
యెజెబెలుమతము

 మనము దేవునికి కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచుండగా, ఒకక్ కష్ణము ఆలాగునే
మనమునిలబడియుందాము.మనతలలనువంచుదాము.
దయగల పరిశుదధ్మైన తండీ, దేవా, నీవు ఆపతాక్లములో నముమ్కొనదగిన

సహాయకుడవని మేము ఎంతో సంతోషించుచునాన్ము. నీవు మాకు చేసిన
కారయ్ములను బటిట్ నీకు వందనములు. మేము మా హృదయము నుండి,
దానిని సరిగాగ్ వయ్కత్ పరచ్లేము, అదేమనగా మేము ఇబబ్ందిలోయుండగా నీవు
ఎలా మముమ్ను తపిప్ంచియునాన్వో, నినున్ నముమ్టకు మరియు నీయందు
విశావ్సముంచుటకు,సంవతస్రములగుండామేమునేరుచ్కొనియునాన్ము.

పర్భువా, ఈ మధాయ్హన్ము ఈ పర్జలపై నీ దీవెనలు కుమమ్రించమని నేను
పారిథ్సాత్ను. ఈ డిక ముగించబడినపుడు, మా మధయ్లో ఒకక్ బలహీనమైన
వయ్కిత్ ఉండకుండును గాక. ఇకక్డ దేవునితో సరిగాగ్లేని ఒక వయ్కిత్యునన్టెల్తే,
యేసునుసమాధిలోనుండి లేపిన శకిత్, వారిమరత్ శరీరములను, వారి ఆతమ్లను
నీవు బర్తికించి, పర్భువా, నీ వైపు తిపుప్ను గాక. పర్భువాదానిని దయచేయుము.
పరిశుదాధ్తమ్ లేని ఈ గొపప్ దినమును వారు ఎనన్ మరిచ్పోకుందురు
గాక, కారణము, దేవుడు తన ఆతమ్ను వారిపై కుమమ్రించు దినముగా, ఈ
దినముయుండును గాక. పర్భువా, దానిని దయచేయము. మా పాపములను
కష్మించుము.

మాదయగల, పర్శసత్ సేన్హితుడుసులిల్వాన్ను దీవించుమనిమేముపారథ్న
చేసుత్నాన్ము, పర్జల కొరకు ఆయన తలంపులను బటిట్, వారికి సహాయము
చేయుటకు,వారికి ఇచుచ్టకు పర్యతన్ముచేయుపర్తిఅవకాశమునుబటిట్, నీవు
సులిల్వాన్నుదీవించాలనిపారిథ్సాత్ను.

ఈ దేశమంతట, పర్తి చోటయునన్ సేవకులను దీవించుము. పర్భువా,
వారికి అతయ్ధికముగా సమృదిధ్గా దయచేయుము. వారు వేదికపై ధైరయ్ముగా
నిలబడి, దేవుని వాకయ్మును పర్కటించుదురు గాక, ఏలయనగా ఈ పర్పంచ
చరితర్ యొకక్ ముగింపు ఘడియలలో మేము జీవించుచునాన్ము. ఈ
సమయములో,నీమంచితనముమాపైకముమ్నుగాక,మేముయేసునామములో
అడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.

దయచేసి రొచ్నండి.
దీనిని బటిట్ పర్జలైన మీకు, దేవునికి నేను ఎంతో కృతజుఞ్డను. సోదరుడు

సులిల్వాన్ దానిని తనపై వేసుకొనాన్డు. మీరు డండి, దానిని చేయుట
సోదరుడు సులిల్వాన్ కు సబబే, కాబటిట్ దాని కొరకు సిదధ్పడుటకు మనము
నియమించబడాడ్ము.నీదయనుబటిట్నీకువందనములు.
2 ఇపుప్డు, పేమ కానుకను బటిట్, మీరు దానిని చేయవలసిన పనిలేదు. లేదు,
అది అవసరము కాదు. డండి, వారు హోటల్ ఖరుచ్లు, ఆహారపు ఖరుచ్లు,
మేముకలిగియునన్దానంతటికిఖరుచ్లుచెలిల్ంచారు,సరిగాఅవసరమైనదిఅంత
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వరకే. అయితేచాలా దయగా వందనములు, అది సేవకుల సహాయముకొరకు.
మరియు పర్జలను దేవుని యొదద్కు తెచుచ్టకు వెళుతుంది. దాని దావ్రా ఒకక్
సిగరెట్, ఏ విసీక్, తపెప్నది ఏదియుకొనబడదు. అది సరియైన కారయ్ముకొరకు
వెళుతుంది. మీరుఈసేవకొరకు ఇచిచ్న పర్తిడాలరు, లేక పెనీన్, లేక నికెల్ పది
వేల సారుల్ విసత్రించబడి, మీ ఖాతాలో తిరిగి వేయబడుతుందని నేను దేవునికి
పారథ్న చేసాత్ను.
3 ఇపుప్డు, ఈ భవనములో రొచ్నుటకు మరియు ఈ టములను
జరిగించుటకు, ఈ భవనమును మనము వాడుకొనుటకు ఇచిచ్న యునైటైడ్
సేట్ట్స్ ఆరీమ్కి నేను ధనయ్వాదములు చెపుప్చునాన్ను. నిశచ్యముగా నా
హృదయమంతటితోనేనువారికిధనయ్వాదములుచెపుప్చునాన్ను.
4 నేను ఎరిగియునన్టుల్గా, సమసత్మునకు సకర్మముగాచెలిల్ంచబడుతుందని
సోదరుడు సులిల్వాన్ చెపిప్యునాన్డు. సమసత్ము పటల్ శర్దధ్ వహించుటకు
తపప్, ఒకక్ పైసా అపుప్తో, మేము ఎనన్ ఒక పటట్ణము విడిచిపెటిట్
యుండలేదు. మేము సరిగాగ్ అదిగాక దేనిని నమమ్ము. నీవు తపప్క ఎవరికి
అచిచ్యుండరాదు, నీవు తపప్క తినన్గా, ఏ వయ్తాయ్సము లేకుండాయుండాలి.
నీవు ఎవరికైనా అపుప్యునన్టెల్తే, వెళిళ్ వారిని ముఖాముఖిగా కలుసుకొని,
నీవు వారికి బాకీయునాన్వని చెపుప్, నీకు కొంచెము సమయము కావాలని
దానిని చెలిల్సాత్నని చెపుప్. డండి? అది ఎలల్పుప్డు శేషఠ్మైనది. యథారథ్ముగా
నిందారహితుడుగాయుండుట,అదికైసత్వయ్మునకుఒకమంచిగురుతైయునన్ది.
5 నీవు దేనిని రిచ్ మాటాల్డుచునాన్వో, సరిగాగ్ దానినే నీవు జీవించాలి.
నీవు నీకై నీవుగా దానిని జీవించకపోయినటెల్తే, దానిని మరొకరు జీవించాలని
నీవు ఎలా ఎదురు సాత్వు, నీవు డు. కాబటిట్ మీరు మనుషయ్లందరి చేత
చదువబడే వాయబడిన పతికలైయునాన్రు, కాబటిట్ ఎలల్పుప్డు యథారథ్ముగా,
సరిగాగ్ నమమ్కముగాయుండండి. అదిదేనినిఎంతతీవర్ముగాగాయపరిచ్నపప్టికి
లెకక్ కాదు, ఎలాగైనా సతయ్మునే చెపప్ండి, ఏలయనగా పర్తిసారి ఎలల్పుప్డు ఆ
విధముగానే నీవు చెపాప్లి. నీవు ఒక అబదధ్మును చెపిప్నటెల్తే, నీవు దాని చు ట్
ఒక పది లకష్ల మైళుళ్ వెళళ్వలసియుంటుంది, మరియు ఇంక నీవు తిరిగి ఆ
అబదద్ముదగగ్రకేరావలసియునన్ది. నీవు సరిగాగ్ ఒక భయంకరమైనకారయ్మును
చేశావు. సరిగాగ్ యథారథ్ముగా యుండండి, నీవు ఎలల్పుప్డు నీవు దానిని ఆ
విధముగానేచెపాప్లి,కారణముఅదిసతయ్మైయునన్ది.
6 బైబిలుతోఅదిఆవిధముగానేయునన్ది. సరిగాగ్ బైబిలుచెపిప్నటుల్గానేదానిని
చెపప్ండి, దానితో రాజీపడవదుద్, తినన్గా అది అకక్డ వాయబడియునన్టుల్గానే
చెపప్ండి, నీవు నీ వేలిని దాని వైపు పెటట్వచుచ్, ఆ విధముగానే నీవు
సాతానును ఓడిసాత్వు. సాతానుడు యేసుతో ఇలా చెపాప్డు, “నీవు దేవుని
కుమారుడవైయునన్టెల్తే, నీవు ఒక అదుభ్తము చేయుటను మముమ్ను
డనియుయ్. నీవు ‘అదుభ్తములు చేసేవాడివని’ వారు చెపాప్రు. ఈ రాళుళ్ను

రొటెట్లుగాచెయియ్,మేముదానిని సాత్ము,నీవుఆకలితోయునాన్వు.”
7 ఆయన అనాన్డు, “అయితే అది ఈలాగువాయబడియునన్ది, మనిషి రొటెట్
వలన మాతర్మే జీవించడు.” డండి? ఆయన తండి యొకక్ వాకయ్మును
తీసుకొని, తినన్గా వాడి సొంత ఆధారముల పై సాతానును ఓడించాడు. కాబటిట్
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నీవు డా దానినే చేయవచుచ్ను, దేవుని యొకక్ వాకయ్ముతో వాడి సొంత
ఆధారములపైసాతానునుఓడించుము.
8 నేను ఎలల్పుప్డు సోదరుడు సులిల్వాన్ కు కృతజుఞ్డనైయునాన్ను. ఈ
ఉచఛ్రణను మనిన్ంచండి. వారు ఆ విధముగా సోదరుడు సులిల్వాన్ ను
చేసినపుడు,సరిగాగ్ అతడుఆన నానుతోసివేశాడు.అకక్డఅతనివంటివారు
ఎవరును లేరు. సోదరుడు సులిల్వాన్ ను రిచ్ నాకు జాఞ్పకము చేసిన ఒకే
వయ్కిత్ అకక్డయునాన్డు, ఆయనే E. హౌవర్డ్ కాడిల్. అతడు ఎనన్డైనా అతనిని
ఎరిగియునాన్డోలేదోనాకుతెలియదు.సోదరుడుకాడిల్,సోదరుడుసులిల్వాన్
వలెఒకపలెల్ రికురర్వాడు.అతనిజేబులలోచేతులనుఎంతగాఅతుకొక్నేటటుల్
పెడతాడంటే, చివరకు అతని కాళుళ్ కిందికి వేలాడుతాయి, అతడు తన తలతో
పర్కక్గాతిరిగిమాటాల్డతాడు,అతడేE.హౌవర్డ్కాడిల్.ఒకసేన్హితుడిగామరియు
సువారత్లో ఒక సోదరుడిగా సోదరుడు సులిల్వాన్ ను కలిగియుండుట, నాకు
ఎంతోసంతోషము.అకక్డయునన్ఆయనచినన్సంఘమును,ఆయనపర్శసత్మైన
భారయ్ను,ఆయనపియులను,దేవుడుదీవించాలనినేనుపారిథ్సాత్ను.
9 ఇకక్డయునన్ ఇతర సేవకులైన మీరు, మీకు మరియు మీ సంఘమునకు,
సం రణ్ సువారత్ సేవకులకు లేఖనములోని చినన్ సాంకేతిక విషయముల మీద
మనము ఒకరితో ఒకరము సమమ్తించకపోవచుచ్, కొనిన్ విషయముల మీద
నేను నా భారయ్తో విభేదిసాత్ను. అది దేని మీదో నీకు తెలుసా? ఆమెకు ఆపిల్
రెలు ఇషట్ము, నాకు చెరీ రెలు ఇషట్ము, కాబటిట్ మేము ఒకరితో ఒకరము

విభేదిసాత్ము. నా దానితో నేను ఏమి చేసాత్నో మీకు చెపుతాను; ఒక చకక్ని వేడి
చెరీ రెముకక్నాకుఇషట్ము (ఇపుప్డేనేనుదానినితటుట్కొనగలను), నేనుదాని
మీద వెనన్నుపోసాత్ను, మరియుదానిపైన బెలల్పు మడిడ్ని పోసాత్ను; సోదరుడా,
నీవుఅపుప్డుతినుటకుయోగయ్మైనదానిని కలిగియునాన్వు!నాభారయ్కుఅదంటే
భయము. ఆ ఆహారమునుండి వచేచ్ కాలరీల శకిత్ని బటిట్ ఆమె భయపడుతుంది.
అదంటే ఆమెకు ఇషట్ము, కాని సీత్లు ఎలాయుంటారో మీకు తెలుసు, వారు
భయపడతారు. వాళుళ్ ఎంతో సనన్గా యుండాలనుకొంటారు, నీవు ఒక
పినున్తో వారిని గుచచ్గలవు, మరియు ఎముక వరకు కోయగలవు, అయినను
వారు తగిగ్పోవాలనుకొంటారు. అది వారి యొకక్ సవ్భావమైయునన్దని నేను
భావిసాత్ను. కానీ అది నాకు ఇషట్ము. ఇపుప్డు, దానిమీదమనమువిభేదిసాత్ము,
మిగిలిన సంగతులుబాగుగానేయునాన్యి. కానీ, మీరు డండిసోదరులారా,
ముఖయ్మైనవిషయముఏమనగాచెరీవంటకమునుతినుటయే,అదేముఖయ్మైన
సంగతి.
10 పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము మీద, కీసుత్ యొకక్ రాకడ మీద, బైబిలు యొకక్
గొపప్ ల సిదాధ్ంతముల సువారత్ సిదాధ్ంతములపై, మనము చేతిలో
చేయి వేసి, నిశచ్యముగా, ల సిదాధ్ంతములుగా ఏకీభవిసాత్ము. ఒక
సంఘశాఖా అడడ్ములు లేకుండా, మనలను ఏదీ అభయ్ంతర పరచకుండా, ఒక
ఐకయ్ సోదరులముగా, ఏకముగా, ఒక గొపప్ సైనయ్ముగా కలవ్రివైపు కదము
తొకుక్చునాన్ము.
11 నేను ఎనన్డైనా ఏ విధముగానైనా మీకు సహాయ పడగలిగినటెల్తే. నేను
ఎంతో సంతోషముగాదానిని చేసాత్ను. మీరును నాకు ఆ విషయానేన్ చెపాప్లని
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నా నిశచ్యత. మీరును నాకు సహాయముగా యుండవచుచ్, ఆ ఒకే కారాయ్నిన్
మీరు చేయగలరు, అదే నా కొరకు పారథ్న చేయుట, అదే నేను ఎరిగియునన్ది,
అదేమనగా దేవుడు ఎనన్ ననున్ తపుప్లోనికి వెళళ్నియయ్డు. తపుప్గా వెళాళ్లని
నా హృదయములో లేదు, నేను సరియైన దానిని చేయగోరుచునాన్ను, ఏది
సరియైనదో దానినే నేను చేయగోరుచునాన్ను. కారణము ఒకసారి జాక్ ర్
చెపిప్యునన్టుల్గా, నేను గర్హించేదేమంటే, అతడనాన్డు, “బానాహ్ం సోదరుడా,
నీ అనుభవము అంతటిని బటిట్ తీరుప్ దినమున నేను నీ టులలో డా
నిలబడలేను, ఏలయనగా దేవుడు నీ నుండి గొపప్ జవాబును కోరతాడు,”
“కారణముఆయననీచేతులలోనికికోటల్పర్జలనుఉంచాడు,”అనిఅనాన్డు.
12 ఇపుప్డు, ఆ పర్జలకొరకునేనుఅకక్డ నిలబడి జవాబుచెపప్బోవుచునాన్నని
ఎరిగియునన్టెల్తే, అపుప్డు ఏ రకమైన సువారత్ను నేను తపప్క భోదించాలి?
నా చేతులలో ఆయన రకత్ము దావ్రా కొనన్ దానిని పటుట్కొనన్పుప్డు, నేను
ఎంత యథారథ్ముగాయుండాలి? ఏ సందేహపు ఛాయలేకుండా, ఆయన నాకు
ఒక వరమిచాచ్డు, మరియు అది దేవుని నుండి రావలసియునన్దని, తెలివిగా
ఆలోచించేఏమనిషికైనాతెలుసు.దానితో, ఒక నిరీణ్తమైనగుంపుదానినిచెపిప్న
కారణమును బటిట్, ఎవరినో నేను తపుప్ మారగ్ములోనికి నడిపించినటెల్తే, తీరుప్
దినముననేనుదానికొరకుచెలిల్ంచబడునటుల్దేవుడుచేసాత్డు.
13 కానీఈమధయ్నేనేనుఆదరశ్నమును సినపుడు,పర్జలుకేకలువేయటను
నేను వినాన్ను…నినన్ రాతి ఆ చినన్ పుసత్కానిన్ మీరు పొందియునాన్రా? ది
బిజినెస్ మెన్స్ వాయిస్. అది బాగుంది. దరశ్నములో… రిత్ వివరములతో
ఎపుప్డైనా దానిని అచుచ్వేయాలి; దానిలోని అంతా అది కాదు. కాని
దానిలో, దానిని త్, నేను అకక్డ నిలబడియునాన్ను, ఇకక్డే నేను
సరిగాగ్ నిలబడియునన్టుల్గా. నేను నా పడక మీద పండుకొని నా వైపు
చుకొనుచునాన్ను, నా భారయ్ను గమనిసుత్నాన్ను, ఇంక నిలబడి నా

వైపు చుకొనుచునాన్ను, నేను దానిని చెపిప్నపుడు, పర్జలు చు ట్ అకక్డ
నిలబడియునాన్రు, “పౌలు డా ఆయన బోధించిన సువారత్ను బటిట్ తీరుప్
తీరచ్బడతాడా?”
14 “అవును,” అనివారనాన్రు.
15 నేననాన్ను, “సరిగాగ్పౌలుబోధించినసువారత్నేనేనునుబోధించియునాన్ను.”
16 మరియులకష్లమందికేకలువేశారు, “మేముదానిపైనేవిశర్మిసుత్నాన్ము!”
17 నేను అకక్డకు దాటినపుడు, ఆ విధముగానే అదియుండాలని నేను
కోరుచునాన్ను, డండి. సరిగాగ్ పౌలు చెపిప్నటుల్గా. ఆ విధముగానే ఆ
విధానములోనే నేను దానిని కోరుచునాన్ను. దానికి ఏదీ కలపను, దాని నుండి
ఏదియు తీసివేయను. సరిగాగ్ బైబిలు చెపిప్నటుల్గా, ఆ మారగ్ములోనే అది
ముందుకు వెళు వుండాలని నేను కోరుకొంటాను, మీరు డండి. నిజానికి
నీవు దానిని ఆ రీతిగా యుంచినపుడు, పర్తి వైపున సంఘశాఖలు దానికి
వయ్తిరేకముగాఅడుడ్కటట్నుపైకిలేపుతాయి.
18 తరువాత, అనేకసారుల్, నా సోదరులకు నేను వయ్తిరేకముగాయునాన్నని
సోదరులు అనుకొంటారు. సరిగాగ్ ఏది సతయ్మో ఆయన ఎరిగియునన్ంత వరకు,
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దేవుడు దాని నుండి భినన్ముగా ఎరుగును. డండి? అది సోదరులకు
వయ్తిరేకము కాదు, ఆ కర్మమే మనము సోదరులుగా యుండకుండా
చేయుచునన్ది. మనము సోదరులుగా యుండకుండా మనలను రముగా
యుంచేది, దేవుని వాకయ్ము కాదుగాని, అది మనము పర్వేశించియునన్ కర్మమే
సోదరులుగా యుండకుండా మనలను రముగా యుంచుచునన్ది. అది
సతయ్ము. కాబటిట్ మనము ఎకక్డ నిలబడాలి? వాకయ్ముపై నిలబడండి, మరియు
దానిమీద (అది నిజము), దేవుడుమనుషులందరిని దానియొదద్కు ఆకరిష్సాత్డు.
దానిని ఎనన్ సంసథ్గా చేయవదుద్, శాఖగా చేయవదుద్, దేవుని దావ్రా దానిని
ముందుకుఉంచండి, తినన్గాముందుకుకదులు నేయుండండి; అంతమును
గమని త్, గటిట్గా పటుట్కొనియుండండి, దానిలో మిగిలిన దానినంతా దేవుడు
తీసుకొనివసాత్డు.
19 మీరు నా కొరకు ఎనోన్ కారయ్ములను చేసియునాన్రు, నేను దానిని
మెచుచ్కొంటాను.ఇపుప్డు, ఒకపారథ్నావసత్మునుగానిఇంకాఏదైనాగాని,మీకు
ఇచుచ్టకునేనుసహాయపడతాను.కానిసిదాధ్ంతమునుఅడుగవదుద్, ఏలయనగా
అది చేయుట నాకు ఇషట్ము లేదు. వివాహము మరియు పరితాయ్గమును
రిచ్ అనేకమంది నాకు పర్శన్లను వాసుత్నాన్రు, అది సంఘములో ఒక

చికుక్ముడియైయునన్ది. నేను ఎలల్పుప్డు, “నీ సంఘకాపరిని అడగండి,” అని
నేనుచెపు వారికి చిసాత్ను.
20 పర్జలు నాకు ఉతత్రము వా త్, “దీని సంగతి ఏమిటి? దాని సంగతి
ఏమిటి?” అని అంటారు. నేను ఆ ఉతత్రానిన్ వెనుకకు చి త్, ఆ చినన్
విషయములపై మీ కాపరిని సంపర్దించండి, మీకు అది దొరుకుతుంది అని
అంటాను, కారణము, ఎంతైనను ఆయన మీ కాపరియైయునాన్డు. మిముమ్ను
కాయుటకు ఆయనయే దేవుడు పంపిన వయ్కిత్యైయునాన్డు. మనము దానిపై
సమమ్తించకపోవచుచ్, అపుప్డు అది మీ సంఘములో ఒక గందరగోళమునకు
కారణమవుతుంది. మాకు అది ఇషట్ము లేదు. వదుద్! వదుద్! మనము పాప
యిషట్మైన కారయ్ములను, బైబిలులో లేని వాటిని మాని, తినన్గా దేవుని

వైపుకు ముందుకు సాగుదాము. డండి? మీరు అలాంటి సంఘరష్ణలకు
కారణమైతే, అది సంఘమును కలవరపరుచ్తుంది. కాబటిట్, వివాహముమరియు
పరితాయ్గమును రిచ్, మరియు ఇలాటి విషయములను మరియు వారి
విషయములను రిచ్, మీ సంఘకాపరి చెపుప్టయే నాకు ఇషట్ము, ఆ పని
ఆయననే చెయయ్నివవ్ండి. ఆయన డా దేవుని సేవకుడైయునాన్డు, దానిని
చేయుటకుఆయనసనన్దుధ్డైయునాన్డు.
21 ఆ గాయపడిన మనిషిని, మంచి సమరయుడు కనుగొనన్పుప్డు,
గురుత్నన్దా? ఆయన అతనిని ఒక ట ళళ్ సతర్మునకు తెచాచ్డు (అదే
సంఘము), ఆ మనిషికి రెండు దేనారములను ఇచాచ్డు, మరియు ఇంకా
అతనికి ఎకుక్వ అవసరమైనటెల్తే, అతడు తిరిగి వచిచ్నపుడు చెలిల్సాత్నని
చెపాప్డు. కాబటిట్, అతడు రెండు దేనారములను కలిగియునాన్డు, అతడు ఒక
దైవజనుడైయునన్టెల్తే, నీకు వైదయ్ముచేసి పైకి లేపగలడు. అతడు దేవునియొకక్
వాకయ్ముపై నిలబడే దేవుని యొకక్ సేవకుడైయునన్టెల్తే, దేవుడు అతనికి ఏమి
ఇసాత్డోదానినిఅతడుకలిగియునాన్డు;ఆతమ్మరియువాకయ్ము.అదినిజమేనా?
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మనము ఎలా ఆరాధించాలి? ఆతమ్తోమరియు సతయ్ముతో, మరియువాకయ్ము
సతయ్మైయునన్ది. అదినిజమేనా?
22 ఇపుప్డు, ఎంతో దయతో మరొకసారి మీకు వందనములు. ఇపుప్డు, నేను
ఎంతగానో అలసిపోయాను, ఈ మధాయ్హన్ము బాగా అలసిపోయాను, నేను
జీవించినంత కాలము నేను మరొకసారి ఎనన్ హోటల్ లో ఉండుటకు
ఇషట్పడను, రాతర్ంతా పెదద్ తాగుబోతుల విందులు, తలుపులు బాదటం, కేకలు
వేయటంమరియుసీత్లు…ఓ!నేనురాతర్ంతా రొచ్నియునాన్ను.అంతమటుట్కే.
కాబటిట్మరొకహోటల్గదినితీసుకొనేఉదేద్శయ్మునాకుఎనన్ లేదు. నేనుఒక
బస చేయు సతానికి వెళతాను. నేను నా టర్కుక్ను తీసుకొని వెళిళ్, ఆ పర్కారము
నేల మీద ఎకక్డో నిదర్పోగలను. నేను దానిని పొందబోవుచునాన్ను, నేను
నిదర్పోయే సంచిని, ఒక గుడారమును నాకు ఇవవ్ండి, నేను ఎకక్డో ఒంటరిగా
నెమమ్దిగాయుండగలను.అదినిజము.
23 ఈ దేశము ఎంతో పాప యిషట్ముగామారింది. ఆశచ్రయ్ము కాదు! అది
తేనె పటుట్ వలె అలుల్కుపోయింది, మరియు మొదలు వరకు కుళిళ్పోయింది.
మీ రాషట్ములోనే, తినన్గా పైన మరొక సథ్లములో ఆలాగు జరిగింది, ఈ
రాషట్మే కాదు, పర్తిచోట. తినన్గా ఇకక్డే కొనిన్ సంవతస్రముల కితము,
ఒక పెదద్ పటట్ణములో, నేను ఒక టములోయునాన్ను. ఆ రాతి ఒక మత
సంబంధమైనగుంపు, ఒకసనాతనసంఘము,ఒకయవవ్నసుథ్ల సమావేశమును
కలిగియుండెను. నేనుఆఫికా దేశములోనివొడోతో,మాంతిక విదయ్ నభయ్సించు
వారిమధయ్యునాన్ను, కాని అలాంటిదానిని నేనుఎనన్ వినలేదు…తరువాత
రోజుఉదయమున, (నేనుఖచిచ్తముగాచెపప్లేను, ఎందుకంటేమనముమిశర్మ
శోతలుగాయునాన్ము)…వాళుళ్ నేల మీద పండుకొని, అవినీతి కారయ్ములను
చేసియునాన్రు, అంతటాసారాయిసీసాలు పడియునాన్యి. ఆయవవ్న పిలల్లు,
బాలురు మరియు బాలికలు ఏకముగా కలసి రాతర్ంతా ఒకే గదిలోయునాన్రు.
తరువాతరోజుఉదయమున,వారి“పరిశుదధ్తండి”బయట రొచ్నియుండగా,
వారు ఆయన ముందుకు వచిచ్ ఆ విధంగా నమసక్రిసుత్నాన్రు. యేసుకీసుత్
నామముకింద.
24 నేను పిచిచ్వాడనయాయ్నా? నాతోయునన్ ఇబబ్ంది ఏమిటి? ఆ
విషయములను నేను అసలు తటుట్కొనలేను. దానిని సినపుడు ఏదో ననున్
ముకక్లుగా కదిలించి వేసుత్ంది. అది నా పర్భువైన యేసునకు పాతినిదయ్ం
వహించుటయేనా? అవినీతి కారయ్ములను చేసుత్నన్ ఒక తాగుడు అవినీతి
గుంపును…ఆయవవ్న పురుషులు, యవవ్న సీత్లపై వాడియునాన్రు. సీసాలతో,
మురికి సంచులతో నేలమీద పరుండియునాన్రు, ఓ, అయోయ్! మంచితనము!
అది కైసత్వయ్ము అని నీవు పిలుసాత్వా? ఆశచ్రయ్ము లేదు, పర్పంచము పాప
యిషట్మైన సిథ్తిలోయునన్ది. బాగుంది. ఒక పాపి దాని వైపు సినపుడు,

అతడేమిచేసాత్డు?వారిలోవేలమంది.
25 ఆ యవవ్న బాలికలు ఎంత బాగా తాగారంటే, వారు కనీసము
నిలబడలేకపోయారు, మరియు రాతర్ంతా ఆ కురర్వాళళ్తో గదిలోయునాన్రు,
నీవు ఎనన్ నీ జీవితములో వినని భయంకరమైన మురికి మాటలు. నేను
నా దిండులను ఈ విధముగా నా తలకిందయుంచుకొని, నిదించుటకు
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పర్యతిన్ంచాను. ఆ నేల మీద తాగి, వాళుళ్ పైకి కిందికి ఎగురుతునాన్రు, మత
భకాత్!
26 ఇపుప్డు, ఈ పాపిషిఠ్ పర్జలు అలా చేసాత్రని నాకు తెలుసు, ఇపుప్డు
తముమ్ను తాము ఆటగాళళ్మని, అకక్డ బౌలింగ్ ఆటలో బయటవునాన్రు.
నా పిలల్లలో ఒకరు అలాటి బౌలింగ్ ఆటను పారంభిసేత్, నేను నా దేశములో
నుండే అతనిని తరిమి వేసాత్ను. అది ఆట అని పిలుసాత్రా, అది ఆట కాదు, నీవు
సరిగాయుండాలనుకొంటే,దేవునితోసరికముమ్.నిజము.
27 బైబిలులోనుండి కొనిన్ మాటలను నేను చదవాలనుకొనుచునాన్ను. దీనిని
నేను ఒక అంశముగా పిలుసాత్ను, అదిమొదటి రాజులు 17వ అధాయ్యము, 1వ
వచనము.

…ఎవని సనిన్ధిని నేను నిలబడియునాన్నో, ఇశాయేలు దేవుడైన
ఆ యెహోవా జీవము తోడు, నా మాట పర్కారముగాక, ఈ
సంవతస్రములలోవరష్మైననుమంచైననుపడదనిపర్కటించెను.
మొదటిరాజులు, 1వఅధాయ్యము…17వఅధాయ్యము,1వవచనము.

28 ఏ సమయములోనైనా మీకు పారథ్నా వసత్మును పంపగలిగినటెల్తే, మీకు
పంపిసాత్ను,నాకువాయండి; ఇకక్డనాకారయ్దరిశ్, హాజరైయునాన్డు,సోదరుడు
మగీర్. మానుండి ఎనన్డైనా ఎంతమంది పారథ్నా వసత్మునుపొందియునాన్రో,
మీ చేతులను డనివవ్ండి. సోదరుడు జిమ్, లేచి నిలబడండి, నినున్, నీ
భారయ్ను నేను డాలనుకొనుచునాన్ను. ఇకక్డే నా కారయ్దరిశ్ మరియు అతని
భారయ్యునాన్రు, వాటిని పంపేది, పని చేసేవాళుళ్ వారే. ఆ బాలుడు మరియు
బాలికయే, మీకు టముల నుండి పారథ్నా వసత్ములను పంపేది. ఇదద్
సమరిప్ంచుకొనన్ కైసత్వులు. మీరు ననున్ పిలిచినపుడు, ఫోనుమీద వినే ఆ చినన్
తీయనిసవ్రము,ఇకక్డ రొచ్నియునన్అతనిభారయ్దే.ఆమెతలిల్మరియుతండి
ఈ రోజున మనతోయునాన్రు; అంతా చు ట్, పియమైనవారు. ఇకక్డయునన్
నా ఫీల్డ్ సెకర్టరీ, శీర్. మెరిస్యర్ సోదరుడు లియో మెరిస్యర్, అతడు ఇకక్డ
ఎకక్డోయునాన్డు,మరియుసోదరుడుజెనెగోడ్. ఏ సమయములోనైనా,మీకు
ఒక పారథ్నా వసత్మును పంపిసాత్ము, మరియు మీ కొరకు ఏదైనా చేసాత్ము,
ఫోనులోమీకొరకుపారథ్న చేసాత్ము.మేముచేయగలిగినది ఏదైననుమీకొరకు
చేసాత్ము.
29 ఈవింతగా కనబడుచునన్ మనిషి, తన చేతిలో ఒక కరర్ను కలిగియునాన్డు,
అతని అడుగులు చకక్గా వే త్యునాన్డు, అతని కనున్లు దేవుని యొకక్
మహిమతోతళుకుక్మనుచునన్వి, వెం కలతోయునన్పాతగొరెచరమ్ముఅతని
చు ట్ చుటట్బడియునన్ది, అతడు సమరయ వీధిగుండా దృఢముగా అడుగులు
వేసుకొం నడు త్ వసుత్నాన్డు. అతని వైపు చుటకు, అతడు అంత
ఎకుక్వైన వాడు ఏమీ కాదు, కాని అతడు ఆ గొపప్ ఇశాయేలు దేశమునకు
యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డును కలిగియునాన్డు. అవును, అతడే
తిషీబ్యుడైన ఏలీయా, యెహోవా యొకక్ పర్వకత్, అతని వైపు చుటకు
అతడు అంత ఎకుక్వైనవాడు కాదు, కాని అతడు పర్భువు యొకక్ వాకయ్మును
కలిగియునాన్డు.
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30 అతడు రాజు ముందు నిలబడుటకు భయపడలేదు, కారణము అతడు
రాజకంటె గొపప్ వాని సనిన్ధిలో నిలబడియునాన్డు, అతడు యెహోవాయొకక్
సనిన్ధిలో యుండియునాన్డు. అందుచేతన, అతడు ఎకక్డ నిలబడియునాన్డో
అతడు ఎరిగియుండెను. అతడు రాజు ముందుకు నడిచి వెళుళ్నపుడు,
అతడు నతిత్గా మాటాల్డలేదు, గొణగలేదు, అతడు ఏమి మాటాల్డుచునాన్డో,
దానిని ఎరిగియుండెను. “ఇశాయేలీయుల దేవుడైన పర్భువు ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు, అని రాజుతో మాటాల్డగలిగెను, ‘నేను ఆజాఞ్పించు వరకు
వరష్ముగానిమంచుచుకక్గానిపడదు.’” “నేనుఆజాఞ్పించువరకుఅని,ఎందుకు
అతడు చెపాప్డు. నా మాట పర్కారము”? కారణము అతడు పర్భువు యొకక్
వాకయ్మును కలిగియుండెను, అతడు పర్వకత్యైయునాన్డు, మరియు పర్భువు
యొకక్వాకయ్మునుపర్వకత్ కలిగియునాన్డు.
31 ఇశాయేలు మరియు అమెరికా మధయ్యునన్ సమాంతరమైన విషయము
ఇపుప్డుఒకతాకుతునన్దైయునన్ది.వాటిలోరెం గొపప్ దేశములైయునన్వి. ఆ
రెండుదేశములుఆవిధముగానేసాథ్పించబడినవి,మరియుపర్జలుమతపరమైన
హింసనుబటిట్ ఇకక్డకువచాచ్రు.
32 ఫరో చేత ఇశాయేలు హింసించబడి, నాలుగు వందలయేండుల్
దాసయ్ములోయుండియునన్ది, సజీవుడైన నిజమైన దేవుని ఆరాధించే ఆధికయ్త
వారికి రము చేయబడింది, మరియువారు బానిసులుగామారారు. ఆయన
బైబిలులో,లేకఆయనవాకయ్ములో,ఆయనపర్వకత్లదావ్రా,వారికిఒకదేశమును
ఇసాత్నని ఆయన వాగాద్నము చేశాడు. మరియు వారు ఆ దేశములోనికి
వచిచ్, ఆ దేశమును ఆకర్మించుకొనన్ వారిని వెనుకకు తరిమి వేసి, వారి
సావ్సథ్మునుసావ్ధీనపరుచ్కొంటారు, ఏలయనగాదానిని చేయుటలో దేవుని ఒక
ఉదేద్శయ్మునన్ది.
33 ఆ పర్కారమే మన ఈ గొపప్ దేశమునన్ది. మనము ఇకక్డకు వచిచ్,
పెల్మవుత్ బండపై, మత సేవ్చఛ్పై ఈ దేశముసాథ్పించబడింది, కారణమేమనగా
మన పితరులు అధునాతన యెజెబెలు కర్మము దావ్రా, రోమా హింసనుండి
పారిపోయి,ఇకక్డకువచిచ్, అబదధ్పుయెజెబెలుకర్మముకిందగొపప్హింసలకు,
హతసాకుష్లకు నిలబడాడ్ము. బైబిలు పర్కారము, పర్కటన 13వ అధాయ్యము
పర్కారము, దేవుడువారికి ఒక నీటి ఊటను ఒక సథ్లమునువాగాద్నము చేశాడు,
ఏలయనగా ఆ సీత్ అరణయ్మునకు కొనిపోబడగా, అకక్డ ఆమె ఒక కాలము,
కాలము, ఒక అరధ్ కాలమువరకుపోషించబడింది. ఈ దేశములోనికి వచుచ్టకు
(ఈసీత్కి)దేవుడుఅమెరికాకులేకసంఘమునకువాగాద్నముచేశాడు.
34 పర్కటన 13వ అధాయ్యమును నీవు గమనించావా? మిగిలిన ఇతర
రమృగములనిన్యు సముదర్ము నుండి పైకి వచిచ్నవి, అనగా నీరు;

పర్కటన 17:17 లో చెపప్బడింది, “నీవు సిన జలములు పర్జలును,
జన స హములను, జనములను చించుచునన్వి.” మిగిలిన ఇతర
రమృగములనీన్ నీళళ్లోనుండి, పర్జలలోనుండిజనస హములలోనుండి

వచిచ్యునన్వి. కాని అమెరికా సంయుకత్ రాషట్ములువచిచ్నపుడు, “అకక్డ పర్జలు
లేని మినుండి అది వచిచ్యునన్ది.” గురుత్ంచుకోండి, అది పైకి వచిచ్నపుడు,
అదిఒకచినన్గొరెపిలల్ వలె కనబడింది.



యెజెబెలుమతము 9
35 ఇపుప్డు, ఆ గొరె పిలల్కు రెండు కొముమ్లునన్వి, అది పౌర సంబంధమైన,
మతసంబంధమైనశకుత్లు.కానిఅవిఐకయ్మైనపుడు,గురుత్ంచుకోండి, తరువాత
అది అతనిముందు చేసినటుల్గా ఘటసరప్ము వలెమాటాల్డింది; మరియుఘట
సరప్మురోముయైయునన్ది.
36 ఆమె ఆ బిడడ్ను కనిన వెంటనే, ఆ సీత్ ముందు ఆ బిడడ్ను మింగివేయుటకు,
నిలబడియుండెను, అదే ఎఱఱ్ని ఘటసరప్ము…ఆ బిడడ్ను కనన్ వెంటనే
మింగివేయుటకు ఇశాయేలు ముందు నిలబడి, మరియు రెండు
సంవతస్రములలోపు చినన్ బాలురనందరిని చంపివేయమని, ఒక హింసను
పంపినది ఎవరు? “రోము, ఘటసరప్ము, ఆమె బిడడ్ను కనిన వెంటనే
మింగివేయవలెనని,ఆసీత్ముందునిలబడింది.”
37 తరువాత,మనముకనుగొనేదేమంటే,ఈదేశముఒకసేవ్చాఛ్ దేశముగాపైకి
వచిచ్ంది, ఒక గొరె పిలల్ను కలిగియునన్ది, దాని భావము దేవుని గొరెపిలల్. కాని,
కొంచెము తరువాత, మనము కలిగియునన్ అదే కర్మము, ఘట సరప్ము వలె
మాటాల్డి,ఘటసరప్ముదానియెదుటకలిగియునన్శకిత్నంతటినిపర్దరిశ్ంచింది.
38 అది ఒక దానికి ఒకటి పరి రణ్ముగా, సమాంతరముగాయునన్ది.
గురుత్ంచుకోండి, ఇశాయేలు పైకి వచిచ్, ఆ దేశమును సవ్తంతించుకొనన్ దేశ
నివాసులందరిని వెనుకకు తరిమివేసి, జనమ్ మిని, పాలసీత్నాను తీసుకొనన్ది.
మనమును ఇకక్డకు వచిచ్, ఇండియనల్ను వెనుకకు తరిమి వేసి, వారి నుండి ఈ
దేశమునుసావ్ధీనముచేసుకొనాన్ము.దానిపటల్దేవునికిఒకఉదేద్శయ్మునన్ది.ఒక
చినన్ కటుట్వలెయునన్ పర్జలు, సేవ్చఛ్నుమరియుమతసేవ్చఛ్నుఆశించినపర్జలు,
దేవునిసేవించగోరేపర్జలతోదేవుడుఏమిచేయబోవుచునాన్డో, పర్పంచమునకు
పగోరుచుండెను.

39 వారు ఇశాయేలుకు ఏమి చేశారు? పర్పంచములోనే అతయ్ంత బలమైన
దేశముగా ఆయన ఇశాయేలును తయారు చేశాడు, దేవునియొకక్ చితత్ములో
నుండి బయటకువెళుళ్నంత వరకు, ఆమెఆ రీతిగానిలిచియునన్ది. అమెరికాతో
ఆయనఏమిచేశాడు?ఆమెదేవునియొకక్చితత్మునుండిబయటకువెళుళ్నంత
వరకు దేవుడు ఆమెను పర్పంచములోనే అతయ్ంత బలమైన దేశముగా తయారు
చేశాడు.ఒకదానికిఒకటిసమాంతరముగా,ఖచిచ్తముగా.
40 ఇశాయేలు తన దేశములోనికి వచిచ్నపుడు, వారు గొపప్ పర్జలైయుండిరి,
కారణమేమనగా వారు గొపప్ నాయకతవ్మును కలిగియుండిరి. దావీదు,
సొలొమోను రాజువంటి, దేవునికి భయపడిన మనుషులు వారిపైయుండిరి.
పర్పంచమంతా వారికి భయపడింది, యుదధ్ములు లేవు, ఇబబ్ందులు లేవు,
మరియు దేవునియొకక్ శకిత్ కింద జీవించే ఆధికయ్తలను వారు కలిగియుండిరి,
చివరకు ఎరిగిన పర్పంచమంతటి నుండి పర్జలు వారిని చుటకు వచిచ్రి.
దేవుడు వారికి వివేచన వరమును ఇచెచ్ను, అది సొలొమోను మీద ఉనన్ది.
మరియుషేబాదేశపురాణి, సహారాఎడారిగుండాఆవైపునుండిఈవైపువరకు
మారగ్మంతటి గుండా పర్యాణము చేసి ( డు నెలలు పటిట్ంది) సొలొమోను
జాఞ్నమును వినుటకు వచిచ్ంది. సొలొమోను ఆతమ్లను వివేచించగలడని ఆమె
సినపుడు,మరియుఆమెయొకక్హృదయరహసయ్ములనువివేచించినపుడు,
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ఆమె అనన్ది, “నేను నీ గురించి వినినదంత సతయ్మే, కాని అది గాక
ఎంతోయునన్ది.”అదిదేవుడైయునాన్డనిఆమెఒపిప్ంచబడెను.
41 మరియు అమెరికా, ఇకక్డకు మత సావ్తంతర్య్ము కొరకు వచిచ్న మన
పితరులను ఆధారము చేసుకొని…వారి దినాలలో మనము భకిత్ కలిగిన
నాయకులను కలిగియునాన్ము: జార్జ్ వాషింగ్ టన్, అబర్హామ్ లింకన్, వీరు
పర్ఖాయ్త గాంచిన వారు మరియు దేవుని మనుషులు, ఆ దినాలలో అమెరికా
అమెరికాగానేఉనన్ది.
42 జారిజ్ వాషింగ్ టన్, వేలీ పోర్జ్ వదద్, అతడు డెలావేర్ నదిని దాటకముందు,
రాతర్ంతా పారిథ్ంచాడు, చివరకు నడుము లోతు వరకు అతడు మంచులో
తడిసిపోయాడు. తరువాతరోజుఉదయమున అమెరికావారుదాటుచుండగా,
అమెరికా సైనయ్ములో దరిదాపుగా ఇరవై శాతం వారికే ధరించుటకు
టుల్వుండెను. కాని వారు ఒక నియమమును కలిగియుండిరి, వారు దేని

కొరకో పోరాడవలసియుండిరి. ఏది వచిచ్నా వెళిళ్నా వారు లెకక్ చెయయ్లేదు.
(వయ్వసాయదారులులోనికి వచిచ్, నాగలిని ఆపి, ఎదుద్ను విపిప్, తుపాకీ తీసుకొని,
అతడు ఎరిగిన సేవ్చఛ్ కొరకుపోరాడుటకు వెళెళ్ను.) నేననుకొంటాను, తరువాత
రోజు అతని టోపీ మరియు కోటు గుండా నాలుగు లేక ఐదు తుపాకీ గుళుళ్
రంధర్ములుపడినవి,కానిఎనన్ అవిఅతనినితాకలేదు(మసక్ట్బులెల్టుల్).
43 దేవునిమనుషులు,ఈదేశమునుసాథ్పించారు,గొపప్మనుషులు!ఆశచ్రయ్ము
లేదు,వారుఈలాగువాశారు:

మనదేశముదీరఘ్కాలముపర్కాశముగాఉండాలి,
పవితర్మైనసేవ్చాఛ్ వెలుగుతో;
నీ బలముదావ్రామముమ్నుకాపాడుము,
గొపప్ దేవా,మారాజా!

44 కొంతకాలముకితము,ఇండియానాలోనికారిడాన్వదద్,నేనుఒకవృదుధ్నితో
మాటాల్డాను.ముఖయ్ పటట్ణముకారిడాన్లోయుండగా, అతడునాకు చెపాప్డు,
అతడుఒకఎదుద్ బండిమీదఎలాగవరన్ర్పర్సంగమునువినుటకువెళాళ్డోనాకు
చెపాప్డు. అతడుమరియుగవరన్ర్వారిదద్రుమాతర్మేరెండుముకక్లుగాయునన్
ఒక టునువేసుకొనన్వారు.అతడనాన్డు,అతడుగొరెలనుపెంచివాటిఉనిన్ని
కతిత్రించి, ఉనిన్ని కడిగినపుప్డు, అతని సహోదరీలు అతనికి పాయ్ంటు మీద
వేసుకొనుటకు, ఒక కోటును వాడికి తయారు చేసిరి. అకక్డ రొచ్నియునన్
వృదుధ్డు, అపుప్డు అతనికి ఎనభై ఐదు లేకతొంభై సంవతస్రముల కలిగినవాడు,
అతడు తన గడడ్మును, ఈ రీతిగా లాగి అనాన్డు, “బిలీల్, ‘అమెరికీ,’ ‘అమెరికీగా’
యునన్పుప్డుసంగతి.”
45 నేను ఆ వృదుద్ని వైపు సి ఇలా అనుకొనాన్ను, “కురర్వాడా, నీవు…ఈ
యవవ్నసుత్లుఅనేకమందిదానినినమమ్రు,కానినీవుసతయ్మునుచెపుప్చునాన్వు.”
46 ఈ దైవభకిత్ నేపదయ్ము తరువాత ఇశాయేలుకు ఏమి జరిగింది? వారు
నిరల్కష్ ముగా మారిపోయారు. వారు ఏ సాథ్నమునకు వచిచ్యునాన్రనగా, సరే,
ఏది ముందుకు వెళిళ్ందో వారు లెకక్ చెయయ్లేదు. మనము కలిగియునన్టుల్గా,
వారు మత పమును కలిగియునన్పప్టికి, దేవునిని ఆరాధించుటలో వారు
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మందగిలిపోవుట ఆరంభమైనది. వారు భకిత్గల వారి వలె కనబడుచునాన్రు.
కాని వారి పర్జలతో సేవ్చఛ్గా నడుచుట పారంభించారు, మరియు వివిధమైన
విరోధమైన సిదాధ్ంతములను వారి సంఘములోనికి తెచుచ్ట ఆరంభించారు.
బాలీము యొకక్ ఆరాధనలోనికి పాకింది. ఇశాయేలు సుఖభోగాసకిత్తో,
పిచిచ్వారుగా, తాగుబోతులుగా, అలాటి కారాయ్లు చే త్, చివరగా దేవునిని
ఎరుగని ఒక నాయకుడిని లోనికి తెచాచ్రు; అతడే ఆహాబు, తన తండి తరువాత
విజయము పొందినవాడు. అతని తండి ఒక భకిత్హీనుడు, ధనవంతుడు, కాని
ఒక భకిత్హీనుడు. ఎనన్డైనా అతని ముందునన్ ఏ ఒకక్రైనా చేసినవాటి కంటె,
ఎకుక్వ పాపములను అతడు చేశాడు. కానీ ఇశాయేలు, వారి తాగుబోతు
మైకములో, అలాటి మనిషిని వారిపై అధిపతిగా, అతనిని సింహాసమెకిక్ంచారు.
అది పరవాలేదు అని వారనుకొనాన్రు. సరిగాగ్ ఈ రోజున అనేకమంది అమెరికా
వారుచేసినటుల్గా, “ఓ, అతడుమంచిరాజకీయనాయకుడు, కాబటిట్ దాని వలన
ఏమీ తేడా లేదు? అది ఏ భేదమును చెయయ్దు, కారణమేమనగా అతడు ఒక
మంచిరాజకీయనాయకుడు.”
47 అనేకమంది అమెరికా వాసులు, వారిలో అనేకమంది, ఒక అమెరికనుగా,
వారి జనమ్ హకుక్ను అమిమ్ వేసుకొనాన్రు, వారుఈలాగు అంటారు, “పర్భుతవ్ము
నుండి కొనిన్ అధికమైన డాలరుల్ పొంది జీవి త్యునన్ంత కాలము, అది ఏ
భేదము చేసుత్ంది?” వారు తమ పొటట్ను, దురాశల కొరకు, పాప లోకపు
ఆశల కొరకు అమిమ్ వేసుకొనాన్రు మరియు మనము దేని కొరకు పెల్మవుత్
బండపై దిగియునాన్మో, దానినే వారు మరిచ్పోయారు. వారు తన వారసతవ్
సంపదనుమరిచ్పోయి,సుఖానుసకుత్లైనపిచిచ్గుంపులకువెళిళ్, తముమ్నుతాము
అమిమ్వేసుకొనాన్రు. ఇశాయేలు దినములలో జరిగియునన్టుల్గా. ఆ పర్కారమే
అది జరుగుచునన్ది, అమెరికా అదే దారిని తీసుకొనన్ది, తినన్గా కిందకు అదే
దారి,సుఖము!
48 కొదిద్ కాలము తరువాత, పర్భుతవ్ము పాపమును అనుమతించింది:
“నీవు సమాజ మందిరమును కలిగియునన్ంత కాలము, అది ఏ భేదమును
చేసుత్ంది?” అదే ఖచిచ్తముగా అమెరికా చేసింది. మనలను మనము
ఏకముగా సంసథ్గా చేసుకొని చినన్ చినన్ గుంపులుగా, మరి ఎకుక్వ పాప
యిషట్ముగా, ఇంకా ఎకుక్వ పాప యిషట్ముగా, ఇంకా ఎకుక్వ పాప
యిషట్ముగామారియునాన్ము. మనముఇకక్డకు ఎందుకు దిగియునాన్మో,

ఆ ల సిదాధ్ంతముల కొరకు మనము నిలిచియుంటే బాగుండేది! అపుప్డు
జరిగియునన్టుల్గా సరిగాగ్ పాపము సంఘములలోనికి పాకుట ఆరంభమైంది.
సీత్లు తమ జుటుట్ను కతిత్రించి, పొటిట్ బటట్లు ధరించుట పారంభించారు, పర్తి
సంవతస్రమువారు కతిత్రిసుత్నాన్రు…పురుషులు ఇది, అది,మరొకటి చేయటం
పేకాటలు ఆడటం, సంఘములో బంకో ఆటలు ఆడటం పారంభించారు, ఎంత
లోకసుథ్లవలెయుండాలోఅంతలోకసుథ్లుగాయునాన్రు, సుఖభోగముతోపిచిచ్
పటిట్నవారై,తాగుబోతులుగామైకములోపడాడ్రు.
49 సేవకులువేదాంతపాఠశాలలనుండిపటాట్పొందుచునాన్రు,మరియువారి
బిషపుప్ ఈలాగు అంటునాన్డు, “పిలల్లారా, మీకు ఇషట్మైన దానిని బోధించండి,
నాకు తెలిసినంత వరకు పందొమిమ్ది వందల సంవతస్రముల కితమే, యేసు
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కీసుత్ యొకక్ రకత్ము ఎండిపోయింది.” చివరకు సంఘము ఒక సంసథ్గా, ఒక
లాడిజ్ంగ్ గామారిపోయింది. ఈ మధాయ్హన్మునుమీరు ఎనన్ మరిచ్పోవదుద్!
ఒక లాడిజ్ంగ్ గా మారారు, లోకము లోనికి పాకుట ఆరంభమైనది, ఆహాబు
కాలములో సేవకులు రాజీపడినటుల్గా, వారు రాజీపడుట పారంభించారు. పాప
యిషట్ముగా, సారము వరకు కుళిళ్పోయింది. మరియు ఇంకా ముందుకు,

ఇంకాముందుకు ఎంత కఠినముగాఅదిముందుకు వెళాళ్లో అంత కఠినముగా
ముందుకువెళిళ్ంది.
50 పర్వకత్ వెంబడి పర్వకత్ను వారి యొదద్కు పంపు , పర్జలను ఆయన
సునిన్తమైన కనికరములతోబర్తిమిలాడినపప్టికి, వారుదానిపైకివారి వీపులను
తిపప్రి. వారికి వారి సొంత మారగ్ము కావాలి, వారు ఇశాయేలీయులైయుండిరి,
వారు సవ్తం లు, వారు ఒక గొపప్ దేశమైయునాన్రు. వారి పితరులు (దావీదు
మరియుసొలొమోను) పలానా-పలానా కారయ్ములు చేశారు, వారు కోరుకొనన్
దానిని వారు చేయగలిగిరి. ఖచిచ్తముగా, ఇపుప్డు మనము ఏ ఆధారముపై
మనలనుమనముఆధారముచేసికొనాన్మోసరిగాగ్ అదేకారయ్ము.వాషింగ్ టన్,
మన పితరులు దేని కొరకు నిలబడియునాన్రో, కాని సోదరుడాదానికి మనము
పది లకష్ల మైళళ్ రములోయునాన్ము; మన సంఘములు, దానికి పదిలకష్ల
మైళళ్ రములోయునన్వి.
51 ఈ రోజునయునన్ మెథడిసుట్ సంఘము, ఇది వరకుయునన్ మెథడిసుట్
సంఘమును డండి! ఈరోజునయునన్ పెంతెకొసుత్, ఇదివరకు యునన్
పెంతెకొసుత్ డండి! ఈరోజునయునన్బాపిట్సుట్, ఇదివరకుయునన్బాపిట్సుట్ను
డండి! మనకు సమయమునన్టెల్తే, వెనుకకు వెళిళ్ జాన్ సిమ్త్, మరియు

అనేకమంది ఆదిమ సంసక్రత్లను డవచుచ్. అతడు చనిపోకముందు జార్జ్
సిమ్త్ అనాన్డు, “ఒక నాశనకరమైన విషయమేమనగా మెథడిసుట్ సీత్లు, వారి
వేళళ్పైబంగారుఉంగరములనుధరించుటపారంభించారు.”మెథడిసుట్లు!జుటుట్
కతిత్రించుకొనన్ సీత్లనుముఖమునకు రంగులు వేసుకొనన్ సీత్లను, పొటిట్ బటట్లు
ధరించినసీత్లను సిఅతడుఈరోజునఏమంటాడు?అదిపాపమునుబటిట్!
52 దేవుడు అమెరికా లో ఏమి జరిగించాడు? ఉజీజ్వము వెంబడి
ఉజీజ్వానిన్, ఉజీజ్వము వెంబడి ఉజీజ్వానిన్ పంపాడు. సేవకులు వాకయ్మును
బోధించియునాన్రు, పర్జలను దేవుని యొదద్కు తిరిగి పిలుచుటకు
పర్యతిన్ంచారు. వారు ఏమి చేశారు? ఇశాయేలుచేసినదానినే చేశారు, దానిని
తోసివేశారు! వారిని ఎగతాళి చేశారు! “పరిశుదధ్-రోలరుల్” అని వారిని పిలిచారు!
వారినిజైలోల్ పడవేశారు.
53 నా సహోదరీలలో ఒకరు లేక నా సహోదరులలో ఒకరు, ఈ రోజున ఈ
సంఘములోనుండి, గత రాతియునన్టుల్గా అదేహోటల్లో నిలబడి, ఆ గదిలో
వారి చేతులను ఎతిత్ దేవునినిసుత్తించినటెల్తే దానిని బటిట్ ఈ రోజువారుజైలులో
యుండేవారు. కాని ఒక తాగుబోతులు, భర్మించిన రుఖ్లు, “అపవితర్మైన-
రోలరుల్” వంటివారు, రాతర్ంతా కేకలు వేయవచుచ్; రాతర్ంతా తాగవచుచ్, సీత్ల
బటట్లనువారినుండిగుంజివేసి శపించుకొనవచుచ్, కనీసముదానిని రిచ్ ఒకక్
మాటవారుచెపప్రు. ఆశచ్రయ్ము లేదు, దేవునిహసత్ము కిందమనముతీరుప్నకు
విధించబడియునాన్ము!
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54 గమనించండి, ఇంకా ముందుకు దేవుడు సేవకులను పంపి, ఆయన
వాకయ్మునురుజువు చే త్, అదుభ్తములను చక కియలను చేసియునాన్డు.
ఎకుక్వమంది అధునాతన సేవకులు ఆ కారయ్మునంతా తోసివేసి, పర్తి
ఉజీజ్వానిన్ ఎగతాళి చేశారు. ఎంతో పేరుగాంచిన కీసుత్ సంఘము వంటివారు,
“అదుభ్తములు జరుగు దినములు గతించిపోయినవి” అని అనాన్రు. ఆ దేవుని
యొకక్ చినన్ శేషము నుండి దానిని సివేయుటకు వారి శాయశకుత్లా
పర్యతిన్ంచారు. అది ఇశాయేలులో యుండినటుల్గా, ఈ రోజున ఆ
పర్కారముగానేయునన్ది. అనేకసారుల్ దేవుడు సంఘశాఖలలో నుండి మరియు
సంసథ్లలో నుండి, ఆయన పర్జలను బయటకు తీసి, వారితో మాటాల్డటానికి
అరణయ్మునకు తీసుకొని వెళాళ్డు. దానిని గురించి నీవు కలతపడవదుద్,
ఆయన ఒక శేషమును కలిగియుండబోవుచునాన్డు. అపుప్డు ఆయన చేశాడు,
ఇపుప్డును ఆయన చేసాత్డు. ఇంకా ముందుకు, ఇంకా ముందుకు, పాపము
గుండా వెళిళ్ ఆ కారయ్ములగుండాపోరాడిమునిగిపోయారు. ఎందుచేత?వారి
నాయకతవ్ము,దానినిఅకక్డఆపటానికిఏమీలేదు.
55 బాగుంది, యథారథ్ముగా, నాకు తెలుసు అనేక దేశములు, ఇకక్డ మనము
అమెరికాలో చేసినటుల్గా వీధులలో వసత్ధారణ చేసినటెల్తే, వారిని వాళుళ్ జైలులో
పెడతారు. నేనురోమ్లోనిసెయింట్అంజెలోకి వెళిళ్నపుడు (ఇపుప్డుఆలోచిసేత్,
అది దాని కంటె ఎంతో హీనముగావునన్ది), సెయింట్ అంజెలో సమాధినొదద్
వారు ఒక చనను ఉంచారు, “అమెరికా సీత్లకు: ‘దయచేసి బటట్లు వేసుకొని
మృతులనుగౌరవించండి.’”
56 ఎనన్డైనా ఏదైనా నినున్ రోగిగా చేసినటెల్తే, పేరుగాంచిన అమెరికా
వాసులు లోనికి వచుచ్టను చుటయే. ఒక రోజున నేను లాసెన్ లో
రొచ్నియునాన్ను, సోదరుడు ఆరాగ్న్ బైట్ మరియు నేను ఒక మాంసపు

ముకక్నుతినుచు,ఆనందించుచుంటిమి.తరువాతరోజు,మేముతిరిగివెళాళ్ము,
కారణమేమనగా ఆమాంసముతినుటకు ఎంతోబాగునన్ది. అకక్డ నాకుకొంత
నీరు అవసరమైంది, కాని వారు అకక్డ సారాయి తపప్ దేనినీ వడిడ్ంచరు. నేను
నీళుళ్ తెచుచ్కొనేవాడిని. ఎలల్వేళలా నా సొంత చేతులలో నేను ఒక జగుగ్ నీటిని
మోయవలసి వచేచ్ది, ఏలయనగా వారు బలల్ నొదద్ నీకు నీళుళ్ను వడిడ్ంచరు.
తరువాత నేను లోనికి వెళాళ్ను “మిస్ అమెరికా,” ఒక చినన్ మురికి, ముడివంటి
ముకక్ కలిగిన, పది సెంటల్తో చాలినంత ఆభరణములను ఆ విధంగా కలిగిన
కుకక్ వచుచ్ వరకుఅంతాబాగానేయునన్ది, ఒక సిగరెటుట్నుఈ విధంగాచివరిలో
పటుట్కొని,ఆమెకానిదానినితగిలించుకొనివచిచ్ రొచ్నన్ది;మరియుఆకుకక్ను
టేబుల్పైఉంచింది,మురికి,మురికికారయ్ము.
57 ఒక కుకక్ గురించి దేవుడుమాటాల్డినది, అది హేయమైనది. కనీసముదాని
యొకక్ దశమ భాగము సహితము దేవుని గృహములో చెలిల్ంచ డదు. “అది
వేశయ్వలెయునన్ది, ఒక వేశయ్ యొకక్ దశమభాగము,” అని బైబిలు చెపిప్ంది.
ఇంక నీవు అకక్డేయునాన్వు. వారు కుటుంబ నియంతర్ణ చేసి, దరిదాపుగా
ఆ పాత కుకక్ కొరకు, ఒక వెయియ్ డాలరుల్ చెలిల్సాత్రు; మరియు దానిని చు ట్
తిపుప్ ఒక చినన్ బిడడ్ పేమను దానికి పిసాత్రు, ఆ పర్కారము ఆమె
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రాతర్ంత బయట పరుగెతుత్తుంది, మరియు కుటుంబ నియంతర్ణను
పాటిసుత్ంది.
58 విచిఛ్నన్మైపోవుట తపప్, ఏమి కనిపెటుట్చునన్ది! మీరు ఎనన్ మరలా
నా సవ్రమును వినలేరు, కాని దీనిని గురుత్ంచుకోవాలని నేను కోరుచునాన్ను;
మనముఅంతములోయునాన్ము!
59 అకక్డ, ఏమి సంభవించిందో మనము కనుగొంటాము, ఏమి జరిగింది,
చివరగా, ఆ గొపప్ ఘడియ వచిచ్ంది; ఆహాబు ఎనున్కొనబడాడ్డు తరువాత
అతడు యెజెబెలును వివాహము చేసికొనాన్డు; ఆ కృళిళ్పోయిన పాత సీత్
ఇశాయేలునంతా విగర్హారాధనలోనికి నడిపించింది. అలాటి కారయ్ము ఎనన్డైనా
వారి దేశములో అనుమతించబడుటకు ముందు వారు తపప్క వెనుకకు జారిన
సిథ్తిలోయుండియునాన్రు. పర్జలు పర్జల కొరకు చటట్ములను చేశారు, మనము
దానినేచేసియునాన్ము!
60 ఒక సమయములో అమెరికా దానిని అనుమతించలేదు…ఆ పాత వేశయ్ను
కలిగియుండుట కంటె వారికి బాగా తెలుసు, ఆ పాత వేశయ్ హత సాకుష్ల
రకత్మునుతాగింది,వారినిచంపింది.ఆకారణమునుబటిట్యేవారుసేవ్చఛ్కొరకు
ఇకక్డకు పారిపోయి వచాచ్రు. వారు అలాటి దానిని ఎంత మాతర్ము ఉంచరు.
అది పునదేమనగా అలాటి దానిని ఎనున్కొనుటకు మనము వెనుకకు
జారిన సిథ్తిలోయునాన్ము, మొతత్ము దేశము. ఓ, నిజానికి మీలో కొంత మంది
సేక్ ర్ బాక్ డెమెకేట్స్, దీనిని ఆలోచిసాత్రు, “ఓ, అతడు ఒక మంచి రాజకీయ
నాయకుడవుతాడు.” అది తరక్ములకు సరిగానే శరీర మనసుస్కు ధవ్నించవచుచ్.
కాని దేవుని వాకయ్మునకు, ఆతమ్ సంబంధమైన మనసుస్కు, అది అరధ్మియయ్దు.
నిశచ్యముగా అది అరధ్మియయ్దు, బయట కొనిన్ అధికమైన డాలరుల్, కొనిన్
పనున్లులేకఅలాటిచురుకైనది.
61 మనము ఒక కఠినమైన సమయమును కలిగియునాన్ము, మన మిషనరీలు
ఈ రోజున సువారత్ పొలములోయునాన్రు, ఏలయనగా మనము ఒక
కాథలిక్ దేశముగా లెకిక్ంచబడాడ్ము. ఎందుకనగా, నిశచ్యముగా, రషాయ్
ఒక క య్నిసుట్ నాయకుని కలిగియునన్ందున, అది క య్నిసుట్ దేశముగా
లెకిక్ంచబడింది. ఎరర్ చైనా దేశము, క య్నిసుట్ దేశముగా లెకిక్ంచబడింది,
కారణము వారు ఒక క య్నిసుట్ నాయకుడిని కలిగియునాన్రు. మనము ఒక
కాథలిక్ దేశమైయునాన్ము, కారణము మనము ఒక కాథలిక్ నాయకుడిని
కలిగియునాన్ము.
62 ఆహాబు సింహాసనము మీదికి వచిచ్నపుడు…నీవంటావు, “అతడు
సింహాసనము మీదయునాన్డు.” అది నిజమే, కాని యెజెబెలు ఆ సింహాసనము
వెనుక శిరసెస్యునన్ది. ఆమెయే నడిపించు వయ్కిత్. డండి, ఎలా ఆమె ఆ
దేశము యొకక్ చటట్ములను చు ట్ అటు ఇటు తిపిప్, ఆమె సొంత లాభము
కొరకు, దురాశ కొరకు, ఆహాబుదానిని చేయునటుల్ చేసింది, ఏలయనగా ఆమె
అతనితోవివాహముగావించబడింది.మరియుఈదినమునమననాయకునితో
యునన్ది అదియే. అతడు మంచి వయ్కిత్ కాదని నేను చెపప్ను, కాని అతని
వెనుక ఏమునన్దో డండి; వేశయ్; అమెరికా నిరిమ్ంచబడిన నియమములపై,



యెజెబెలుమతము 15
(అమెరికాగాయుండుటకు) ఆమెను మనము నడిపించుచునాన్ము. కాని మన
సొంతసేవ్చాఛ్ఎంపికదావ్రా,అలాటికారాయ్నిన్మనముఎనున్కొనాన్ము.
63 ఇపుప్డు మీరు డండి, నా సవ్రము అతి తవ్రలో ఆపబడబోవుచునన్ది.
కాని ఎవరో దానిని తెలుసుకొనబోవుచునాన్రు! అవును! ఎందుచేత? పర్కటన
2:20 లో ఆమె తనున్ తాను ఒక “పర్వకిత్,” గా పిలుచుకొంది. పాపపు అల
దావ్రా ఏమి సంభవిసుత్ందో గమనించండి. అది సారము వరకు వెళుళ్టను
మీరు గమనించండి. అధునాతనమైన, భకిత్హీనమైన కారయ్ములు సంఘములో
సంభవించుటను మీరు గమనించండి. “చివరగా, అకక్డ ఒక హింస వసుత్ంది,”
బైబిలు ఆ రీతిగా చెపిప్ంది, అది యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు!
నిశచ్యముగా!అదిఅకక్డయుంటుంది.
64 తరువాత ఏమి సంభవించబోవుచునన్ది? అపుప్డు జరిగినటుల్గా, ఆ
పర్కారమే అది ఇపుప్డును జరుగుతుంది. దాని వెనుకయునన్ శకిత్ ఆమెయే,
ఆమెయే దానిని నియంతర్ణ చేసింది. పర్కటన 17 లేక 18 వ అధాయ్యము
చదవండి, అకక్డ యెజెబెలు ఏమి చేసిందో మీరు సాత్రు; ఆమె ఆహాబును
ఎలా తీసుకొనియునన్దో, మరియు అతడు దానిని గురించి ఏమియు
చెపప్లేకపోయాడు, కారణము అది అతని భారయ్యైయునన్ది. అపుప్డు దేశము
దేనిపైనిరిమ్ంచబడిందో డండి,ఒకఅనుయ్రాలైనభారయ్తోవెనుకకుజారియునన్
ఇశాయేలీయుడు (అతని వెనుకయునన్ది) ఒక బాలీముయొకక్ ఆరాధికురాలు.
ఆమెఏమిచేసింది?చివరిగాఆమెదానినిఎంతచకక్గా,ఎంతఅధునాతనముగా
తయారు చేసియునన్దనగా, పర్జలు దానిని ఎంతో సుళువుగా తీసుకొనాన్రు,
చివరకు రిత్ సంఘము, బోధకులు అంద దానికి పడిపోయారు. ఏలీయా
చెపప్లేదా, “పర్భువా, నేనొకక్డినే మిగిలియునాన్నని”? మరియు ఇది అపుప్డు
ఏలాగునన్దో,అలాగేనేటికిఅదిసమాంతరంగాయునన్ది.
65 ఏదైనా చెపప్టానికి అంద భయపడాడ్రు. అది ఈ రోజున డా
ఆలాగునే లేదా? వాళుళ్ ఏదైనా చెపప్టానికి భయపడాడ్రు. కాబటిట్ మనము
కనుగొనునదేమనగా, వారు సేవ్చఛ్గా, తాగు , సుఖము కొరకు ఆరాటపడే
పిచోచ్ళుళ్గా చిందర వందరగా సమసత్ము చే త్, ఈ రోజున యునన్టుల్గా
ముందుకుసాగారు. యెజెబెలు ఆ లేఖనములను కిందికి పైకి మెలి తిపిప్ంది…
లేక చటట్ములను, యెజెబెలుగా మెలి తిపిప్ంది. గురుత్ంచుకోండి, యెజెబెలు
తనున్ తాను ఒక “పర్వకిత్గా,” పిలుచుకొనన్ది, పర్జలను జయించుటకు “ఆమె
మాతర్మే మిమీద దేవునియొకక్ సవ్రమైయునన్దని,” చెపుప్కొనన్ది. లోకము
వలెనిశచ్యముగా.శరీరమనసుస్గలవారినినముమ్నటుల్చేసింది.
66 “ఒక సీత్ యొకక్ ఆరాధన, అమెరికా దేశములో వసుత్ంది, అది మరియగా
యుంటుంది.” నేను ముపెప్…1931 లో దానిని శాను. ఏడు సంఘటనలు
సంభవించియునన్వి. ఇకక్డే అవి నేను 1931 లో పేపరు మీద వాసుకొనన్వి
వునన్వి. నేను ఎలా చెపాప్నంటే, “ఈ అధయ్కుష్డు, ఫాంక్ లిన్ డి. జ్ వెల్ట్, ఎలా
పర్పంచము యుదధ్ము చేయుటకు కారణమవుతాడో చెపాప్ను.” ఇంక ఆ
యుదధ్ము ఆరిధ్కమాందయ్ముకాలములో వచిచ్యుండలేదు. నేననాన్ను, “మరొక
విషయము…” నా తలిల్ ఒక కిల్షట్మైన పర్జాసావ్మయ్ డెమోకర్టిక్ యైయునన్ది,
నేను దానిని చెపిప్నపుడు, ఆమె నా వైపు కఠినముగా డకపోయినటెల్తే.
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నేననాన్ను, “అతడు ఒక రిపబిల్కన్ యైనా, ఒక సోషలిసుట్యైనా, లేక
అతడు ఏమైయునన్పప్టికీ నేను లెకక్ చెయయ్ను, అది యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు.” నేననాన్ను, “దీనిని చేయుటదావ్రా సీత్లు ఓటు వేయటానికి
వాళుళ్ అనుమతిని ఇసుత్నాన్రు. మరియువారుదానిని చేసినపుడు, ఎనన్డైనాఈ
దేశము చేయని అతి గొపప్ అవమానకరమైన దానిని చేసింది.” నేననాన్ను, “ఒక
రోజునవారుదానినిచెలిల్ంచవలసియునన్ది.” గతించిన ఎనిన్కలకువారుదానిని
చేశారు.అదేఅతనినిఎనిన్కచేసింది, సీత్లు.
67 దకిష్ణాదిలోయునన్, నలల్జాతిపర్జలైనమీరు, ఎలాఓటువేశారు! నీవంటావు,
“వేదిక మీద దానిని చెపేప్ పని నీది కాదు.” ఓ, అవును, అది నా పని, అది దేవుని
యొకక్ వాకయ్మైయునన్ది! మిముమ్ను సవ్తం లుగా చేసిన అబర్హాము లింకన్
యొకక్మరకలు, ఆ య్జియంలోఒక సీత్ వసత్ములపైవునన్వి, మీరుమీయొకక్
జనమ్హకుక్నుఅముమ్కొంటారు.మీకుసిగుగ్లేదా.
68 పర్జలైన మీరు రాజకీయముల కొరకు నీవు ఒక మంచి డెమొకేట్
యైయునన్ందున, అలాటి దానికి ఓటు వేశారు, ఈ దేశమును నడుపునటుల్,
వేశయ్ చేతికి ఇచిచ్, మీ జనమ్హకుక్లైన కైసత్వయ్మును మరియు అమెరికా కరణను
అమిమ్వేసుకొనాన్రు,మనముఏమైయునాన్మో, అదేమనలనుతయారుచేసింది.
డండి, ఎలా ఆమె లోనికి పాకి వచుచ్చునన్దో? ఎంతో సుళువుగా, ఇపప్టికి

ఆమెసింహాసనముమీదయునన్ది.నిశచ్మయుగా!వైట్హౌస్సింహాసనము.
69 గమనించండి, ఇంతక మునుపే…మొనన్టి దినమున కాథలిక్
పాఠశాలలను రిచ్, పొటెసెట్ంట్ పాఠశాలలను రిచ్ మీరు సియునాన్రా?
కాథలిక్ పాఠశాలలను బలపరచండి, పొటెసెట్ంట్ పాఠశాలలను కాదు అని
వారనాన్రు. డండి? ఓ, సోదరుడా, ఇపుప్డు ఎలాటి సరుకు ముందుకు
వచుచ్చునన్దోమీరుగమనించండి. గమనించండి.వారుచేసియునన్టుల్గా, ఏమి
సంభవించిందో డండి. ఈ పాపమంతా లోపలకు కుపప్గా మారుచునన్ది.
మరియుఈదేశముఏసాథ్నమునకువచిచ్యునన్దనగా. లుచునన్ సిథ్తిలోనికి
వచాచ్ము.
70 కొనిన్ సంవతస్రముల కితము, పెంతెకొసుత్ మొదటగా బర్దధ్లైనపుడు,
ఎ.వన్.సిమ్త్ నడుపుచుండగా, అది కొనిన్ సంవతస్రముల కితము, ఈ దేశమును
రకిష్ంచింది. అపుప్డు అమెరికా బాగుగా ఎరిగియునన్ది. కాని పెంతెకొసుత్వారు
ఎంత లోకసుథ్లుగామారిపోయారంటే, అది తినన్గా లోకములోనికి వెళిళ్పోయి,
రాజకీయములకు తన జనమ్ హకుక్ను అమిమ్ వేసుకొనన్ది, బైబిలుకు
రముగాయునన్రాజకీయములు,ఓ,అయోయ్!

71 ఇపుప్డు, ఒకక్ నిమిషము, ఇది ఎలా బయటకు వసుత్ందో గమనించండి.
ఇపుప్డు, వాళుళ్ ఏమి చేశారో, ఎలాటి కారయ్ములను వారు చేశారో, అది
దానికి ఖచిచ్తముగా సమాంతరముగాయునన్ది, పర్తిచోట పాపము. యెజెబెలు
లోనికి వచిచ్, పర్జలందరికి మాంతిక విదయ్ చేసింది. గమనించండి, చివరగా,
ఆమె బాలీముకు పెదద్ ఆరాధనా పర్తిమలను నిరిమ్ంచటం పారంభించింది. అది
నిజమేనా? బాలీము యొకక్ యాజకులు పర్తిచోట నుండి గుంపులుగా వచిచ్,
ఆ సథ్లమునకు వచిచ్ బాలీము ఆరాధనలో ఆ దేశమును కాలుషయ్ము చేయుట
పారంభించారు.
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72 వాళుళ్ ఎలా చేశారో డండి, వాళుళ్ ఎలా కలుపు మొకక్లుగా లోనికి
వచాచ్రో డండి. వాళుళ్ చేసిన కారయ్ములను బటిట్, ఈ రోజున వాళుళ్
ఎకక్డయునాన్రో డండి. కాథలిజమ్ ఎలా మింగివేయుచునన్దో, ఎలా
మింగివేయుచునన్దో, ఎలా మింగివేయుచునన్దో డండి; దీనిని విచిఛ్నన్ము
చేయు , లోనికి వివాహము చేసికొనుచునాన్రు, సరిగాగ్ వాళుళ్ ఏమి చేసాత్రని
దానియేలు చెపాప్డో దానినే వాళుళ్ చేసుత్నాన్రు. ఇనుము, మటిట్ కలవదు, కాని
వారి వితత్నములను ఒకరితో ఒకరు కలుపుచునాన్రు, విచిఛ్నన్ము చేసుత్నాన్రు.
ఆమెయొకక్ పిలల్లను కాథలిక్ పిలల్లుగా పెంచుటకు, పర్తి పొటెసెట్ంటు బాలిక,
కాథలిక్ కురర్వానిన్ వివాహము చేసుకొనుచునన్ది. అంతా ఆలాగునేయునన్ది,
వివాహముచేసుకొనుట, వివాహమునకుఇచుచ్ట, చివరకుఅది ఏసాథ్నమునకు
వచిచ్నదనగా, రిత్ అమెరికాదేశముఅంతాపురుగులుపటిట్ంది.
73 మిషనరీలుగా మేము ఏమి చేయబోవుచునాన్ము, అదిగో బయటకు వెళిళ్
దకిష్ణ అమెరికాను మరియు పర్పంచమంతటా అనిన్ భాగములకు వెళిళ్ వాటిని
విడిపించాలనుకొనుచునాన్ము.టామీఆస్బర్న్మరియుఇతరులు, అనయ్తవ్ము
నుండి బయటకు తెచిచ్నపుడు, మా నాయకుని మేము ఎనున్కొనాన్మని,
తినన్గా వారి వేలును వెనుకకు పించటం, అదే కారయ్ము, ఓ దేవా. ఈ
పర్పంచమునకు ఏమి సంభవించబోవుచునన్ది? అది తపప్క ఇకక్డయునన్ పర్తి
వయ్కిత్ని కదిలించాలి. ఎలా మనము జవాబు చెపప్బోవుచునాన్ము? మిషనరీలు
ఏమి చెపప్బోవుచునాన్రు, “మీరు ఇకక్డకు వచిచ్, దీని నుండి మముమ్లను
విడిపించారు,అయితేమీసొంతపర్జలేసింహాసనముమీద,మీఆఫీసులోదానిని
యుంచియునాన్రు,”అనిఅంటారు.మనముఏలాగు…
74 అది ఆలాగునయుండుట, పరి రణ్ముగా, మొతత్ము మీద, అది రాజాయ్ంగ
విరుదధ్మైనది కాదేమో, చరితర్ పుటలను వెనుకకు తిపిప్ డండి. కొనిన్
సంవతస్రములకితమువారుదానినిచేసియుండలేదు, డండి,మనముమన
యొకక్ కైసత్వ హకుక్లను రాజకీయములకు అముమ్కొనాన్ము, ఆ విధముగానే
దయయ్ముతనున్తానులోనికిఅలుల్కొనుటపారంభమైనది.ఆహాబు,యెజెబెలుకు
నామమాతర్పు శిరసుస్ తపప్ ఇంకేమి కాదు. అదంత ఆ విధముగానే
యుంటుంది, సరిగాగ్ ఒక నామమాతర్పు శిరసుస్. అతడు తనకై తానుగా
దానిని చేయలేడు, కాని అతని వెనుకయునన్ కర్మము, అతనిని దానిలోనికి
నెటుట్తుంది. ఖచిచ్తముగా సతయ్ము. కైసత్వుడుగా, నీ మనసాస్కిష్ని గిలుల్కో,
నీకై నీవు మేలొక్నుము. అది నీవు ఆలోచించే దానికంటె ఆలసయ్మైపోతుంది.
ఇపుప్డు మనమునన్ పరిసిథ్తి, అపుప్డు వారునన్ పరిసిథ్తి, మరియు ఎలా వారు
ఓడిపోవటానికినడిపించబడాడ్రో.
75 ఆ గొపప్ పేమ గల దేవుని హృదయము ఆయన తన మిషనరీలను

త్యుండగా మొరర్ పెటిట్యుంటుంది, ఆయన వారిని ఒక మాదిరిగా
చేశాడు, పర్తిచోట నుండి దేశములనిన్యు వారి యొదద్కు వసుత్నన్వి,
కారణమేమనగా వారు ఐకయ్తగాయుండుట త్ దేవుడు వారిని
దీవించియునాన్డు. ఆతీమ్యముగా వారు దేవునిని సేవించియునాన్రు. అపుప్డు
దానిని ఆలోచించినపుడు, వారు సరియైన దానిని చేయాలని, వారు తిరిగి వారి
యొకక్ మొదటి పేమకు రావాలని, మరియు సరియైన దానిని చేయాలని,
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ఆయన ఎదురు శాడు, కాని వారు ఎడతెగకుండా, ఇంకా రముగా,
ఇంకా రముగా, ఇంకా రముగా వారు దేవుని నుండి వెళిళ్పోయారు,
చివరకు ఆఖరుగా యెజెబెలులోనికి వచిచ్యునన్ది. దానినే ఖచిచ్తముగా
మనముచేశాము, కీసుత్యొకక్ నియమములనుండితొలగిపోయియునాన్ము.
దేశమంతటి గుండా దేవుడు సేవకులను పంపినపుడు, (పిలిగిమ్ హోలీనెస్,
నజరేనులు, పెంతెకొసుత్వారు) వారు పరిశుదధ్తను బోధించారు, “తిరిగి దేవుని
యొదద్కురండి! తిరిగిదేవునియొదద్కురండి!”
76 నిజముగా పాతకాలపు సాథ్పించబడిన సంఘములను సి, వారు నవివ్
ఎగతాళి చేశారు. వారు ఒక అధునాతన విశావ్సుల గుంపు, “అది దయాయ్నిది
అని అనాన్రు,” ఎందుకంటే వారు మనుషులు చేయుచునన్ సమసత్మును
ఖండించారు. వాళుళ్ ఏమి చేశారు? సంఘము, మరియు అధిక సంఖయ్కులు
దానిని వినుటకు పారంభించారు. మొదటి విషయము నీకు తెలుసా, “కాథలిక్
సీత్లు ఈ రకమైన వాటిని ధరించనటెల్తే, పొటెసెట్ంటు వారును దానిని చేశారు.
కాథలిక్ సంఘం దీనిని చేసినటెల్తే, పొటెసెట్ంటు వారు డా దానిని చేసాత్రు.
మెథడిసుట్వారుదానినిచేసినపుడు,బాపిట్సుట్ వారి సంగతి ఏమిటి?బాపిట్సుట్ వారు
చేసినపుడు,పెంతెకొసుత్వారిసంగతిఏమిటి?”
77 డండి, అదే మానవ ఖచిచ్తమైన కర్మము, నినున్ లోపలకు
తీసుకొని వెళేళ్ది. ఆ కారణము బటిట్యే, నేను దానికి వయ్తిరేకినైయునాన్ను,
ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము దానికి వయ్తిరేకమైయునన్ది. మానవ కలిప్తమైన
కర్మములు; దేవుడు దానికి వయ్తిరేకియైయునాన్డు. ఆయన వాకయ్ము దానికి
వయ్తిరేకముగాయునన్ది. ఆయన పర్వకత్లు దానికి వయ్తిరేకముగా యునాన్రు,
ఆయననిజమైనసేవకులుదానికి వయ్తిరేకముగాయునాన్రు, దేవుని ఆతమ్దావ్రా
జనిమ్ంచినవారంద దానికివయ్తిరేకముగాయునాన్రు.
78 డండి, ఎలా ఇశాయేలు, ఆ పోటుతో కొటుట్కొనిపోయిందో, చివరగా
ఆఖరకుయెజెబెలులోనికి వచిచ్ంది. అమెరికా ఎలామారిపోయిందో డండి,
లోక సంబంధమైనపోటుతోకొటుట్కొనిపోయింది, చివరగాఆఖరకుయెజెబెలు
సింహాసనానిన్ తీసుకొనన్ది. అది నిజము. ఇపుప్డు, నిజానికి యెజెబెలు ఈజిపుట్
సింహాసనము లేక ఇశాయేలు సింహాసనము మీద లేదు, కాని సింహాసనము
వెనుక ఆమె ముఖయ్మైన శిరసుస్యైయునన్ది. కాథలిక్ ఆచారాధిపతయ్ము
అమెరికా సింహాసనము పై లేదు, కాని దాని వెనుకయునన్ కర్మము
ఆమెయేయైయునన్ది, కారణము అతడు ఆమెను వివాహము చేసుకొనాన్డు.
మరియుబైబిలు చెపిప్ంది, ఈ దేశములో, వారు “ రమృగమునకు ఒక పర్తిమ
వంటిదానిని”చేసాత్రు.
79 ఓ, సోదరుడా, సోదరీ, విషయమేమిటి? మంచిది, అది ఏమిటో నాకు
తెలుసు. బైబిలు చెపిప్ంది, వారు ఈ లవొదికయ యుగమును పొందుతారు,
అకక్డే మనము ఇపుప్డునాన్ము. ఇపుప్డు నీవు ననున్ దేవ్షించవచుచ్, కాని
ఒక రోజున, సతయ్ము ఏమైయునన్దో నీవు తెలుసుకొనన్పుప్డు, నీవు ననున్
దేవ్షించవు. నీవు సమమ్తించకుండా, పైకి లేచిఈ కటట్డములోనుండి అడుగులు
బయటకు వేయవచుచ్, అది నీయొకక్ విదాయ్ హీనతను పుతుంది. కానీ ఒక
రోజున నీవు గర్హిసాత్వు. ఒక రోజున అది సతయ్మైయునన్దని నీవు ఆలసయ్ముగా
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తెలుసుకొంటావు! పర్భువు నామములో నేను దానిని మాటాల్డుచునాన్ను! ననున్
నేను పైకి గురిగా చేసుకొంటాను, చివరగా అది ననున్ సమాధికి నడుపుతుంది.
దేవుడు నాకు సహాయము చేసినటెల్తే, నేను చనిపోవు వరకు ఒక సాకిష్గా
యుండబోవుచునాన్ను.అదినిజము.
80 ఇకక్డ ఈ సిథ్తిలో ఈ రోజున మనముయునాన్ము, దానిలో అంత
ఆ రీతిగా వెళుళ్చునన్ది. ఇశాయేలు, యెజెబెలుయొకక్ నామకారధ్ శిరసుస్యైన
ఆహాబు ఎలా చేశాడో, కారణము అతడు ఆమెకు వివాహము గావించబడాడ్డు.
అమెరికా, మన నాయకుడు ఒక ధనవంతుడని నీకు తెలుసా? మీలో
ఎంతమందికి తెలుసు? ఒక కోటీశవ్రుడు. ఎవరో నాకు చెపాప్రు. ఒక మేగజైన్
లో లేక రేడియో లోనో లేక టెలివిజన్ లో లేక దేనిలోనో, జాక్ బెనీన్, లేక ఎరీన్
ఫోర్డ్, అది అతడేయైయునాన్డు. ఎవరోదానినిచెపాప్రు, “అతనిసొంతముకాని
రెండు రాషట్ములను పొందుటకు అతని తండి సహాయము చేశాడు.” దానిలో
మిగిలిన దానిని డాపొందబోవుచునాన్డు. అతడుదానిని ఎలాపొందాడు?
ఆ డబుబ్ ఎలా వచిచ్ంది? విసీక్ మరియు సారాయి రవాణా దావ్రా అందుకే
అతడు విసీక్ అలాటి వాటిపై పనున్ను తీసివేశాడు. అదే అతనిని ధనవంతునిగా
చేసింది. ఏదైతే మన దేశమునుపాడుచేసిందో, ఏదైతే మన పర్జల మనసుస్లను
మురిగిపోవునటుల్ చేసిందో, ఏదైతే మన బాలురను తాగుబోతులుగా చేసిందో,
మరియుమనబాలికలనువేశయ్లుగామారిచ్ందో,దానినుండివచిచ్నడబేబ్అతనిని
ధనవంతుడిగాచేసింది.
81 అదే విషయము, ఆపాతయెజెబెలు కర్మము,మన పర్జలనుహింసించినది
అదే, అదే వారిని బయటకు ఈడిచ్ంది (రోమనిజమ్ లో) వారిని కాలిచ్ంది,
వారిని ముకక్లుగా లాగింది, మరియు వారికి సమసత్మును చేసింది, అదే
హతసాకుష్ల రకత్ము (బైబిలు చెపిప్ంది) ఆమెలోయునన్ది! అకక్డే వారు ఏకముగా
వివాహమయాయ్రు. మరియు అమెరికా వారమైన మనము తినన్గా ముందుకు
తడబడు, “ఓ, బాగుంది, మనకుకొనిన్ అధికమైనడాలరుల్ లభించాయి,మరియు
మనము గొపప్ సమయమును కలిగియునాన్ము. మిగిలిన దేశములనిన్టి కంటె
మంచిసిథ్తిలోయునాన్ము.”కాని,సోదరుడా,నీవుఒకక్నిమిషముఆగు.
82 తరువాత కొనిన్ నిమిషముల పాటు, దానిని అకష్రము తరువాత అకష్రానిన్
మనముతీసుకొని,ఏమిసంభవించిందో దాద్ము.
83 బోధకులుతినన్గామారగ్ముగుండా వెళు , వారితోరుదద్కొం తినన్గా
వారితో,వారి వయ్వసథ్తోముందుకువెళాళ్రు.మొతత్ముఇశాయేలువయ్వసథ్ అంతా
తినన్గాయెజెబెలుతో వెళిళ్పోయింది. వారు ఒక పై పమును కలిగియుండిరి,
అవును. ఈ చివరి దినములలో, “పైకి భకిత్గా కనబడు పమును,” వారు
కలిగియుంటారని బైబిలు చెపుప్టలేదా? పర్వచనములనిన్ నెరవేరియునన్వి,
సోదరుడా, మనము అంతములోయునాన్ము! తరువాత సంగతి పర్భువుయొకక్
రాకడమరియుసంఘము పాంతరముచెందుట.
84 పర్జలనుఆకరిష్ంచుటకుపర్తిగురుతును, అదుభ్తమునుపంపాడు, ఆయన
చేయగలిగిన సమసత్ము చేశాడు, కాని వారు తినన్గా ముందుకు దానిలోనికి
వెళిళ్పోయారు. ఇకక్డయునన్ ఈ నగరానిన్ డండి. ఈ చు ట్యునన్
వందలకొలది, వేలకొలదిగా యునన్ పెంతెకొసుత్ వారిని డండి; సతయ్ము
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కొరకు నిలబడియునన్ందున, ఈ మధాయ్హన్మున వారు ఎకక్డయునాన్రో
డండి? కారణమేమంటే ఆ టములకు సహకరించవదద్ని ఎవరో వారికి

చెపాప్రు. దరి డా, బాహాటముగా…దేవుడు నీకు కనికరము పును గాక,
ఆ ఒకక్టి మాతర్మే చెపప్గలను. కైసత్వులైన మీకు దానికంటే ఎంతమాతర్ము
వెనున్ ఎముక లేదు, మీరు వెనున్ ఎముకకు బదులుగా మెతత్టి ఎముకను
కలిగియునాన్రు. నిజము! మనకు అవసరమైనది ఏమనగా “దానిలో పనున్లు
కలిగిన సువారత్ను బోధించండి,” అదే దానిని ముకక్లుగా నరుకుతుంది
మిగిలిన వారందరి వలె మీరు వెళిళ్పోయారు, అపుప్డు మేము ఎందుకు కేకలు
వేయుచునాన్మో అని మీరు ఆశచ్రయ్పడుచునాన్రు. అలాగైతే, మీరు డండి,
నీవు “చలల్టి భుజమును” పొందుతావు. అది ఆలాగునయుంటుందని నేను
ఎదురు శాను.నేనుఎదురు డాలి.
85 ఇదంత ఇశాయేలులో కొనసాగింది, చివరగా, ఒక దినమున,
అరణయ్ములో నుండి అడుగులు వేసుకొం బయటకు వసుత్నాన్డు, ఒక
వృదుధ్డైనతెలల్ని వెం కలుకలిగినవయ్కిత్, అతడేతిషీబ్యుడైనఏలీయా.అతడుఏ
సంసథ్లలో నుండి రాలేదు, కాని అతడు అరణయ్ములోనుండి వసుత్నాన్డు అతడు
వారితో చేసేది ఏమీ లేదు, అతడు యెహోవా యొకక్ పర్వకత్యైయునాన్డు.
సోదరుడా, అతడు యెజెబెలు రాజయ్మును మరిలో దానిలో సమసత్మును
అతడు కదిలించివేశాడు. వారతనిని దేవ్షించారు. అతనికి ఏ సహకారము లేదు.
అది నేను మీకు హామీ ఇసుత్నాన్ను. లేదని బైబిలు చెపుతుంది, నిశచ్యముగా.
ముఖములకు రంగులు వేసుకొనన్యెజెబెలులను అతడు “కాలిచ్వేశాడని,” నేను
అనుకొంటాను.యెహానువలెఅతడుచెటుట్ వేరునగొడడ్లినిఉంచాడు,పేళుళ్అవి
ఎకక్డ పడతాయోఅకక్డ పడనివవ్ండి, కాని అతడు ఆమెనుఅకక్డయుంచాడు.
వారు తపుప్ అని పి త్ అతడు ఆ దేశమును కదిలించి వేశాడు, సజీవుడైన
నిజమైనదేవునియొదద్కుతిరిగిరావాలని,యెజెబెలుఆరాధనకుబదులుగాతిరిగి
వాకయ్మునొదద్కురావాలని,పిలుచుటకుపర్యతన్ముచేశాడు.
86 వాళుళ్ ఏమి చేశారు? వారు అతనిని సీవ్కరించారా? వారు అతనిని
దేవ్షించారు, కాని అతని వాకయ్ము ఒకే విధముగా ముందుకు వెళిళ్ంది,
ఎందుకంటె అతడుయెహోవాఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డును కలిగియునాన్డు!
దేవుడు అతనితో పని చేశాడు, అతడు చెపిప్న విషయములు నెరవేరుచునన్వని,
అతడు అభిషేకించబడిన పర్వకత్ అని వారికి పించాడు. అతడు చేసినదంతా
అతడు దేవునియొకక్ పర్వకత్ అని రుజువు చేశాడు. కాని ఇంక వారు దానిని
నమమ్లేదు, ఏలయనగా, వారి ఆట సథ్లములను అతడు చించి వేశాడు. వారు
తపుప్ అని వారికి చెపాప్డు. ఆహాబు ఒక లివాడైయునాన్డు. నిజము! నీవు
గమనించావా, వారు అతనిని నమమ్లేదు, కాని అతడు ఒకేలాగా బోధించాడు.
బోధకులలో ఎవ అతనితో సమమ్తించలేదు, అతడనాన్డు, “నేను ఒకక్డనే
మిగిలియునాన్ను, పర్భువా. వారి వైపు డండి, వారిలో ఎవ అతనితో
సహకరించరు.” కాని అతడు చేయవలసిన పనియునన్ది, మరియు అతడు
దానినిచేశాడు.అతడుపర్భువుయొకక్మాటనుకలిగియునాన్డు,అదేయెహోవా
ఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డు!మరియుఅతడుఆదేశముపైదాడిచేశాడు,అతడు
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సంఘముపై దాడి చేశాడు, అకక్డయునన్ సమసత్ముపై అతడు దాడి చేశాడు,
దేవుడుఅతనితోయునాన్డు!
87 ఈ చివరి దినములలో నాకు వాగాద్నము చేయబడినదేమనగా, ఆయన ఈ
దేశమునకు డాతిరిగివసాత్డు.మతత్యి 17వఅధాయ్యములోవారుయేసును
అడిగినపుడు, నాకు తెలుసు, “‘ఏలీయా’ గురించి శాసుత్లు ఎందుకు ఆలాగు
చెపుతునాన్రు…?”
88 ఆయన ఏమిచెపాప్డో గమనించండి, “ఏలీయాతపప్కముందురావలెనను
మాట నిజమే,” అది భవిషయ్త్ కాలమైయునన్ది. కాని అపుప్డుయోహాను రిచ్
ఆయన ఉదహరణను ఇచాచ్డు. యోహాను మలాకీ 4వ అధాయ్యము కాదు.
యోహాను మలాకీ 3వ అధాయ్యము, “ఇదిగో, నీకు ముందుగా మారగ్మును
సిదధ్పరుచ్టకునా తనుపంపుచునాన్ను.”
89 మలాకీ 4వ అధాయ్యములో, ఆయన అనాన్డు, “ఆ గొపప్ మరియు
భయంకరమైన యెహోవా దినము రాకమునుపు, మి అంతయు చెతత్ వలె
కాలిపోవును,ఆదినమునకుముందు,నేనుఏలీయానుపంపుతాను.”
90 అది యోహానుయైయునాన్డు, కారణమేమనగా యోహాను వచిచ్నపుడు
పర్భువు ఎనన్ మిని కాలచ్లేదు. నీవు గమనించినటెల్తే, చివరి
అధాయ్యములో, చివరి వచనములో, ఆయన అనాన్డు, “మరియు
అతడు…” (గమనించండి: అతడు మాటాల్డుచునాన్డు) “…అతడు తం ల
హృదయములను పిలల్ల వైపు, మరియు పిలల్ల హృదయములను తం ల
వైపునకుతిపుప్ను.”
91 ఇపుప్డు గమనించండి! మొదటిగా యోహాను వచిచ్నపుడు, మొదటి
ఏలీయా, అతడు ఏమి చేశాడు? అతడు వచిచ్ ఒక వరత్మానమును తెచాచ్డు,
ఆ పాత కఠినమైన హృదయము గల సాంపర్దాయ సంఘమును, యవవ్న
సంఘ విశావ్సమునకు తిపాప్డు, పిలల్లు. కాని తరువాత ఏలీయా వచిచ్నపుడు,
అంతయ్కాలములో, అతడు తిరిగి పిలల్ల హృదయములను పెంతెకొసుత్ తం ల
విశావ్సమునకు తిపుప్ను. ఆ భేదమును శారా? ఈ దినమున పేరుగాంచిన
వారిలో ఒకరుగా అతడు యుండడు, అతడు తినన్గా అపొసత్లుల కారయ్ము
2 లోనికి వెళిళ్, తినన్గా అకక్డ నుండి పారంభిసాత్డు. కలీత్లేని శుదధ్మైన
సువారత్ను అతడుబోధిసాత్డు, పెంతెకొసుత్ దినమున చెపిప్న సంగతులనే అతడు
చెపాప్డు, కారణమేమనగా అతడు పెంతెకొసుత్ దినమున ఏమి చెపాప్డో, అది
మిగిలిన లేఖనముల గుండా రుజువు చేయబడింది. ఏలీయా వచిచ్నపుడు,
యోహాను వలె చెడడ్ సీత్లను దేవ్షిసాత్డు. వారుయునన్టుల్గా అతడు అరణయ్మును
పేమించువాడైయునాన్డు. అతడు ఎవవ్రిని విడువడు. అతడురావటముకొరకు
మనము ఎదురు సుత్నాన్ము. అతడు వసాత్డు, అతడు వసాత్డని దేవుడు
చెపాప్డు.అతడుఇకక్డయుంటాడు!
92 ఏదైనా, ఈ రోజున మనము కలిగియునన్ వరత్మానమే ఆయన
రెండవ రాకడను చిసుత్ందని, నేను నముమ్తాను. అవునండి! అతడు
దారిలోయునాన్డు, ఇది వరకే జనిమ్ంచియునాన్డు. ఏలీయా వలె, అరణయ్ములో
నుండి దాడి చేసుకొం బయటకు వ త్, ఎకక్డో అతడు తనున్ తాను
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తెలియపరుచ్కొంటాడు. అతడు అపొసత్లుల కారయ్ము 2వ అధాయ్యమును
బోధిసాత్డు. అతడు పాత పెంతెకొసుత్ తం ల విశావ్సమును, ఈ పిలల్లకు
పునరుదధ్రిసాత్డు. అతడు తినన్గా అపొసత్లుల కారయ్ములోనికి, అపొసత్లుల
కారయ్ము 2:38 లో నుండి కింద వరకు వెళతాడు. అతడు నిజమైన, కలీత్లేని
సువారత్ను తెసాత్డు. యెజెబెలుతో గాని ఆమె యొకక్ వయ్వసథ్తో గాని అతడు
చేయునది ఏమియు లేదు. అతడు ఒక దేవుని యొకక్ సేవకుడైయునాన్డు,
నిశచ్యముగాయుంటాడు. అతడు వసాత్డని బైబిలు చెపిప్ంది. అతడు పర్వచించి
అతని వరత్మానమును ఈ యెజెబెలు ముఖము ముందు బర్దధ్లు గొడతాడు,
పారంభములో సరిగాగ్ ఇశాయేలు చేసినటుల్గా, వారు అతనిని దేవ్షిసాత్రు. వారు
అతనితోసహకరించరు. లేదు. లేదు. అతడు వసాత్డు! దేవుడుదానినివాగాద్నము
చేశాడు, మరియు అతడు రంగము మీదకి వసాత్డు. అతడు దానిని చేసాత్డని
వాయబడియునన్టుల్గా, అతడుఎనున్కొనబడిన సంఘమునకుబోధిసాత్డు.లోక
కారయ్ములను, తిని తాగి మతెత్కిక్ ళేళ్ లోక కారయ్ములను, కిందికి కుదిలించి
వేసి, దానిని ఉడకబెటేట్, ఆ ఎనన్కొనబడిన సంఘమును, ఏకముగా, ఒక పర్జగా
తీసుకొనివసాత్డు.
93 “అది నా సంఘశాఖ,” అని నీవంటావు, సోదరుడా, నీవు తపెప్యునాన్వు!
ఒకే ఒక కర్మముగాయోహాను, ఒకేమనిషినిపరిచయముచేయటానికివచాచ్డు:
యేసుకీసుత్. మరియు ఏలీయా ఒక వయ్వసథ్ కాదు, అది ఒక మనిషిగావుంటాడు,
యేసుఆవిధముగాచెపాప్డు. పరిశుదాధ్తమ్ చేత అభిషేకించబడిన ఒకేమనిషిగా
అదియుంటుంది.అతడుముగుగ్రులేకనలుగురుదేవుళళ్నుఅతడుపరిచయము
చేయడు, అతడు ఒకే దేవుని పరిచయము చేసాత్డు; పర్భువైన యేసుకీసుత్,
కారణము ఏమనగా అతని యొకక్ వరత్మానము, పిలల్ల యొకక్ విశావ్సమును
పెంతెకొసుత్ తం లవైపుకదిలిసుత్ంది.
94 నీకు గురుత్నన్దా, సోదరుడా, నేను కలమ్షముగా ఈ విషయములను
చెపిప్నటెల్తే, నేను బలిపీఠమునొదద్యుండవలసిన అవసరమునన్ది. “యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డును!” నేను మీకు చెపుప్చునాన్ను. నేను మీకు చెపిప్న
దానిని సతయ్ము అని దేవుడు రుజువు చేయకపోయినటెల్తే, దేశమంతటా,
పర్పంచమంతటా, అపుప్డు తపుప్ ఎకక్డయుందో నాకు చెపప్ండి. నేను మీకు
సతయ్మును చెపుప్చునాన్ను! తవ్రగా, దేవుని యొదద్కు తిరిగి రండి! ఆ వయ్వసథ్ల
నుండి బయటకు రండి, కారణమేమనగా పర్కటన గర్ంథములో రోమన్ కాథలిక్
ఆచారాధిపతయ్ము ఒక “వేశయ్యని” బైబిలు చెపిప్ంది, మరియు ఆమె “వేశయ్లకు
తలిల్యైయునన్ది,”అదిఏమైయునన్ది?సంఘము,వయ్వసథ్లు.
95 ఎకక్డ నుండి మెథడిసుట్ సంఘము, థరన్ సంఘము వచిచ్యునన్ది?
మెథడిసుట్, బాపిట్సుట్, ఈ సంసథ్లనీన్ ఎకక్డ నుండి వచిచ్నవి? దేవుడు ఎనన్
ఒక సంఘమును సంసథ్గా చేయలేదు. “యేసు సంఘమును సంసథ్గా చేశాడని,”
వారు వెనుక అకక్డ దానినిపారంభించారని, కాథలిక్ సంఘముచెపిప్యునన్ది.
నాకు దాని మీద చరితర్లో ఒక పతర్ము కావాలి, లేక బైబిలులో ఒక పేజి నాకు
కావాలి. అకక్డ ఎనన్ డువందల ఆరు సంవతస్రముల వరకు ఒక సంసథ్
లేదు, కాని చివరి అపొసత్లుడు చనిపోయిన తరువాత, వారు నైసీన్ కౌనిస్ల్
ను ఏరప్రచిరి, ఒక సంసథ్ను తయారు చేశారు. థర్ బయటకు వచిచ్నపుడు,
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అతడుఒకగొపప్మనిషి…అతడుఒకగొపప్ దైవజనుడైయునాన్డు,కానిఅతడు
వెళిళ్పోగానే, ఆ చినన్ చినన్ గుంపుల పర్జలు, మరొక సంసథ్ను తయారు చేశారు.
అపుప్డు పరిశుదాధ్తుమ్డు బయటకు వెళిళ్, జాన్ వెసీల్ మీదకు వెళిళ్యునాన్డు,
అతడు ఎనన్ దేనిని సంసథ్గా చేయలేదు, కాని అతడు వెళిళ్పోయిన తరువాత,
అపుప్డు వారు సంసథ్గా మారారు. అపుప్డు పరిశుదాధ్తుమ్డు పెంతెకొసుత్ వారి
మీదకు వచాచ్డు, మరియు వారు మెథడిసుట్ నుండి బయటకు వెళాళ్రు. ఏమి
జరిగింది?తరువాతవారుసంసథ్గామారారు.
96 కాని అకక్డ ఒకే మనిషి కర్మము, పర్వచనమును నెరవేరచ్టానికి, దేవుని
యొకక్శకిత్తో,ఏలీయాఅభిషేకముతోముందుకువచిచ్ంది.హలెల్ య!ఆయన
దానిని కదిలిసాత్డు. గురుత్ంచుకోండి, అతడు వారికి పర్వచించాడు, మరియు
పర్వచించాడు,అనిన్ సంగతులనువారికిచెపాప్డు, దేవుడుఅతనితోపనిచేశాడు.
కానిఅతనిచివరి వరత్మానముఆదినముయొకక్ వైట్హౌస్మీదదాడిచేసింది.
యోహానువచిచ్నపుడు, అతని చివరి వరత్మానముఆ దినముయొకక్ వైట్హౌస్
మీద దాడి చేసింది, దేవునియొకక్ సముఖములో బయట గడిచిన తరువాత, ఆ
ఉదయమున అతడు అకక్డకు నడిచి వెళాళ్డు, అతని మీద అంతటా ముసలి
వెం కలతోయునాన్డు, మీసాలు ఎగురుచునన్వి, ఆ చినన్ నేతర్ములు దేవుని
యొకక్మహిమతోతళుకుక్ తళుకుక్మనుచునన్వి. ఆ చినన్ కరర్నుచేతిలోకలిగిన
వాడై, అతనిపాదముఅవియుండవలసినంత సిథ్రముగాయునన్వి. అతడు ఏమి
చేసుత్నాన్డు? అతడు సమరయ నుండి తినన్గా కిందికి నడు త్, వైట్ హౌస్
లోనికివెళిళ్, “యెహోవాఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డు!” అనిచెపుప్చునాన్డు,దేనికీ
భయపడుట లేదు. సంఘములు అతనిని తోసివేసియునన్వి, పర్జలు అతనిని
తోసివేసియునాన్రు, కాబటిట్ ఇపుప్డు వైట్ హౌస్ మీద అతడు చివరి దాడిని
చేయుచునాన్డు.
97 అపుప్డు దాని తరువాత ఏమి సంభవించింది? వినండి! ఆ దాడి
తరువాత, అతని సవ్రము నెమమ్దిగా మారింది, ఎవరును ఎంత మాతర్ము
అతనిని రిచ్ వినలేదు. దేవుడు అతనిని రంగము మీద నుండి పిలిచాడు,
ఆయన అనాన్డు, “ఏలీయా, ఇశాయేలీయులందరికి, నీవు నీ వరత్మానమును
తెలియపరిచ్యునాన్వు, అది వారికి తెలుసు. ఇపుప్డు అరణయ్ములోనికి
వచిచ్యునాన్డు, వారి నుండి రముగా వెళుళ్, నినున్ నీవు వేరు చేసుకో,
’ఏలయనగా నేను ఒక కారయ్మును చేయబోవుచునాన్ను. నా వరత్మానమును
తోసివేయుట అంటే ఏమిటో నేను వారికి పబోవుచునాన్ను.” ఏది లోనికి
వచిచ్ంది?యుదధ్ము,కరువు,ఆకలితోబాధపడటం.
98 యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు, “ఏమి రాబోవుచునన్దో
గమనించండి! ఏది వెంబడించబోవుచునన్దో గమనించండి! అకక్డ కరువు
వునన్ది, అకక్డ కరువు వుంటుంది!” ఓ, బహుశ రొటెట్ కొరకు కాదు, కాని దేవుని
యొకక్ వాకయ్మును మరియు ఆయన సతయ్మును వినకపోవుటను రిచ్న
కరువు.సంఘములనిన్యు,వయ్వసిథ్తసమాజములోకలసిబర్తుకుటపారంభించి,
సరిగాగ్తినన్గాతినన్గాదానిలోనికివెళిళ్పోతుంది,సరిగాగ్వారుఇదివరకుదానితో
మింగివేయబడినటుల్గాయుంటుంది.
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99 ఏలీయా ఏమి చేశాడు? దాచబడిన నీటి ఊటను అతడు కనుగొనాన్డు,
ఆ పరవ్తము పైన, జీవజలమును కనుగొనాన్డు, దేవుని యొకక్ శకిత్ కింద
అతడు రొచ్నియుండగా, దైవిక పర్తయ్కష్తలు వచుచ్చునన్వి. పర్తయ్కష్తలు,
మిగిలిన వారందరు ఆకలితో బాధపడుచుండగా, ఒక చినన్ దాచబడిన
ఊటగాయునన్వి. దేవుడుతనదాసులను (ఆకాకులను) దీవించునుగాక, అతడు
పర్జల నుండి రముగా ఏకాంతముగాయుండగా, కాకులు తినుటకు అతనికి
ఆహారమును తెచుచ్చునన్వి. వారు అకక్డ ఉజీజ్వము కొరకు ఆకలితో ఆకలితో
బాధపడుచునాన్రు, ఆలాగున అదంతయుముందుకు కొనసాగుచునన్ది. [టేపు
మీద ఖాళీగాయునన్ది—సంపా.] “ఎంత మాతర్ము ఇక ఉజీజ్వములను రిచ్
వినుట లేదు…మన సంసథ్లను బర్దధ్లు చే త్ చు ట్ తిరుగుతునన్ ఆ పాత పిడి
ఎకక్డయుంది? ఇపుప్డు అతడు ఎకక్డయునాన్డు?” వారికి తెలియదు. అతడు
దేవునితో రముగావెళిళ్పోయాడు, ఒక ఏకాంత సథ్లమునకు వెళాళ్డు, అకక్డ
వారుఆయనసవ్రమునువినరు.అపుప్డువారు డటంపారంభించారు.
100 దేవుడుఒక వరత్మానమునుముందుకుపంపి, పర్జలకుచెపిప్నపుప్డు,వారు
దానిని సీవ్కరించనపుప్డు, అపుప్డు ఆయన తన సేవకులను వెనకుక్ తీసుకొని,
ఆయన తెగుళుళ్ను వారికి పంపును: కరువు, మరణము (ఆతమ్ సంబంధముగా
మాటాల్డుచునాన్ను, భౌతికముగా డా). సోదరుడా, ఒక మాందయ్ము కొరకు
నీవు కనిపెటుట్, నీవుకొంచెముకనిపెటుట్, దేవునివాకయ్మునువినుటకుదీరఘ్ముగా
కనిపెడతారు. బైబిలు ఆ రీతిగా చెపిప్యునన్ది! “చివరి దినములలో అకక్డ ఒక
కరువుయుంటుందని,” పర్వకత్ చెపాప్డు, “అది నీళళ్ కొరకు, రొటెట్ కొరకు కాదు,
కానినిజమైనదేవునివాకయ్మునువినకపోవుటఅనుకరువు.”అయితేఆసవ్రము,
అరణయ్ములోఎకక్డోదాచబడినిమమ్ళముచేయబడుతుంది.
101 ఆయన కాకులను నియమించియునాన్డు, ఆయన పరిచారకులు. ఆ
పకుష్లను దేవుడు దీవించును గాక. ఆయన పరిచారకులు, ఏలీయా యొకక్
సవ్రమును సంఘము నుండి అతడు ఏకాంతముగాయునన్ సమయములోనే
సజీవముగాఉంచియునన్వి. ఉదయమునమరియుసాయంకాలమున,కాకులు
అతనికిరొటెట్నుమాంసమునుతెచెచ్ను,మరియుమిగిలినవారంద ఏవిధమైన
ఆతమ్ సంబంధమైన ఆహారము మరియు నీరు లేకుండాయుండగా, అతడు ఆ
చినన్ నీటిఊటనుండితాగెను.
102 తరువాత ఒక రోజున, పాపము దాని యొకక్ సుంకమును తీసుకొనన్
తరువాత, దేవుడు తన పర్జలను మోకాళళ్ మీదకు తెచెచ్ను…యెజెబెలు
సమసత్మును తీసికొనెను, ఆమె సమసత్మును తుడిచి వేసెను, మరియు ఆమె
మరలా దానిని చేసుత్ంది! అని దేవుని పరిశుదధ్ బైబిలు సెలవిచుచ్చునన్ది, “ఆమె
మరలా దానిని చేసుత్ంది.” బొమమ్ వంటి శిరసుస్ వెనుక ఇపుప్డు ఆమె తినన్గా
సింహాసనముమీదయునన్ది, ఆమెకోరినది ఏదైననుఅటుఇటుమారుచ్చునన్ది,
ఎవవ్ ఆమెను ఆపబోవుట లేదు. నిశచ్యముగా, ఎవవ్ ఆమెను ఆపబోవుట
లేదు,కారణమేమనగామతవృతత్ములలోదొరకనివాటిని,వారు కతిత్రిసుత్నాన్రు,
దానినంతా రాజకీయముల లోనికి కతిత్రించుచునాన్రు, మరియు అకక్డ వారు
దానిని చేసియునాన్రు. అదే వారు ఖచిచ్తముగా చేసియునన్ది. రాజకీయముగా
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అకక్డ ఒక వెలివేతయుంటుంది, నేను ఇకక్డ నిలబడియునన్ంత ఖచిచ్తముగా
బైబిలుచెపిప్నటుల్గాతిరిగిమృగపుముదర్లోనికివెళుతుంది, డండి.
103 మనకు ఆలసయ్మగుచునన్దని నాకు తెలుసు, నేను తవ్రపడతాను. దేవుడు
ననున్అనుమతించినటెల్తే,నేనుతపప్కఈచివరిమాటనుతేవాలి.
104 గమనించండి! దేవుడు అతనిని కదిలించు వరకు ఏలీయా అకక్డ
నిలబడియునాన్డు. అతనికి ఉజీజ్వములు లేవు. అతడు దేనికీ వయ్తిరేకముగా
బోధించలేదు. ఆ బయట అరణయ్ములో అతడు కేవలము దేవునితో
నిలబడియునాన్డు, కారణము అతడు ఒక అడవి మనిషి. అతడు అరణయ్ములో
పెంచబడినవయ్కిత్.ఆపర్కారమేయోహాను డాఅరణయ్ములోపెంచబడాడ్డు.
105 అతడు దేవునితో ఒంటరిగా అరణయ్ములోనికి వెళాళ్డు, అతడు
తన వరత్మానమును ఇచిచ్న తరువాత, సంఘము నుండి రముగా
తోసివేయబడాడ్డు. మరియు సంఘము దానిని కిందికి తోసివేసింది, దానిని
కొందికి తోసివేసింది. చివరిగా సంసథ్లనిన్ ఏమి చేయలేకపోయినవి,
కాబటిట్ అతడు బయటకు కదలవలసి వచిచ్ంది. దేవుడు అతనిని రంగము మీద
నుండి పిలిచి, బయట అరణయ్మునకు తీసుకొని వెళాళ్డు, “ఇకక్డకు రముమ్,
వారు ఇక ఎంతమాతర్మును వినరు.ముందుకురా, అపుప్డు నేనునా తీరుప్ను
వారి మీద విసిరి వేసాత్ను.” ఓ, అవును, ఈ దినములలో ఒక దినమున అతడు
ఇకక్డయుంటాడు,నీవుగమనించు.
106 అపుప్డు, అతని పర్వచన దినములు గడచిన తరువాత, ఏమి జరిగింది?
సంఘము నశించింది, యెజెబెలు యొకక్ గొపప్ భయము, ఆమె వారందరిని
తనవారిగా తీసుకొంది, వారందరినినొకిక్వేసింది, వారిని ఆమెలోనికి తీసుకొని,
మరియువనములనునిరిమ్ంచి,సమసత్ చేసింది.
107 కాని, ఒక దినమున, మరలా దేవుడు అతనిని బయటకు పిలిచాడు!
అతడు ఇకక్డ బయటకు వచాచ్డు. ఇపుప్డు జాగర్తత్గా వినండి, నా మీద
కోపపడవదుద్. “యెహోవాఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డు!”నునేనుచెపుప్చునాన్ను.
అతడు బయటకు వచిచ్నపుడు దేవుడు ఏమి చేశాడు? ఆయన అతనిని ఒక
విధవరాలి యొదద్కు పంపాడు. ఒకపుప్డు, తన శిరసుస్పై ఆమె మానవ శకిత్ని
కలిగియుండెను,కానిమరణముఆమెనుసవ్తం రాలిగాచేసింది, ఆపర్కారము
ఆమె పర్వకత్ మాటలను నమమ్గలదు. నీవు దానిని గమనించావా. ఆమె భరత్ను
కలిగియుండెను, మరియు ఇకక్డయునన్ పాఠశాలలలోనికి. ఇటు, అటు
అతడు ఆమెను నడిపించెను. కాని ఈ గొపప్ కరువు కాలములో, అతడు మింగి
వేయబడాడ్డు, మరణము అతనిని తీసుకొనన్ది. ఆమె ఇక ఎంత మాతర్ము ఏ
సంసథ్తో ముడివేయబడలేదు, కాబటిట్ పర్భువుయొకక్ మాటను వినుటకు ఆమె
సిదధ్ముగాయునన్ది. సీత్ అనగా భావము సంఘము; విధవరాలు, ఆమె భరత్
అనగా (సంసథ్) చనిపోయాడు, మరియు కేవలము ఆమె జీవించుట కొరకు
ఆలోచించుచుండెను.దేవుడనాన్డు, “ఇపుప్డుఆమెయొదద్కువెళుల్, ఆమెనీమాట
వింటుంది,నేనుఆమెకుఆజాఞ్పించియునాన్ను.”
108 ఓ, కొనిన్సారుల్ మనముఏమనుకొంటామంటే, అకక్డయునన్ చినన్ గుంపైన
మీరు ఎంతో నమమ్కముగాయునాన్రు, మరియు కలిగియుండుట కొరకు, మీరు
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చేయగలిగిన సమసత్మును చేసాత్రు, నీ హృదయముసరిగాగ్యునన్దని, వారును
సరిగాగ్యుండాలని, మీరు కఠినమైన సమయమును కలిగియునాన్రని, మీరు
పర్జలకు పెటుట్టకు పర్యతన్ము చేయుచునాన్రు. కానీ, గురుత్ంచుకోండి,
దేవుడు ఆయన నేతర్ములను మీ మీద ఉంచియునాన్డు! మీరు ఆయనను
పేమిసాత్రు, మీరు ఆయనను పేమిసాత్రని నాకు తెలుసు, మీరు ఇకక్డ
రొచ్నియుండలేరు,మరియుఅలాటికారయ్మునకుమీరుహాజరుకారు.దేవుడు

ఆయననేతర్ములనుమీమీదఉంచియునాన్డు.అవును!
109 అతడు చనిపోయినపుడు, ఆమె భరత్, ఆమె సంసథ్ చనిపోయింది, కాబటిట్
ఇపుప్డు ఆమె పర్వకత్ యొకక్ మాట వినుటకు సిదధ్ముగావునన్ది. కాబటిట్ పర్వకత్
గుమమ్ము నొదద్కు వచిచ్ కొంచెము నీళుళ్ అడిగాడు, ఆమె తేవటానికి వెళిళ్ంది.
అపుప్డతడనాన్డు, “నాకుఒకచినన్అపప్ముతెముమ్.”
110 ఆమె అతని వైపు తిరిగి, “యెహోవా జీవము తోడు, నా దగగ్ర ఏమీ లేదు,
చాలినంతకొంచెముతపప్.”
111 ఇపుప్డు,ఆమెకలిగియునన్కొంచెమునేఅతడుతీసుకొనుటకువచిచ్నటుల్గా
అది కనబడుచునన్ది, కాని అటుది ఇటు, ఇటుది అటుగా మారింది. దేవుని
యొకక్ వాకయ్మును బలపరుచ్టకు, ఆమెకు కలిగిన దానిని ఇచుచ్టకు ఆమె
ఇషట్పడినపుడు, దేవుడు ఆమెను పోషించాడు. నీవు కలిగిన ఏ ఆతమ్తో నీవు
ఇచుచ్టకు ఇషట్పడతావో, వాకయ్మును బలపరుచ్టకు ఏ ఆతమ్ను దేవుడు
నీకు ఇసాత్డో, అపుప్డు దానితోనే దేవుడు నినున్ సజీవముగాయుంచుతాడు.
హలెల్ య! ఓ, దేవునికి మహిమ! సంఘమా, నీవు దానిని చేయగలవా? నేను
మతితపిప్న వాడిగాయునాన్నని మీరు అనుకొంటారా, నేను మతితపిప్న వాడిని
కాదు. కాని నీవు దేనిని కలిగియునాన్వో ఎంత కొంచెముతోనీవు దేవునియందు
విశావ్సముంచావో, నీవు ఏ విశావ్సమును కలిగియునాన్వో, వాకయ్ముపై దానిని
ఉంచుము సంసథ్ మీద కాదు! దేవుని యొకక్ వాకయ్ముపై దానిని యుంచుము,
ఆయననినున్సజీవముగాఉంచుతాడు.
112 అపుప్డు, ఆమె సిదధ్ముగాయునన్ది, ఏలయనగా ఇంతకుముందు ఆమె
దానిని చేయలేకపోయింది, కారణమేమనగా వారు ఆమెను చేయనివవ్రు. కాని
ఇపుప్డు ఆమె సిదధ్మైనది. ఆమె దానిని సీవ్కరించుతుందా? దేవుడు, ఆమె
మారగ్ములోనికి పర్వకత్ను పంపాడు. ఆమె అతని మాటను సీవ్కరించుతుందా?
ఈ పర్వకత్ను ఆమె సీవ్కరిసుత్ందా? అవును, ఆమె సీవ్కరించింది. అతడు ఆమెతో
అనాన్డు, “ఇపుప్డు నీవు ఎంత చినన్ జీవమును కలిగియునాన్వో, ఇకక్డ ఉంచు,
మొదట దానిని నాయొదద్కు తెముమ్.” మరియు ఏమి సంభవించింది? మిగిలిన
పర్పంచముఆకలితోనశి త్, చనిపో యుండగా,ఆమెమరియుఆమెపిలల్లు,
ఆమెఇంటివారు,ఒకరోజులో డుమంచిభోజనములుచేయుచుండిరి, అది
వాకయ్ముపైదైవికపర్తయ్కష్త,సేన్హితులారా,మీరుదానిని సాత్రనినానిరీకష్ణ.
113 ముందుకు ఏమి కొనసాగింది? కరువు ముగియు వరకు అతడు అకక్డ
నిలిచియుండెను, అతనిని నమిమ్ మరియు అతనిని సీవ్కరించిన, ఈ సీత్తో (ఈ
సంఘముతో) అతడు జీవించెను. పర్భువుయొకక్మాట దావ్రా, ఆమెను అతడు
సజీవముగాయుంచెను (సంఘమును సజీవముగా ఉంచెను) కారణమేమనగా
“యెహోవాఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డు,”అనిఅతడుచెపాప్డు.
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114 ఇపుప్డు, మిగిలిన కథ అంతటిలోనికి వెళుళ్టకు మనకు సమయము లేదు,
నీకు తెలుసా, అతడు ఎలా బయలు తో మముమ్రమునకు రావలసియుండెనో,
ఈ దినములలో ఒక దినమున, అతడు దానిని చేసాత్డు, నీవు కలతపడవదుద్. ఆ
అరణయ్ము నుండి అతడు అడుగులు వే త్ వ త్యుండగా, నీవు గమనించు
ఏమిసంభవిసుత్ందో.
115 ఏమి జరిగింది? మంచి, వృదుధ్డైన ఏలీయా పర్వకత్, ఒక నిజమైన దేవుని
సేవకుడు, తన మారగ్ము యొకక్ అంతమునకు వచిచ్యునాన్డు, ఒక రోజున,
దేవుడు అతనితో అనాన్డు, “ఏలీయా, నీవు ఇపుప్డు చాలినంత దీరఘ్ముగా
బోధించావు. నీవు దానిలో తగినంతగా కలిగియుండు వరకు, యెజెబెలుతో
ఆమె రంగులతో, సమసత్ముతో పోరాడినావు.” “ఇపుప్డు యోరాద్ను దగగ్రకు
రా!” అనాన్డు. ఇకక్డ అతడుయోరాద్ను దగగ్రకు వెళుళ్చునాన్డు. అదిగో అకక్డ
పాత బురద వాగులు, చలల్గా, ఐసు నీరుగా వసుత్నన్వి, పర్తి మనిషి దానిని
ఎదురొక్నవలసినటుల్గా:యోరాద్ను,మరణము.
116 కాని ఈగొపప్ దేవునియొకక్ సేవకుడు,యోరాద్నుయొదద్కు నడిచినపుడు,
అతని కుమారుడు అతని పర్కక్న నడుసుత్నాన్డు, సువారత్ కుమారుడు,…ఓ,
అవును, అతడు అతని యొకక్ కుమారుడు, “నా తండీ, నా తండీ, ఇశాయేలు
వారికి రథములు రౌతులు నీవే అని కేకలు వేసెను.” అతడు మరియు అతని
కుమారుడుచేతిలోచేయివేసి,యోరాద్నుయొదద్కు నడిచారు, అతడు తన తండి
ఆఉదయమునవెళిళ్పోవుటనుగమనిసుత్నాన్డు.
117 అతడుయోరాద్ను నదియొదద్కు వెళిళ్నపుడు, తన భుజముల మీద నుండి
శకిత్యొకక్ వసత్మునుఅందుకొని, “మరణమా, నీవునాకుఏమియుచేయలేవు,”
అనాన్డు. అతడుయోరాద్నునదినికొటాట్డు, “ రముగావెళుళ్,ఈఉదయమున
నేను దాటబోవుచునాన్ను,” అనాన్డు. ఏమి సంభవించింది? అది వెనుకకు వెళిళ్
పౌడరు వలె ఎండిపోయింది. వృదధ్ పర్వకత్ ఏమి చేసుత్నాన్డు? అతడుయోరాద్ను
అంతటా సుత్నాన్డు, అకక్డ గురర్ములతో ఒక రథము కనిపెటుట్చునన్దని
అతడు ఎరిగియుండెను. అతడు గృహమునకు వెళుళ్చుండెను, అతని యొకక్
పని ముగించబడింది. సువారత్లోని అతని కుమారుడు, అతని సాథ్నమును
తీసుకొనుచుండెను.
118 పశిచ్మ తీరమునుండి నేనుమొనన్టి దినముగృహమునకు వచుచ్చుంటిని.
ఇది నా మనసుస్లోనికి వచిచ్యునన్ది. నేను రేడియోను తిపిప్యునాన్ను
(నాకై నేనుగా ఇరవై నాలుగు వందల మైళుళ్, డు రోజులు కారును
నడుపవలసియునన్ది). నేను రేడియోను తిపిప్…డెల్ రియో టెకాస్స్ సేట్షన్
నుండి ఆతమ్ సంబంధమైన కారయ్ కర్మములను వినుచుంటిని. ఒక నలల్జాతి
వృదధ్ మనిషిని రిచ్ అకక్డ ఒక మనిషి మాటాల్డుచుండెను. మరియు అతడు
చనిపోవుటకు సిదధ్మైయునాన్డు, అతడు ఆ నదియొదద్కు రావలసియుండెను,
అతడనాన్డు, “ఆ బంగారు వీధుల గుండా నడుచుటకు, నేను ఆ బంగారు
చెపుప్లనుధరించబోవుచునాన్ను.”ఈవృదుధ్డైననీగోతనజీవితకాలమంత
బోధించియునాన్డు అతనికియునన్ ఒకే ఆదరణ, అతడు తలంచేది ఏమనగా,
అతడు కలిగియునన్పాత తంతివాయిదయ్ముగోడకు వేలాడదీయబడియునన్ది.
అతడుపతిత్ బేళళ్పై బయట రొచ్నిదానిమీదపాటలువాయించేవాడు, ఆపాత
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తంతివాయిదయ్ములోనేఅతడుతనసేవనుండివిశర్మించియునాన్డు,అతడుఆ
విధముగానేఅలసటతీరుచ్కొనేవాడు. అతడనాన్డు, అతడుఎలల్పుప్డుతోలే,తోక
వెం కలు కతిత్రించబడిన గురర్ము అకక్డ రధముతో కటట్బడియునన్ది. నేను
వాటిని రిచ్ ఆలోచించుచుంటిని, అతడనాన్డు, “ఆ బంగారు వీధుల గుండా,
నేనువేసుకొనినడవబోయేబంగారుచెపుప్లుఅకక్డయునన్వి.”
119 అతడు పాడుట ముగించిన తరువాత, నేను రేడియోను ఆపివేశాను.
వెళుళ్ ,నడిపేచకర్మునుపటుట్కొనియునాన్ను, “ఓ,అదినిజము.నేనునుతపప్క
అకక్డకురావలసియునన్ది.నాకుఏదిఆదరణఇసుత్ంది. అరణయ్ములోఏదినాకు
ఆదరణఇసుత్ంది?”నాయొదద్ఒకపాతతుపాకీయునన్ది,దానిపేరు…ఆకురాలు
కాలములోనే నేనుదానితో వేటాడతాను, అది 270, 721మోడల్, రీమింగ్ టన్.
ఒక సోదరుడు, కొనిన్ సంవతస్రముల కితముకాలిఫోరిన్యాలోనాకు ఇచాచ్డు.
అది ఎలాటి ఆదరణయైయునన్ది, కారణమేమనగా, అది ఒక మంచి వేటాడే
తుపాకీ,అదిఅరణయ్ములోనాఆదరణ.
120 అపుప్డు నా దరశ్నమును రిచ్ నేను ఆలోచించాను. నేను అకక్డకు వెళిళ్
నా పర్జలందరిని సినపుడు, మారు పేరుగల నా జత గురర్ంయొకక్ శబద్ము
ఏదో వినాన్ను, నా చినన్ పిన్స్ అకక్డకు వచుచ్చునన్ది (అదే నేను జీను కటిట్ సావ్రీ
చేసే గురర్ము) వాడు నా భుజముపై తన తలను ఆనించాడు. నేననుకొనాన్ను,
“అవును, ఈ ఉదయములలోఒక ఉదయమున, నేనునుయోరాద్ను నది దగగ్రకు
వసాత్ను.” మరియునాపాత తుపాకీ గోడ మీద వేలాడుచునన్ది. గత ఆకురాలు
కాలము నుండి నేను దానిని కిందికి దించియుండలేదు. “నేను సావ్రీ చేసే ఆ
చినన్ జీను గురర్ము, నేను ఆ నదియొదద్కు వచుచ్ ఉదయమున, నా రధమునకు
తగిలిసాత్డు.” అది ఆ నదియొదద్ అకక్డ నిలబడియుంటుంది. దేవుడు అతనిని
పంపిసాత్డు.మొనన్రాతినేనుఅతనిని సియునాన్ను.ఈఉదయములలోఒక
ఉదయమున, అతడు నా రధమునకు తగిలించబడతాడు. మేఘముల గుండా
పైకిఎకుక్ నేనువెళిళ్పోతాను.

మనముపారథ్నచేసుకొందాము.
121 ఓ, ఆ బంగారు వీధులలో నడు త్యుండగా, దేవుని యొకక్ శకిత్ని నేను
అనుభవించబోవుచునాన్ను! అవును, ఇపుప్డు ఆ పాత తుపాకీ గోడ మీద
వేలాడుచునన్ది, అపుప్డు దాని ఉపయోగము ఏమీయుండదు. నా రధము
వసుత్నన్టెల్తే, నేను దరశ్నములో సిన నా చినన్ జీను కటేట్ గురర్ము, ఆ
ఉదయముననారధమునకుకటట్బడి, ఆ నదిదగగ్ర నిలబడియుంటుంది. అతడు
అకక్డయుంటాడని నా నిరీకష్ణ. నేను కొనిపోబడగోరుచునాన్ను. పర్తి ఒకక్ ,
సంఘము డాపైకివెళాళ్లనినేనుకోరతాను.
122 నీవు యోరాద్ను నొదద్కు ఎపుప్డు వసుత్నాన్వో తెలుసుకోనగోరుచునాన్వా?
ఈ లోక సంబంధమైన భకిత్హీనమైన వయ్వసథ్లను విసరిజ్ంచి, యేసు కీసుత్ను నీ
సొంత రకష్కుడిగా సీవ్కరిసాత్వా? నీవు ఒక కైసత్వుడవు కానటెల్తే, నీ చేతిని ఎతిత్,
చెపుప్, “బానాహ్ం సోదరుడా, నా కొరకు పారిథ్ంచుము. నేనుయోరాద్నుయొదద్కు
వచిచ్నపుడు…”?దేవుడునినున్దీవించునుగాక. దేవుడునినున్దీవించునుగాక.
“నేనుయోరాద్నుయొదద్కువచిచ్నపుడు,నామీదయునన్పరిశుదాధ్తమ్యొకక్శకిత్ని
నేనుతీసుకొని,ఆచలల్నినీళళ్నుకొటిట్,దానిగుండానడుసాత్ను.”
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123 పరిశుదాధ్తుమ్డు నీ యొకక్ సిథ్తిని నాకు చెపుప్చునాన్డని ఎరిగినవాడవై,
అలాటి పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ అభిషేకము కింద మాటాల్డుచుండగా, రొచ్ని
నీ చేతిని ఎతత్కుండా ఎలాయుండగలవు? అరణయ్ పర్యాణము కొరకు అది
సమయమైయునన్దని, అది పుతుంది మనము పారిథ్ంచకముందు అకక్డ
ఒకరెవరైనాయునాన్రా, మరొకరు? ఇదద్రు అకక్డ చేతులను ఎతిత్యునాన్రు;
ముగుగ్రు,కుమారుడా,దేవుడునినున్దీవించునుగాక.
124 మా పరలోకపు తండీ! ముగుగ్రు; అది అదుభ్తము, పర్భువా, వారు సరిగాగ్
ఆ దినమున యునన్టెల్తే, ఆ రోజు వారు ఉంటారని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను,
పర్భువా. వారు వారి చేతులను ఎతిత్యునాన్రు, కారణమేమనగా ఈ లోక
సంబంధమైన వయ్వసథ్లు చనిపోవుచునన్వని వారు ఒపిప్ంచబడాడ్రు, మరియు
దేవునియొకక్ వాకయ్ సవ్రములు వినుట, తవ్రలోనే కఠినముగాయుంటుంది,
సంఘమునుండిదేవుడుదానినితీసి వేసాత్డు. కేక, పెండిల్ కుమారునియొకక్ కేక
తవ్రలో వెళిళ్పోతుంది,మరియుయెజెబెలుకర్మముదానికిఊపిరి సలపకుండా
చేసుత్ంది. దాచబడినఊటవలె ఏలీయా, కరువుకాలముగుండాభదర్పరచ్బడాలి.
దేవా, వారికి పరిశుదాధ్తమ్ను దయచేయుము, వారి హృదయములను
సంతోషముతోసమాధానముతోనింపుము. ఇపప్టి నుండి శాశవ్తముగా, వారు
నీ కొరకు జీవించునటుల్ వారి మనసుస్లను నీ వాకయ్ముపైయుంచుము, తండీ
వారినిదీవించుము.మనపర్భువైనయేసుకీసుత్దావ్రావారునీవారైయునాన్రు.

మనతలలనువంచియుండగా:
125 తమ చేతులను ఎతిత్ కీసుత్ను అంగీకరించుగోరువారు, ఒకక్ కష్ణము నేను
వయ్కిత్గతముగామీకొరకుపారిథ్ంచుచుండగా,మీపాదములపైనిలబడగలరా?మీ
పాదములపైనిలబడండి.
126 ఓ దేవా, నేను తపిప్పోయానా? చేతులను ఎతిత్న ముగుగ్రు సహితము,
వారు చేసిన దానినే పాదములపై నిలబడి, అంగీకరించు ఒపుప్దలను కలిగి
లేకునాన్రు.పర్భువైనయేసు,దానిసమసత్మునునీచేతులనుఅపప్గిసాత్ను.నేనునీ
వాకయ్మునుబోధించియునాన్ను, మరియుఏమాతర్మురాజీపడలేదు. ఇపుప్డు,
తండీ, ఇంటిని వారికి అపప్గిసాత్ను. సంఘముతో మరియు నీ సేవకునితో ఏది
అను లమోదానినిమీరుచెయయ్ండి,అదిఅంత నీచేతులలోయునన్ది.
127 తండీ, తపిప్పోయిన వారిని రకిష్ంచమని, ఆకలిగొనన్ హృదయములను
మేలుతోతృపిత్ పరుచ్ము,దపిప్గొనుచునన్వారికినితయ్జీవమునుదయచేయుమని
నేను పారథ్న చేసాత్ను, వరత్మానమును పర్కటించుటకు నీ యొకక్ సేవకులను
లేపుము, రోగులు మరియు పీడించబడుచునన్ వారికి సవ్సథ్తను ఇముమ్,
నీకు మహిమ తెచుచ్కొముమ్, ఏలయనగా నీ వాకయ్ముతో ననున్ నేను
అపప్గించుకొంటాను.నాచేతిలో,నాహృదయములో,నామనసుస్లోనీవిధులను
వాయుము,మనపర్భువైనయేసునామముదావ్రా,ఆమేన్.

దినము యొకక్ అంతములో నేను నది యొదద్కు
వచిచ్నపుప్డు,

నేనుదానినిపాడను.
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నాసేన్హితులంద వెళిళ్పోయినటుల్గా కనబడుతుంది;
నాకుమారగ్మును పుటకుఎవరోఅకక్డయుంటారు,
నేనుఒంటిరిగాయోరాద్నునుదాటనవసరములేదు.

128 బిలీల్, పారథ్నా కారుడ్లను ఇచిచ్యునాన్వా? నాకు భారముగా యునన్ది.
ఈ రోజున బయటకు ఏమిచాచ్వు? బి? నీవు ఎ నంబరు డా బయటకు
ఇచాచ్వు, నీవు ఇవవ్లేదా? మంచిది, వాళళ్ను పిలవండి. మొదటగా బి,
నెంబరు, పారథ్నా కారుడ్ బి, నెంబరు ఒకటి. మేము నీ యొకక్ రోగము కొరకు
పారిథ్ంచబోవుచునాన్ము. బి, నంబరు ఒకటి, ఎవరు దానిని కలిగియునాన్రు?
పారథ్నా కారుడ్ బి, నంబరు ఒకటి, ఎవరో ఆ వెనుక చివరలో, ఓ సీత్, ఇకక్డ పైకి
రముమ్.బి, నెంబరురెండు,నీచేతినిఎతుత్ము.ఆసీత్?నంబరు డు,బి, నంబరు

డు దయతో నీ చేతిని ఎతత్గలవా? ఆ పర్కారము నీవు ఎకక్డయునాన్వో
డగలను. డు?నంబరునాలుగు,బి, నెంబరునాలుగు,బి, నెంబరుఐదు.

దయతో నీ చేతిని ఎతత్గలవా? బి, నంబరు ఐదు. ఆ మనిషి. మంచిది. ఆరు,
ఏడు, ఎనిమిది, తొమిమ్ది, పది, పదకొండు, పనెన్ండు, పద డు, పదాన్లుగు,
పదిహేను. బాగుంది, ఇకక్డ బి కారుడ్ గలవారు, ఎలాగైనా, నిలబడండి.
కొంచెము…

అది…[టేపు మీద ఖాళీగాయునన్ది—సంపా.]…పర్పంచము
అంతటిలోనికి వెళిళ్యునన్ది. పొలములో యునన్ పర్తి మిషనరీ, వాళుళ్
ఎకక్డయునాన్రు.
129 బి పారథ్నా కారుడ్లునన్ వారందరు, నిలబడి, మీ నంబరల్ పర్కారము మీ
సాథ్నమునుతీసుకోండి.

ఇపుప్డు, తరువాత వారు ఎవరు? ఎ, ఒకటి, పారథ్నా కారుడ్ను ఎవరు
కలిగియునాన్రు? ఎ, ఒకటి, అది ఎకక్డయునన్ది? నిశచ్యముగా అది
ఇకక్డయునన్ది. ఎ, ఒకటి?వారురెండులేక డురోజులనుండి ఇసుత్నాన్రు,
కాబటిట్ వాళుళ్ అకక్డయుండకపోవచుచ్. ఎ, కారుడ్ గల వారంద , ఇకక్డ మీరు
వరుసకటట్ండితినన్గాఆగోడకుఎదురుగా,మరాయ్దగావెళళ్ండి.
130 పారథ్నావరుసనుపారంభించకముందు,పారథ్నాకారుడ్లులేనివారితోనేను
మాటాల్డతాను.
131 ఇపుప్డు, మీ పారథ్నా కారుడ్ను చేతులలో పటుట్కొనియుండండి, ఆలాగున
మీ పారథ్నా కారుడ్లను బాలురు సీవ్కరిసాత్రు. మీరు కనిపెటుట్చునాన్రు, మీరు
సాయంతర్ము పెందలకడ వచిచ్, మీ పారథ్నా కారుడ్ను తీసుకోండి, పారథ్నా
వరుసలోనికి వచుచ్టకు నీకుహకుక్యునన్ది. మీకొరకుపారిథ్సాత్నని నేనుమీకు
వాగాద్నము చేశాను. నా వాగాద్నమును నిలబెటుట్కొనుటకు నేను పర్యతన్ము
చేసాత్ను,దేవుడునాకుసహాయముచేసుత్నాన్డు.
132 అది నీ చినన్ బిడడ్యా? చాలా అందమైన చినన్ మనిషి. దయతో ననున్
కష్మించండి. ఇకక్డయునన్ ఈ సీత్, ఒక నిజమైన అమెరికన్ కు ఒక మంచి
మాదిరిగాయునన్ది. ఆమె చినన్ బిడడ్, చినన్ చారల జాకెట్, మాపే బటట్లు
కలిగియునన్ది. ఈ యవవ్న సీత్, పొడవైన వెం కలతో, చకక్గా వసత్ములు
ధరించుకొనన్ది. దేవుడు ఆమెను, ఆమె ఇంటిని, ఆమె భరత్ను, ఆమె పియులను
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దీవించునుగాక. “కైసత్వయ్ముతో” అది నిజమైన, అసలైనయు.యస్.ఏ; దానిపైన
వాయబడియునన్ది. మన దేశము దీరఘ్కాలము ఆ రీతిగాయుండును గాక! ఓ
చినన్ సీత్, దానిని చెపిప్నందుకు ననున్ కష్మించుము, ఆ పర్కారము కైసత్వురాలుగా
కనబడుతుందని నేను ఏమి ఆలోచిసాత్నో, పర్జలు దానిని డగలరు;
ముఖమునకురంగులులేవు.సరుకుఏమిటి,కేవలముఒకసీత్యైయునన్ది.
133 సోదరుడుసులిల్వాన్,దేవుడునినున్దీవించునుగాక.
134 నీకుఇషట్మైతే,ఒకగొపప్వైదుయ్డు.

గొపప్ వైదుయ్డుఇపుప్డుదగగ్రగాయునాన్డు,
జాలిపడుయేసు.

135 నీవు ఆయనయందు విశావ్సముంచుతావా? ఆయన గొపప్ వైదుయ్డని నీవు
నముమ్తావా? ఇపుప్డు ఒకక్ కష్ణము మరాయ్దగా యుండండి. ఇంకా, మనకు
కొదిద్ సమయమునన్ది,కొంచెముకుల్పత్ముగానేనువరత్మానమునుకతిత్రించాను.
అయినను, దాని భావము ఏమిటో, మీరు పొందారని నేను ఆశిసాత్ను. సరిగాగ్
మీ హృదయమంతటితో నమమ్ండి. వారందరు వరుస కటిట్నపుడు, పర్జలను పైకి
వరుస కటుట్టకు ఆ వెనుక ఎవరోయునాన్రు. అలాగేనా? ఏమంటారు? ఇపుప్డు
పారథ్నాకారుడ్లుగలవారంద నిలబడియునాన్రు.
136 పారథ్నా కారుడ్లు లేని వారు డా, ఆ బయట నముమ్చునాన్రా? మీరు
విశావ్సమును కలిగియునన్టెల్తే, దేవుడుమిముమ్ను పిలుసాత్డు. ఇపుప్డు, పారథ్నా
కారుడ్లుకలిగినవారంద వరుసలోయునాన్రు.
137 బాధ పడుచునన్ కాలుతో, ఆ వెనుక రొచ్నియునన్ చినన్ బాలిక, దేవుడు
నినున్ బాగు చేసాత్డని నముమ్చునాన్వా? నీవు నమిమ్నటెల్తే, విశావ్సమును
కలిగియుండుము,దేవుడునీకుదానినిదయచేయును.
138 రోగియైన నీ తండి బాగుపడతాడా అని అనుకొనుచునాన్వు? నీవు
నముమ్తావా,నీవుదానినిపొందవచుచ్ను.
139 ఆ బయట, నరముల బలహీనతతోయునన్ నీ మేనలుల్డు కొరకు
పారిథ్ంచుచునన్, నీ సంగతి ఏమిటి? దేవుడు అతనిని బాగుచేసాత్డని
తలంచుచునాన్వా? అకక్డ రొచ్న సీత్, నీవు నమిమ్నటెల్తే, నీవు దానిని
పొందవచుచ్ను.
140 మీరంద నముమ్చునాన్రా?
141 ఇకక్డయునన్నాసోదరులు,సువారత్బోధకులు,సం రణ్సువారత్బోధకులు
లేక వారు ఏమైనపప్టికి, దైవిక సవ్సథ్తయందు ఎంతమంది నమిమ్కయుంచారు?
మీ చేతులను ఎతత్ండి? ఇకక్డకు వచిచ్ నేను ఈ పర్జలకు పారథ్న చేయుటకు
నాకు సహాయము చేయమని మిముమ్ను కోరుచునాన్ను, ఆ పర్కారము పర్జలకు
నేనుపారథ్న చేయుటమాతర్మేకాదుగాని, మీరునుపారథ్న చేయగలరని పర్జలు
సాత్రు.ఇకక్డకువచిచ్వేదికమీదనాతోనిలబడండి.తినన్గానిలబడండి.మీకు

వందనములు.తినన్గాముందుకురండి,సోదరులారా,రండి.
142 ఏమంటారు? [“మేము రెండు వరుసలు ఏరప్రచవచాచ్?” అని ఎవరో
అడుగుతునాన్రు—సంపా.] అవును, మీరు చేయవచుచ్. ఇకక్డే తినన్గా రెండు
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వరుసలను ఏరప్రచండి, అదిబాగుంటుంది. అదిబాగుంది. సోదరుడా, ఇపుప్డు
మరొక వైపు తిపుప్ము. ఈమారగ్ము వైపు తిపుప్ము. నేను తినన్గా పర్జలను ఇటు
గుండాతీసుకొనిరాబోవుచునాన్ను,ఇపుప్డుమీలోకొందరు,ఇటువైపుకురండి,
మీరుకోరినటెల్తే,ఇకక్డే,ఈచు ట్నిలబడండి.అంతవరకే.
143 ఇపుప్డు, శోతలకు, ఈ చకక్ని మనుషులనుమీరు సాత్రు? వారు ఇకక్డ
తినన్గానిలబడేమనుషులైయునాన్రు, నేనుబోధించుచునన్, అదేసువారత్ కొరకు
వారునిలబడతారు. డండి?వాళుళ్ఇకక్డకువచాచ్రు,కారణమేమనగా,వారు
దానియందు విశావ్సముంచారు. ఇపుప్డు ఈ వేదిక మీద యుండి తముమ్ను
తాము కనపరుచ్కొనుచు, బలముగా బోధి త్, కఠినముగా నిలబడియునన్, మీ
కాపరిని రిచ్ తపప్క మీరు గరవ్పడాలి. ఈమనుషులుపర్తయ్కష్త కలవారు, నేను
పర్జలకు వయ్తిరేకము కాదని వారికి తెలుసు, కొనిన్సారుల్ మనము ఆ వయ్వసథ్లలో
ముడివేయబడతాము, ఆ వయ్వసథ్లకే మనము వయ్తిరేకముగాయునాన్ము;
మనుషులకుకాదు,దేవునియొకక్సేవకుడు.
144 ఇపుప్డు, పర్తి ఒకక్రికి మనము వివేచనను కలిగియునన్టెల్తే, నేను ఇకక్డ
ఎంతసేపుయుంటాననిమీరనుకొంటారు? నేను లిపోయాను…ఐదు, ఆరు,
పదిమంది; కొంచెము ఎకుక్వ, బహుశ సగము, ఆ వరుసలో పావుమంది
తరువాత, నా పని ముగించబడుతుంది. మిగిలిన వారికి పారథ్న చేయబడదు.
మనము దానిని చేయలేము. నీవు దానిని కలిగియుండవలసిన పనిలేదు. నీ
ఇబబ్ంది ఏమిటో నీకు తెలుసు. నీవు ఏమి చేశావో నీకు తెలుసు, ఇపుప్డు నీ
పాపములను ఒపుప్కొనుము. ఇకక్డయునన్ ఎవరైనా, రవవ్ంత అనుమానము
హృదయములో కలిగియునాన్, దానిని బయటకు తీసివేసి, నినున్ కష్మించమని
దేవునిని అడుగుము. నీవు దేవునితోసరిగాగ్ లేకపోయినటెల్తే, నినున్ కష్మించమని
దేవునితో చెపుప్. ఆలాగు చేయని యెడల, నీవు దేవునితో సరిగాగ్ లేవు. అపుప్డు
ఈ వరుస గుండా వచుచ్ట, నీకు రవవ్ంత మేలుచేయదు. నీవు నీ సమయమును
వృధాచేసుకొనుచునాన్వు. అది నిజము. అపుప్డు, అది నిజమేనా,సోదరులారా?
[సహోదరులు“ఆమేన్”అనిచెపుప్చునాన్రు—సంపా.]అదినిజము.
145 ఇటు డండి. ఇకక్డ సోదరుడు కిడ్ నిలబడియునాన్డు. ఒకటి లేక
రెండు సంవతస్రముల కితము, అతని యొదద్కు వెళుళ్టకు నా కారు టైరల్ను
చీలిచ్వేసినటెల్ంది. అతడు కానస్ర్ వాయ్ధితో చనిపోవుచునాన్డు, ఆ రోజు
చనిపోవబోవుచునాన్డు. ఆయన భారయ్ నాతో చెపిప్ంది, “తవ్రపడండి!” “అతడు
ఇపుప్డు చనిపోవుచునాన్డు,” అనన్ది. నేను అకక్డకు వెళేళ్ సరికి, పర్భువు
ఆయనను సవ్సథ్పరాచ్డు. అతడు ఇంక ఇకక్డ నిలబడియునాన్డు. అతడు
చాలా బరువును, సమసత్మును పొందియునాన్డు. ఒక మాజి పర్ముఖుడు, ఆ
వెనుక, నీకు తెలుసా. ఆ రకమైన మనిషిని రేచ్ నేను మాటాల్డుచునాన్ను,
ఎనోన్ సంవతస్రముల కితము అతడు బోధించియునాన్డు, ఆ వాకయ్ము పై
తినన్గావుంచబడాడ్డు,మరియుపర్జలుఅతనిని సినవావ్రు. అతడుమరియు
అతని భారయ్ రైలు బాటల గుండా నడిచారు, కొండలలో, బొగుగ్ గనులలో నడిచి
సమసత్ చేశారు, తరిమి వేయబడాడ్రు, జైలులో వేయబడాడ్రు, సమసత్ము
గుండావారువెళిళ్యునాన్రు. ఆ రకమైనమనిషేబహుమానమునుగెలుచుటకు
పోరాడేవాడు.
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146 ఇపుప్డు, సోదరులారా, నేను మీతో చెపుతాను, వివేచనా ఆతమ్ బహుశా
మీకు ఉండకపోవచుచ్. అది అంత అవసరము కాదు, డండి. మొదటి
విషయము, నీవు వాకయ్పు మనిషివైయునాన్వు. నీవు ఎంతో శేషఠ్మైనవాడవు,
ఎందరో బోధకులు మరియు నాకంటె, కారణమేమనగా, నేను తగినంతగా
బోధకుడను కాదు, కాని మీరు అభిషేకించబడాడ్రు, సువారత్ను బోధించుటకు
పిలువబడిన ఏ మనిషియైనారోగులను సవ్సథ్పరుచ్టకు పిలవబడాడ్డు; సాధారణ
ఆజఞ్లు ఏవనగా: “మీరు సరవ్లోకమునకు వెళిళ్, సరవ్ సృషిట్కి సువారత్ను
పర్కటించుడి, నమిమ్ బాపిత్సమ్ము పొందువాడు, రకిష్ంచబడును, నమమ్వానికి శికష్
విధించబడును.నమిమ్నవారినిఈ చకకియలువెంబడించును.వారురోగుల
మీద చేతులుంచినపుడు,” “వారు సవ్సథ్తనొందుదురు.” నీవు ఒక సేవకుడిగా
పిలువబడినపుడు,రోగులకొరకుపారిథ్ంచుటకు డానీవుపిలువబడాడ్వు.
147 నేను దీనిని చేయుచునన్ కారణమేమనగా, సవ్సథ్తా టమునకు వసుత్నన్
ఎవరోఒక పర్తేయ్కమైన వయ్కిత్, ఓరల్రాబర్ట్ , టామీహిక్స్,టామీఆస్బర్న్, అలాటి
ఎవరి కొరకో శోతలు కనిపెటట్వలసిన పనిలేదని, ఈ శోతలు తెలుసుకొంటారు.
మీరు దైవజనులైయునాన్రనే విషయము వారు డాలని నేను కోరతాను.
డండి? నీవు ఒక మనిషివైయునాన్వు…నేను గాని లేక మరి ఎవరైనా గాని

చేతులుంచునటుల్గా, అంతే హకుక్ను మీరు కలిగియునాన్రు. అనీన్ తరువాత,
సోదరులారా, సేవకులుగా మీ అందరకు తెలుసు, అది వారి యొకక్ సొంత
విశావ్సమే ఆ పనిని చేసుత్ంది. అది నిజమేనా? మనము కేవలము వారి కొరకు
పారథ్న చేసాత్ము.
148 ఇపుప్డు, నీవంటావు, “బానాహ్ం సోదరుడా, నీతో పరిశుదాధ్తుమ్డు
యునాన్డా?”నిశచ్యముగా.అవునండి!
149 ఇకక్డ పారథ్నా వరుసలోయునన్ శోతలు…దేవుడు మిముమ్ను
సవ్సథ్పరచ్బోవుచునాన్డని మీ హృదయమంతటితో నమిమ్నటెల్తే, మీ చేతిని ఎతిత్,
చెపప్ండి, “నేనుదానినిఅంగీకరిసాత్ను.”
150 ఇకక్డకు రండి, ఈ సీత్ని ఇకక్డకు రానియయ్ండి. నీవు ఎవరవో నాకు
తెలియదు, నేను నినున్ ఎనన్ సియుండలేదు. పరిశుదాధ్తుమ్డు నాకు
దానిని చెపిప్నటెల్తే, ఆ పర్కారము నా సోదరులంద , ఇలాటి దేవుని సనిన్ధిలో
వారంద నాచు ట్ నిలబడియునాన్రు. అంతమాతర్మేకాదు, నాసోదరులు
ఇకక్డయునాన్రు, నా పర్భువు డా ఇకక్డయునాన్డు. అది వారి పర్భువు
డా. ఇపుప్డు, నీతోయునన్ ఇబబ్ంది ఏమిటో ఆయన నాకు చెపిప్నటెల్తే, నీ

బాధ ఏదైనపప్టికి, అది సతయ్మో కాదో నీవే తెలుసుకొంటావు పరిశుదాధ్తుమ్డు
వేదిక నొదద్యుండి, వివేచనను ఇసుత్నాన్డని, ఈ బయట పర్జలు డాలని
నేను కోరతాను, కాని అది ఎవవ్రినీ సవ్సథ్పరచ్దు. కాని నీ గురించి ఆయన
నాకు ఏదైనా చెపిప్నటెల్తే, దానిని రిచ్ నాకు ఏమియు తెలియదు, బావి
దగగ్రయునన్ సీత్కి చేసినటుల్గా…అదే రకమైన విషయము కాదు, కాని ఒక
పురుషుడుమరియుసీత్మొదటిసారిగాఒకక్డకలుసుకొనుచునాన్రు.యేసు,ఒక
విధముగామధయ్వయసుస్గలవాడుగాయునాన్డు,ఈసీత్ బహుశ,బహుశమీవలె
ఒకయవవ్నసుథ్రాలు.
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151 నీవు ఇకక్డ ఎందుకు యునాన్వో, నీ ఇబబ్ంది ఏమిటో ఆయన నాకు
చెపిప్నటెల్తే, అది ఆయన పరిశుదాధ్తమ్యే దానిని చేసుత్ందని, నీవు నముమ్తావా?
సోదరులారా, మీరును నముమ్తారా? అదే యేసు ఇకక్డ నిలబడియునాన్డు.
శోతలైన మీరును దానిని నముమ్తారా? పారథ్న వరుసలోయునన్ మీరు, దానినే
నముమ్తారా, ఈ మనుషులు డా…? వారు ఇకక్డ లేనటెల్తే, నేను వాళళ్ను
ఇకక్డకు పిలవనా? ఈ రీతిగా బోధించిన తరువాత, నేను కలిగియునన్ వాటిని
చెపు ,అపుప్డువారుఅయోగుయ్లనినేనుపిలవగలనా?నేనుదానినిచెయయ్ను.
నేను దేనిని రిచ్ పోరాడుతునాన్నో, అపుప్డు దానినే నేను ఓడించుచునాన్ను.
డండి? వారియందు నాకు నమమ్కమునన్ది. వారు దైవజనులని నేను

నముమ్తాను.
152 ఇపుప్డు పరిశుదాధ్తుమ్డు దగగ్రగాయునాన్డేమో డండి. నేను మీతో
కొంచెముమాటాల్డుటకు పర్యతన్ము చేయుచునాన్ను…నీవంటావు, “బానాహ్ం
సోదరుడా, నీవు ఏమి చేసుత్నాన్వు?” దానినే యేసు ఆ సీత్తో చేశాడు, “నాకు
దాహమునకునీళుళ్ఇమమ్నాన్డు,”ఒకక్నిమిషముఆయనఆమెతోమాటాల్డుటకు
పర్యతన్ముచే త్,ఆమెఇబబ్ందిఏమిటోకనుగొంటాడు.
153 నీ ఇబబ్ంది నరముల బలహీనత, దానితోనే నీవు బాధపడుచునాన్వు.
అది నిజమైనటెల్తే, నీ చేతిని ఎతుత్ము. ఆమె నిశచ్యముగా ఆ విధముగా
కనబడుట లేదు, సోదరులారా, ఆమె ఆలాగున కనబడుతుందా? ఆమె
ఆలాగు కనబడుట లేదు, కాని ఆమె ఇబబ్ంది అదియే. ఆమె ఎంతో
కాలము నుండి ఆ రీతిగాయుండియునన్ది. నీవు ఎలల్పుప్డు వాటి యొదద్కు
రాకముందే నీ వంతెనలను దాటు యుంటావు. అది నిజము. అది నీ
నిరామ్ణమైయునన్ది, నీవు ఆ రీతిగా తయారుచేయబడాడ్వు, నరముల ఉదికత్త;
ఏదో సంభవించబోవుచునన్దని ఎలల్పుప్డు ఊహి త్యుంటావు. అది
సంభవించదు.కొనిన్సారుల్దయయ్మునీతోచెపుతుంది, “దానికిఅకక్డఏమీలేదు,
నీవు వెనకుక్జారిపోయావు, నీవు గీతనుదాటావు.” నేనునీమనసుస్నుచదువుట
లేదు, కాని నేను ఆయన నీతో ఏమి మాటాల్డాడో తెలుసుకొనుచునాన్ను,
కారణమునీమనసుస్గుండాఏమిదాటివెళిళ్ందోనేను సుత్నాన్ను.
154 యేసు వారి తలంపులను గర్హించియునాన్డు. అది నిజమేనా? బాగుంది,
అదే ఇపుప్డు తినన్గా సంభవించింది. అది నిజమేనా? మీరు ఎరుగునటుల్గా,
ఇకక్డ ఒక సంగతి చెపుతాను. ఇకక్డ నీవు మరొకరి కొరకు నిలబడియునాన్వు.
అది నిజము. అదే విషయము, నీవు డు, అపప్టి వరకు నీవు దానిని
పటుట్కొనలేకపోయావు. ఇకక్డ నీవు దేని కొరకు నిలబడియునాన్వో, పర్భువు
నాకు బయలుపరిచ్నటెల్తే, అది మరొకరి కోసము, ఆయన పర్వకత్గా నీవు ననున్
నముమ్తావా? అది నీ తలిల్ కొరకు. ఆమె ఇబబ్ంది ఏమిటో దేవుడు నాకు
చెపప్గలడని నీవు నముమ్తావా? మంచిది, ఆమె గుండె జబుబ్తోవునన్ది, అధిక
రకత్పోటు, పితాత్శయములో రాళుళ్, ఇంకా ఎనోన్ సమసయ్లు. అది నిజము. అది
కాదా? డండి,ఇపుప్డు,అదిపరిశుదాధ్తుమ్డైయునాన్డు,అదికాదా?
155 ఇపుప్డు, ఈ సోదరుల మీద నాకు ఒక విషయమునన్ది. డండి?
ఇకక్డ ఒకటియునన్ది, పరిశుదాధ్తుమ్డు. ఇపుప్డు నీవు నముమ్తావా; నీవు, ఈ
వరుసగుండావెళుళ్చుండగానీవునముమ్తావా.
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ఈపర్జలకొరకుపారిథ్ంచుచుండగామనముతలలువంచుదాము.

156 పరలోకపు తండీ, ఈ పర్జలపై మేము ఇపుప్డు చేతులను
ఉంచబోవుచునాన్ము వారి కొరకు పారిథ్ంచుచునాన్ను. ఇకక్డ నీ రాజ
సేవకులు నిలబడియునాన్రు, మరియు మేమందరము రోగులపై చేతులను
ఉంచబోవుచునాన్ము, కారణమేమనగా దానిని చేయమని నీవు చెపాప్వు.
యేసుకీసుత్నామములోమేముదానినిచేయబోవుచునాన్ము.పర్జలుదానిగుండా
లాగుకొం వచుచ్ట కాదు, కాని యేసుకీసుత్ నామములో, సవ్సథ్తనొందు
దానిగుండావచుచ్దురుగాక.ఆమేన్!
157 పర్భువుమిముమ్నుదీవించునుగాక.ఇపుప్డుతినన్గాపైకినడవండి.

పర్భువైనయేసునామములో,సవ్సథ్పరుచ్ము…పర్భువైనయేసునామములో,
నా సోదరుని సవ్సథ్పరుచ్ము. పర్భువైన యేసు నామములో, నా సోదరిని
సవ్సథ్పరుచ్ము.
158 ఇపుప్డు, ఒకక్ నిమిషము! డండి! [సహోదరుడుబానాహ్ం తన చేతులతో
నాలుగు సారుల్ చపప్టుల్ కొటాట్రు—సంపా.] సోదరుడా, సోదరీ, ఆ వివేచన
సంభవించినపుడు, నీవు ఎందుకు ఆనందించావు, మరియు ఇతరుల దాని
గుండా వచిచ్నపుడు, అకక్డ ఏమీ జరుగలేదు? పర్జలు దాని గుండా వెళతారు,
“మంచిది, నేను వివేచనను కలిగియునన్టెల్తే, మంచిది, అపుప్డు నేను ఏమియు
పొందను.” అది దానితో చేయునది ఏదియు లేదు, ఆయన ఇకక్డ ఒకే
రీతిగాయునాన్డు. డండి?
159 నీవు ఇకక్డ దాటి వెళుళ్చుండగా, మీ చేతులను పైకెతిత్, ఈలాగు చెపు
రండి, “పర్భువైన యేసు, నీకు వందనములు. ననున్ సవ్సథ్పరేచ్వాడిగా నినున్
అంగీకరిసాత్ను, నేను దానితోనే తినన్గా వెళుళ్చునాన్ను. ఈ మనుషులలో ఒకరు
నాకు బాపిత్సమ్మును ఇవవ్బోవుచునాన్రు, నేను తినన్గా నీళళ్ కోనేరులోనికి వెళిళ్
బాపిత్సమ్ము పొంది, బయటకు వచిచ్ నేను పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుతానని నీవు
వాగాద్నముచేశావనితెలుసుకొంటాను.”
160 డండి, వివేచనా వరము ఇంక ఇకక్డయునన్ది, అది ఒకే రీతిగా
ఇంక ఇకక్డయునన్ది. ఇకక్డ, అది ఎవరు? ఇకక్డయునన్ ఈ మనిషి? నేను
నీకుకొతత్వాడను.నేనుకాదా,అయాయ్?నీవుఎవరవోనాకుతెలియదు,నీఇబబ్ంది
ఏమిటో దేవుడు నాకు చెపిప్నటెల్తే. ఆయన పర్వకత్గా, ఆయన సేవకుడిగా నీవు
ననున్నముమ్తావా?నీహృదయమంతటితోనీవునముమ్తావా?అయాయ్,మంచిది.
అయాయ్నీకువందనములు.అదిఒకచాలామంచిఆతమ్,చాలాచకక్నివిషయము.
అదంత తరువాత, నీవు మరొకరి కొరకు ఇకక్డ నిలబడియునాన్వు. అది
నిజము. “అది నీ మనువడు పోలీయో జబుబ్, మొనన్టి దినమున కొందపడి
కాలు విరుగగొటుట్కొనాన్డు,” అది యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు! అది
నిజమేనా?అదినిజము!వెళిళ్నముమ్ముఅతడుబాగుపడతాడు.
161 ఇపుప్డు, నముమ్ రండి, పర్తి ఒకక్ , రండి. [సహోదరుడు బానాహ్ం
మరియు సేవకులు పారథ్నా వరుసలోనునన్ రోగుల కొరకు పారిథ్సుత్నాన్రు—
ఎడి.]…?…



36 పలుకబడినమాట

మనహృదయములనుకైసత్వ పేమతో
బంధించినబంధముదీవించబడునుగాక;
ఒక సహవాసపుసంబంధముగలమనసు
ఆపైనయునన్దానివలెయునన్ది.
తండి సింహాసనముముందుఇకక్డ,
మనఉతాస్హపారథ్నలనుకుమమ్రిదాద్ము;
మన భయములు, మన నిరీకష్ణలు, మన ఉదేద్శయ్ములు
ఒకక్టే,
మనసౌఖయ్ములుమరియుమనజాగర్తత్.

162 దేవునియొకక్ చినన్ కుంటి పిలల్లు, గుడిడ్వారు, మెలి తిరిగిన వారి ముందు
మనమునిలబడియునాన్ము.సువారత్ సేవకులారా,మీకుతెలుసా, సవ్సథ్పరుచ్టకు
ఏ శకిత్ మనకు లేదు, కాని మన గొపప్ పర్భువైన యేసు ఈ చక కియలను
పంపుచునాన్డు, మిముమ్ను బంధించిన దయయ్మును ఖండించుచునాన్డు.
మేము దయయ్మును ఖండిసుత్నాన్ము…?…గుడిడ్తనమును మేము
గదిద్సుత్నాన్ము…?…
163 దేవుని కుమారుడైన యేసుకీసుత్ నామములో, విశావ్స సహితమైన పారథ్న
రోగిని బాగు చేసుత్ందని, దేవుడు వారిని పైకి లేపుతాడని, వారు మరలా
బాగుపడతారని, నమేమ్ విశావ్సమునుదేవుడువారికిదయచేయును.సరవ్శకిత్ గల
దేవా,యేసుకీసుత్నామములో,దానినిదయచేయుము.
164 సోదరులైనమీరుఅకక్డనుండినడిచివెళళ్ండి…?…
165 మిగిలినవారంద పారథ్నలోయుండండి,సేవకులు డాఇపుప్డుపారథ్న
చేయుచుండగా,మేముపారిథ్ంచి,చేతులనుఉంచుతాము.
166 పరలోకపుతండి…

బయటశోతలలోపారథ్నా కారుడ్ పొందనివారు, ఇపుప్డు ఒకరి మీద ఒకరు
చేతులనుఉంచండి.ఒకరిమీదఒకరుచేతులనుఉంచండి.
167 మాపరలోకపుతండీ,యేసుకీసుత్యొకక్ ధవ్జముకింద,ఈ టములను,
ఈ పర్చారమును మేము ముగించుచుండగా, ఆ అభిషేకించబడిన గొపప్
పర్ధాన యాజకుడు, ఇమామ్నుయేలు, నిలబడియునాన్డు, మృతులలో నుండి
లేచియునాన్డు, సదాకాలము విజాఞ్పనలు చేయుటకు జీవించుచునాన్డు;
ఆయన గొపప్ సనిన్ధి మాతోయునన్ది, మన మీదయునన్ ఆయన పరిశుదధ్
శకిత్, దరశ్నములు చునటుల్, పర్వచించునటుల్, రోగుల మీద చేతులుంచునటుల్
చేసుత్ంది. తపిప్పోనిమాట, ఎనన్ నిషఫ్లముగాఆయనయొదద్కుతిరిగిరాదు.
పర్తి దయయ్పు రోగమును, పర్తి పాపపు శకిత్ పర్తి అవిశావ్సమును, యేసుకీసుత్
నామములో నేను ఖండించుచునాన్ను, అది పర్జల నుండి చెదిరిపోయి, వారు
సవ్సథ్తనొందుదురుగాక.
168 ఏక మనసుస్తో మరియు ఏక హృదయముతో వారు ఏకముగా
డియుండగా, పర్భువా,ఈసేవకసోదరులను, సంఘమంతటినిదీవించుము.

ఓ, సరవ్శకిత్ గల దేవా, ఈ గొపప్ మిడిల్ టౌన్ ఒహియోకు, దీని తరువాత ఒక
ఉజీజ్వమును పంపుము, పర్భువా, అది ఈ పర్కక్ నుండి ఆ పర్కక్కు ఊడిచ్వే త్,
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ఎముకలు మరియు నరములు గల చరమ్ము ఏకముగా వచుచ్ను గాక. దేవుని
యొకక్ శకిత్, ఒక బలమైన ఊడిచ్వేయు ఐకయ్మైన సంఘమును, ఒక మాదిరిగల
సంఘమును దేశమంతటా దేవునియొకక్ శకిత్ లేపును గాక, అదేమనగా పర్జలు,
దేవునియొకక్ శకిత్ని చుటకు, ఈ పటట్ణములోనికి వచుచ్దురుగాక. పర్భువా,
దానిని దయచేయుము. రోగులను, పీడించబడుచునన్ వారిని సవ్సథ్పరుచ్ము,
నశించినవారినిరకిష్ంచుము,నీకొరకుమహిమనుతెచుచ్కొనుము.
169 దానిని దయచేయుము, ఇకక్డయుంచబడిన చేతిరుమాళుళ్ను,పొటల్ముల
కొరకు నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను, పర్భువా, మా మీదయునన్ పరిశుదాధ్తుమ్డు,
ఈ కటట్డములో మముమ్ను అభిషేకించుచునాన్డు, వారిలో పర్తి ఒకక్రు
బాగుపడుదురు గాక. అది బైబిలులో వాయబడింది, అదేమనగా ఇశాయేలు
వారు విధి నిరవ్హణమారగ్ములోయుండగా, వారిమారగ్ములో వాగాద్న మికి
వెళుళ్చుండగా, ఎరర్ సముదర్మువారిమారగ్ములోయునన్ది. గర్ంథకరత్లలో ఒకరు
చెపాప్రు, “దేవుడు అగిన్ సత్ంభము గుండా, ఎరర్ సముదర్మును డగా, ఎరర్
సముదర్ము భయపడి వెనకుక్ వెళిళ్పోయింది, మరియు ఇశాయేలువాగాద్నము
చేయబడినవాగాద్న మికివెళిళ్రి.”
170 అదిబైబిలులోఈలాగువాయబడింది, “నీవుఅనిన్విషయములలోవరిధ్లుల్చు
సౌఖయ్ముగా ఆరోగయ్ముగా ఉండవలెననిపారిథ్ంచుచునాన్ను.” ఈ చేతి రుమాళుళ్
పర్జల దగగ్రకు వచిచ్నపుడు, అకక్డసాతానుడువారిముందుఎరర్ సముదర్మును
ఉంచియుండగా దేవుడు, తన సొంత కుమారుడైన, యేసుకీసుత్ రకత్ము గుండా
కిందికి సి, ఇకక్డకు చేరుకొనలేని వారి పర్తి రోగమును ఖండించును గాక;
దేవుని వాకయ్మునకు, దేవుని వాగాద్నమునకు, దేవుని అభిషేకమునకు, వాయ్ధి
భయపడి రముగా వెళుళ్ను గాక, మరియు పర్జలు మంచి ఆరోగయ్ము,
బలముయొకక్ మంచివాగాద్నములోనికిదాటి వెళుళ్దురుగాక. పర్భువా, దానిని
దయచేయుము.నీపియకుమారుడు,రకష్కుడైనయేసుకీసుత్నామములో,మేము
సమసత్మునునీకుఅపప్గిసుత్నాన్ము.ఆమేన్.
171 శోతలారా, మన అందరిని ఎరిగిన వానికి, ఈ లోకములోమనము ఆయన
సావ్సథ్ ముగాయుండుటకు మనలను పైకి లేపిన వానికి, ఆయన సంఘములో,
మనముతిరిగి కలుసుకొనువరకు, దేవునియొకక్ శేషఠ్మైన దీవెనలుమీఅందరి
మీద ఉండును గాక. మన తరువాత టము, మనము ఎరిగియునన్టుల్గా,
ఆలయములో వుంటుంది, ఆదివారము ఉదయము, ఈసట్ర్ ఆదివారము
ఉదయము. తరువాత నేను ఇకక్డ నుండి ఇలిల్నాయిస్ వెళుళ్చునాన్ను. మీరు
దీవించబడుదురు, మీ సంఘములకు హాజరుకండి, ఈ చకక్ని సంఘములకు
హాజరుకండి,మీహృదయములుఒకక్టిగాపటుట్కొనియుండండి. దేవునియొకక్
వాకయ్ముపై నిలబడండి! ఆయనకొరకు జీవించండి, ఏలయనగానాశనకరమైన
విషయములుమీముందుఉంచబడియునన్వి,దానినిగురుత్ంచుకోండి!
172 మనముతిరిగికలుసుకొనువరకు,మనమునిలబడిపాడదాము:

నేనుఆయననుపేమిసాత్ను, నేనుఆయననుపేమిసాత్ను
ఎందుకనగాఆయనమొదటననున్పేమించాడు
నారకష్ణనుకొనాన్డు
కలవ్రి వృకష్ముమీద.
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173 ఇపుప్డు, నీ ముందు, వెనుక, నీ పర్కక్లలో ఎవరితోనైనా కరచాలనము
చెయయ్ండి.

నేను ఆయనను పేమిసాత్ను (ఇపుప్డు పర్తి ఒకక్రు), నేను
ఆయననుపేమిసాత్ను
ఎందుకనగాఆయనమొదటననున్పేమించాడు
నారకష్ణనుకొనాన్డు
కలవ్రి వృకష్ముమీద.

174 ఇపుప్డు, మీ చేతులను దేవునికి ఎతిత్, బాగా బిగగ్రగా, పర్తి ఒకక్రు దానిని
మోగించండి.

నేనుఆయననుపేమిసాత్ను, నేనుఆయననుపేమిసాత్ను
ఎందుకనగాఆయనమొదటననున్పేమించాడు
నారకష్ణనుకొనాన్డు
కలవ్రి వృకష్ముమీద.

175 ఇపుప్డుమనతలలనువంచుదాము.
మనముకలుసుకొనువరకు,మనముకలుసుకొనువరకు,
యేసు’పాదములనొదద్మనముకలుసుకొనువరకు;

గురుత్ంచుకోండి,మనలోఅనేకులుఅపప్టివరకుతిరిగికలుసుకొనరు.
మనముకలుసుకొనువరకు,మనముకలుసుకొనువరకు,
మనము కలుసుకొను వరకు దేవుడు మీతోయుండును
గాక.

176 ఇపుప్డు ఆలపించండి. [సహోదరుడు బానాహ్ం ఆలపిసుత్నాన్రు—సంపా.]
మీకాపరి. 
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