
నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారముచేసికొనవదుద్
 ఒకక్ కష్ణముపారథ్న కొరకు ఆలాగుననే నిలబడియుందాము.ఈ సభలో, దేవుడు

తమకు ఒక పర్తేయ్కమైన కారయ్మును చేయవలెనని, మీలో ఎంతమంది మీ
హృదయములలో ఒక అభయ్రథ్నను కలిగియునాన్రు? ఇపుప్డు మన తలలను ఆయనకు
వంచుదాము.
2 పరలోకపు తండీ, పర్భువైనయేసునామములో, ఒక సేవ్చాఛ్యుతమైన దేశములో,
మా మనసాస్కిష్ ఆదేశించిన పర్కారము, నినున్ ఆరాధించుటకు, మేము ఏకముగా
సమాజముగా డుటకు, మేము ఒక ఆధికయ్త గల పర్జలమైయునాన్ము. మరియు
తండీ, ఇది ధీరఘ్ముగాయుండాలని,మేముపారిథ్సాత్ము.మేముకలిగియునన్ఈఆధికయ్త
యొకక్ అవకాశమునుసదివ్నియోగముచేసికొందుముగాక. నినున్ ఆరాధించుటకు,మా
హృదయమంతటిని, ఈ రాతి డికలోయుంచుదుము గాక, “దేవుడు మన మధయ్ ఈ
రాతియునాన్డని, ఆయనపర్జలనుదీవించుచునాన్డని,” అదిచెపప్బడునుగాక. పర్భువా,
ఈ రాతి తపిప్పోయిన పర్తి ఆతమ్ను ఇకక్డ రకిష్ంచుము. మరియు వెనుకకు జారిన
పర్తివయ్కిత్,వారుతిరిగిదేవునిగృహములోనికివచుచ్దురుగాక. పర్తిరోగిసవ్సథ్పడునుగాక,
పీడించబడుచునన్ వారు నడుచుదురు గాక, గుడిడ్వారు చుదురు గాక, చెవిటి వారు
విందురుగాక,సుత్తిమరియుఆరాధన, ఆయనపర్జలమధయ్,యేసుకీసుత్కుఇవవ్బడును
గాక.పర్భువా,ఇదిధీరఘ్కాలముగురుత్చేసికొనబడునుగాక,ఏలయనగామేముఏకముగా
డి,యేసునామములోఈదీవెనలకొరకుఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.

రొచ్నవచుచ్ను.
3 ఎందుకో, రమడా ఇన్ లోనికి వచుచ్ట, ఒక విధముగా, ఇంటికి తిరిగి వచిచ్నటుల్గా
కనబడుతుంది, కారణమేమనగా నేను ఎంత ఎకుక్వుగా ఇకక్డయుండియునాన్ననగా.
వారు తపప్క ననున్ గురిత్ంచుట పారంభిసాత్రని నేను తలసాత్ను. దానిని బటిట్ నాకు
సంతోషము, ఎందుకంటే ఒక చకక్ని గుంపు పర్జలను, ఈ రమడా ఇన్ లో నేను
కనుగొనాన్ను. టుసాన్ లో ఒకటునన్ది, ఒకటి ఇకక్డునన్ది, ఈ టములను మనము
కలిగియుండుటకు, వారు ఎంతో దయగలవారుగాయునాన్రు. ఈ మధయ్నే, రమడా
ఇన్ లో, నా సొంత టమును ఒక దానిని కలిగియునాన్ను, ఆ మేనేజరు, ఆ
బలిడ్ంగు అదెద్ను సహితము, ననున్ కటట్నియయ్లేదుఅది నిజముగాచకక్గాయునన్ది. నేను
దేశములను దాటుచుండగా డా, ఇపుప్డు, వారు దేవునియొకక్ ఇంటి వారికి, వారు
మంచిగాయునాన్రు.
4 ఆదివారము రాతి, లేక ఆదివారము మధాయ్హన్ము నుండి, మనము కొనిన్ గొపప్
సమయములను పర్భువుతో కలిగియునాన్ము, లేక కనీసము నేను కలిగియునాన్ను.
ఆయన పర్జలతో, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ సహవాసముతో, ఆయన దీవెనలను
అనుభవించుచు,నేనుఅదభ్తమైనసమయమునుకలిగియునాన్ను.
5 మనము ఏకముగా దేవునిని ఆరాధించుచునాన్మని, నేను
గురుత్ంచుకొనగోరుదును. నీవు దేవుని యొకక్ గుణలకష్ణమైయునాన్వు, దేవునిలో
భాగమైయునాన్వు, నీవు దేవుని కుమారుడిగా లేక దేవుని కుమారెత్గా మారినపుడు,
దేవుడు నీలోయునాన్డు, ఆయనను ఇషట్మును జరిగించుచునాన్డు, నీకు ఇషట్మైన
దానినిఆయనచేయనిముమ్.
6 కాబటిట్ ఈ రాతి, నేను ఆశించునది ఏమనగా, పర్తి వయ్కిత్, గత దినములలో
జరిగిన వాటనిన్టిని మరిచ్పోయి, సమసత్మును ఒక పర్కక్కు పెటిట్, తినన్గా ఇపుప్డు
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టములోనికి, మీ హృదయములనుయుంచండి; ఈ రాతి మాతర్మే కాదు, కాని
రాబోవు సభలలో డా. సందేహము లేదు, అనేకమంది పర్తినిధులు పోగైయునాన్రు.
రేపటి నుండి ఆరంభమయేయ్ సభల కొరకు, డుకొనుచునన్ వారిని, కొంతమందిని
ఎకుక్వుగానేను సాత్ను.ఇపుప్డేమనముకలిగియునన్ఉజీజ్వముకొరకు,ఇకక్డయునన్
పర్జలను నేను అడుగుతాను, అది సాధయ్మైనటెల్తే, మీరు సభల కొరకు వేచియుండమని
కోరుచునాన్ను. చకక్ని పర్సంగీకులు, మనజాబితాలో కలిగియుండబోవుచునాన్ము. ఒక
సోదరుడు రాలేకపోయాడు, అయితే, ఆయన సాథ్నమును తీసుకొనుటకు మనకికక్డ
అనేకమందియునాన్రు. సహవాసములో ఆనందించుటకు, నాకు నేనుగా ఈ రిత్
సభలలోయుండగోరుచునాన్ను.
7 మీకు తెలుసా సేవకులుగా మనము లేచి, మనము మాటాల్డి, మనలోయునన్
సమసత్మును పర్జలకు ఇసుత్నాన్ము. ఒకసారి ఒక అంశమును రిచ్ నేనుబోధించాను,
యేసుఅనాన్డు, “అడవిపువువ్లుఏలాగు—ఏలాగుఎదుగుచునన్వోఆలోచించుడి,అవి
కషట్పడవు, వడకవు. అయిననుతనసమసత్ వైభవముతో డినసొలొమోనుసహితము,
వీటిలో ఒక దానివలెనైనను అలంకరించబడలేదు.” నేను కనుగొనాన్ను, లిలీల్ పువువ్
ఎదుగుటకుగాను,దానికై అది పర్కాశించుటకుగాను, అది కషట్పడి, వడకవలసియునన్ది.
కానిఅదిదానికైఅది,దానినుండిఏదీవెనయుపొందదు.వాడుతనున్తానుతెరచుకొని,
దానిగుండా దాటి వెళేళ్ వారిని, వాడి నుండి సువాసనను వెద జలుల్తుంది. తేనేటీగ
తినన్గావాడిహృదయమునుండి,తేనెనుపొందుతుంది.వాడుపర్యాసపడిలోనికిదేనిని
తీసుకొంటాడో, ఆ సమసత్మును బయటకు ఇచిచ్వేసాత్డు. నేను నా వరత్మానమును,
రెవరెండ్మిసట్ర్లిలీల్, అనిపిలుసాత్ను,అదిఒకవింతైనఅంశము.
8 అయితే, తముమ్ను తాము పర్జలకు ఇచిచ్ వేసుకొనేది, సేవకులైయునాన్రు,
అలాగైతే రొచ్నిమాటాల్డుటను వినుట మంచిది. అది మంట దావ్రా చలికాచుకొనుట
వలెయునన్ది, మనసోదరులు పర్జలకుబోధించుచునన్ సువారత్తో, ఒక పర్కక్న ఒకరము
రొచ్ని, ఆ అగిన్ మంటలు దావ్రా వెచచ్ చేసుకొందాము. మరియు దీనిని చేయుటలో,

ఈ అవకాశమును బటిట్ నేను ఎంతో కృతజుఞ్డనైయునాన్ను. ఇపుప్డు ఈ రాతి నేను
నముమ్చునాన్ను…
9 పారథ్నా కారుడ్లను రిత్గా ఇచిచ్వేసియునాన్నని, బిలీల్ నాతో చెపాప్డు. మనము
కలిగియుండవలసినటెల్తే,మనముపారథ్నావరుసనుఇకక్డపొందలేము. డండి, ఒక
చీకటిహాలుగుండామీరుచు ట్ వెళిళ్, ఈదారిగుండాపైకిరావాలి. ఇకక్డకుఆలాగున
వచుచ్టకు,మీరుపర్తిదానిమీదతబిబ్బుబ్ పడతారు.రోగముతోపీడించబడుచునన్వారు,
కుంటివారు,ఆలాగుచేయుట,భయంకరముగాయుంటుంది.
10 అయితే మన పర్భువు ఏమి చేసాత్డో, మనకు తెలియదు. ఆయన తినన్గా ఈ రాతి,
మన మీద కుమమ్రించబడవచుచ్, మరియు ఇకక్డయునన్ పర్తి ఒకక్రిని సవ్సథ్పరిచ్, పర్తి
వాయ్ధిని బాగుచేయగలడు. ఓ, నా జీవితములో నేను కలిగియునన్ పారథ్నా వరుసల
కంటె ఎకుక్వుగా, ఆయనకు విధేయులైన పిలల్ల మధయ్, దేవునియొకక్ సారవ్భౌమతవ్ము
కుమమ్రించబడాలని,సరిగాగ్నేను సాత్ను.అదిఎలల్పుప్డునాకుఇషట్ము.
11 సాధారణముగా, రోగుల మీద చేతులు యుంచునటుల్గా, పర్జలతో మీకు
వయ్కిత్గతమైన పరిచయమునన్టెల్తే, అది జరుగవచుచ్, అనేకులు దానిని చేసాత్రని నేను
అనుకోను. వారంటారు, “పలానా-పలానా సేవకుడు, నామీద చేతులుంచాడు, దేవునికి
మహిమ!”అపుప్డు,అదిపర్జలు,ఆమనిషివైపు చునటుల్చేసుత్ంది.
12 అయితే నీవు కేవలము ఇకక్డ నిలబడి, వాకయ్మును బోధించు పరిశుదాధ్తుమ్డు,
పర్తి ఒకక్రిని సవ్సథ్పరచ్నిచిచ్నటెల్తే, అపుప్డు అది అకక్డ పరి రణ్మైన దేవుని
కృపగాయుంటుంది. అపుప్డు సుత్తినంతా, మహిమనంతా దేవుడు పొందుతాడు.
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అపుప్డు అకక్డ మరి ఏ ఒకక్రిపై ఛాయయుండదు. నా సేవలో, నేను ఆ
విధానములోనేయునాన్ను, నేను ఎకుక్వ మందిని తీసుకొనని కారణమేమనగా…నినన్
రాతి, మనము పారిథ్ంచగలిగిన, అనేకమందికి పారిథ్ంచుటకు పర్యతిన్ంచాము. కాని
రోగులపైచేతులుంచుట…
13 అది సాధారణముగా రాతి వేళలలో, బహుశ పరిశుదాధ్తుమ్డు, తినన్గా మన
మధయ్కు వచిచ్, తనున్ తాను పర్తయ్కష్పరుచ్కొంటాడు, మన మధయ్ తనున్ తాను
తెలియపరుచ్కొంటాడు. అపుప్డుదానిదావ్రా, ఆయనయొకక్ సారవ్భౌమాధికారముతో,
అది నిజమైనదని, నేను ఆలోచిసాత్ను, డండి. ఇపుప్డు నేను చెపప్లేను, “ఈ మనిషి,
లేక ఈ సీత్, ఆ బాలుడు,” డండి. పరిశుదాధ్తుమ్డు, ఈ కటట్డములోనికి కదిలివచిచ్,
ఆయన ఎవరితో మాటాల్డాలనుకొంటాడో, వారితో మాటాల్డతాడు. డండి, అది
సారవ్భౌమాధికారమైయునన్ది. అపుప్డు అది జాఞ్నమును తెసుత్ంది, ఏలయనగా అది
దేవుని యొకక్ వాగాద్నమైయునన్ది, మరియు అది సారవ్భౌముడైన దేవుని యొకక్
జాఞ్నమునుతెసుత్ంది, మరియుఇంకాఆయనసనిన్ధినిమనమధయ్కు తెసుత్ంది. మనము
తపప్కదానిని డాలి,మరియుసంతోషించాలి!
14 నీవంటావు, “సరే, నా చేయి కుంటిది. గత రాతి నేను అకక్డయునాన్ను. నాకు
ఏమీ బాగుగా లేదు.” అది దానితో చేయునది ఏమియు లేదు. నీకైతే, అది ఇది వరకే
ముగించబడింది. అపుప్డు నీవు నీ చేతి వైపు డుట లేదు, కాని ఒక వాగాద్నము వైపు
నీవు సాత్వు, నీవు డు. అందుచేత, “మంచిది, సోదరుడు పలానా- పలానా, లేక
పలానా-పలానా.విశావ్ససహితమైనపారథ్నచేయలేదు,”అనినీవుచెపప్లేవు.అదిపర్భువు
యొకక్ సనిన్ధి నీకు విశావ్సము నిచిచ్యునన్ది, నీవు డు, మరియుతరువాత ఆయన
వాకయ్మునుపంపివారినిసవ్సథ్పరిచాడు.
15 ఇపుప్డు, గత రాతి నేను నా వాగాద్నమును బర్దధ్లు చేశాను. నేను చేయగలిగితే
దానిని ఈ రాతి నిశచ్యముగా నిలబెటుట్కొంటాను. ఇపుప్డు ఎవరో అనాన్రు “గతరాతి
నీవునీఅంశముమీదవేచియుండలేదు,”లేదు,నేనువేచియుండలేదు,కారణమేమనగా,
ఎందుకోనేనునీకుచెపుతాను.నేనుఒకఅంశముమీదమాటాల్డుచుంటిని,ఇపుప్డుఅది
సరిగాగ్ఏమిటోమరిచ్పోయాను,అయితే, “కరుణాసంపనున్డైనదేవుడు.”
16 పౌలుచెపిప్నదానినినేనువివరించుటకుపర్యతన్ముచేశాను,అకక్డఅతడనాన్డు,
“మనము గత కాలములలో,” మునుపు, ఇపప్టి కంటె వేరే కాలములో, “పాపముల
చేతను, అపరాధముల చేతను మనము చచిచ్నవారమైయుండగా; దేవుడు మనలను
బర్తికించాడు, సజీవముగా చేశాడు.” ఇపుప్డు డండి, ఏదైనను బర్తికించబడుటకు
ముందు,అకక్డబర్తికించబడుటకుఏదైనాముందువుండాలి.అదినిజము.
17 కాబటిట్, నీవు డు, నీవు దేవునియొకక్ముందుజాఞ్నములోయుండియునన్టెల్తే,
అపుప్డు నీవు దేవుని యొకక్ భాగముగా మారుచునాన్వు. మరియు నీవు ఒక
దేవుని కుమారుడివిగా, లేక ఒక దేవుని కుమారెత్గా యుండే ఒకే మారగ్ము, నీవు
దేవునిలో ఒక భాగముగాయుండవలసియునాన్వు, మరియు నీవు లేకుండా దేవుడు
సం రణ్ము చేయబడడు. ఆలాగునయుండవలసియునన్ది. అది నిజము, ’ఏలయనగా
అకక్డ ఒకే ఒక నితయ్జీవపు లమునన్ది, మరియు అది దేవుడైయునాన్డు,
ఆయన మాతర్మే నితయ్జీవమును కలిగియునాన్డు, డండి? నీవు ఆయనలో
ఒక భాగమైయునాన్వు. ఎంతమటుట్కనగా నీవు ఒక గుణలకష్ణమైయునాన్వు, లేక
ఆదిలో ఆయన ఆలోచనలోయునాన్వు. అదే, కారణము ఆదిలో ఆయన నినున్
రిచ్ తలంచియునాన్డు, అదే ఆయన వైపు చినన్గా నినున్ లాగుచునన్ది. అదే

బర్తికించబడవలసియునన్ది. వారిలో కొందరు ఎనన్ బర్తికించబడరు; వారు దానిని
కలిగిలేరు, అదిఅంతే.



4 పలుకబడినమాట

18 సరిగాగ్ నీవు ఒక మొకక్ జొనన్ గింజను నేలలో యుంచినటుల్గానే, అది ఎంత
చకక్గాయునన్పప్టికి,దానిలోజీవపుఅంకురములేనటెల్తే,అదిఎనన్ బర్తికించబడదు.
అయితేమొదటజీవపుఅంకురముఅకక్డయుండాలి.
19 ఆ చినన్ కథను ఆ పకిష్రాజును రిచ్, నేను కలిగియునాన్ను, అది కోడి పిలల్లతో
నడుసుత్ంది, కారణమేమిటంటే అది అకక్డ పొదగబడి, పుటిట్యునన్ది, అది ఆ కోడి
పిలల్ల వలె ఎనన్ భావించలేదు. మీకు తెలుసా, వాడి తలిల్ అకక్డకి వచిచ్ అరచినపుడు,
ఎంతోమంచిఅను తిని కలిగించే శబద్మునువాడువినియునాన్డు, ఎందువలననగా,
గురుత్ంచుకోండి, వాడు పారంభము నుండియే ఒక పకిష్రాజైయునాన్డు. వాడు సరిగాగ్
వానిసాథ్నమును,తనున్తానుకనుగొనవలసియుండెను.
20 పర్తి విశావ్సి ఆ విధముగానేయునాన్డు. నీవులోకముకొరకుపుటట్లేదు. ఒక దేవుని
కుమారుడిగాయుండుటకు. దేవునియొకక్ పోలికలో నీవు సృజించబడియునాన్వు. నీవు
బయటకోడిపిలల్లదొడిడ్కిచెందినవాడవుకాదు.నీవుఒకపకిష్రాజువు.
21 మీకు తెలుసా, నేను ఆ “పకిష్రాజు” మీదకు వెళిళ్, నేను పాదములను మి మీద
తిరిగియుంచలేకపోయాను, కాబటిట్ నేను ఎంతో రము వెళిళ్…నా అంశమేమిటో
మరిచ్పోయి, నా వాతలను సమసత్మును మరిచ్పోయాను. నేను ఒక అదుభ్తమైన
సమయమును కలిగియుంటిని. అయితే అది ఏమిటో, అదేయైయునన్ది, అది సరిగాగ్
“పకిష్రాజు”మీదయైయునన్ది.
22 ఇపుప్డు ఆ పకిష్రాజు, దేవా! మీకు తెలుసు, దేవుడు తన పర్వకత్లను పకిష్రాజులుగా
పోలిచ్యునాన్డు. మరియు ఆయన తనున్ తాను ఒక పకిష్రాజుగా పిలుచుకొంటాడు,
ఆయనయెహోవా-పకిష్రాజు,తండిపకిష్రాజు.
23 అతడు దానిని చేయు కారణమేమనగా, అకక్డయునన్ ఏ యితర పకిష్కంటెను,
పకిష్రాజు ఎంతో ఎతుత్గా ఎగరగలడు, కారణమేమనగా ఏ యితర పకిష్కంటెను అతడు
భినన్ముగా తయారు చేయబడాడ్డు. ఇపుప్డు, వాడు తన డును కోడి పిలల్ల వలె,
నేలమీద నిరిమ్ంచడు, కాని అతడు ఎతుత్గా వెళిళ్, ఎతెత్న సథ్లములలో తన డును
కటుట్కొంటాడు.
24 మరొక విషయమేమనగా, అతడు ఒక పర్తేయ్కముగా నిరిమ్ంచిన పకిష్యైయునాన్డు.
ఒక రాబందుగాని, ఒక కాకిగాని, ఒక డేగ గాని, లేక ఏ యితర పకిష్యైనా,
అతనిని ఆకాశములో వెంబడించుటకు పర్యతిన్ంచినటెల్తే, వాడు ముకక్లు
ముకక్లుగా వేరైపోయి పడిపోతాడు. అతడు పైకి వెళుళ్టకు, ఒక పర్తేయ్కమైన
వయ్కిత్గాయుండవలసియునాన్డు. ఏయితర పకిష్కంటెను, వానిఈకలు ఎంతో బిగువుగా
వుంటాయి.
25 అతని కనున్లు, ఏయితర పకిష్కంటెను ఎంతో పదునుగావుంటాయి. అతడుఎంత
ఎతుత్గా ఎగిరితే, అంత ఎకక్వ రము డగలడు. సరే, వాటిలో కొనిన్ పకుష్లు, అవి
యుండవలసినంత ఎతుత్లోనికి వెళిళ్నను, అవి ఒక గబిబ్లము వలె గుడిడ్గాయుంటాయి.
వారి సిదాధ్ంతమును విడిచినపుడు, వారు ఆ విధముగానేయుంటారు, అపుప్డు దానిని
రిచ్ వారికి ఏమియుతెలియదు. “అదుభ్తములు జరుగురోజులు గతించిపోయినవి,”

అంటారు.ఎందుచేత?అవిదానిని డలేవు.
26 కాని పకిష్రాజులు, ఆకాశములోనికి వెళళ్గలవు, ఆకాశములలోని ఆకాశముల పైకి
వెళళ్గలవు. అకక్డ నీవు డలేకపోయినటెల్తే, అది ఏమేలుచేసుత్ంది? ఓ, నేనువారిలో
ఒకడినైనందుకు, నేను ఎంతో సంతోషిసాత్ను, ఇపుప్డు రిత్గా టి నిండా వారితోనే
నేనుజతకలిగియునాన్ను.
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27 మన పర్భువైన యేసుకు బయట, పర్పంచములోని అతయ్ంతమైన జాఞ్నులలో
ఒకడు, సొలొమోను చేత వాయబడిన సామెతల గర్ంథము, పాత నిబంధన వైపు
మనము తిరుగుదాము. కాని ఆయన ఖచిచ్తముగా సొలొమోను వంటివాడు కాదు,
ఎంతమటుట్కనగా సొలొమోను ఒక సీత్ దావ్రా, ఒక సంబంధమైన తండి దావ్రా
పుటాట్డు, దావీదు. కాని యేసు, కనయ్కకు జనిమ్ంచిన కుమారుడు, ఆయన మొతాత్నికి
ఒక మనిషి కాదు; కాని ఆయన దేవుడైయునాన్డు, దైవ-మానవుడు, మరియు ఆయన
మనిషికంటె ఎకుక్వైన వాడు, ఆయన ఒక మనిషైయునాన్డు, ఇంకా, డండి?
సొలొమోను నీ వలె, నా వలె ఒక మనిషైయునాన్డు, తన రాజయ్మును నడుపుటకు,
అతడు జాఞ్నము కొరకు దేవుని అడిగాడు. అతడు జాఞ్న వరమును కలిగియునాన్డు,
మన పర్భువుకు బయట, మనము ఎనన్డైనా ఎరిగిన బహు తెలివిగల మనిషి, అతడు
సామెతలనువాశాడు,అవిచాలామంచివనినేనుతలసాత్ను.
28 ఇపుప్డుమనముసామెతలుగర్ంథమువైపు, తిపప్గోరుచునాన్ము 1వ అధాయ్యము,
లేక2వఅధాయ్యము,మొదటకొనిన్వచనములు,సామెతలులోని,రెండవఅధాయ్యము,
1వ వచనముపారంభమునుండి, సామెతలు 2వ అధాయ్యము 1వపారంభమునుండి,
అతని పిలల్లకు సలహా ఇచుచ్ సొలొమోను, కొనసాగుట, “నా కుమారుడా, నామాట
అంగీకరించినటేల్…”ననున్మనిన్ంచండి.
29 అదిసామెతలు3:1,ననున్మనిన్ంచండి.నేనుఈపైననాగర్ంథములో శాను,అది
1లేక2అధాయ్యములకుబదులుగా,సామెతలు3వఅధాయ్యము.సామెతలు3:1.

నా, కుమారుడా, నా ఉపదేశమును మరువకుమునా ఆజఞ్లను హృదయ
రవ్కముగాగైకొనుము.
అవి దీరాఘ్యువును సుఖజీవముతో గడుచు సంవతస్రములను శాంతిని

నీకుకలుగుజేయును.
దయను సతయ్మును ఎనన్డును నినున్ విడిచిపోనియయ్కుము వాటిని

కంఠ షణముగా ధరించుకొనుము. నీ హృదయమను పలకమీద వాటిని
వాసికొనుము.
అపుప్డు దేవుని దృషిట్యందును, మానవుల దృషిట్యందును నీవు

దయపొందిమంచివాడవనిఅనిపించుకొందువు.
నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనక నీ రణ్ హృదయముతో

యెహోవాయందునమమ్కముంచుము.
నీ పర్వరత్న అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒపుప్కొనుము

అపుప్డుఆయననీతోవలనుసరాళముచేయును.
30 ఓ, అదిఎంతోరమయ్మైనలేఖనమనినేనుతలసాత్ను! ఇపుప్డు, 5వవచనమునుండి,
ఒకఅంశమునుతీసుకొనగోరుదును, “నీసవ్బుదిధ్నిఆధారముచేసికొనవదుద్.”
31 ఇపుప్డు ఇది—మనము జీవించుచునన్ దినము కొరకు, ఒక చాలా వింతైన
అంశమైయునన్ది, కారణమేమనగాఈరోజున నిశచ్యముగా, విదయ్ మీద, కారయ్ములపై
వారిసొంతగర్హింపుమీద, నేరుచ్కొనుచునన్ఈదినముపైనొకిక్ చెపుప్చునాన్రు. అయితే
ఇతర లేఖనముల వలె, ఈ వింతైనమాటల మీద, అది దాని సాథ్నమును కలిగియునన్ది,
మరియు ఆ సథ్లము ఎకక్డయునన్దో, దేవుడు మనలను డనిసాత్డని, మనము
నముమ్చునాన్ము.
32 గర్హింపును కలిగియుండుటకు, ఈ రోజునమన పిలల్లను బడికి పంపుచునాన్ము.
అపుప్డువాయ్కరణపు బడులుతరువాత, ఇంకామంచి గర్హింపుకొరకు,జాఞ్నముకొరకు
మనమువారినిహై క్లుకుపంపుచునాన్ము. అపుప్డువారకక్డముగించిన తరువాత,
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కొందరు పిలల్లు, తగినంతగా కాలేజికి వెళుళ్టకు అదృషట్వంతులవుతారు, మరియు
కాలేజిగుండావెళిళ్, వారి విదయ్ను,వారిజాఞ్నముయొకక్ గర్హింపును రిత్ చేసాత్రు.వారు
దేనినైతే సంపాదించారో, దాని దావ్రా…అనేకసారుల్, ఒక ఉదోయ్గమును పొందుటకు
కనీసముహై క్లువిదయ్గాని,లేకకాలేజివిదయ్గాని,నీవుకలిగియుండాలి.
33 అయినను, జాఞ్నియైనసొలొమోనుమనకు అది చెపాప్డు, “దానిపై ఆనుకొనవదుద్,
మన సొంత గర్హింపు పై ఆనుకొనవదుద్; ఇవనిన్ నేరుచ్కొనవదుద్.” ఎందుకంటే,
ఇలాంటి విషయానిన్ అతడు ఎందుకు చెపాప్డని, మనము ఆశచ్రయ్పడతాము, దానికి
కారణము ఏమనగా, సాధారణముగా, మన అధునాతన అవగాహన, సాధారణముగా
మానవ జాఞ్నమైయునన్ది, అది దేవుని వాకయ్మునకు వయ్తిరేకమైయునన్ది.
దానినే సొలొమోను, తన పిలల్లకు సలహా ఇచుచ్టకు పర్యతిన్ంచుచునాన్డు,
చదువులేని వారిగాయుండాలని కాదు, కాని వారి సొంత సవ్బుదిధ్ని ఆధారము
చేసికొనవదద్నుచునాన్డు.
34 ఈ రోజున అది ఒక మంచి హెచచ్రికయైయునన్దని నేను తలంచెదను. మన
కుమారులకు, దేవుని యొకక్ కుమారులను, విదయ్ను కలిగియుండుట సరియేనని
చెపిప్నటెల్తే, దానికి వయ్తిరేకముగా ఏమియులేదు; ఆ విదయ్ దేవునియొకక్ వాకయ్మునకు
వయ్తిరేకముగాయునన్పుప్డు, అపుప్డువాకయ్ముపైఆధారపడు, నీ విదయ్నువెళిళ్పోనియియ్,
డు, ఎందుకంటే వాకయ్ము. విదయ్ నిలబడి నీకు మంచి ఉదోయ్గమునిసుత్ంది, బహుశ

తెలివిగల పర్జల మధయ్లో ఒక మంచి హోదాను ఇసుత్ంది, అయితే అది మంచిదే,
అది బహుశ నీకు గొపప్ సహాయముగా ఉండవచుచ్, ఆరిథ్కముగాను మరియు నీ
జీవనోపాదిగాను,బహుశకొంచెముఎకుక్వుగాజీవనోపాదినిఇవవ్వచుచ్.
35 కాని ఒక విషయము గురుత్ంచుకో, నా కుమారుడా, నీవు తపప్క చనిపోవాలి.
నీవు ఎంత విదయ్ను కలిగియునన్పప్టికిని లెకక్ కాదు, నీవు ఎంత నాగరికతను
పోగుచేసుకొనన్పప్టికి లెకక్ కాదు, నీవు తపప్క మరణమును ఎదురోక్వాలి. కారణము
అది ఈలాగు వాయబడింది, అదే, “మనుషులు ఒకక్సారే మరణించవలెను, అటు
తరువాత తీరుప్ జరుగును.” మరణము ఎంతో చెడడ్ది కాదు, తీరుప్ నొదద్కు వచుచ్ట
చెడడ్ భాగమైయునన్ది. ఇపుప్డు నీవు చనిపోవచుచ్ను, “కాని దాని తరువాత తీరుప్
జరుగుతుంది.” నీవు ఈ మిమీదయుండగా ఎంత విదయ్ను నీ కొరకు సేకరించావని
దేవుడు నినున్ అడుగడు, నీవు ఎంత జాఞ్నమును డబెటాట్వు, ఒక సేవకుడిగా, నీకు
బాయ్చిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ పటాట్వుందా, లేక నీవు ఏ డిగీ కలిగియునన్పప్టికి, లెకక్కాదు. అది నీ
నుండికోరబడదు.
36 దేవుని యొకక్ వాకయ్ అవగాహనలో, నీవు ఏమి చేశావో, అది నీ నుండి
కోరబడుతుంది. అకక్డే అవసరత వసుత్ంది, ఏలయనగా అదియే అవసరము, నీ విదయ్
మంచిదే, కాని దేవునియొకక్ కారయ్ము జీవమైయునన్ది. “నామాటలు జీవమైయునన్వి,”
మరియు దానిని ఎరుగుటయే జీవము. ఆయన అనాన్డు. “ఆయనను తెలుసుకోండి.”
ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. కాబటిట్ వాకయ్ము దావ్రా మాతర్మే నీవు ఆయనను
ఎరుగగలవు, ఏలయనగా ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. ఆ మారగ్ము దావ్రా మాతర్మే,
ఆయనవాకయ్ముదావ్రామాతర్మేనీవుఆయననుఎరుగగలవు.
37 ఎవరో వచిచ్, “ఇది దేవుడు,” లేక “అది దేవుడు” లేక “ఇది దేవుడై,”యునాన్డు, లేక
“ఇది సరియైనది,” మరియు, “అది సరియైనది,” అని అంటే. మనము వాకయ్మునొదద్కు
తిరిగివసాత్ము,అదేసతయ్మైయునన్ది.
38 వాకయ్ము సరిగాగ్ ఉతత్ర నకష్తర్ము వలెయునన్ది, అది నిజమైన నకష్తర్ము.
పర్పంచము ఏ మారగ్ములో తేలి ఆడుచునన్పప్టికి లెకక్కాదు, ఉతత్ర నకష్తర్ము మికి
కేందర్ములోయుంటుంది. నీ ది స్చిని ఉతత్ర నకష్తర్ము వైపు తిపుప్ము. అది ఎలల్పుప్డు
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మికిమధయ్లోయుంటుంది.ఇతరనకష్తర్ములనీన్,పర్పంచముతోతేలిఆడుతుంటాయి,
కానిఉతత్రనకష్తర్మునిలకడగానిలిచియుంటుంది.
39 ఇపుప్డు ది స్చి పరిశుదాధ్తుమ్డైయునాన్డు, మరియు నీ యొకక్—నీ కటుట్
కొయయ్, ఉతత్ర నకష్తర్ముగాయుంటుంది, కాబటిట్ పరిశుదాధ్తుమ్డు ఎలల్పుప్డు వాకయ్ము
వైపు పుతాడు. పరిశుదాధ్తుమ్డు, నినున్ దేని యొదద్కు నడిపించడు కాని, వాకయ్ము
యొదద్కు నడిపిసాత్డు. అది వాకయ్మునకు భినన్ముగాయునన్పుప్డు, ఒక మనిషి ఎలా
ఒక ఆచారమును అంగీకరించి, అపుప్డు ఇంకా పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియునాన్నని ఎలా
చెపప్గలడు?పరిశుదాధ్తుమ్డుఎలల్పుప్డువాకయ్మువైపు పుతాడు,ఏలయనగాఆయన
వాకయ్మైయునాన్డు, ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు, ఆ ది స్చిలోని ఆయసాక్ంతము,
ఎలల్పుప్డు ఉతత్ర నకష్తర్ము వైపే లాగుతుంది, ఆ మారగ్ములోనే అది ఆకరిష్సుత్ంది.
పరిశుదాధ్తుమ్డు, లేఖకుడు మరియు గర్ంథకరత్యైయునన్పుప్డు, మరియు వాకయ్మును
బర్తికించు వాడైయునన్పుప్డు, అది ఒక వయ్కిత్ని వాకయ్ము వైపు కాక, మరి దేని వైపు
పుతుంది?

40 కాబటిట్ ఒక వయ్కిత్ తాను పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియునాన్నని చెపిప్నపుడు,వాకయ్మునకు
వయ్తిరేకమైన దానిని, ఎలా అంగీకరిసాత్డు, అది పేదేమనగా, వారు కలిగియునన్ది
నిజమైన పరిశుదాధ్తమ్ కాదు. డండి? అది పరిశుదాధ్తమ్ కావచుచ్, నేను దానితో
వాదించను,కానిఅదికీసుత్యొకక్పరిశుదాధ్తమ్కాదు.ఇపుప్డు,మీకుతెలుసా,అనేకసారుల్
వారుఒకరిఆతమ్నుఒకరుతీసుకొంటారు,అదిఒకగుంపుమనుషులవైపు,ఒకనిరీణ్తమైన
దానివైపుఎతిత్ పుతుంది,అదికీసుత్వైపువారినిఎతిత్ పదు.అయితేపరిశుదాధ్తుమ్డు
ఎలల్పుప్డుకీసుత్వైపుఎతిత్ పుతాడు,మరియుకీసుత్వాకయ్మైయునాన్డు.
41 దీనిని ఎంతో తేటగా బైబిలులోమనము సాత్ము. లేక నేను సాత్ను. బహుశ,
నా ఆలోచనలో నేను తపుప్ కావచుచ్, కాని నేను తపుప్ అని అనుకోను; ఎందుకంటే,
అదే, ఇది: “విషయములపై నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము చేసికొనవదుద్.” నీవు నీ సవ్బుదిధ్ని
ఆధారముచేసుకొంటె,నీవుతపప్కసరియైనమారగ్మునుండివెళతావు.అదిజీవమునకు
వచిచ్నపుడు, ఏ ఒకక్రి సవ్బుదిధ్పై నీవు ఆనుకొనవదుద్. జీవమును కనుగొనుటకు, నీవు
వాకయ్ముపైఆనుకొనవలసియునన్ది.అదేజీవము.
42 పారంభము నుండి, దీనిని మనము సాత్ము. అది ఎంతో తేటగా మనకు
తెలియపరచ్బడింది. ఆది నుండి , వారు జీవించుటకు, ఆయన మొదటి
కుటుంబమునకు,ఆయనవాకయ్మునుఇచాచ్డు.కేవలముఆయనవాకయ్ముదావ్రా,వారు
జీవించవలసియునన్ది. అది ఆహారమును భుజించుట, అలాటిది కాదు. అయితే వారు,
శాశవ్తముగా జీవించవలసియునన్ది, ఆయన వాకయ్ము దావ్రా. వారు ఆ వాకయ్మును
పాటించినంత కాలము, వారు శాశవ్తముగా జీవించారు కాని వాకయ్ములోని, ఆ చినన్
వచనమును, తపుప్ సాథ్నములోయుంచినపుడు, గొలుసు మొతత్ము తెగిపోయింది,
మరియు మానవాళి మరణములో మునిగిపోయింది. డండి, ఇపుప్డు మనము
గమనిసాత్ము.
43 హవవ్, సందేహము లేదు ఆమె ఒక తెలివిగల వయ్కిత్యైయునన్ది; ఆదాము
తరువాత, రెండవ వయ్కిత్యైయునన్ది, అతడు దేవుని యొకక్ కుమారుడైయునాన్డు.
హవవ్, నిశచ్యముగా ఆ సథ్లములో పాపము లేదు, అకక్డ పాపమునకు సాథ్నము
లేదు, నిశచ్యముగా, ఆమె తపప్క, దేవుడేమైయునాన్డో, ఒక అదుభ్తమైన
ఆలోచనయైయునన్ది. ఏలయనగా, పర్తి మధాయ్హన్ము, ఆమె మరియు ఆమె భరత్,
సాయంకాలమున, చలల్ ట, దేవునితో నడిచియునాన్రు, మరియు దేవునితో
ముఖాముఖిగా మాటాల్డియునాన్రు. పర్తి రోజు ముఖాముఖిగా, ఒక వయ్కిత్ దేవునితో
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నడుచుట,ఎలాటితరక్ములేనివిషయము,మరియుతరువాత,దేనితోనోతరక్ముచేసి,
దేవునివాకయ్మునుండితరక్ముదావ్రా,ఆమెను రముగాతీసుకువెళిళ్పోయింది.
44 మనము ఇంకా అలాటి వారిని కలిగియునాన్ము. దేవుని సనిన్ధిలో వారు రొచ్నన్
తరువాత, దేవునివాకయ్ముతోతరక్ముచేసి,చాలాసులువుగా రముగావెళిళ్పోతారు.
దేవునియొకక్వాకయ్ముబోధించబడుట సి, దేవునివాకయ్ముపర్తయ్కష్పరచ్బడుట సి,
తాగుబోతులుమరియుపాపులు,వేదికనొదద్కువచిచ్,కీసుత్లో తనవయ్కుత్లుగామారుట
చి, చెడడ్ పేరు గల సీత్లు, మరాయ్ద గలమనుషులుగామారుట, మరియుతరువాతఈ

ధనయ్మైన జీవమునకు నడిపిన కారయ్మునుండి, వెనుకకు తిరిగిపోవుట. తరువాత ఏదో
ఒక రకమైన ఆచారములోనికి తిరిగి వెళిళ్పోవుట, ఎకుక్వ పేరు పర్ఖాయ్తుల కొరకు, ఒక
మంచిహోదాగలపర్జలుగాపిలవబడుటలోనికితిరిగివెళిళ్పోవుట.
45 ఎందుచేత, అకక్డ శేషట్మైన తరగతి పర్జల మధయ్లో నీవుయునాన్వు, వారే దేవుని
యొకక్ కుమారులు మరియు దేవుని యొకక్ కుమారెత్లు. మంచిది, రాజులందరితో
అధిపతులందరితో, అలాటి సమసత్మైన వారిలోయుండుటకంటె, ఆ గుంపే నాకు
శేషట్మైన వారు. నాకు దీనులైన గుంపు పర్జలను ఇవవ్ండి, వారికి వారి కుడి చెయియ్
ఏదో లేక ఎడమ చెయియ్ ఏదో తెలియకపోయినను పరవాలేదు! వారు దేవుని
ఎరిగియునన్ంతకాలము, ఆయనను పేమించి సేవించినంత కాలము, వారు నాకు
పరలోకపుఘనులు.అవునండి!
46 ఇపుప్డు, హవవ్ ఎంతోసులువుగా దేవునివాకయ్మునుండి పర్కక్కు ఒపిప్ంచబడింది,
ఆమె తన సవ్బుదిధ్ పై ఆధారపడింది, ఏలయనగాసాతానుడుఆమెకునిజమైన గర్హింపు
నుండి, ఆమెకు మరొక దానిని పర్తిబింబింప చేసింది. అయితే శ వైన సాతాను చేత,
ఆమెకువేరైనదిచెపప్బడింది,మరియుఆమెదానినినమిమ్ంది.
47 ఇపుప్డు దాని ఫలితములను మనము కనుగొంటాము, అది మొతత్ం మానవాళిని
మరణములో ముంచివేసింది, కారణము మి మీద యునన్ మొదటి తలిల్, దేవుని
వాకయ్మునకు వయ్తిరేకముగాయునన్ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడింది, మరియు మొతత్ము
మానవాళిని మరణములోనికి ముంచివేసింది. ఇపుప్డు మీరు దానిని నముమ్తారా?
[సంఘము“ఆమేన్”చెపిప్ంది—ఎడి.]అదివాకయ్మైయునన్ది,ఒకసీత్ఎలల్పుప్డు…
48 సంఘము, బైబిలులో, ఒక సీత్గాపోలచ్బడింది. మరియుఈరోజున ఒక సంఘము
సిదాధ్ంతములను లేక ఆచారములను అంగీకరించి, సంఘము మొతత్మును దేవుని
నుండి రముగాముంచివేసుత్ంది. హవవ్వలె దేవునియొకక్ వాకయ్మునకు బదులుగా,
ఈ విషయములను అంగీకరిసాత్రు. అది ఎనోన్, ఎనోన్సారుల్ జరిగియునన్ది, చివరకు
మొతత్ముసంఘము,దేవునివాకయ్మునుండి రముగామునిగిపోయింది.
49 వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచ్బడినపుడు, వాకయ్ము బయలు పరచ్బడినపుడు, వారు
దానిని అంగీకరించరు, కారణము వారు దానిని చేయరు, ఎందుకంటె వారు వారి
యొకక్ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడతారు “ఈ సంఘము ఇకక్డ నిరిమ్ంచబడింది. ఇది ఒక
అందమైన సథ్లము, అది ఒక గొపప్ సంఘ సంసథ్యైయునన్ది. అది పర్జల యొకక్
గొపప్ స హములో సభయ్తవ్ము కలిగియునన్ది. మనము తపప్క దానికి ఎందుకు
చెందియుండ డదు? నేనుదానిని నముమ్తాను.” నీ సవ్బుదిధ్ని నమమ్వదుద్, కాని పర్భువు
యొకక్మాటనునముమ్ము!
50 నేను చెపిప్నటుల్గా, మొతత్ము మానవాళి, చివరగా మరణముతో సమాపత్మైంది,
వారి సవ్బుదిధ్పై, వారి సిదాధ్ంతములు, ఆచారములపై ఆనుకొనే వారికి, ఇపుప్డును
ఆలాగునేయునన్ది, వారంటారు, “దేవుని వాకయ్ము మొతత్ము సతయ్ము కాదు,
దానిలో కొంత పేరేపించబడింది మరియు కొంత పేరేపించబడలేదు,” దానిలో
ఒక భాగము పేరేపించబడి, మరొక భాగము పేరేపించబడనపుప్డు, ఎలా నీవు
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బైబిలునందు విశావ్సము కలిగియుంటావు? ఒక వచనము తపుప్యైనటెల్తే, మొతత్
తపుప్యైయునన్ది. అదంత తపప్క సరిగాయుండవలసియునన్ది, ఖచిచ్తముగా
సతయ్ము.
51 పేరుగాంచిన, వంకరగా చేయబడి, బైబిలు పాఠశాలలో కొనిన్ మానవ జాఞ్నమును
పోగుచేసుకొనిఉపదేశించుచునాన్రు, అకక్డవారంద సభగా డి, ఇలాఅంటారు,
“ఇపుప్డు డండి, అదుభ్తములుజరిగేరోజులుఅపొసత్లులతోనేఅంతమైపోయినవి.”
ఆ బిషపుప్ కింద లేక పై వారి కిందయునన్ అనేక మంది మనుషులు, అకక్డ రొచ్ని
ఇలా అంటారు, “బాగుంది, నేను అతనితో సరిగాగ్ సమమ్తించినటెల్తే, సందేహము లేదు,
తరువాతహోదావచేచ్ వరుసలోయునన్ది నేనే.” డండి అపుప్డు నీవు దేవునివాకయ్ము
కొరకునీ రెండుకాళళ్పై నిలబడుటకుబదులుగా, నీ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడుచునాన్వు.ఈ
కారయ్ములనిన్టికికారణముఅదియే.
52 కొదిద్కాలము కితము ఎవరో…నేను ఆదాయపు పనున్ వివాదములోయునాన్ను.
వారు నాతో అనాన్రు, “ఎందుకు, నీ ధరమ్కరత్లు, కీలు బొమమ్లు కాక ఏమీ కాదు,
నేననుకొంటాను.”
53 నేననాన్ను, “నేను బోరుడ్లో ఒక ధరమ్కరత్ను కలిగియుంటే, భినన్మైన
అభిపాయములను కలిగియుంటే, దాని కొరకు నిలబడకుండా (దానిని రిచ్ ఎవరు
మాటాల్డుచునాన్రో నేను లెకక్ చేయను), తన సొంత ఉదేధ్శయ్ములను దానిని రిచ్
వయ్కత్పరచ్కపోయినటెల్తే, నేను అతనినిబోరుడ్నుండి బయటకువిసిరివేసాత్ను.” అవునండి.
అదినానమమ్కమునకువిరుదధ్ముగావునాన్అతడుసరిఅనిఆలోచించేదానిన్వయ్కత్పరాచ్లి.
అందుకొరకేనేనుఅతనినిఅకక్డ కలిగియునాన్ను, డండి, అతడుదానిని రిచ్ ఏమి
చెపుతాడో,అయితేకానిమనముదానినికలిగియునాన్ము.
54 గమనించండి,యేసుఅనాన్డు, “నాగొరెలునాసవ్రముగురిత్సాత్యి.” ఒక సవ్రము,
నిజానికి ఆయన వాకయ్మైయునన్ది, ఆయన మాటాల్డుచునన్పుప్డు. “నా గొరెలు నా
సవ్రము గురిత్సాత్యి. నా సవ్రము వారికి సతయ్మని ఋజువు చేయబడింది, అది నా
సవ్రమనిఋజువుచేయబడియునన్ది.”ఇపుప్డు,ఇపుప్డుగమనించండి,వారుఏయితర
సవ్రమునువెంబడించుటకులోబడరు. “నాగొరెలునాసవ్రమునువినునుమరియుకొతత్
వయ్కిత్ని వారు వెంబడించరు. వారు వెంబడించరు.” మరొకమాటలో, వారువాకయ్మునకు
భినన్ముగా ఉపదేశించే, ఒక వేదాంత సవ్రమును వారు గర్హించరు. పకిష్రాజు ఎంత
మాతర్ము గర్హించనటుల్, గొరెలును గర్హించలేవు, గత రాతి వినన్టుల్గా, అవి కోడిపెటల్
అరుపులను, అవి గర్హించలేదు. వాటికి అది అరథ్ము కాదు, కారణమేమనగా వాడు ఒక
పకిష్రాజుయైయునాన్డు. నిజమైన తిరిగి జనిమ్ంచిన, దేవుని బిడడ్ విషయములో , అది
ఆలాగునేయుంటుంది,వారుదేవునియొకక్సంగతులనుమాతర్మేగర్హిసాత్రు.
55 ఇపుప్డు ఎవరో అంటారు, “బాగుంది, ఇపుప్డు డండి దీనినిమీరుచేయవచచ్ని,
నేను అనుకొంటాను, అది ఈ విధముగా కాదని నేను నముమ్తాను. అదుభ్తములు
జరుగు దినములు గతించిపోయినవి. దైవిక సవ్సథ్తను నేను నమమ్ను. నేను దీనిని
నమమ్ను.” ఇపుప్డు నిజముగా తిరిగి జనిమ్ంచిన ఒక కైసత్వుడు, అది ఎనన్ అతని
చెవులల్లోను ఆపదు, అతడు దానిని ఏ మాతర్మును గర్హించలేడు, మరియు
దేవునియందువిశావ్సముంచిన ఒకమనిషి, ఆయన నినన్, నేడు, మరియునిరంతరము
ఏకరీతిగాయునాన్డని చదివి, అలాటి కారయ్మును ఎనన్డైనా ఎలా అంగీకరించగలడు,
అదినాకుఅరథ్మగుటలేదు.

కాబటిట్వారుతమసవ్బుదిధ్పైఆధారపడరు.
56 ఒక చినన్బిడడ్ వలె సరిగాగ్యునన్ది. ఒక చినన్ బిడడ్ను నీవు తీసుకొనన్పుప్డు, అతడు
పుటిట్న తరువాత, ఒకక్సారి తన తలిల్ రొముమ్పైఆనుకొని, ఆమెనుండిపాలుతాగగానే, ఆ
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వెచచ్ని పాలు, ఆమె రొముమ్పై అతని తలనువాలుచ్తాడు, అతడు కొనిన్ గంటలైనపప్టికీ.
అటు తరువాత, ఒకటి లేక రెండు రోజులలో, అతనిని తన తలిల్ నుండి రము చేసి,
మరొకకొతత్ తలిల్ రొముమ్కుఅతనినిఇవవ్ండి, అతడుతనచినన్కాళళ్నుగాలిలోతనున్
కేకలుపెడతాడు, ఎందుకంటే అది అతని తలిల్కాదు. డండి, అతనిని రిచ్ ఇది వరకే
ఒకటియునన్ది, ఏలయనగాఅతడుతనతలిల్లోఒకభాగమైయునాన్డు, ఇంక పర్కృతి,
తనసొంతతలిల్నిగురిత్ంచినటుల్గాఒకమారగ్ముసిదధ్పరచినది.
57 ఒక చినన్ బిడడ్ తన తలిల్ని గురిత్ంచినటుల్గా పర్కృతియే, ఒక మారగ్మును సిదధ్పరచిన
యెడల, అలాటపుప్డు దేవుని ఆతమ్ దావ్రా జనిమ్ంచిన ఒక దేవుని కుమారునికి, అది
ఎంత ఎకుక్వగా చేసుత్ంది. అతనికి తన తలిల్ తెలుసు! అతనికి తెలుసు, కారణముఅతడు
వాకయ్ము దావ్రా పుటాట్డు, మరియు అతడు వాకయ్మును గర్హిసాత్డు. అతనిని ఒక కొతత్
సథ్లములోయుంచినపుడు, అతడు ఎంత తవ్రగా వెళాళ్లో అంత తవ్రగా అకక్డ నుండి
బయటకువెళిళ్పోతాడు,అతడుకలిగియునాన్డు,అతడుదానిపైఆనుకొనడు…

ఎవరోఅంటారు, “పియమైనవాడా,ఆగు,ఇపుప్డుఈమెనీతలిల్యైయునన్ది.”
58 అది అతని తలిల్ కాదు, కారణము అతడు తన తలిల్లో ఒక భాగమైయునాన్డని,
దానిని ఎరుగుమారగ్మునుఅతడు తెలుసుకొనాన్డు. అది అతని తలిల్యైయునన్ది, మరి
ఎవవ్ ఆ సాథ్నమును తీసుకొనరు, అతనికి తన సొంత తలిల్ తెలుసు. గమనించండి,
ఎలాయునన్దో,ఎలాఅదిఆలాగునయధారథ్ముగాయునన్దో.దేవుడుసమసత్మునుదాని
దానిజాతిపర్కారముచేశాడు.
59 వాటి జాతి పర్కారము పశువులు. అనేకసారుల్ ఆ మొతత్ము పశువుల మందలను,
కలిపితోలుకొని వసుత్నన్పుప్డు, ఆ చినన్ ఆవులు, వారి తలిల్ని ఎలాగుతెలుసుకొంటాయో
నేను ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. అవి పరవ్తముల మీద నుండి దిగి వసుత్నాన్యి, పశువులనిన్
కలగలుపైపోయినవి.ఒకచినన్ఆవు,దాని డతోయునన్పుప్డు,బహుశఅదినిజముగా
ఆకలితోయునన్ ఒక డ, తన తలిల్ నుండి కొంచెము పాలు తాగాలనుకొనన్పుప్డు;
మేము వాటి పచిచ్క బయళుళ్లో వాటిని ఆపినపుడు, దాని తలిల్, ఆ ఆవుల గుంపు
గుండా, తన సొంత డను కనుగొను వరకు పరుగు తీసుత్ంది, మరియు దాని
డ దాని తలిల్ కొరకు పరుగెతుత్తుంది. అది ఆ చినన్ నిరీణ్తమైన అరుపును, ఏడుప్ను

తెలుసుకొంటుంది. ఆమె తన డ కొరకు ఏడుచ్చునన్ది, ఇతర తలుల్ ఆ డల
కొరకు లుగ్ యుంటాయి, కనీసము నీకై నీవు దానినియోచించలేవు, అయితే ఆ
చినన్ డ, ఆ నిరీణ్తమైన తన తలిల్ని కనుగొంటుంది, కారణము ఏమనగా అది దాని
తలిల్లోభాగమైయునన్ది.
60 పరలోకము నుండి తిరిగి-జనిమ్ంచిన కైసత్వుడు, అతడు ఈ వాకయ్ములో
భాగమైయునాన్డు. నిజము. మరొక తలిల్ని అతడు వెంబడించడు. అతడు వాకయ్ములో
భాగమైయునాన్డు. అతడు వాకయ్ముతో నిలిచియుంటాడు. “ ర సప్షట్మైన ధవ్నిని
ఇవవ్కపోయినటెల్తే, యుదధ్మునకు ఎవడు సిదధ్పడగలడు?” అని పౌలు అనాన్డు.
వాకయ్ శబద్ము అతడు ఎరుగును. గమనించండి, ఇది ఎలాయునన్దో, ముందుగా
నిరణ్యించబడిన దేవుని హసత్ము,మారగ్ముగుండావారిని వెంబడించుచునన్ది. అతడు
దేవునిఆతమ్దావ్రాజనిమ్ంచియునాన్డనిఎరుగును.కాబటిట్, అందుచేతన, ఒకకొతత్ వయ్కిత్ని
వారువెంబడించరు.ఎలాగోదానినిగమనించండి…
61 ఇకక్డ నేనువాసుకొనన్ ఒకచినన్ గమనికకొరకువెనుక సుత్నాన్ను. నేనుదానిని
దాటిపోయాను, అయితే లేఖన పఠనమును నేను చుట సంభవించింది, నేను తిరిగి
దానిని చిదాద్మని తలంచాను. గమనించండి, మనము ఎనన్డైనా కలిగియునన్, అతి
గొపప్ వేదాంత పండితుల కాలములో, ఎలా ఆయన సొంత ముందు నిరణ్యించబడిన
గొరెలు, ఆయనను వెంబడించియునన్వో, వారు తినన్గా ముందుకు వచేచ్సారు,
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కారణమువారు ఆయనను ఎరిగియునాన్రు. వాకయ్ము ఆ దినమునకు ఏమివాగాద్నము
చేసియునన్దో వారు ఎరిగియుండిరి. ఆయన వచిచ్నపుడు మెసీస్యా ఎలాయుంటాడో,
వారు ఎరిగియుండిరి. మరియు సీమోను పేతురు ఆయనయొదద్కు వచాచ్డు, అపుప్డు,
అతడు, “సీమోను,”మాతర్మే.
62 అందెయ దానిని రిచ్ అతనికి చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచాడు. “ఈ మనిషి
మెసీస్యాయైయునాన్డు.”సరే,సీమోను,నిజానికి,ఒకచినన్కఠినమైనతతవ్ముగలవాడు,
అతడువెళళ్లేదు.
63 కాని అతడు యేసు సముఖములోనికి నడిచినపుడు, అపుప్డు యేసు అనాన్డు,
“నీ పేరు సీమోను, మరియు నీ తండి పేరు యోనా,” “జగతుత్ పునాదికి ముందే,”
యేసు తన శిషుయ్లను ఎరిగియునాన్నని, ఆయన చెపాప్డని మనకు తెలుసు. వారు
ఆయన తలంపుల యొకక్ గుణలకష్ణములైయునాన్రు. అందుచేత, ఆ వితత్నము
అతనిలో ఉంచబడియునన్ందున, మెసీస్యా ఒక పర్వకత్గాయుంటాడని వాగాద్నము
చేయబడియునన్దని, వాకయ్ము దానిని చెపిప్యునన్దని అతడు ఎరిగియుండెను.
అతడు దానిని సినపుడు, అతడు చేపలు పటుట్ట ముగించబడింది. అతడు తన
వలనువేసి, మనుషుయ్లనుపటట్బోవుజాలరిగాయుండబోవుచునాన్డని, అపుప్డుఅతడు
ఎరిగియుండెను.కారణము…
64 ఇపుప్డు, ఇతరులు అకక్డ నిలబడిన వారనాన్రు, అదే కారయ్ము జరిగించబడుటను
వారు శారు,మరియువారుదానిని “ఒకదురాతమ్ అని,” వరీగ్కరించారు.వారేవేదాంత
పండితులు, కారణము, అది వారి వేదాంత ఉపదేశపు రుచి పర్కారము ఉండలేదు.
వారు దానిని తోసివేశారు, వారు వారి వేదాంత పండితుల దావ్రా, వారి సవ్బుదిధ్పై
ఆనుకొనియునాన్రు;వాకయ్వాగాద్నమునునెరవేరుచ్ ,యేసువచిచ్నపుడు,వారుదానిని
చుటలో ఎంతో గుడిడ్వారయాయ్రు దేవుని వాకయ్ము ఏమని చెపిప్ందో దాని మీద

కాకుండావారియొకక్యాజకులుచెపిప్నదానిమీద, సంఘముచెపిప్నదానిమీదవారు
ఆనుకొనియునాన్రు.
65 ఇపుప్డుయేసుదానిని బటిట్ వారిని గదిద్ంచాడు. ఆయన అనాన్డు, “లేఖనములను
పరిశోధించుడి, వాటియందు నితయ్జీవము కలదని మీరు నముమ్చునాన్రు, అవే ననున్
రిచ్ సాకష్మిచుచ్చునాన్యి. మీరు పరిశోధించమని, నేను మిముమ్ను అడుగుచునన్

లేఖనములు,నేనుఎవరినోఅవియేచెపుతాయి.”
66 అయితేవాకయ్ము ఏమి చెపిప్ందోదానిపైవారు ఆనుకొనుట లేదుకానివారువారి
సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడుచునాన్రు. వారు వారి సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడియునాన్రు. మరియు
లేఖనము చెపుతుంది, వారు ముసుకువేయబడాడ్రు. వారి సొంత వేదాంతము వారిని
గుడిడ్వారిగాచేసింది.

నీవంటావు, “బానాహ్ంసోదరుడా,నీవుఎకక్డకువచుచ్చునాన్వు?”
67 నేను దీని యొదద్కు వసుత్నాన్ను. అదే విషయము మళీళ్ సంభవించుచునన్ది,
చివరకు పర్జలు, దేవుని వాకయ్ము దానిని రిచ్ ఏమి చెపిప్ందో లెకక్చేయక, వారు ఒక
నిరీణ్తమైన సంఘముపై, వారు చేరిన దేనిపైనో, ఆనుకొనియునాన్రు. వారు తినన్గావారి
సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడి ముందుకు వెళుళ్ , అది ఎనన్ వాయబడియుండనటుల్గానే,
దేవుని వాకయ్మును, ఎరగనటుల్ దాటిపోవుచునాన్రు. అది మానవ జీవితములోని జీవపు
అంకురము లేని వితత్నమైయునన్ది. అది భౌతికమైన జీవమును కలిగియునన్ది, కాని
బర్తికించబడుటకు దానిలో ఆతమ్ సంబంధమైన జీవము లేదు. ఆ ముసుకు వారి
ముఖముపైయునన్ది.
68 ఇపుప్డు గమనించండి, దేవుడు తపప్క ఎలాగుయుంటాడో వారి సొంత
తలంపులను కలిగియునాన్రు, మెసీస్యా తపప్క ఎలా యుంటాడో, వారి సొంత
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ఆలోచనలను కలిగియునాన్రు. కాని మెసీస్యా తపప్క ఏమైయుంటాడో, వాకయ్ము
చెపిప్ంది! ఇపుప్డు, డండి, ఆయన ఎలాగుయుంటాడో, వారి సొంత అవగాహనను
కలిగియునాన్రు. సందేహము లేదు, పర్ధాన యాజకుడు ఏమనాన్డో, “ఇపుప్డు
యాజకులందరునా కిందయునాన్రు, ఇపుప్డుమెసీస్యావచిచ్నపుడు…మనముగొపప్
ఆలయమును నిరిమ్ంచియునాన్ము. ఇదంతా మనము జరిగించాము. మరియు బైబిలు
చెపిప్ంది, ‘ఆయన అకసామ్తుత్గా తన ఆలయములోనికి వచుచ్ను,’ ఈ కారయ్ములనిన్.
ఆయన వచిచ్నపుడు, మెసీస్యా తినన్గా ఇకక్డకు వచిచ్, మనతో తనున్ తాను
గురిత్ంపచేసుకొంటాడు, ‘మరియు నేను మెసీస్యాను, నేను వచాచ్ను, అంటాడు. మీరు
ఎదురు చుచునన్మెసీస్యానునేనే.’”బాగుంది, ఆయనవచిచ్నపుడు,వారుతలంచిన
దానికి భినన్మైన విధానములోఆయనవచాచ్డు,వారుఆయననుగురిత్ంచలేదు. ఆయన
ఎవరైయునాన్డో,వారుఎరుగలేదు.కానిఆయన…
69 ఓ,ఒకవేళఎవరోఒకవేషధారి,అకక్డకునడిచివెళిళ్ఇలాఅంటే, “నేనేమెసీస్యాను,
నేనుడాకట్ర్పలానా-పలానావయ్కిత్ని?”వారుదానినినమిమ్యుండేవారు.
70 అయితే ఒక చీకటి ఛాయ తన వెనుక కలిగి, జనిమ్ంచిన ఒక మనిషియొదద్కు, నీవు
వచిచ్నపుడు, ఆయన ఎనన్ ఏహై క్లుకు వెళళ్లేదు. ఏ విదయ్యులేదు, ఏ వేదాంత
పాఠశాల విదయ్ నేరుచ్కోలేదు, ఏ సహవాసపు కారుడ్ లేదు; కాని ఆయన పర్తయ్కష్పరచ్బడిన,
దేవుని వాకయ్ముయొకక్ అనువాదమైయునాన్డు. “నేను చేయు కియలే, నేను ఎవరినో
చెపుతాయి. నేను ఏ కారయ్ములు చేసాత్నని వాగాద్నము చేయబడిందో, ఆ కారయ్ములు
చేయనియెడలఅపుప్డుననున్నమమ్వదుద్.”
71 దానినిఈ దినమునకుమనముఅనవ్యించగలమా? పరిశుదాధ్తుమ్డు వచిచ్నపుడే,
మరొక యుగమునకు వారు దానిని అనవ్యించాలనుకొనుచునాన్రు, ఆయన తన
నితయ్జీవపుశకిత్తో,చరయ్తోలోనికివచిచ్నపుడు,పర్జలుదానిని, “ఒక రమైన ఢభకిత్,”
అని పిలువగోరుచునాన్రు. ఎందుచేత? వారు సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడుచునాన్రు, కాని
పర్భువుయొకక్వాకయ్ముమీదకాదు.అదినిజమనిమీకుతెలుసు.
72 గురిత్ంపు,అనగాదేవుడు,వాగాద్నముయొకక్పర్తయ్కష్తనుదేవుడుఅనువదించుట.
73 బహుశ నేను దానిని, ఇంకా కొంచెము తేటగా చెపుతాను. దేవుడు వాకయ్మును
మాటాల్డినపుడు, ఏపురుషుడులేకఏసీత్, లేక ఏ ఒకక్ ,దానిభావమేమిటోనని, ఎవ
చెపప్నవసరము లేదు. ఆయన చెపిప్నపుడు…బాగుంది, నీవంటావు, “దేవుని భావము
ఇది.”దేవుడుఏమిచెపాప్డో,సరిగాగ్ఆయనభావముఅదేయైయునన్ది. డండి?
74 ఇపుప్డు, ఎలా ఆయన వాకయ్మును ఎలా అనువదిసాత్డు? దానిని నెరవేరుచ్ట
దావ్రా. బైబిలు చెపిప్ంది, “ఒక కనయ్క గరభ్వతి అగును,” ఆమె గరభ్వతియైనది. దానికి ఏ
అనువాదముఅవసరము లేదు. దేవుడనాన్డు, “వెలుగు కలుగునుగాక,” అకక్డ వెలుగు
కలిగింది.దానికిఏఅనువాదముఅకక్రలేదు.
75 ఇంకా, ఈ చివరి దినములలో దేవుడు చెపాప్డు, “ఆయన తన ఆతమ్ను
సరవ్శరీరులపై కుమమ్రిసాత్ననాన్డు.” దానికి ఏ అనువాదము అవసరము లేదు. అది
అంగీకరించబడుటమాతర్మే అవసరమైయునన్ది. దేవుడు ఏమి చేసియునాన్డో, ఎవరో
దానిని అంగీకరించవలసియునన్ది. దానికి అనువాదము అవసరము లేదు. దేవుడే తన
సొంత వాకయ్మును అనువదించును. దేవుడు వాగాద్నము చేసిన సంగతులను చివరి
దినమునఆయనచేయుకారయ్ములను,మనము సాత్ము.
76 అది అపుప్డు జరిగియునన్టుల్గా, ఈ దినమునయునన్ పర్జలు, వారు తమ
సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడతారు, “నా సంఘకాపరి అది ‘ ఢతవ్ము,”’ అని చెపాప్డు.
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కాని అది సంభవిసుత్ందని బైబిలు చెపిప్ంది. ఎవరి యొకక్ గర్హింపుపై నీవు
ఆధారబడబోవుచునాన్వు?
77 ఈచివరిదినములలోబైబిలువాగాద్నముచేసింది. అదే, “ఈలవొదికయసంఘము
ఎంతోధనవృదిధ్ చేసుకొని…సొంతముగాఎంతోవారి సమృదిధ్ని కలిగియునాన్రు, ‘నేను
ధనవంతురాలను, నాకు ఏ కొదువయులేదు. నేను ఒక రాణి వలె రొచ్నాన్ను,”’ ఆమె
ధనవంతురాలు. ఆయన అనాన్డు, “నీవు దికుక్మాలిన వాడవని ఎరుగవు.” ఇపుప్డు,
అది రిత్ సంఘకాలము, సంఘము! “లవొదికయ సంఘమునకు, నీవు దిగంబరుడవు,
గుడిడ్వాడవు, నీవు దౌరాభ్గుయ్డవు, దికుక్మాలిన వాడవు, దానిని ఎరుగవు,” ఆమె తన
ధన సమృదిధ్పై రొచ్నన్ది, పదివేల కొలదిగా పదివేలసారుల్, వేలకొలది సభుయ్లను,
దరిదాపుగా, పర్పంచములోని సంపదనంతటిని కలిగియునన్ది. కాథలికుక్ వారిని,
పొటెసెట్ంటు వారిని, ఈ రోజుకు ఏకము చేసేత్, వారు ఇపుప్డు ఏకముగా వెళుళ్నటుల్గా,
వారుపర్పంచములోనిసంపదనంతటినికలిగియునాన్రు.
78 ఈ దేశములో మనము దరిదాపుగా విరిగిపోయాము. ఇపప్టి నుండి నలుబది
సంవతస్రములకు మనము చెలిల్ంచు పనున్ను, వారు అపుప్ తీసుకొనుచునాన్రు,
వారు నాతో అనాన్రు, కాబటిట్ వారు దానిని లైఫ్ లైన్ మీద చెపిప్యునాన్రు. పనున్లు,
ఇపప్టి నుండి నలుబది సంవతస్రముల వరకు చెలిల్ంచు పనున్లను మనము
ఖరుచ్చేయుచునాన్ము. యేసు ఆలసయ్ము చేసినటెల్తే, నా చినన్ మనమడు, అతనికి
నలుబది సంవతస్రములు వచిచ్న తరువాత, అతడు చెలిల్ంచే పనున్లను, ఇపుప్డు వాటి
మీద మనము ఖరుచ్పెటుట్చునాన్ము. విదేశీ నిధి కొరకు పంపుతునాన్ము, మన సొంత
ఇండియనులు ఆకలితో చనిపోవుచునాన్రు; సహవాసమును కొనుటకు పర్యతన్ము
చేయుచునాన్రు, నీవు సహవాసమును కొనలేవు. నీవు ఒక సేన్హితుని కొనలేవు.
లేదు, ఇపుప్డు మనము దానినే చేయుచునాన్ము. ఆ విధముగానే మనము ఏరాప్టు
చేసుకొనాన్ము, వారు కొనే పర్తి దానికి మనము పనున్ వేయుచునాన్ము, పనున్,
పనున్, పనున్. కొనిన్ వందల సంవతస్రములైనను, మనము అపుప్ యుదధ్మునుండి
బయట పడము, అని నేననుకొంటాను, ఆ విధముగా రాజకీయ నాయకుల చేత
మనము, దానిలోనికి తోయబడియునాన్ము. ఇపుప్డు ఆ మారగ్ములో, మనము
తపప్కయుండరాదు,మనముఆవిధానములోయుండవలసినకారణములేదు.
79 కారణము సంఘములు, తమకు తామే, ధనవంతులుగా మారారు, “పర్పంచ
సంపదకే ఎంతో దగగ్రగాయుందని,” “కాథలిక్ సంఘములో అది ఉంచబడిందని,”
బైబిలు చెపిప్ంది. ఆ కారణము చేతనే రషాయ్ ఆమెను తరిమి వేసింది, రషాయ్
ఆమెను వెలివేసింది. అవే క య్నిజం ఆరంభమునకు కటివేళుళ్యైయునన్వి,
కారణమేమనగా, సంఘము వేరుగాయుండాలని బోధించబడింది, కాని
లోకములోయునన్దానికంటెఎకుక్వఏమీఅకక్డలేదు.
80 మేము ఫిన్ లాండ్ దేశములోయునన్పుప్డు, ఆ చినన్ బాలుడు మృతులలో నుండి
లేపబడాడ్డు. అకక్డ రషాయ్ సైనికులు కవాతుగా నిలబడి, వారనాన్రు, “మృతులను
బర్తికించేదేవునిమేముసీవ్కరిసాత్ము.”
81 యేసు మనలను ఏమి చేయమని చెపాప్డో, దానిని చేయకుండా మనము
విఫలమై, “సువారత్ పర్కటించకుండా,” సంఘశాఖలను, పాఠశాలలను, కటట్డములను
నిరిమ్ంచాము. మనములోకమునకు చదువు నేరుప్టకు పర్యతిన్ంచాము. “ పర్పంచానికి
విదాయ్వంతులుగాచేయండి, విదయ్ వారిని రకిష్ంచుతుందని,” ఆయన ఎనన్ చెపప్లేదు.
నీవు తపప్క తిరిగి జనిమ్ంచి ఆతమ్తో నింపబడవలసియునన్ది. ఆ కారణము చేతనే,
పర్తి చోట, ఎంతో దౌరాభ్గయ్ముగా మనము విఫలమైపోయాము. డండి, మనకు
సంపదయునన్ది,మనకుఅదియునన్ది.
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82 ఇపుప్డు ఏమి సంభవిసుత్ంది? ఈ సంఘము, పర్పంచ సంఘముల సమాఖయ్,
ఏకముగా వెళుతుంది, దానిని ఎవరు నడిపించుచునాన్రో నీవు డలేవా? మెథడిషుట్
వారలారా, పెసిబ్టేరియన్ వారలారా, మిగిలిన వారంద , కనీసము పెంతెకొసుత్
వారు సహితము గర్హించలేదా? దానిలోనికి మేము వెళుళ్ట లేదని నీవంటావు.
నీవు లోనికైనా వెళాళ్లి లేక సంఘశాఖననాన్ బర్దద్లు చేయాలి. నీవు అది గాని,
ఇది గాని చేయాలి. అది తినన్గా నీముందునన్ది, నీవు తపప్క దానిని చేయాలి.
అది ఒతిత్డిచేయుచునన్ది, మృగపు ముదర్ నుండి మరియు, ఖచిచ్తముగా అది
అదేయైయునన్ది. సంఘశాఖా వాదము, పరి రణ్ముగా మృగపు ముదర్మైయునన్ది
(నేను బైబిలు దావ్రా దానిని ఋజువు చేయగలను). “ఆమె ఒక వేశయ్యైయునన్ది; ఆమె
వేశాయ్తవ్ము చేయు కుమారెత్లను కలిగియునన్ది.” మరియు అది సతయ్మని మనకు
తెలుసు. సంసథ్గా మారిన మతము, అది వాకయ్మునకు వయ్తిరేకమైయునన్ది, మరియు
దాని సిదాధ్ంతములోనే అది, కీసుత్ విరోధియైయునన్ది. దానిలోయునన్ సమసత్
కీసుత్ విరోధి కాదు; కాని దాని నియమములు, దాని పదధ్తి కీసుత్ విరోధియైయునన్ది,
కారణముఅది దేవునివాకయ్మునకు వయ్తిరేకమైయునన్ది. సంసథ్గామారిన పర్తి పదధ్తి ఆ
మారగ్ములోనేయునన్ది.
83 అకక్డే నీవునాన్వు, డు, దానిని రిచ్ దేవుడు ఏమి చెపాప్డో, దేవుని యొకక్
గర్హింపుపైఆనుకొనటకుబదులుగా,నీవుఎవరియొకోక్సవ్బుదిధ్పైఆధారపడుచునాన్వు.
ఆ కారణమును బటిట్యే అది తపుప్. కురర్వాళుళ్, మంచి విదయ్ కలిగిన వారు, పేరు
గాంచిన ఈ వేదాంత పాఠశాలలకు, బైబిలు పాఠశాలలకు వెళతారు, బహుశ వారి
హృదయములలో, వారు దేవునియొకక్ పిలుపును కలిగియుండవచుచ్. వారు బయటకు
వెళిళ్, ఎంతో ఆతమ్సంబంధమైన దృషిట్లేని వారుగా మారుచునాన్రు, ఒకే అభిపాయము
గలవారై, “పలానా-పలానా వారు దానిని చెపాప్రు. పలానా-పలానా బిషపుప్ చెపాప్డు.
ఈయనఅనాన్డు,ఆయనఅనాన్డు,అంటునాన్రు.ఆకౌనిస్ల్లోనిమనుషులంద ,ఇది
ఆవిధముగాతపప్కయుండాలని,వారుసమమ్తించారు,అంటునాన్రు.
84 ఎవరుచెపిప్నాలెకక్చేయవదుద్!యేసుఅనాన్డు, “పర్తిమనిషిమాటఅబదధ్ము,కాని
నామాటసతయ్ము.అదిఎవరైననులెకక్కాదు,నామాటసతయ్ము!”
85 ఇపుప్డు, ఏది సతయ్మని మనకు ఎలా తెలుసు? ఏదో సంభవించబోవుచునన్దని
బైబిలు పర్కటించినపుడు, ఏదో సంభవించబోవుచునన్ది. మరియు అది ఆలాగున
జరిగింది.
86 ఇపుప్డు, బైబిలు చెపిప్ంది, “పర్పంచములోని సంపద ఆమె యొదద్యునన్ది;
బంగారము, వెండి.”
87 ఇపుప్డు,మనముబంగారపుపర్మాణముపైయునన్టెల్తే,మనముబర్దధ్లైపోయాము,
ఇపుప్డు ఏమి సంభవించబోవుచునన్ది? ఏమి సంభవించబోవుచునన్ది? మీకు
తెలుసా, ఈ దేశములోని ధనంతులు, ఈ పెదద్ కరామ్గారములు, విసీక్ పర్జలు మరియు
పోగాకు పర్జలు, అలాటి వారు డబుబ్నుమారిప్డి చేసుకొనుటకు నిలబడలేరు, మనము
చేయగలిగే ఒకే పని, అపుప్ తీసుకొనుటయే. మనము ఆ పని చేసినపుడు మనము
దానికి మన జేషఠ్తవ్మును అమిమ్వేసుకొంటాము. అది నిజము. అలాగైతే మీరు ఏమి
చేయబోవుచునాన్రు? మీరు దాని దావ్రా, ఆ పదధ్తి వశములోనికి వెళిళ్పోతారు. నీవు
చేయగలిగేది, అకక్డఏమియులేదు.
88 ఓ, పర్జలారా, నేను వెరివాడనని మీరు తలంచవచుచ్…అలా తలంచవదుద్.
కాని నా సవ్రము మరణము దావ్రా నిశశ్బద్మైనపుడు, ఈ టేపులు ఇంక
ఆడు నేయుంటాయి మరియు నేను ఏమి చెపాప్నో, అది నెరవేరుటను మీరు
గురిత్సాత్రు. నేను తీసుకొనన్ నిరణ్యానిన్ బటిట్, దేవుడు అని పిలవబడు పర్తి
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దానికి అది వయ్తిరేకముగాయుంటుంది. నేను నా ఆలోచనలో, నా పిలుపులో
తపుప్యైయునన్టెల్తే. అది దేవునికి వయ్తిరేకముగాయుంటుంది. నేను నా నిరణ్యానిన్
తీసుకొనాన్ను, కారణమేమనగా, దానిని అకక్డ వాకయ్ములో నేను సాత్ను, అది దేవుని
వాకయ్మైయునన్ది. అపుప్డు అదిఋజువుచేయబడుటనునేను సాత్ను, అది సతయ్మని
నిరాధ్రించబడింది. అది దేవుని వాకయ్మునకు దేవుడిచుచ్ అనువాదమైయునన్ది. ఆయన
వాకయ్ము యొకక్ దేవుని సొంత అనువాదము, అదే నిరాధ్రణ, అదే దానిని సతయ్ము
చేసుత్ంది.
89 ఎందుకు ఈ పరిసయుయ్లు గుడిడ్వారుగాయునాన్రు? ఏది వారిని అంత గుడిడ్గా
చేసింది?కారణమువారుపర్తయ్కష్తనువారుఅంగీకరించరు.
90 ఆ కారణమును బటిట్యే ఈ రోజున సంఘములు గుడిడ్గాయునాన్యి,
కారణమేమనగా, ఋజువుచేయబడిన పర్తయ్కష్తను వారు అంగీకరించరు.
వాకయ్ము ఈలాగుయునన్దని చెపిప్నటెల్తే అది బయలుపరచ్బడినపుడు, అది
ఋజువుచేయబడినపుడు,వారుఇంక దానినిఅంగీకరించరు.
91 ఆ కారణమును బటిట్యే దులు, ఈ రోజు వరకు అంగీకరించరు. కీసుత్
రిచ్ నీవు వారితో మాటాల్డలేవు, కారణమేమనగా ఇంకా ఆ ముసుగు వారి

ముఖముపైయునన్ది.వారినిగుడిడ్వారిగాచేసింది.
92 సం రణ్ సువారత్ను రిచ్ మరియుదేవునియొకక్ శకిత్ని రిచ్ మీరు సంఘముతో
మాటాల్డలేరు, కారణము ఈలోక దేవత, దేవుని సతయ్ముల నుండి వారిని గుడిడ్ వారిగా
చేసింది, మరియువారువారియొకక్ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడతారు. సీత్లు సంఘములోనికి
జుటుట్ కతిత్రించుకొని వసుత్నాన్రు, ఎందుకంటే వారి కాపరులు, “ఓ, అది పరవాలేదు,
ఆ మనిషి పిచిచ్వాడు,” అని చెపుతునాన్రు. కాని బైబిలు చెపుతుంది, ఆమె జటుట్
కతిత్రించుకొనుట తపుప్, ఆమె ఆలాగు చేసినపుడు, ఆమె పారథ్నను నిరాకరిసాత్డు. మరి
కొందరు సీత్లు, ఒక సువారత్ బోధకుడిగాయుండుటకు పర్యతిన్ంచుట దావ్రా, మరొక
అపకీరిత్ని తెసుత్నాన్రు, అపుప్డు ఆమెదానిని రెండంతలుగా చేసింది. ఆమెదానిని తపప్క
చేయరాదని, దానిలో ఏదీ చేయ డదని బైబిలు చెపిప్ంది. కాని సంఘ సంసథ్ దానిని
సీవ్కరించి, ఆమెను నిరాధ్రించి బయటకు పంపుతుంది. వారు వారి యొకక్ సవ్బుదిధ్పై
ఆధారపడుచునాన్రు!
93 దేవుని వాకయ్ములో ఒకక్ మాట, తపుప్ సాథ్నములోయుంచినపుడు, తపుప్గా
అనువాదము చేసినపుడు, లేక అది అంగీకరించబడనపుడు, అదిమొతత్ము గొలుసును
విరుగగొడుతుంది! “మనిషి రొటెట్ వలన మాతర్ము కాక, దేవుని నోట నుండి వచుచ్ పర్తి
మాటవలనజీవించును.”
94 ఎందుచేత సీత్లు, పొటిట్ బటట్లు ధరించుటను రిచ్, రంగులు వేసుకొనుట జుటుట్
కతిత్రించుకొనుట, నగిషీగా జుటుట్ను తయారుచేయుట, ఈ సరుకంతటిని రిచ్, ఈ
కారయ్ములనిన్టిని రిచ్నేనువయ్తిరేకముగాబోధించుటవినియు,నేనుమరలామరుసటి
సంవతస్రము వచేచ్ సరికి, మీరు అదే సిథ్తిలో ఇంకా రొచ్నియుంటునాన్రు? దానికి
కారణము,దేవునివాకయ్మునకుబదులుగా,మీసవ్బుదిధ్పైమీరుఆధారపడుచునాన్రు.
95 సంఘకాపరులారా, నీ సంఘమును ఎందుకు శుదిధ్చేయవు? ఎందుకంటే,
పర్భువుయొకక్ వాకయ్మునకు బదులు, మీరు మీ శాఖా సంబంధమైన ఆచారములోనికి
వెళుళ్చునాన్రు. నిజము. నీ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడవదుద్. నీ సవ్బుదిధ్ని ఆధారము
చేసికొనవదుద్,కానిపర్భువుమాటపైనిలబడుము.
96 వారు దానిని అంగీకరించరు, కారణము ఏమనగా వారు ఋజువును
అంగీకరించరు.ఖచిచ్తముగాఆయనవసాత్డనిచెపిప్నవిధానములోనే,యేసుసువారత్తో
వచాచ్డు. కనీసముఅనేకసారుల్…
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97 యోహాను చెరసాలలో వేయబడినపుడు, కొంచెము చినన్గా కంగారుపడాడ్డు,
మరియుఅతడు అకక్డకు వెళిళ్నపుడు…“మెసీస్యా వసుత్నాన్డని. ఆయన చేట ఆయన
చేతిలోయునన్దని; ఆయన కళళ్మునుబాగుగాశుభర్ముచేసి, గోధములనుకొటుట్లోనికి
పోగుచేసి, పొటుట్ను ఆరని అగిన్తో కాలిచ్వేయునని,” అతడు అకక్డ బోధించాడు.
దేవుని యొకక్ ఆతమ్ ముందుకు వ త్, ఒక ఊటవలె, ఆయన నుండి ఉబుకుచునన్ది.
మరియు అపుప్డు యేసు రంగము మీదికి వచుచ్ట అతడు సినపుడు, ఒక చినన్,
సాతివ్కముగల, ఒక విధముగా వంగిపోయినవాడు, చు ట్ నెటిట్వేయబడినవాడు, తన
పాణము కాపాడుకొనుటకు, ఇకక్డకు, మరియు అకక్డకు పరుగెతిత్నవాడు. ఎందుకు,
వారు…
98 యోహాను దానిని గర్హించలేకపోయాడు, కాబటిట్ ఆయన నిజముగా అతడేనేమో
అనితెలుసుకొనుటకు,యేసునొదద్కుఅతని శిషుయ్లలోకొందరిని పంపాడు.యేసునకు
ఎలాటి ఒక అగౌరవము! దేవునియొకక్ వాకయ్ముతో పర్వకత్, నీళళ్లో నిలబడిన తరువాత
అనాన్డు, “నేను ఆయనను ఎరుగుదును, ఏలయనగా పరిశుదాధ్తుమ్డు పావురము వలె,
దేవుడు పావురము వలె, పరలోకము నుండి దిగివ త్, ఆయనలోనికి వెళుళ్చునాన్డు,
మరియుపరలోకమునుండి ఒక సవ్రముఈలాగుచెపుప్ట వినాన్డు, ‘ఈయననాపియ
కుమారుడు,’” మరియుతరువాతయోహానుఅంటునాన్డు, “వెళిళ్, ఆయనను అడగండి,
ఆయన నిజముగా ఆయనేనా, లేక—లేక—లేక, ‘మనము మరొకరి కొరకు ఎదురు
డాలా?’”

99 ఇపుప్డు అతడు చెరసాలలో ఎలా పర్వరిత్ంచాలో, యేసు ఎనన్ అతనికి ఒక
పుసత్కమునుపంపలేదు, లేక ఏ సంఘములోఅతడుతపప్క చేరియునాన్డో, అడుగలేదు.
కాని ఆయన అనాన్డు, “ఇకక్డ ఈచు ట్ కొంచెము సేపు నిలిచియుండండి, మరియు
ఏమిసంభవిసుత్ందో డండి, అపుప్డువెళిళ్మీరు సినవనిన్ జరిగినవనిన్ ,
యోహానుకు పండి,” కారణము ఆయన కారయ్ములే, ఆయన మెసీస్యా అని, దేవుని
కుమారుడనిఋజువుచేసాత్యి. “ననున్ రిచ్అభయ్ంతరపడనివాడుధనుయ్డు.”
100 కాబటిట్ అనేకులు అభయ్ంతరపడాడ్రు. అనేక మంది దేవుని యొకక్ వాకయ్ము నొదద్,
ఎంతో సులువుగా అభయ్ంతరపడతారు. అది విరుదధ్ముగావుండి, వారు వారి సవ్బుదిధ్పై
ఆధారపడతారు. పర్భువుయొకక్ వాకయ్మును తీసుకొనుట వారికి ఇషట్ముండదు. వారు
ఎలావెళాళ్లనిబోధించబడాడ్రో, వారు సరిగాగ్ ఆమారగ్ములోవెళతారు.వారునేరుచ్కొనన్
మారగ్ములో, వారి సంఘము దానిపై ఆధారపడుతుంది. రేపు ఉదయమున, దేవుడు
వరష్మును పంపుతానని, వాగాద్నము చేసి, వరష్ము పంపినను లెకక్కాదు, సంఘము
దానిని, “బుదిధ్హీనత,” అంటుంది, దేవుని వాకయ్మునకు బదులుగా వారు సంఘమును
నముమ్తారు.కారణముఎందుకు?వారుసంఘమునుండిపుటిట్నవారు.
101 కాని దేవుడు లముగా పుటిట్న మనిషి, దేవుని వితత్నమైయునాన్డు, మరియు
దేవునియొకక్వితత్నము,దేవునివాకయ్మైయునన్ది,మరియుఅతడుదానిదావ్రామాతర్మే
జీవిసాత్డు.అదిఅతనిజీవితమైయునన్ది.
102 ఇపుప్డు, వారు వారి సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడుచునాన్రు, కాని దేవుని వాకయ్ముపై
ఆనుకొనుటవారికి ఇషట్ము లేదు. వారుబాగాఎరుగుదురు. అది లేఖనములోయునన్ది.
వారు దానిని ఒక “దురాతమ్,” గల మనిషి అని పిలిచారు. కారణము ఎందుచేత? వారి
యాజకులు అనాన్రు. “ఎవరైనా ఈ మనిషి బోధ వినుటకు వెళిళ్నటెల్తే, వారిని సమాజ
మందిరములోనుండివెలివేసాత్ము.”
103 యేసుదావ్రాసవ్సథ్పడినమనిషి, ఒకపుప్డుగుడిడ్వాడు,అతనితలిల్ తండిసహితము,
అతని సవ్సథ్తను బటిట్ ఎంతో సంతోషించారు, అయితే అది చేసినది యేసు అని,
ఒపుప్కొనుటకువారుభయపడాడ్రు.అవును.
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అతడనాన్డు, “ఇతడుమీకుమారుడేనా?”
వారనాన్రు, “అవును.”
“ఇతనినిబాగుచేసిందిఎవరు?”అనాన్రు.

104 వారనాన్రు, “మాకు తెలియదు,” “అతడు వయసుస్ వచిచ్నవాడు అతనిని అడగండి,
అతడుతనకైతానుతనకొరకుమాటాల్డగలడు?”
105 ఎందువలననగా, “ఎవరైనను వారి సవ్బుదిధ్పై గాక, ఒక మనిషి కీసుత్ యొకక్
గర్హింపునుఆధారముచేసికొంటే,” “వారినివారి సంఘమునుండివెలివేసాత్మని, అకక్డ
చెపప్బడియునన్ది. ఇపుప్డు అది సరిగాగ్ అదే కాదా? నేను ఒక వటిట్ పర్శన్ను మిముమ్ను
అడుగుతాను, [సంఘము, “ఆమేన్”చెపిప్ంది—ఎడి.] అదినిజము.అదిదానికేలాగింది.
దేవుడు ఏమి చేసినను, అది సతయ్మని దేవుడుఋజువు చేసినను లెకక్ కాదు, అది వారి
యొకక్ అవగాహన పర్కారముయుండాలి. అయినను, ఇపుప్డు ఆ మనిషి జవాబును
కలిగియునాన్డు.

వారనాన్రు, “నినున్ఎవరుసవ్సథ్పరిచారు?”
అతడనాన్డు, “నజరేయుడగుయేసుఅనిపిలవబడువయ్కిత్.”
వారనాన్రు, “అతడుఒకపాపి.అతడుఎకక్డనుండివచాచ్డోమాకుతెలియదు.”

106 అతడనాన్డు, “ఇపుప్డు అది వింతగావుంది. మీరు ఈ ఘడియ యొకక్
నాయకులుగాయుండవలసినవారు.ఇకక్డఒకమనిషినాకనున్లనుతెరిచాడు.లోకము
పారంభమైనపప్టి నుండి అది జరిగియుండలేదు, మరియు ఇంక అతడు ఎకక్డ
నుండివచాచ్డో,మాకుతెలియదనిమీరుచెపుతునాన్రు,”ఓ,అయోయ్!
107 ఎందుచేత? పర్భువు యొకక్ వాకయ్మునకు బదులుగా వారు, వారి సవ్బుదిధ్పై
ఆధారపడుచునాన్రు.కారణముయెషయాచెపాప్డు, “గుడిడ్వారు సాత్రు,కుంటివాడు
దుపిప్వలె గంతులు వేసాత్డు, ఎండిన ములు ఉలల్సించును.” కాని మీరు డండి,
వారు తమ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడియునాన్రు, వాకయ్ముపై కాదు; వారు గీచుకొనన్ వారి
సొంతపదధ్తి.
108 గమనించండి, ఈ దినమున సంఘములు దానినే చేసుత్నాన్రు. వారి
యొకక్ సంఘశాఖ పదధ్తులతో, వారు ఒక గొపప్ తెలివైన పర్జల గర్హింపును
ఏరప్రుచ్కొనియునాన్ను. అదే, వారు కలిగియునన్ అతీతమైన గర్హింపు, ఎవవ్ దానిని
వెరిగా చేయరు వారికి ఇషట్ము లేదు, వారి గుంపుకు చెందిన వారే తపప్, మరి ఎవవ్
వారియొదద్కువచుచ్టవారికిఇషట్ములేదు.
109 నాకు చెపప్వదుద్; ఆరిజోనాలోని టుసాన్ లో నేను జీవిసాత్ను. డు
సంవతస్రముల కితమునేనుఅకక్డికి వచిచ్యునాన్ను, నేను ఆ సంఘముల సమాఖయ్ను
కలుసుకొనన్పుప్డు, నేననాన్ను, “నేను ఒక సంఘమును పారంభించుటకు ఎనన్
రాలేదు. నేను మీతో సహవాసము చేయటానికి వచాచ్ను. మీకు సహాయపడుటకు
వచాచ్ను.నేనుఏమిచేసిననుఒకసువారిత్కుడను,మిషనరీని.”

వారనాన్రు, “నీవుఇకక్డఒకసంఘమునుపారంభించుటకువసుత్నాన్వా?”
110 నేననాన్ను, “లేదండి, నేనుఇండియానాలోఒకసంఘమునుకలిగియునాన్నునాకు
సంఘము కావాలంటే,” కాని “నేను ఇకక్డకు వచేచ్ కారణము ఏమనగా, పర్భువు ఒక
దరశ్నములో ననున్ ఇకక్డకు నడిపించాడు. ఆయన ననున్ రముగా తీసుకొని వెళుళ్
వరకుకొదిద్ కాలమునేనుఇకక్డయుంటాను, కాని ఒక సంఘమునుపారంభించుటకు
నేనుఎనన్ రాలేదు.సోదరులారా,మీకుసహాయముచేయుటకునేనువసాత్ను.”
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111 అది డు సంతస్రాల కితమైయునన్ది. నేను ఎనన్ ఒక సథ్లమునకు
ఆహావ్నించబడలేదు? కారణమేమనగా, దాని తరువాత అకక్డ ఒక డిక జరిగింది,
మరియు వారనాన్రు, ఏ మనిషి వారి వేదికను, నాకిచిచ్నా, వారు ఆ బోధకుని
వెలివేసాత్మనాన్రు. డండి? ఎందుచేత? వారి సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడుచునాన్రు!
నిశచ్యముగా, వారే పేరుపొందినవారు, వారు వారి అతీతమైన అవగాహనను
నిరిమ్ంచుకొనాన్రు.
112 వారి పుసత్కముపై నీ పేరును ఉంచితే తపప్…నీవు తపిప్పోయినవాడవే. ఒక
సేవకుడునాకుదానినిచెపాప్డు, “ఓ,అతడుఒకమోస రితమైనవాడంటావా,”అదిఒక
పెంతుకొసుత్వాడైయునాన్డు
113 జాక్ ర్మరియునేను, టెకాస్స్ లోని డలాల్స్ లో అతడుమాటాల్డుటనుమేము
వినాన్ము.“అతనిపేరునుపుసత్కములోనుండితీసివేయబోవుచునాన్ను,అనిఅనాన్డు.

నేననాన్ను, “ఎందుకు?”
“కారణముఅతడుమీతోసహవాసముచేశాడు.”
నేననాన్ను, “మంచిది,దానినితీసివేయి.”
అతడనాన్డు, “సరే,అతడుతపిప్పోయాడు.”
నేననాన్ను, “తపిప్పోయాడా?”
“ఎందుకు,”అతడనాన్డు, “అతనిపేరుదానిమీదలేకపోయినటెల్తే!”

114 నేననాన్ను, “నీభావమునీవుఒకజిలాల్పెదద్వైయుండి,దానినినముమ్తావా?”
అతడనాన్డు. “అదిసతయ్ము.”

115 నేననాన్ను, “మిసట్ర్,ఫోనుపెటిట్ వెయియ్. నీవునీవు…అదిదేవునికృపకాదు,అదే—
అదే, డండి.”
116 “ఏలయనగా ఒకే ఆతమ్ దావ్రా మనమందరము ఒకే శరీరములోనికి బాపిత్సమ్ము
పొందియునాన్ము, మరియు ఆ శరీరములో సభుయ్లుగా మారాము.” నీ మీద ఏ
ముదర్యునన్దో అది లెకక్కాదు, అది దానితో చేయునది ఏదియు లేదు. జనమ్ దావ్రా
నీవుపరి రణ్ముగానీవుఒక కైసత్వుడవైయునాన్వు. అది ఒకక్టేమారగ్ము, ఆమారగ్ములో
మాతర్మే నీవు యుండగలవు; చేరుట దావ్రా కాదు, సిదాధ్ంతముల దావ్రా కాదు, ఇది
అతాయ్శకిత్ దావ్రా కాదు, ఇదిశోతలముందు ఒక వృతాత్ంతమును తిరిగి తిరిగి వలిల్ంచుట
దావ్రా కాదు, మరే ఇతర కారయ్ము దావ్రా కాదు, విదయ్ దావ్రా కాదు, వేదాంతము
దావ్రా కాదు. నీవు తిరిగి జనిమ్ంచినపుడు ఒక కైసత్వుడవైయునాన్వు, మరియు తిరిగి
జనిమ్ంచుటకు, ’నీవు ఎనున్కొనబడితేనే తపప్. నీవు తిరిగి జనిమ్ంచలేవు. “నా తండి
ఆకరిష్ంచితేనే గాని యెవడును నా యొదద్కు రాడు, నా తండి నాకు అనుగర్హించిన
వారంద నాయొదద్కువతుత్రు.”ఆమేన్. “అంతయ్దినముననేనువానినిలేపుదును.”
117 ఈ గొపప్ పేరు గాంచిన, మనము కలిగియనన్ బైబిలు పాఠశాలలు, వారంటారు,
నీవు నేరుచ్కొనన్ దానిపై ఆనుకొనుము. ఓ, అయోయ్, వాకయ్ము ఏమిచెపిప్ననువారికి లెకక్
కాదు,వారుఎంతోతేటగాదానినివివరిసాత్రు,వారిసొంతానికి,వారిసొంతవారుదానిని
నమమ్టానికి,మరియువారిసొంతజాతిదానినినముమ్తుంది;అదే, “అదుభ్తములుజరుగు
దినములు గతించిపోయినవి. అకక్డ పర్వకత్ అనునది, పర్వకత్లు, అపొసత్లులు అలాటి
వారులేరు.అకక్డసవ్సథ్త వరములుఅనేవి,తదితరములైనవిలేవు.బైబిలుదినములలోనే
అదంతాసమాపత్మైపోయింది.”వారుతముమ్నుతాము,అదినముమ్కొనునటుల్చేసాత్రు.
118 నీకు తెలుసా, బైబిలు చెపిప్ంది, “నీవు అబదధ్మును నమిమ్ దాని దావ్రా నాశనము
కావచుచ్ను.” డండి, అది అకష్రాలా సతయ్ము, దేవుని వాకయ్ము ఏమి చెపిప్నపప్టికి
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లెకక్కాదు, వారు తమ సవ్బుదిధ్పై ఆనుకొనుటకు డుకొంటారు. వారు, దానిపై
ఆనుకొంటారు, వారు దానిని నముమ్తారు, అది సతయ్మని వారు అనుకొంటారు.
నీవు తిరిగి, తిరిగి, తిరిగి, ఒక అబదధ్మును నముమ్ యుండగా, చివరకు అది నీకు
సతయ్ముగాయుంటుంది.అదినిజము.
119 అయితే అది సతయ్మో లేక కాదో ఎలామనముతెలుసుకొంటాము? అది సతయ్మని
దేవుడు ఋజువు చేసాత్డు, ఏలయనగా అది వాకయ్ములోయునన్ది మరియు ఆయన
దానినిఋజువుచేసాత్డు.దానియొకక్తనసొంతఅనువాదానిన్ఆయనేచేసాత్డు.
120 వారుఎలాదానియొదద్కువెళతారు?వారినాగరికతదావ్రా,వారివిదయ్దావ్రా,వారి
డాకట్రు పటాట్యొకక్ గర్హింపులుదావ్రా, వారు ఒక నిరీణ్తమైన వేదాంతపాఠశాలనుండి
వచిచ్నవారమని,వీటినినేరుచ్కొనాన్మనిచెపుప్టదావ్రా,వారుదానినిచేసాత్రు.
121 సేన్హితులారా, డండి, వినండి. బైబిలులో ఎకక్డను, మీరు గర్హించారా అని
మనముఅడుగబడలేదు.మనముదానినిగర్హించాలనిఅడుగబడలేదు.దానినిమనము
నముమ్టకు అడుగబడాడ్ము. ఎలాదానిని నముమ్తాము? విశావ్సముదావ్రా. నీవు దానిని
గర్హించగలిగినటెల్తే, అపుప్డు అది విశావ్సమును చెలల్నిదిగా పర్కటిసుత్ంది. నీవు దానిని
గర్హించలేవు, కాని నీవు ఎలాగైనాదానిని నముమ్తావు. నేను దేవుని గర్హించగలిగినటెల్తే,
నేను దేవునిని నమమ్వలసిన పనిలేదు. నేను దేవునిని గర్హించలేను. ఏ మనిషి దేవుని
గర్హించలేడు. నేను దేవుని వాకయ్మును గర్హించలేను, కాని నేనుదానిని అంగీకరిసాత్ను.
నేనుదానినినముమ్తాను.దానినిగర్హించవలెననినేనుఅడుగబడలేదు.
122 ఈగొపప్మానవ జాఞ్నముయొకక్ గర్హింపునాకు అరథ్ము కాదు, నేను ఏ వేదాంత
పాఠశాలకు వెళళ్లేదు. బైబిలు చెపిప్ందే సరిగాగ్ నాకు తెలుసు, అదే, “యేసుకీసుత్ నినన్,
నేడు, నిరంతరముఏకరీతిగాయునాన్డు,” నేను అదేజాబితాలోఆయనకొరకు ఎదురు
సాత్ను.ఈదినమునఆయనఏమిచేసాత్ననివాగాద్నముచేశాడోనాకుతెలుసు.దానిని

చేయుటకు నేను ఆయన కొరకు ఎదురు సాత్ను, మరియు ఆయన అది చేసాత్డు,
అది నిజము. ఆయన కృపనువాగాద్నము చేశాడు, నేనుదాని కొరకు ఎదురు శాను,
మరియుదానినినేనుసీవ్కరించాను. ఆయనసవ్సథ్తనువాగాద్నముచేశాడు, నేనుదానిని
నమామ్ను,దానినిఅంగీకరించాను,మరియునేనుదానినిసీవ్కరించాను.
123 ఇపుప్డు నేను మీ సమయమును ఎకుక్వ తీసుకోను, ఒకక్ నిమిషముమీరునాతో
భరించినటెల్తే, ఈ ఒకక్టిని అడుగగోరుచునాన్ను, తమ సొంత గర్హింపుపై ఆనుకొనని
కొందరిని లెకక్లోనికి తీసుకోండి; వారి యుగము యొకక్ గర్హింపు ఏమి చెపిప్నను
లెకక్ కాదు, తమ సొంత గర్హింపుపై ఆనుకొనని వారిని, కొందరిని, బైబిలులోని కొనిన్
గుణశీలములనుతీసుకొందాము.
124 ఉదాహరణకు నోవహును తీసుకొందాము. గొపప్ శాసీత్య పరిశోధన దినములో
నోవహు జీవించాడు. నోవహు దినములలో, వారు బహుశ పిరమిడుల్ కటాట్రు, వాటిని
తిరిగి వారు ఉతప్తిత్ చేయలేరు. ఇపుప్డు మనము దానితో ఏమీ చేయలేము. ఆ
బండలను ఏదియు ఇపుప్డు పైకి ఎతత్లేదు. ఈ రోజున వారు దానిని చేయలేరు. ఆ
దినములలో వారు ఒక విధమైన రసాయినిక అదద్కమును, వసత్ములకు వేసే వారు, ఈ
రోజు వరకు అవి సహజముగా కనబడతాయి. వారు ఒక శవమును భదర్పరుచ్టకు,
ఒక విధమైన తైలమును రాసి మమీమ్ని తయారు చేసేవారు; ఈరోజు మనము, అలాటి
ఒక దానిని చేయవలసియుంటే, దానిని మనము చేయలేము. ఎనోన్ కళలను మనము
పోగొటుట్కొనియునాన్ము.ఎంతోతెలివైనశాసీత్యయుగములోఅతడుజీవించాడు.
125 ఆయన రాకముందు, అదే రకమైన యుగము తిరిగి వసుత్ందని, యేసు దానిని
చించాడు, “ఏలయనగా నోవహు దినములలో జరిగినటుల్గాయుండును,” ఇపుప్డు,

మీరుదానిని నముమ్తారా, అదే, మీరు నమమ్రా? [సంఘము “ఆమేన్,” చెపిప్ంది—ఎడి.]
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యేసుదానినిచెపిప్యునాన్డనిమీరుదానిని నముమ్తారా? [“ఆమేన్.”] తిరిగిమనముఆ
యుగమునకువచాచ్మని,మీరునముమ్తారా? [“ఆమేన్.”] అది కాసువారత్లోయునన్ది
17వఅధాయ్యము,29వవచనము.
126 ఇపుప్డు కా 17:30లో ఆయన అనాన్డు, “లోతు దినములో జరిగినటుల్గా
యుండును,అపుప్డుపర్భువుయొకక్ త…”
127 ఇపుప్డు,ఆయనమనముచదివినబైబిలునేచదువుచుండెను,నోవహుయొకక్జల
పర్ళయమునకుముందు, అది ఎలాటిదినమైయుండెనో,మీరువెనుకకువెళిళ్ డండి.
లోతు దినములలో పర్పంచమునాశనముకాకమునుపు అది ఎలాటి దినమైయునన్దో,
వెనుకకు వెళిళ్ డండి. అది ఏమైయుండెనో కనుగొనండి, యేసు దేనిని రిచ్
మాటాల్డుచునాన్డో,మీరు సాత్రు.
128 “నోవహు దినములలో, వారు తినుచు, తాగుచు, పెండిల్చేసికొనుచు,
పెండిల్కిచుచ్కొనుచుండిరి; నోవహు ఓడలోనికి వెళుళ్ వరకు దానిని ఎరుగకుండిరి,
మరియుజలపర్ళయమువచిచ్,వారందరనితీసుకొనిపోయెను.”
129 లోతు దినములలో,…అనయ్ పర్పంచము కాలిచ్వేయబడుటకు ముందు,
అకక్డ సొదొమీయులు, సవ్లింగ సంపరుక్లుయునాన్రు, సమసత్మైన వంకరలు
పర్పంచములోయునన్వి. అది ఒక గొపప్…అధునాతన లాస్ ఏంజల్స్ గా యునన్ది;
అధునాతనలాస్ఏంజల్స్మాతర్మేకాదు,కానిఅమెరికాసంయుకత్రాషట్ములు;అమెరికా
సంయుకత్ రాషట్ములే కాదు, కాని ఒక పర్పంచము. అది నిశచ్యముగా వంకరచేయుట!
మనుషులు వారి యొకక్ సహజమైన జీవపు లమును, వారి సహజమైన బుదిధ్
జాఞ్నమును పోగొటుట్కొని, దురాతమ్ దావ్రా వంకరగా చేయబడినారు, అది వారి సహజ
జీవితము యొకక్ మొతత్ము మారగ్మును మారిచ్వేసింది, మరియు వారు దురాతమ్లతో
ఆవరించబడాడ్రు. అది నోవహు దినములలోని చితర్ము కాదా, మరి నాకు తెలియదు,
లోతు దినములలో, నాభావము. నోవహుదినములలో డావారు తినుచు, తాగుచు,
పెండిల్ చేసుకొనుచు పెండిల్కిచుచ్చుండిరి, సరిగాగ్ ఇపుప్డుయునన్టుల్గానే, సమసత్
విడాకులకోరుట్లునిండిపోవుచునన్వి.
130 కాని, గురుత్ంచుకోండి, పర్పంచము నాశనము కాక మునుపు, అబాహాము మి
మీదకు పంపబడాడ్డు, మరియు ఒక కుమారుని వాగాద్నము ఆయనకు ఇవవ్బడింది.
సంఘముఒకఛాయగాదేవునిని కలుసుకొనన్టుల్గా, అబాహాముఅనేక దశలలో దేవుని
కలుసుకొనాన్డు. అయితే సరిగాగ్ నాశనమునకుముందుమరియువాగాద్న కుమారుడు
రాకముందు, దేవుడు దిగి వచిచ్ మానవ శరీరములో, ఒక మనిషిలో పర్తయ్కష్మయాయ్డు,
ముగుగ్రు మనుషులు. వారు లోతు దగగ్రకు వచాచ్రు; మొదట అబాహాము దగగ్రకు
వచాచ్రు, మరియు వారు రొచ్నాన్రు. మరియు అబాహాము యొకక్ పేరు అబాము
నుండిఅబాహాముగా,శారాయి,శారాగామారచ్బడింది.
131 ఈ మనిషి, పర్సంగీకుడు, ఎలోహిం, అతనితో మాటాల్డుటకు ఆయన దిగి
వచిచ్నపుడు,ఆయనఏమనాన్డు?“నీభారయ్యైనశారాఎకక్డ.”అనాన్డు.

అతడనాన్డు, “నీవెనుకగుడారములోయునన్ది.”
132 ఆయననాన్డు, “జీవపు కాలము పర్కారము నేను నినున్ దరిశ్సాత్ను.” మరియు
ఆమె, ఆయన వెనుక గుడారములోయుండి నవివ్నది, ఆయన అనాన్డు, “శారా
నవవ్నేల?” ఇపుప్డుఆయనవాకయ్మును సినవివ్నందుకు, ఆయనశారాపాణమును
తీసివేసేవాడే; కాని ఆయన దానిని చేయలేడు, ఏలయనగా శారా, అబాహాములో
భాగమైయునన్ది.
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133 ఈ దినమున, కా 17వ అధాయ్యము, 30వ వచనములో యేసు
చెపాప్డు, “లోతు దినములలో జరిగియునన్టుల్గా, అంతయ్కాలములోను జరుగును,
మనుషయ్కుమారుడు…”
134 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, “మనుషయ్ కుమారుడు,” పర్వకత్యైయునాన్డు.
యెహెజేక్లును, “మనుషయ్ కుమారుడా,” అని యెహోవా పిలిచాడు. యేసు డు
నామములలో వచాచ్డు: మనుషయ్ కుమారుడు,దావీదుకుమారుడు, దేవుని కుమారుడు.
ఆయనతనున్తాను, “మనుషయ్కుమారుడు,” అనిపిలుచుకొనాన్డు, ఆపర్కారముపర్జలు
గర్హిసాత్రు,కారణము,పర్భువైనదేవుడులేపబోయేపర్వకత్యైయునాన్డు.
135 ఇపుప్డు గమనించండి, అపుప్డు ఆయన ఏమి వాగాద్నము చేశాడు? అగిన్కి
ముందు, ఆ సమయమునకు ముందు తిరిగి మనుషయ్ కుమారుడు తనున్ తాను
బయలుపరుచ్కొంటాడు. మరియు వాగాద్నము చేయబడిన కుమారుడు రాకముందు,
అబాహాము సినచివరిగురుతుఅదియే;మరియుతిరిగిఅతడుఒకయవవ్నసుథ్డుగా,
ఆమె ఒకయవవ్నసుథ్రాలిగామారిపోయింది. దానికిముందు…ఇపుప్డు గమనించండి,
లేఖనముదానినిపర్తేయ్కముగాచెపుతుంది,మనముతపప్కదానికొరకు డాలి.
136 అలాగైతేఈదినమునయునన్టుల్గా, పర్పంచమువంకరి తనములోఉంచుట సి,
అది ఇపుప్డు కొనసాగుచునన్టుల్గా, అపుప్డు అది సరియని ఇది సరి కాదని మనము
ఎలా చెపప్గలము? కారణమేమనగా నీవు ఎవరో గర్హింపు మీద ఆధారపడియునాన్వు,
సొదొమ గవిని యొదద్నునన్ వయ్కిత్, ఆ జీవాధిపతి గర్హింపు మీద కాదు. ఇపుప్డు,
గమనించండి,మనముమనసవ్బుదిధ్పైఆధారపడరాదు.
137 నోవహుతనసవ్బుదిధ్పైఆధారపడలేదు.అదిఒకగొపప్శాసీత్యయుగమైయునన్ది,
కాని అతడు తన దినము యొకక్ గర్హింపుపై అతడు ఆధారపడలేదు. కాని అతడు
దేవునియొకక్వాగాద్నముపైఆధారపడాడ్డు,మరియుదేవునిశకిత్దావ్రాకదిలించబడాడ్డు,
మరియు తన ఇంటి వారి రకష్ణ కొరకు, ఒక ఓడను సిదధ్పరిచాడు. అది పరి రణ్ముగా
సహజజాఞ్నమునకువయ్తిరేకముగాయునన్పుప్డు;అకక్డఎనన్ ఆపైననీళుళ్లేవు.కాని
అతనికి తెలుసు, అకక్డ నీళుళ్ ఉంటవి అని దేవుడుచెపిప్నటెల్తే, అవి అకక్డయుంటాయి.
కాబటిట్ అతడు తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడలేదు, కాని విశావ్సము దావ్రా, దేవుని వాకయ్
వాగాద్నము దావ్రా అతడు కదిలించబడాడ్డు. ఆతమ్ అతనిని కదిలించింది, మరియు
అతడుకదిలాడు.
138 అబాహాము, మానవ జీవితమును రిచ్ అతడు తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడలేదు.
అతడు తన భారయ్ను పదహారవయేట వివాహము చేసికొనియునాన్డు. ఇకక్డ అతడు
డెబబ్ది సంవతస్రముల వయసుస్ గలవాడుగాయునాన్డు. మరియు ఆమెకు అరవై ఐదు
సంవతస్రములు, అతని కంటె పది సంవతస్రములు చినన్ది. కాని అబాహాము తన
సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడలేదు.శారాదావ్రాతనకుకుమారునిఇసాత్నని దేవుడుచెపిప్నపుడు,
కాని అతడు దేనినైనను, దేవుని వాకయ్మునకు వయ్తిరేకముగాయునన్ ఏఋజువునైనను,
దేవుని వాకయ్మునకు బయట, ఏ జాఞ్నమైనను, అది లేదు అనన్టుల్గా అతడు పిలిచాడు.
అతడు బలముగలవాడై, దేవునిని సుత్తించెను. అతడు కనీసము తన సొంత శరీరము
మృతతులయ్మైనదనిగాని, శారా దేహము మృతతులయ్మైనదని గాని, అతడు వాటి వైపు
డలేదు.అతడుదేనినీలెకిక్ంచలేదు,కానిదేవునియొకక్వాగాద్నముపైఆనుకొనాన్డు.

అతడుతనసవ్బుదిధ్పైఆధారపడలేదు.అతడుతరక్ములపైఆధారపడలేదు.
139 “బానాహ్ం సోదరుడా, ఎందుకు, నీవంటావు, ఈ కారణమును బటిట్యేనా
దేవుడు రోగులను బాగు చేయుటలేదు, మనము ఎంతోమంది చకక్ని వైదుయ్లను
కలిగియునాన్ము.”
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140 బైబిలుచెపిప్ంది, “మనముతరక్ములనుకిందపడవేసాత్ము.” మనముతరిక్ంచము.
విశావ్సము తరిక్ంచదు. విశావ్సము నముమ్తుంది మరియు అంగీకరిసుత్ంది.
గమనించండి.
141 అయితేదేవునివాకయ్మునుఅతడుసందేహించకనమిమ్యునాన్డు,మరియులేనివి,
యునన్టుల్గానే పిలిచాడు, అది పరి రణ్ముగా ఏ తరక్మునకైనను వయ్తిరేకమైనది.
అయితే అతడు తరిక్ంచలేదు. అతడు కేవలము నమామ్డు. పిలల్వాడు జనిమ్ంచగలడని,
ఏ తరక్ములు ఋజువు చేయలేవు. ఆ సీత్కి ఋతుసావము ఆగిపోయి ఇరవై
సంవతస్రములైనది, మరియు అతని దేహము మృతతులయ్మైనది. అతనికి రేళుళ్
వచిచ్నపుడు, ఇరవై ఐదు సంతస్రముల తరువాత, ఏ విధమైన గర్హింపునకైనను
వయ్తిరేకముగా, అతడు ఇంక దేవునికి సుత్తి చెలిల్ంచుచుండెను. విశావ్సమును
బటిట్, దేవుడు తన మాటను నిలబెటుట్కొంటాడని, అతడు ఎరిగియుండెను. అతడు తన
సవ్బుదిధ్పైఆధారపడలేదు.
142 ఫరో చేతి నుండి ఇశాయేలును బయటకు తీసుకొనిరమమ్ని అతనికి చెపిప్నపుడు,
ఒక వేళ మోషే, తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడితే ఏమి జరిగేది? ఆ అగిన్ సత్ంభము నొదద్
“ముందుకు వెళుళ్, నేను నీతోయునాన్ను?” అని దేవుడు చెపిప్నపుడు, ఒక వేళ అతడు
తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడితే ఏమి జరిగేది? దేవుడు వారిని ఎఱఱ్ సముదర్ము నొదద్కు
తెచిచ్నపుడు,వారుఅకక్డ నీళుళ్యొదద్యునాన్రు, ఇకక్డ దేవుడువారికివాగాద్న మిని
వాగాద్నము చేసినపుడు, ఒక వేళ అతడు తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడితే ఏమి జరిగేది?
ఒక వేళ అతడు తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడితే ఏమి జరిగేది, “నేను ఎలా ఈ వైపు నుండి
ఆ వైపుకు వెళళ్గలను? ఒక వంతెనను నిరిమ్ంచుటకు మనకు సమయము లేదు. ఇకక్డ
సైనయ్ముతినన్గామన వెనుక వసుత్నాన్రు. ఇకక్డ రెండు వైపుల పరవ్తములునన్వి. ఇకక్డ
మనముందునీరునన్ది, ఎఱఱ్ సముదర్ము”?
143 ఇపుప్డు, ఒక వేళ అతడు తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడి, పరుగెతుత్కొం చేతులు
పైకెతిత్,ఫరోపాదములమీదపడి, “ఫరోననున్కష్మించు,నేనుతపుప్చేశాను,”అంటే.
144 అయితే అతడు తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడలేదు. కాని అతడు పారిథ్ంచాడు, దేవుడు
అడుగుముందుకు వేయమని చెపాప్డు, మరియు సముదర్ము తెరవబడింది అది ఎనిన్
తరక్ములకువయ్తిరేకముగాయునన్ది.కానిఅతడుతనసవ్బుదిధ్పైఆధారపడలేదు.
145 ఒక వేళయోహోషువ, అతడుఆ ఇతర పది సంఘశాఖలతోఅకక్డకు వెళిళ్. అకక్డ
దేవునియొకక్ వాగాద్న మిని సి, మరియువారితో తిరిగి వచిచ్ ఇలా అనియుంటే,
“ఇపుప్డుఒకక్నిమిషముఆగండి,అదిసతయ్ము,మనముమిడతలవలెకనబడాడ్ము.వారు
ఆజానభావులు. మనము ఏ విధముగా వారిని తీసుకొనగలము? మనము ఏరుకొనన్వి
తపప్, కనీసము ఖడగ్ములు లేవు. మనము ఏలాగు వెళిళ్, ఆ దేశమును తీసుకొనగలము?
ఎందుకు, అది సం రణ్ముగా అసాధయ్ము. ఒకక్రికి ఏభై చొపుప్న, మనపై లెకక్లో వారి
సంఖయ్మించిపోతుంది.వారుతరీఫ్దుపొందినసైనికులు,మనముఐగుపుత్నుండివచిచ్న
గొరెల కాపరులము, మరియుబురద పిసికేవారము తపప్ ఏమీ కాదు. ఎలా? కనీసము
డాలుఅలాటివిమనకులేవు,మనముఎలాదానినితీసుకొనగలము?”
146 ఎందుకు, నిశచ్యముగా వారి సవ్బుదిధ్, వారు దానిని చేయలేరని నిశచ్యముగా
ఋజువు చేసుత్ంది. ఏ మిలిటరీ వయ్కిత్యైనా, లేక మోషేయైనా, వారి యొకక్ సవ్బుదిధ్పై
ఆధారపడలేరు.అయితేవారిసవ్బుదిధ్పైవారుఆధారపడలేదు.కానిదేవుడుచెపిప్నదానిని
వారుఎరిగియునాన్రు, “నేనుఆదేశమునుమీకిచాచ్ను,వెళిళ్దానినితీసుకోండి.”
147 నీ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడవదుద్, నీవు నీ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడినటెల్తే, ఈ రోజున నీవు
రోగిగాయునన్పుప్డు,బహుశచకాలకురీచ్లో రొచ్నియుండవచుచ్,బహుశకాయ్నస్ర్తో,
గుండెజబుబ్తోచనిపో యుండవచుచ్,మరియువైదుయ్డునీవుచనిపోవుచునాన్వుఅని
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చెపప్వచుచ్, నీవు నీ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడినటెల్తే, నీవు చనిపోతావు. అయితే ఆ బుదిధ్పై
ఆధారపడవదుద్. నిశచ్యముగావదుద్.
148 యెరికోగోడలసంగతియేమిటి,ఆగోడలపైనవారురథములపందెమునువేసాత్రు,
ఆ పెదద్ గోడలు? దేవుడు అనాన్డు, “మీరు అకక్డికి వెళిళ్ దాని చు ట్ పర్దకిష్ణము చేసి,
ర ఊది, ఆరాభ్టముగా కేకలు వేయండి, ఆ గోడలు లిపోతాయి.” బాగుంది,

శరీరమనసుస్కుఅది పరి రణ్ముగావెరితనముగాయుంటుంది, కానియెహోషువా, ఆ
గోడలుఎంతమందమైనవోఎరిగియునాన్డు, ’కారణముఅతడుఎనోన్గోడలుఐగుపుత్లో
నిరిమ్ంచియునాన్డు.దానిలోయునన్సునన్మునుఅతడుఎరిగియునాన్డు, ఆపైనగురర్పు
పందెములు వేయుటకు, అది ఎంత బిగువుగా వుంటుందో, ఇళుళ్ సహితముదాని పైన
నిరిమ్సాత్రు. అయితే అతడు, తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడలేదు. దేవుడు ఏమి చెపాప్డో అది
సతయ్మని అతడు నమామ్డు, ఆయనవాకయ్మునకు విధేయుడయాయ్డు, మరియుగోడలు
లిపోయినవి.

149 నేను ఆదివారముబోధించియునన్టుల్గా, అతడుయుదధ్ములోపోరాడుతునన్టెల్తే,
అపుప్డు రుయ్డు దిగిపోవుచునాన్డు, శ వులుముటట్డి వేశారు. ఆ రాతి వారందరు
పోగై,మరియుమరొకశకిత్తోవారువచిచ్,అతనిమనుషులలోఅనేకమందినిచంపుతారు.
ఇపుప్డు “నాకు కొంత పగటి వెలుగు కావలసియునన్ది, అని చెపిప్నటెల్తే, నాకు తపప్క
మరికొంత రుచ్ని వెలుగు కావాలి. బాగుంది, ఒకక్ నిమిషము ఆగు. దేవుడు ఈ
కర్మమును ఏరప్రచాడు. రుయ్డు తిరుగు యుండగా పర్పంచము తిరుగుతుంది,
ఇపుప్డుమనము దాద్ము, నేను రుయ్ని ఆగమని చెపిప్నటెల్తే…బహుశ పర్పంచము
ఇపుప్డు ఆగిపోతుంది, అపుప్డు అది దాని గురుతావ్కరష్ణ శకిత్ని పోగొటుట్కొంటుంది,
నేనుపడిపోతాను?”అంటే.
150 తన సవ్బుదిధ్ని అతడు వినలేదు. అతడుచెపిప్న ఒకే విషయముఏమైయునన్దనగా,
“ రుయ్డా, నీవు ఆగిపొముమ్, మరియు చం డా, నీవు ఎకక్డయునాన్వో అకక్డ
ఆగిపొముమ్.” అతడు తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడలేదు. కాని దేవుని వాగాద్నముపై అతడు
ఆనుకొనాన్డు, “నేనుఆదేశమునుమీకుఇచాచ్ను;వెళిళ్దానినితీసుకోండి.”
151 పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ వాగాద్నమును ఆయన నీకిచిచ్యునాన్డు. ఈ సభలో మీరు
దానినిపొందవచుచ్. ఇపుప్డేనీవుదానినిపొందవచుచ్.
152 దానిపై ఆధారపడవదుద్, “నీకు తెలుసా, నేను అలసిపోయాను, నేను ఎకుక్వుగా
రాతి భోజనము తినాన్ను. నేను దానిని చేయుట, యోహాను చుటను నేను
అసహియ్ంచుకొంటాను.”ఓ,మేలుకొరకు!నీవునీసవ్బుదిధ్పైఆధారపడుచునాన్వు.
153 “ఈవాగాద్నముమీకు,మీపిలల్లకు, రసుథ్లందరికి,మనపర్భువైనదేవుడుపిలిచిన
వారందరికిచెందును.”
154 “నేను చనిపోవబోవుచునాన్నని, వైదుయ్డు చెపాప్డు. అతడు ననున్ పరీకిష్ంచాడు,
నాకు కానస్ర్ యుందని చెపాప్డు. నేను దానిని కలిగియునాన్ను లేక అది
ఏమైయునన్పప్టికి. నేను తపప్క చనిపోతాను,” ఆ బుదిధ్పై ఆధారపడవదుద్. నీ
రోగములనిన్టిని బాగు చేయు నీ దేవుడైన పర్భువును నేనే. కాబటిట్ ఆ బుదిధ్పై
ఆధారపడవదుద్, ఏ మనిషి బుదిధ్పై ఆధారపడవదుద్. దేవుని యొకక్ జాఞ్నముపై
ఆధారపడుము.
155 సమోస్ను పొలములోయుండగా ఏమిటి ఒక వెయియ్మంది ఫిలిషీత్యులు అతని
మీదకు పరుగెతిత్ వచాచ్రు? అకక్డ అతడు నిలబడియునాన్డు, ఒక చినన్, ఉంగరాలు
తిరిగిన రొయియ్, దరిదాపుగా ఎతుత్యునాన్డు. అతడు భయపడలేదు; మంచిది, అతడు
ఒక ఖడగ్దారి కాదు, “ఏలయనగా అది అతనికి తెలియదు; అతనికి ఏ మిలిటరీ తరీఫ్దు
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లేదు. అతడు కేవలము ఒక చినన్ ఉంగరాల జటుట్ తల కలిగిన ఆడపిలల్ వలె, ఏడు
జడలుకలిగియునాన్డు,తలిల్,కొడుకు,అకక్డనిలబడియునాన్డు,అకక్డకువెయియ్మంది
ఫిలిషీత్యులువచాచ్రు. సరే, అతని చేతిలో ఏదియులేదు. అతడు కిందగా డగా, ఒక
ఎండిపోయిన,ఒకతెలల్నిమాసిపోయినగాడిదదవడఎముకనుకనుగొనాన్డు,మరియు
అతడుదానినిఏరుకొనాన్డు.
156 ఇపుప్డనాన్డు, “ఇపుప్డు మనము దాద్ం, దీనితో నేను ఎకుక్వ చేయలేను,
కారణమేమనగా ఫిలిషీత్యులందరు వారి తలలపై శిరసాత్ణములను, అంద
ఈటెలను కలిగియునాన్రు. వారందరు లోహముతో తయారుచేయబడిన కోటులను
కలిగియునాన్రు, వారి శిరసాత్ణములను ఒకొక్కక్టి పదిహేను పౌండల్ బరువు కలది,
అందరు గొపప్ బలము గల మనుషులు. సరే, ఈ సులువుగా విరిగిపోయే, గాడిద
దవడ ఎముకతో, నేను ఎనన్డైనా నేను వారి శిరసాత్ణములపై కొటిట్నటెల్తే, ఎందుకు,
అదిముకక్లుగాబర్దధ్లైపోతుంది.అదిఅంతే?”
157 అతడు తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడలేదు. అతడు సరిగాగ్ తన చేతిలోయునన్ దానినే
తీసుకొని, వారిలో వెయయ్మందిని కొటాట్డు, ఇంక అతడు ఆ దడవ ఎముకను తన
చేతిలోకలిగియునాన్డు.ఆమేన్.
158 మనిషి, వేదాంతముఏమిచెపుతుందోనేనులెకక్ చెయయ్ను,దానిపైఆనుకొనవదుద్.
దేవుని యొకక్ వాకయ్ముపై ఆనుకొనుము, “యేసుకీసుత్, నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగాయునాన్డు,”అతడుదానినినమామ్డు.
159 సౌలుయొకక్ వేదాంతమును దావీదు వినియుంటే ఏమయేయ్ది? అకక్డ గొలాయ్తు
నిలబడియునాన్డు, మరియు అంద భయపడాడ్రు. సౌలు సైనయ్మంతటికి పైగా,
ఎతెత్న భుజములు, తలను కలిగియునాన్డు. గొలాయ్తు అనాన్డు, “ఎవరైనా వచిచ్
నాతో పోరాడండి. మనమందరము చావ వలసిన అవసరము లేదు. నేను నినున్
చంపితే, అపుప్డు మీరందరు మముమ్ను సేవించాలి. మీరు ననున్ చంపితే, మేము
మిమమ్ను సేవిసాత్ము,” ఏలయనగా అతడు అతనిపై సరిహదుద్ను కలిగియునాన్డు. ఆ
విధానములోనేదయయ్ముదానిని చేయుటకుఇషట్పడుతుంది, వాడుమొతత్మువేదాంత
పాఠశాలను బయటకు తెచిచ్నపుడు, వారంద , వాడుమారగ్ముగుండా వసుత్నన్పుప్డు,
డండి.

160 ఆ చినన్ మాసిపోయినదావీదు, ఎరర్ని వాడు, వంగిపోయినభుజములుగలవాడు,
చినన్గొరెచరమ్మునుధరించినడుచుకొం వచాచ్డు, ఒక చినన్వాడు, వంద లేక ట
పది పౌనులు బరువుగలవాడు. “సజీవుడైన దేవుని యొకక్ సైనయ్ము, ఒక నిబంధనకు
సునన్తి పొందిన వారుయుండగా, ఒక సునన్తి లేని ఫిలిషీత్యుడు, సజీవ దేవుని
సంఘముయొకక్సైనయ్మునుబాహాటముగాసవాలుచేయుటఅనినాకుచెపుతావా.”
161 సౌలు అనాన్డు, “కురర్వాడా, ఇకక్డకురా,” “నేను నీ ధైరాయ్నిన్ మెచుచ్కొంటాను,
కాని అదుభ్తములు జరుగు దినములు గతించిపోయినవి. డు, అలాటివి మన
మధయ్లేవు అనాన్డు, మరియు ననున్ మీకు కొంత చెపప్నివవ్ండి, ఏ సహవాసపు కారుడ్ను
నీవు పిసాత్వు, డు? కనీసము నీకు కవచము లేదు, వడిసెల తపప్ నీ యొదద్
ఏమియు లేదు. డు? నీకు పి.హెచ్.డి లేక ఎల్. ఎల్.డి లేదు, నీవు దీనిని ఎలా
చేయబోవుచునాన్వు? ఎందుకు, వాడు ఒక యుదధ్వీరుడు, ఎందుకంటే, వాడు డి.డి
డబుల్ఎల్.పి.హెచ్.డి,ఎల్.ఎల్. య్, కలిగియునాన్డు,ఎందుకంటే,వాడుఎనోన్డిగీలు
కలిగియునాన్డు,వాడుఒకగోడనిండావాటిని అతికిసాత్డుమరియునీవుఎవరవు? ఒక
గొరెలకాపరివి.”
162 అతడనాన్డు, “నేను నీకు ఒకటి చెపాప్లనుకొనాన్ను,” అతడనాన్డు, “అది ఏమిటో
నీకు తెలుసా?” “నేను బయట నా తండి గొరెలను కాయుచుండగా,” “ఒక సింహము
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వచిచ్ వాటిలో ఒక దానిని లాగుకొని పరుగెతిత్ంది. నీకు తెలుసా, నేనుఈ చినన్ వడిసెను
తీసుకొని వాడి వెనుక వెళిళ్, వాడిని గుదిద్ కిందపడవేశాను. వాడి నోటిలో నుండి
గొరెపిలల్ను బయటకు తీసినపుడు, వాడు నా పైకి లేచాడు. నేను కతిత్ తీసుకొని వాడిని
చంపివేశాను.” “నేను వెనుకకు తిరిగి ముందుకు వెళాళ్ను. మరలా ఒక ఎలుగుబంటి
వచిచ్, ఒకగొరెనులాగుకొనిపోయింది. నేనువాడిని డాచంపివేశాను.” అతడనాన్డు,
“ఇపుప్డు దేవుడు…నా పి.హెచ్.డి. కాదు నా సవ్బుదిధ్ కాదు. నేను దానిని ఎలా చేశానో,
నేనుమీకుచెపప్లేనుఅదిఎలాజరిగించబడిందో,నాకుతెలియదు.కానిదేవుడు.”ఆమేన్
“ఎలుగుబంటి మరియు సింహము పంజా నుండి ననున్ తపిప్ంచిన దేవుడు, మరి ఎంత
ఎకుక్వుగా,ఆసునన్తిలేనిఫిలిషీత్యునిచేతినుండివిడిపించగలడు!”
163 బిషప్సౌలుఅనాన్డు, “కురర్వాడా, నీవుపిలుపునుకలిగియునాన్వనినాకుతెలుసు.
నేను నీకు చెపుతాను, నీవు ఇకక్డకు వచిచ్నటెల్తే, నీవు అతనితో ఎలా పోరాడాలో నీకు
నేరుప్తాను, డు. నేను నీకు చెపుతాను, నేను ఒక డాకట్రున్, కాబటిట్ నా కవచమును నీ
మీద వేసుకొనుము. నేను నీకు వసత్ములు ధరింపచేసాత్ను.” దావీదు అకక్డ నిలబడాడ్డు,
వారు అతనికి ఒక పి.హెచ్.డిని, ఒక ఎల్. ఎల్.డిని, మరియు అవనిన్ ఇచాచ్రు,
మరియు దీనమైన చినన్ దావీదు, కనీసము కదలలేకపోయాడు. అది ఎలాగో అతనికి
తెలియలేదు.
164 అతడనాన్డు, “నేను ఎనన్ దీనిని ఋజువు చేయలేదు. శాఖా సంబంధమైన
అంగీనాకుఇమడదు,దానిని తీసివేయండి. దేవుడునాకుసహాయముచేసినదానితోనే
వెళళ్నివవ్ండి.” అదే దేవుని యొకక్ శకిత్నందలి విశావ్సము. మరియు అతడు తన
సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడలేదు. ఎవరో చెపిప్న దానిపై డా అతడు ఆధారపడలేదు. అతడు
విశావ్సముపై ఆనుకొనాన్డు, కారణము, దేవుడు ఎలుగుబంటి నుండి విడిపించినటెల్తే,
మరిఎంతఎకుక్వగా,ఆయనఆఫిలిషీత్యునినుండివిడిపించగలడు!
165 సరే,పాపమునుండినినున్విడిపించిమరియుపరిశుదాధ్తమ్తోనింపుటకు,తగినంత
సమృదిధ్గా దేవుడు నినున్ పేమించినటెల్తే, వెనున్ ఎముకలేని, ఈ ఊరుచు ట్యునన్
బలహీనతలతోయునన్ చికుక్ ఏమిటి, ఆయన దానిని చేసాత్నని వాగాద్నము చేసినపుడు,
మరి ఎకుక్వుగా నీ యొకక్ బాధ నుండి విడిపించడా? దేవుని వాకయ్ము ఆ రీతిగా
చెపిప్యునన్ది. ఆయన దాని చేసాత్డు. నిశచ్యముగా, అతనిని శ వు చేతిలో నుండి
విడిపిసాత్డు.
166 ఓ, పర్తిపర్వకత్,వారియుగములోయునన్వారిసవ్బుదిధ్పైఆధారపడితేఏమిజరిగేది?
అలాగైతే వారు ఎనన్ ఆ యాజకులు, ఆ పర్ధాన యాజకుల యొదద్కు వెళిళ్ “మీరు
సునన్ము కొటిట్న సమాధులు,” అని పిలిచేవారు కాదు. వారికి ఎనన్ విరుదధ్ముగా
పర్వచించే వారు కాదు. ఈ అధునాతన పర్వకత్లలో కొందరి వలె, అనిన్టితో సమమ్తించి,
చకక్నిదుసుత్లుధరించి,రాజభవనములలోయుండియుండేవారు.
167 ఒక వేళయోహాను, తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడియుంటే, ఏమిజరిగియుండేది?కాని
అతడుతినన్గాపైకినడిచివెళాళ్డు.
168 వారనాన్రు, “ఇపుప్డు, ఒకక్ నిమిషముఆగు,యోహాను, నీవు వివాహముమరియు
విడాకులు,మీదబోధించవదుద్.”
169 అతడు తినన్గా హేరోదు రాజ భవనము నొదద్కు నడిచి వెళిళ్, “నీవు ఆమెను
యుంచుకొనుటనాయ్యముకాదు.”అవునండి.

వారనాన్రు, “సరే,అతనుఎవరోనీకుతెలుసా?అతడు…”
“అతనుఎవరైనానాకులెకక్కాదు.”అతడుతనసవ్బుదిధ్పైఆధారపడలేదు.
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170 వారనాన్రు, “ఇపుప్డు నీకు తెలుసా, నీ దగగ్ర ఎకుక్వలేదు. నీవు కేవలము
అరణయ్ములో కిందయునాన్వు. నీవు ఆలాగున పర్వరిత్ంచినటెల్తే, సంఘ సమాఖయ్ నినున్
సీవ్కరించదు.”అతడుఏసంఘసమాఖయ్ను రిచ్లెకక్చెయయ్లేదు.అతడుతనసవ్బుదిధ్పై
ఆధారపడలేదు,కానిదేవునిగర్హింపుపైఆధారపడాడ్డు.నిశచ్యముగా.
171 అకక్డ ఒక మనిషియునాన్డు, అతడు తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడాడ్డు, అతని పేరు

దాఇసక్రియోతు,ఓ,అతడు…దానినిఎలాచేశాడోనేను డలేను.ఆదిలోసరిగాగ్
హవవ్ చేసినటుల్గానే, అతడు ముఖాముఖిగా కీసుత్తో నడిచాడు. ఆయన సతయ్ము అనే
ఋజువును అతడు సియునాన్డు, సాయంకాలము చలల్ ట గెతేస్మనే తోటలో
మరియు ఇతర సథ్లములలో రొచ్నాన్డు, మరి అదే కీసుత్ వైపు సియునాన్డు;
ఆయన ఉపదేశించుటను వినాన్డు, వాకయ్ము దావ్రా ఆయన ఋజువు చేయబడుట,
మోషే వంటి పర్వకత్ లేపబడతాడని, అది సతయ్మని ఋజువు చేయబడుటను శాడు.
ఆయన ఎవరైయునాన్రో, దానినంతటిని రిచ్ లేఖనములో వారికి చెపిప్యునాన్డు.
అది ఆయనేయైయునాన్డని, దేవుని చేత అది ఋజువు చేయబడుటను వారు
సియునాన్రు,మరియుతరువాతఅతడుతనసవ్బుదిధ్పైఆధారపడాడ్డు.

172 హ! అతడుదానిని చేయవచుచ్నా? దానికి కారణమేమనగా,మొదటిసాథ్నములోనే
అతడుదానినిలోపల కలిగిలేడు. అతడుజీవపుఅంకురముగలవితత్నముకాదు. అతడు
నాశన పు ని కుమారుడైయునాన్డు, తిరిగి నాశన పా నిలోనికి వెళిళ్పోయాడు.
ఇపుప్డు మనము గమనిసాత్ము. కాని అతడు బయలు వెళిళ్నపుడు, అతడు తన సొంత
ఆలోచనను కలిగియునాన్డు. యేసు నా పటల్ ఎంతో గౌరవములను కలిగియునాన్డని
అతడుతలంచాడు. “ఇపుప్డు,నీకుతెలుసా,నేనుఆయననుముపప్దివెండినాణెములకు
అముమ్తాను. మరియు నేను దానిని చేసినటెల్తే, నాకు కొంత డబుబ్ వుంటుంది, నేను
దానితో ఏదైనను చేయవచుచ్ను. ఆయననే అపప్గించుటకు సిదధ్మయాయ్డు.” డండి,
లేఖనములో ఆ సాథ్నమును తీసుకొనుటకే అతడు లేపబడియునాన్డని, అతనికి
తెలియదు.
173 ఆలాగుననే ఈ దినమునయునన్ పర్జలు, వారు ఏ సిథ్తిలోయునాన్రో గర్హించరు
లవొదికయ సంఘము, ఆ సిథ్తిలోనేయుండుటకు నిరణ్యించబడింది, కీసుత్ను బయట
ఉంచింది. ఆయన తిరిగిలోనికి వచుచ్టకు పర్యతన్ము చే త్, తలుపు తటుట్చునాన్డు
[సోదరుడుబానాహ్ం వేదికను తటుట్చునాన్డు—ఎడి.] అయినను, ఎకక్డా సహకారము
లేదు. పర్తి దినమున చేసినటుల్గా, ఈ దినము వాకయ్మును ఋజువు చేయుచునాన్డు,
మరియు వారు దాని నుండి తినన్గా, రముగా నడిచి వెళిళ్పోవుచునాన్రు. వారి
సవ్బుదిధ్పైఆధారపడుచునాన్రు,దానికునన్దిఅంతమటుట్కే.
174 ఓ, బహుశ, అతడు ఏమి తలంచాడో, దీనిని మనము చెపుదాము. బహుశ,
ముపప్ది వెండినాణెములకు కీసుత్ను అమిమ్ వేసినటెల్తే, ఎందుకంటే, ఆ దినమునయునన్
గొపప్ సంఘశాఖలతో అతడు సహవాసమును కలిగియుంటాడు, పరిసయుయ్లు,
స ద్కయుయ్లు. “ఇపుప్డు ఆగండి, తన పటల్ తాను శర్దధ్ వహించగలడని, అతడు
చెపుతాడు. గొపప్ పోరాటములలో నేను ఆయనను సియునాన్ను. నాకు అది
తెలుసు—ఇపుప్డు అతడు తన పటల్ తాను శర్దధ్ వహించగలడు. కాబటిట్ నేను ఈ డబుబ్
తీసుకొని, ఒక రకముగా, అదియునన్టుల్గా, పదవీ విరమణచేసాత్ను. మరియుఅపుప్డు,
తరువాత, ఈ దినమునయునన్ సంఘములతో ఒక గొపప్ సాథ్నమును కలిగియుంటాను,
నేను ఆయనను వారికి అపప్గించినటెల్తే.” డండి? సతయ్మని ఋజువు చేయబడిన
వాకయ్పు గర్హింపుకు బదులుగా, అతడు తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడాడ్డు, లేఖనము అతడు
ఏమిచేసాత్డనిచెపిప్ందో,దానినేఅతడుయేసుకుచేశాడు.
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175 ఈ రోజున, ఈ చివరి దినములలో సంఘ పర్పంచము, కీసుత్ను బయటకు తోసి
వేసింది. ఖచిచ్తముగా పర్కటన గర్ంథములో వారు చేసాత్రని చెపిప్నటుల్గా చేసింది. అది
సంఘ పములోయునన్ దాయైయునాన్డు, “పైకి భకిత్గల వారివలెయుండి
దానియొకక్ శకిత్ని ఆశర్యించని వారు,” డండి? అది నిజము. ఇపుప్డు, ఓ, అయోయ్
దానిఫలితముఏమిటి?మరణము,అదిసరిగాగ్హవవ్కుచేసినటుల్గానే.దేవునివాకయ్మును
వకీకరించి, వారి సవ్బుదిధ్పై ఆనుకొనేవారందరికీ, అది దానినే చేసుత్ంది. ఇపుప్డు డా
వారు అముమ్చునాన్రు, ముపప్ది వెండి నాణెముల కొరకు కాదు, కాని వారు బహుశ
గొపప్ అధికారిగామారుచునాన్రు, ఏదో వేదాంత అనుభవము. కనీసముముపప్ది వెండి
నాణెముల విలువ వుండదు, కాని ఎలాగైనా వారు దానిని అముమ్తారు; అలాటి దాని
కొరకు,వారిగర్హింపునుఅముమ్చునాన్రు.
176 తాను నేరుచ్కొనన్ జాఞ్నమంతటిని బటిట్, గొపప్లు చెపుప్కొనగలిగే పరిశుదధ్ పౌలు
నుండి అది ఎంత భినన్ముగాయునన్దో కదా. కాని అతడనాన్డు, “నా తరక్ములనిన్టిని,
మొతత్ము నేను కింద పడవేసియునాన్ను. దమసుక్నకు వెళేళ్ మారగ్మున, ఒక దినమున
నేను అగిన్ సత్ంభమును కలుసుకొనాన్ను.” అతడనాన్డు, “నేను ఎనన్ మీ యొదద్కు
వాకాచ్తురయ్ముతో రాలేదు, కారణమేమనగా, నేను అలా వసేత్, మీరు మనుషుయ్ల
జాఞ్నమును ఆధారము చేసుకొనేవారు. కాని మీరు దేవుని యొకక్ వాకయ్ముపై
ఆనుకొనునటుల్, పరిశుదాధ్తమ్యొకక్ శకిత్ని కనపరు త్ మీయొదద్కు వచాచ్ను.” ఆమేన్.
“పరలోకమునుండి దిగి వచిచ్న దేవ తయైనను, దీనికి వయ్తిరేకముగాబోధించినటెల్తే,
వాడుశాపగర్సుత్డగునుగాక,”గలతీ1:8.అదినిజము.అవునండి.అతడుఎనన్ .
177 బావి నొదద్యునన్ ఆ చినన్ సీత్, ఆమె ఒక చెడడ్ సీత్, అయితే సంఘములనీన్ ఆమెను
వెలివేసియునన్వని ఆమెకు తెలుసు. కాని ఆమె ఎనన్ తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడలేదు.
ఆమెబావినొదద్ ఈ మనిషిని కలుసుకొనన్పుప్డు, ఆయన ఆమె చేసిన పాపములనిన్టిని,
ఆమెతో చెపిప్యునాన్డు, అపుప్డు ఆమె పటట్ణములోనికి పరుగెతుత్కొని వెళిళ్ంది. లోనికి
వెళిళ్ ఏదైనా చెపుప్ట, ఇపుప్డు అలాటి దానిని చేయుట ఆమెకు సరికాదు, కారణము
ఆమె ఒక వేశయ్యైయునన్ది. ఆమె యేసును కలుసుకొనన్పుప్డు, ఆ దినముల పర్జల
యొకక్ గర్హింపుపై, ఆమె ఎనన్ ఆధారపడలేదు. ఆమె వచిచ్, చెపిప్ంది, “రండి, ఈ
విషయములనిన్ నాతోచెపిప్నమనిషిని డండి.ఈయనమెసీస్యాకాడా?”ఆమె
ఎనన్ తనసవ్బుదిధ్పైఆధారపడలేదు.లేదు.
178 కనయ్ మరియ, పురుషుని ఎరుగకుండా. ఆమె ఒక బిడడ్ను కనబోవుచునన్దని,
గబియేలు ఆమెను కలుసుకొని చెపిప్నపుడు, అయోయ్! ఎనన్ జరిగియుండలేదు.
ఆమె ఎపుప్ తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడలేదు, ఒక భరత్ లేకుండా ఒక సీత్, ఒక
బిడడ్ను పొందలేదు. ఆమె దానిపై ఆధారపడలేదు. కాని ఆమె అనన్ది, “ఇదిగో
పర్భువు దాసురాలను, నీ మాట పర్కారము నాకు జరుగనిముమ్.” “నేను దానిని ఎలా
చేయబోవుచునాన్ను?” అని ఆమె చెపప్లేదు. “ఎపుప్డు నేను దానిని చేయగలను?
మరియుఇదంతాఎలాగుసంభవించబోవుచునన్ది?”
179 త చెపాప్డు, “పరిశుదాధ్తుమ్డు నినున్ ఆవరిసాత్డు; నీ నుండి పుటట్బోయే
పరిశుదధ్మైనది,దేవునికుమారుడుగాపిలువబడతాడు.”
180 ఆమె అనన్ది, “ఇదిగో పర్భువుదాసురాలను.” అది జరుగదని ఆమె తన తరక్మును
తీసుకొనలేదు. ఆమె కేవలము అనన్ది, “ఇదిగో పర్భువు దాసురాలను.” అది నిజము.
గమనించండి.
181 రకత్ సావముగల సీత్తో వైదుయ్డనాన్డు, “నీకు ఏ ఆశయు లేదు.” ఆమె తన
జీవనమంత ,వైదుయ్లకుఖరుచ్పెటిట్ంది,కానిఎవ ఆమెకుసహాయముచేయలేదు.
మరియుఆమెదానిపైఆనుకొనలేదు.యేసుజనస హముగుండావెళుళ్చునన్పుప్డు,
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ఆమెఅనుకొనన్ది, “నేనుఆమనిషివసత్ములనుముటిట్నటెల్తే, నేనుబాగుపడతాను.”ఆమె
పైగావెళిళ్ంది.
182 “వైదుయ్డు అనాన్డు, ఇపుప్డు ఆగు, ‘నీవు సవ్సథ్పడలేవు.”’ ఆమె ఈ రకత్ సావమును
ఎనోన్, సంవతస్రముల నుండి కలిగియునన్ది. ఆమె ఎలల్ వేళలా బలహీనముగా మారి,
అధావ్నన్ముగా మారింది. వైదుయ్లు ఆమెను వదిలివేసుకొనాన్రు. వారు కలిగియునన్
అవగాహనఅంత అదియే.
183 కాని, విశావ్సముదావ్రాఆమెచెపిప్ంది! ఆమెదానిని చేయాలనిఅకక్డ ఏ లేఖనము
చెపప్లేదు. అయితే ఆమె అనన్ది, “నేను ఆయన వసత్పు చెంగునుతాకితే చాలును, నేను
బాగుపడతాను.” ఆమెచు ట్ జారుకొం ఆయననుతాకింది. ఆమె వెనుకకు నడిచి,
రొచ్ంది.

184 యేసుచు ట్ తిరిగి అనాన్డు, “ననున్ ఎవరుముటాట్రు?” ఆమెను కనుగొనువరకు
ఆయనచు ట్ శాడు.ఆమెరకత్సావమును రిచ్ఆయనచెపాప్డు.
185 ఆమె తనసొంత శరీరములోదానిని గర్హించింది. అపుప్డు ఆమెదానినిఋజువు
చేయలేకపోయింది, కాని ఆమె సొంత శరీరములో రకత్ సావము ఆగిపోయినటుల్ ఆమె
గమనించింది. ఆమె ఎనన్ తరిక్ంచలేదు. “వైదుయ్లు ఆమెను తోసివేసియునన్టెల్తే,
ఇంకా ఏదైనా ఎలా ఆమెకు సహాయము చేయగలదు?” ఆమె ఎనన్ తరక్ములోనికి
వెళళ్లేదు,కానిఆమెవిశావ్సములోనికివెళిళ్ంది.
186 ఇపుప్డు బైబిలు చెపిప్ంది, “ఈ రోజున, మన రోగముల చేత ఆయనను
తాకగలుగునటుల్,ఆయనమనపర్ధానయాజకుడైయునాన్డు.”అదినిజము? [సంఘము,
“ఆమేన్,” చెపిప్ంది—ఎడి.]

తరక్ములోనికివెళళ్వదుద్. “ఓ, అది…”
ఆయన అనాన్డు, “ఈ రోజు ఆయన అదే. ఇపుప్డే తినన్గా, మన రోగముల చేత

తాకగలుగునటుల్, ఆయన మన పర్ధానయాజకుడైయునాన్డు. నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగాయునాన్డు!”
187 ఒక బాపిట్షుట్ బోధకుడిగా నేను అకక్డయునన్పుప్డు, పర్భువు త ననున్ అకక్డ
కలుసుకొని, ఇపుప్డు నేను చేయుచునన్ దానిని చేయమని చెపిప్నపుప్డు, మీరు ఏమని
ఆలోచిసాత్రు?ఎందుకునాసంఘకాపరిఅనాన్డు, “నీవుపిచిచ్వాడవైపోయావు,నీకుఒక
పీడ కలవచిచ్ంది.”

నేననాన్ను, “ఇపుప్డేనాసహవాసపుకారుడ్నునీవుతీసివేయుటమంచిది.”
188 ఇపుప్డు, అతడనాన్డు, “కనీసము నీకు వాయ్కరణము పాఠశాల విదయ్ లేకుండా,
పర్పంచముచు ట్ ఎలా బోధించగలవు? రాజుల కొరకు అధిపతుల కొరకు నీవు ఎలా
పారథ్నచేయగలవు,కనీసమువాయ్కరణపువిదయ్నీకుసరిగాగ్లేదు?”
189 నేను నావాయ్కరణ విదయ్ను నమమ్లేదు. నాకునన్ ఏ సామరధ్ మును నేను నమమ్లేదు.
నేను ఆజాఞ్పించబడాడ్ను. హలెల్ య! మరియు నేను తరక్ములోనికి వెళళ్లేదు, నేను
తరక్ములను వినన్టెల్తే, బహుశ వేలమంది పర్జలు, కొనిన్ సంవతస్రముల కితము
చనిపోయియుండేవారు. అయితే పర్పంచము చు ట్, చు ట్, ఆయన ఖచిచ్తముగా
చెపిప్నటుల్గా,ఒకవరత్మానమునుమోసుకొనివెళాళ్ను.
190 దేవుని కృపను బటిట్, నేను మరలా వెళుళ్చునాన్ను; తరక్ముల దావ్రా కాదు, కాని
ఒక ఆజఞ్ దావ్రా. హలెల్ య. నీవంటావు, “నీకు ఏభై ఐదు యేళుళ్,” నేను దానిపై
ఆనుకొనను.నాకుతొంబైఐదుయేళళ్యైనా,అదినాకుఒకలెకక్కాదు.ఆయనఇంక
అబాహాములోయునన్,అదేదేవుడైయునాన్డు.అవునండి.నీసవ్బుదిధ్పైఆధారపడవదుద్.
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191 చన బయలువెళిళ్న తరువాత, మరియుసవ్రముదానిని వెంబడించుచుండగా,
సిదాధ్ంతముపైసంఘముననున్తోసివేసి,మరియుదావ్రములను సివేశారు,వారిలో
ఎవరైననునాముందుధైరయ్ముగానిలబడి,అదినిజమోలేకతపోప్చెపప్మనండి.వారిలో
ఎవరినైనా నేను సవాలుచేసాత్ను. హ-హ. తెలివిగాయుండాలని కాదు. కాని నేను ఎకక్డ
నిలబడియునాన్నో, నాకు తెలుసు.వారు ఏమిచేశారు?వారుఏమిచేశారు?వారుపర్తి
తలుపును సివేశారు. “ఇపుప్డునీవుఏమిచేయబోవుచునాన్వు?”
192 మొనన్టి దినమున, ఆ పరవ్తము మీద నేను నిలబడియునాన్ను, “పర్భువా, నేను
ఎరిగియునన్ంత వరకు,మొతత్ముదేశములోనాకుఒకే తెరువబడినదావ్రమునన్ది, అదే
ఆరిజోనాలోని ఫినికుస్. నేను కలిగియునన్ ఒకే ఒకక్టి.” నేను పరవ్తము మీద నుండి
కిందికి వచుచ్ట పారంభించాను. నేను ఎనన్డైనా ఎవరైనా మాటాల్డుట వినియునన్ంత
తేటగా, చెపిప్ంది, “దాని వలన నీకు ఏమిటి? నీవు ననున్ వెంబడించుము.” అలాగైతే, నా
సవ్బుదిధ్పైఆధారపడను,నేనుఆయనవాగాద్నముపైఆనుకొంటాను.
193 ఓ, సేన్హితుడా, తరక్ములపైఆనుకొనవదుద్. అపుప్డు, ఆపాతకాలపుఎడీడ్ పెర్ నెట్
తోనీవు, బిగగ్రగాకేకవేసాత్వు:

యేసునామముశకిత్కి అంద నమసాక్రముచేసాత్రు!
తలుకిందపడిసాగిలపడెదరు;

రాజరికపు కిరీటమునుముందుకుతెదాద్ము,
మరియుఅందరికి పర్భువుగాకిరీటముపెడదాము;
అందరికి పర్భువుగాకిరీటముపెడదాము.

194 అది నిజము. నీవు ఆలోచించే దాని మీద, ఎవరో ఆలోచించే దాని మీద
ఆధారపడవదుద్. విశావ్సము దావ్రా దేవుని వాగాద్నమును సీవ్కరించుము. మీరు దానిని
చేసాత్రా? ఇపుప్డుదానిని ఎవరో చేసినా, లేక వారుదానిని చేయకపోయినా, నీ సంగతి
ఏమిటి? ఆ దినమున చేసినటుల్గానే, ఈ దినమున తనున్ తాను తెలియపరుచ్కొనన్, కీసుత్
అనబడిన యేసుతో నీవు ఏమి చేసాత్వు? నీవు ఆయనను నముమ్తావా? [సంఘము,
“ఆమేన్”చెపిప్ంది—ఎడి.]

మనముపారిథ్ంచుకొందాము.
195 పర్భువైన యేసు, రాజుల రాజు, పర్భువులకు పర్భువా, దేవుళళ్కు దేవుడా,
అధిపతులందరికి దేవుడా; మొదటి వాడా, కడపటి వాడా; అలాఫ్, ఓమెగయు; ఆదియు
మరియుఅంతమునైయునన్వాడా; పర్కాశమానమైన వేకువ నకష్తర్మా,షారోనుపదమ్మా,
లోయలోని పదమ్మా, దావీదు వేరు చిగురు; రముమ్, పర్భువైన దేవా, నినన్, నేడు,
నిరంతరముఏకరీతిగాయునన్వాడా!
196 పర్భువా,ఈ జన స హమునుదీవించండి. ఇది…[టేపుమీదఖాళీయునన్ది—
ఎడి.] సరిగాగ్ రేపు పారంభించుటకు సిదధ్మగుచునాన్ము, ఇకక్డ మేము ఒక చినన్
టమును కలిగియునాన్ము దానిలో నీవు మముమ్ను దీవించావు. నినున్ నీవు

మాకు తెలియపరుచ్కొనాన్వు. దేవా, నా పారథ్నయేమనగా, మాకు, నినున్ నీవు ఇంకా
తెలియపరుచ్కోండి, ఈ రాతి మముమ్ను దీవించండి. ఇపుప్డు మాకు సహాయము
చేయండి.మేముఅవసరతలోయునన్పర్జలము.
197 పర్భువా,పర్జలనుగదిద్ంచుటనాకుఇషట్ములేదు,అయితేనేనుఎలాఆపరిశుదధ్మైన
మంటను నిశశ్బద్ము చేయగలను? పర్భువా, అది చేయుట నాకు ఇషట్ము లేదు. నా
జీవితము, నా హృదయము నీకు తెలుసు. నేను దానిని తపప్క చేయాలి. దేవా, దానిని
చేయుటకునీవునాకుసహాయముచేయుమనిపారిథ్సాత్ను. మరియునాసవ్బుదిధ్పై నేను
ఎనన్ ఆధారపడకుండా, నీ వాగాద్నముపై ఆనుకొనునటుల్, నాకు కృపనిముమ్. యేసు
నామములో.ఆమేన్.
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198 కొనిన్ నిమిషములు, మీలో పర్తి ఒకక్ నిజముగా గౌరవముగాయుండండి. ఈ
జన స హములో,అకక్డ సీత్లుమరియుపురుషులు రొచ్నియునాన్రు, సందేహము
లేదు, వారు రోగులైయునాన్రు. ఇకక్డ ఎంతమంది రోగులు, బాధించబడుచునన్
వారుయునాన్రో, మీ చేతులను ఎతిత్ చెపప్ండి, “నాకు దేవుడు అవసరము?” ఇపుప్డే
తినన్గామీచేతులనుఎతత్ండి, “నాకుదేవుడుఅవసరము.”
199 ఇపుప్డు, ఎకుక్వ మంది నాకు తెలియదు. ఇకక్డే రొచ్నియునన్ ముగుగ్రు
కురర్వాళుళ్నాకుతెలియదు.నాకుతెలుసు, అకక్డడౌఆయనభారయ్ రొచ్నియునాన్రు.
ఈమె సహోదరి ర్ అనుకొంటాను. నాకు నిశచ్యముగాతెలియదు. అది నిజమేనా,
సహోదరి ర్? దానికి బయట, నేను డగలిగినంత వరకు, వేదిక నొదద్ సోదరుడు
మైక్, నీకుతెలుసు.అంతమటుట్కే.
200 అయితే, పరలోకపు తండీ, సొదొమ నొదద్ ఖచిచ్తముగా ఆయన చేసినటుల్గా, ఈ
దినమున ఆయన తనున్ తాను ఋజువు చేసుకొంటాడు. దానిని ఆయన వాగాద్నము
చేశాడా? [సంఘము“ఆమేన్”చెపిప్ంది—ఎడి.] తనున్తానుపర్తయ్కష్పరుచ్కొంటాడు!నీవు
దానినినముమ్తావా? [“ఆమేన్”]
201 ఇపుప్డు, నీవు విశావ్సమును బటిట్ పారిథ్ంచినటెల్తే! ఇపుప్డు తరిక్ంచుటకు
పర్యతన్ముచేయవదుద్, “పర్ధానయాజకుడిగానేనుఎలాఆయననుతాకగలను?”
202 ఇపుప్డు, బైబిలు చెపిప్ంది, కొతత్ నిబంధనలో, “ఇపుప్డే ఆయన
పర్ధానయాజకుడైయునాన్డు. మెలీక్సెదకు యొకక్ కర్మము చొపుప్న, ఆయన
పర్ధాన యాజకుడిగా, ఆయన కొనసాగుతాడు. ఆయన ఎలల్పుప్డు మన
పర్ధానయాజకుడైయునాన్డు. అకక్డ ఆయన తపప్ ఏయితర పర్ధానయాజకుడు లేడు.
దేవునికి మరియుమనుషుయ్లకు మధయ్ ఏ మధయ్వరిత్యు లేడు, కీసుత్యేసు అను నరుడు
తపప్.” అది నిజము. ఆయన ఒకక్డుమాతర్మేయునాన్డు, మరియుఆయన నినన్, నేడు,
నిరంతరముఏకరీతిగాయునాన్డు.
203 ఇపుప్డు ఆయన అదే పర్ధాన యాజకుడిగా నిలిచియునన్టెల్తే, బైబిలు చెపిప్ంది,
“మనముమనవాయ్ధులు, బాధల దావ్రా ఆయననుతాకవచుచ్ను,” ఆ సీత్ ఆయనయొకక్
వసత్పు చెంగును తాకినటుల్గా, నీ విశావ్సమును ఈ రాతి ఆయనను తాకవచుచ్ను,
మరియు శరీరములోయుండగా పర్వరిత్ంచినటుల్గా, అబాహాము యొకక్ సిం ర
వనము నొదద్, మానవ శరీరములోయునన్టుల్గానే, ఆయన అదే పర్కారము ఇపుప్డును
పనిచేసాత్డు. నీవు దానిని నముమ్తావా? [సంఘము “ఆమేన్” చెపిప్ంది—ఎడి.] దానిని
ఆయన చేసాత్డని వాగాద్నము చేసియునాన్డు. అవసరతలోయునన్ ఎవరైనా, కేవలము
పారిథ్ంచండి.మరియునేను—నేను…
204 అది నేను చెపిప్నటుల్గా, ఒక వరమనగా ఏదో నీవు ఒక కతిత్ని తీసుకొని, మరియు
దానితోదీనినికోయుటకాదు,నీవుదానినికోయగలవు;లేకనీవుదీనినికోయగలవు,నీవు
కోరినదానినినీవుకోయగలవు.అదిఒకదేవునియొకక్వరముకాదు డండి.కాదు.
205 ఒక దేవుని వరమనగా, నీవు ఒక విధముగా, మారగ్ములో నుండి నినున్
నీవు తొలగించుకొనుటయే. వరములు మరియు పిలుపులు, దేవుని యొకక్
ముందు నిరణ్యమైయునన్ది. “వరములు మరియు పిలుపులు మారుమనసుస్తో
పర్మేయము లేనివి.” నీవు దానితో జనిమ్ంచియునాన్వు. ఒక చినన్ గేరు పైకి నినున్
నీవు లోనికి లాగుకొనవచుచ్ను, కాని నీవు పెడలు మీద కాలు పెటట్లేవు. డండి?
దేవుడు దానిని నడపవలసియునన్ది. నినున్ నీవు మారగ్ము నుండి, బయటకు
తొలగించుకొనవలసియునన్ది.
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206 నీ విశావ్సము దానిని నడిపించగలదు, నా విశావ్సము కాదు. నాదేమనగా
మారగ్ములోనుండి దానిని బయటకు తొలగించుటయే. ఈ దినమున యేసుకీసుత్
జీవించుచునాన్డని,నీహృదయమంతటితోనముమ్తావా?
207 నీ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడవదుద్, నీవంటావు, “సరే, ఇపుప్డు డు, సోదరుడా,
నేను చాలా తీవర్మైన సిథ్తిలోయునాన్ను. నీకు నేను తెలియదు. నేను ఈ చకాల
కురీచ్లోయుండియునాన్ను,నేనుయుండియునాన్ను…”
208 నీవుఏసిథ్తిలోయుండియునాన్నేనులెకక్చేయను,ఆయన మిమీదభౌతికమైన
శరీరములోయుండగా, ఖచిచ్తముగా ఏమి చేసియునాన్డో, దేవుడు ఇపుప్డు దిగి వచిచ్
దానినే చేయడేమో డు. ఏకముగా ఆయనను నముమ్చునన్ ఒక భాగముగా, నీ
శరీరములో, నా శరీరములో ఆయన చేసాత్డు, ఎందుకంటే ఆయన దానిని చేసాత్నని
వాగాద్నముచేశాడు.
209 ఇపుప్డుఎవరోచెపిప్నదానిపైఆధారపడవదుద్, “ఓ, అది—అదిమనసుచదువుట,”
అనివారుదానినిపిలుసాత్రు.యేసుదానినేచెపాప్డు,ఆయనఒకజాతకముచెపేప్వాడని,
“ఒక దయయ్ము,” అని వారనాన్రు. అయితే ఆయన దేవుని కుమారుడైయునాన్డు,
కారణముఆయనవాగాద్నముచేయబడినదేవునివాకయ్పర్కారమైయునాన్డు.
210 ఇపుప్డు, నేను చెపిప్నటుల్గా, మన—మన సథ్లములలో, మేము అకక్డకు వచిచ్
పర్జలపైచేతులనుఉంచనవసరములేదు, గతరాతిమేమువారిపైచేతులుంచాము,కాని
మీరు కలిగియుండవలసిన ఒకటి మాతర్మే, అదే విశావ్సము, విశావ్సము దావ్రా దానిని
అంగీకరించుము.ఇంకాదేనిదావ్రాకాదు…

“సరే,ఇపుప్డుఅదిఎలాసంభవిసుత్ంది?”అనిచెపప్వదుద్.
211 అదిఎలాజరుగుతుంతోనేనుమీకుచెపప్గలిగినటెల్తే, అపుప్డుఅదిఎంతమాతర్ము
విశావ్సముకాదు.అదిఎలాజరుగుతుంతోనాకుతెలియదు.నాకుతెలియదు,కానినేను
దానిని నముమ్తాను దేవుడు ఒక పాపిని ఎలా రకిష్సాత్డో నాకు తెలియదు, కాని ఆయన
దానిని చేసాత్డు. ఈ కారయ్ములలో ఏదైనా దేవుడు ఎలాగు చేసాత్డో నాకు తెలియదు,
కాని నేనుఅదిఅంగీకరిసాత్ను. ఆయనదానినిచేసాత్డు, అదేమారగ్ము. ఏలయనగానేను
దానినివివరించలేను. అదిఎనన్ వివరించబడదు. ఎవ వివరించలేరు. ఏలయనగా
నీవువివరించినటెల్తే,అపుప్డుఅదిఎంతమాతర్మునువిశావ్సముకాదు.
212 దేవుడు మరియు కీసుత్, ఎలా ఒకే వయ్కిత్, నేను డలేను, కాని వారు ఒకే వయ్కిత్.
లేఖనము చెపిప్ంది. సరే, నీవు దానిని వివరించలేవు, కాని, వారు ఒకక్టే. “నా తండి
నాలోయునాన్డు, ఆ కియలు చేయునది నేను కాదు, నాలోయునన్ తండి. నేను ఆయన
కియలు చేయనటెల్తే, అపుప్డు నేను ఆయన వాడను కాదని, అది పుతుంది. కాని
నేను ఆయన కియలు చేసినటెల్తే, అపుప్డు నేను ఆయన వాడనని, ఆయన తనున్ రిచ్
సాకష్మిసాత్డు.”
213 సరే, ఇపుప్డుఅదేకారయ్మైయునన్ది, ఖచిచ్తముగాఅదేకారయ్ము.మీరునమిమ్నటెల్తే,
ఆయననినన్, నేడు,నిరంతరముఏకరీతిగాయునాన్డు.
214 అకక్డ తినన్గా నా ముందు ఒక మనిషి రొచ్నియునాన్డు, అతడు నలల్ని
వెం కలను కలిగియునాన్డు. అతని చేతికి గడియారముపెటుట్కొనాన్డు; నలల్టి టు
ధరించాడు. అతడు కళళ్జోడు పెటుట్కొనాన్డు. తినన్గా మీరు ఇకక్డ సినటెల్తే,
రొచ్ని కళుళ్ సుకొని పారథ్న చేయుటను మీరు సాత్రు. ఆ మనిషి నాకు

తెలియదు. నాకు అతడు తెలియదని పరలోకపు తండికి తెలుసు. అయితే ఒకక్
నిమిషము, నేను అతనిని డగోరుచునాన్ను, ‘కారణము అతడు అకక్డ రొచ్ని,
ఎంతోయధారథ్ముగాయునన్టుల్ కనబడతాడు. నేను చెపిప్నపప్టి నుండి, ఆ మనిషి తన
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కనున్లు సుకొని పారథ్న చేయుచునాన్డు. ఆ మనిషి నాకు కొతత్వాడైయునాన్డు,
నా చేతులకు, అతడు నాకు తెలియదు. ఆ మనిషి దేవునికి తెలుసు, మరియు ఆయన
నాకుదానిని బయలుపరుచ్తాడు. బైబిలులోని ఆవాగాద్నము నిజమైయునన్టెల్తే, అతడు
ఎందుకు కళుళ్ సుకొనియునాన్డో, దేవునికొరకుపారథ్న చేసుత్నాన్డో, ఆయననాకు
బయలుపరచ్గలడు.మీరుదానినినముమ్తారా?[సంఘము“ఆమేన్,”చెపిప్ంది—ఎడి.]
215 అయాయ్, నీవు దానిని నముమ్తావా? నీవు కళుళ్ తెరిచి తినన్గా ఇకక్డ డు. నీవు
దానిని నముమ్తావా?మంచిది. ఇపుప్డుమీకుతెలుసు, నేను నినున్ ఎరుగను. నీవునాకు
కొతత్వాడవైయునాన్వు.కానినీవుదేవునికితెలుసు.ఇపుప్డుఅతడుఏడుచ్ట,దుఃఖించుట
పారంభించాడు. కారణము దేవుడు అతని మనవికి జవాబు ఇవవ్బోవుచునాన్డని నేను
చెపప్గలను, డండి, కారణము, ఆ వెలుగు, అదే అతనిని తాకినది; చీకటి నుండి
వెలుగుగామారింది. డండి?
216 ఇపుప్డు ఆ మనిషి పారథ్న చేయుచునన్ది, తన పర్కక్న రొచ్నియునన్ ఈ చినన్
బాలునికొరకు.అదిఅతనిసొంతకుమారుడు.అదినిజము.ఇపుప్డుఆచినన్బిడడ్ కడుపు
జబుబ్తోబాధపడుచునాన్డు, ఇంకాఅతనిపేవులలో డాబాధయునన్ది. అది నిజము.
అదినిజము.
217 వారు ఇకక్డి వారు కాదు. నీవు ఆరిజోనావాడివికాదు. నీవు కాలిఫోరిన్యానుండి
వచాచ్వు. నిజము.నీవుఒకసేవకుడవు, నీసహవాసముఅసెంబీల్స్ఆఫ్గాడ్తోయునన్ది,
అదిసతయ్ము.రెవరెండ్మెక్కెగ్నీపేరు,లేకరెవరెండ్కెగ్,అదినిజము.అదినిజమేనా?
నీచేతినిఇలాగుఆడించు. ఇపుప్డునీచినన్బాలుడుసవ్సథ్పడబోవుచునాన్డు. డు?నీ
విశావ్సము!
218 ఇపుప్డు ఏమిటి? అకక్డ చేతులను ఎతిత్న మనిషియునాన్డు. అతడు నాకు
తెలియదు,నేనుఅతనికితెలియదు.కానిఅదిఏమైయునన్ది?అతడుపర్ధానయాజకుని
కలుసుకొనాన్డు. ఇపుప్డు, డండి, అతడు తన సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడలేదు. ఇపుప్డు
అతడు తపప్క ఏమి చేయాలి, అతడు ఇపుప్డు ఏమి చేశాడు? అతనికి చెపప్బడినది,
సతయ్మైయునన్దని అతడు తపప్క నమామ్లి; కారణము నేను అతనికి తెలియదు. అది
నిజము.
219 ఇకక్డ, ఇకక్డే ఒక సీత్, ఆ దిగువన నాముందు రొచ్నన్ది, ఆమె డా,
తలవంచియునన్ది. ఆమెకాయ్నస్ర్వాయ్ధితోబాధపడుచునన్ది. ఆమె డాకాలిఫోరిన్యా
నుండివచిచ్ంది. ఇదిఆమెతపిప్పోదనినేనుఆశిసాత్ను.మిస్ఆడమ్స్. అదిఆమెపేరు.నా
జీవితములోనేనుఎనన్ ఆమెను డలేదు.అవును.అదినిజము.
220 ఆ వెనుక తినన్గా అకక్డ ఒక సీత్ రొచ్నన్ది. నేను సరిగాగ్ ఆమె వైపు వేలు
పలేను, కాని వెలుగు ఆమె పై వేలాడుచునన్టుల్గా నేను సాత్ను. ఆమె చాలా

ఇబబ్ందిలోయునన్ది. ఒకటి, ఆమె మెడలో బాధను కలిగియునన్ది. మరొకటి, ఆమెకు
ఆతమ్ సంబంధమైనఇబబ్ందులునాన్యి. ఆమెఇబబ్ంది కలత చెందుట. ఆమెకుకుటుంబ
సమసయ్లునాన్యి;ఆమెకుమారెత్ఇంటినుండిపారిపోయింది.అదినిజము.అదిసతయ్ము.
అది నిజమేనా? ఆమె తన చేతులను ఎతిత్యునన్ది. శీర్మతి. మిలల్ర్. అది నిజము. నీవు
నముమ్తావా? దేవుడు ఆమెను ఇంటికి పంపుతాడు, నీ దేహమును బాగు చేసాత్డు.
ఇపుప్డు,నాజీవితములోనేనుఎనన్ నినున్ డలేదు.ఆమెసం రణ్ముగా,మొతత్ము
కొతత్ వయ్కిత్.
221 ఇకక్డ శోతలలో ఒక సీత్ రొచ్నియునన్ది. ఆమె ఇకక్డ వయ్కిత్ కాదు, ఆమె డా
కాలిఫోరిన్యానుండివచిచ్ంది. ఆమెకాయ్నస్ర్వాయ్ధిని కలిగియునన్ది,మరియుఅదిఆమె
రొముమ్పైయునన్ది. ఆమె రొముమ్నకు శసత్ చికితస్ జరిగియునన్ది, మరియు అది మరొక
రొముమ్లోనికి వెళిళ్ంది నిజము.మిస్కాలివ్న్. అది నిజము. దేవుడునినున్బాగుచేసాత్డని
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నముమ్తావా?నీవునముమ్తావు. ఓ సీత్, నేనునీకుకొతత్వాడను, నీవునాకుతెలియదు. అది
నిజము. డండి?ఆమెకాయ్నస్ర్తోయునన్ది.

దేవుడుఇకక్డహాజరైయునాన్డనినీవుతెలుసుకోవాలి!
222 అకక్డ ఒక సీత్ తినన్గా ఆమె పర్కక్నే రొచ్నన్ది. ఆమె పేరు శీర్మతి. హారిస్. ఆమె
నాకు పరి రణ్ముగా ఒక కొతత్ వయ్కిత్. కాని ఆతమ్, ఈ సీత్ని తాకినపుడు, ఆమెయు ఆ
సీత్తో పాటు జాలిపడడ్ది. ఆమె కాలిఫోరిన్యా నుండి వచిచ్ంది. అది నిజము. ఆమె
భుజములబాధతోయునన్ది. అది నిజము. దేవుడునినున్ సవ్సథ్పరుచ్తాడని నముమ్తావా?
అది సతయ్మైతే, నీ చేతిని ఎతుత్ము, ఆ పర్కారముపర్జలు నినున్ సాత్రు; పరి రణ్ముగా
కొతత్ వయ్కిత్.
223 నీ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడవదుద్, అది ఏమి చేయగలదు? నీవు దానిని వివరించలేవు.
అది ఒక నమమ్లేని నిజం. అది వివరణకు అందదు. ఆ పర్జలను అడుగుము; నా
జీవితములోనేను ఎనన్ వారిని డలేదు, వారిని రిచ్ నాకు ఏమియుతెలియదు.
అదిఆలాగునేఈ టములోముందుకువెళుతుంది.
224 కాని, ఇపుప్డు డు, నీ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడవదుద్. కాని ఆయన ఏమి చేసాత్నని
వాగాద్నము చేశాడో, దానిపై ఆనుకొనుము. అది మానవ శరీరములో జీవించుచునన్
అదే ఆతమ్యైనటెల్తే, ఆ మనిషి వెనుక గుడారములో రొచ్నన్ శారా నవివ్యునన్దని
ఎరిగెను. అది నిజమేనా? మరియుఈ పర్పంచము అగిన్తో నాశనము చేయబడుటకు
ముందు, ఆయన వాగాద్నము చేశాడు, అపుప్డు మనుషయ్ కుమారుడు అదే పర్కారము
పర్తయ్కష్పరచ్బడతాడు, మనుషయ్ కుమారుడిగా (పర్వచనాతమ్కమైనది), ఈ రాతి ఆయన
మనతోయునన్టుల్గా, మానవ శరీరములో తనున్ తాను పర్తయ్కష్పరుచ్కొంటాడు, అపుప్డు
చేసియునన్టుల్గా, ఇపుప్డుఏఘడియలోమనముజీవిసుత్నాన్ము?సరిగాగ్నాశనమునకు
దగగ్రగాయునాన్ము.
225 సేన్హితుడా, ఇక ఎంతమాతర్ము, ఒక పాపిగా అకక్డ నిలబడియుండవదుద్.
నీవు ఆయన సనిన్ధిలోయుండగానే, యేసు కీసుత్ను అంగీకరించుము. ఇపుప్డు,
నీకు తెలుసు, సాధారణముగా సేవకులు బర్తిమిలాడుట, కథలు చెపుప్ట, అమమ్
చనిపోయింది, వెళిళ్పోయింది, అది ఆచారమైయునన్ది. అది మంచిదే. కాని మనము
అమమ్ చనిపోయింది, అనే ఆధారముపైరాము. నా తలిల్ డా చనిపోయింది; నా తండి
డా చనిపోయాడు. మనముజాఞ్నయుకత్ముగా పైకి వసాత్ము, కాని లోక పాపమును

తీసివేయుటకై,దేవుడు,యేసుకీసుత్గాతనున్తానుపర్తయ్కష్పరుచ్కొనుట,అనేఆధారముపై,
మనము వచిచ్ పాయశిచ్తత్ముపై నమమ్కముంచాలి. మరియు ఆయన తన వాకయ్మును
ఋజువుచేసియుండగా…
226 నీవు ఏ సంఘుమునకు వెళాళ్వో నాకు లెకక్ కాదు, మెథడిషుట్, బాపిట్షుట్, కాథలిక్,
పెసిబ్టేరియన్, లేక ఏ సంఘమునకు వెళళ్కపోయినా నాకు లెకక్కాదు, నీవు దానిని
వేరుగాగర్హించియునాన్వనిఒపుప్కొనన్టెల్తే,మరియునీవుఎనన్ తిరిగిజనిమ్ంచలేదని
ఎరిగియునన్టెల్తే, కాని ఇపుప్డు దానిని అంగీకరించగోరినటెల్తే, ఇపుప్డు ఆ వాగాద్నము
ఇపుప్డు నీవు నింపబడకపోయినటెల్తే, టములు ముందుకు వెళుళ్చుండగా, నీవు
నింపబడతావు. ఆ ఆధారముపై నీవు అంగీకరించగోరినటెల్తే, నీవు నీ పాదముల మీద
నిలబడతావా, తినన్గా నీవు నిలబడిన చోటనే, ననున్ దేవునికి పారథ్న చేయనిముమ్, పర్తి
ఒకక్ ఇకక్డ,దానినిఎరిగినవారు…
227 నీ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడవదుద్ సరే “నేను భాషలతో మాటాల్డియునాన్ను,” అని
చెపప్వదుద్ అది దానితో చేయునది ఏదియులేదు. నాకునుభాషలుమాటాల్డుటయందు
నమమ్కమునన్ది.
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228 మాంతికులు, దయయ్ములు భాషలతో మాటాల్డుటను, దానికి అనువాదము
చేయుటనునేను శాను.అదినిజము.ఇకక్డయునన్మిషనరీలనుఅడగండి,మనము
కనుగొనగలము, కీచ్సోదరుడా, అది సతయ్మని నీకుతెలుసు.వారుభాషలతోమాటాల్డి
మరియుఒకమనిషి పురెలోని రకత్మునుతాగి, దయయ్మును పిలుచుట నేను శాను.
నిశచ్యముగా, వారు ఒక పెనిస్ల్ ను కిందయుంచినపుడు, అది పైకి లేచి అనయ్ భాషలు
వాయుటను నేను సియునాన్ను; మరియు మాంతికుడు, లేక త వైదుయ్డు, పైకి
నిలబడి,దానినిఅనువదించుటనునేను శాను.
229 కాబటిట్ భాషలుమాటాల్డుట, నీవు పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియునాన్వనుటకుఋజువు
కాదు. అలాగైతే, నీవు భాషలతో మాటాల్డి వాకయ్మును నిరాకరించినటెల్తే, ఎకక్డో ఏదో
అకక్డతపుప్నన్ది.నిజము.హ-హనిజము,నీసవ్బుదిధ్పైఆధారపడవదుద్.
230 మీలోఎవరో, “నేనుకేకలువేశాను.”అంటారు.నేను కేకలువేశాను.కానిదానిపై
ఆధారపడవదుద్.
231 అనిన్ రకముల దయయ్పు శకుత్లు కేకలు వేయుట మరియు బిగగ్రగా అరచుట
నేను శాను. మహమమ్దీయులు అరచి బిగగ్రగా కేకలు వేసి చివరకు, వారి చేతుల
గుండా దులను ఈ వైపు నుండి ఆ వైపునకు లాగుచునాన్రు. ఇండియా దేశములో,
నేను శాను. వారు అరు త్, పైకి కిందికి ఎగురు , యేసుకీసుత్ను నిరాకరి త్,
గాలములతోనీటిబంతులనుతీసుకొని,వాటినివారిచరమ్ముగుండానెటిట్,మండుచునన్
నిపుప్కొరివిలపైనడుసుత్నాన్రు, నిజము.
232 డు, నీ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడవదుద్, కాని వాకయ్ము మీద ఆధారపడుము.
బైబిలుతో నీ జీవితము, దానిలోని పర్తిమాటను నముమ్టకు సరి గనటెల్తే నీవు దానిని
నమమ్గోరినటెల్తే, మరియు ఆయన చితత్మును నీ దావ్రా పనిచేయుటకు ఇషట్పడినటెల్తే,
కారణము నీవు దేవునిలో ఒక భాగము కాగలవు. అలాగైతే నీవు నిలబడి చెపుతావా,
“సోదరుడా, ఇపుప్డే నేను దానిని అంగీకరిసుత్నాన్ను.” నీకు వందనములు. నీకు
వందనములు. దేవుడు నినున్ దీవించును గాక, దేవుడు నినున్ దీవించును గాక, దేవుడు
నినున్ దీవించునుగాక. దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక. దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక.
నిలబడు నేయుండండి, ఈయధారథ్మైన వారందరిని, దేవుడు మీకు దయచేయును
గాక…
233 నీవంటావు, “బానాహ్ం సోదరుడా, నేను ఒక సంఘ సభుయ్డను, నేను నిజముగా
ఒక పెంతెకొసుత్ను; అది నిజముగా చెపప్వలసి వచిచ్నపుడు, నేను వాకయ్మునంతా
నముమ్ట సతయ్మైయునన్ది, నేను దానిని సరిగాగ్ చేయలేకపోయాను. కాని నేను దానిని
చేయగోరుచునాన్ను. నీవు నాకు సహాయము చెయియ్ నా కొరకు పారిథ్ంచుము. నేను
నిలబడి చెపప్గోరుదును,…” నీవంటావు, “మంచిది, సంఘములో రొచ్నియుండగా
నేనుఆలాగుయుండియునాన్ననిసాకష్ మిచాచ్ను,” కాని నీకుతెలుసానీహృదయములో
కాదు, నీవు యధారథ్ముగా లేవని డా దేవునికి తెలుసు, డు, కాబటిట్ కేవలము
ఎందుకు నిలబడ డదు నీ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడవదుద్, కాని దేవుని వాకయ్ముపై
ఆనుకొనుము.
234 మరికొంతమంది నిలబడతారా? ఎవరైనను నిలబడవచుచ్ను? పర్భువు నినున్
దీవించును, పర్భువు నినున్ దీవించును, పర్భువు నినున్ దీవించును, నీవు. “దేవా,
నాకు సహాయము చేయుము.” పర్భువు మీ అందరిని దీవించును గాక. అది మంచిది
నిలబడు నేయుండండి.
235 “అది నాకేదైనా మంచి చేసుత్ందా?” అంటావు. ఒకసారి నిలబడుము, అది
నిజముగా భావము కాదేమో డు, “బానాహ్ం సోదరుడా, నేను యధారథ్ముగా
యుండగోరుచునాన్ను.నేనుయధారథ్ముగాయుండగోరుచునాన్ను.
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236 ఇపుప్డు, నీ సంఘమును విడిచిపెటట్మని నేను చెపుప్ట లేదు. లేదండి. నీవు ఎకక్డ
యునాన్వో అకక్డే సరిగాగ్ నిలబడుము, నిజముగా పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడిన వయ్కిత్ ఆ
సంఘములోనేయుండును. నీవంటావు, “సరే, నా కాపరి ఏమని అంటాడో.” ఆయన
ఒక దైవజనుడైయునన్టెల్తే, నీవు దానిని చేసినటెల్తే ఆయన నినున్ మెచుచ్కొంటాడు,
అదినిజము.
237 “పర్జలుమీసత్కియలను సి, పరలోకమందునమీతండినిమహిమపరుచ్నటుల్,
మీవెలుగునుఎంతోవారియెదుటపర్కాశింపనియుయ్డి.”
238 దేవుడునినున్దీవించును.మంచిది,మీఇదద్రు, దేవుడుదీవించును,మరియునీవు,
మరియుసోదరుడా, నీవు. పర్తి ఒకక్రిని, దేవుడుమిముమ్లనుదీవించును. దేవుడునినున్
దీవించును.ఆదిగువయునన్వారిని,దేవుడునినున్దీవించును.
239 ఇపుప్డుచేతులనుఎతిత్నమీరు, చేతులుఎతిత్న తరువాతమీరుమంచిఅను తిని
కలిగియునన్టెల్తే, ఇతరులకు మీ చేతులను ఎతిత్, చేతులను ఎతిత్న తరువాత మీకు
మంచి అను తి కలిగిందని, చెపప్ండి. డండి, పర్తి చెయియ్. నిశచ్యముగా, మీరు
చేసాత్రు. డు యధారథ్ముగాయునాన్రు. మీరు నిలబడి, చెపుప్చునాన్ను,. “నేను
ఒకసాకిష్గాయుంటాను.”
240 “నా కొరకు ఇకక్డ నిలబడు వాని కొరకు, అకక్డ నేను వాని కొరకు నిలబడతాను.
మనుషులుముందు ననున్ రిచ్ సిగుగ్పడువాడు, నేనును నా తండియెదుట మరియు
పరిశుదధ్ తలయెదుటవానిని రిచ్ సిగుగ్పడతాను,” ఆయనను రిచ్ సిగుగ్ పడవదుద్.
నీ సవ్బుదిధ్పై ఆధారపడవదుద్. దేవుని యొకక్ వాకయ్ముపై ఆధారపడుము. “మనుషుల
యెదుట ననున్ ఒపుప్కొను వాడు, నేనును నా తండియెదుట ఆయన పరిశుదధ్ తల
యెదటఅతనిని రిచ్ ఒపుప్కొంటాను.”
241 మనము పారిథ్ంచక ముందు, అకక్డ ఇంకా ఎవరైనాయునాన్రా? అలాగైతే,
మన తలలను వంచుదాము. సహోదరీ, పర్భువు నినున్ దీవించును. నిశచ్యముగా,
దేవుడు నినున్ దీవించును మరియు నీవు, సోదరుడా, నిశచ్యముగా. మనము తలలు
వంచుచుండగా, మరొకరునాన్రా? పర్భువు నినున్ దీవించును, నినున్. ఇపుప్డు, అది
సతయ్ము,మీరుఇంక నిలబడుచునాన్రు.మేముఒకక్ కష్ణమువేచియుంటాము, ఒకక్
కష్ణము. సోదరుడా, పర్భువు నినున్ దీవించును. పర్భువు నినున్ దీవించును చెపప్ండి,
“దానికి ఏదైనాఅరథ్మునన్దా?చెపప్ండి ‘దేవుడునినున్ దీవించును’?” అదినాదీవెనలను
మీపైఉచచ్రించుటైయునన్ది.దేవుడుమిముమ్నుదీవించునుగాక.
242 రొచ్నుటకు సథ్లము లేకుండా ఆ గోడల చు ట్ నిలబడియునన్ మీలోకొందరు,
మీ చేతులను ఎతుత్తారా, “దేవా, అది నేను, నేను,” అని చెపప్ండి? దేవుడు నినున్
దీవించును, సోదరుడా. దేవుడు నినున్ దీవించును, మరియు నీవు; నీవు, సహోదరీ;
మరియునీవు,నాసహోదరుడా;నీవు,నాసహోదరీ.
243 ఓ, పరిశుదాధ్తుమ్డు, శోతల మీద మాధురయ్ముగా కదలాడుచునాన్డు, నీవు దానిని
సృశించగలవా? ఆ వేదిక మీదయునన్ యవవ్నసుథ్డా, పర్భువు నినున్ దీవించును. ఆ

లన,దేవుడునినున్దీవించును.యవవ్నసుథ్డా,దేవుడునినున్దీవించును.అవును.
244 ఓ, పరిశుదాధ్తుమ్డా, మా హృదయములలో ఇపుప్డు తాజాగా కదులుము. పర్భువా,
మాపొరపాటుల్ పించుము.మా సవ్బుదిధ్పై, మాసొంత తరక్ములపై ఆధారపడము.
కాని మేము నీ మీద ఆధారపడతాము, కారణము ఈ దినమున సతయ్మని ఋజువు
చేయబడిన, దైవిక వాగాద్నములోమేమునిలబడియునాన్ము. ఏ తరక్మునకైనను పైగా,
నినున్ నీవు తెలియపరుచ్కొనాన్వు. దానిని మేము తరిక్ంచలేము లేక వివరించలేము.
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అయితేఇపుప్డుతినన్గానీవుమామధయ్కువచిచ్యునాన్వు,నీవుఇకక్డయునాన్వనిమాకు
తెలియపరుచ్కొనాన్వు,మరియుసీత్లు,పురుషులుదానినినమిమ్,అంగీకరించుచునాన్రు.
245 దేవా,వారిలోపర్తిఒకక్రినినీరొముమ్లోనికితీసుకొనండి,అగిన్మంటలుదాటిపోవు
వరకు, యుగముల బండలో వారిని దాయుము. పర్భువా, మేము కాలిపోవుటకు
నియమించబడియునన్ది. అది మాకు తెలుసు. మేము తిరిగి సొదొమలోయునాన్ము.
“అయితే నీతిమంతులు దుషుట్లతో పాటు నశించరు.” పర్భువా, నీ పిలల్లను నీవు
పిలుసాత్వు. నీవు లోతుతో చెపాప్వు, “ఇకక్డ నుండి వెళిళ్పో, బయటకు వెళుళ్.” దేవా,
నేను పారిథ్సాత్ను, ఈ రాతి వారు ఎకక్డ నిలబడియునాన్రో నిశచ్యత లేని వారు, ఆ
సిథ్తిలోయునన్పర్తిఒకక్ …
246 దేవా, ఒకే మారగ్మునన్ దారిలో వెళు , ఒక అవకాశమును వారు
తీసుకొనకుందురు గాక. ఎరర్ని దీపము మీదుగా పరుగెతుత్ అవకాశమును వారు
తీసుకొనకుందురు గాక, వారు సరైన మనసుస్తోయునన్టెల్తే, కారణము వారు
చంపబడవచుచ్ను. అపుప్డు నితయ్తవ్పు గమయ్ముపై ఒక వయ్కిత్, ఎలా ఒక అవకాశమును
తీసుకొనగలడు, కేవలము ఊహి త్, తలపో త్, కారణము ఏదో సంఘమునకు లేక
ఒక శాఖకు చెందినందు వలల్, అధికారము లేకుండా ఎలా సాహసానికి వెళతారు?
నిజముగా వారు వెళళ్లేరు. అపుప్డు యుండియునన్టుల్గానే, ఇపుప్డును దేవుని
వాకయ్ముయుంటుందని, ఈవాగాద్నములుఎలాపర్తయ్కష్పరచ్బడతాయో, ఎందుకువారు
గర్హించలేదు? “అపొసత్లిక యుగము వెళిళ్పోయింది,” అంటునాన్రు, తండీ, వారికి
సహాయముచేయుము.యేసు కీసుత్ నామములోమీలో నేనువారిని నీకు అపప్గిసాత్ను.
ఆమేన్.
247 నా సహోదరుడా, సహోదరీ నీకు వందనములు. మిముమ్లను నా సోదరుడా,
సహోదరీఅనిపిలుచుట,నాకుఎంతోసంతోషము.
248 గురుత్ంచుకోండి, నేనుచెపిప్న పర్తిమాటకు, తీరుప్ దినమునదేవుడుననున్ జవాబు
దారిగా చేసాత్డు. ఈరాతి నేనుబోధించిన సమసత్మునకు, నేను తపప్క జవాబుచెపాప్లి.
దానిని నేను ఎరుగుదును. మరియు చినన్పప్టి నుండి, ఈ సువారత్ను నేను బోధించి,
తరువాతతోసివేయబడాడ్ను?
249 ఈ రాతి ఇకక్డ, రోగులు మరియు బాధించబడుచునన్ వారు పారిథ్ంచబడుటకు
ఎంతమందియునాన్రు?మీచేతులనుఎతత్ండి. ఇపుప్డుమరొకకారయ్మునాకుచేసాత్రా?
మీ చేతులను ఎతత్ండి. ఇపుప్డు మరొక కారయ్ము నాకు చేసాత్రా? మీరు ఒకరి మీద
ఒకరు చేతులుంచండి. సంఘములో చేసినటుల్గా, ఈ పైన వేదిక నొదద్, పర్తి ఒకక్
తలలువంచండి.
250 పియమైన దేవా, యేసుకీసుత్ నామములో, ఆయన సనిన్ధిలో, ఒక ఋజువు
చేయబడిన సనిన్ధి! బోధించబడియునన్ వాకయ్మే, నీవు నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగాయునాన్వని నిరాధ్రించియునన్ది. ఇపుప్డే దేవుని యొకక్ పరిశుదాధ్తమ్, ఈ
జన స హముపై శుదిధ్చేయును గాక, అనేకమంది వచిచ్, వారి సవ్రకష్కుడిగా నినున్
అంగీకరించారు, అనేకమంది వెనుకకు జారిపోయిన వారు, నినున్ అంగీకరించి
తిరిగి వచిచ్యునాన్రు. ఓ, దేవా యేసుకీసుత్ నామములో నేను పారిథ్సుత్నాన్ము. పర్తి
వయ్కిత్ని సవ్సథ్పరుచ్ము. నీవనాన్వు, “నమిమ్న వారి వలన ఈ చక కియలు కనబడును;
వారు రోగుల మీద చేతులుంచినపుడు, వారు సవ్సథ్తనొందుతారు,” పర్భువా, నీవు
దానిని వాగాద్నము చేశావు, మరియు నమిమ్యునన్ పిలల్లు, వారు ఒకరిపై ఒకరు
చేతులుంచియునాన్రు.
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251 సాతానా, నీవు ఓడిపోయావు, యేసుకీసుత్ నామములో ఈ పర్జలలో నుండి
బయటకు రముమ్. దేవునిరాజయ్ముకొరకు,ఈ పర్జలను వెళళ్నిముమ్,యేసునామములో,
ఆమేన్.
252 ఇపుప్డు మిముమ్ను సవ్సథ్పరేచ్వాడిగా, ఆలాగుననే మా రకష్కుడిగా, మరియు అదే
ఆధారములపై, యేసుకీసుత్ను మా రకష్కుడిగా నమిమ్న వారంద ; మీ పాదములపై
నిలబడండి, చెపప్ండి, “ఇపుప్డు నేను యేసును ననున్ సవ్సథ్పరేచ్వాడిగా, నా రకష్కుడిగా
అంగీకరిసాత్ను.” అదుభ్తము!పర్భువుకుసోత్తర్ము!పర్భువుకువందనములు!ఇపుప్డుమన
చేతులనుపైకెతిత్ ఆయనకుపాడుదాము.

నేనుఆయననుసుత్తిసాత్ను, నేనుఆయననుసుత్తిసాత్ను,
పాపులకొరకువధించబడినగొరెపిలల్కుసుత్తులు;
పర్జలంద , ఆయనకుమహిమఇవవ్ండి,
ఏలయనగాపర్తిమరకనుఆయనరకత్ముకడిగివేసింది.

253 ఓ, మీరు మంచి అను తిని పొందుట లేదా? మీ చేతులను ఆడించండి. ఓ, మై!
మరలామనముదానినిపాడుదాము.

నేనుఆయననుసుత్తిసాత్ను, నేనుఆయననుసుత్తిసాత్ను,
గొరెపిలల్ను సుత్తిదాద్ము…(గురుత్ంచుకోండి, “నినన్,
నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగాయునాన్డు,” ఆ గొరె
పిలల్యైయునాన్డు.)

పర్జలంద ఆయనకుమహిమఇవవ్ండి,
ఏలయనగాపర్తిమరకనుఆయనరకత్ముకడిగివేసింది.

254 మీరు దానిని పేమిసాత్రా? [సంఘము కేకలు వేసింది, “హలెల్ య”—ఎడి.]
ఆమేన్. మనము పైకి వెళిళ్ ఎవరితోనైనా కరచాలనము చేదాద్ము. ఇది సభ ఆరంభము,
ఇది టముబర్దధ్లగుటయైయునన్ది. చెపప్ండి, “సోదరుడా,యాతికుడా,దేవుడునినున్
దీవించును.” అది మంచిది. అది బాగుతుంది. అదుభ్తము! ఇపుప్డు దీని తరువాత
మనముగొపప్ సభను కలిగియుండబోవుచునాన్ము? [“ఆమేన్”] ఒకమంచి టమును
బటిట్ మనము దేవునికి కృతజఞ్త చెలిల్సాత్ము, ఇపుప్డు మనము ఒక గొపప్ సభను
కలిగియుండబోవుచునాన్ము.దానినినముమ్వారంద , “ఆమేన్”చెపప్ండి, [“ఆమేన్.”]

నా విశావ్సమునీవైపు సుత్ంది,
ఓ కలవ్రి (ఇపుప్డుమనముఆయనవైపు దాద్ం), గొరెపిలల్,
ఓ, దైవ రకష్కుడా,
ఇపుప్డునేనుపారిథ్ంచుచుండగావినుము,
నాపాపమంతా రముగాతీసివేయుము,
ఓఈదినమునుండి
సం రణ్ముగానీతోడుగాఉండనిముమ్!
జీవితపుచీకటిచికుక్దారినినేనుతొకుక్చుండగా,
దుఃఖములునాచు ట్ ఆవరించగా,
నీవునాకుమారగ్దరిశ్గాయుండు,
చీకటిపగలుగామారుటకుపర్తిపాదించబడుతుంది,
చింతలనుభయములనుతుడిచివేసుత్ంది,
ఓఈదినమునుండి
సం రణ్ముగానీవాడిగాయుండనిముమ్
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255 ఆమేన్! సంఘము “ఆమేన్,” చెపిప్ంది [సంఘము “ఆమేన్” చెపిప్ంది—ఎడి.]
హలెల్ య!

ఓ, ఆయననుసుత్తించండి,
పాపులకొరకువధించబడినగొరెపిలల్కుసుత్తులు;
పర్జలంద , ఆయనకుమహిమనుఇవవ్ండి,
ఏలయనగాపర్తిమరకనుఆయనరకత్ముకడిగి వేసింది.

ఎంతఅదుభ్తము!
256 మంచిదే, ఆశీరావ్దము కొరకు మనము తలలు వంచుదాము. ఎవరు దానిని
చేయుటకుఎనున్కొనబడాడ్రోనాకుతెలియదు.కాలిఫోరిన్యానుండివచిచ్న,సోదరుడు
జానీమనాదాల్,మనముమనతలలువంచియుండగా. ఇపుప్డురేపురాతిమరువవదుద్,
అదిమొదటి, పారంభమైయునన్ది. రేపు రాతి, ఇకక్డే తినన్గా, ఈ హాలులోనే, ఏడునన్ర
గంటలకు.
257 పర్భువు మిముమ్లను దీవించును గాక. దేవుని యొకక్ సనిన్ధిని మీరు
అనుభవించారా? [సంఘము “ఆమేన్” చెపిప్ంది—ఎడి.] ఆమేన్. ఇపుప్డుజానీమనకు
శెలవి త్యుండగా,మనతలలువంచుదాం. 
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