
ఒక ఖైదీ

 …పర్భువైన యేసు నామములో, ఇదివర నీవు జరిగించిన బలమైన
గొపప్ కారయ్ములను వినుటకు మరలా ఇకక్డయుండుట. మా

విశావ్సము హెచిచ్ంచబడి, మముమ్ను అభిషేకించి, మేము ఎదురు త్
నిలబడియునాన్ము. వారు అభయ్రిథ్ంచినవనీన్, వారిలో పర్తీ ఒకక్రినీ నీవు
ఎరిగియునాన్వు. విశేషముగా, పర్భువామరణమునకు సమీపముగాయునన్వారి
కొరకు, వారికి సమాధానమును తెముమ్. వారి దేహమునకు సవ్సథ్తను తెముమ్.
పర్భువా,దానినిదయచేయుము.
2 మేము ఏకముగా ఈలాగు వచుచ్టను దీవించండి. మనము—మనము
పారిథ్దాద్ము, పర్భువా, ఈ బుధవారపు టములో మేము డియుండగా,
ఎకక్డ ఇదద్రు ముగుగ్రు డియుంటారో అకక్డ నీవు మాతో యుంటావని
మేము ఎరుగుదుము. పర్భువా, ఈ రాతి నీ వాకయ్మును ఇమమ్ని, మేము నినున్
అడుగుచునాన్ము. పర్భువా,మాతోమాటాల్డండి, వింతగామాహృదయములను
వేడిచేయండి. మా ముందు ఉంచబడిన ఆ గొపప్ సమయము కొరకు, పర్భువు
యొకక్ రాకడను సమీపమైయునన్దని మేము నమిమ్యుండగా మముమ్లను
మేముఎలాకర్మశికష్ణలోయుంచుకోవాలోమేముఎరుగుదుముగాక.
3 విశావ్సమనగా భావమేమిటో, వారికి పియమైన విశావ్సమును కనుగొనుట
ఆరంభించియునన్ పర్జలను బటిట్, ఇపుప్డు నీకు వందనములు. ఇంకను మా
ముందు యుంచబడిన టములను బటిట్, నీవు ఏదో చేయబోవుచునాన్వని
ఎరిగినవారమై నముమ్చునాన్ము. పర్భువా, ఆ పాచీన దినములలో వలే,
సమయము సమీపమైయునన్దని, ఈ చివరి దినమున నీవు ఆకాశ
వాకిండల్ను విపిప్, దేవుని వాగాద్నములను కుమమ్రిసాత్వని, మేము ఆశతో
ఎదురు సుత్నాన్ము.
4 ఈ దినమున మేము చాలామంది నుండి వినియునన్టుల్గా, పర్తిచోట,
దేశముల చు ట్, అవసరతలోయునన్ మా అందరితో యుండుమని, పర్భువా,
ఈ గొపప్ కారయ్ము కొరకు ఎదురు సుత్నన్ వారి మధయ్లో, దేవునియొకక్ గొపప్
హసత్మును డాలనిమేముపారిథ్ంచుచునాన్ము.
5 మా పాపములను కష్మించుము. పర్భువా విధేయులైన సేవకులుగా,
దేవుని యొకక్ చితత్మునకు విధేయులుగా యుండునటుల్ మముమ్ను మేము
కర్మపరుచ్కొందుముగాక,నీఆతమ్దావ్రా, నీవాకయ్ముదావ్రా,మాహృదయములో
యోచించుటకుపర్యతిన్ంచనిముమ్. నినున్ వయ్కిత్గతముగాసంధించియునన్వారిని
మేము కలుసుకొనన్టెల్తే, ఎలాటి పర్జలను మేము కలుసుకొంటామో, వారి
ముఖములు తపప్క విశావ్సముతో, సంతోషముతో పైకి లేపబడతాయో, వారి
జీవితములు ఎలా సజీవమైన దేవుని వాకయ్ముగాయుండి, సరిగాగ్ వారు పర్జల
మధయ్లో నడిచినపుడు, “మనుషులంద చదవబడే సజీవమైన పతికలుగా”
యుంటాయో,తండీ,మరొకసారిదానినిదయచేయుము.



2 పలుకబడినమాట

6 పర్భువా, పరిశుదాధ్తుమ్డు, దానికై అది మాగుండా జీవి త్, మాగుండా
మాటాల్డునటుల్, మా జీవితములు ఎంతగానో నీకు సమరిప్ంచబడునుగాక.
మేము వీధులలో నడు త్, లోకముతో మా చేతులను రుదుద్ యుండగా,
మా మనసులలో మేము గురుత్చేసుకొందుముగాక. మేము పర్కక్కు దిగి, ఈ
మి మీద వారికి సథ్లమును, వారికి సరియైన సాథ్నమును ఇచుచ్దుముగాక.

మేము మరొక పర్పంచము యొకక్ పర్తినిధులమైయునాన్మని ఎరిగినవారమై,
మేము వెనుక సీటును తీసుకొందుముగాక. పర్భువా, మేము ఒక రాజయ్మును
కలిగియునాన్ము, అది అధికారములోనికి వచుచ్చునన్ది.మాగొపప్ రాజుతవ్రలో
వచిచ్, రాజయ్ములనిన్టిని తనయేలుబడిలోనికి తీసుకొంటాడు. ఆయనపాలి త్,
ఏలుబడిచేసాత్డు,ఈ మిమీదవెయియ్సంవతస్రములుమరియుసదాకాలము
ఆయనతోయుంటాము.
7 పర్భువా, దీనిని మనసులో కలిగినవారమై, మా పారథ్నా జవాబు కొరకు
మేము ఎదురు సుత్నాన్ము. మా ఒపుప్కోలువైపు మేము సుత్నాన్ము.
నీ గొపప్ చితత్మునకు విరుదధ్ముగా, మేము తలంచ డనిది తలంచినా,
చెపప్ డనిది చెపిప్నా, ఏదైనా తలంచినా,యేసుకీసుత్యొకక్ రకత్ముమముమ్ను
శుదిధ్చేయునుగాక.
8 చికాగో వెళేళ్ దారిలో ఆమెను రిచ్ ఆమె భరత్ను రిచ్, ఆ సహోదరి
చెపిప్నటుల్గా, పర్భువా, మముమ్ను నడిపించుము. మన పర్భువైన యేసును
ఎరుగనివారికి, చీకటిలో తడుములాడువారికి, వారు వెలుగు సత్ంభములుగా
యుండునటుల్, నీవు వాడుకొనగలిగే సథ్లమునకు, పర్భువైన దేవా, వారిని
నడిపించుము. నీ వాకయ్ముయొకక్ దిదుద్బాటును వినుటకు, ఈ గొపప్ గడియ
కొరకు, ఎలాగు సిదధ్పడాలో ఎరుగునటుల్, ఈ టమును నీకు అపప్గించుచు,
యేసునామములోదానినిఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.

[టేపు మీద ఖాళీగా యునన్ది. సహోదరుడు నెవిల్ వాయ్ఖాయ్నిసుత్నాన్రు—
ఎడి.]

పర్భువునినున్దీవించునుగాక.సోదరుడా,వందనములు.
9 దీనిని రిచ్ నేను కొంచెము ఎదురు డలేదు. నేను ఇంటి దగగ్ర
యుండుటను బటిట్, నేను అతయ్వసరముగా బయటకు వెళళ్నవసరము లేదని
భావించాను. నేను పారథ్నా టమునకు రాకుండా ఇంటి దగగ్ర రుచ్ని
యునన్ందుకు, నేను చాలా చెడడ్గా భావించాను. నాకై నేను, కనీసము నా
కుటుంబము ఎదురు డకుండా, ఒక విధముగా నేను లోపలకు వచాచ్ను.
నేనులోనికి వచిచ్, తినన్గా వెళిళ్పోయాను. కాబటిట్ నేననాన్ను, “నేను పారథ్నా
టానికి వెళుళ్చునాన్ను.” కనీసము రావటానికి ఆమెకు సమయము లేదు,

కాబటిట్ నేనువసుత్నాన్ననిఆమెకుతెలియదు.
10 కాబటిట్ అకక్డ ఆ సహోదరి, సహోదరునిసాకష్ మును రిచ్, సౌత్ కరోలినా
లేకనార్త్ కరోలినా, ఎకక్డోదానినివెలిగించుటను రిచ్నాకుసంతోషము.అది
గీన్విల్యైయునన్దా? [ఒక సహోదరిచెపుప్చునన్ది, “కాదు. సదరన్పైన్స్.”—
ఎడి.] సదరన్పైన్స్, అవును.



ఒక ఖైదీ 3
11 సోదరుడు లీవేల్ ఈ రోజున ఇకక్డేయునాన్డు. ఈ రోజున ఇకక్డ
బాపిత్సమ్ము ఆరాధనలో, నేను అతనికి బాపిత్సమ్మిచాచ్ను. సహోదరుడు లీవేల్,
మీకుతెలుసా,అకక్డయునన్సేవకులు,సోదరుడుపారక్ర్థామస్.
12 ఒకసారి నాకు గురుత్నన్ది, ఒక సహోదరి నీడతో ఆవరించియునన్ది. అది
గొపప్ రుజువు, సహోదరీ…పరిశుదాధ్తుమ్డు కొనిన్సారుల్, మనలను ముందుకు
వెళళ్నిచిచ్, మన విశావ్సమునుపరీకిష్సాత్డు. ఇతరుల విశావ్సానిన్ పరీకిష్సాత్డు. నీవు
తినన్గాఒకదానివైపు సుత్నన్పుప్డు, దేనినో సి,దానినిచెపుతావు. ఇతరులు
చి, దానిని డలేదంటారు, అది అకక్డ లేదని వారంటారు. డండి, కాని

అదిఅకక్డయునన్ది.
13 పౌలు మీద వేలాడుచునన్ వెలుగును ఎవరును డలేకపోయారు, కాని
అది అకక్డయునన్ది. ఆ వెలుగు పములోపరలోకమునుండి దిగివచుచ్చునన్
పావురము, యేసు మీద నిలుచుటను, సవ్యముగాయోహాను తపప్ ఎవరును
డలేదు.కానిఅదిఅకక్డయునన్ది. డండి?

14 కాబటిట్, అపుప్డు, ఈ వెలుగును రిచ్ అది ఒక అగిన్సత్ంభము వలే
యునన్దని, నేను పర్జలకు చెపుప్తునన్పుప్డు, ఎవరు దానిని నమమ్లేదు. కానీ
ఇపుప్డుయాంతికనేతర్ము,అదిఎలావచిచ్యునన్దోగురిత్ంచియునన్ది.

మరియుదురాతమ్చీకటిగాయుంటుంది.
15 అది సరిగాగ్ మన జీవితములు వలే యునన్ది, మనము నీడలము
మనము వెలుగైయునన్టెల్తే, ఈ దినము యొకక్ వెలుగుతో మన జీవితములు
సమమ్తించినటెల్తే,అపుప్డుమనమువెలుగులోనడుసుత్నాన్ము.
16 అది సరిగాగ్ పగటి వేళ నీవు బయటకు సి, “నేను రుయ్ని సాత్ను,”
అని చెపిప్నటుల్గా యుంటుంది. రుయ్ని యొకక్ నీడను నీవు సాత్వు. అది
రుయ్నియొకక్ పర్తిబింబమైయునన్ది. అదిదానికైఅది రుయ్డుకాదు. అకక్డ

ఒక రుయ్డుయునాన్డనిఅదిరుజువుచేసుత్ంది.
17 మీరు అకక్డ రొచ్ని ఫాయ్నులను వాడు , మాటాల్డుటను, నేను
సినపుడు, దాని భావము నీవు జీవించుచునాన్వు, అది కేవలము జీవితము

యొకక్నీడయైయునన్ది.
18 ఏలయనగాదానిలో చీకటి కలిగిన ఏదైనను, ఒక నీడను తయారుచేసుత్ంది.
డండి? కారణము ఒక నీడను తయారు చేయుటకు, కొంత వెలుగు, కొంత

చీకటి కావలసియునన్ది. అది మొతత్ము చీకటిగాయుండలేదు, అది మొతత్ము
వెలుగుగా యుండలేదు. అది చీకటిగా యుంటే, అది నిజముగా చీకటి. అది
వెలుగైయునన్టెల్తే, అకక్డ చీకటి లేదు, చీకటిని తయారుచేయుటకు ఏమీ లేదు,
కాని అది చీకటి మరియు వెలుగుతో మిశర్మమైయునన్టెల్తే, అది చీకటిని
తయారుచేసుత్ంది.
19 కాబటిట్ మనము నిజముగా వెలుగుయొకక్ నీడలమైయునాన్ము. ఇపుప్డు
నీవు ఎకక్డినుండో, ఒక జీవితమును పర్తిబింబించుచునాన్వు. నీవు ఒక
కైసత్వుడవైయునన్టెల్తే, ఇది ఒక నీడయై యుండి, అకక్డ ఒక చనిపోని
జీవమునన్దని, అది కేవలము రుజువు చేసుత్ంది, కారణమేమనగా ఈ జీవితము
దానిలోమరణమునుకలిగియునన్ది. డండి?కానిఅదిఒకనీడయైయునన్ది,
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కారణము నీవు జీవించు , కదులు యునన్ దేహము యొకక్ ఐదు
పంచేందియములను కలిగియునాన్వు. కాని ఇంక నీకు తెలుసు, అవి
చనిపోవుచునన్వి. అకక్డ ఎంతో ఇబబ్ంది యునన్ది. నీకు తెలుసా, అది
ఒక పర్తిబింబమైయునన్ది, డు, అకక్డ మరణము మరియు జీవము
మిశర్మమైయునన్ది.
20 భౌతికమైనది చనిపోవలసియునన్ది. కాని నీవు నీ మరత్ మైన వెలుగును,
పరలోకపు వెలుగును పర్తిబింబిసుత్నన్టెల్తే, అపుప్డు నీవు నితయ్జీవమును
పర్తిబింబించుచునాన్వు, దేవుడు. తరువాత నీవు చనిపోయినపుడు, నీవు
వెలుగు యొదద్కు వెళుళ్ట తపప్ ఇంకేమియు చేయలేవు, కారణము అదే నీవు
పర్తిబింబించియునన్ది.
21 నీవు చీకటి పర్పంచమునకు సంబంధించినవాడవైతే, నీవు దానినే
పర్తిబింబిసాత్వు, అపుప్డు చీకటి యొదద్కు నీవు వెళుళ్ట తపప్ మరొక మారగ్ము
లేదు. నీవు దానిని చేయలేవు. కాబటిట్, పరిశుదాధ్తుమ్డు వెలుగును జీవమును
పర్తిబింబించుటను ఎంతో నిశచ్యముగా, మనము సుత్నాన్ము. ఆ పర్కారమే
మరణముచీకటినిపర్తిబింబిసుత్ంది.
22 ఇకక్డ ఆ రెం యునన్వి. బహుశా ఈ వారము యొకక్
అంతములో ఆదివారమునకు, ఆ చినన్ ఫొటోను పెదద్ సైజులోనికి మేము
తయారుచేసుత్నాన్ము,ఆపర్కారముఅదిపర్కటనబోరుడ్పైయుంచబడుతుంది.
23 అకక్డే, నీ చితర్ము పర్కటన బోరుడ్పై వేలాడుతుంది. నీవు దానిని
గమనించియునాన్వోలేదోనాకుతెలియదు.

ఒక వారము కితము, జమైకాలో, నేను సువారత్ పర్కటించుచుండగా…
మేము టేపులను పర్పంచమంతటా పంపుతాము. మరియు ఏడు ముదర్లు,
జమైకాలోని సాథ్నికుల యొదద్కు, ఎంతో రములోనికి వెళిళ్ంది. ఎంతో
మారు ల పాంతములోనికి వెళిళ్ంది. అకక్డ నీలి పరవ్తములపైయునన్ ఆ
ఆదిమ వాసులునాన్రు. ఆ సాథ్నికులు కొనిన్సారుల్, మనము ఇచిచ్న టేప్ రికారడ్ర్
ను తిపుప్ యుండాలి. తరువాత, పర్తి కొనిన్ నిమిషములకు, ఎవరో దానిని
తిపాప్లి.
24 ఈగుంపువారు చినన్ ఆరువోలుట్ల బాటరీని కలిగియునాన్రు, టేప్ రికారడ్ర్
నుఆడించుచునాన్రు,మరియువారంద ఏకముగా రొచ్ని,ఈరాతిఇకక్డ
మనమునన్టుల్గా, ఆముదర్లగురించివినుచునాన్రనినేనునముమ్చునాన్ను. నేను
మాటాల్డుచుండగా, అగిన్సత్ంభము, ఆ గదిలోనికిరావటమువారుగమనించారు,
అది కదులు తినన్గా ఆ టేప్ రికారడ్ర్ పై నిలిచింది. మరియు వారు వెళిళ్
కెమెరాతెచిచ్, దాని చితర్మునుతీసియునాన్రు. సరిగాగ్ అదే, అగిన్సత్ంభముఅకక్డ
యునన్ది, తినన్గాఇకక్డనువేలాడుచునన్ది. కాబటిట్మేముదానినిపెదద్దిగాచేసి,
ఆపర్కారముమీరు డగలుగునటుల్,పర్కటనబోరుడ్పైయుంచుతాము.
25 దేవుని యొకక్ కృప ఈ దినమున, మనలను ఆయన సనిన్ధిలోనికి
తెచిచ్యునన్ందుకు, మనము ఎంతో కృతజుఞ్లమైయునాన్ము. ఇపుప్డు ఇంకా
ఎనోన్విషయములనుబటిట్మనముకృతజుఞ్లమైయునాన్ము.
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26 నేను ఇకక్డ కొనిన్ వాతలను, ఏదైనా నేను మాటాల్డిన దానిపై వాతలను
కనుగొనగలిగినటెల్తే, లేక ఏదైనా నేను కనుగొనగలిగినటెల్తే, నేను ఆ వెనుక ఒక
పుసత్కములో ఒక అంశమును వాశాను. నేను ఒక దానిని కనుగొనగలిగినటెల్తే,
బహుశా పర్భువు, ఏదైనా చెపుప్టకు, నాకు దేనినైనా ఇసాత్డు, మనము
పారిథ్ంచుచుండగా.

ఇపుప్డు,మనముఆదివారముకొరకుఎదురు సుత్నాన్ము.
27 నేను వరత్మానములు మాటాల్డుచునాన్ను, మరియు ఆదివారము, “నాకు
మొరర్పెటట్నేల? పర్జలతో మాటాల్డి ముందుకు వెళళ్మని చెపుప్,” అను అంశము
మీద,మిముమ్లనుఇకక్డఎకుక్వసేపుయుంచాను.
28 ఆదివారము సవ్సథ్తా టమునన్ది, రోగుల కొరకు మనము పారథ్న
చేసాత్ము. మీరు రోగులయొదద్కు రండి, మనముపారిథ్ంచినపుడు, వారు సవ్సథ్త
పొందకపోయినటెల్తే, అకక్డ తపప్క ఒక కారణము యుంటుంది. పర్భువు
చితత్మైనయెడల, ఆదివారము ఉదయమున, నేను ఒక చినన్ పర్సంగమును
చేసాత్ను. కాబటిట్ నేను సవ్సథ్త టమును కలిగియుండి, పర్జలందరి కొరకు
పారిథ్సాత్ను. ఆదివారముఉదయమున బిలీల్పాల్ గాని మరి ఎవరైనా, ఆలయము
తెరవబడినపుడు, పర్జలు వచుచ్చుండగా, వారు ఎపుప్డు లోనికి వచిచ్నా, వారికి
పారథ్నాకారుడ్లనుఇసాత్రు.
29 ఇపుప్డు నేను పర్యతిన్సాత్ను, ఏ కారణముల చేత కొందరు పర్జలు
సవ్సథ్తనొందరో,దేవుడునాకుకొంతఅంతర్దృషిట్నిఇచాచ్డనినేనునముమ్తాను.
అది అవగాహన లేకపోవుట అని నేను నముమ్తాను. బహుశా, ఆదివారం
ఉదయమున,పర్భువుచితత్మైనయెడల,నేనుదానిమీదమాటాల్డతాను.
30 ఇపుప్డు, బుధవారము రాతి పారథ్నా టము, చాలా చినన్ టము,
మనమంతాఏకమైపారిథ్సాత్ము,ఒకరితోఒకరముసహవాసముచేసాత్ము.
31 కొనిన్సారుల్, ఈ దినమున నేను కనుగొనన్ అతి గొపప్ విషయములలో ఒకటి
ఏదనగా, యదారధ్త లోపించుటయే అని, నేను నముమ్చునాన్ను. డండి?
డండి? దేవుడు ఈ దినమున యేమి చేశాడో, జాన్ వెసీల్ దినములలో

చేసియుంటే, లేకమారిట్న్ థర్కాలములోచేసియుంటేఏమయేయ్ది? ఇపుప్డు
ఆయన చేయుచునన్ కారయ్ము, సంఘము దావ్రా, ఆతమ్ దావ్రా, పర్తి కదలిక
రుజువుచేయబడింది,దానియొకక్ రసాయనముగురిత్ంచబడాలి. దేవునియొకక్
వాకయ్ముఅదినెరవేరకముందుదానినిచెపుప్చునన్ది,దానిని పర్కటించుచునన్ది.
తరువాత దానిపై కదిలి, పర్వచి త్, ఆయన చెపిప్న దానినే పుతునన్పుడు,
ఖచిచ్తముగా ఆయన ఏమి చెపాప్డో, అది పరి రణ్ముగా నెరవేరుచునన్ది.
మనము ఇంక రొచ్ని సోమరితనముతో ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ము.
“మంచిది, ఆ భావము అది నేనేనా? మొతాత్నికి దాని భావము సంఘమని
ఆశచ్రయ్పోతునాన్మా? లేక నేను నిజముగా దానిలో చేరచ్బడియునాన్నా, అని
ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్నా?” ఆదివారము ఉదయమున, ఆ నియమములలో
కొనిన్టిపైమాటాల్డతాను,అదికొంచెముమనలనువెలిగిసుత్ంది.
32 ఈ రాతి, ఇకక్డకు రాకముందు, ఒక దానిని కనుగొని, దానిని శాను.
నేననుకొనాన్ను, “నేను అకక్డకు వెళిళ్నపుడు, ఒకవేళ సహోదరుడు నెవిల్, ‘లేచి
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మాటాల్డండి,’ అని చెపిప్ రోచ్వడం జరిగితే?” డండి? “నేను రొచ్ని కొనిన్
లేఖనములువాసుకొనుటమంచిదనిఅనుకొంటాను.” కారణమునాకుతెలుసు,
ఆయనఒకచకక్నిసోదరుడు-ఆయననుమనముమెచుచ్కొంటాము.
33 వాకయ్ము కొరకు మనము పారిథ్ంచక ముందు, అకక్డ ఇదద్రు సోదరులను
గురిత్ంచాలని నేను కోరతాను, కనీసము నేను వారి యొకక్ పేరల్ను సహితము
పిలువలేను.వారుఇకక్డయునాన్రు,నాసేన్హితులు.వారుసువారత్పొలములో
బయటకు వెళుతునన్ సేవకులు మరియు సువారిత్కులు. వారు టేపు దావ్రా
వరత్మానమునువినాన్రు. వారుబయటశాఖాసంఘములలోయునాన్రు, ఇదద్రు
యవవ్నసుథ్లు,వారిలోఒకరుఎంతఆసకిత్గాయునాన్డంటే, ఒక టముయొకక్
ముగింపులో, చివరకు య్సాన్ విమానముమీద వచాచ్డు. నేను బిజినెస్ మెన్స్
బేక్ ఫాస్ట్ లో యునాన్ననుకొంటాను. ఆ యవవ్నసుథ్డు, చకక్ని యవవ్నసుథ్డు
అకక్డకువచాచ్డు.
34 వారు కానాస్స్ నుండి వచాచ్రు. నేను వారికి వివాహము చేయాలని
ఎంతో రము నుండి ఇకక్డకు వచాచ్రు. నేను దానిని మెచుచ్కొంటాను. నీ
పారథ్నలయందుతగినంతగానమమ్కముంచినవారు,దేవుడునీపారథ్నవింటాడని,
జవాబిసాత్డని నమిమ్కయుంచిన వారిని రిచ్ తలంచుట; యవవ్నసుథ్లు వారి
జీవితమును పారంభించుచునాన్రు. నేను వారికి వివాహము చేయాలని వారు
నినన్ ఇకక్డకు వచిచ్నపుడు, ఇండియానారాషట్ చటట్ము కోరునదేమనగా, వారికి
రకత్ పరీకష్లు సహితము అవసరమని నేను కనుగొనాన్ను, వారికి వివాహము
జరిగించుటకు ముందు, వారు డు దినములు వేచియుండవలసి వచిచ్ంది.
కాబటిట్శుకర్వారముఉదయమువరకువారికివివాహముజరిగించబడలేదు.
35 ఆచివరలోయునన్మనసోదరునినేనుఅడుగుతాను,అతనుఎవరో, అతని
పియమైనచినన్సీత్,మరియుతరువాతసోదరుడు.
36 [ఆ సోదరుడు చెపుప్చునాన్డు, “బెనాహ్ం సోదరుడా, నీకు వందనములు.
ఇకక్డ ఉండుట గొపప్ భాగయ్ము. మరియునేను సహోదరుడురోగర్ ఓ నీల్ ను
కనస్స్ లో నివసిసుత్నాన్ను, ఒక సువారత్కునిగా సువారత్ పొలములో పర్యాణి త్
ఉంటాను, ‘యేసులో విశావ్సం దావ్రా యేసు రకిష్ంచును, సవ్సథ్పరుచును అని
చె త్ ఉంటాను…?…’ నేను ఎలల్పుప్డు పర్యాణాలు చే త్ ఉంటాను…?…
ఈమె నా కాబోయే భారయ్ పాటికా బౌన్. మేము శుకర్వారము వివాహము
చేసుకొనబోవుచునాన్ము. ఇతడు నా సహ సువారిత్కుడు మరియు జత
పనివాడు, పేరు రొనీన్ హంట్, ఇకక్డ చివరలో ఉనాన్డు. మరియుఈమె ఇతని
యొకక్ కాబోయే భారయ్ కారెల్…?…మరియు ఇకక్డ ఈ రాతి ఉండుటకు
సంతోషముగాఉనాన్ము.”—ఎడి.]
37 మీకు చాలా వందనములు. నిశచ్యముగా ఈ యవవ్న పర్తినిధులను
పర్భువైన యేసు పనికొరకు, వారి పనిలో వేగిరపరుచ్టకు దేవుని దీవెనలను
వారిపై కోరుచునాన్ను. పర్భువు యొకక్ రాకడ కొరకు కనిపెటుట్చుండగా,
యవవ్నసుథ్లు, యవవ్న సీత్లు, కీసుత్ను సేవించుటకు, వారి హృదయములలో
ఉదేద్శించుటను చుట,ఈరీతిగాపైకిలేచుటను చుట,నాహృదయమును
పులకింపచేసుత్ంది; నేను ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను. నా సహోదరుడా, నా సహోదరీ,
పర్భువుమిముమ్నుసమృదిధ్గాదీవించునుగాక.
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38 ఇపుప్డుమనముఆచినన్ గర్ంథములోనికి తిరుగుదాము, నేను ఎనన్ నా
జీవితములోఆగర్ంథములోనుండిమాటాల్డలేదు,దానిలోఒకేఅధాయ్యమునన్ది,
అదేఫిలేమోనుగర్ంథము.
39 నేను కొంచెము ఐరిస్ వాడను, కొనిన్ పళళ్ను వాటి సాథ్నములో
పటుట్కొనుటకు,నా కింద పళళ్ చు ట్ ఒక వైరుయునన్ది. కొనిన్సారుల్ ఈ పేరల్ను
నేను సరిగాగ్ ఉచఛ్రించలేను, అవి ఏమైయునన్వో నేను ఎరిగినపప్టికీ, నాకు
విదయ్ లేని కారణమున, కొనిన్సారుల్ నేను వాటిని సరిగా ఉచఛ్రించలేను. కాబటిట్
“ఫిలేమోను,” అని ఎవరో వెనుక చెపాప్రు, అది సరియైన ఉచాఛ్రణ అని నేను
అనుకొంటాను.
40 ఇపుప్డు, మొదట వచనము, దాని నుండి ఒక మాట గానీ, రెండుమాటలు
గానీనేనుతీసుకొంటాను.

కీసుత్యేసుఖైదీయైన,పౌలు,…
41 పర్భువుచితత్మైన,ఒకఅంశముగాఈరాతినేనువాడుకొనబోయేదిఅదియే:
ఒక ఖైదీ.
42 ఇపుప్డు, పౌలు తనున్ తాను ఒక ఖైదీగా సంబోధించుకొనుచునాన్డు,
నీవు దీనిని కనీసము ఊహించుట కషట్ము. ఒక సవ్తం డుగా పుటిట్న మనిషి
పరిశుదాధ్తమ్తోనింపబడియునాన్డు,కానిఇంక అతనుతనున్తాను “ఖైదీగా”
పిలుచుకొనుచునాన్డు.
43 కొరింథీయులను సంబోధిసుత్నన్పుప్డు, “యేసుకీసుత్ అపొసత్లుడైన పౌలు,”
అని మనము కనుగొంటాము. మరొకసారి, “యేసుకీసుత్ దాసుడైన పౌలు,
దేవుని చితత్ము వలన,” అని తిమోతితో మాటాల్డుచునన్పుప్డు, ఒకొక్కక్రితో
వేరువేరుగా, ఇకక్డ ఫిలేమోనుతో మాటాల్డుచునన్పుప్డు, అతడనాన్డు,
“యేసుకీసుత్ ఖైదీయైన పౌలు.” “పౌలు ఒక అపొసత్లుడు,” ఒక రాతి నేను దాని
మీదబోధించగోరుచునాన్ను. “పౌలు, ఒకదాసుడు,”మీదబోధిసాత్ను. తరువాత,
“పౌలు, ఒక ఖైదీ.”
44 కాని, ఈ రాతి, ఈ అంశములలో ఒక దానిని సరిగాగ్ తీసుకొనుటకు, కొనిన్
గంటలు పడుతుంది, “పౌలు, ఒక ఖైదీ,” అను అంశమును ఈ రాతి నేను
తీసుకుంటాను:ఒకఖైదీ.

ఇపుప్డుఒకక్ కష్ణముతలలువంచుదాము.
45 పర్భువైన యేసు, ఏ మనిషియైనా భౌతికమైన సామరథ్ ముతో, ఈ బైబిలు
యొకక్ పుటలను వెనుకకు లాగవచుచ్. కాని పరిశుదాధ్తుమ్డు మాతర్మే, అది
ఉదేద్శించబడినదానికి, దానిని వెలుగులోఅనువదించును. ఇది ఏమైయునన్దో,
ఆయన వచిచ్, దానిని గర్హించుటకు, మాకు సహాయము చేయాలని, మేము
అడుగుచునాన్ము, ఈ గొపప్, బలమైన పర్వకత్, పౌలు సంబోధించిన దానిని,
ఇంకను అతడు తనున్ తాను, “ఒక ఖైదీ,” అని పిలుచుకొనుచునాన్డు.
మేము ఆయన కొరకు కనిపెటుట్చుండగా, పరిశుదాధ్తుమ్డు దీనిని మాకు
బయలుపరుచ్నుగాక,యేసునామములోఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
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46 నేను ఊహించగలను, పౌలు ఈ ఉతత్రానిన్ ఫిలేమోనుకు వాసినపుడు, ఒక
ఖైదీగా అతడు జైలులో రొచ్నియునాన్డు, ఆ పటట్ణము యొకక్ చెరసాలలో
రొచ్నియునాన్డు. అతని యొకక్ సిథ్తిని బటిట్, వాకయ్భావము ఏమిటో అతడు

ఎరిగియునాన్డు. అతడు ఇనుప కడీడ్ల దావ్రా ముటట్డి వేయబడియునాన్డు.
ఎవరైనాఅతనినిసేవ్చఛ్గావిడిచిపెడితేతపప్,అతడుసేవ్చఛ్గాబయటకువెళళ్లేడు.
ఒక ఖైదీగా యుండుట అనగా ఏమిటో అతడు ఎరిగియుండెను. మరలా, ఈ
అపొసత్లుడు ఖచిచ్తముగా తన పర్సుత్తపు సిథ్తిని రిచ్, భౌతికముగా జైలులో
రుచ్ండుటను రిచ్ సంబోధించలేదు కానీ అతను ఆతమ్ను రిచ్, అతని

ఉనికిని రిచ్, అతని చితత్మును రిచ్, యేసుకీసుత్కు ఖైదీగా యుండుటను
రిచ్,అతడుసంబోధించుచునాన్డనినేనునముమ్చునాన్ను.

47 మనకు ఇషట్మైన నిరణ్యమును తీసుకొనుటకు, ఒక సేవ్చాఛ్ సమమ్తితో
డిన నైతిక బాధయ్తగల కరత్గా మనమందరము జనిమ్ంచియునాన్ము. దేవుడు

నాయ్యముగా దానిని చేశాడు. కారణము, పర్తి మనిషిని ఆయన అదే అదే
ఆధారముపైయుంచవలెను,లేనిచోమొదటమనిషినిఆయనతపుప్ఆధారముపై
ఉంచినటేల్, అదేమనగా సేవ్చాఛ్ సమమ్తితో డిన నైతిక బాధయ్తపై అతడు
ఉంచబడాడ్డు. డండి? ఈ రాతి సరిగాగ్ మనము ఆదాము మరియు హవవ్ల
వలేయునాన్ము. అకక్డ వేరైనది లేదు, తపుప్ మరియుఒపుప్ మనలో పర్తీ ఒకక్రి
ముందు ఉంచబడింది. మరణము మరియు జీవము, మనము మన ఎంపికను
చేయవచుచ్;దానినిచేయుటనీఇషట్ము. డండి?
48 ఆ విధముగానే ఆదాముమరియుహవవ్ ను చేశారు, డండి, వారు తపుప్
ఎంపికను చేశారు. దానిని బటిట్, మొతత్ం మానవాళినంతటిని మరణము కింద,
మరణపుజరిమానకిందయుంచారు.
49 తరువాత దేవుడు మానవ పములో దిగి వచిచ్ మరణమును భరించి,
మరణముయొకక్ జరిమానానుచెలిల్ంచాడు. ఇపుప్డుఆయనఏలికను, విడుదల
పొందుగోరువారు,సవ్తం లుగావెళళ్వచుచ్ను.
50 ఇపుప్డు, ఆదాము మరియు హవవ్ను తీసుకొనన్, అదే విధానములో
మనలను ఆయన తీసుకొనన్టెల్తే, మనలను దేని దావ్రానో లాగి, “నీవు కోరినా
లేక కోరకపోయినా నినున్ రకిష్సాత్ను,” అని అంటే, అపుప్డు ఆయన ఆదాము
మరియు హవవ్ను తపుప్ ఆధారముపై యుంచియునాన్డు, డండి. కాని
మనలో పర్తీ ఒకక్రు, ఈ దినమున, మరణము మరియు జీవము మధయ్ ఎంపిక
చేసికొనవలసియునన్ది.మనముదానినిచేయగలము.
51 నేను ఇపుప్డే చెపిప్నటుల్గా, నీవు ఖచిచ్తముగా ఏ వైపునయునాన్వో,
నీ జీవితము రుజువు చేసుత్ంది. నీవు ఏ వైపున యునాన్వని చెపిప్నా నేను
లెకక్చెయయ్ను, నీవు ఏమి చేసాత్వో, పర్తిరోజు, నీవు ఏమైయునాన్వో అదే
రుజువుచేసుత్ంది. పాత సామెత మీరు వినాన్రు, “నీ జీవితమే ఎంతో బిగగ్రగా
యుంటుంది,నీసాకష్ మునునేనువినలేను.” డండి, నీచరయ్లేఎంతోబిగగ్రగా
యుంటాయి.
52 నేను ఎలల్పుప్డు కేకలు వేయుటయందు, ఎగురుటయందు
నమిమ్కయుంచను.కానినేనుఎలల్పుప్డుచెపాత్ను, “నీవుజీవించుచునన్దాని కంటే
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ఎతుత్గా ఎగరవదుద్, ’ఏలయనగా పర్పంచము దానిని గమనించుచునన్ది.” నీవు
డు? నీవు తపప్క నీవు జీవించినంత ఎతేత్ ఎగురు, కారణము ఎవరో నినున్

గమనించుచునాన్రు.
53 పర్జలు సంఘమునకు రారు. అనేకమంది, దానిని చేయరు. వారిలో
సంఘమునకు రానివారు, యదారథ్వంతులునాన్రు. వారు సంఘములో ఎంతో
చెడును సియునాన్రు, చివరకువారుదానితో చేసేది ఏమీలేదు. అనేకసారుల్,
దానిమీదచపప్టితలంపుతోమనముమాటాల్డుచునాన్ము,నీవుకనీసమువారిని
నిందించలేవు, డండి,కారణముపర్జలపర్వరత్ననుబటిట్,వాళుళ్తముమ్నుతాము
కైసత్వులమని పిలుచుకొంటారు. పర్పంచమునకు అతిపెదద్ అడుడ్ బండగాయునన్
వారెవరనగా, తాము కైసత్వులమని చెపుప్కొను వారి ఒపుప్కోలుకు భినన్మైన
జీవితమునుజీవించుసీత్,పురుషులు.ఖచిచ్తముగాసతయ్ము.
54 తీరుప్నొదద్ నిరాశలు ఉండబోవుచునన్వి. ఒక పాపి, ఒక దగాడు, ఒక
వయ్భిచారిణి, ఒక దొంగసారాయి వికర్యించేవాడు, “నితాయ్గిన్లోనికి పొండి,”
అను వారి శికష్ను వినుటకు, వారు నిరాశ చెందరు. అతడు నిరాశ చెందడు.
కానీ ఒకరకమైన సంఘ ఒపుప్కోలు వెనుక, తనున్తాను దాచుకొనుటకు
పర్యతిన్ంచువాడే, ఆ కురర్వాడే తీరుప్ దినమున నిరాశ చెందబోవుచునాన్డు.
డండి? ఒక కైసత్వుడిగా చెపుప్కొం , మరొక రీతిగా జీవించువాడు

అతడు అలాటి ఒపుప్కోలును కనీసము చేసి, దానిని పారంభించి, మరొక
భినన్మైన జీవితమును పారంభించుట కంటే, అతడెనన్ ఆ ఒపుప్కోలును
చేయకుండుటయేమంచిది. నేనుఒకకైసత్వుడననిచెపుప్కొను ,మరొకరీతిగా
జీవించువాడే,మనముకలిగియునన్అతిగొపప్అభయ్ంతరపరచుబండ.
55 ఎలల్పుప్డు, అదుభ్తములను చేయుటకు నీవు ఎంత శకిత్ని కలిగియునాన్వో
అని, నీ జీవితమునకు తీరుప్ తీరుచ్కొనవదుద్. వాకయ్ములో మనకు ఎంత
జాఞ్నమునన్దనిమనకుమనముతీరుప్తీరుచ్కొనలేము.కానిఎలల్పుప్ వెనుకకు
సి, నీ జీవితముయొకక్ లెకక్నుతీసుకొని, పర్సుత్తమునీజీవితముఏరకమైన

ఫలమునుఫలించుచునన్దో చుకొనుము. డండి?
56 కొదిద్ కాలము కితము, ఆరిజోనాలోని ఫినిక్స్ లోని బిజినెస్ మెన్స్ మీటింగ్
లో కీసుత్ యొకక్ పర్తిబింబము, కైసత్వ జీవితమును పర్తిబింబించుటను రిచ్
నేనుబోధించియునన్టుల్గా. నేనుకెంటకీక్లోజనిమ్ంచాననిచెపాప్ను, విశేషముగా
నేను బాలుడుగా యునన్పుప్డు, అది చాలా పురాతన సథ్లము. ఈ కురర్వాడు,
ఎనన్ మనముకలిగియునన్టుల్గాఇంటినికలిగియుండలేదు,ఇకక్డమనము,
చకక్నిసీత్లువారివెం కలనుసరిదిదుద్కొనుటకుఅదద్ములనుకలిగియునాన్ము,
కాని ఇతడు ఒక చినన్ అదద్మును కలిగియునాన్డు, అది బయట చెటుట్కు
కటట్బడియునన్ది. అకక్డవారితలిల్, తండిసాన్నముచేయుబలల్యునన్ది. ఆచినన్
పాతఅదద్ము సి,అకక్డేవారుతలదువువ్కొంటారు.
57 నిజానికి అలాటి గృహమునే మేము కలిగియునాన్ము. పిలల్లమైన మేము,
ఎవరైనాఅదద్ము డాలనుకొంటేఆ బలల్ మీదకుఎకిక్దానిని సాత్ము, నేను
ఒకసారి దానిని చెతత్లో నుండి ఏరి తెచిచ్పెటాట్ను. అది కెంటకీక్లో కాదు, అది
ఇండియానాలోని,యుటికాపైక్వదద్.
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58 ఇపుప్డు,ఈచినన్బాలుడుఎనన్ అదద్మును సియుండలేదు. కాబటిట్,
అతడు తన అమమ్మమ్ను దరిశ్ంచుటకు, పటట్ణమునకు వచిచ్యుండెను. అమమ్మమ్
ఇంటిలో పెదద్ అదద్మును కలిగియుండెను, అతడుమరొకబాలుడుతన ఎదురు
నిలబడియుండుట సెను. ఇతడు పరుగెతుత్చునన్పుప్డు, ఆ చినన్ బాలుడును
డాఅదద్ములోపరుగెతెత్ను. కాబటిట్ఈచినన్బాలుడుఏమిచేసాత్డో డాలని

అతడు ఆగాడు. అతడు ఆగినపుడు, ఈ బాలుడు డా ఆగాడు. అతడు తన
తలనుపర్కక్కు తిపిప్నపుడు,ఈకురర్వాడు డాతలనుపర్కక్కు తిపెప్ను. అతడు
తనతలనుగోకినపుడు,ఈచినన్బాలుడునుతనతలనుగోకెను.చివరగా,దానిని
పరీకిష్ంచుటకు దగగ్రగా వెళాళ్డు. చు ట్ తిరిగాడు. ఆశచ్రయ్ముగా, అతని తలిల్,
అతని అమమ్మమ్ అతనిని గమనిసుత్నాన్రు. అతడనాన్డు, “ఎందుకు, అమమ్, అది
నేను” అనాన్డు.
59 కాబటిట్, నేననాన్ను, “మనము డా ఒక దానిని పర్తిబింబించుచునాన్ము.”
డండి?మనజీవితముపర్తిబింబించబడుచునన్ది.

60 ఇపుప్డు, మనము నోవహు దినములలో జీవించియుంటే, మనము ఎవరి
పకష్మున నిలబడేవారము? మోషే దినములలో మనము ఎవరి పకష్మున
నిలబడేవారము?పర్వకత్యైనఏలీయాకాలములో, పర్పంచమంతటాఅధునాతన
జనముగా, అధునాతనయెజెబెలు వలే అగాధములోనికి వెళిళ్నపుడు,యెహోవా
సేవకులందరినీ లోక విధానములో ఆమె వదిలించుకొనన్పుప్డు, నీవు ఎవరి
పకష్మున నిలబడేవాడవు? సంఘము మరియు యాజకులంద ఆమెకు
మొకుక్చుండిరి. నీవుపేరుపర్ఖాయ్తల వైపునిలబడేవాడవాలేక ఏలీయాపకష్మున
నిలబడేవాడవా?
61 పర్భువైన యేసు దినములలో, ఈ పేరు పర్ఖాయ్తులు లేని వయ్కిత్ని రిచ్
తలంచినపుడు, పర్పంచముదావ్రావిదయ్నభయ్సించనివయ్కిత్, ఆయనఏపాఠశాలకు
వెళిళ్నటుల్, ఏ వేదాంత పాఠశాలకు ఆయన వెళిళ్నటుల్ వారు కనుగొనలేదు.
తరువాత “అకర్మమైనజనమ్,” అనుపేరుతోపెంచబడినవాడు. ఆయనబయటకు
వచిచ్, వారికి నేరప్బడిన దానికి వయ్తిరేకముగా, సువారత్ను బోధించుచునాన్డు.
మరియుసేవకులను,వారిసంసథ్లనుదోషులుఅనితీరుప్చేయుచునాన్డు.
62 అపుప్డు, సంసథ్లు ఒక పర్కటన చేసియునన్వి, “ఎవరైనను కనీసము ఈ
పేరుగాంచిన పర్వకత్ మాటలు వినుటకు వెళిళ్నటెల్తే, అటిట్వారిని మేము సమాజ
మందిరములలో నుండి వెలి వేసాత్ము,” అనాన్రు. అది ఒక నైతిక పాపము.
అందుకు వారు లెకక్ చెపప్వలసియునన్ది. కేవలము గొరెపిలల్ రకత్ము కింద
మాతర్మేవారుఆరాధించగలరు. వారుఈబలిఅరప్ణ దగగ్రకురావలసియునన్ది
లేనిచోవారుబహిషక్రించబడినవారు,అదిఎలాటిగొపప్సంగతి.
63 ఈ మనిషి అలాటి దానిని లెకిక్ంచలేదు. ఇంక ఆయన పరి రణ్ముగా
లేఖనముతోయునాన్డు, అయితేవాళుళ్ దానిని ఎరిగినమారగ్ములోకాదు. నీవు
ఎవరి పకష్ము వహించేవాడవు? డండి? ఇపుప్డు, నీవు జీవిసుత్నన్ జీవితము,
అపుప్డు నీవు ఏమి చేశావో దానిని పర్తిబింబిసుత్ంది, కారణము నీవు ఇంకను
అదే ఆతమ్తో నింపబడియునాన్వు. డండి? ఇపుప్డువారితోనీవువారి పకష్ము
తీసుకొంటే, అపుప్డు నీవు దానిని చేసియుండేవాడవు, ఏలయనగా ఇపుప్డు
నీలోయునన్అదేఆతమ్,అపుప్డుయునన్పర్జలలోయునన్ది. డండి?
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64 దయయ్ముఎనన్ తనఆతమ్నుతీసుకోడు;వాడుఒకమనిషినుండిమరొక
మనిషిలోనికివెళతాడు.
65 దేవుడు ఎనన్ తన ఆతమ్ను తీసుకొనడు. అది ఒకరి నుండిమరొకరికి
వెళుతుంది. డండి?
66 కాబటిట్, ఏలీయామీదయునన్ అదే ఆతమ్, ఎలీషామీదికి వచిచ్ంది. అదే ఆతమ్
బాపిత్సమ్మిచుచ్యోహానుమీదికివచిచ్ంది.
67 పరిశుదాధ్తుమ్డు, కీసుత్ మీదయునాన్డు, మరలా శిషుయ్ల మీదకు వచాచ్డు,
ఇంకా కిందకు, పర్జలమీదకు వ త్నేయునాన్డు. దేవుడుఎనన్ తన ఆతమ్ను
తీసుకొనడు.

కాబటిట్, ఎంపికచేయటానికిఅకక్డేమనమువిడవబడాడ్ము.
68 ఇకక్డ పౌలు దేనిని రిచ్యైనా విచారించుట గానీ, లేక తాను ఒక ఖైదీగా
యునాన్నని బాధపడు చెపుప్ట గానీ నేను డను. కానీ తనున్తాను
సంబోధించుకొనుచునాన్డు…పౌలు ఈ ఉతత్రానిన్ కలముతో వాశాడని నేను
నముమ్తాను, దానిని వాయుటకు పరిశుదాధ్తుమ్డే కారకుడయాయ్డు. బహుశా,
ఈ రాతి వరకు, పౌలు దీనిని ఎందుకు చేశాడో పుటకు, మన అంశము
నుండి, దాని సందరభ్మును తీయుటకు కారణము, అది లేఖనానుసారమైనది,
మరియు లేఖనానుసారమైనది నితయ్మైయునన్ది. ఈ చెతత్తోయునన్ చెరసాలలో
రొచ్ని, తన సహచరుడైన, సోదరునికి, అతడు “యేసుకీసుత్ యొకక్

ఖైదీ” అని వాయుచునాన్డని నేను నముమ్తాను. కాబటిట్, ఆయన చు ట్
ఏమియునన్దో, చుట దావ్రా దానిని వయ్కత్పరుచ్చునాన్డు. ఇపుప్డు, అతడు
జైలులోయునాన్డు, ఈ కీసుత్ యొకక్ సేవకునితో, అతనితోయునన్ ఒక
పరిచారకునితో. అతడు మాటాల్డుచునన్ది అది కాదు. యేసుకీసుత్ యొకక్
వాకయ్మునకు అతడు ఒక ఖైదీగాయునాన్డని, అతడు మాటాల్డుచుండెను,
కారణముకీసుత్వాకయ్మైయునాన్డు.
69 పౌలు, అతని దినమున ఒక గొపప్ వేదాంత పండితుడైయునాన్డు. అతడు
గొపప్ ఆతమ్ను కలిగియుండెను. అతని దినమునయునన్ అతి గొపప్ పాఠశాలలో
ఒకదానికి వెళిళ్, అతని దినమునయునన్ గొపప్ పండితుడైన గమలీయేలు అను
పేరు గలిగిన మనిషి దావ్రా అతడు తరీఫ్దు పొందియునాన్డు. ఉదాహరణకు
మనము చెపుప్నటుల్, వీటిన్, లేక బాబ్ జోన్స్, లేక ఒక గొపప్ ల సిదాధ్ంతపు
పాఠశాల. ఒక వాకయ్ పరిచారకునిగా అతడు నేరిప్ంచబడాడ్డు. అతడు బాగా
చదువుకొనాన్డు, చురుకైనవాడు, ఒక గొపప్ ఆశగల తెలివైన బాలుడు, బహుశా
ఒకదినమునతనపర్జలకుఒకయాజకుడిగాగానీలేక ఒక పర్ధానయాజకుడిగా
గానీమారతాననిఅనుకొనాన్డు.
70 అతడు ఒక ఆశను కలిగియునాన్డు. తరువాతఈగొపప్ ఆశను బటిట్ సేత్,
అతని జీవితమంతా తరీఫ్దు పొందియునాన్డు, బహుశా ఎనిమిది లేక పది
సంవతస్రముల వయసుస్ నుండి ముపప్యి, ముపప్యి ఐదు సంవతస్రముల
వయసుస్ వరకు తరీఫ్దు పొందాడు, అతడు కళాశాల విదయ్ను, ఉనన్త విదయ్లో
పటట్భ డయాయ్డు, అతడు అనిన్ డిపొల్మాలను, సమసత్మును కలిగియునాన్డు,
సేవకులతో యె షలేములోని యాజకునితో సహితము మంచివాడిగా
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నిలబడియునాన్డు. అతడుఅతనికి అపప్గించబడిన వయ్కిత్గతమైనఆదేశములను
కలిగియుండెను,ఈగొపప్సౌలుకుఅపప్గించబడాడ్యి, “దమసుక్కువెళిళ్, అతడు
చెపేప్దానికివయ్తిరేకముగాదేవునినిఆరాధించేవారిని,బంధించిజైలులోపెటాట్లి.”
అతడుకోరినటెల్తే,వారినిమరణమునకుఅపప్గించటానికిఅతడుఆదేశములను
పొందాడు.అతడుగొపప్ఆశనుకలిగియునాన్డు.
71 ఇపుప్డు, అతడు దేనికొరకు తరీఫ్దుపొందాడో, వాటనిన్టిని దేవుడు అతని
నుండి తీసివేసెను. డండి? అతనియొకక్ ఉదేద్శము కొరకు, తన తండి తన
డబుబ్ను ఖరుచ్ పెటిట్యునాన్డు, తన తలిల్ మరియు తండియొకక్ ఉదేద్శములనీన్
అతని నుండి తీసివేయబడాడ్యి, కారణము దేవుడు అతని కొరకు ఒకదానిని
కలిగియుండెను. అందుచేత, అతడు తన జీవితములో కలిగియునన్ ఉదేద్శము
నుండి, ఒకఖైదీగాయునాన్డు,మరియుయేసుకీసుత్కుఖైదీగామారాడు,ఆయన
వాకయ్మైయునాన్డు.
72 దమసుక్ మారగ్ము పౌలును మారిచ్వేసింది. బహుశా, పదకొండుగంటల
సమయములో అతడు వెళు యుండగా, అతడుమొతత్బడాడ్డు. ఒక సవ్రము
ఈలాగుచెపుప్టవినాన్డు, “సౌలా, ననున్ఎందుకుహింసించుచునాన్వు?”అతడు
పైకి శాడు, మళీళ్ పైకి శాడు, ఒక దుడైయుండి, ఆ అగిన్సత్ంభము
పర్భువైయుండిఇశాయేలుపర్జలనునడిపియునాన్డని అతడుఎరిగియుండెను.
అదిఏమైయుండెనోఅతడుఎరిగియుండెను.
73 గురుత్ంచుకోండి, ఈ హెబీయుడు దేనినైనా, “పర్భువు”, అని ఎనన్
పిలిచియుండలేదు, పెదద్ అకష్రాలలో L-o-r-d, పర్భువు, ఎలోహిం, అది అదేయై
యునన్దని తృపిత్ చెందితేనే తపప్, కారణము అతడు తరీఫ్దు పొందిన వేదాంత
పండితుడు.అతడుపైకి సినపుడు,ఈవెలుగునుఅతడు శాడు,ఆవెలుగే
అరణయ్ము గుండా ఆయన పర్జలను నడిపియునన్ది, అతడనాన్డు, “పర్భువా,”
ఎలోహిం,పెదద్అకష్రాలలోL-o-r-…“పర్భువానీవుఎవరవు?”
74 “నేను యేసును” అని చెపుప్ట ఈ వేదాంత పండితునికి తపప్క ఎలాటి
ఆశచ్రయ్ముగా యుంటుంది, ఆయనకే అతడు వయ్తిరేకమైయునాన్డు. ఎలాటి
మారుప్! ఓ, అది తపప్క ఎంత భయభాంతిగా యుండియుంటుంది. అతని
ఉదేద్శములనిన్టినీ, ఒకక్సారిగా కనుగొనన్పుప్డు, అకసామ్తుత్గా, అతడు
హింసి త్యునాన్డు. అతని ఉదేద్శములు, అతడు ఉదేద్శించినముఖయ్మైన దాని
నుండి, ఎంతో రముగా తీసుకొని వెళిళ్నవి. “నేను యేసును,” అని ఆయన
చెపిప్నపుప్డు, అది ఎలాటి ఒక గొపప్ దిగాభ్ంతిగా, ఈ అపొసత్లునకు ఉంటుంది,
“ననున్ఎందుకుహింసించుచునాన్వు?”ఆయననేఅతడుహింసించుచునాన్డు.
75 ఒక చినన్ దృషాట్ంతమును మనము ఇకక్డ విడుదాద్ము. నీవు డు,
వారు సంఘమును ఎగతాళి చేయుచుండగా, వారు నిజముగా సంఘమును
ఎగతాళి చేయుటలేదు, వారు యేసునే ఎగతాళి చేయుచునాన్రు. “ననున్
ఎందుకుహింసించుచునాన్వు?”పౌలుతనజాఞ్నమంతటితో,ఈచినన్గుంపును
హింసించుచునన్పుప్డు, అతడు తాను సేవించునాన్నని చెపుప్కొనుచునన్ ఆ
దేవునినే హింసించుచునన్టుల్ అతడు ఎలా నమామ్డు? నేను దాని వివరణలోనికి
వెళుళ్ట లేదు, నా భావము ఏమైయునన్దో తెలుసుకొనుటకు, మనము
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బాగా తరీఫ్దు పొందినవారమని నేను ఆలోచిసాత్ను. అదే ఈ రోజున
సంభవించుచునన్ది.
76 పౌలు తన అజాఞ్నము దావ్రా, అతడు హింసించుచునన్, వారి దీనతవ్ముతో
ఈ మనిషిని ఇదివరకే పర్భువుగా అంగీకరించిన, విదయ్లేని గలిలియుల కంటే
ఎంతోచురుకైనవాడు, మరియుతెలివిగలవాడు. కాని, పౌలు తనగొపప్ బోధతో
తన తెలివితేటలతో, దానిని అంగీకరించలేకపోయాడు. ఈ మారగ్ములో, అది
అతనికి తపప్క ఎలాటిమారుప్యైయునన్ది. అతడు గుడిడ్వాడుగామొతత్బడాడ్డు,
ఆపర్కారముఅతడుతనపనినికొనసాగించలేడు,కాబటిట్అతడుతినన్నిఅనుఒక
వీధికి, ఒకరిగృహమునకునడిపించబడాడ్డు.
77 అపుప్డు, అననీయా అను పేరుగల పర్వకత్, అతడు రావటం, అతడు
ఎకక్డునాన్డో దరశ్నములో శాడు. అకక్డకు వెళిళ్ అతనిని శాడు.
“సోదరుడా, సౌలా, మారగ్ములో నీకు పర్తయ్కష్మైన పర్భువు, నీ మీద చేతులను
ఉంచి, నీవు దృషిట్ని పొంది, పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడవలెనని, ననున్
పంపియునాన్డు.”
78 డండి,అతడుఇకక్డయునాన్డు,అదితపప్కపౌలుకుఎలాటికారయ్ముగా
యుంటుంది! డండి? అతడుతరీఫ్దుపొంది, చేయవలసియునన్దానంతటికి
వయ్తిరేకముగామారింది. కాబటిట్, ఇపుప్డు అతడు కలిగియునన్ విదయ్ అంతటితో,
అతడుసరిగాగ్సునాన్గామారాడు.
79 ఇపుప్డు, అతడు ఒక అనుభవానిన్ పొందాడని ఎరిగియుండెను. కాబటిట్,
ఇకక్డ మనకు మరొక మంచి పాఠమునన్ది, అదేమనగా, అనుభవముమాతర్మే
చాలదు అది తపప్క పర్భువుయొకక్ వాకయ్ పర్కారమైయుండాలి. కాబటిట్, అతడు
దీనిని సిన తరువాత, అది ఎంతో గొపప్దైయునన్దని, దానిని ఎవరో
అతని ముందు సీవ్కరించియునాన్రని ఎరిగినవాడై, అరేబియా అరణాయ్నికి
వెళిళ్, డునన్ర సంవతస్రములు తీసుకొని, అకక్డ అతని అనుభవము
లేఖనానుసారమైయునన్దోలేదోపోలుచ్కొనాన్డు.
80 ఇపుప్డు, “బాగుంది, అతడు అది కొంచెము గాలి విసిరినటుల్ంది,” అని
ముందుకువెళితే? “నేనునాజాఞ్నమునేవెంబడిసాత్ను”అంటే?
81 ఇపుప్డు, ఒక ఖైదీగా, ఒక చెరగా అతడు మారవలసియుండెను.
కాబటిట్ దానిని పోలిచ్న తరువాత, దానిని సి, ఆశచ్రయ్ములేదు,
అతడు ఒక మాదిరిగా హెబీ పతికను వాశాడు. డండి? డునన్ర
సంవతస్రములు అకక్డ యుండి, వాకయ్ములో ఉంచబడి, ఆయనను పిలచిన
ఆ దేవుడే, ఆయన తెలివితేటలనిన్ మారిచ్వేసి, అతనిని వెనుకకు
తీసుకొని వెళుళ్చునాన్డు, అతడు ఎనన్డైన తలంచినదంతా, అతడు
నేరుచ్కొనన్దానినంతా మారిచ్వేయుచునాన్డు. అతని ఉదేద్శములనిన్టినీ అతని
నుండి తుడిచివేసియునాన్డు, అపుప్డు అతడు ఒక ఖైదీగా మారాడు. దేవుని
యొకక్ పేమ ఎంత అమోఘమైయునన్దనగా, ఎలాటి పర్తయ్కష్త, చివరకు అతడు
దానినుండి రముగావెళళ్లేకపోయాడు.
82 అదే దేవునిని కలుసుకొను పర్తి నిజమైన విశావ్సి యొకక్ నిజమైన
అనుభవమైయునన్ది. నీవు ఎంత గొపప్ దానితో సంఘమునకు
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వచిచ్యునాన్వనగా, నీవు సమసత్ము నుండి రముగా వెళిళ్, దీనికి నినున్ నీవు
చెరగా, ఒకఖైదీగాచేసుకొనాన్వు.
83 ఒకసారి అది వయ్కత్పరచ్బడింది, యేసు చెపాప్డు, “పరలోక రాజయ్ము
ముతయ్ములను కొను ఒక మనిషిని పోలియునన్ది. తరువాత అతడు ఆ గొపప్
ముతయ్మునుకనుగొనన్పుప్డు, ఆ ఒకక్ముతయ్మునుకొనుటకు, తనయొదద్నునన్
సమసత్మునుఅమిమ్వేసెను.”
84 అది ఆలాగునే ఇకక్డయునన్ది. నీవు తెలివిగల ఆలోచనను కలిగియునాన్వు.
నీవు ఒక వేదాంతపరమైన ఆలోచనను కలిగియునాన్వు; కాని అది ఆ
సమయమునకు వచిచ్నపుడు, నీవు నిజమైన దానిని నిజముగా కనుగొనన్పుప్డు,
నీవుసమసత్మునుఅమిమ్వేసి,నినున్నీవుదీనితో సివేసుకొంటావు.
85 అది ఏమైయునన్దో పౌలు ఎరిగియుండెను, అతడు ఒకదానికి జీను
కటట్బడియుండెను. ఒక గుఱఱ్మునకు జీను కటుట్నటుల్గా, అది దేనినో
లాగవలసియునన్ది. డునన్ర సంవతస్రములు అతని అనుభవమును
బైబిలుతో పోలుచ్ , అతడు దానిని ఎరిగియుండెను. దేవుడు అతనిని
ఎనున్కొనాన్డని, అతడు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా జీను కటట్బడి, అతడు పొందిన
అనుభవము దావ్రా, అనుయ్ల యొదద్కు ఈ సువారత్ను లాగవలసియునన్దని
అతడుఎరిగియుండెను.ఆతమ్,దానికైఅది,అతనికిజీనుకటిట్ంది.
86 ఈ రోజున, కీసుత్ యొకక్ సేవకులుగా, మనము జీను కటట్బడి, గాలము
వేయబడాడ్ము. మనము వెళళ్లేము. మనము దానితో నడుము లోతుకు
మునిగిపోయాము,వాకయ్మునకుజీను కటట్బడాడ్ము. ఎవరు ఏది చెపిప్నపప్టికినీ
లెకక్ కాదు, నీవు దానికి జీను కటట్బడాడ్వు. దానిని రిచ్ ఒకటి యునన్ది,
అదేమనగానీవుదానినుండి రముగావెళళ్లేవు. పరిశుదాధ్తమ్దావ్రా, నీవుకాడి
కటట్బడాడ్వు, నీవువాకయ్ముతోకాడికటట్బడాడ్వు. ఎవరుఏమిచెపిప్న లెకక్కాదు,
అది వాకయ్మైయునన్ది. అది ఎలల్పుప్డు దానితో జీను కటట్బడియునన్ది, దానితో
కటట్బడియునన్ది.ఆతమ్దావ్రా,వాకయ్మునకుఅతడుజీనుకటట్బడాడ్డు.
87 అతడు అరేబియా ఎడారి వెనుక నేరుచ్కొనియునాన్డు. అతని రవ్పు
అనుభవములు, అతని రవ్పు కారయ్ములు, అతని రవ్పు ఉదేద్శములు
చించివేయబడియునన్వి.
88 ఈ రోజున, అకక్డే మనము దానిని కనుగొంటాము, మనము
మొదటగా చించివేయబడాలి, మరియు చించివేయబడటం పర్జలకు ఇషట్ము
లేదు. మెథడిస్ట్ సోదరుడు, కొంచెము మెథడిస్ట్ ఉపదేశమును పటుట్కొని
యుండాలనుకొంటాడు. బాపిట్సుట్ సోదరుడు, కొంచెముబాపిట్సుట్ ఉపదేశమును
పటుట్కొని యుండాలనుకొంటాడు. డండి? అయితే, కొతత్గా, నీవు తిరిగి
జనిమ్ంచుట కొరకు, నీవు పరి రణ్ముగా చించివేయబడవలసియునన్ది. అకక్డ
నుండి ఎతుత్కొని, పరిశుదాధ్తమ్ని నడుపనిముమ్. “ఇపుప్డు, బాగుంది, నా తండి,
సంఘములోనికి వెళిళ్, సంఘకాపరితో కరచాలనము చేశాడని అనాన్డు. అతడు
ఒకమంచినమమ్కమైనసభుయ్డు.”అతనిజాతికిఅదిబాగుగానేయుండియునన్ది,
కాని మనము మొరక జాతిలోయునాన్ము. డండి? ఇపుప్డు మనము, ఈ
దినముకొరకుబైబిలుకాలమునకుతిరిగిరావలసియునన్ది.
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89 యాజకులు డా జీను కటట్బడియునాన్రు. కానీ, మీరు డండి, వారు
మరొకయుగములోనికి రావలసియుండెను, మరియువారు తమయొకక్ పాత
జీనునుచించివేసి,కొతత్జీనునుధరించుకొనుటకువిఫలమైరి.
90 దానినే ఈ రోజున మనము కనుగొంటాము, మనము సంఘశాఖా
యుగము గుండా వచిచ్యునాన్ము. బైబిలు గుండా సంఘయుగములను
రుజువు చేసియునాన్ము. కానీ ఇపుప్డు మనము ఒక సేవ్చాఛ్యుగములోనికి
వచిచ్యునాన్ము, అకక్డ పరిశుదాధ్తుమ్డు తానే సవ్యముగా దిగివచిచ్, తనున్
తానుసతయ్మనిరుజువుచేసుకొని, తనున్తానుతెలియపరుచ్కొని, ఆయనచేసిన
పర్తీవాగాద్నమునునెరవేరుచ్చునాన్డు.ఓ,అయోయ్!ఎలాటిగొపప్సమయము!
91 మరొక విషయమునుఅతడు ఎరిగియుండెను, ఆయాసథ్లములకు అతడు
వెళళ్లేడని ఎరిగియుండెను, దీనికి జీను కటట్బడియుండుటను బటిట్…అతడు
వెళళ్లేకపోయాడు. అయినను అతడు వెళాళ్లనుకొనాన్డు. అతని ఆశ అతని
సోదరుల మధయ్కు లాగియునన్దని అతడు ఎరిగియుండెను, అకక్డకు అతడు
ఆహావ్నించబడాడ్డు,అయిననుమరొకటిచేయవలసినదిగాఅతడుఆతమ్లోఒతిత్డి
చేయబడాడ్డు.అతడుతనసొంతముకాదు.
92 బహుశా ఎవరో చెపప్వచుచ్, “బర్దర్ సౌలు, బర్దర్ సౌలు, మేము ఇకక్డ
పెదద్ సంఘమును కలిగియునన్ందున, నీవు ఇకక్డకు రావాలి. మేము అతి
పెదద్ సంఘమును కలిగియునాన్ము. నీకు మేము ఇచేచ్ కానుకలు గొపప్గా
యుంటాయి.”
93 అయితే ఆతమ్లో ఒతిత్డి చేయబడినవాడై, అతడనుకొనాన్డు, “అకక్డ నాకు
ఒకసోదరుడునాన్డు. నేను అకక్డకు వెళిళ్ పర్భువుయొదద్కు నడిపించాలి.” కానీ,
ఇంక , ఆతమ్ అతనినిమరొకచోటికివెళుళ్టకుఒతిత్డిచేసింది. అతడుఒకఖైదీ.
నిజముగా.
94 ఓ, దేవా, మా సొంత సావ్రథ్పరమైన కోరెక్ల నుండి, మా సొంత తీరుప్ల
నుండి, మేముబాగుగాఆలోచన చేయగలము, అనుదానినుండి,యేసుకీసుత్కు
మముమ్ను ఖైదీలుగా చేయుము. “నేను యేసుకీసుత్కు ఖైదీని,” అను మాట
ఒకక్మాట.
95 గురుత్ంచుకోండి, ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. డండి? ఎవరు ఏది
ఆలోచన చేసినపప్టికి, అది వాకయ్మైయునన్ది. డండి? నీవు వాకయ్మునకు
ఖైదీవి అయినటెల్తే, ఏ సంఘశాఖ నినున్ దాని నుండి ఊపలేదు. అది
వాకయ్మైయునన్ది.అదిఎలాపర్వరిత్ంచుతుందోనీవునుఆలాగేపర్వరిత్ంచాలి.
96 ఇపుప్డు,అతడుకోరుకొనన్కొనిన్సథ్లములకువెళళ్లేకపోయాడు,కారణము
(ఎందుచేత?) ఆతమ్ అతనినిఅడడ్గించింది.మీకుగురుత్నన్దా, అనేకసారుల్, “అకక్డ
నేను ఒక గొపప్ టమునుకలిగియుంటాను,” అని కొనిన్ సథ్లములకు వెళాళ్లని
తలంచి పర్యతిన్ంచాడు, కాని ఆతమ్ అతనిని అడడ్గించింది. ఇపుప్డు, పౌలు
ఒక ఖైదీయైయునాన్డని తేటగా తెలియజే త్ రుజువు చేసుత్ందా? [సమాజము
“ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] ఇపుప్డు, పౌలు ఒక ఖైదీయైయునాన్డని
ఆతమ్దావ్రాఆయనవాకయ్మునకుజీనుకటట్బడియునాన్డు!ఓ,అదినాకుఇషట్ము.
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97 అతడు బంధించబడాడ్డు. దేవుని చితత్మును చేయుటకు మాతర్మే, అతడు
గొలుసుతోమరియుపేమయనుసంకెళళ్దావ్రాఅతడుబంధించబడియునాన్డు.
అతడు ఒక ఖైదీ. అతడు పేమయను సంకెళళ్తో, అతడు కీసుత్తో కాడి
కటట్బడియునాన్డు. మరి దేనితో అతడు కాడి కటట్బడలేడు. అతడు ఆయనతో
కాడి కటట్బడియునాన్డు. ఆయన ఎకక్డకు నడిపిసాత్డో, అకక్డికే అతడు
వెళళ్వలసియుండెను. గడిడ్ ఎంత పచచ్గా యునన్పప్టికీ లెకక్కాదు, ఈ
వైపుయైనా,ఆ వైపుయైనా,నాయకుడుమరియుకాడివెళిళ్నమారగ్ములోఅతడు
వెళళ్వలసియుండెను.
98 ఓ, ఈ రాతి, బెనాహ్ం టెబరిన్కల్ లో యునన్ మనము మన సావ్రథ్మునకు,
మన సొంత ఆశయమునకు బంధీలుగా మారి, సం రణ్ముగా మనలను
మనము లోపరుచ్కొని ఆయనతో కేవలము కాడి కటట్బడితే బాగుంటుంది.
మిగిలిన పర్పంచము, ఏమి తలంచినపప్టికీ లెకక్కాదు, మిగిలిన పర్పంచము
ఏమి చేసినపప్టికీ లెకక్కాదు, మనము పేమ సంకెళళ్తో జత కటట్బడాడ్ము.
మనము ఖైదీలము. “నా పాదములు ఎంతగా కీసుత్తో కాడికటట్బడినాయంటే,
అవి డానుస్ వేయవు. నా కనున్లు ఎంతగా కీసుత్తో కాడి కటట్బడియునాన్యంటే,
ఆఅధునాతనముగావీధులలోబటట్లుచీలిచ్వేయబడినవారుకనబడినపుడు,అది
నాతలనుపర్కక్కు తిపిప్వేసుత్ంది. నాహృదయముఎంతపేమతోఆయనతోకాడి
కటట్బడియునన్దనగా, చివరకు కనీసమునాఅభిలాష ఏమిటోనాకుతెలియదు.
సరిగాగ్, ‘నీవుననున్ఎకక్డకునడిపితే,అకక్డికేనినున్వెంబడిసాత్ను,’ పర్భువా.నేను
ఒకఖైదీగాయుంటాను.” డండి?
99 పౌలు, నిజముగా ఒక ఖైదీయైయునాన్డు. ఏ తపుప్ మాట అతడు
మాటాల్డలేదు. పర్భువుకొరకు కనిపెటుట్టకు,మరలా, అతడుపరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా,
తరీఫ్దు పొందియునాన్డు. అతడు ఒక మారగ్ములో తరీఫ్దు పొందితే, దేవుడు
మరొక మారగ్ములో అతనికి తరీఫ్దు ఇచాచ్డు. ఆశయములు ఏమైనపప్టికీ
లెకక్కాదు, పర్భువు కొరకు కనిపెటట్వలెనని అతడు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా తరీఫ్దు
పొందియునాన్డు.
100 ఇపుప్డు, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ సహాయముదావ్రా, నేను ఒకటి పిసాత్ను.
డండి?ఒకఉదాహరణనుతీసుకొందాము.

101 ఒక రోజున, పౌలు మరియు సీల, ఒక పటట్ణములోని ఉజీజ్వ టములు
జరిగిసుత్నన్పుప్డు, ఒక చినన్ దయయ్ముపటిట్న బాలిక అతని వెంబడి కేకలు వే త్,
అతనిని వెంబడిసుత్ంది. సందేహము లేదు, ఒక అపొసత్లుడుగా, ఆ బాలికలో
నుండి దురాతమ్ను గదిద్ంచుటకు అతడు అధికారమును కలిగియునాన్డని
ఎరిగియుండెను. కానీ నీవు గమనించావా? అతడు దినదినము కనిపెటాట్డు,
అకసామ్తుత్గా ఒకరోజున పరిశుదాధ్తుమ్డు అతనితోమాటాల్డి, “ఇదే సమయము”
అనాన్డు.
102 అపుప్డు అతడనాన్డు, “ఓ దురాతమ్, ఆమెలో నుండి బయటకు రముమ్.”
డండి?పర్భువుకొరకుకనిపెటుట్టకుఅతడుఎరిగియుండెను.

103 అకక్డే అనేకమంది వాకయ్ముమీద నిందను తెసుత్నాన్రు. ఒక ఆశయముతో
వారు బయటకు వెళతారు. ఎనిన్ ఉజీజ్వములు చపప్గా మారిపోయినవి, అలాటి
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కారయ్మునుబటిట్, ఏలయనగాసువారిత్కుడు, పర్భువుఏమిచెపప్నైయునాన్డోఅని
కనిపెటుట్ట లేదు! వారిలో కొందరు అంటారు, “ఇకక్డకు రండి,” అనగానే వారు
వెంటనే వెళిళ్పోతారు, కారణమేమనగా “వెళుళ్” అని ఆ సమాఖయ్ చెపిప్ంది. కానీ
పరిశుదాధ్తుమ్డు దానికి వేరుగా ఏదో చెపుతాడు. ఇంక ఆ మనిషి యొకక్
ఆశయము,జిలాల్పెదద్పాదిరిఅవావ్లని,మరేదోఅవావ్లని, ఒకపెదద్గా, లేకబిషప్
గా, లేకఇంకాఏదోఅతనినిలాగుతుంది. “నీవుతపప్క వెళాళ్లి.” ఇంక అతనికి
బాగా తెలుసు. పరిశుదాధ్తుమ్డు చెపుప్చునాన్డు, “అకక్డకు వెళుళ్.” డండి?
అతడు తన సంసథ్తో కాడి కటట్బడియునాన్డు. అతడు ఆ సంసథ్కు ఒక ఖైదీగా
యునాన్డు.
104 అతడు కీసుత్తో జతకటట్బడినటెల్తే, అతడు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా
నడిపించబడతాడు. డండి? ఒక ఖైదీగా అతడుకాడి కటట్బడాడ్డు. ఇంకా ఏది
ఏమి చెపిప్నా ఏ భేదమును చెయయ్డు. అది మోగెడు కంచును, గణగణలాడు
తాళమునైయునన్ది. అతడు కేవలము దేవుని యొకక్ సవ్రమును మాతర్మే
వింటాడు. అది బయటకు వచిచ్నపుడుమాతర్మే అతడుమాటాల్డుతాడు, అతడు
ఇంకేమియుచెపప్డు.
105 ఎవరో అంటారు, “ఓ, ఓ, సోదరుడు జోన్స్!” సోదరుడు రాబర్ట్ , లేక ఈ
రోజునమన దేశములోయునన్ గొపప్ మనుషులు,టామీహిక్స్ లేక ఓరల్రాబర్ట్
లేక సోదరుడు టామీ ఆస్ బర్న్. ఆ గొపప్ సువారిత్కులలో కొందరు. ఎవరో
అంటారు “టామీ, నీవు ఒక గొపప్ దైవజనుడవు, ఇకక్డకు రా.” (లేక ఓరల్.)
“అకక్డనాకుఒకచినాన్యనఉనాన్డు,అతడుబంధించబడి,రోగిగాయునాన్డు,
నీవు ఇకక్డకురావాలి, అతనిని సవ్సథ్పరుచ్టకు నీవు బలమును కలిగియునాన్వు.”
డండి?
బహుశాపరిశుదాధ్తుమ్డుఅతనితోఅంటాడు, “ఇపుప్డుకాదు.”

106 కానీ, ఇంకా, ఆ మనిషితోయునన్ సేన్హమును బటిట్, అతనితో వెళుళ్టకు
అతడు బదుధ్డైయునాన్డు. అతడు వెళళ్లేకపోయినటెల్తే, ఆ మనిషికి అతడు
శ వుగామారతాడు.ఆమనిషిఅంటాడు, “సరే,పలానా-పలానాఇంటికిఅతడు
వెళాళ్డు, ఆ చినన్ బిడడ్ను సవ్సథ్పరాచ్డు. అతడు చేశాడని నాకు తెలుసు. కానీ
ఎనోన్ సంవతస్రముల నుండి, నేను అతనికి సేన్హితుడనైయునాన్ను, డండి,
అయిననుఅతడునాసథ్లానికిరాలేదు.”
107 అయితే అతడు వెళళ్ డదని పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా బలవంతము
చేయబడినటెల్తే, అతడు కీసుత్తో జతకటట్బడినటెల్తే, అతడు వెళళ్కుండుట
మంచిది. అతనిసేన్హితునిఅతడుపేమిసాత్డు,కానీఅతడుఅకక్డకువెళళ్టానికి
పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా నడపబడటం మంచిది, కారణము ఎలాగైనా, అది ఏ మేలు
చేయదు.ఎనోన్సారుల్దానినినేనుఅనుభవించాను.
108 అయితే ఏమి చేయాలని ఆతమ్ అతనికి చెపుతుందో, అతడు కనిపెటాట్డు.
“ఆతమ్ కొరకు కనిపెటట్ండి” అని పౌలు అనాన్డు. ఒక రాతి అతడు నిలబడి
బోధిసుత్నాన్డు. అతడు బయటకు నడిచి వెళాళ్డు, అకక్డ ఒక కుంటి మనిషిని
శాడు. అకసామ్తుత్గా, ఆతమ్ అతనితో మాటాల్డియునన్ది, అతడనాన్డు,

“నేను గర్హించుచునాన్ను…” ఎలా? ఆలాగునే ఆ దీవ్పములో వారు ఓడలో
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బర్దధ్లు కాబోవుచునాన్రని గర్హించియునాన్డు. డండి? “నీవు సవ్సథ్పడే
విశావ్సమును కలిగియునాన్వని నేను గర్హించుచునాన్ను. నీ పాదముల
పై నిలబడు, యేసుకీసుత్ నినున్ బాగుచేసియునాన్డు.” డండి? అకక్డే
నీవునాన్వు…అతడుజతకటట్బడియునాన్డు.అకక్డఅతడుఒకవారమురోజులు
ఉజీజ్వ టములనుకలిగియునాన్డు,కానీ ఏమియుజరుగలేదు,కాని ఇంక
పరిశుదాధ్తుమ్డు ఏమి చెపుతాడో అని కనిపెటాట్డు. డండి? ఆ అభయ్రథ్నకు
అతడుజతకటట్బడాడ్డు.
109 ఇపుప్డు, నీవంటావు, “బెనాహ్ం సోదరుడా, నీవే ఈ సమయమంతా
కనిపెడు ,ఆదివారమునీవుచెపిప్నదానినితపుప్అనితీరుప్తీరుచ్చునాన్వు.”
110 అయితే, నీవు గురుత్ంచుకో, ఆ మారగ్ములో అకక్డ నాలో మాటాల్డినది
పరిశుదాధ్తుమ్డు, ఆయన అనాన్డు, “నేను మరలా నినున్ రోగుల యొదద్కు
పీడించబడుచునన్ వారి యొదద్కు పంపుచునాన్ను.” డండి? అది
పరిశుదాధ్తమ్కు విధేయతగా యుంటుంది. నిశచ్యముగా. దానిని చేయమని
ఆయన నాకు చెపుప్ వరకు నేను వెళళ్లేదు. నేను యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డనిపొందువరకు,నేనుయెహోవాఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డు
కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. ఇపుప్డు అది భినన్మైనది. డండి? అది భేదమును
చేసుత్ంది. అవును.
111 అతడు పర్భువుయొకక్ వాకయ్ముకొరకు కనిపెటిట్యునాన్డు. దేవునియొకక్
ఆజఞ్ పర్కారముచేయుటకే, అతడుఆతమ్లో ఒతిత్డి చేయబడాడ్డు, అపుప్డు అతడు
యేసుకీసుత్కు ఖైదీగా మారాడు. సేన్హితులారా, కేవలము మనము ఖైదీలుగా
మారితేచాలు!
112 అది వేడిగాయునన్దని నాకు తెలుసు. మీరు కోరినటెల్తే మరి కొనిన్
గుణశీలములను చెబుతాను. ఇకక్డ ఆరు లేక ఎనిమిది మందిని నేను
వాసుకొనాన్ను. కానీ నేను ఒకటి గానీ లేక రెండు గానీ గుణశీలములను
తీసుకొంటాను.
113 మనము మోషే యొకక్ గుణశీలమును తీసుకొందాము. అతడు ఒక
విమోచకుడిగా పుటాట్డు. అతడు ఒక విమోచకుడుగా పుటాట్నని అతడు
ఎరిగియుండెను.
114 నేను మోషే గురించి చెపప్టానికి ముందు, నేను ఈ పర్కటన
చేయాలనుకొనుచునాన్ను, అదేమనగా, ఆయనను నిజముగా సేవించే ఏ
మనిషినైనా, తనకు ఖైదీగా దేవుడు తీసుకొంటాడు. ఒక మనిషి అతడు
కలిగియునన్ పర్తీ ఆశయమును, అతడు ఏమైయునాన్డో సమసత్మును, అతని
జీవితమును, అతని ఆతమ్ను, శరీరమును, తన ఆశయములనిన్టినీ లోపరచి
వాకయ్మైయునన్దేవునిసేవించుటకు,సం రణ్ముగాకీసుత్కుఖైదీగామారాలి.
115 నీమంచి తీరుప్నకు నీవువయ్తిరేకముగానడవవలసియునన్ది. బహుశా, ఒక
నిరీణ్తమైనసంసథ్లో,నీవుపర్కాశించునటుల్నినున్హెచిచ్ంచిఏదోగొపప్దానినినీకు
ఇసాత్రని నీవు తలంచవచుచ్. అయితే నీకై నీవు కనుగొనేది ఏమిటి? కొంచెము
తరువాత,నీకైనీవుఓడిపోయినటుల్గాకనుగొంటావు,చివరకుదేవుడుఆయనకు
ఖైదీగామారుటకుఇషట్పడువయ్కిత్నిపొందుతాడు.
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116 దేవుడు ఖైదీల కొరకు ఎదురు సుత్నాన్డు. ఆయన ఎలల్పుప్డు దానిని
చేశాడు. నీవు దానిని లేఖనము గుండా వెదకవచుచ్. దేనికి వయ్తిరేకమైనను ఒక
మనిషి కీసుత్కు ఖైదీగాయుండాలి. అందుచేత కీసుత్తో తపప్, కనీసము నీ తండి,
నీ తలిల్యైనా, నీ సోదరుడు, నీ సహోదరి, నీ భరత్, నీ భారయ్, ఎవరైనా, నీవు
దేనితోను సంబంధము కలిగియుండరాదు. నీవు కీసుత్తోమాతర్మే సంబంధము
కలిగియుండాలి. ఆయనతోమాతర్మే, అపుప్డు దేవుడు నినున్, వాడుకొనగలడు.
అపప్టివరకు, నీవుదానినిచేయలేవు.
117 కొనిన్సారుల్ బయటకు వెళిళ్నపుడు, పర్జలతో కఠినముగా మాటాల్డతాను.
డండి? నినున్ సేవ్చఛ్గా కతిత్రించుటకు నేను పర్యతన్ము చేయుచునాన్ను.

నీవు తపప్క పారంభించే సథ్లమును కలిగియుండాలి. కొనిన్సారుల్ జుటుట్
కతిత్రించుకొనే సీత్లను, ఈ బటట్లు ధరించే వారిని, ఇంకా కైసత్వులమని
చెపుప్కొను కొనసాగుచునన్వారినినేనుపిలుసుత్నాన్ను. “అదిఒకచినన్సంగతి
అని చెబుతాను.” బాగుంది, నీవు తపప్క ఎకక్డో పారంభించవలసియునన్ది.
కాబటిట్, తినన్గా అకక్డే నీ అ, ఆ లతో పారంభించు, డు? ఎలాగైనా,
లోకము వలే కనబడు దానిని సేవ్చఛ్గా నరికివేయుము, మరియు కీసుత్కు ఒక
ఖైదీగా మారుము. అపుప్డు ముందుకు కొనసాగుము, సమసత్మును సేవ్చఛ్గా
నరికివేయుము, చివరగా చివరి వరుస సేవ్చఛ్గా కతిత్రించబడుతుంది. అపుప్డు,
నీవు, ఒక ఖైదీవి, నీవు ఆయన పటుట్లోనికి వచాచ్వు, ఆయన నినున్ తన పటుట్లో
యుంచుకొనాన్డు.
118 ఇపుప్డుమోషే,తానుఒకవిమోచకుడిగాపుటిట్యునాన్ననిఎరిగియుండెను.
అతనికి అది తెలుసు. మోషే కలిగియునన్ ఆశయానిన్ నీవు గమనించావా,
ఆమె అతనికి పాలిచిచ్ పెంచుచుండగా, అతని తలిల్ అతనికి చెపిప్యునన్దని
ఎరిగియుండెను.
119 సందేహము లేదు, చినన్ బాలుడైన మోషే జనిమ్ంచినపుడు, అతని తలిల్
చెపిప్ంది, “మోషే, నీకుతెలుసా,నీతండిఅమాముమరియునేనుఎడతెగకుండా
పారిథ్ంచాము. విమోచకుడు వచుచ్టకు అది సమయమైయునన్దని, మేము
వాకయ్ములో సిఎరిగియునాన్ము.మేముపారిథ్ంచాము, ‘పర్భువైనదేవా,మేము
ఆ విమోచకుని డాలనుకొనుచునాన్ము.’ ఒక రాతి, నీవు జనిమ్సాత్వని, నీవు
విమోచకుడవు అవుతావని, పర్భువు దరశ్నములోమాతో చెపాప్డు. మేమురాజు
యొకక్ ఆజఞ్కు భయపడలేదు. రాజు ఏమని చెపాప్డో మేము లెకక్ చెయయ్లేదు.
అపుప్డు, నీవు విమోచకుడుగా పుటాట్వని మేము ఎరిగియునాన్ము. ఇపుప్డు,
మోషే,మేమునినున్సరియైనరీతిలోపెంచలేము.”
120 ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకోండి, వారు అకక్డ ఐగుపుత్లో నాలుగు వందల
సంవతస్రములునాన్రు. డు?
121 “నీవు సరియైన దానిని, సరియైన విదయ్ను సరియైన తరీఫ్దును పొందాలని
మేము కోరుకొనియునాన్ము. కాబటిట్, నేను నినున్ తీసుకొని ఒక జముమ్
పెటెట్లో యుంచి, నైలు నదిలో నినున్ వదిలిపెటాట్ము. ఎంత వింతగా ఉంది,
ఆ పర్వాహములు ఆ చినన్ జముమ్ పెటెట్ను రెలుల్ గుండా చొరబడుచు, తినన్గా
రముగాయునన్ ఫరోరాజభవనముయొదద్కు తెచిచ్నవి, అకక్డే ఫరోకుమారెత్
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యొకక్ సాన్నపు కొలనుయునన్ది. నినున్ పెంచుటకు ఆమెకు అపుప్డు ఒక సీత్
కావలసివచిచ్ందనినేనుఎరిగియుంటిని.”
122 ఆ రోజులలో, నిజానికి, పిలల్లని పెంచుటకు ఈ పాల సీసాలు లేవు, కాబటిట్
ఆమెకుఒకపాలిచేచ్దాదికావలసియుండెను.
123 “మిరియామును నేను ఇకక్డికి పంపాను. ఆమె అకక్డ నిలబడి అనన్ది,
ఎకక్డ ఒక పాలిచేచ్ దాదిని కనుగొనాలో నాకు తెలుసు అని, వచిచ్ ననున్
తీసుకెళిళ్ంది. తలుపులు అనీన్ సియునన్వి, మోషే, హనీ, నీకు ఇపుప్డు
పదహారు సంవతస్రములు వచిచ్నవి, నీవు ఫరో యొకక్ కుమారుడివి
కాబోవుచునాన్వు. ఒకరోజున, నీవు విమోచకుడవై, పర్జలను ఇకక్డ నుండి
తీసుకొనివెళళ్బోవుచునాన్వు.”
124 మోషే’ యొకక్ ఆశయము ఎదుగుట ఆరంభమైనది. “అమామ్, నేను
చదువుతాను, నేను చదవగలిగే సమసత్ము చదువుతాను. నేను ఏమి చేసాత్నో
నీకు తెలుసా, ఒక మిలిటరీ మనిషిగా ఎలా ఉండాలో నేను చదువుతాను,
అపుప్డు ఈ పర్జలను ఇకక్డ నుండి బయటకు ఎలా తీసుకొని వెళాళ్లో
తెలుసుకొంటాను. నేను గొపప్ సైనాయ్ధిపతిగా, బిషప్ గా యుంటాను, కాబటిట్
అదిఎలాజరిగించబడుతుందోనేను సాత్ను. నేనువారినిబయటకుతీసుకొని
వెళతాను. నేనువెళిళ్ నా పి.హెచ్.డి పటాట్, లేక ఎల్.ఎల్ పటాట్పొందుతాను. నేను
దానినిచేసాత్ను.”
125 “ఫాదర్, చిని య్” వలే, మీరు ఎనన్డైనా ఆయన పుసత్కములు చదివారా.
మంచిది. “అతడుపొటసెట్ంటువారందరినీవిడుదలచేయాలనుకొనాన్డు,”మీకు
తెలుసా, ఆయనే ఒక పొటసెట్ంట్ అయాయ్డు. కాబటిట్, ఈ గొపప్ యాజకుడు
కొనిన్ సంవతస్రములకితము, “ఫాదర్చిని య్,” మీరుతపప్క ఆయనపుసత్కము
చదవాలి వారు ఆయనను “తండి” అని పిలుసాత్రు. అతడు సోదరుడు చిని య్,
అది అంతే, మనము ఎవరినీ “తండీ,” అని ఆ రీతిగా పిలువరాదు. అతడు
బైబిలుచదువబోవుచునాన్డనిమనమువినాన్ము,ఆపర్కారముఅతడుబయటకు
వెళిళ్, పొటసెట్ంటు మతమును తపుప్ అని ని పించి, అందరినీ కాథలిక్ గా
చేయాలనుకొనాన్డు. అతడు వెళిళ్ బైబిలుచదివినపుడు, పరిశుదాధ్తుమ్డు ఆయన
మీదకి వచెచ్ను మరియు అతడు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందెను, అపుప్డు అతడు
వారిలోఒకడాయెను.
126 కాబటిట్ దీనిని మనము గమనించినపుడు, మోషే తన తరీఫ్దునంతా
పొందాడు. కారణము అతడు ఎరిగియుండెను. అతడు ఎంతో చురుకైనవాడు,
ఎంతో చదువుకునన్వాడు, ఎంతో తెలివిగలవాడు! చివరకు అకక్డ అతని వంటి
వారెవరును లేరు, ఐగుపీత్యులకే అతడు విదయ్ నేరప్గలడు. చివరకు అతడు
వారి మనసత్తవ్ శాసత్జుఞ్లకే అతడు బోధించగలడు. సైనయ్ముయొకక్ బలమనగా
ఏమిటోవారి సైనాయ్ధిపతులకే అతడుబోధించగలడు. అతడు ఒక గొపప్ మనిషి.
పర్జలు మోషేకు భయపడాడ్రు. కారణమేమనగా అతని గొపప్తనానిన్బటిట్. ఓ,
ఎలాటి వేదాంత పండితుడు! అయోయ్! బహుశా అతడు ఒక ఆరిచ్ బిషప్ లేక
పోపుయైయునాన్డు.అతడుఒకగొపప్వయ్కిత్. ఒకబలవంతుడు.దీనినిచేయుటకు
అతడు జనిమ్ంచియునాన్డని అతడు ఎరిగియుండెను, గొపప్ ఆశయముతో,
దానినిచేయుటకుఅతడుతరీఫ్దుపొందెను.
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127 సరిగాగ్ ఈ రోజు యునన్టుల్గా, ఈ పాఠశాలలో తరీఫ్దు పొందేవారిని
రిచ్ నేను చెపుప్టలేదు. అది నేను చెపప్ను…ఇపుప్డు, ఈ పశిచ్మాన వారు

యునన్టుల్గా, వారుఅకక్డ టయాభైమిలియన్డాలరల్ వేదాంతపాఠశాలను
నిరిమ్ంచబోవుచునాన్రు. డండి, పెంతెకొసుత్వారు, ట యాభై మిలియన్
డాలరల్ వేదాంత పాఠశాల. నాకైతే అది సువారత్ పొలములోయునన్ మిషనరీలకు
వెళాళ్లి. డండి? డండి? కానీ, ఏమైనను, వాళుళ్ అకక్డ నుండి బయటకు
వచిచ్నపుడు ఏమి చేసుత్నాన్రు? వారు ఏమైయునాన్రు? ఒక ఎలుకల గుంపు.
ఖచిచ్తముగాఆ రీతిగానేవారుఆపాఠశాలలనుండి బయటకువసుత్నాన్రు. అది
ఎలల్పుప్డువారినేకలిగియునన్ది,వారుఅదేవంశావళియైయునాన్రు. డండి?
128 ఇపుప్డు మనము కనుగొనన్దేమనగా, మోషే తన తరీఫ్దు అంతటితో, ఈ
రోజువలే, తరీఫ్దుతో, గొపప్ పెదద్ ఆశయాలతోబిషపుప్లనుచేసుత్నాన్రు, మనము
ఏమి చేసుత్నాన్ము? మన ఆశయాలు డా సరిగాగ్, మోషేవై యునన్టుల్గా
యునన్వి. డండి?
129 దేవుడు, ఒక మనిషిని తన చేతులలోనికి తీసుకొనక ముందు,
అతని ఆశయానిన్ చించివేయవలసియునన్ది. అతని తరీఫ్దునంతా
చించివేయవలసియునన్ది.
130 అతడుబయటకువెళిళ్, విమోచించాడు.ఒకఐగుపీత్యునిఅతడుచంపాడు;
అతడు ఆ పని చేసినపుడు, అతడుపొరపాటులోయునాన్డని ఎరిగియునాన్డు.
అతడు దానిని చేయ డదు. అది ఆ విధానముయై యుండలేదు. దేవుడు
అతనినిఒకఎడారిలోనికి,ఒకఅరణయ్మునకుతీసుకొనివెళళ్వలసియుండెను.
131 నీవు గమనించావా, వింతగా యునన్ది, దేవుడు ఎలా ఈ వయ్కుత్లకు
వరత్మానమునుకలిగియునాన్డో,ఆయనవారినిఎడారిలోనికితీసుకొనివెళాళ్డు.
132 పౌలునుతరీఫ్దుచేయుటకు, అతనియొకక్గొపప్ దరశ్నముఏమైయునన్దో
చెపుప్టకు,అతనినిఎడారిలోనికితీసుకొనివెళెళ్ను. “ఒకపర్తేయ్కమైనఎడారిలోనికి
వెళాళ్డు.”ఏమిచేయాలోఅతనికి రిత్గాతెలియచేయబడువరకు,అకక్డఅతడు
నిలిచియుండెను.
133 మోషేకాలములో, ఆయనఅతనిని బయటఎడారిలోనికి తీసుకొనివెళాళ్డు.
అతనిని నలభై సంవతస్రములు బయట ఉంచి, అతని వేదాంతమును, అతని
ఆశయానిన్ చించివేసెను. ఓ, ఎలాటి సమయము, అతడు వెనుకకు సి, తన
అపజయమును డగలడు.ఈరాతి,మనఆశయానిన్మనము సుత్నన్పుడు,
ఎలామనముతపప్కదానినిచేయవలసియునన్దో.
134 సవ్సథ్తా పర్చారము వైపు డండి, దేవుడురోగులకు కొనిన్ సంవతస్రముల
కితముసవ్సథ్తనుపునరుదధ్రించియునాన్డేమో డండి.
135 పర్తీఒకక్ , పర్తీసంసథ్, అదివారిసంసథ్లోనికిరానికారణమున,వారువారి
కొరకుఒకసవ్సథ్పరేచ్వాడినితెచుచ్కొనవలసియుండెను.మనముఏమిచేశాము?
ఒకక్ కష్ణము దాని వైపు దాద్ము. మోషే చేసిన అదే కారాయ్నిన్ మనమును
చేశాము. మనము బయటకు వెళిళ్, ఎంతో కఠినముగా ఒక అదభ్తమునుఉతప్తిత్
చేయుటకుపర్యతిన్ంచాము. “ఒక రోగమునాకువాసన వసుత్ంది. నా చేతులలో
రకత్ము ఉనన్ది,” నేను ఒక అదుభ్తమును ఉతప్తిత్ చేసాత్ను. డండి? మనము
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ఏమి కలిగియునాన్ము? ఆ మనుషులలో కొందరు, ఎలాటి కఠినమైన ఒతిత్డి
లోనికి వెళిళ్యునాన్రనగా, వారు బర్దద్లైపోయి, రోజువారీ తాగుబోతులుగా,
నరముల బలహీనతగలవారుగా, వారి మనసులు మారిపోయినవి. పెంతెకొసుత్
యొకక్ ఉదేద్శ కర్మము నుండి, వారు వెనుకకు తిరిగిపోయి, మరలా తిరిగి
సంసథ్లనుతదితరములైనవాటినిచేసుత్నాన్రు. డండి?
136 మనముఏమిచేసియునాన్ము? ఒక ఐగుపీత్యునిచంపాము. అది నిజము.
మనము పర్యతిన్ంచాము, మనము ఆయాస పడాడ్ము. దానికి మనము వెల
చెలిల్ంచాము. మనము శర్మించాము, రాతర్ంతా పారథ్నలు చేశాము, చివరకు
మనకు దేవుని సవ్రము లేదు. ఏదో ఉతప్తిత్ చేయుటకు పర్యతిన్ంచిన వారమై,
ఏదో చారులో కలిసిపోయి, వీటనిన్టినీ చేసి, సం రణ్ముగా ఓడిపోయినటుల్
కనుగొనాన్ము. తినన్గా, మనము తిరిగి ఎడారిలోకి వెళళ్వలసియునన్ది.
అవునండి. బర్దద్లైపోవటం, పెనుగులాటలు, ఎందుకు మనము వాటిని
వదులుకో డదు? దానినే మనము తపప్క చేయవలసియునన్ది, డండి,
వెనుకకు వెళిళ్ వదులుకోవటం. ఎందుచేత, వాళుళ్ చేసిన దానినే మోషే చేసిన
దానినే మనమును చేశాము. అది ఏ మేలు చేయదు. నలభై సంవతస్రముల
తరువాత, అతడు తనున్ తాను దేవుని వాకయ్మునకు ఒక ఖైదీగా కనుగొనాన్డు.
మనముఏమిచేయటానికిపర్యతిన్సుత్నాన్ము?
137 ఈ గొపప్ దీవెన, బయటకు వచిచ్నపుడు, దేవుడు మనకు చెపిప్న ఈ
గొపప్ కారయ్ములనిన్ పర్తయ్కష్పరచ్బడినపుడు; మనము తపప్క ఎలా
తిరిగి జనిమ్ంచవలసియునన్దో; మనము ఎలా తపప్క పరిశుదాధ్తమ్ను
పొందవలసియునన్దో;యేసుకీసుత్నామములోబాపిత్సమ్ము;ఈకారయ్ములనీన్.
138 నీవు డు, పర్జలు దేవుని వాకయ్ముతో నిలిచియుండుటకు బదులుగా
దానితోజీనుకటుట్టకుబదులుగా,వాళుళ్ ఏం చేసాత్రు?వారిసొంతసంఘశాఖా
సిదాధ్ంతముతోపారంభిసాత్రు, అది ఇదివరకే తపిప్పోయింది, అది సతయ్ము వలే
కనబడుదానినిఉతప్తిత్చేసినటుల్గాపర్యతన్ముయైయునన్ది.
139 నేను ఇకక్డే దీనిని కతిత్రించివేయుట మంచిది. డండి? నిశచ్యముగా
నా భావము ఏమిటో తెలుసుకొనుటకు మీరు తగినంత తెలివిగాయునాన్రు.
డండి?కాని,ఎందుచేత?అదిఏమిచేసిందో,దానినిఆలోచించండి.

140 ఈ రాతి మనము ఏమి కలిగియునాన్ము? సం రణ్ముగా సంసాథ్గతమైన
పర్జలతోయునన్ దేశము. ఎవరు లేఖనమును వయ్తిరేకిసుత్నాన్రు, “అది మానసిక
వివేచన అని,” ఎవరు పరిశుదాధ్తమ్ జీవమును పిలుసుత్నాన్రు, అలాటి వారిని
వారి ఆలయములోనికి రానిచుచ్టకు నిరాకరిసుత్నాన్రు. ఒకక్ మాటను, నీవు
సరప్సంతానమును రిచ్ చెపుప్టకు వారు అవకాశమివవ్రు. ఆలాగునే నితయ్
భదర్త, పరిశుదాధ్తుమ్డు అది వాకయ్మైయునన్దని బయలుపరిచ్న విషయములు
నేనుసవాలువెంబడిసవాలుచేసి,వచిచ్అదితపుప్అనిని పించమనిచెపాప్ను.
141 వారు ఏమి కలిగియునాన్రు? థర్ కలిగియునన్దే, మిగిలిన వారంద
కలిగియునన్దే, ఒక ఐగుపీత్యుని చంపారు. అది ఏమైయునన్ది? బహుశా
వారు, ఎవరో ఒకరిని దొంగిలించుటను మానిప్ంచి, తన భారయ్కు నమమ్కముగా
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యుండునటుల్ చేశారు.అయితేదానినుండిమీరుఎవరినితయారుచేశారు?ఒక
సంఘసభుయ్డిన్. “వచిచ్మాగుంపులోచేరండి,” డండి?
142 నలభై సంవతస్రముల తరీఫ్దులో అతని విజయమును రిచ్ ఒక
కుళిళ్పోయిన కంపుకొటుట్చునన్ ఒక మృతమైన మనిషి వైపు అతని వేళుళ్
పుతునాన్డు; ఒక కుళిళ్పోయిన ఐగుపీత్యుడు, అకక్డ చనిపోయిదురావ్సన

కొడుతునాన్డు.
143 అది ఈ రాతి ఆ రీతిగానే యునన్ది. మనము ఒకేదానికి వేలుపెటిట్
పేదేమనగా, కుళిళ్పోయిన సంఘ సభుయ్ల గుండా ఈ దేశమంతటా ఈ

ఉజీజ్వము దాటివెళిళ్యునన్ది (అలా పిలవబడుతునన్), ఐగుపుత్ రాతి గురించి ఆ
ఆఫికాలోనితెగవారికి ఎలాతెలియదో, ఆలాగునే వీళళ్కు దేవునిగురించి ఎకుక్వ
తెలియదు. నిజము. నేను దేవునియొకక్ వాకయ్ముగురించి వారికి చెపిప్నపుప్డు,
“నేను దానిని నమమ్ను,” అని వాళళ్ంటారు. “నీవు ఏమి చెపుతునాన్వో నేను లెకక్
చెయయ్ను, నేను దానిని నమమ్ను,” అని అంటారు. డండి? డండి? ఈ
ఒతిత్డులనీన్ఈపోరాటములనీన్మరియుమనముకలిగియునన్వాటనిన్టిని బటిట్
మనమువాటివైపువెనుకకు సినపుడు,అదిఒకభయంకరమైనవిషయము.
144 బహుశా, ఒక పెదద్ పాఠశాల వైపుమనమువేలి పవచుచ్, ఒక సంసథ్ వైపు
వేలి పవచుచ్, కాని అది చనిపోయింది. అది దురావ్సన కొటుట్చునన్ది, అది
మనము బయటకులాగినమొదటి విషయమువలేయునన్ది, “కడగబడిన పంది
మరలా బురదలోనికి వెళిళ్నటుల్, కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుల్ వలే యునన్ది,”
మనమువెనుకకుతిరిగినపుడు,ఒకచనిపోయినఐగుపీత్యుడు.
145 సందేహము లేదు కాని, ఎవరో ఇలా అనాన్రు, “మోషే, బాగుంది,
ఇంకెంత మాతర్ము పర్జల పటల్ నీకు జాలి లేదా? నీవు దానిని చేయటానికి
పిలవబడాడ్వు.” ఎవరోమోషేనుఎరిగినవారు,దానికొరకుఅతడుపిలువబడాడ్డని
ఎరిగియుండెను. “పర్జలపటల్,ఆజాలినినీవుపోగొటుట్కొనాన్వా?”

“లేదండి.”
146 “బాగుంది, నీవు ఎందుకు బయట దీనిని చేసుత్నాన్వు? ఎందుకు ఇకక్డ
నీవు దీనిని పర్యతిన్ంచుచునాన్వు? మిగిలిన వారందరితో పాటు నీవు ఎందుకు
వెళళ్ డదు?”
147 మోషే, మండే పొద యొదద్ ఒక అనుభవమును కలిగియుండువరకు,
బయట చించివేయబడువరకు అతడు బయటయునాన్డు, అది వాకయ్మును
పర్కటించినది. “నేను అబర్హాము, ఇసాస్కు, యాకోబుల దేవుడను, నేను
నా వాగాద్నమును జాఞ్పకము చేసుకొనాన్ను. నేను వారిని విడిపించుటకు
దిగివచిచ్యునాన్ను.దానినిచేయుటకునినున్పంపుచునాన్ను.”అదిఅంతే.
148 అతడు వాకయ్మును శాడు, పర్జల యొకక్ ఆశయము లేక పర్జల
యొకక్ ఆశలు కాదు. అపుప్డు అతడు ఏమయాయ్డు? ఇక ఎంత మాతర్ము
ఐగుపీత్యులను ఎదురొక్నుట అతనికి ఇషట్ము లేదు. దీనిని ఎంతమాతర్ము
ఎదురొక్నుట అతనికి ఇషట్ము లేదు. కానీ అతడు ఒక ఖైదీగామారాడు. ఆమేన్.
నలభై సంవతస్రములు పారిపోయాడు, చించివేయబడాడ్డు, తరువాత అపుప్డు
అతడు మండే పొదనొదద్, ఒక ఖైదీగా మారాడు, శకిత్మంతుడైన మోషే తన
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బలమంతటితో. మాటలో, కియలో, ఐగుపుత్లో మోషే ఒక బలమైన మనిషి అని
బైబిలుచెపప్బడింది.
149 అయితేఆబలమైనవేదాంతపండితుడునిమండేపొదనొదద్ గమనించండి.
అతడు కేవలము అతని అసమరధ్తను ఒపుప్కొనాన్డు. అతడు దేవుని యొకక్
నిజమైన ఉదేద్శమును సినపుడు, దానిని చేయుటకు అతడు అసమరుధ్డని
ఒపుప్కొనాన్డు. అయినను అతడు వారి శేషఠ్మైన పాఠశాలలో తరీఫ్దు పొంది,
వేదాంత విదయ్ అతనికి ఇవవ్గలిగినదంతటితో, అతడు తరీఫ్దు పొందాడు.
కానీ, ఇంక , ఆ అగిన్సత్ంభము పొదలో వేలాడుచునన్పుప్డు, అతడు ఏమి
చేయగలడు? అతడనాన్డు, “నేను కనీసముమాటలాడలేను. పర్భువా, వెళుళ్టకు
నేనుఎవడను?” డండి?
150 “నీ చెపుప్లు విడువుము, మోషే. నేను నీతో మాటాల్డగోరుచునాన్ను. నినున్
నీవు, చెపుప్లను చించివేయుము. నీవు నేల మీద మరలా సమముగాయునాన్వు.
నేనునీతోమాటాల్డగోరుచునాన్ను.”
151 కనీసము మాటాల్డలేకపోయాడు. చివరగా ఎనున్కొనబడిన ఒక ఖైదీ,
ఒక ఎనున్కొనబడిన పర్వకత్, పౌలు ఎనున్కొనబడియునన్టుల్గా, మోషే
ఎనున్కొనబడియునాన్డు, విమోచకుడు. అపుప్డు, చివరగా, ఆయన ఎనున్కొనన్
ఏలిక, ఆయనకు ఒక ఖైదీ అయాయ్డు. ఓ, హలేల్ య! అతడు, దేవుని యొకక్
వాకయ్ముకదిలించినటుల్గానేకదలగలడు. “ననున్పంపినదిఎవరుఅనిచెపాప్లి?”

“నేను.”
“నేనుఎలాచేయగలను?”
“నేనునీకుతోడుగాయుంటాను.”

152 “అవును, పర్భువా, సరిగాగ్ నీవు చెపిప్నటుల్గానే. నేను ఇకక్డయునాన్ను.” ఓ,
అయోయ్! అదే, అతడుఒకఖైదీ.
153 అతని శేషఠ్మైన ఆలోచనకు వయ్తిరేకముగా అతడు వెళతాడు. ఒక
సైనయ్మునునడిపించుటకుఅతడుతరీఫ్దుచేయబడాడ్డు. “కతుత్లు!ముఖమునకు
ఎతాత్లి!” “రథములనిన్ కర్మముగా వెళుళ్టకు తరీఫ్దు పొందినవి!
ఈటెలు ముందుకెళాళ్లి! దాడి చెయయ్ండి!” ఆ పర్కారమే అతడు దానిని
సావ్ధీనపరచుకోబోవుచునాన్డు.అదిఅతనితరీఫ్దు.

కానీఅతడనాన్డు, “నేనుదేనినివాడబోవుచునాన్ను.”
ఆయననాన్డు, “నీచేతిలోఏమియునన్ది?”

154 “ఒక కరర్.” కొనిన్సారుల్ దేవుడు చేసే కారయ్ములు మానవ మనసుస్కు
వింతగా యుంటాయి. డండి? అతని చేతిలో ఒక కరర్యునన్ది. మీసాలు
వేలాడుచునన్వి. ఎనభై సంవతస్రముల వయసుస్. అతని భారయ్ కంచర గాడిద
మీద రొచ్నన్ది. ఆమె తొడపై పిలల్వాడు రుచ్నాన్డు. చినన్, పాత బలములేని
చేతులుకిందికివేలాడుచునన్వి; ఒక కరర్. అతనితలపైకిలేచియునన్ది,కారణము
అతడు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు కలిగియునాన్డు. ఎందుచేత?
ఆఖరుగాఅతడులంగరువేయబడాడ్డు.
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155 అతడు ఒక ఖైదీ. “వాకయ్ము కదిలించినపుడు మాతర్మే నేను కదులుతాను.
వాకయ్ముఎకక్డమాటాల్డుతుందోఅకక్డేనేనుమాటాల్డుతాను.”

“నీవుఎకక్డకువెళుళ్చునాన్వు?”
156 “నాకు ఒక పనియునన్ది: ఫరో ముందు నిలబడి, ఈ కరర్ దావ్రా అతనికి
పించు,దేవుడుననున్పంపాడని.”ఆమేన్.
“తరువాతనీవుఏమిచేయబోవుచునాన్వు?”
“నేనుదీనినిచేసినతరువాత,తరువాతదానినిఆయనసిదధ్ముచేసాత్డు.”

157 అకక్డే నీవు ఉనాన్వు. మొదటి అడుగు, ఈ రాతి, నీవు చేయవలసిన ఒకే
పని యునన్ది: లోబడు, ఒక ఖైదీగా మారు. నినున్ రిచ్ మరి దేనిని రిచ్
ఆలోచించవదుద్. ఒకఖైదీగామారుము.
158 మోషేఒకఖైదీగామారాడు, కనీసముఅతడుమాటాల్డలేననిఒపుప్కునాన్డు.
చివరగా, ఆయన చేతిలోనికి దేవుడు తీసుకొనన్పుప్డు, అకక్డ దేవుడు అతనిని
కదిలించిన చోటుకే అతడు కదలగలడు. ఎకక్డికి, ఆయన వాకయ్మును అతనికి
చెపాప్డు. అది వాకయ్మైయునన్దని అతడు ఎరిగియుండెను, అపుప్డు అతడు
తనున్తానువాకయ్మునకుఅపప్గించుకొనెను.పరిశుదాధ్తమ్,దేవుడు,అకక్డదేవుని
చితత్మునకుమోషేనుజీనుకటెట్ను.
159 దానినే దేవుడు పౌలుకు చేశాడు. అది నిజము? [సమాజము “ఆమేన్,”
అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] ఆయన పౌలుకు జీనుకటెట్ను. చినన్ వంకర
ముకుక్, అపహాసయ్ము చేసే దుడు, ఓ, అతని మీద అంతా పి.హెచ్.డి.,
ఎల్.ఎల్.డి తో వాసియునన్ది. ఆయననాన్డు, “వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మను
పొందబోవుచునాన్డనిఅతనికి పించెను.” డండి?
160 తరువాత పౌలు, అకక్డ రొచ్ని దేవునియొకక్ వాకయ్మును త్, అది
యేసుయైయునాన్డని, తన చేతులను ఎతిత్, ఆయనతో జీను కటట్బడాడ్డు. దేవుని
యొకక్ పేమ, వాకయ్మునకు అతనిని జీను కటిట్ంది. “అతడు అనయ్జనులముందు
నానామమునుభరించబోవుచునాన్డు.”అకక్డికేఅతడువెళాళ్డు.
161 “మోషే, నేను నీ పితరుల దేవుడను. నేను అబర్హాము, ఇసాస్కు,యాకోబుల
దేవుడను.నేనువారికిచేసినవాగాద్నముగురుత్నన్ది,మరియువాగాద్నసమయము
సమీపమైయునన్ది. నేను నా పర్జల యొకక్ ఇబబ్ందులను శాను. నేను నా
వాగాద్నమునుజాఞ్పకముచేసుకొనాన్ను.నేనునినున్జీనుకటట్టానికిదిగివచాచ్ను.
నా పర్జలను అకక్డకు వెళిళ్ విడిపించటానికి, శకిత్తో నీకు జీను కటాట్ను. ఒక
సాకష్ ముగా, ఆ కరర్ను నీ చేతిలోనికి తీసుకో, ’కారణము దాని దావ్రా ఒక
అదుభ్తము జరుగుటను నీవు శావు.” సరిగాగ్, దావీదు వడిసెల దెబబ్తో.
డండి?

162 తనున్ తాను జీను కటుట్కొని, అకక్డకు వెళాల్డు. చివరగా, దేవుడు తనకు
లోబడిన ఒక మనిషిని కలిగియునాన్డు, ఆయనకు జీను కటట్బడాడ్డు, దేవుని
వాకయ్ము అతనిని కదిలించే వరకు అతడు కదలడు. ఈ రోజున పర్జలు దానిని
చేయగలిగినటెల్తే, సరిగాగ్! అపుప్డుఅతడుఆయనఖైదీఅయాయ్డు, ఒకపేమఖైదీ,
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పేమ బంధముతోదేవునితో విజోజ్డుగామారాడు, దేవుని పటల్ పేమ బంధముతో
పౌలువిజోజ్డుగామారినటుల్గా.
163 సరిగాగ్ పౌలు వలే, వారిదద్ ఒకేమాదిరిగా తరీఫ్దుపొందారు. ఇశాయేలు
పర్జలను సైనిక బలము దావ్రా విమోచించుటకు మోషే తరీఫ్దు పొందెను.
రోమీయులచేతులలోనుండివారిని బయటకుతీసి, సవ్తం లుగాచేయుటకు,
ఆ దినమున పర్పంచములో యునన్ అతని గొపప్ సంఘ సమాఖయ్ శకిత్ దావ్రా
అతడు తరీఫ్దు పొందాడు. గమలీయేలు కింద పైకి వచిచ్న గొపప్ తరీఫ్దునిచుచ్
పాఠశాలలు.
164 వారిదద్ ఎడారికి వెళాళ్రు. భినన్మైన మనుషులుగా తిరిగివచాచ్రు.
వారిదద్ అగిన్సత్ంభమును శారు. వారిదద్ పర్వకత్లైయునాన్రు. అది
నిజము? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] వారిదద్
పర్వకత్లు. వారిదద్ అగిన్సత్ంభముతోమాటాల్డారు, అది ఖచిచ్తముగా సతయ్ము.
విమోచన కొరకు వసుత్నాన్రు. ఒక ఎడారికి వెళిళ్, వాళుళ్ అకక్డయునాన్రు.
వారి గృహములను విడిచి, దానిని కనుగొనుటకు, వారి పర్జలను సమసత్మును
విడిచిపెటాట్రు. డండి?
165 వారు ఒక విధముగా తరీఫ్దు పొందారు, దేవుడు వారిని మరొకరీతిగా
మారాచ్డు. వారు ఒక సం రణ్మైన ఖైదీగామారారు, వారు కోరిన విధానములో
పని చేయుటకు కాదు, కానీ దేవుడు వారిని పనిచేయమని కోరిన విధానములో
పనిచేయుటకుఆయననినన్,నేడు,నిరంతరముఏకరీతిగాయునాన్డు.
166 వీటిని చేయుటకు మనకు ఇంకా పది నిమిషముల సమయము ఉనన్దా?
[నెవిల్సోదరుడు“ఆమేన్,”అనిచెపుప్చునాన్డు.—ఎడి.]
167 నేనుచాలాతవ్రగామరొకగుణశీలములోనికివెళతాను.ఒకరినినాముందు
సాత్ను. అతని పేరు యోసేపు అతడు ఒక ఎనున్కొనబడిన కుమారుడు.

యేసుకీసుత్కు అతడు ఒక పరి రణ్మైన మాదిరియైయునాన్డు. అతడు ఒక
పర్వకత్గా పుటాట్డు. అతడు ఒక పర్వకత్ డా. డండి? ఇపుప్డు అతడు
దరశ్నమును డగలడు. అతడు ఇంక చినన్ బాలుడుగా యునన్పుప్డే,
అతడు ఒక సింహాసనము మీద రొచ్ండుటను శాడు మరియు అతని
సోదరులు అతనికి నమసాక్రము చేసుత్నాన్రు. కాని గమనించండి. అతడు ఒక
గొపప్వయ్కిత్గాభావించాడు. డండి?వారంద …
168 దేవుడు అతనికి ఏమి చేయవలసి వచిచ్ంది? మిగిలిన వారందరికీ
చేసినటుల్గానే అతనికిని చేశాడు. కారణము,మోషే ఒక విమోచకుడైయునాన్డు,
పౌలు ఒక విమోచకుడైయునాన్డు మరియు ఇపుప్డు యోసేపు ఒక
విమోచకుడైయునాన్డు.అతడుతనపర్జలనుకరువునుండిరకిష్ంచాడు.
169 దేవుడు అతనికి ఏమి చేయవలసి వచిచ్ంది? అతనిని జైలులో ఉంచాడు,
తినన్గా ఎదురు జైలులో యుంచాడు. అవునండి. గురుత్ంచుకోండి, అతడు
తన సహోదరుల చేత, ఒక ఐగుపీత్యునికి అమిమ్వేయబడాడ్డు. వారు అతనిని
పోతీఫరుకుఅమిమ్వేశారు.పోతీఫరుఅతనికికొంచెముసేవ్చఛ్ ఇచాచ్డు,మొదటి
విషయము నీకు తెలుసా, అది అతని నుండి తీసివేయబడింది. అకక్డ అతడు
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ఏడు త్, ఏడు త్ జైలులో రుచ్నాన్డు. దేవుడు అతనిని చించివేయవలసి
యుండెను.
170 ఇపుప్డు గమనించండి, కాని, ఎలల్వేళలా, అతడు జైలులో, అతని దరశ్నము
చెపిప్న పర్కారము అతడు సింహాసనము మీద రొచ్ండబోవుచునాన్డని,
అతని సోదరులు అతనికి నమసాక్రము చేయబోవుచునాన్రని అతడు
గురుత్ంచుకొనగలడు, కారణము అతని వరము దేవుని యొదద్ నుండి
వచిచ్యునన్దనిఅతడుఎరిగియుండెనుమరియుఅదినెరవేరవలసియుండెనని
అతడుఎరిగియుండెను.
171 దేవుని యొకక్ వాకయ్ పర్కారము, ఈ చివరి దినములలో దేవుడు
ఒక సంఘమును కలిగియుండబోవుచునాన్డని, ఆయన ఒక పర్జను
కలిగియుండబోవుచునాన్డని, మనము మనసుస్లో యుంచుకొనగలిగినటెల్తే
మంచిది. వాగాద్నము చేయబడిన ఈ విషయములనీన్, ఆయన
చేయబోవుచునాన్డు. మనము జీవించుచునన్ సమయములో, ఆయన వాటిని
చేసాత్నని చెపాప్డు. మనము ఇకక్డయునాన్ము. ఆయనతో బంధించబడి,
ఆయనకు నిజముగా ఖైదీలుగా మనలను చేయుటకు ఇపుప్డు పర్యతన్ము
చేయుచునాన్డు.
172 మీరు పాడే ఆ పాత పాట, నీవు వినాన్వా, “అపుప్డు నేను దేవునితో

యబడాడ్ను”? నేను దేవునితో యబడుటకు ఇషట్పడుచునాన్ను. అకక్డే
నేనుదీనిని రిచ్ తలంచియునాన్ను. నీవు దేవునితో యబడినవాడవై, ఇంక
ఏమి లేదు, కదలమని దేవుడు చెపిప్నపుప్డు మాతర్మే నీవు కదులుతావు.
దేవుడుఏదిచేయమనిచెపితే,నీవుదానినిమాతర్మేచేసాత్వు, డు,అపుప్డునీవు
దేవునితో యబడియునాన్వు.
173 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, అతడు ఆలోచించుచుండెను. అతడు
తనకై తానుగా, ఒక సం రణ్ముగా విఫలమైనవాడుగా డా యునాన్డు.
అతడు ఎరిగియునన్దంతా, అతనికి అరథ్మైనదంతా, సమసత్ముతో అతడు
సం రణ్ముగా విఫలమైనవాడుగా మారతాడు, అది పనిచేయలేదు. అతడు
ఎలాటి పరిసిథ్తిలో యుంచబడియునాన్డనగా, అకక్డ అతని మాటలు
ఎవ వినరు. అతడు ఒక ఖైదీ. డండి? అతడు ఒక పరిసిథ్తిలో
యుంచబడియునాన్డు, అనగా అవిశావ్సులు డా అతని మాటను వినరు.
నాభావమునునీవు డగలవా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—
ఎడి.] అతని పరిచరయ్ ఏ పర్భావము లేనిదయియ్ంది. పర్జలు వారి తలను తిపాప్రు.
జైలులో అతని మాటను ఎవరు లెకక్ చెయయ్లేదు. అతని పరిచరయ్ ఏ
మంచి చేసుత్ంది? అతడు నిలబడి జైలు వైపు తిరిగి జైలు ఇనుప కడీడ్లకు
బోధించాలి, వాళుళ్ వీధిగుండా కిందికి నడుసుత్నాన్రు. డండి? కానీ అతడు
ఒక ఖైదీగా మారాడు. ఆ చకర్ము సరిగా తిరుగు వర , దేవుడు అతనిని ఒక
ఖైదీగా యుంచాడు. అతననాన్డు, “ఇకక్డ నా మనిషియునాన్డు.” మహిమ!
సం రణ్ముగావిఫలమైనవాడు!
174 చివరగా, దేవుడుఅతనిజైలులోనికి వచాచ్డు.పౌలువలే,మిగిలినవారందరి
వలే, ఆయన అతని దగగ్రకు వచాచ్డు. అతనిని అకక్డ నుండి బయటకు
తీయుటకుఅతడు కలిగియునన్ వరమునుఆయనవాడుకొనాన్డు. అది నిజము
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అతనినిజైలునుండిఆయనబయటకుతెచాచ్డు.ఆయనఏమిచేశాడు?అతనిని
జైలునుండిబయటకుతెచిచ్నవెంటనే,అతనిపర్కక్న రొచ్నటానికి,రాజుదావ్రా,
అతనికి రాజు దావ్రా అధికారము ఇవవ్బడింది; జైలు గృహము నుండి ఆయన
అతనిని బయటకు తెచిచ్, అతనికి అధికారము నిచెచ్ను; చివరకు అతడు ఏమి
చెపిప్తే,అదినెరవేరవలసియుండెను.ఆమేన్.
175 అతడు ఒక ఉదేద్శము కొరకు జనిమ్ంచియునాన్డని, జైలులో, అతడు
ఎడతెగకజాఞ్పకముచేసుకొనాన్డు.అతడురాజుపర్కక్న రొచ్నబోవుచునాన్డు.
మిగిలిన వారంద అతనికి మోకరించుచునాన్రు. అతని దరశ్నము ఆ రీతిగా
చెపిప్యునన్ది.ఆమేన్.అయితేఅతనిదరశ్నముసం రణ్ముగానెరవేరచ్బడుటకు
ముందు, అతడు ఒక ఖైదీగా మారవలసి యుండెను. ఆమేన్. అతడు ఒక
అధిపతిగామారాడు.అతడుతనజైలుగదినుండిబయటకువచిచ్నపుడు,అతడు
దేవునియొకక్ వాకయ్మునకు ఖైదీగామారెను, అదేమనగా, దేవుడు అతని దావ్రా
కదిలినపుడు,దేవుడుఅతనినోటిలోయుంచినదిమాతర్మేఅతడుచెపప్గలిగెను.
176 గమనించండి,మోషే తనసొంత ఇషట్పర్కారముఫరోయొకక్ అధిపతులను
బంధించుటకు అతడు శకిత్ని కలిగియుండెను. “‘కదులుము,’ అని నీవు ఈ
కొండతో మాటాల్డినయెడల.” ఫరో అధిపతులను బంధించుటకు అతడు
శకిత్ కలిగియుండెను. వారు పెదద్లైయునాన్ లేక రాషీట్య పర్తినిధులైనా,
వారు ఏమైయునన్పప్టికీ. అతడనాన్డు, “నేను నినున్ బంధిసుత్నాన్ను,” వారు
బంధించబడాడ్రు.అదిఅంతేయైయునన్ది.తనసొంతఇషట్పర్కారము,తనసొంత
మాటచొపుప్నఅతడుచేయగలడు.ఆమేన్.దేవునికిమహిమ!

ఓ,నాకుసరిగాగ్ డునిమిషాలునాన్యి,కాబటిట్నామాటనుపాటిసాత్ను.
177 అతడు దేవునికి ఒక ఖైదీగా మారాడని మనము కనుగొంటాము, ఒక ఖైదీ
నుండి పర్పంచమునకు. పౌలు, అదే మారగ్ములో, మోషే అదే మారగ్ములో, తన
సొంత ఆలోచనలకు ఒక ఖైదీ, దేవునికి ఒక ఖైదీగా ఉనాన్డు. అతడు బయటకు
వచిచ్నపుడు, అతడు దేవుని యొకక్ శకిత్ని కలిగియుండెను. అతడు పౌలుగా
మారినపుడుమోషేయొకక్సొంతఆలోచననుఅతడులోపరిచ్యునాన్డు,అతడు
చించివేయబడియునాన్డు,అతడుకీసుత్వాకయ్మునకుఖైదీగామారాడు.

నీవంటావు, “కీసుత్?”
178 “ఐగుపుత్ యొకక్ గొపప్ సంపదల కంటే, కీసుత్ విషయమైన నింద గొపప్
భాగయ్ముగా ఎంచుకొనాన్డు.” కాబటిట్ అతడు కీసుత్కు ఖైదీగాయునాన్డు, సరిగాగ్
పౌలువలే.
179 గురుత్ంచుకోండి, ఆ ముగగ్ పర్వకత్లే. డండి? దేవుని చితత్మునకు,
దేవుని యొకక్ మారగ్ములకు, ఒక ఖైదీగా మారుటకు, వారి సొంత ఆలోచన
చించివేయబడింది.
180 మనకు గురుత్నన్ది, తన సొంత మాటతో బంధించుటకు అతనికి
శకిత్యునన్ది. తన సొంత మాట పర్కారము, విపుప్టకు అతడు శకిత్ని
కలిగియుండెను. “నా రాజు పేరిట నినున్ విడుదల చేసాత్ను,” అని అతడు
చెపప్గలడు.ఆమేన్.ఫరోయోసేపునుతనకుమారుడుగాచేసుకొనాన్డు.
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181 తన పేమ ఖైదీలను, కీసుత్ తన కుమారులుగా చేసుత్నాన్డు. ఆయన
కలిగియునన్ అదే శకిత్ని, ఆయన వారికి ఇసుత్నాన్డు. పరిశుదధ్ యోహాను 14:12,
“నాయందు విశావ్సముంచువాడు,” డండి “నేను చేయుకియలుఅతడును
చేయును.వీటికంటేమరిఎకుక్వచేసాత్డు.” కీసుత్యొకక్పేమఖైదీలు,వారిరాజు
దావ్రాశకిత్మంతులుగాచేయబడుచునాన్రు.ఆమేన్. “ఈకొండతో‘ఎతత్బడుము,’
అని చెపిప్, హృదయములో సందేహించక, నీవు చెపిప్నది జరుగునని నమిమ్న
యెడల, నీవు చెపిప్నది జరుగునని, మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్ను. “మీరు
నాయందును, నా మాటలు మీయందును నిలిచియునన్ యెడల, మీరు నాతో
విజోఞ్డుగా యునన్టెల్తే,” కారణము ఆయన మరియు ఆయన మాట ఒకక్టే.
“ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవుని యొదద్ యుండెను మరియు
వాకయ్ము శరీరధారియై మన మధయ్ నివసించెను. నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు! మీరు నాయందును,” ఇకక్డ మరియు అకక్డ కాదు,
“నాయందు, నా వాకయ్మందు నిలిచియునన్టెల్తే, మీకు ఏది ఇషట్మో అడుగుడి,
అదిమీకుచేయబడును.”ఆయనశకిత్నికలిగియునాన్డు.
182 గమనించండి, అతడు బయటకు రాకమునుపు, అతడు బయటకు
కొనిపోబడి కౌష్రము చేయబడవలసియుండెను. అతడు రాజును కలుసుకొనక
మునుపు,కొనిన్విషయములుకౌష్రముచేయబడవలసియుండెను. డండి?
183 ఓ, దేవుడు, తన పర్జలను బయటకు తీసుకొని వెళిళ్, ఆ విధముగా వారి
సొంత ఇషట్ములను కొనిన్టిని కౌష్రము చేసాత్డు, ఆ విధముగా వారు కోరినది,
వారి చేయలేరని, ఆయన వారికి పుతునాన్డు. నా భావము నీకు తెలిసిందా.
వారు కోరినది చేయుటకు వారికి ఇపుప్డు సేవ్చఛ్ లేదు. వారు కీసుత్కు పేమ
బానిసగా, సం రణ్మైన శకిత్లోనికి రాకముందు, వారు కౌష్రము చేయబడి
హాజరుపరచబడవలసియునన్ది.కొనిన్సారుల్ఆయనవారినిఅరణాయ్నికితీసుకొని
వెళతాడు, దానిని చేయటానికి, వారిని కౌష్రము చేయవలసియునన్ది. తరువాత
వారిని బయటకు తెచిచ్, వారు ఏ ఉదేద్శమును నెరవేరుచ్టకు నిరేద్శించబడాడ్రో,
దానికిఆయనవారినిఅభిషేకించును.నాభావము శారా?

సోదరులారా,మనముఅంతయ్కాలములోయునాన్ము.
184 గురుత్ంచుకోండి, అనిన్ ఇతర సమయములలో, ఆయన దానినే చేశాడు.
ఆయన ఎలల్పుప్డు ఒక మనిషిని తీసుకొని, అతనిని ఆయనకు ఒక ఖైదీగా
చేసాత్డు. తనవారిని విడిచిపెటుట్నటుల్ చేసాత్డు. దేవుని యొకక్ చితత్మును
గర్హించుటకుగాను మరియు దేవునిని వెంబడించుటకు, అతడు ఎరిగిన
సమసత్మును,అతనితరీఫ్దునంతాఅతడువిసరిజ్ంచవలసియునన్ది.
185 మానవుడుచేసేదానినిమరియుదేవునిని ఒకేసారిఅతడువెంబడించలేడు.
అది ఒకరు మరొకరికి ఎంతో వయ్తిరేకముగా యునన్ది. నీవు ఒకేసారి రుప్
మరియు పడమరకు వెళళ్లేవు. నీవు ఒకేసారి కుడివైపునకు మరియు ఎడమ
వైపునకువెళళ్లేవు. నీవు ఒకేసారిమంచిమరియుచెడుచేయలేవు. నీవు ఒకేసారి
మనిషిని మరియు దేవునిని వెంబడించలేవు. లేదండి. నీవు దేవునిని గానీ లేక
మనిషినిగానీవెంబడిసాత్వు.
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186 ఇపుప్డు, అలాగైతే, నీవు దేవునిని వెంబడి త్, నినున్ నీవు దేవునికి
అపప్గించుకొనన్టెల్తే, అపుప్డు నీవు ఆ దేవునికి ఆ వాకయ్మునకు, ఆయన
చితత్మునకు ఒక ఖైదీగా మారతావు. ఏది ఏమి చెపిప్నపప్టికీ లెకక్ కాదు, నీవు
దానికిఒకఖైదీగామారతావు.
187 వినండి. మనము అంతయ్కాలములో యునాన్ము. చివరి నిమిషములు
ఎగిరిపోవుచుండగా, నేను గౌరవముతో మరియు మరాయ్దతో దీనిని
చెపప్గోరుచునాన్ను. డండి. నా ఉదేద్శములో, దేవుడు ఈ చివరి దినమున
తపప్క ఏమి చేయుచునాన్డనగా, పంటకోయుట కొరకు ఒక సాధనమును
వెదుకుచునాన్డు. కళళ్మును రుచ్టకు ఆయన తపప్క ఒక సాధనమును
కనుగొనాలి. ఏ వయ్వసాయదారుడైనా, పంట కోయుటకు వెళేళ్టపుప్డు,
ఒక సాధనమును అతడు కలిగియుండవలసియునన్ది; నిశచ్యముగా,
అతడు పదునైన కొడవలిని గానీ ఇంకా ఏదైనా సాధనము, ఆ గోధుమలను
రావ్రబటుట్టకుకావాలి.మరియుపంటముదిరింది.

188 దేవా, మముమ్ను నీ చేతిలోనికి తీసుకొనుము. నీ పేమకు అమమ్బడిన
దాసులుగా మముమ్ను చేయుము. మేము నివసిసుత్నన్ ఈ పాపముతో
శపించబడిన ఈ మి మీద, యేసుకీసుత్, నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగాయునాన్డని, గర్హింపు కలుగుజేయుటకు మముమ్ను సాధనములుగా
వాడుకొనండి.
189 నామటుట్కైతే, దేవా, ఒక ఖైదీగాయుండనిముమ్. నా సోదరులంద ననున్
తోసివేసినా,నాసేన్హితులంద ననున్తోసివేసినా,నేనుయేసుకీసుత్కుఆయన
వాకయ్మునకు ఒక ఖైదీగా యుంటాను. పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా నేను వాకయ్మునకు
జీనుకటట్బడతాను,ఆయనచేసాత్ననిచెపిప్నఅవేకారయ్ములు,పరిశుదాధ్తమ్ దేవుని
వాకయ్మును రుజువు చేయుటను సాత్ను. నేను యేసుకీసుత్కు ఒక ఖైదీగా
యుండగోరుచునాన్ను.

మనముపారిథ్ంచుకొందాము.
190 ఈ రాతి, మనము తలలు వంచియుండగా నేను ఆశచ్రయ్పడుచునాన్ను,
మనము కలిగియునన్ ఆశయము ఇంకా ఏదైనాయునన్దా, ఇంకా అది ఏదైనా
సావ్రథ్ రితమైనది,అలాగైతేనీవుదానినిపర్కక్కుపెటుట్ము.
191 ఇకక్డ ఎవరైనాయవవ్నసుథ్డు, ఈ రాతి, చు ట్ సి, “నేను పెదద్వాడనైన
తరువాత, నేను పలానా-పలానా వాడిగా ఉండబోవుచునాన్ను” అని అంటాడా
అని నేను ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను. నీ జీవితములో దేవుని యొకక్ చితత్ము
కదులుటను నీవు సప్ శించినటెల్తే, నేను ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను, “లేదు, లేదు,
అనిచెపుప్…నాఆశయములనునేనుపోగొటుట్కొనాన్ను.కొనిన్ దినములనుండి
పరిశుదాధ్తుమ్డునాతోమాటాల్డుచునాన్డు.ఈచివరిదినములలో,ఒక రచ్బడు
ఆయుధముగాయుండుటకు,నేనుదేవునికిననున్నేనులోపరుచ్కొనుచునాన్ను.”
192 ఒక యవవ్న బాలిక, నేను ఒక చకక్ని గుణశీలము గల సీత్గా
యుండాలనుకొనువారు, లేక ఒక చకక్ని శీర్మతిగా యుండగోరువారు, లేక
ఒకరోజున హాలీవుడ్ ను నా వృతిత్గా చేసుకోవాలనేవారు, నీ ఆశయానిన్ దేవుని
సనిన్ధిలో ఆయన వాకయ్మునకు అపప్గించుకొని, నీ సొంత జీవితములో దేవుని
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యొకక్ పిలుపును వినగోరుచునాన్వా, అని నేను ఆశచ్రయ్పోతాను. నీవు ఎవరవో
దేవునికితెలుసు.
193 ఇకక్డ దగగ్రలో ఒక సేవకుడు, ఒక పరిచారకుడు, ఒక పనివాడు ఎకక్డైనా
సంఘములోయునాన్రాఅనినేనుఆశచ్రయ్పోతాను.నేనుఅపుప్డపుప్డుఇకక్డకు
వసాత్ను. ఈ రాతి ఇకక్డ రొచ్నన్వారిలో డవ వంతు పర్జలు నాకు
తెలియదు,ఇకక్డయునన్ఈగుపెప్డుమందితపప్.అలాటివయ్కిత్ ఇకక్డయునాన్డా
అని నేను ఆశచ్రయ్పోతాను, “ఎవరు ఏమి చెపిప్నను నేను లెకక్చెయయ్ను,
ఇపుప్డు నేను దేవునిబానిసను, అని ఇషట్ రవ్కముగా చెపుతావా, ఏమైనపప్టికి
లెకక్కాదు, నేను ఆయన వాకయ్మును బోధిసాత్ను. నా సంసథ్ ననున్ బయటకు
తోసివేసినప్టికీ నేను లెకక్చెయయ్ను. నేను ఇంక దేవునియొకక్ వాకయ్ముతో
నిలిచియుండగోరుచునాన్ను. నేను దానిని చేసాత్ను. నా ఇషట్ము దేవునియొకక్
ఇషట్మైయునన్ది. దేవుని ఇషట్మునాఇషట్మైయునన్ది. నేనుయేసుకీసుత్కు ఖైదీగా
యుండబోవుచునాన్ను. ఆయన కృపను బటిట్, ఆయన సహాయముదావ్రా, నేను
దానినిచేసాత్ను.”
194 మనము తలలు వంచియుండగా దానిని ఆలోచించండి. ఈ రాతి
మీలో ఎంతమందికి ఆ ఆశయమునన్ది? నీ చేతిని ఎతత్గలవా? నా చేయి
డా ఎతుత్చునాన్ను. నా సమసత్మును నేను అపప్గిసాత్ను. మన తలలను

వంచియుండగా, మెలల్గా, నీవు దానిని ఆలోచి త్యుండగా, నీవు పారథ్న
చేయుచుండగా,

నాసమసత్మునునీకిచుచ్చునాన్ను,
నాసమసత్మునునీకిచుచ్చునాన్ను,
అంతానీకే,నాధనయ్మైన రకష్కుడా,
నాసమసత్ నీకిచుచ్చునాన్ను,
నాసమసత్ము…

195 నీకు నిజముగా దాని భావము అదియేనా? “నేను ఖైదీగా
ఉండగోరుచునాన్ను.”

నేను…
పర్భువా, ననున్ తీసుకో.ఈరాతిననున్కుమమ్రివానిఇంటికితీసుకొనివెళుళ్.

ననున్ రిత్గావిరుగగొటుట్ము,మరలాతిరిగిననున్మలచుము…?…
…నీకేనాధనయ్మైన రకష్కుడా,
నాసమసత్మునునీకిచుచ్చునాన్ను.

196 పరలోకపు తండీ, పాట కొనసాగుచుండగా, అది ఈ సమయములోఎంతో
లాభకరమైనది,అదేమనగా,ఈపాటతోబర్దద్లైఒకక్కష్ణమునీతోమాటాల్డుతాను.
పర్జలు ఆలోచి త్యుండగా, “నా సమసత్మును నీకిచుచ్చునాన్ను,” తండీ, ఇదే
మా యొకక్ చివరి అవకాశము వలే, మేము దీనిని చేయుదుముగాక. మేము
యదారథ్ముగా పర్భువు యొకక్ బలల్ యొదద్కు వచుచ్దుము గాక, ఉతకబడిన
వసత్ములతో, కడుగబడిన ఆతమ్లతో, కడుగబడిన చితత్ములతో, కడుగబడిన
ఆశయాలతో,మముమ్లనుమేమునీకుఇచుచ్కొందుముగాక.
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197 దేవుడు తనవాకయ్మునుతీసుకొని, దేవునివాకయ్ముతోఏకముగామనలను
విజోజ్డుగా చేయునుగాక. విజోజ్డు ములుల్ శబద్ము మన హృదయముల చు ట్
పరిశుదాధ్తమ్ మోగుచుండగా, “ఈ రాతి నుండి, నీ వాకయ్మునొదద్ నేను నినున్
తీసుకొంటాను. ఇపుప్డు నీ సొంత ఆలోచన చేయవదుద్. నా తలంపులను
తలంచుము.నాచితత్మునుతలంచుము. నేనునినున్ నడిపిసాత్ను.” దేవా, దానిని
దయచేయుము,అదిపర్తీఒకక్రిఅనుభవముగాయుండునుగాక.
198 ఇకక్డ యవవ్నసుథ్లు రొచ్నియునాన్రు; భారాయ్భరత్లు; కొందరు భారయ్,
భరత్లు కాబోవుచునాన్రు. అకక్డ వృదుధ్లు రొచ్నియునాన్రు, మారగ్మంతటి
గుండా సేవకులైయునాన్రు. పర్భువా ఇకక్డ సోదరుడు నెవిల్ మరియు నేను
నిచెచ్న పైకి వసుత్నాన్ము. మా దినములు లెకిక్ంచబడియునన్వి. ఇదివరకు
వేసినపప్టికంటేమాఅడుగులు,ఇంకాజాగర్తత్గావేయుచునాన్ము.మేముఎకక్డ
అడుగువేసాత్మో గమనిసాత్ము. ఒకపుప్డుయునన్టుల్గా, భౌతికముగామాటాల్డితే,
అంత నిశచ్యమైన పాదములు లేవు. కాని పర్భువా, ఆ మరత్ మైన జీవితము
మాసిపోవుచుండగా,మాచేతినిపటుట్కొనియునన్నీవులేకుండా,మాపాదములు
సిథ్రముగాయుండవు.
199 దేవా, ఇపుప్డు, మముమ్ను తీసుకొనుము, నీవు తీసుకొనవా? మా
హృదయములను మరియు మా చితత్మును నీ సొంత చేతిలోనికి తీసుకొని,
ఈ రాతి నీ వాకయ్మునకు, కీసుత్కు మముమ్ను ఖైదీలుగా మారనిముమ్. మేము
దైవభకిత్తో డిన జీవితములు జీవించుదుముగాక. ఈ సీత్లు, ఈ యవవ్న
సీత్లు, ఈ యవవ్న పురుషులు, బాలురు మరియు బాలికలు, పర్భువా, వారి
జీవితములను నీకిచుచ్దుముగాక. వారి ఆశయము యేసును సేవించే
ఆశయముగామారునుగాక.ఆయనదైవికకృపకుమరియుఆయనచితత్మునకు
మనముఒకఖైదీగామారుదుముగాక.పర్భువా,దానినిదయచేయుము.
200 పర్భువా, నేను ఎరిగినదంత అదియే. ఈ చినన్ విరిగినమాటలను నీవు
తీసుకొని, వాటిని సరిగా ఏకము చేయుము. కారణము, ఇకక్డ వేడిగావునన్ది,
పర్జలువినగోరుచునాన్రు, కానిచాలావేడిగాయునన్ది. అనేకమంది ఇళల్కు వెళిళ్,
పెందలకడ పనికి వెళళ్వలసియునన్ది. ఆ వితత్నములు వారి హృదయములో
ఉంచుము, “ఒకఖైదీగా.”
201 ఇంటికి వెళిళ్ భారయ్తోచెపప్ండి…ఈమధాయ్హన్ములేకఈసాయంకాలము
వారుమోకరించకముందు,పడకపర్కక్న, ఒకరువైపుఒకరు త్, “పియా,ఈ
రాతిసంగతి ఏమిటి?మనమునిజముగాకీసుత్కుమరియుఆయనచితత్మునకు
నిజముగాఖైదీలుగామారామా,లేకమనసొంతఇషట్పర్కారముపనిచేదాద్మా?”
202 పర్తిచోటయవవ్నసీత్లు,యవవ్నపురుషులు,పర్తిచోట,విశేషముగాఈరాతి
వాకయ్మునువినన్వారు, తముమ్నుతాముఅదేపర్శన్ అడుగుకొందురుగాక, “నేను
నాసొంతజీవితమునువిసరిజ్ంచి,ఒకఖైదీగామారుటకుఇషట్పడుచునాన్నా?”
203 “తన పాణమును కాపాడుకొనువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును, కాని నా
నిమితత్ముతనపాణమునుపోగొటుట్కొనువాడుదానినిపొందును.” తండీ, అది
మాకుతెలుసు;నీకుఖైదీగామారి,మాసొంతఆశయాలను,మాసొంతకోరెక్లను
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మేము కోలోప్యినపుడు, అపుడు మేము నితయ్జీవమును కలిగియుంటాము.
పర్భువా,దానినిదయచేయుము.
204 నేనుఎరిగినఒకక్సంగతి,దానినినీచేతిలోకిఅపప్గించుటయే.అదిఫలించి,
ఈ చివరి దినము పంట కొరకు, గొపప్ పరికరములనుముందుకు తెచుచ్నుగాక.
సీత్లు మరియు పురుషులు, బాలురు మరియు బాలికలు సం రణ్ముగా
దేవుని చితత్మునకు లోపరచ్బడి, యేసుకీసుత్కు ఆయన పేమకు, దైవిక పేమ
బంధకములతో సంకెళుళ్ వేయబడి, కీసుత్కు ఖైదీలుగా మారుదురుగాక. మేము
ఆయననామములోఅడుగుచునాన్ము.

నాసమసత్మునునీకిచుచ్చునాన్ను,
మనమునిలబడదాము.

నాసమసత్మునునీకిచుచ్చునాన్ను,
అంతానీకే,నా…?…

205 మన కనున్లు సుకొని, మన చేతులను పైకెతిత్, దానిని మరలా
చెపుదాము.

నాసమసత్మునునీకిచుచ్చునాన్ను,
నాసమసత్మునునీకిచుచ్చునాన్ను,
అంతానీకే,నాధనయ్మైన రకష్కుడా,
నాసమసత్ నీకిచుచ్చునాన్ను.

206 సెలవు తీసుకొను పాటను పాడకముందు, మనము తలలు వంచినటెల్తే,
యేసు నామమును నీతో తీసుకొనివెళుళ్ము, నేను ఇకక్డయునన్ ఈ సోదరుని
అడుగబోవుచునాన్ను…ఆయన పేరును మరిచ్పోయాను. చీకటి మీదికి
వసుత్నన్దని సాకష్ మిచిచ్న సహోదరి, సవ్సథ్పడియునన్ది. గురుత్ంచుకోండి,
వెనుకకు త్యుండగా, తెర వెళిళ్పోయింది. ఆమె విశావ్సము దానిని
చేసింది. సోదరుడా, పారథ్నతో ముగించి, మాకు సెలవిసాత్రా? దేవుని దీవెనలు
మాపైనఅడగండి. 
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