారియైన వాకయ్ం అని మీరు నముమ్చునాన్రా? ఆ దినము కొరకు వాగాద్నము
చేయబడిన పరలోకసంబంధమైన చన, వారిని శరీరధారియైన వాకయ్ము
యొదద్కు నడిపించెను.
184 సహోదరుడా, సహోదరీ, ఈరాతి ఆయన అదియే చేయును. పరలోకము
నుండి వచిచ్న ఈ గొపప్ చనను మనము కలిగియునాన్ము, పరిశుదాధ్తమ్
మన మధయ్ నివసించుచునన్ది, దానిని వెంబడించండి. మీ హృదయాలలో ఏదో
కదులుచునన్ది, “నేను దానిని పొందుకోవాలని నాకు తెలుసు. సంఘములో
చేరుటకనాన్ మరి ఎకుక్వగా నేను చేయవలెనని నాకు తెలుసు.”
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185 “నేనొక మంచి వాయ్పారమును కలిగియునాన్ను, అది బాగా అభివృదిధ్
చెందుచునన్దని నాకు—నాకు తెలియును.” సహోదరుడా, ఈ దినాలలో ఏదో
ఒక తెలల్వారుజాము నాలుగు గంటలకు నీకు గుండెపోటు రావచుచ్, అపుప్డు
నీవు ఆ వాయ్పారానిన్ విడిచిపెటట్వలసియునాన్వు? ఆ తరువాత నీవు ఎచచ్టికి
వెళతావు?
186 [టేపు పైన ఖాళీ ఉనన్ది—సంపా.]…మీ సవ్ంత శరీరములో
ని పించబడినది, నీవు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా జనిమ్ంచిన వయ్కిత్వి. దానిని
కలిగియుండుటను నీవు పేమించవా? ఎవవ్రైనా పొందుకొనే ఒక గొపప్ కిసమ్స్
బహుమతి అది కాదా? నితయ్జీవపు బహుమానం. “దేవుడు లోకమును ఎంతో
పేమించెను, కాగా ఆయన తన అదివ్తీయ కుమారునిగా పుటిట్న వానియందు,
విశవ్సించువాడు నశింపక నితయ్జీవము పొందును.”
187 “మేము రుప్న ఆయన యొకక్ నకష్తర్మును చి, ఆయనను ఆరాధింప
వచిచ్తిమి.”
188 నాగరికత అనేది రుయ్డితో పాటు పర్యాణించినది, రుప్ నుండి,
పశిచ్మానికి వచుచ్చునన్ది. మనము ఇపుప్డు పశిచ్మ తీరాన ఉనాన్ము, రుప్
మరియు పశిచ్మం రెం కలుసుకునన్వి, మనము ఇక ముందుకు వెళల్లేము.
అతి పాచీనమైన నాగరికత గలది చైనా, పర్పంచమునకు అవతలి వైపు తిరిగి
ఉనన్ది. గమనించండి, అది పోయింది…
189 మరియు పాపము డా నాగరికతతో పాటు పర్యాణమైనది. మరియు
మనము…దీనిని చెపప్డం కషట్మని నాకు తెలుసు. అయితే, సహోదరీ,
సహోదరుడా, మనిషి హృదయం యొకక్ తలంపులు మరియు ఉదేద్శాలను

డా, ఆతమ్తో అభిషేకించబడిన ఒక వయ్కిత్ నిలువబడి డగలడు, మీరు దానిని
గమనించారు మరియు ఇతరులపై దానిని శారు. మీరు నిలువబడి, ఒక
వయ్కిత్ని గమనించండి, వారు ఒకటి లేదా రెండు మాటలను మాటాల్డనివవ్ండి,
అకక్డే వారి నుండి దోషాలు ఎగురుతునన్టుల్ మీరు డగలరు; శారా,
వారు—వారు వారితో అటిట్ అభిషేకానిన్ పటుట్కొంటారు. మానవుని యొకక్ పర్తీ
ఆలోచన నిరంతరం చెడడ్ది. అది నోవహు దినముల వలె ఉనన్ది, దేవుడు మానవుని
చేసినందుకు సంతాపమునొందాడు, “ మి మీద నుండకుండా మనుషుయ్లను
నేను ని మ్లము చేయుదును” అని ఆయననాన్డు. మరియు మనము అలాంటి
సమయానికే మరలా తిరిగి వచాచ్ము. గమనించండి.
190 అయితే ఆయన తీసుకొని వెళిల్పోవుటకు ఒక సంఘానిన్ కలిగియునాన్డు.

మిలో పరుండి, నిదించుచునన్ వేలకొలది మందిని ఆయన కలిగియునాన్డు;
మొదటి జామున, రెండవ జాము, డు, నాలుగు, ఐదు, ఆరు. మరియు ఇది
ఏడవ జాము. గురుత్ంచుకోండి, ఆయన ఏడవ జాములోనే వచుచ్ను. మరియు
ఆ యొకక్ జాములో, ఆయన బుదిధ్గల కనయ్కలను కనుగొనును, వారి దివిటీలలో

నెను కలిగియునన్ కనయ్కలను కనుగొనును. నె అనగా పరిశుదాధ్తమ్కు
చన. ఈ రాతి మీ యొకక్ దివిటీలలో దానిని మీరు కలిగిలేనిచో, నా

సహోదరుడా, సహోదరీ, మీరు దానిని ఎందుకు పొందుకొన డదు, దేవుని
యొకక్ గొపప్ కిసమ్స్ బహుమతి అది.
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191 మీకు తెలుసా, నేడు మనము ఒక గొపప్, పెదద్ బహుమతిని పొందుకొనాన్ము,
దానిని మనము చుటిట్యునాన్ము, దానిని చుటుట్టకు డు డాలరల్ను
తీసుకొనుచునాన్ము, అనిన్ రకాలైన మెరుపులను దానిపైన పెటిట్యునాన్ము.
మరియు చాలాసారుల్ అది ఒక గొపప్ బహుమతిగా మీరు తలసాత్రు. ఒకరోజు
ఒక సీత్ ఒక దుకాణములో నిలిచియునన్ది, వారిదద్రు మాటాల్డుచునాన్రు, ఒకామె
అనన్ది తను నానన్ యొదద్కు వెళుల్చునన్దని…చెపెప్ను, “ఏమిటి,” ఆమె తన
యొకక్ సోదరితో మాటాల్డుచునన్ది, అనన్ది, “నీవు తండికి ఏమి (బహుమతి)
ఇవవ్బోవుచునాన్వు?”
192 చెపెప్ను, “ఒక పేకముకక్ల కటట్ను, మరియు—మరియు సిగిరెటల్ పెటెట్ను
అతనికొరకు తీసుకొందును.”
193 ఆమె చెపెప్ను, “ఐదవ వంతు విసీక్ని అతనికొరకు తీసుకొనాన్ను, మరియు,”
చెపెప్ను, “నేను దానిని చుటట్బోవుచునాన్ను.” శారా, బయట ఉనన్ మెరుపులు
చెపప్లేవు, లోపల ఎటువంటి బహుమతి ఉనన్దో బయటునన్ మెరుపులు చెపప్లేవు.

శారా?
194 అయితే ఈరాతి దేవుడు నీ కొరకు ఒక కిసమ్స్ బహుమతిని కలిగియునాన్డు.
ఆయన దానిని ఒక పశువుల తొటెట్లో చుటిట్యుంచాడు. బయట అది ఎంతో
గొపప్గా ఉండదు, అయితే, ఓ, ఆ లోపల నితయ్జీవమునన్ది. పరిశుదాధ్తమ్
ఈరాతి నీ జీవితమును తాకి, నితయ్జీవపు వెలుగునకు నడిపించుటకు నీవు
అనుమతించవా?

ఒకక్ నిమిషం మనము మన తలలను వంచుదాము.
195 ఈ కష్ణము యొకక్ పర్శాంతతలో, కతిత్రించబడిన ఈ చినన్ వరత్మానము,
వాటిలో ఒకదానిని, నేను ఒక కిసమ్స్ సందేశముగా అందించాను. ఇది సతయ్మని
మీరు నిజముగా నమిమ్నచో, మరియు నీవు ఆ నితయ్తవ్పు వెలుగును ఇంకా
పొందుకోలేనిచో, ఆ వెలుగు యొదద్కు నినున్ నడిపించడానికి ఆ గొపప్
పరిశుదాధ్తమ్ను నీవు అనుమతించనిచో, నీ యొకక్ హృదయములో నీవు ఇపుప్డే
మాటాల్డుతావా, మరియు చెపుప్, “పర్భువైన యే , ఆ వెలుగును కనుగొనాలని
నేను కోరుచునాన్ను. ఎవవ్రు ఏమనుకునాన్ నాకనవసరం, ఇది నేను, నేనే, ఆ
యొకక్ వెలుగును కనుగొనాలని నేను కోరుచునాన్ను.” మీ యొకక్ తలలు అలా
వంచియుంటుండగా, ఇపుప్డు మీరు మీ చేతులను పైకెతుత్తారా? మీ చేతిని
పైకెతిత్, “సహోదరుడా బెన్ హాం, నా కొరకు పారిథ్ంచు, ఆ యొకక్ వెలుగును
కనుగొనాలని నేను నిజముగా కోరుచునాన్ను.” సీత్, దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక.
దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక. సీత్, దేవుడు నినున్ ఆశీరవ్దించునుగాక. అయాయ్,
దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక. మరియొకరు మీ చేతిని ఎతిత్, ఇలా చెపప్ండి, “నాకు
కావాలి, నాకు కావాలి, దేవుని యొకక్ కిసమ్స్ బహుమతి నేను కోరుచునాన్ను.”
అయాయ్, దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక. సీత్, దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక.
మరియొకరు, ఇలా చెపప్ండి, “దేవుని యొకక్ కిసమ్స్ బహుమతి నాకు కావాలి.
నాకు దానిని పంపించు, పర్భువా, అది ఏమైనాగానీ పటిట్ంచుకోను. అది ఒక
పశువుల పాకలో వచిచ్నా సరే లేదా ఒక పశువుల తొటెట్లో వచిచ్నా సరే, లోకానికి
అది ఎంత నీచమైనదిగా కనిపించినా సరే నేను లెకక్చేయను, నేను లోకానికి ఎంత
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నీచముగా కనిపించినా సరే లెకక్చేయను.” మీకు తెలుసా దేవుని యొకక్ గొపప్
బహుమతులనేవి ఎలల్పుప్ మనిషి వింతగా పర్వరిత్ంచేటటుల్గా చేసాత్యి.
196 మోషేను డండి, ఒక గొపప్ వేదాంత పండితుడు, గొపప్ మేధావి, అయితే
ఒక దినమున ఎడారి వెనుకభాగమున అతడు ఒక వెలుగును కలుసుకొనాన్డు.
అతడు తన చెపుప్లను తీసివేశాడు. ఎనభై సంవతస్రములు వయసుస్గల
మనిషి, మరియు మీసములు అతని నడుము వరకు వేలాడుతునాన్యి,
తన యొకక్ భారయ్ను మరియు బిడడ్ను ఒక గాడిద మీద ఉంచి, ఐగుపుత్నకు
వెళాల్డు. ఒకక్రోజులో దేశమును సావ్ధీనం చేసుకొనుటకు మొతత్ం సైనయ్మును
కలిగియునన్చోట, అతడు విఫలమయాయ్డు; ఇపుప్డు వంగిపోయిన ఒక కరర్తో,
ఐగుపుత్ను సావ్ధీనపరచుకొనుటకు వెళుల్చునాన్డు. ఎందుకు? అతడు ఆ
సహజాతీతమైన వెలుగును కనుగొనాన్డు.
197 మరియు ఆ యొకక్ చినన్ విషయము, ఈరాతి మీ హృదయమును
తిపుప్చునన్ది, అది సహజాతీతమైనది, అది ఈ దినము కొరకైన వెలుగు.
ఆయన మాతర్మే నీకు జీవమునియయ్గలడు, ఆ యేసు కీసుత్ నొదద్కు అది నినున్
నడిపించుటకు నీవు అనుమతినియయ్వా? ఇంకా చేతులను ఎతత్నివారు ఎవరైనా
ఉనన్టల్యితే, ఇలా చెపప్గలరా, “బెన్ హాం సోదరుడా, ఇపుప్డు పారథ్నలో ననున్
జాఞ్పకం చేసుకోండి”? దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక. ఇంకెవరైనా ఉనాన్రా?
దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక. ఇంకా ఎవరైనా ఉనాన్రా? దేవుడు నినున్
దీవించునుగాక. యౌవవ్నసుథ్డా, దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక. ఇంకెవరైనా
ఉనాన్రా? యౌవవ్నసుథ్డా, దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక. ఇంకెవరైనా ఉనాన్రా?
198 చెపప్ండి, “నేను వెంబడించాలని కోరుచునాన్ను, ఉదయ నకష్తర్మైన కీసుత్ను
వెంబడించాలని నేను కోరుచునాన్ను. నేను వెంబడించి మరియు ఈ దినపు నా
యేసును కనుగొనెదను. ఇచచ్ట గల అనిన్ కిసమ్స్ మెరుపుల నుండి, వసుత్వుల
నుండి రముగా పోవుదును. ఎందుచేతననగా ఏదో ఒక దినమున ఇది ఆరని
అగిన్తో కాలిచ్వేయబడుతుంది.” మరియు దీనిని సమమ్తిసుత్నన్ వారంద డా,
దీనితోపాటు కాలిచ్వేయబడుదురు. లోకము మరియు పాపి శికిష్ంపబడుదురు,
వారు లోకముతో పాటు నశించిపోయెదరు. లోకమును పేమించు పర్జలు
లోకముతో పాటు నశించెదరు. మరియు నీవు ఇంక లోకపు పేమను నీలో
కలిగియునన్చో, మరియు ఈ రాతి యేసుకీసుత్కు మరియు ఆయన వాకయ్మునకు
నినున్ నీవు సం రణ్ముగా అమిమ్వేసుకోవాలని నీవు కోరుకొనినచో, నీ చేతిని
ఎతుత్ము. ఎవరైనా మీ యొకక్ చేతిని ఎతత్నిచో, ఇపుప్డు వారికొరకు మరలా.
దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక. నినున్ దీవించునుగాక. నేను దానినే చెపప్గలను.
సీత్, దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక.
199 మీకు తెలియదు, ఒకక్ నిమిషములో ఎవరో ఒకరు వారి యొకక్ చేతిని
ఎతత్వచుచ్ను. “బెన్ హాం సోదరుడా, అది ఎటిట్ భేదమును కలుగజేయును?” అని
మీరు అడుగవచుచ్ను. మరణమునకు మరియు జీవమునకు మధయ్గల భేదము.
200 ఆ చేయి అలా పైకి వెళిల్నచో, మరియు మీరు నిజముగా అరథ్ము
చేసుకునన్టల్యితే, నీ దావ్రా చేయించుచునన్ది అకక్డ ఏదో ఉనన్ది. అది ఏమిటి?
నేను మాటాల్డుచునన్ ఆ వెలుగు అదియే. మీకు చెపుప్చునన్ వెలుగు అదియే. “నేను
తపుప్ చేశాను. నాలో లోకమునన్ది. ఇక ఎంతమాతర్ము నాకు అది అవసరము
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లేదు. నేను నా చేతిని ఎతెత్దను” అని నీకు ఆ యొకక్ వెలుగుయే చెపుప్చునన్ది.
అది ఒక సాకష్ ము.
201 గురిత్ంచుకొనండి, ఎతత్బడిన చేయి అనగా ఏమిటో మీకు తెలుసా? ఆకాశం
కిందనునన్ ఏ భాషలోనైనా, ఎతత్బడిన చేయి అనగా లోబడడం, లోబడాడ్ము
అనేదానికి ఒక చన. నీవు నీ యొకక్ చేతిని ఎతిత్నపుడు, ఏ యుదధ్ సైనయ్ముకైనా,
ఎచచ్టైనా నీ యొకక్ చేతిని నీవు ఎతిత్నచో, అది—అది లోబడుట అనేదానికి
అంతరాజ్తీయ చన.
202 ఈ రాతి, ఈ కొటేషన్ అరథ్ంలో ఇపుప్డు, మీలో ఎంతమంది మీ చేతిని పైకెతిత్,
“పర్భువా, నేను సమసత్మును లోపరచుచునాన్ను. నేను లొంగిపోవుచునాన్ను.
నేను—నేను చేయుదును. నేను లోబడెదను.” దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక.
దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక. అది నిజము. అది మంచిది. ఓ, మై.
203 మనము పారిథ్ంచుచుండగా ఆ యొకక్ పియానో వాయించు వయ్కిత్ పియానో
యొదద్కు రావాలని కోరుచునాన్ను.
204 పరలోకపు తండీ, ఈలాగు చెపప్బడినదని నేను గర్హించాను,
“నమిమ్నవారంద బాపిత్సమ్ము పొందిరి” అని. అదియే అవసరమైనది,
పర్భువా. వారు నినున్ నమిమ్నటల్యితే, ఏదోఒకటి జరుగును. వారు నీవారు,
దేవుని వాకయ్ము యొకక్ ఈ చినన్ ఆరాధనకు వారు విజయ గురుతులు;
ఈ రాతి, ఇకక్డ, ఈ చినన్ విందులో, డుకొనన్ ఈ చకక్ని పర్జల మధయ్
యేసుకీసుత్ యొకక్ సనిన్ధి యునన్ది. అయితే ఈరాతి మీరు ఇచచ్ట ఉనాన్రని
మేమెరుగుదుము. బహుశా, మేము మా కళల్తో డలేకపోవచుచ్ను, అయితే
మేము మా యొకక్ వేరే జాఞ్నేందియంతో దానిని అను తిచెందుచునాన్ము,
అను తి అనే మా జాఞ్నేందియం దావ్రా, మా హృదయములో, మా మనసాస్కిష్లో
అను తి చెందుచునాన్ము. మా పాణము మాతో మాటాల్డి, చెపిప్యునన్ది,
అదేమనగా “మేము యేసుకీసుత్ యొకక్ సనిన్ధిలో యునాన్ము: గొపప్ కిసమ్స్
బహుమానము, మానవునికి దేవుని నుండి ఇవవ్బడిన మొటట్మొదటి వాసత్వమైన
కిసమ్స్ బహుమానము.”
205 మరియు, మనము కలిగియునన్ ఎనోన్ బహుమతులను పొందుకొనాన్ము,
అయితే ఇంక మనలో అనేకమందిమి ఆ గొపప్ బహుమానమును
పొందుకొనలేదు. దేవా, చేతులెతిత్న వారికొరకు మేము పారిథ్ంచుచునాన్ము,
ఈ అనిన్టికి చాలినదానిని వారు కోరుచునాన్రు. వారు ఆ విధముగా
ఆనుకొనియునాన్రు, తండి. అనుగర్హించుము…
206 ఆ యొకక్ మతబోధకులు అలాగే చేశారు, వారిలో ఆ యొకక్ దినానికి
సంబంధించిన అనేకమంది గొపప్ బోధకులు ఆ విధముగా ఆనుకొనాన్రు,
అయితే వారు అడుగు ముందుకు వేయడానికి భయపడాడ్రు మరియు ఒకేసారి
(సం రిత్గా) లోబడటానికి మరియు దానిని నమమ్టానికి భయపడాడ్రు; మరియు
వరత్మానానిన్ అంగీకరించడానికి, ఆ ఘడియ యొకక్ వెలుగును, ని పింపబడిన
వాకయ్మును అంగీకరించడానికి భయపడాడ్రు. దానిని చేసినవారు అనేకమంది
ఉనాన్రు.
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207 పర్భువా, ఇచచ్ట చాలామంది ఈ రాతి ఉనాన్రు, ఈ చినన్ గుంపు పర్జలలో
ఇరవై లేదా ముపప్యి మంది ఉనాన్రు. నేను ఒకవేళ తకుక్వగా చెపిప్నా, లేక
ఎకుక్వగా చెపిప్నా, ననున్ కష్మించండి. అయితే, పర్భువైన దేవా, అంతకనాన్
ఎకుక్వమంది లేదా తకుక్వమంది వారి యొకక్ చేతులను ఎతాత్రు. వీరంతా
లోబడటానికి సిదధ్మయాయ్రు. దేవా, వారికి యేసును అనుగర్హించండి, వారి
జీవితాలలో పరిశుదాధ్తమ్ను వారికివవ్ండి. వారి జీవితంలో ఇది ఒక గొపప్
ఘడియగా వారికుండునుగాక. ఈరాతి వారు ఇంటికి వెళుల్చుండగా, యోసేపు
వలే, వారు తమ యొకక్ హృదయములో ఈ విషయములు ధాయ్నించుదురుగాక,
“నేనెందుకు నా యొకక్ చేతిని ఎతిత్యునాన్ను? దానిని చేయునటుల్ ననున్ ఏది
చేసినది? దానిని చేయడానికి నేనెలా వచిచ్యునాన్ను? ఇంకా, నేను సంవతస్రాలు
తరబడి ఒక కైసత్వునిగా పర్కటించుకొనుచునాన్ను, కానీ నా యొకక్ చేతిని ఎతత్మని
ఏదో నాకు చెపిప్యునన్ది.” సంఘసభుయ్లు, సేవకులు డా వారియొకక్ చేతులు
ఎతిత్యునాన్రు, పర్భువా. ఈ ఆశీరావ్దమును నీవు వారికి అనుగర్హించమని నేను
పారిథ్ంచుచునాన్ను. దయచేయండి.
208 మరియు పర్భువు యొకక్ త వచిచ్, “భయపడకుడి, ఇది ఈ దినపు వెలుగు.
ఇది ఈ ఘడియ యొకక్ వెలుగు. సాయంకాలపు వెలుగులు పర్కాశించుచునన్వి”
అని చెపుప్నుగాక. పర్వకత్ చెపెప్ను, “ రుయ్డు అసత్మించుటకు కొంచెంసేపు
ముందు, సాయంకాలమున వెలుగు కలుగును.” మరియు, పర్భువా, కాలము
యొకక్ అసత్మయమును మేము చుచునాన్ము, అది తవ్రలో నితయ్తవ్ములోనికి
కలిసిపోబోవుచునన్ది. దయచేయండి, పర్భువా, వారిలో పర్తీఒకక్ ఈ రాతి
యేసును కనుగొందురుగాక. నేను దీనిని ఆయన నామములో అడుగుచునాన్ను.
ఆమేన్.
209 మనము లేచి నిలువబడి యుండగా, లోబడినటుల్ మన యొకక్ చేతులను
ఎతుత్దాము,ఈవిధముగా.
210 నేను ఒక విషయానిన్ మిముమ్లను అడుగగోరుచునాన్ను. కొదిద్సేపటి
కితము చేతులెతిత్న మీ కొరకు నేను—నేను పారిథ్ంచియునాన్ను. నేను
ఎరిగినదంత అదే, అదియే పారథ్న. నేను మీ కొరకు నమమ్బోవుచునాన్ను.
నేను దేనినైతే అడిగియునాన్నో దానిని నేను నముమ్చునాన్ను, ఆయన నాకు
ఇసాత్డు, ఎందుచేతననగా ఆయన ఇసాత్నని వాగాద్నము చేసియునాన్డు.
ఆయన అబదధ్మాడజాలడు.ఆయన అబదధ్మాడజాలడు. అది జరుగకుండా
చేయు ఒకే విషయము—విషయము ఏదనగా, అది నా…నా అవిశావ్సమే
అవుతుంది. నేను మీ కొరకు నముమ్చునాన్ను, నిజముగా మీరు నమమ్ండి.
దేవుడు మీకు పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించబోవుచునాన్డు. ఆయన మీకు
దానిని అనుగర్హిసాత్డు, ఎందుచేతననగా మీరు దానిని రిచ్ అడిగారు, మీరు
లోబడాలని కోరుకొనుచునాన్రు గనుక.
211 మరియు మీరు దానిని చేసినటల్యితే, మీరు ఏమి చేయవలెనని నేను
కోరుచునాన్నో దానిని నేను మీకు చెపాత్ను. పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్మును నముమ్
ఒక మంచి సంఘమును మీరు కనుగొనవలెనని నేను కోరుచునాన్ను, అచచ్టకు
వెళల్ండి. అచచ్టకు వెళల్ండి. మరియు మీరు అలాంటి సంఘములో ఉనన్టెల్తే, మీ
కాపరి దగగ్రకు వెళిల్, ఆయనకు చెపప్ండి, ఇలా చెపప్ండి, “ఒక చినన్ డికలో,
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ఆరాతి నేను నా చేతులను ఎతాత్ను.” అది ఎకక్డో అనే విషయము డా
అతనికి మీరు చెపప్వలసిన అవసరంలేదు. ఇలా చెపప్ండి, “నేను నా చేతిని
ఎతిత్యునాన్ను, మీరు నాతో పారిథ్ంచాలని నేను కోరుచునాన్ను. నేను—
నేను—నేను పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్మును కోరుకొనుచునాన్ను. నేను దానిని
కోరుకొనుచునాన్ను. నేను దానిని తపప్క పొందుకోవాలి. జీవించుటకు నాకు అది
కావాలి. నేను దానిని ఎలాగైనా పొందుకోవాలి! నేను ఆ వెలుగును శాను.” ఓ,
దేవుడు దానిని నీకు అనుగర్హించునుగాక. మీరు ఇపుప్డే దానిని చేసాత్రా?
212 మరియు ఇపుప్డు అంద ఇచచ్ట ఉంటుండగా, మనము
పాడుకొనబోవుచునాన్ము, “నా సమసత్మును నీకిచుచ్చునాన్ను, నా సమసత్మును
నీకిచుచ్చునాన్ను, నా రకష్కుడైన, కీసుత్కు సమసత్మిచుచ్చునాన్ను, నా సమసత్మును
ఇచుచ్చునాన్ను.” మంచిది, ఇపుప్డు మనము పాడుచుండగా, మనము మన
యొకక్ చేతులను ఎతిత్, కండుల్ సుకొందాము.

నా సమసత్మును నీకిచుచ్చునాన్ను,
నా సమసత్మును నీకిచుచ్చునాన్ను,
అంతా నీకే, నా ధనుయ్డైన రకష్కుడా,
నా సమసత్మును నీకిచుచ్చునాన్ను.
నా సమసత్మును నీకిచుచ్చునాన్ను,
నా సమసత్మును నీకిచుచ్చునాన్ను,
అంతా నీకే, నా ధనుయ్డైన రకష్కుడా,
నా సమసత్మును నీకిచుచ్చునాన్ను.

213 మీరు అరథ్ం చేసుకొనాన్రా? “ఆమేన్” చెపప్ండి. [సమాజము “ఆమేన్” అని
చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] ఇపుప్డు మీరు మధురముగా ఏదో ఒకటి చేయాలని
నేను కోరుచునాన్ను. మీ పర్కక్నే నిలబడియునన్ వారి చేతిని మీరు పటుట్కోండి,
మరియు చెపప్ండి, “సహోదరుడా, నా భావము అదియే. నా కొరకు పారిథ్ంచండి.”
మనందరము కలిసికటుట్గా దానిని చేయుదము, ఇపుప్డే దానిని చేయుదము.

[సహోదరుడు బెన్ హాం గారు వేదిక మీద ఉనన్వారితో
మాటాల్డుచునాన్రు—సంపా.] సహోదరుడా, నా భావము అదియే. నా కొరకు
పారిథ్ంచుము. దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక. దేవుడు దీవించునుగాక…

అది మంచిది. అది బాగునన్ది. ఓ, ఇది మీకు మంచి అను తిని
కలిగించలేదా? నా భావము అదియే.
214 ఇపుప్డు నిజముగా మన యొకక్ హృదయములలో నుండి పాడినటల్యితే,
మన భావము అదియే, మనము సమసత్మును సమరిప్ంచెదము, మన యొకక్
సవ్ంత చితత్మును, మన సవ్ంత మారాగ్లను, మనము కలిగియునన్ సమసత్మును,
మనము కీసుత్కు సమరిప్ంచెదము, ఇపుప్డు మరలా మన యొకక్ చేతులను ఎతిత్,
పాడెదము.

నా సమసత్మును నీకిచుచ్చునాన్ను,
నా సమసత్మును నీకిచుచ్చునాన్ను,
అంతా నీకే, నా ధనుయ్డైన రకష్కుడా,
నా సమసత్మును నీకిచుచ్చునాన్ను.
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215 ఇపుప్డు మనము మన యొకక్ తలలను వంచి, పాడెదము. [సహోదరులు
బెన్ హాం గారు పాటను హమిమ్ంగ్ చేయుట పారంభించారు, నా సమసత్మును
నీకిచుచ్చునాన్ను—సంపా.] ఇపుప్డు మీ మనసులను ఆయన మీద ఉంచండి.
“నేను…” అతాయ్నందకరమైన కిసమ్స్ గా మీకుండవలెనని నేను ఆశిసుత్నాన్ను,
దేవుడు మీకు ఆయన యొకక్ నకష్తర్మును రుప్ నుండి పంపునుగాక,
పందొమిమ్ది వందల సంవతస్రముల కితము, రుప్న ఉదయించిన ఆ
యొకక్ నకష్తర్మును పంపి, శరీరధారియైన వాకయ్ము యొదద్కు మిముమ్లను
నడిపించునుగాక. [బెన్ హాం సోదరుడు హమిమ్ంగ్ ను కొనసాగిసుత్నాన్రు, నా
సమసత్మునునీకిచుచ్చునాన్ను.]

నా సమసత్మును నీకిచుచ్చునాన్ను,
నా సమసత్మును నీకిచుచ్చునాన్ను (దేవునికి మీ చేతులను

ఎతత్ండి),
అంతా నీకే, నా ధనయ్మైన రకష్కుడా,
నేను…

టోని, దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక. 
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ఈ వరత్మానము సహోదరుడు విలిల్యం మారియన్ బెన్ హాం గారి దావ్రా మొటట్మొదటగా ఆంగల్ భాషలో, 1963 వ
సంవతస్రము డిశంబర్ 16 వ తారీఖు, సోమవారం సాయంకాలమున, అమెరికా దేశములోని, ఆరిజోనా రాషట్ములోని,

సాన్ లోని, రమాడ ఇన్ వదద్, ది ఫుల్ గాసెప్ల్ బిజినెస్ మెన్స్ ఫెలోషిప్ ఇంటర్ నేషనల్ బాంకెట్ నందు
పర్సంగించబడినది, మరియు ఇది అయసాక్ంతపు టేపు రికారిడ్ంగ్ నుండి తీయబడి, ఆంగల్ భాషలోకి ఉనన్ది ఉనన్టుల్గానే
ముదించబడినది. ఈ యొకక్ తెలుగు తరుజ్మా అనేది వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ రికారిడ్ంగ్స్ వారి దావ్రా ముదించబడి,
పంచిపెటట్బడుచునన్ది.
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