
పరిశుదాధ్తమ్ అనగాఏమిటి?

 …ఒక టమని చెపప్డం కషట్ం. మనము సాధారణంగా ఇకక్డ
కలిగియుండే టము కంటే ఈ టము కొంచెము భినన్ంగా

ఉండబోవుచునన్ది. ఎకుక్వగా, మనము ఇకక్డకి డివచిచ్న పర్తీసారి, ఇది
ఒక…రోగులను సవ్సథ్పరచుటకు మరియు భౌతికమైన అవసరాల కొరకైన

టముగా ఉంటుంది. దానికే పాధానయ్త ఇవవ్బడుతుంది. అయితే ఈ రాతి
ఆతమ్యొకక్ అనగా, మానవునియొకక్ ఆ—ఆ ఆతమ్ను రిచ్న సవ్సథ్త కొరకు
మేము ఈ ఉజీజ్వమును పారంభించాము.

ఎలాగైనను, పర్భువు చితత్మైతే, ఆదివారము ఉదయం, ఆదివారపు బడిలో,
ఆదివారము ఉదయము, పర్భువు చితత్మైనయెడల, ఆదివారము ఉదయము
రోగుల కొరకు పారధ్నను మరియు కర్మంగా జరిగే పారధ్న వరుసను మనము
కలిగియుండబోవుచునాన్ము. మరియు ఈ వారం రా లు, ఈ—ఈ
ఆతమ్ కొరకు నితయ్తవ్పు సంగతులపై మాటాల్డవలెనని మేమెంతగానో ఒతిత్డి
చేయబడియునాన్ము.
2 ఇపుప్డు, ఒక—ఒక శరీరము సవ్సథ్త పొందినపుప్డు, అది మనందరికి
సంతోషానిన్ కలిగిసుత్ందని మనకు తెలుసు, ఎందుకనగా మన దేవుడు రోగులను
సవ్సథ్పరుసాత్డని అది ఖచిచ్తంగా పిసుత్ందని మనము ఎరిగియునాన్ము.
అయితే ఆ వాయ్ధిగర్సుత్డు, ఇంకా కొంత కాలం వారు జీవించినటెల్తే, బహుశా
మరలా వాయ్ధిన పడవచుచ్ను, వారు సవ్సథ్త పొందిన అదే రోగముచేతయై
ఉండవచుచ్ను, మరియు అది నయం కాకపోవచుచ్ను. వైదుయ్డు నిమోనియాకి
మందులు ఇసాత్డు, మరియు బహుశా వారు బాగుపడతారని అతడు చెపిప్న
రెండు రోజుల తరావ్త నిమోనియాచేత వారు చనిపోవచుచ్ను. అది మరలా
సంభవించును. కానీ ఆ ఆతమ్ సవ్సథ్త నొందినపుప్డు, అపుప్డు మీరు, మీలో
నితయ్జీవమును కలిగియుంటారు.
3 మరియు మనము పర్భువైన యేసు యొకక్ రాకడకు ఎంతో సమీపముగా
ఉనాన్మని నేను నముమ్చునాన్ను, అది ఆ రాజయ్ములోనికి పర్తీ ఆతమ్ను
తీసుకువచుచ్టకు మనం చేయగలిగినదంతా చేయునటుల్ మనలను
పర్వరిత్ంపజేసుత్ంది, మరియు మన ఆతమ్లు సవ్సథ్త పొందులాగున, పర్జలను
ఆ రాజయ్ములోనికి తీసుకువచుచ్నటుల్ చేయును. నాకు తెలిసినంతవరకు
యేసుయొకక్ శరీరమే అతయ్ంత వాయ్ధిగర్సథ్మైనదని నేను నముమ్చునాన్ను;
అది, ఆ—ఆ శరీరము, మిమీద కీసుత్యొకక్ ఆతీమ్య శరీరము, అతయ్ంత
వాయ్ధిగర్సథ్మైనది.
4 మరియు ఇపుప్డు, రాతి ఎకుక్వ సమయం మిమమ్లిన్ ఉంచాలని మేము
అనుకోవడంలేదు, ఎందుకనగా మొదటిరోజు రాతి మన పియ మి లు

రోచ్డానికి మనకు సథ్లము లేకుండెను. సరిగాగ్ ఇకక్డ ఈ సథ్లములో,
మేము ఒక తన ఆలయమును, ఒక పెదద్ ఆలయమును, నిరిమ్ంచే
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పర్యతన్ములో ఉనాన్ము, లేదా పర్భువు నడిపించిన ఏ చోటనైనా; అయితే మాకు
తెలిసినంతవరకు, అది ఇకక్డేయైయునన్ది.
5 మరియు ఇపుప్డు బుధవారము నుండి ఆదివారము వరకు, మేము

టమును పర్కటించాము. అయితే పిదప ఆదివారముతో, కిసట్మస్ సెలవులు
దగగ్రపడతాయి, అయితే అది…పర్భువు మనతో ఆపివేయమని ఎపుప్డు
చెపాత్డో, అదే ఆ సమయమైయుంటుంది. అసలు ఆ ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో
మనమెరుగము. అయితే ఇకక్డ ఆలయములోనునన్ పర్జలు మరియు మన
సహచర సంఘములు (ఏదనగా, వాటిలో ఒకటి—ఒకటి టిక వదద్నునన్
ఆ హోలీనెస్ ఆలయమైయునన్ది, దానికి సహోదరుడు గర్హం సెన్లింగ్
సంఘకాపరియై యునాన్డు, మరియు య్ ఆలబ్నీలో సహోదరుడు—
సహోదరుడు ని జాకస్న్ సంఘ కాపరిగా ఉనన్టువంటిది, మరియు హైవే
వదద్ సహోదరుడు రడెల్ సంఘ కాపరిగా ఉనన్టువంటిదైయునన్ది), మేము
మరియు వారు, ఈ ఆలయముయొకక్ సహచర సంఘములై యునాన్ము,
మేము ఆ…మా పర్జలను కీసుత్తో ఒక ఉనన్తమైన సహవాసములోనికి
తెచుచ్టకై పర్యతిన్ంచుచునాన్ము. మరదే మా ఉదేద్శయ్మైయునన్ది. కావున ఈ
తదుపరి కొనిన్ రా లు, నేను చదువుటకు మరియు దానిపై బోధించుటకు
నిశచ్యించుకునాన్ను…
6 ఈ రాతి: పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? అనే అంశముపై నేను
మాటాల్డగోరుచునాన్ను. మరియు రేపు రాతి: అది ఎందుకొరకు ఇవవ్బడినది?
అను దానిపై నేను మాటాల్డగోరుచునాన్ను. మరియు శుకర్వారము రాతి…
మరియు, రికారుడ్ చేయువారికి, శుకర్వారము రాతి ఇది టేపు చేయబడవలెనని
నేను కోరుటలేదు: పరిశుదాధ్తమ్ను నేనెటుల్ పొందుకుంటాను? మరియు దానిని
నేను కలిగియునాన్నని నాకెటుల్ తెలుసుత్ంది? మరియు పిదప మనం కేవలం,
శనివారము మరియు ఆదివారము కొరకు, పర్భువు మనలను ఎటుల్ నడిపించునో

దాద్ము. మరియు ఆదివారము ఉదయము, ఒక సవ్సథ్త టము, మరియు
ఆదివారము రాతి కొరకు మరొక సువారత్పరమైన టము ఉంటుంది.
7 మరియు ఇపుప్డు పర్తి ఒకక్ తెలుసుకోవాలని మేము కోరుచునన్ది
ఏదనగా…ఆ వెనుక గదిలో రికారిడ్ంగులు చేయబడుచునన్వని నాకు తెలుసు,
అయితే మేము దీనిని చెపప్గోరుచునాన్ము. ఎందుకనగా, సువారిత్కపరమైన
ఇటువంటి ఈ టములలో, పర్తి ఒకక్ వారియొకక్ సవ్ంత నమమ్కపు
పరిధిలో నేరిప్ంచబడినవారై వివిధ సంఘశాఖ సంఘముల నుండి వచిచ్న
పర్జలను, మనము కలిగియుంటాము. మరియు అది సరియే. సహోదరుల
మధయ్ బేధమును వితాత్ననే అపరాధిగా నేనెనన్ ఉండగోరలేదు. మరియు
బయట టములలో, నేను కేవలం నా టములకు సమరప్కులైయునన్
సహోదరులు నముమ్నటువంటి, లేఖనముయొకక్ గొపప్ సువారత్ సతయ్ములను
నేను బోధించుదును. కానీ, ఇకక్డ ఈ ఆలయములో, మనము నముమ్నటువంటి
దానిపైనే నేను—నేను మాటాల్డగోరుచునాన్ను. కాబటిట్, మీరు గనుక—మీకు
అది అరధ్ం కానియెడల, మేమెందుకు దానిని ఆ విధంగా నముమ్దుమని ననున్
పర్శిన్ంచుటకు, ఒక—ఒక చినన్ ఉతత్రము లేదా ఒక చీటీ మీ వదద్ నుండి



పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? 3
వచిచ్నయెడల నేను ఎంతగానో సంతోషిసాత్ను. మరియు నేను వీలైనంత చకక్గా
దానిని వివరించే పర్యతన్ం చేయుటకు నేను చాలా ఆనందిసాత్ను.
8 మీకు తెలియును, పర్తి సంఘము, మీకొక సిదాధ్ంతము లేనియెడల,
మీరొక సంఘము కాదు. మీరు నిలబడునటువంటి ఏదో ఒక దానిని, మీరు
పటుట్కొనియునన్ ఏవైనా నియమాలను మీరు కలిగియుండవలసయునన్ది.
మరియు ఒక వయ్కిత్యొకక్ అనుబంధము లేదా సంఘశాఖ ఏమైనపప్టికిని, ఆ
వయ్కిత్ దేవునియొకక్ ఆతమ్ దావ్రా జనిమ్ంచినయెడల, అదేమైనా గానీ, అది నా
సహోదరుడు లేదా నా సహోదరియైయునాన్రు… రుప్కు పడమర ఎంత

రముగా ఉనన్దో, అంతగా మేము ఇతర విషయములలో విభేదించవచుచ్ను,
కానీ మేమింక సహోదరులమైయునాన్ము. మరియు కీసుత్కు సమీపముగా,
చకక్గా నడుచుటలో ఆ సహోదరునికి సహాయం చేయ పర్యతిన్ంచుట తపప్ నేను
మరొకటి చేయను. మరియు ఏ అసలైన, నిజమైన కైసత్వుడైనా గానీ నాకు అటేల్
చేయునని నేను నముమ్చునాన్ను.
9 ఇపుప్డు, నేను ఈ ఆలయానిన్ అడిగాను…ఇపుప్డు, కేవలం ఒక సుదీరఘ్

టము కొరకు మనము దీనిలోనికి పర్వేశించుటలేదు. నేను దీనిలోనికి
పర్వేశించగోరుచునాన్ను, మరియు మీరు మీ వెనుకనునన్ పర్తీ వారధిని కాలిచ్వేసి,
మరియు పర్తి పాపమును సరిచేసుకొనవలెనని, నేను కోరుచు, మరియు
మిమమ్లిన్ అడిగియునాన్ను, ఎటల్నగా మన హృదయములలో మరియు మన
జీవితములలో ఉనన్దానంతటితో మనము దీనిలోనికి పర్వేశించుచునాన్ము.
మరే ఇతర ఉదేద్శయ్ము కొరకు కాదు గానీ మన ఆతమ్లను పర్భువుయొకక్
రాకడకై సిదధ్పరచుకోవలెననన్ ఒకే ఒక ఉదేద్శయ్ముతో మనమికక్డకు రావలెను.
మరియు నేను దీనిని పలికి మరియు చెపిప్నటేల్, కొనిన్సారుల్ నేను ఉపదేశించేది
లేదా నేను చెపేప్ది ఏదైనా, వేరెవరైనా దానిని నమిమ్న విధానానికి కొంచెం
భినన్ంగా ఉండియుండవచుచ్ను. నేను—నేను వివాదము కొరకు రాలేదు, మీరు

డండి, నేను—నేను వచిచ్నది…పర్భువు రాకడను సిదధ్పరచుటకై మేమికక్డ
ఉండియునాన్ము. మరియు నేను తలంచునది ఏమనగా ఈ చినన్ గుంపు…
10 ఆయా సథ్లముల నుండి, వచిచ్న నాకు తెలిసిన కొంతమంది సందరశ్క
సహోదరులు ఇకక్డ నాతో ఉండియునాన్రు, మరియు వారిని కలిగియుండుటకు
మనము సంతోషించుచునాన్ము. మరియు నగరానికి వెలుపల నుండి వచిచ్న
ఇతరులు, ఇకక్డ మన చినన్ జంట నగరాల చుటుట్పర్కక్ల నుండి వచిచ్నవారే
ఈ పర్జలలో ఉనాన్రనుటలో ఎటువంటి సందేహము లేదు. మరియు మిమమ్లిన్
కలిగియుండుటకు మేము సంతోషించుచునాన్ము, మరియు మీరు ఈ
విషయాలు వినుటకు వచేచ్ంతగా, మమమ్లిన్ పేమించినయెడల మేము మిమమ్లిన్
చాలా అభినందిసుత్నాన్ము. దేవుడు…నా సహోదరుడా, సహోదరీ, దేవుడు మీ
హృదయములో పోయగలిగిన ఘనమైన సంపదలను మీరు మీతోపాటు మీ
గృహమునకు తీసుకువెళుళ్దురనన్ది, నా పారధ్నయైయునన్ది.
11 మరియు ఈ చినన్ ఆలయమునకు, దానిని చుటను బటిట్ మి
మీదనునన్ అతి చకక్ని పర్జలలో ఒకరు, ఈ ఆలయమునకు వెళుళ్దురని
నేను నముమ్చునాన్ను. ఇపుప్డు, “అంద ” చకక్ని పర్జలని నేను అసస్లు
చెపప్లేదు. మి మీదనునన్ చకక్ని పర్జలలో కొందరు ఈ ఆలయమునకు
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వెళుళ్దురని నేను చెపాప్ను. అయితే రోజు రోజుకు, తిరిగి ఒక టము నుండి
మరొక టమునకు పర్వేశించుచుండగా, ఈ ఆలయమునకు గల ఒక గొపప్
అవసరతను నేను చుచునాన్ను, దానికొక గొపప్ అవసరత కలదు, మరియు
అది ఒక నింపుదల, లేదా ఒక సమరప్ణ, ఒక లోతైన జీవితం, దేవునితో ఒక దగగ్ర
నడక కొరకైయునన్ది. మరియు నేను దీనిని చేయుదునని, ఈ వరత్మానములను
వారికి అందించెదనని వారికి వాగాద్నం చేశాను. మేము బోధి త్ మరియు
వెలికి తెచుచ్టకు పర్యతిన్ంచుచుండగా, మిమమ్లిన్ లోపలికి తీసుకువచిచ్
మరియు మాతో పాటు దేవుని వాకయ్ముతో సహవాసము చేయుటకు మేము
ఆనందించుచునాన్ము.
12 ఇపుప్డు, మొదటి డు రా లు పర్సంగించుటకు మనము ఒక
అంశమును తీసుకొనబోవడంలేదు, కానీ బోధించడానికి దేవునియొకక్ వాకయ్ము
నుండి ఒక వరత్మానమును తీసుకుంటాము.

మరియు ఇపుప్డు, ఏమిటనగా, సవ్యంగా నాకు నేనుగా చేయనటువంటి
ఏ కారయ్మునైనా చేయమని నేను ఎవరినీ అడగను. మరియు ఈ వారము
నాకు ఒక సం రణ్ కలవ్రి వంటిదైయునన్ది. నేను దానినిటుల్ చెపెప్దను, నేను
దాదాపు నా ఆధీనములో లేకుండునంతగా, నేను—నేను అపసామ్రక సిథ్తికి
పోయినటల్యినది. కానీ నేను పర్తీ ఇషట్మును, మరియు నాకు తెలిసిన పర్తీదానిని,

రిత్గా పర్భువుకు అపప్గించుకునాన్ను.
13 ఒక రాతి, దాదాపు అరధ్రాతి దాటిన తరావ్త, నేను మరియు నా భారయ్,
సిదధ్పడిన తరావ్త, పారధ్న చే త్ మరియు పర్భువుతో మాటాల్డు , మా ముందు
గదిలో…చినన్ పీటకి ఎదురుగా, తెరిచియుంచిన రెండు బైబిలల్తో, మేము
మా జీవితాలను తనముగా దేవునికి సమరిప్ంచుకునాన్ము, ఒక సం రణ్
సేవ నిమితత్ము, మా సవ్ంత ఇషాట్లను, మరియు పర్తిదానిని, మరియు పర్తీ
పర్తి లమైన ఆలోచనను, పర్భువును సేవించుట కొరకు అపప్గించుకునాన్ము.

మరియు మీరు అదే విషయానిన్ చేసారని, మీరు డా, అదే
ఉదేద్శయ్మును కలిగియునాన్రని నేను నముమ్చునాన్ను. పిదప ఈ రాతి మనము
వచుచ్చునన్పుప్డు, పరిశుదధ్మైన సథ్లమునకు, పారధ్న చేయుచు, మరియు
ఉపవాసముం , మరియు సరిచేసుకొనుచు, మరియు దేవునియొదద్
నుండి ఏదైనా పొందుకొనుటకు సిదధ్పడుచునన్ పర్జల మధయ్కు మనము
వచుచ్చునాన్ము. మరియు ఆకలితో వచుచ్వాడు ఆకలితో తిరిగి వెళళ్డని నేను
ఎరిగియునాన్ను, అయితే దేవుడు జీవపు రొటెట్తో పోషించును.
14 ఇపుప్డు, ఆయనయొకక్ పరిశుదధ్ గర్ంథము నుండి మనము చదువుటకు
ముందు, పారధ్న కొరకు ఒక నిమిషము మన శిరములు వంచెదము.
15 పర్భువా, ఈ రాతి ఇదివరకే ఈ సథ్లములో పారధ్న అరిప్ంచబడియునన్ది.
అకక్డ…నీ పిలల్ల దావ్రా సీయోను గీతములు పాడబడినవి. వారి హృదయములు
ఉపొప్ంగియునన్వి. మరియు మమమ్లిన్ మేము నీకు సమరిప్ంచుకొనుటకు
మరియు మా పాణాంతరంగములో నుండి నినున్ ఆరాధించుటకు మేము ఇకక్డకి
వచిచ్యునాన్ము. మరియు పర్భువా, మేము దీనిని నీకు జఞ్పిత్కి తెచుచ్చునాన్ము,
అదేదనగా కొండపైన రొచ్ని మరియు నీ శిషుయ్లకు బోధించినపుప్డు
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నీవు ఇటుల్ చెపిప్తివి, “నీతి కొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు, వారు
తృపిత్పరచబడుదురు.” పర్భువా, నీవు దానిని వాగాద్నము చేసియునాన్వు. ఈ రాతి
మేము తెరచియునన్ హృదయములతో వచుచ్చునాన్ము. ఆకలిదపుప్లతో, మేము
వచుచ్చునాన్ము, మరియు నీవు నీ వాగాద్నమును నిలబెటుట్కుంటావని మేము
ఎరిగియునాన్ము.
16 బైబిలు యొకక్ ఈ పరిశుదధ్ పేజీలను తెరచుటకును, దానిలో నుండి ఆ
సంగతులను చదువుటకును మేము పర్యతిన్ంచుచుండగా, పరిశుదాధ్తమ్ దానిని
పర్తి హృదయము నొదద్కు తీసుకువెళుళ్నుగాక. మరియు ఆ వితత్నము వాకయ్ము
చేసిన పర్తి వాగాద్నమును తీసుకొనివచుచ్నటిట్ ఒక లోతైన, ఘనమైన విశావ్సములో
పడును గాక. పర్భువా, మా పారధ్నను ఆలకించండి, మరియు మమమ్లిన్ శుదిధ్
చేయండి, మరియు మమమ్లిన్ పరీకిష్ంచండి. మరియు పర్భువా, మా విషయమై
ఏదైనా అపవితర్మైన సంగతి, ఏదైనా ఒపుప్కొనబడని పాపము, సరి కానిదేదైనా
ఉనన్ యెడల, దానిని ఇపుప్డే బయలుపరచుము, పర్భువా, మేము తినన్గా
నడచుకొని మరియు దానిని చేసెదము, ఏలయనగా పర్భువైన యేసు యొకక్
రాకడ యొకక్ ఛాయలోల్ మేము జీవించుచునాన్మని మేము గర్హించియునాన్ము.
మరియు పరిశుదుధ్డవైన ఓ దేవా, నీ—నీ నాయ్యము యొకక్ నీడలోనికి మేము
ఈ రాతి వచిచ్యునాన్ము, మరియు ఒక తనమైన పర్తిషట్ కొరకు, మరియు
సమరప్ణ కొరకు, మరియు మా జీవితాలలో పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ నింపుదల కొరకు
మేము బర్తిమాలుచునాన్ము.
17 ఉజీజ్వపు మంటలు చలాల్రనారంభించుట చుచుండగా, అది ఒక కొతత్
మంటను రాజేయునటుల్ను, మా హృదయములు ఆసకిత్తో నిండునటుల్ను,
మముమ్లను వాకయ్పు కటెట్లను వేయనిముమ్. పర్భువా, నీ యొకక్ పర్శసత్మైన వాకయ్ము
మరియు నీ రకత్ము, మరియు నీ కృప దావ్రా మముమ్లను శుదిధ్ చేయమని,
మేము వేడుకొనుచునాన్ము. మరియు సమసత్ కృతజఞ్తాసుత్తులు నీకే చెలుల్ను.
మా హృదయములనుండి సమసత్ పకష్పాతమును తీసివేయుము. ఓ పర్భువా,
మముమ్లను శుదిధ్ చేయుము. మాకు సవ్చఛ్మైన హృదయములను, మరియు
నిరోద్షమైన చేతులను, మరియు శుదధ్ మనసుస్లను అనుగర్హించండి, తదావ్రా
నీ పరిశుదధ్ సథ్లములోనికి, నీ ఆతమ్తో నింపబడి మరియు ఆనందించుచు, పర్తి
రాతి మేము వచుచ్దుము. మేము దీనిని యేసు నామములో, మరియు ఆయన
నిమిమ్తత్ము అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
18 నేనిపుప్డే వాకయ్మును చదువగోరుచునాన్ను. మరియు…లేఖనముల
కొరకు, మీ బైబిల్ గర్ంథాలను, మీ పెనిస్ళుళ్, మీ కాగితములను తెచుచ్కోవలెనని
నేను మీకు చెపాప్ను. మీరంతగా అటుల్ ఆశించినయెడల, అది చాలా
బాగుంటుంది. మరియు ఇపుప్డు పారంభించుటకు, అపొసత్లుల కారయ్ములు 7వ
అధాయ్యము వదద్కు మీరు వెళుళ్చుండగా; ఈ పర్శన్కు జవాబిచుచ్టకు, లేదా ఈ
పర్శన్కు సమాధానము ఇవవ్నారంభించుచునాన్ము:పరిశుదాధ్తమ్అనగాఏమిటి?
19 సాతానును ఓడించునది ఏదియు లేదు, ఈ మి మీద దేవునియొకక్
వాకయ్ము వలె సాతానును ఓడించునది ఏదియు ఎనన్ లేదు. యేసు తనయొకక్
గొపప్ పోరాటములో దానిని ఉపయోగించెను; ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “అని
వాయబడియునన్ది…”
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20 మరియు ఈ ఉదయం, కొనిన్ రోజుల కితము, ఒక పర్సారానిన్ నేను
వినుచుండగా, అది సృషిట్ కేవలం కొంత డిద వెదజలల్బడుట దావ్రా, మరియు
కొంత ఫాసేఫ్టు, మరియు మియొకక్ కొనిన్ రసాయనముల నుండి, మరియు
వెచచ్ని రుయ్నియొకక్ వెలుగు జీవపు కణమును సృషిట్ంచి మరియు జీవమును
బయటకు తీసుకు వచెచ్నని చెపప్గోరుచునన్టుల్ అగుపించినది. ఎంతటి వెఱిఱ్తనం!
ఎటల్నగా, ఆ రయ్రశిమ్ ఎటువంటి జీవకణమునైనా చంపివేయును. ఒక
కణమును రయ్రశిమ్ కింద ఉంచండి, అది దానిని వెంటనే చంపివేయును.
మరియు అసలు అటువంటిదేదియు లేదు; కానీ సాతానుడు దానిని నా మీదకు
విసురుటకు పర్యతిన్ంచుచుండెను. మరియు ఈ ఉదయం నా చినన్ రిబాక్ను
నేను పాఠశాలకు తీసుకువెళిళ్న తరువాత, మరియు తిరిగి వచేచ్ దారిలో,
నేను మరలా రేడియోను వినడం మొదలుపెటాట్ను; మరియు మరలా నేను ఆ
విషయాలలోనికి వెళళ్వలసి వసుత్ందని నేను అనుకునాన్ను, కాబటిట్ మరలా దానిని
వెంటనే ఆపుచేశాను.

మరియు నేను ఆ వీధిగుండా వెళుళ్చుండగా, సాతానుడు నాతో ఇటల్నెను,
వాడిటల్నాన్డు, “నీవు యేసు అని పిలిచే ఈ వయ్కిత్, ఒకనాడు తన దినమున,
కేవలం ఒక బిలీల్గాహం లేదా ఓరల్ రాబట్స్ వలెనే ఒక మా లు మనిషేనని
నీకు తెలుసా? ఆయన కేవలం వారాయన చు ట్ కొంత మంది పర్జలను
పోగుచేసి ఆయన ఒక గొపప్ వయ్కిత్ అని చెపప్నారంభించినటిట్ ఒక మా లు
మనిషేయైయునాన్డు, మరియు కొంత కాలం తరావ్త ఆయన గొపప్వాడయాయ్డు,
మరియు పిదప ఆయన వారికి ఒక—ఒక దేవుడయాయ్డు. మరియు ఆయన
మరణానంతరం, ఇపుప్డది పర్పంచమంతటా వాయ్పించింది, అంతే.”
21 “నీవెంత అబదిధ్కుడివిరా!” అని నేను అనుకునాన్ను. మరియు పిదప
సరిగాగ్ గాహం వీధిని దాటుచుండగా నేను మలుపు తిరిగాను. నేనిటల్నాన్ను,
“నా మనసాస్కిష్తో మాటాల్డుచునన్ సాతానా, నేను నినున్ కొనిన్ విషయాలు
అడుగగోరుచునాన్ను: రాబోవువాడని ఆ హెబీ పర్వకత్లు పలికిన ఆయన ఎవరు?
ఆ అభిషికుత్డైన మెసీస్య ఎవరు? ఆయన ఇకక్డికి రావడానికి కొనిన్ వేల
సంవతస్రాల కితమే, ఆయనను ముందుగా చి మరియు ఆయన జీవితమును

రిచ్ చెపిప్న వారిపై ఉనన్ది ఏమిటి? అకష్రాలా దానిని రిచ్ ముందుగానే
చెపిప్నది ఎవరు? మరియు ఆయన వచిచ్నపుప్డు, వారిటల్నాన్రు, ‘ఆయన
అకర్మాకారులలో ఒకడిగా ఎంచబడినాడు,’ మరియు ఆయన ఎంచబడినాడు.
‘మన అతికర్మ కియలనుబటిట్ అతడు గాయపరచబడెను,’ మరియు ఆయన
గాయపరచబడినాడు. ‘ధనవంతులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను,
కానీ అతడు డవ దినమున, తిరిగి లేచును,’ మరియు ఆయన అటేల్
చేసియునాన్డు. మరియు పిదప ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ను వాగాద్నము చేసెను,
మరియు నేను దానిని పొందుకునాన్ను. కాబటిట్ నీవిక దానినుండి రంగా
పోవుట మంచిది, ఎందుకనగా అది వాకయ్ములో వాయబడియునన్ది, మరియు
పర్తీ వాకయ్ము సతయ్మైయునన్ది.” అపుప్డు వాడు వెళిళ్పోయాడు. కేవలం వాడికి
వాకయ్మును ఇవవ్ండి, అది కియ చేసుత్ంది. వాడు ఆ వాకయ్ము ఎదుట నిలబడలేడు,
ఎందుకనగా అది పేరేపించబడినది.



పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? 7
మనం ఈ రాతి అపోసత్లుల కారయ్ములు 7వ అధాయ్యంలో నుండి చదవడం

పారంభించెదము.
పిదపపర్ధానయాజకుడుఇటల్డిగెను,ఈసంగతులునిజమేనా?
అందుకతడు ఇటుల్ చెపెప్ను, పురుషులారా, సహోదరులారా,
మరియు తం లారా, వినుడి; మన పితరుడైన అబాహామునకు,
తాను హారానులో కాపురముండక మునుపు మెసొపొతమియలో
ఉనన్పుప్డు, దేవునియొకక్మహిమపర్తయ్కష్మయెయ్ను,
మరియు నీవు నీ దేశమును, నీ సవ్జనమును విడిచి బయలుదేరి,
నేనునీకు పించబోవుదేశమునకురమమ్ని, అతనితోచెపెప్ను.
అపుప్డతడు కలీద్యుల దేశమును విడిచిపోయి, హారానులో
కాపురముండెను: మరియు అకక్డ నుండి, అతని తండి
చనిపోయినపుప్డు, మీరు ఇపుప్డు నివసిసుత్నన్ ఈ దేశంలోకి అతణిణ్,
తీసుకువచెచ్ను.
మరియు ఇందులో అతనికి పాదము పటుట్నంత మినైనను,
సావ్సథ్ ముగా ఇవవ్లేదు, లేదు: అతనికి కుమారుడు లేనపుప్డు
అతనికిని, అతని తరువాత అతని సంతానమునకును దీనిని
సావ్ధీనపరతుననిఅతనికివాగాద్నముచేసెను.

…దేవుడు అతని సంతానము అనయ్దేశమందు
పరవాసులగుదురనియు; మరియు వారు న న్రు సంవతస్రముల
మటుట్కు వారిని దాసయ్మునకు లోపరచుకొని బాధ పెటుట్దురనియు
చెపెప్ను.
మరియుఏజనమునకువారుదాసులైయుందురో, ఆ జనమునకు
నేనుతీరుప్తీరుచ్దుననియు:మరియుఆతరువాతవారువచిచ్ఈచోట
ననున్ సేవింతురనియుదేవుడుచెపెప్ను.
మరియు ఆయన సునన్తి విషయమైన నిబంధనను అతనికి
అనుగర్హించెను: కావున అతడు ఇసాస్కును కని, ఎనిమిదవ
దినమందు అతనికి సునన్తి చేసెను; మరియు ఇసాస్కుయాకోబును
కనెను;మరియుయాకోబుపనిన్దద్రుగోతర్కరత్లను కనెను.

22 ఈ విషయము మీద, ఈ అంశమును సమీపించగోరుచునాన్ము, అది
ఈనాడు అసాధారణమైన విషయముగా ఉంటుందని నేను తలంచుచునాన్ను,
అది…పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? అది ఏమిటి? మరియు, ఇపుప్డు, నేను
ఈ అంశమును ఈ విధమైన వరుసలో తీసుకొనుటకు కారణమేదనగా,
అసలు పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటో మీకు తెలిసేత్నే గానీ మీరు వచిచ్ మరియు
దానిని పొందుకొనలేరు. మరియు అది ఏమిటో మీరు తెలుసుకొని, అది మీ
కొరకేననియు, అది మీకు ఇవవ్బడినదనియు నమిమ్తేనేగానీ మీరు దానిని
పొందుకొనలేరు. మరియు, పిదప, అది ఏమి ఫలితాలను తీసుకొనివసుత్ందో
మీరు ఎరిగియుంటేనేగాని, మీరు దానిని కలిగియునాన్రా, లేదా కలిగిలేరా
అనన్ది మీరు తెలుసుకొనలేరు. కాబటిట్ అది ఏమిటనియు మరియు అది
ఎవరి కొరకనియు మరియు అది వచిచ్నపుప్డు అది ఎటువంటి చరయ్ను
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తీసుకువసుత్ందనియు, మీరు తెలుసుకునన్యెడల, అపుప్డు మీరు దానిని
పొందుకునన్పుప్డు మీరేమి పొందుకునాన్రనన్ది మీకు తెలియును. శారా?
అది సరిగాగ్ దానిని సిథ్రపరుసుత్ంది.
23 సరిగాగ్ ఈ రోజు మన సహోదరుడు జెఫీసుతో నేను మాటాల్డుచునన్టేల్ అది
ఉనన్ది, మరియు అతడిటుల్ చెపెప్ను, “ఈ రాతికి టము వదద్ ఉండుటను నేను
ఇషట్పడుచునాన్ను, కానీ నేను రేపు రాతికి అకక్డ ఉంటాను.” మేము దానిని
పర్కటించలేదు గనుక; సరిగాగ్ ఇకక్డ టము జరుగుచునన్దనన్ విషయము,
అతనికి తెలియకుండెను. కొందరు…సహోదరుడు లియో మరియు వారు
నగరము వెలుపలనునన్ సేన్హితులలో కొందరికి ఉతత్రము వాసి మరియు వారికి
చెపిప్రి. సరి, ఎందుకనగా మనకు సరిపడా సథ్లము లేకుండెను.
24 ఇపుప్డు నేనిటుల్ చెపాప్ను, “సహోదరుడా జెఫీస్, మీ నె బావులలో ఒక దాని
మీట నొకుక్టకు నీవు ననున్ పంపినయెడల, మరియు దాని రిచ్ నాకు ఏమి
తెలియదు గనుక, బహుశా నేను దానిని పేలిచ్వేయుదును. నేను తపుప్డు మీటను
నొకిక్ లేదా తపుప్డు మోటారును పారంభించవచుచ్ను. నేను దానిని చేయుటకు
ముందు దానిని ఏ విధంగా చేయవలెనో నేను తెలుసుకొనవలసియునన్ది.”

మరియు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకునే విషయం డా ఆ విధంగానే ఉనన్ది.
మీరు దేనికొరకు వచుచ్చునాన్రో, మరియు దానినెటుల్ పొందుకోవలెనో, మరియు
అదేమిటనన్ది మీరు తెలుసుకోవలసియునన్ది.

ఇపుప్డు, మొదటిగా, ఆ పరిశుదాధ్తమ్ వాగాద్నం చేయబడియునన్ది.
25 మనము పది వారములు తీసుకొనవచుచ్ను మరియు ఎనన్ …
పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి, అను ఈ అంశముయొకక్ అంచునైన దాటలేము.
అయితే, మొదటి విషయము ఏమిటనగా, పర్తీ రాతి నేను కేవలం దాని
సారాంశమును ఇచుచ్టకు సరిపడునటుల్ నేను దానిని సమీపించగోరుచునాన్ను,
పిదప ఏమైనా పర్శన్లు ఉనన్యెడల మరుసటి రాతి చెదము.
26 ఇకక్డునన్ వారిలో ఎంతమంది పరిశుదాధ్తమ్ బాపీత్సమ్మును
పొందియుండియు, పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకొనలేదు? మీరు పొందుకొనలేదని
మీకు తెలిసినవారు, మీ చేతులను పైకెతుత్డి. అసలు ఆ చేతులను డండి.

ఇపుప్డు అది ఒక గురుతు గనుక, పరిశుదాధ్తమ్ ఒక గురుతుగా ఉనన్దను
దానిపై, నేను మాటాల్డగోరుచునాన్ను. సమసత్ వాగాద్నములు మనకు ఇవవ్బడినవి
అని—అని మనము గర్హించియునాన్ము…అబాహాము వాగాద్నమునకు
తండియైయునాన్డు, ఎందుకనగా దేవుడు అబాహాముకు మరియు అతని
తరావ్త అతని సంతానమునకు వాగాద్నమునిచెచ్ను. “అబాహామునకును మరియు
అతని సంతానమునకును,” వాగాద్నము చేయబడెను. మరియు ఈ గురుతు ఒక
నిబంధనగల పర్జలకైయునన్ది.
27 ఇపుప్డు, కేవలం ఒక కైసత్వుడికి మరియు ఒక పరిశుదాధ్తమ్-నింపుదల-
గల కైసత్వుడికి మధయ్ ఎంతో వయ్తాయ్సమునన్ది. మరియు ఇపుప్డు మనము
దీనిని లేఖనము నుండి తీసుకొని, మరియు దానిని సరిగాగ్ లేఖనములోనే
ఉంచబోవుచునాన్ము. మొదటిగా, పైకి ఒక కైసత్వుడిగా కనబరుచుకొనే కైసత్వుడు
కలడు. అయితే ఈ కైసత్వుడు గనుక ఇంక పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడనియెడల,



పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? 9
అతడు కేవలం ఒక కైసత్వుడిగా ఉండే పర్కియలోనే ఉనాన్డు. శారా?
అతడు దానిని నముమ్చునన్టుల్ పైకి చెపుప్కొనుచునాన్డు; అతడు దాని నిమితత్ం
పనిచేయుచునాన్డు, కానీ ఈ ఆతమ్ను, పరిశుదాధ్తమ్ను దేవుడు ఇంకను అతనికి
అనుగర్హించలేదు. దేవుడు దానిని గురిత్ంచునంతగా, అతడింకను దేవునితో ఆ
గురియొదద్కు చేరుకొనలేదు.
28 ఎందుకనగా, దేవుడు అబాహాముతో ఒక నిబంధనను చేసియునాన్డు, అది
ఆయన అబాహామును పిలిచిన తరువాతైయునన్ది, అది ఈనాడు విశావ్సిని
పిలుచుచునన్దానికి ఒక సాదృశయ్ముగానునన్ది.

ఆయన అబాహామును పిలిచెను, మరియు అబాహాము తన దేశము
నుండి బయలుదేరి మరియు ఒక కొతత్ దేశములోనికి, కొతత్ పర్జల మధయ్
నివసించుటకు వెళెళ్ను, మరియు తన చెడుతనమును మాని, తన పాపము
విషయమై పశాచ్తాత్పపడమని దేవుడు ఒక మనిషిని పిలిచినదానికి అది ఒక
సాదృశయ్ముగానునన్ది. అపుప్డు అతడు తానునన్ గుంపు నుండి, ఒక కొతత్
గుంపులో, కొతత్ విధమైన పర్జల మధయ్కు నివసించుటకు మరలి వెళుళ్ను.

మరియు పిదప అతడు బిడడ్ను పొందుకుంటాడనియు, మరియు ఈ బిడడ్
దావ్రా సమసత్ మి ఆశీరవ్దింపబడుననియు, దేవుడు అతనికిచిచ్న వాగాద్న
విషయములో అబాహాము విశావ్సనీయంగా ఉండుటను దేవుడు కనుగొనన్
తరావ్త, అపుప్డు దేవుడు అతనికి ఒక గురుతును ఇచుచ్ట దావ్రా అతని
విశావ్సమును సిథ్రపరిచెను, మరియు ఆ గురుతు సునన్తియైయునన్ది. మరియు
సునన్తి పరిశుదాధ్తమ్కు సాదృశయ్ముగానునన్ది.
29 సరిగాగ్ మనమిపుప్డు చదివినటువంటి ఈ అధాయ్యములోని తదుపరి
వచనాలు తీసుకుందాము, మీరు కోరినటల్యితే దానిని వాసుకోండి. మరియు
ఆ…51వ వచనములో, సెత్ఫెను ఇటుల్ చెపెప్ను:

ముషక్రులారా…ఆ హృదయమునకు మరియు చెవులకు సునన్తి
లేని వారలారా, మీరు ఎలల్పుప్ పరిశుదాధ్తమ్ను ఎదిరించుచునాన్రు:
మీపితరులుచేసినటేల్,మీరునుచేయుచునాన్రు.

30 ఆ సునన్తి పరిశుదాధ్తమ్కు ఒక సాదృశయ్ముగానునన్ది. మరియు అతడు
దేవుడిని ఆయనయొకక్ వాగాద్నముపై అంగీకరించిన తరువాత దేవుడు
అబాహామునకు ఆ—ఆ సునన్తి గురుతును ఇచెచ్ను మరియు అతడొక కొతత్
దేశములోకి నడిచివెళిళ్ను. శారా? అది ఒక గురుతైయునన్ది.

మరియు అతని పిలల్లంద , తన తరువాత తన సంతానమంతయు,
వారి శరీరములో ఈ గురుతును కలిగియుండవలెను, ఎందుకనగా అది ఒక
పర్తేయ్కతయైయునన్ది. అది అనగా ఈ సునన్తి గురుతు వారిని ఇతర పర్జలందరి
నుండి వేరు చేయుట కొరకైయునన్ది.
31 మరియు ఈనాడు దానినే దేవుడు ఉపయోగించుచునాన్డు. అది
హృదయపు సునన్తి గురుతైయునన్ది, ఆ పరిశుదాధ్తమ్యైయునన్ది, అది
ఇతర సిదాధ్ంతములు, విశావ్సములు మరియు సంఘ శాఖలనిన్ంటి నుండి
దేవునియొకక్ సంఘమును ఒక పర్తేయ్కపరచబడిన సంఘముగా చేసుత్ంది.
వారు అనిన్ రకములైన సంఘశాఖలలో ఉనాన్రు, మరి అయినను వారు ఒక
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పర్తేయ్కించబడిన పర్జలైయునాన్రు. మీరు ననున్ ఒక మనుషుయ్నితో రెండు
నిమిషములు మాటాల్డనివవ్ండి, అతడు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకునాన్డా లేదా
అనునది నేను మీతో చెపప్గలను; అలాగే మీరును చెపప్గలరు. అది వారిని
వేరుచేసుత్ంది. అది ఒక ముదర్యైయునన్ది. అది ఒక గురుతైయునన్ది. మరియు
పరిశుదాధ్తమ్ ఒక గురుతైయునన్ది. మరియు అది…

పాత నిబంధనలో పరిశుదాధ్తమ్కు ఒక ముంగురుత్గానునన్, సునన్తిని
తృణీకరించిన ఏ పిలల్వాడైనా, పర్జలలోనుండి కొటిట్వేయబడెను. అతడు సునన్తి
పొందుటకు నిరాకరించినయెడల, ఇతర సమాజముతో అతడు సహవాసమును
కలిగియుండలేడు.

ఇపుప్డు దానిని ఈ దినముతో పోలచ్ండి. పరిశుదాధ్తమ్ బాపీత్సమ్మును
పొందుకొనుటకు నిరాకరించునటిట్ ఒక వయ్కిత్, పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియునన్వారి
మధయ్ ఎలాంటి సహవాసమును కలిగియుండలేడు. మీరు అసలు దానిని
చేయలేరు. మీరు ఆ సవ్భావమును కలిగియుండవలసియునన్ది. ఎటల్నగా,
అది…
32 మా అమమ్ ఇటుల్ చెపుత్ండేది, “ఒకే జాతి పకుష్లు కలిసి ఎగురుతాయి.” సరి, అది
ఒక పాత సామెత, కానీ అది సతయ్మైయునన్ది. పావురములు మరియు కాకులు
సహవాసము చేయుటను మీరు డరు. వాటి ఆహారాలు భినన్ంగా ఉంటాయి.
వాటి అలవాటుల్ భినన్ంగా ఉంటాయి. వాటి కోరికలు భినన్ంగా ఉంటాయి.

మరియు మీరు పరిశుదాధ్తమ్ చేత సునన్తి పొందినపుప్డు, లోకమునకు
మరియు ఒక కైసత్వునికి మధయ్ ఆ విధంగానే ఉంటుంది, దాని అరధ్ం, “చరమ్మును
కతిత్రించుట.”
33 సునన్తి పురుషునిలో మాతర్మే ఉండగలుగుతుంది. అయితే సీత్ కి ఒక
పురుషునితో వివాహము జరిగినపుప్డు, ఆమె అతనిలో భాగమౌతుంది గనుక,
ఆమె అతనితో సునన్తి పొందియునన్ది. తిమోతిలో, ఈ విధంగా చెపప్బడినది,
మీకు జాఞ్పకమునన్దా, “అయినను ఆమె సవ్సథ్బుదిధ్ కలిగి, విశావ్సపేమ
పరిశుదధ్తలయందు నిలుకడగా ఉండినయెడల శిశుపర్ తి దావ్రా ఆమె
రకిష్ంపబడును.”
34 ఇపుప్డు, సునన్తి. మీకు తెలియునా… తయొకక్ వరత్మానము విషయమై
ఆ వెనుక గుడారములో శారా నవెవ్ను, అతనెవరో తెలియకపోయినను, ఒక
అపరిచితుడైయునన్ను, “అబాహాము,” అని ఆయన పిలిచెను, “నీ భారయ్యైన,
శారా ఎకక్డ?” అతనికి ఒక భారయ్ ఉనన్దని ఆయనకెటుల్ తెలియును?
35 మరియు యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “లోతు దినములలో జరిగినటుల్,
మనుషయ్కుమారుని రాకడలో జరుగును.” గురుత్ంచుకొనండి, ఆ చనలు
పర్పంచములోని, సొదొమ మరియు గొమొఱాఱ్లో మతసుథ్ల మధయ్న
అపప్గించబడలేదు. కానీ అది ఏరప్రచబడినవారికి, అనగా బయటకు-
పిలువబడినవారికై యునన్ది. మరియు అబాహాము బయటకు పిలువబడినవాడై
యుండెను. మరియు సంఘము అను మాటకు “బయటకు పిలువబడినవారు;
పర్తేయ్కపరచబడిన వారు,” అని అరధ్ము. అబాహాము తననుతాను పర్తేయ్కించుకొని
సునన్తి పొందినటేల్ అది ఉనన్ది.
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మరియు సరిగాగ్ ఆ త యొకక్ సందేశమునకు శారా నవివ్నపుప్డు,

దేవుడు అకక్డికకక్డే ఆమెను చంపియుండేవాడు; కానీ ఆయన అబాహామును
బాధపరచకుండా శారాను బాధపెటట్లేడు, ఎందుకనగా వారిరువు
ఏకమైయునాన్రు. ఆమె ఆయనలో భాగమైయునన్ది. “మీరిరువురుకాక,
ఒకక్రైయునాన్రు.”
36 కావున, సునన్తి, ఈనాడు పరిశుదాధ్తమ్ హృదయమునకు సునన్తి చేయును.
మరియు అది ఒక గురుతైయునన్ది, ఇవవ్బడిన ఒక గురుతు.

ఒక రోజు ఒకరిటల్నాన్రు…నేను దీనిని మరలా చెపుప్దును, హాసయ్ంగా
కాదు. ఎందుకనగా, అది సతయ్మైయునన్ది, కానీ అది హాసయ్ంగా అనిపిసుత్ంది.
నేను తరచుగా చెపిప్నటేల్, ఇది ఒక పరిహాసమాడే సథ్లము కాదు. అయితే
సరిగాగ్ మేమెకక్డైతే ఉనాన్మో, అకక్డ ఆ పశిచ్మ తీరమున ఒక చినన్ జరమ్ను
ఉండియునాన్డు. అతడు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకునాన్డు. మరియు అతడు
వీధిలోనికి వెళిళ్, మరియు అతడు కొంత రము నడిచేవాడు, మరియు అతడు
తన చేతులను పైకెతిత్ భాషలలో మాటాల్డేవాడు. మరియు అతడు పరుగెతిత్,
మరియు గంతులు వేసి, మరియు అరిచేవాడు. మరియు అతడు ఆ విధంగా
చేయుచు, తన పనిలో ఉండియునాన్డు, మరియు తన యజమాని తనతో
ఇటల్నాన్డు, “నీవు ఎకక్డునాన్వు?” ఆహ్-హ. మీరు వెళిళ్న ఆ సథ్లములంటే
నాకిషట్ము. అతడిటల్నాన్డు, “నీవు ఆ వెఱిఱ్వారి గుంపు మధయ్కు వెళిళ్యుంటావు.”

అందుకతడు ఇటల్నాన్డు, “అలాగైతే వారు నటుట్లని నీవు
అనుకొనుచునాన్వా?”

“నిశచ్యంగా, వారు అటిట్వారే,” అని అతడు అనాన్డు.
37 “సరి, ఆ నటుట్ల కొరకు దేవునికి సుత్తి కలుగును గాక!” అని అతడనాన్డు.
మరియు అతడిటుల్ చెపెప్ను, “ఏంటో నీకు తెలుసా? ఆ నటుల్ ఒక పెదద్ పాతర్ను
పోషించును.” అతడిటల్నాన్డు, “ఉదాహరణకు, ఆ మోటారుకి, దాని నుండి మీరు
ఆ నటల్నిన్ంటిని తీసివేయండి, అపుప్డు మరేదో కాదు కానీ మీరొక ‘చెతత్పోగును’
కలిగియుంటారు.” కావున అది వాసత్వమేయైయునన్ది.
38 పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదకు వచిచ్నపుప్డు, ఈ లోకపు మనసుస్ మిమమ్లిన్
ఇషట్పడనంత భినన్ంగా మీరు ఉంటారు, మరియు వారు మీకు వయ్తిరేకంగా
ఉంటారు, మరియు వారు మీతో అసలేమి చేయగోరరు. మీరు మరొక
పర్పంచము నుండి జనిమ్ంచియునాన్రు. మీరు సరిగాగ్ ఒక పరదేశిగా, పదిరెటుల్
అధికంగా పరదేశివలె ఉందురు, మీరు ఆఫికా అడవులలోని సు ర
పాంతాలలోనికి వెళిళ్నటుల్ండును. పరిశుదాధ్తమ్ వచిచ్నపుప్డు మీరు భినన్ంగా
ఉంటారు, మరియు అదొక గురుతైయునన్ది. అది పర్జల మధయ్న ఒక
ముదర్యైయునన్ది.
39 ఇపుప్డు, మీరిటల్నవచుచ్ను, “అలాగైతే, బెనాహ్మ్ సహోదరుడా, ఆ సునన్తి
గురుతు అబాహాముకి ఇవవ్బడినది కదా?” అది నిజమే. “మరియు అతని
సంతానమునకా?” అవును.
40 అది సరియే, ఇపుప్డు మనం గలతీ పతిక 3వ అధాయ్యం, 29వ వచనమునకు
తిపప్బోవుచునాన్ము, మరియు అది మనకెటుల్ వరిత్ంచునో దాద్ము. గలతీ
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3:29, మరియు అసలు ఈ సునన్తి అనునది ఒక అనుయ్డికి ఎటుల్ వరిత్ంచునో
దాద్ము, మనము అనుయ్లమైనయెడల; అది, మన సహజమైన జనమ్దావ్రాయై

యునాన్ము.
ఇపుప్డు, మొదటిగా, నేను 16వ వచనమును చదవగోరుచునాన్ను.
అబాహాముకు అతని సంతానమునకును వాగాద్నము చేయబడెను.

(అబాహాము మరియు అతని సంతానము!) ఆయన సంతానములకు
అనిచెపప్లేదుకానీ,…

కేవలం ఏదో ఒక విధంగా…ఇటల్నవచుచ్, “ఓ, నేను డా అబాహాము
యొకక్ సంతానములే.” లేదండి. ఒక “సంతానమునకు,” అబాహాము యొకక్
సంతానమునకు!

…అనేకులను రిచ్ అనన్టుట్, సంతానములకు కాదు; కానీ
ఒకని రిచ్ అనన్టేల్, మరియు అది—అది వారికి…మరియు నీ
సంతానమునకుఅనిచెపెప్ను, అది కీసేత్.

41 కీసుత్ అబాహాము యొకక్ సంతానమైయునాన్డు. దానిని మీరు
నముమ్చునాన్రా? [సంఘము, “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] అది
సరియే, ఇపుప్డు మనం 28 మరియు 29వ వచనములు దాద్ము.

ఇందులో దుడని గీసు దేశసుథ్డని లేదు, దాసుడని లేదా
సవ్తం డని లేదు, పురుషుడని సీత్ అని లేదు: యేలయనగా కీసుత్
యేసునందుమనమందరముఏకముగాఉనాన్ము.
మరియు మీరు కీసుత్ సంబంధులైతే, ఆ పకష్మందు మీరు
అబాహాముయొకక్ సంతానమైయుండి, మరియు వాగాద్న పర్కారము
వారసులైయునాన్రు.

మనమెటుల్ “అబాహాము యొకక్ సంతానము,” కాగలము? కీసుత్లో
ఉండుటను బటిట్, ఆ పర్కారము మనము అబాహాము యొకక్ సంతానము
అవుతాము. మరియు అబాహాము యొకక్ సంతానము అనగా ఏమిటి? రోమా 4
మరియు ఇతర చోటల్కు మనము వెళళ్వచుచ్ను.

అబాహాము సునన్తి పొందుచునన్పుప్డు వాగాద్నమును పొందలేదు.
ఆ సునన్తి అనునది కేవలం ఒక సాదృశయ్ముగానునన్దని పించుటకు,
అతడు సునన్తి చేయబడుటకు ముందే వాగాద్నమును పొందెను. మరియు
అతడు సునన్తి పొందుటకు ముందే అతడు కలిగియునన్ విశావ్సము
గురిత్ంచబడినదనుటకు, అది ఒక సాదృశయ్ముగానునన్ది.
42 ఇపుప్డు, మనము కీసుత్లో ఉనన్పుప్డు, మనము అబాహాము సంతానముగా
మారి మరియు కీసుత్తో పాటు వారసులమవుతాము, కాబటిట్, దుడైనా లేదా
అనుయ్డైనా, మనము ఎవరమనే దానితో నిమితత్ము లేదు.

మరియు, “అబాహాము యొకక్ సంతానము,” అబాహాము యొకక్
సంతానము దేవుడిని ఆయనయొకక్ మాట చొపుప్న నమమ్గలిగే, అబాహాము
యొకక్ విశావ్సమును కలిగియుంటుంది. అది ఎంత ఎగతాళిగా
కనిపించినపప్టికీ, మీరెంత అసాధారణముగా పర్వరిత్ంచినపప్టికీ, అది మిమమ్లిన్
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ఎంత విచితర్ముగా చేసినా లెకక్లేదు, మీరు దేనితో సంబంధము లేకుండా
దేవుడిని ఆయన వాకయ్ము వదద్నే తీసుకుంటారు.
43 అబాహాము డెబబ్ది-ఐదు ఏండుల్ మరియు శారా అరవది-ఐదు ఏండుల్
గలవారైయుండి, దేవుడిని ఆయన వాకయ్ము వదద్నే తీసుకొనిరి, మరియు దానికి
వయ్తిరేకముగానునన్ దేనినైనా అది లేదనన్టుల్ పలికిరి. ఆ దినమున, వైదుయ్లు ఏమి
తలంచియుందురని మీరు అనుకొందురు? దాదాపు పాతిక ఏండల్ కితమే ఋతు
కర్మము నిలిచిపోయిన అరువది-ఐదు ఏండల్ తన భారయ్ దావ్రా, తాను “ఒక బిడడ్ను
కనబోవుచునాన్డని” దేవుని సుత్తించుచునన్ ఒక డెబబ్ది-ఐదు ఏండల్ వృదుధ్డిని

సినపుప్డు, ఆ పర్జలు ఏమి తలంచియుంటారని మీరు అనుకొందురు?
అయితే, మీరు డండి, అబాహాము యొకక్ ఆ విశావ్సము, అది మిమమ్లిన్
వింతగా పర్వరిత్ంపజేసుత్ంది.
44 మరియు పరిశుదాధ్తమ్చేత మీరు సునన్తి పొందినపుప్డు, అది మీకు అదే
కారయ్మును చేసుత్ంది. అది మీరు చేయుదురని మీరు అనుకొనని కారయ్ములను
మీతో చేయిసుత్ంది. మీరు దేవుని యొకక్ వాగాద్నమును తీసుకొని మరియు దేవుని
నముమ్నటుల్ అది చేసుత్ంది.
45 ఇపుప్డు, అది ఇంకా, ఒక—ఒక వాగాద్నము మరియు ఒక గురుతు మాతర్మే
కాకుండా, అదొక ముదర్ డాయైయునన్ది. ఇపుప్డు మీరు గనుక నాతోపాటు
రోమాలోనికి వెళిళ్నటల్యితే. మొదటిగా, మీరు నాతోపాటు ఎఫెసీ 4:30 వదద్కు
వెళళ్వలెనని నేను కోరుచునాన్ను, మరియు మనం ఒకక్ నిమిషము ఇకక్డ
చదువుదాము. ఎఫెసీ 4:30 ఈ విధంగా చెపుప్చునన్ది.

ఇపుప్డు, నానా విధమైన కారయ్ములను ముదర్లని అనేకులు చెపుప్టను మీరు
వినియునాన్రు. “మీరు గనుక సంఘమునకు వెళిళ్నటెల్తే, మీరు ఆ సంఘము
యొకక్ ముదర్ను కలిగియుంటారు.” మరియు కొంత మంది పర్జలు, “అది ఒక
ఫలానా దినమును ఆచరించుట, ఒక సబాబ్తు దినము, అదే—అదే దేవుని
యొకక్ ముదర్,” అని అంటారు. వారిలో కొంతమంది, “మనము ఒక ఫలానా
మత సంసథ్లో మన సభయ్తావ్నిన్ కలిగియుంటే, మనము దేవుని రాజయ్ములో
ముదించబడతాము,” అని అంటారు.
46 ఇపుప్డు, బైబిలు గర్ంథము ఇటుల్ చెపుప్చునన్ది, “పర్తి మనుషుయ్ని మాటయు
అబదధ్మే, కానీ దేవుని మాటయే సతయ్ము.” ఇపుప్డు, ఎఫెసీ 4:30 ఈ రీతిగా
వాయబడియునన్ది:

దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి, ఎటల్నగా విమోచన
దినమువరకుమీరుముదించబడియునాన్రు.

47 ఇపుప్డు నేను దీనిపై కొంచెము కఠినంగా చెపప్బోవుచునాన్ను,
ఊరకయుండుడి. ఇపుప్డు ధరమ్శాసత్బదుద్లైన సహోదరులారా మీరు కాసేపు
మౌనంగా ఉండండి. శారా? ఆ ముదర్ ఎంత కాలం ఉంటుందో మీరు
గమనించారా? మరుసటి ఉజీజ్వము వరకు కాదు, మరొకసారి ఏదో తపుప్
జరిగేవరకు కాదు. “మీ విమోచన దినమువరకు,” అపప్టి వరకు మీరు
ముదించబడియునాన్రు. “మీ విమోచన దినమువరకు,” మీరు దేవునితో
ఉండుటకు విమోచింపబడునంత వరకు, పరిశుదాధ్తమ్ నినున్ ముదించునది
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అపప్టి వరకైయునన్ది. ఒక ఉజీజ్వము నుండి మరొక ఉజీజ్వము వరకు
కాదు; కానీ నితయ్తవ్ము నుండి నితయ్తవ్ము వరకు, మీరు పరిశుదాధ్తమ్చేత
ముదించబడియునాన్రు.

పరిశుదాధ్తమ్ అనగా అదేయైయునన్ది, అది ఆయన…మీరు ఆయన దృషిట్లో
దయనొందారనుటకు, అది దేవునియొకక్ ముదర్యైయునన్ది, మరియు ఆయన
మిమమ్లిన్ పేమించును, మరియు ఆయన మిమమ్లిన్ నముమ్ను, మరియు ఆయన
తన ముదర్ను మీపై ఉంచును. ఒక ముదర్ అనగా ఏమిటి? ఎవరైనా…అంతేకాదు,
ఒక ముదర్ అనేది ఒక “ముగించబడిన కారయ్ము,” అని చిసుత్ంది లేదా
అరధ్మిసుత్ంది. ఆమేన్. దేవుడు మిమమ్లిన్ రకిష్ంచాడు, మిమమ్లిన్ పరిశుదధ్పరిచాడు,
మిమమ్లిన్ శుదిధ్ చేసాడు, మీ పటల్ దయ పించాడు, మరియు మిమమ్లిన్
ముదించాడు. ఆయన ముగించాడు. మీ విమోచన దినమువరకు మీరు ఆయన
యొకక్ ఉతప్తిత్యైయునాన్రు. ఒక ముదించబడినది అంటే ఒక “ముగించబడిన
కారయ్ము.”

పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? అది ఒక గురుతైయునన్ది. పౌలు మాటాల్డిన
ఆ చన గురించి, కొదిద్సేపటి తరువాత, మరొక వరత్మానములో మనము

డబోవుచునాన్ము. అది భాషలు విశావ్సులకు చనయా, లేదా
అవిశావ్సులకా అనునదైయునన్ది.
48 ఇపుప్డు గమనించండి, అయితే, దీనిలో, పరిశుదాధ్తమ్ ఒక గురుతైయునన్ది.
నా భావమేదనగా…మరియు పరిశుదాధ్తమ్ ఒక ముదర్యైయునన్ది. అది తాను
ఎనున్కొనిన పిలల్లకు దేవుడు అనుగర్హించిన ఒక గురుతైయునన్ది. దానిని
తోసివేయుట, ఆ పర్జలనుండి కొటిట్వేయబడుటయై యునన్ది; మరియు
దానిని సీవ్కరించుట, లోకముతో మరియు ఈ లోక సంగతులనిన్టితో
ముగించబడుటయై యునన్ది, మరియు దేవుడు ఆమోద ముదర్ వేసిన ఒక
ఉతప్తిత్గా ఉండుటయైయునన్ది.
49 నేను హాయ్రీ వాటర్ బెరీతో కలిసి ఇకక్డ రైలు రోడుడ్ మీద పనిచేసేవాణిణ్,
మరియు మేము కారల్లో సామాను ఎకిక్ంచుటకు వెళేళ్వారము. ఆ వెనుక
నిలుచునన్, నా సహోదరుడు, డాక్, కారల్లో సామాను నింపుటకు సహాయం
చేసేవాడు. ఒక కారులో సామాను ఎకిక్ంచబడుచునన్పుప్డు, ఆ తనిఖీదారుడు,
వారు ఆ కారును పరిశీలిసాత్రు, అయితే అది పడిపోయి మరియు
బర్దద్లైపోవునటుల్, ఏదైనా పాడైనది ఉనన్టుల్, లేదా ఏదైనా వదులుగా ఉనన్టుల్
అతడు కనుగొనన్యెడల; అది ఎంతో కర్మంగా పెటట్బడి, మరియు చకక్గా
అమరచ్బడి, ఆ కారు సం రణ్ముగా సామానల్తో ట కటట్బడే వరకు అతడు ఆ
కారుకు ముదర్ వేసేవాడు కాదు, తదావ్రా పర్యాణంలో కుదుపులవలల్ ఆ లోపల
ఉనన్ వసుత్వులు పాడవవ్కుండా ఉండేవి.
50 మనము అంతగా ముదించబడకపోవుటకు కారణము అదేయై యునన్ది;
మనము కొనిన్ విషయాలలో మరీ వదులుగా ఉనాన్ము. కొనిన్ విషయాలలో
నీవు కొంచెం వదులుగా ఉనాన్వేమో అని చుటకు, నీ జీవితమును తనిఖీ
చేయుటకు ఆ తనిఖీదారుడు పరిశీలించినపుప్డు, నీ పారధ్నా జీవితంలో
కొంచెం వదులుగా, ఆ కోపం విషయంలో కొంచెం వదులుగా, ఇతరుల రిచ్
మాటాల్డుటకు ఆ నాలుక కొంచెం వదులుగా ఉండటం వంటివి ఉనన్చో, ఆయన
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ఆ కారును ఎనన్ ముదించడు. కొనిన్ చెడు అలవాటుల్, కొనిన్ దుషట్ కారయ్ములు,
నీచమైన మనసు, ఆయన ఆ కారును ముదించలేడు.

అయితే పర్తీది దాని సాథ్నములోనుండుట ఆయన కనుగొనినపుప్డు,
ఆ తనిఖీదారుడు, అపుప్డు ఆయన దానిని ముదిసాత్డు. అది ఎచచ్టికైతే
ముదించబడినదో ఆ గమయ్మును అది చేరనంతవరకు ఆ ముదర్ను
తెరచుటకు ఎవరైనా ధైరయ్ము చేయునా! అది అకక్డ ఉండియునన్ది. “నేను
అభిషేకించిన వారిని ముటట్ డదు; నా పర్వకత్లకు కీడు చేయ డదు. నేను
మీతో చెపుప్నదేమనగా, ముదించబడిన వీరిలో కనీసం ఒకక్ అలుప్డినైనా
అభయ్ంతరపరచుటకు, లేదా కొదిద్గా కుదుపుటకు పర్యతిన్ంచినయెడల, మీ
మెడకు పెదద్ తిరుగటిరాయి కటట్బడి మరియు మీరు మికిక్లి లోతైన సముదర్ములో
ముంచి వేయబడుట మీకు మేలు.” దాని భావమును మీరు గర్హించారా?
51 పరిశుదాధ్తమ్ అనగా అదేయైయునన్ది. అది మీ నిశచ్యతయైయునన్ది. అది
మీ భదర్తయైయునన్ది. అది మీ సాకష్ మైయునన్ది. అది మీ ముదర్యైయునన్ది.
అది మీ గురుతైయునన్ది, అదేదనగా, “నేను పరలోక బదుధ్డను. అపవాది
చెపుప్నది నేను లెకక్చేయను! నేను పరలోక బదుధ్డను. ఎందువలన? ఆయన
ననున్ ముదించెను. ఆయన దానిని నాకు అనుగర్హించెను. ఆయన ననున్ తన
రాజయ్ములోనికి ముదించెను, మరియు నేను మహిమ-బదుధ్డను! గాలులు
వీచనీయండి, సాతాను తాను చేయగోరినదలాల్ చేయనీయండి. నా విమోచన
దినమువరకు దేవుడు ననున్ ముదించెను.” ఆమేన్! పరిశుదాధ్తమ్ అనగా
అదేయైయునన్ది. ఓ, మీరు దానిని కోరుకొనవలసియునన్ది. అది లేకుండా నేను
కొనసాగాలేను. అకక్డ ఎంతో చెపప్వచుచ్ను, కానీ నేనేమి మాటాల్డుచునాన్నో
మీకు తెలియుననన్ నిశచ్యతను నేను కలిగియునాన్ను.
52 ఇపుప్డు, కేవలం ఒకక్ నిమిషము, మనము యోహాను 14ను డా,
తిపెప్దము. నేను వాకయ్మును ఎంతో పేమించుదును! అది సతయ్మైయునన్ది.
53 ఇపుప్డు, దేవుని యొకక్ ఆతమ్, అనగా పరిశుదాధ్తమ్, ఆ పరిశుదాధ్తమ్ అనగా
ఏమిటి? అది కీసుత్ యొకక్ ఆతమ్ మీలో ఉండుటయైయునన్ది. ఇపుప్డు,
మనము చదువుటకు ముందు, నేను ఇకక్డ కొనిన్ గురిత్ంచదగిన మాటలను
చెపప్గోరుచునాన్ను. పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? అదొక ముదర్యైయునన్ది.
పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? అదొక నిబంధనయైయునన్ది. పరిశుదాధ్తమ్ అనగా
ఏమిటి? అదొక గురుతైయునన్ది. అలాగైతే పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? అది…
యేసుకీసుత్ యొకక్ ఆతమ్ మీలో ఉండుటయైయునన్ది. శారా? “కొంత
కాలమైన తరువాత,” యేసు చెపెప్ను, “లోకము ననున్ మరి ఎనన్డును డదు;
అయినను మీరు ననున్ తురు, ఏలయనగా నేను మీతోను, మీలోను,
యుగసమాపిత్ వరకు ఉందును.” దేవుని ఆతమ్ తన సంఘములో ఉండుట!
54 దేనికొరకు? అయన దానిని ఎందు నిమితత్ము చేసాడు? ఇది కొంచెం రేపటి
రాతి యొకక్ అంశముపై ఉంటుంది. అయితే ఆయన దానిని ఎందుకొరకు
చేసాడు? ఆయన ఎందుకని, పరిశుదాధ్తమ్ ఎందుకని…ఏమిటి, ఆయన
దేనికొరకు వచాచ్డు? ఆయన మీలోనికి ఎందుకు వచాచ్డు, ఆయన నాలోనికి
ఎందుకు వచాచ్డు? దేవుని కియలను కొనసాగించుట కొరకైయునన్ది.
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55 “నేనెలల్పుప్డు నా తండికి ఇషట్మైన దానిని చేయుదును. ననున్ పంపిన తండి
చితత్మును నేరవేరుచ్టకే గానీ, నేను నా ఇషట్మును నెరవేరుచ్కొనుటకు రాలేదు.
మరియు ననున్ పంపిన నా తండి నాతోనునాన్డు; మరియు నా తండి ననున్
పంపిన పర్కారము, నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్ను.” ఓ, మై! [సహోదరుడు
బెనాహ్మ్ రెండు సారుల్ చపప్టుల్ కొటిట్నాడు—సంపా.] ఆయనను పంపిన ఆ తండి,
ఆయనలోనికి వెళెళ్ను. యేసును పంపిన ఆ తండి ఆయనలోనికి వచిచ్, ఆయన
దావ్రా పని చేసెను.

మిమమ్లిన్ పంపించు యేసు, మీతో డా వెళుళ్ను మరియు మీలోనునాన్డు.
మరియు యేసుకీసుత్లో నివసించుచునన్, ఆ ఆతమ్, ఆయన చేసినటుల్ చేయించి
మరియు పర్వరిత్ంపజేసినయెడల, అది మీలోనునన్పుప్డు అది ఎటుల్ చేయుననన్ ఒక
సాధారణమైన అవగాహన మీకు ఉంటుంది, ఎందుకనగా ఆ జీవము మారనేరదు.
అది శరీరము నుండి శరీరమునకు వెళుళ్ను, కానీ అది దాని సవ్భావమును
మారుచ్కోనేరదు, ఏలయనగా అది దేవుడైయునాన్డు.
56 ఇపుప్డు యోహాను 14లో, 10వ వచనం వదద్ మొదలుపెటిట్, మనము కేవలం
కొదిద్గా చదివెదము.

తండి యందు నేనును నా యందు తండియు ఉనాన్మని…నీవు
నముమ్టలేదా? ఈ కియలు…నేను మీతో చెపుప్చునన్ మాటలు నా
యంతట నేనుచెపుప్టలేదు: అయితేతండినాయందునివసించుచు,
తన కియలుచేయుచునాన్డు. (ఇపుప్డు దాని రిచ్ ఆలోచించండి.)
తండి యందు నేనును నాయందు తండియు ఉనాన్మని నముమ్డి:
లేదాఈకియలనిమితత్మైననుననున్ నముమ్డి.
నిశచ్యంగా, నేను, తండియొదద్కు వెళుళ్చునాన్ను గనుక, నేను
చేయు కియలు, నాయందు విశావ్సముంచువాడును…చేయును;
వాటి కంటెమరిగొపప్వియుఅతడుచేయునని; మీతోనిశచ్యముగా
చెపుప్చునాన్ను.

మీరు చుటలేదా? ఆయన అకక్డ ఎటుల్ చెపెప్నో శారా? ఇపుప్డు, ఇది
ఎలా బయటకు వసుత్ందో గమనించండి. నేను కేవలం ఇంకొదిద్గా చదువుతాను.
మనము కింద దాదాపు 20వ వచము వరకు చదవబోవుచునాన్ము. “మరియు
మీరు దేనినడుగుదురో…” మనము దాద్ము, నేను కలిగియునాన్ను…అవును.
అహ-హ. సరి.

మీరు నా నామమున దేనినడిగినను, తండి కుమారునియందు
మహిమపరచబడుటకై, నేనుదానినిచేతును.
నానామమునమీరుననేన్మిఅడిగినను,నేనుదానినిచేతును.
మీరు ననున్ పేమించినయెడల,నాఆజఞ్లనుగైకొందురు.
నేను తండిని వేడుకొందును, (ఇపుప్డు గమనించండి) మీయొదద్
ఎలల్పుప్డునుండుటకైఆయనవేరొకఆదరణకరత్ను;
అనగా సతయ్సవ్ పియగు ఆతమ్ను మీకనుగర్హించును;లోకము
ఆయనను డదు, ఆయనను ఎరుగదు గనుక ఆయనను



పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? 17
పొందనేరదు: అయితే మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు; ఏలయనగా
ఆయనమీతో డానివసించును,మరియుమీలోనుండును.

57 అటల్యిన ఆ ఆతమ్ ఎవరు? పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? అది కీసుత్ మీలో
ఉండుటయైయునన్ది. ఆ ఆదరణకరత్, అది ఆ పరిశుదాధ్తమ్యే. “మరియు
ఆదరణకరత్ వచినపుప్డు, ఆ ఆదరణకరత్ నాలో ఉనన్పుప్డు నేను చేసిన అవే
కియలను ఆయన చేసాత్డు. నేను తండిని వేడుకుంటాను, మరియు ఆయన
మీకు ఈ ఆదరణకరత్ను అనుగర్హించును. మీరు ఆదరణకరత్ను ఎరుగుదురు.
లోకము ఆయనను ఎరుగదు, ఎనన్ ఎరుగదు. అయితే ఆయన ఇపుప్డు
మీతో నివసించుచునాన్డు గనుక మీరు ఆయనను ఎరుగుదురు,” యేసు
చెపుప్చునాన్డు, “అయితే ఆయన మీలో ఉండును.” అదిగో, అదియే ఆదరణకరత్,
“మీలో ఉండును.”

మిముమ్నుఆదరణలేనివారిగావిడువను:నేనుమీయొదద్కువతుత్ను.
“నేను…” ఇపుప్డు, ఆయనే ఆ ఆదరణకరత్, కీసేత్. పరిశుదాధ్తమ్ అనగా అదియే,

అది కీసేత్.
కొంతకాలమైన తరువాత, లోకముననున్మరి ఎనన్డును డదు;
అయితే మీరు ననున్ తురు: నేను జీవించుచునాన్ను గనుక,
మీరును…జీవింతురు.

58 ఓహ్, మనమింకా కొనసాగు నే ఉండవచుచ్ను; అయితే, మీకు
తెలియజేయనివవ్ండి. ఆయన ఏమిటి? ఆయన ఒక ముదర్. ఆయన ఒక గురుతు.
ఆయన ఒక ఆదరణకరత్. ఆయన ఏమైయునాన్డో దానినంతటిని శారా?
అబాహాము సంతానము దానిని సవ్తంతించుకొనును.
59 ఇపుప్డు మనము…ఆదరణకరత్ ఇంకా ఏమైయునాన్డనన్దానిని డా
కనుగొందాము. మనము మొదటి యోహాను 16:7నకు వెళదాము, ఆయన
ఒక ఉతత్రవాది డా అయుయ్నాన్డా లేదాయని సెదము. ఉతత్రవాది అనగా
ఏమిటో మీకు తెలియును, వాదించుట. మనకొక ఉతత్రవాది ఉనాన్డు. దానిని
మనము ఎరిగియునాన్ము. మొదటి యోహాను 16వ అధాయ్యం…ఓ, ఒకక్
నిమిషం ఆగండి. ననున్ మనిన్ంచండి. అది, యోహాను సువారత్, 16:7. ననున్
మనిన్ంచండి. నేను దానిని చెపిప్నందుకు, నిశచ్యంగా ననున్ మనిన్ంచండి. నేను
దానిని తపుప్గా చదివాను…16:7 లో ఉనన్ది.

అయితేనేనుమీతోసతయ్ముచెపుప్చునాన్ను;నేనువెళిళ్పోవుటవలన
మీకు పర్యోజనకరము: నేను వెళళ్నియెడల, ఆదరణకరత్ మీయొదద్కు
రాడు; కానీ నేను వెళిళ్నయెడల, నేను ఆయనను మీయొదద్కు
పంపుదును.
మరియు ఆయన వచిచ్నపుప్డు, పాపమును రిచ్యు,
నీతిని రిచ్యు, మరియు తీరుప్ను రిచ్యు లోకమును
ఒపుప్కొనజేయును:
వారు, నాయందు విశావ్సముంచలేదు గనుక పాపమును
రిచ్యు;
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నేను తండి యొదద్కు వెళుళ్టవలన, మీరిక ననెన్ంతమాతర్ము
డరుగనుకనీతిని రిచ్యు;
ఈలోకాధికారి తీరుప్పొందియునాన్డు గనుక, తీరుప్ను రిచ్యు
ఒపుప్కొనజేయును.

60 మై! ఇపుప్డు, మొదటి యోహాను 2:12లో—లో, ఆ ఉతత్రవాదిని
కనుగొంటాము. ఇపుప్డు కేవలం ఒకక్ నిమిషం, మనము దానిని చదువుదాము,
మొదటి యోహాను 2:12. ననున్ మనిన్ంచమని వేడుకుంటునాన్ను, అది, మొదటి
యోహాను…1 మరియు 2. నేను వీటిని వాసియుంచాను, మొదటి యోహాను 2:1
నుండి 2.

నా చినన్ పిలల్లారా, మీరు పాపము చేయకుండుటకై, ఈ
సంగతులను మీకు వాయుచునాన్ను. మరియు ఎవడైనను పాపము
చేసినయెడల, నీతిమంతుడైన యేసుకీసుత్ అను ఉతత్రవాది,
తండియొదద్మనకునాన్డు:

ఆ ఉతత్రవాది ఎవరు? నీతిమంతుడైన యేసుకీసేత్.
మరియు ఆయన—ఆయనే మన పాపములకు పాయశిచ్తత్మై
యునాన్డు: మరియు మన పాపములకు మాతర్మే కాదు, కాని
సరవ్లోకముయొకక్పాపములకుపాయశిచ్తత్మైయునాన్డు.

61 పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? అది ఉతత్రవాది. ఏమిటి…ఉతత్రవాది అనగా
ఏమిటి? అది ఏమి చేయును? విజాఞ్పన చేయును. కనికరము పును. అది, అది
నీ సాథ్నములో నిలబడును. అది, నీవు చేయలేని కారయ్ములను అది చేయును. అది,
అది—అది నీ పాపములకు పాయశిచ్తత్మైయునన్ది. అది మీ నీతియైయునన్ది.
అది మీ సవ్సథ్తయైయునన్ది. అదే మీ జీవము. అదే మీ పునరుతాథ్నము. దేవుడు
మీకొరకు కలిగియునన్దంతా అదేయైయునన్ది. ఆయన ఒక ఉతత్రవాదియై
యునాన్డు.
62 మనము దాని వివరాలలోనికి వెళిళ్, మన అజాఞ్నము నిమితత్ము అది—
అది ఎటుల్ విజాఞ్పన చేయుననన్ దాని రిచ్, ఎలా విడమరచి చెపుప్కోవచుచ్ గదా.
కొనిన్సారుల్…మనం పరిశుదాధ్తమ్ను పొందినపుప్డు, మనం తెలియకుండానే
దేనిలోనికో తొ పాటు పడెదము. అపుప్డు మన కొరకు విజాఞ్పన చేయుటకు
పరిశుదాధ్తమ్ మనకునాన్డు. ఆయనే మన ఉతత్రవాది. ఆయన మన కొరకు
నిలబడును…ఆయనే మన నాయ్యవాది. ఆయన అకక్డ నిలబడి మరియు
మన కొరకు వేడుకుంటాడు. మన కొరకు మనం వేడుకొనము, ఎందుకనగా
మనలోనునన్ పరిశుదాధ్తమ్యే మన కొరకు వేడుకుంటాడు. కొనిన్సారుల్
పరిశుదాధ్తమ్యే, గర్హించలేని పదాలతో మీకు వాక్ శకిత్ అనుగర్హిసాత్డు, మరియు
ఆయన మన కొరకు విజాఞ్పన చేసాత్డు. పరిశుదాధ్తమ్ అనగా అదియే.
63 నేను దేనిలోనికైనా నడిచి వెళిళ్నపుప్డు, నేను—నేనొక చినన్ పిలల్వాని వలె
అడుగులు వేసాత్ను; మీరు డా ఒక చినన్ పిలల్వాడిలా నడుసాత్రు. మనం,
మనము శ వులతో, పాపముతో, ఉరులతో, మరియు పర్తిదానితో నిండియునన్
ఒక చీకటి పర్పంచంలో నడుచుచునాన్ము.
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మీరిటుల్ అనవచుచ్ను, “ఓ, నాకు భయము కలుగుచునన్ది. కైసత్వ జీవితమును

సీవ్కరించుటకు నేను భయపడుచునాన్ను. నేను, నేను దీనిని చేయుటకు
భయపడుచునాన్ను. నేనుదీనినిచేసాత్నేమో అని భయపడుచునాన్ను.”

భయపడవదుద్. మనకొక ఉతత్రవాది ఉనాన్డు. ఆమేన్. ఓ, ఆయన మన
పకష్మున నిలబడును. ఆయన మనలో ఉనాన్డు, మరియు ఆయన మన కొరకు
విజాఞ్పన చేయును. పరిశుదాధ్తమ్, ఎలల్పుప్ , నితయ్ము మనకొరకు విజాఞ్పన
చేయుచునాన్డు, నిరంతరము. ఆయనే మన ఉతత్రవాది. ఓ, దానికై మనము
దేవునికి ఎంతగానో కృతఙఞ్తలు చెలిల్ంతుము!
64 ఒక ముదర్, ఒక గురుతు, జీవపు ఆతమ్, పరలోకపు దేవుడు, ఆదరణ కరత్,
జీవము, ఉతత్రవాది. ఆయన ఏమిటి? ఓ, మై! ఆ విషయంతో మనము గంటల
తరబడి కొనసాగవచుచ్.
65 ఇపుప్డు కేవలం ఒకక్ నిమిషము మనము మారచ్బోవుచునాన్ము. ఇపుప్డు
మేము అడగబోవుచునాన్ము…

అంతయ్ దినములలో మనకు వాగాద్నము చేసెను! ఈ ఉతత్రవాది, ముదర్,
వాగాద్నము, ఈ రాతి ఆయన రిచ్ మనం మాటాల్డుకునన్ పర్తీదానితో పాటు,
పదివేల రెటుల్ అధికంగా, ఈ అంతయ్ దినములో అది మనకు వాగాద్నము
చేయబడినది.

ఆ దినమున వారు దానిని కలిగిలేరు. వారు ఒక గురుతుగా మరియు ఒక
చనగా, కేవలం వారి శరీరములో మాతర్మే ఒక ముదర్ను కలిగియునాన్రు,

అది రాబోవుచునన్దని నమిమ్, మరియు ఆ ధరమ్శాసత్ము యొకక్ ఛాయలో వారు
నడిచారు. ఏమిటనగా, వారు శరీరములో సునన్తి చేయబడినారు.
66 ఈనాడు మనము ధరమ్శాసత్ము యొకక్ ఛాయలో నడవడం లేదు. మనము
పునరుతాథ్నము యొకక్ శకిత్లో నడుచుచునాన్ము. మనము మన నిజమైన
ముదర్, మన నిజమైన ఉతత్రవాది, మరియు మన నిజమైన ఆదరణ కరత్యైన,
ఆ ఆతమ్యొకక్ శకిత్లో నడుచుచునాన్ము, అది మనము పైనుండి జనిమ్ంచాము
అనుటకు నిజమైన గురుతైయునన్ది; పర్తేయ్కమైన, వింతైన పర్జలమైయుండి,
విచితర్ంగా పర్వరిత్ంచుచు, దేవుడిని ఆయన మాటయొదద్నే తీసుకొని, ఇక
తకిక్నవనిన్యు తపప్ని చెపుప్వారమై యునాన్ము. దేవుని వాకయ్మే సతయ్ము.
అది…ఓ, మై! పరిశుదాధ్తమ్ అనగా అదేయైయునన్ది.
67 మీకు అది కావలెనా? దానిని మీరు పొందుకొనుటకు ఇషట్పడుట
లేదా? [సంఘము, “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] అది వాగాద్నము
చేయబడినదాయని దాద్ము.

ఇపుప్డు తిరిగి మనం యెషయా లోనికి వెళాద్ము, యెషయా గర్ంథము.
యెషయా గర్ంథము 28వ అధాయ్యం తీసుకుందాము. ఇపుప్డు మనం యెషయా
28కి వెళుళ్చునాన్ము, మరియు మనం పారంభించబోయేది…మనము
8వ వచనమును తీసుకుందాము, అది జరుగుటకు ఏడు వందల పనెన్ం
సంవతస్రాలకు ముందే, యెషయా ఏమి చెపెప్నో డండి.
68 వెనుకకు వెళిళ్, రిత్గా ఆ వెనుకకు వెళిళ్, దీని రిచ్ మనము చాలా
చెపుప్కొనవచుచ్, కానీ మనం సరిగాగ్ ఇకక్డ పారంభించి మరియు అది
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సంఘమునకు వాగాద్నం చేయబడినదో లేదో దాద్ము. అది ఏ దినమున
రానైయునన్ది? ఎపుప్డైతే అకక్డ—అకక్డ భర్షట్తవ్ము ఉంటుందో, అటిట్
అంతయ్ దినములో అయుయ్నన్ది. ఇపుప్డు గురుత్ంచుకొనండి, ఆ పదము
బహువచనంలో ఉనన్ది, “దినములు,” ఆ చివరి రెండు దినములు, చివరి
రెండువేల సంవతస్రములైయునన్వి.

ఇపుప్డు, ఇపుప్డు 8వ వచనం.
అనిన్యు, ఏలయనగా వారి భోజనపు బలల్లనిన్యు…
కలమ్షములతోనిండియునన్వి,కావునఅకక్డఎటువంటిపరిశుభర్మైన
చోటు లేకుండెను.

69 దానిని కనుగొనుటకు ఈనాడు అంతటా పరిశోధించండి. చు ట్
గమనించి ఈనాడు మనము ఆ దినములో ఉనాన్మో లేదో డండి. “భోజనపు
బలల్లనిన్యు!” అంతే కాదు, వారు పర్భువు రాతి భోజము నిమితత్మై వెళాత్రు,
మరియు మొదటి విషయం ఏమిటనగా, ఆ పదారధ్ముల వరుసలో, ఒక పలచని
రొటెట్ ముకక్ను లేదా ఒక సోడా బిసెక్టుట్ను తీసుకొని, మరియు దానిని
విరిచి ఆ పర్భు సంసాక్రమును చేసాత్రు. మరదైతే, పరిశుదాధ్తమ్ హసత్ములతో
చేయబడిన, పులియని రొటెట్యైయుండవలసి యునన్ది. కీసుత్ ఒక మురికి
మరియు అపవి డు కాదు, మరియు అది ఆయనకు సాదృశయ్ముగానునన్ది.
70 ఇంకొక విషయమేదనగా, దానిని వారు తాగుబోతులకు, అబదిధ్కులకు,
దొంగలకు, పొగ తాగువారికి, పొగాకు నములువారికి ఇసుత్ంటారు, ( య్!) ఏదైనా
ఫరావ్లేదు, వారు సంఘానికి చెందియుంటే చాలనుకుంటారు. అది రమగును
గాక! మనమికక్డ దీనిని తినుచుండగా, ఏ వయ్కిత్యైనా, పర్భువు శరీరమును
వివేచింపక దానిని తీసుకొనినయెడల, వాడు తనకు శికాష్విధి కలుగుటకే పీలుచ్చు
మరియు తాగుచునాన్డు. అతడు ఆ జీవితమును జీవించనియెడల, దానికి

రముగా ఉండవలెను.
మరియు మీరు దానిని తీసుకొననియెడల, మీ సవ్ంత మనసాస్కిష్యే మీరు

దోషులని పిసుత్ంది. “తినని వాడికి, నాతో పాలు లేదు,” అని యేసు చెపెప్ను.
71 అయితే పర్భువు బలల్లనిన్యు రిత్గా కలమ్షములతో నిండియునన్వి.
పరిశుభర్మైన సథ్లము ఒకక్టియు లేకుండెను. వినండి, అది ఈ దినమును

పించుటలేదా!
వాడు ఎవరికి…వాడు ఎవరికి విదయ్ నేరుప్ను? మరియు వాడు
ఎవరికి…సిదాధ్ంతమునుగర్హింపజేయును?…

…విదయ్ను ఎవరు నేరుచ్కుంటారు?…వాడు ఎవరికి సిదాధ్ంతమును
గర్హింపజేయును?…

“మంచిది, దేవునికి సుత్తి కలుగునుగాక, నేను పేసిబ్టేరియనును.
నేను మెథడిసుట్ను. నేను పెంతెకోసుత్ను. నేను నాజరీనును. నేను పిలిగిం
హోలీనెసుస్ను.” దేవుడికి అసలు అది విషయమే కాదు; అది కేవలం ఇంకొక
బలల్యైయునన్ది.

…నేను ఎవరికిసిదాధ్ంతమునుతెలియజేయుదును?…
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72 ఎటువంటి సిదాధ్ంతము; మెథడిసుట్, బాపిట్సుట్, పేసిబ్టేరియను, పెంతెకోసాత్?
బైబిలు గర్ంథము యొకక్ సిదాధ్ంతమైయునన్ది!

…నేను ఎవరికిసిదాధ్ంతమునుతెలియజేయుదును?…
73 దానిని మీరు పొందినపుప్డు మీకెటుల్ తెలియును? మనం శుకర్వారము రాతి
అందులోనికి వెళతాము. శారా?

…నేను ఎవరికి సిదాధ్ంతమును తెలియజేయుదును? (ఇపప్డు
గమనించండి)తలిల్పాలువిడిచినవారికా, లేక చనున్ విడిచినవారికా.

74 చినన్ పిలల్లు ఇటల్ంటారు, “సరి, మా అమమ్ ఈ సంఘమునకు చెందినది
గనుక, నేను ఈ సంఘమునకే వెళాత్ను.” పియ సహోదరుడా, దానికి వయ్తిరేకంగా
నాకేమియు లేదు. మరియు ఇది టేపు చేయబడినదని నేను గర్హించియునాన్ను.
అమమ్ వెళిళ్న సంఘమునకు చెందియుండుట, అది సరియే. కానీ, వినండి, అమమ్
ఒక వెలుగులో నడిచినది, మీరు వేరొక వెలుగులో నడుచుచునాన్రు.
75 థర్ ఒక వెలుగులో నడిచాడు; వెసీల్ వేరొక వెలుగులో నడిచాడు. వెసీల్ ఒక
వెలుగులో నడిచాడు; పెంతెకోసుత్ వేరొక వెలుగులో నడిచినది. అయితే ఈనాడు
మనము దానికనాన్ ఉనన్తమైన దానిలో నడుచుచునాన్ము. మరియు మరొక
తరము ఉనన్యెడల, అది మనలిన్ దాటిపోవును.
76 ఆ వెనుకనునన్ పారంభ దినాలోల్, విషయం విసత్ తంగా ఉండి, చాలా
విశాలంగా ఉనన్పుప్డు, థర్ విశావ్సం దావ్రా నీతికరణను బోధించెను.
అది కేవలం పర్జలను కథోలిజం నుండి పొటెసట్ంటిజం లోనికి, వాకయ్ముతో
సహవాసములోనికి తీసుకువచుచ్టకై యునన్ది. విశావ్సము వలన నీతికరణ,
అదొక పెదద్ విశాలమైన కేష్తర్మైయునన్ది. వారెనన్ దానినుండి కదలలేదు.
77 దాని వెంబడి జాన్ వెసీల్ అనబడిన మరొక ఉజీజ్వము వచిచ్నది. అది వారిని
దాని నుండి కుదిపివేసి, మరియు ఆమెను శుదీధ్కరణ వదద్కు తీసుకువచిచ్నది,
దేవుని యొకక్ వాకయ్ము చేత శుదీద్కరించబడి, ఒక చకక్ని, పవితర్మైన, పరిశుదధ్
జీవితమును జీవించుచు, మీ హృదయమునకు ఆనందమును కలుగజేయును.
అది చాలా వరకు థరన్ సిదాధ్ంతమును కుదిపివేసినది.
78 తరావ్త దాని వెంబడి పరిశుదాధ్తమ్ బాపీత్సమ్ముతో పెంతెకోసుత్ వచిచ్నది,
మరియు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకొనుట దావ్రా, అది మరలా దానిని కుదించినది.
అది సరియే.

మరియు ఇపుప్డు అది కుదిపివేయబడటం మొదలైనది. చనలు మరియు
మహాతాక్రయ్ముల యొకక్ సం రణ్తలో, ఆ వరములు, మరియు పునరుదధ్రణ,
మరియు దేవుని యొకక్ ఆతమ్, సంఘములోనికి వచిచ్, మరియు పెంతెకోసుత్ను
కుదిపివేసినవి. అదేమైయునన్ది? మనము పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడకు
ఎంతో సమీపంలో ఉనాన్ము, ఎంతగా అంటే, ఆయనలోనునన్ అదే ఆతమ్
సంఘములో పనిచేయుచు, ఆయన ఇకక్డ మి మీదనునన్పుప్డు ఆయన
చేసిన అదే కారయ్ములను చేయుచునన్ది. అది అపోసత్లుల కాలము నుండి ఈ
కాలము వరకు, ఎనన్ ఎకక్డా లేకుండెను.
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ఎందువలన? డండి, అది విశాలముగా నుండి; ఇరుకుగా, ఇరుకుగా,
ఇరుకుగా మారుతుంది. అదేమైయునన్ది? సరిగాగ్ మీ చేతి నీడవలె; ఛాయగా,
ఛాయగా, ఛాయగా నునన్ది. కానీ అదేమిటి? అదొక పర్తిబింబమైయునన్ది.

థరు ఏమైయునాన్డు? కీసుత్యొకక్ ఒక పర్తిబింబమైయునాన్డు. వెసీల్
ఏమైయునాన్డు? కీసుత్యొకక్ ఒక పర్తిబింబమైయునాన్డు.
79 డండి, బిలీల్ సండే కాలము ఇటీవల ముగిసినది. ఒక దినమున, వృదుధ్డైన
డాకట్రు విటీన్గారు, సరిగాగ్ ఇకక్డ ఈ వేదిక మీదనే బోధించాడు, అతడు ఆ పాత
బడికి చెందిన చివరివాడు, దాదాపు తొంబది ఏండల్పుప్డు మరణించాడని, నేను
అనుకొనుచునాన్ను. బిలీల్ సండే తన దినమునకు ఆ నామకారద్ సంఘాలకు ఒక
ఉజీజ్వకరత్యైయునాన్డు. అతడు గదిద్ంచుటకు వెనుదీయలేదు; అకక్డ నిలబడి
మరియు ఇటుల్ కేకలు వేసేవాడు, “మెథడిసుట్లైన మీరందరు, బోధకులు మరియు
అందరు మారుమనసుస్ పొందుడి! బాపిట్సుట్లైన మీరంద మారుమనసుస్
పొందుడి! పేసిబ్టేరియనెల్న మీరు డా!” అతడు గదిద్ంచుటకు వెనకాడలేదు.
అతడు ఈ దినపు బిలీల్ గాహమైయునాన్డు.
80 గమనించండి. మరియు పిదప, ఆ నామకారద్ సంఘము ఉజీజ్వమును
కలిగియుంటునన్ అదే సమయంలో, ఏమి జరిగినది? సం రణ్ సువారత్వారు ఒక
ఉజీజ్వమును కలిగియుండుచునాన్రు. అపుప్డే బోసవ్ర్త్ సహోదరులు, సిమ్త్ విగిగ్ల్స్
వర్త్, మరియు డాకట్రు. పైస్, ఐమీ మెకఫ్రస్న్, వారంతా వచాచ్రు.

డండి, ఒక రాతి సిమ్త్ విగిగ్ల్స్ వర్త్ మరణించాడు. మరునాడు ఉదయం
డాకట్రు పైస్ మరణించాడు. ఇరువది-నాలుగు గంటలలోనే నేను రంగము
మీదకు వచాచ్ను.
81 ఇపుప్డు నా అంతము వచుచ్చునన్ది. డండి…బిలీల్ గాహం గురించి మీరు
అంతగా వినుటలేదు. ఓరల్ రాబర్ట్ గురించి మీరు అంతగా వినుటలేదు. నా

టములు పలచనపడటానిన్ నేను చుచునాన్ను. విషయమేమిటి? మనం
అంతములో ఉనాన్ము, మరొక కాలము.
82 బిలీల్ సండే మరియు వారు, ఎటుల్ వచిచ్రి? వారు సరిగాగ్ ఆ గొపప్ డీ
ఉజీజ్వము తరావ్త వచిచ్రి. డీ ఎపుప్డు వచెచ్ను? సరిగాగ్ నాక్స్ ఉజీజ్వము
తరువాత. నాక్స్ ఎపుప్డు వచెచ్ను? సరిగాగ్ ఫినీన్ ఉజీజ్వము తరువాత. ఫినీన్ కాలివ్న్
తరువాత వచెచ్ను, కాలివ్న్…అలాగే వెసీల్, మరియు వెసీల్ థర్ తరువాత వచెచ్ను.
కాలము గుండా అది అలాగే వచిచ్నది. ఒక ఉజీజ్వము అయిపోయిన వెంటనే,
దేవుడు మరొకరిని లేపి, మరియు మరి ఎకుక్వ వెలుగును పర్సరింపజేయును;
సరిగాగ్ ఆ విధంగా కొనసాగుచుండును.
83 ఇపుప్డు మనం ఈ కాలము యొకక్ ముగింపు వదద్నునాన్ము. పర్తి వయ్కిత్
తన డలి యొకక్ ముగింపున కీసుత్యొకక్ రాకడ కొరకు సెను, కానీ
వారు ఎదురు చుటకు అనేక సంగతులు కలవు; దులు తిరిగివచుచ్ట,
ఆకాశంలో ఎగిరే పళెల్ములు, మనము ఈనాడు సుత్నన్టిట్ అనేక సంగతులు.
అయితే మనము అంతమున ఉనాన్ము. ఇపుప్డు మనమికక్డ ఉనాన్ము.
కీసుత్ యొకక్ అవే కియలను సంఘములో చేయునటిట్ శకిత్ని సంఘము
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పొందుకొనవలసియునన్దని వారు ఎరిగియునాన్రు, ఎందుకనగా ఆ నీడ
ఎకుక్వగుచునాన్కొదీద్, అది ఎకుక్వగా పర్తిబింబిసుత్ంది.
84 మీరొక నీడను తీసుకొనుడి. ఆ నీడకు రమైనా కొదీద్, మీకు ఆ నీడయొకక్
పర్తిబింబము అతి తకుక్వగా వసుత్ంది. కొదిద్సేపటి తరువాత, ఆ నీడ మరియు
చెటుట్ ఒకక్టైపోవునంతగా ఆ నీడ అతయ్ంత సమీపమౌతుంది.
85 ఇపుప్డు, దేవునియొకక్ ఆతమ్ థర్ దావ్రా, నీతికరణయందు; వెసీల్
దావ్రా, శుదీధ్కరణయందు; పెంతెకోసుత్ దావ్రా, పరిశుదాధ్తమ్ బాపీత్సమ్మునందు
పనిచేసినది; మరియు అది కీసుత్లో ఉనన్పుప్డు చేసిన అవే కియలను చేయుచు ఈ
చివరి దినమందు, అది ఇకక్డ ఉండియునన్ది. అదేమైయునన్ది? కీసుత్ మరియు
సంఘము ఒకక్టైపోయిరి.

మరియు ఆ చివరి గొలుసైయునన్, వారు ఒకక్టిగా కలిసిన వెంటనే,
ఆమె కేకలు వేయుచు ఆకాశముగుండా వెళుళ్ను. వెసీల్, థర్, మరియు
ఆ దినములలోనునన్ ఆ మిగతా వారందరు పైకి లేచెదరు, “మొదటివాడు
కడపటివాడగును, కడపటివాడు మొదటివాడగును,” మరియు ఒక
పునరుతాథ్నము వచుచ్ను.
86 మనము అంతయ్ కాలమున ఉనాన్ము. వినండి, పరిశుదాధ్తమ్ చేయునది
అదే. పరిశుదాధ్తమ్, నీతికరణ దావ్రా, డండి, అది దానియొకక్ పలచని
ఛాయ; పరిశుదాధ్తమ్, శుదీధ్కరణ దావ్రా, దానియొకక్ కొంచెం బలమైన ఛాయ;
పరిశుదాధ్తమ్, దానియొకక్ బాపీత్సమ్ము దావ్రా, మరింత బలమైన ఛాయ; ఇపుప్డు
పరిశుదాధ్తమ్, సవ్యంగా ఆయనే ఇకక్డ ఉనాన్డనన్టువంటి పునరుదధ్రణ దావ్రా,
ఆదిలో ఆయన చేసినటేల్ చక కియలను మరియు మహాతాక్రయ్ములను
చేయుచునాన్డు. య్! మహిమ! ఎలాగైనా, “మీరు ననున్ ఒక పరిశుదధ్-
గుండాయి,” అని పిలిచెదరు, మీరు ఇపుప్డే దానిని పారంభించవచుచ్.
87 వినండి, సహోదరులారా, దీనిని వినండి.

…భోజనపు బలల్లనిన్యు వాంతితో నిండియునన్వి…ఎకక్డా
పరిశుభర్మైన చోటులేదు.
వాడు ఎవరికి విదయ్ నేరుప్ను?…వాడు ఎవరికి తెలియజేసి,
వరత్మానమును గర్హింపజేయును? తలిల్పాలు విడిచిన వారికా,
మరియుచనున్ విదిచినవారికా.

చినన్ పిలల్లకు కాదు; పేసిబ్టేరియను పిలల్లు, మెథడిసుట్ పిలల్లు, పెంతెకోసుత్
పిలల్లు, థరను పిలల్లు, నాజరీను పిలల్లు. చనున్ విడిచి మరియు ఏదైనా
బలమైన మాంసము తినగోరుచునన్ వారిని ఆయన కోరుచునాన్డు. ఇకక్డ అది
వచుచ్చునన్ది;

ఆజఞ్ వెంబడి ఆజఞ్,…వెంబడి ఆజఞ్; తర్ము వెంబడి తర్ము,…
వెంబడి తర్ము;కొంతఇచచ్ట,మరియుకొంతఅచచ్ట:
ఏలయనగా నతిత్వారి పెదవుల చేతను మరియు అనయ్ భాషలతోను
ఈజనులతోమాటలాడుదును.
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నిజమే మీరు అలసినవారికి నెమమ్ది కలుగజేసే విశాంతి ఇదే, అని
వారితో చెపెప్ను; మరియు ఇదే విశాంతి: మరి అయినను వారు
విననొలల్రైరి.

88 ఆ పరిశుదాధ్తమ్, అది రావడానికి ఏడు వందల పనెన్ం సంవతస్రాలకు
ముందే పర్వచింపబడి, అది సరిగాగ్ అది ఆ పెంతెకోసుత్ దినమందు వచిచ్నపుప్డు
ఉనన్టేల్ అది లేదా! ఇదిగో ఆ పెంతెకోసుత్ దినమందు, అది సరిగాగ్ అటేల్ వచెచ్ను.
89 ఎవరో ఇటల్నాన్రు, “విశాంతి దినమును పాటించుట.” ఎవరి సంఘమునైనా
లేదా మతమునైనా నేను తకుక్వ చేయుటలేదు, లేదా తృణీకరించుటలేదు. అయితే
ఇటల్నాన్రు, “సబాబ్తు దినము, దేవుని యొకక్ సబాబ్తు దినమే విశాంతి దినము.”

ఇదే విశాంతి దినము. [సహోదరుడు బెనాహ్మ్ తన బైబిలును పైకెతెత్ను—
సంపా.] “ఇదే విశాంతి,” ఆయన ఇటల్నెను, “అలసిన వారికి విశాంతి
కలుగజేయుడి.” అది ఇదే. ఆమేన్! “అది ఆజఞ్ వెంబడి ఆజఞ్, తర్ము వెంబడి

తర్ముగా నుండును.” ఇదే విశాంతి. పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? విశాంతి. ఓ!
పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నా
యొదద్కు రండి, నేనుమీకువిశాంతి కలుగజేతును.

90 ఆయన ఏమైయునాన్డు? మీలోనికి వచుచ్వాడు, మీకు సమాధానమును
ఇచుచ్ను; మీ గురుతు, మీ ఆదరణకరత్; ఆదరించి, విశాంతినిచిచ్, ముదించాడు.
91 మీరెటుల్…? అది ఒక గురుతైయునన్ది; మీకేదో జరిగినదని లోకమునకు
తెలియును. అదేమిటి? అదొక ఆదరణకరత్. అదేమిటి? ఒక ముదర్. మీరు
విశాంతిలో ఉనాన్రు. మీరు…అది మీ ఉతత్రవాది. మీకు, మీకేదైనా
జరిగినయెడల, అపుప్డు మీ కొరకు విజాఞ్పన చేయుచు, వెంటనే మీ పకష్మున
వాదించడానికి, అకక్డ ఏదో ఉండియునన్ది, డండి. అది సంఘములో
నివసిసుత్నన్ దేవుని యొకక్ ఆతమ్యైయునన్ది, అది వచిచ్నపుప్డు ఖచిచ్తంగా
అదేమైయుండునని పర్వచింపబడినది. అది ఒక నిరంతరము, నితయ్మైన
విశాంతిగానుండును.
92 దేవుడు లోకమును సృజించెను. హెబీ పతిక 4వ అధాయ్యం. “దేవుడు
లోకమును సృషిట్ంచెను, మరియు ఏడవ దినమున విశాంతినొందెను.” అది
సరియే.

తిరిగి ఎనిమిదవ దినము వచిచ్నది, కింద…కొంత సమయం వరకు, ఆయన
దానిని దులకు ఒక నిబంధనగా ఇచెచ్ను. అది సరియే. కానీ వారు వెళిళ్ ఒక
రోజు విశర్మించేవారు; తిరిగి వెళిళ్, వారములో మొదటి దినమున, మళీళ్ మొదలు
పెటేట్వారు, కొతత్గా, మొదలు పెటేట్వారు. దేవుడు పలికిన విశాంతి అది కాదండి.

దేవుడు ఆరు దినములలో సృషిట్ని చేసినపుప్డు, ఆయన విశాంతికి
వెళిళ్నపుప్డు, అపప్టి నుండి ఆయన విశాంతిలోనే ఉనాన్డు. అది సరియే.
అది సిథ్రపరచినది. ఆయన ఎనిమిదవ దినమున తిరిగి వచిచ్ మరియు మరలా
పారంభించలేదు.
93 అది కేవలం ఒక ఛాయయైయునన్ది. ఇపుప్డది, రుయ్నికి చం డు
ఎలాగో, అది అటువంటి ఒక సాదృశయ్మైయునన్ది; అయితే రుయ్డు
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ఉదయించినపుప్డు, మనకిక చం డు ఎంతమాతర్ము అవసరము లేదు.
ఇపుప్డు దీనిని గమనించండి, ఓ, పర్కటన 11లో, “ రుయ్ని ఆమె శిరసుస్పై
ధరించుకొని, మరియు ఆమె పాదముల కింద చం డిని కలిగియునన్ సీత్.” ఓ,
మేము అటట్ నుండి అటట్ వరకు బైబిలు గర్ంధము గుండా వెళిళ్, మరియు మీకు

పించగలము. శారా?
94 అయితే అదేమిటి? హెబీ 4వ అధాయ్యంలో బైబిలు ఇటుల్ చెపిప్నపుప్డు,
“యేసు వారికి ఒక విశాంతి దినమును ఇచిచ్నయెడల, ఆయన ఆ తరువాత
దాని రిచ్ మాటాల్డియుండేవాడు; ఆయన ఒక విశాంతి దినము రిచ్
మాటాల్డియుండేవాడు.” ఆయన ఏ దినమును రిచ్, విశాంతి అని
మాటాల్డినాడు?

పర్యాసపడి భారము మోసికొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నా
యొదద్కు రండి, నేనుమీకువిశాంతి కలుగజేతును.

95 మతత్యి సువారత్ 11వ అధాయ్యం, 22వ వచనం… డండి, పిదప, మనము
ఆయన యొదద్కు వచిచ్నపుప్డు మనము దానిని కనుగొంటాము. “ఏలయనగా,”
హెబీ 4 ఇటుల్ చెపుప్చునన్ది, “దేవుడు తన కారయ్ములనిన్ంటిని ముగించి
విశర్మించిన పర్కారము, యేసుయొకక్ విశాంతిలోనికి పర్వేశించినవాడు,
తన లోకసంబంధమైన కారయ్ములను ముగించెను,” ఆయన లోకమును
కలుగజేసినపుప్డు, మళీళ్ ఎనన్ దానియొదద్కు మరలకుండునటుల్
చేసెను. ఎంతకాలము? [సహోదరుడు బెనాహ్మ్ పర్సంగ వేదిక మీద

డుసారుల్ తటెట్ను—సంపా.] మీరెంత కాలము వరకు పరిశుదాధ్తమ్ చేత
ముదించబడియునాన్రు? “మీ విమోచన దినమువరకైయునన్ది.” అకక్డే
ఆ విశాంతి, ఆదరణ, ఉతత్రవాది, ముదర్, విమోచకుడు ఉండియునన్వి. ఓ!
[సహోదరుడు బెనాహ్మ్ ఒకక్సారి చపప్టుల్ కొటెట్ను.] నాకు ఒక విధమగు ఉతేత్జము
కలుగుచునన్ది, లేదా ఒక విధమగు ఆశీరావ్దము పొందినటుల్నన్ది. ఓ!
96 “బెనాహ్మ్ సహోదరుడా, అది మనకొరకు వాగాద్నము చేయబడినదా? అది
బైబిలు గర్ంథము దావ్రా ఋజువు చేయబడినదా?”

మంచిది, మనము యోవేలునకు వెళిళ్, దాని రిచ్ యోవేలు ఏమి చెపెప్నో
కనుగొందాము.

దేవునియొకక్ ఈ ధనయ్కరమైన వాకయ్మును బటిట్ నేనెంతగానో
కృతజుఞ్డనైయునాన్ను! మీరు దానిని పేమించుచునాన్రా? [సంఘము, “ఆమేన్”
అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] ఈ వాకయ్ము కొరకు కానియెడల, మనము ఎకక్డ
నిలబడియుండేవారమో నాకు తెలియదని, నేను తలంచుచునాన్ను. మంచిది.

ఇపుప్డు మనము యోవేలు వదద్ ఉనాన్ము. మనము యోవేలునొదద్కు
వెళుళ్చునాన్ము, యోవేలు గర్ంథము 2వ అధాయ్యము, మరియు మనము
28వ వచనము వదద్ పారంభించబోవుచునాన్ము. యోవేలు 2:28, కీసుత్యొకక్
రాకడకు ఎనిమిది వందల సంవతస్రాలకు ముందు, ఆ పర్వకత్ ఆతమ్వశుడయెయ్ను.
ఇపుప్డు వినండి.

మరియు అటు తరువాత, నేను సరవ్శరీరుల మీద నా ఆతమ్ను
కుమమ్రింతును; …మీ కుమారులును మరియు మీ కుమారెత్లును
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పర్వచించుదురు, మీ ముసలివారు కలలు కందురు, మరియు మీ
యౌవనసుథ్లుదరశ్నములు తురు:
మరియు ఆ దినములలో నేను నా పనివారి మీదను మరియు నా

పనికతెత్ల మీదను…కుమమ్రింతును,నాఆతమ్నుకుమమ్రింతును.
మరియు ఆకాశమందును మియందును
మహతాక్రయ్ములను,…అనగా రకత్మును, అగిన్ని,
మసత్ంభములను కనుపరచెదను.
యెహోవా యొకక్ ఆ భయంకరమైన, మరియు మహాదినము
రాకముందు, రుయ్డు తేజోహీనుడగును…మరియు చం డు
రకత్వరణ్మగును.
మరియు ఆ దినమున పర్భువు నామమును బటిట్, ఆయనకు పారధ్న
చేయువారందరునురకిష్ంపబడుదురు:

97 అదొక…ఓ! ఏమిటి? యోవేలు! మీరు గమనించారా? అపొసత్లుల
కారయ్ములు 2లో, పేతురు అదే వచనమును తీసుకునాన్డు. ఇటుల్ చెపెప్ను,
“ఇశాయేలులో కాపురమునన్ మనుషుయ్లారా, నా మాట వినుడి. వీరు
మతుత్లు కారు,” వీరు ముదించబడి, ఆదరించబడి, గురిత్ంచబడిన పర్తేయ్కమైన
పర్జలైయునాన్రు. “మీరు ఊహించునటుట్, వీరు మతుత్లు కారు,” అపొసత్లుల
కారయ్ములు 2, “పొదుద్బొడిచి జామయిన కాలేదు. అయితే యోవేలు పర్వకత్
దావ్రా చెపప్బడిన సంగతి యిదే, ఇటుల్ చెపప్బడినది, ‘అంతయ్ దినములలో నేను
మనుషుయ్లందరి మీద నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను.’”
98 అదేమిటి, పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? అది సరియే, ఇపుప్డు మనం మరలా
గమనించెదము, విశావ్సులకు వాగాద్నము చేయబడినది, అది అదేయైయునన్ది.
ఇపుప్డు, ఈ పరిశుదాధ్తమ్, అదేమిటో మనము కనుగొందాము, కేవలం ఒకక్
నిమిషం. అది ఎవరికొరకు వాగాద్నము చేయబడినది? విశావ్సులకు.

ఇపుప్డు కా సువారత్ లోనికి వెళాద్ము, కా 24వ అధాయ్యం,
యేసు మిని విడిచిపోవుటకు ముందు ఆయన చివరిగా ఏమి చెపిప్నో
వినండి. కా సువారత్ 24వ అధాయ్యం. మరియు ఇపుప్డు దీనిని ఎవరైతే
వాసుకుంటునాన్రో, దీనిని మీరు వాసుకొనవచుచ్, పిదప మీకు ఎకుక్వ
సమయం ఉనన్పుప్డు రేపు దానిని అధయ్యనం చేయండి. ఇపుప్డు, కా
24:49 లో, యేసు మాటాల్డుచునన్ది వినండి. చివరిగా, ఆయన మహిమలోనికి
ఆరోహణమగుచునన్పుప్డు, ఆ ఆరోహణమపుప్డు, ఆయన తన శిషుయ్లతో చెపిప్న
మాటలు ఇవే.

…ఇదిగో, నా తండి వాగాద్నము చేసినది మీ మీదకి
పంపుచునాన్ను…

ఏమి వాగాద్నము? ముదర్, గురుతు, ఆదరణ కరత్, మరియు వేలసారుల్ నేను
చెపిప్న ఈ సంగతులనిన్యు.

…నాతండివాగాద్నముచేసినదినేనుమీమీదకిపంపుచునాన్ను:…
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ఏమి వాగాద్నము? “రానునన్దని యెషయా చెపిప్నది, ‘నతిత్వాని పెదవుల

చేతను అనయ్ భాషతోను నేను ఈ జనులతో మాటాల్డెదను.’ ఆ విశాంతిని నేను మీ
మీదకు పంపెదను. యోవేలు దేని రిచ్ పలికెనో దానిని పంపెదను, అదేదనగా,
‘అంతయ్ దినములయందు, నా ఆతమ్ను మీ మీద కుమమ్రించెదను, అని దేవుడు
చెపుప్చునాన్డు.’ ఓ, నేను మీకు పంపెదను, మరియు యెరుషలేము మొదలుకొని,
దేశములనిన్టిని, పర్జలందరిని…నేను ఈ నిబంధన కింద అబాహాము
సంతానమును లోపలికి తెచెచ్దను. వారిలో పర్తిఒకక్రిని ముదించెదను. డండి,
నేను నా ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను.”

…నేను నా తండి వాగాద్నము చేసినది మీ మీదకి పంపుదును:
అయితే మీరు, మీరు పైనుండి శకిత్ పొందువరకు యెరుషలేము
పటట్ణములోనిలచియుండుడి,అనగా, వేచియుండుడి.

99 అలాగైతే పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? “పైనుండి వచుచ్ శకిత్!” బిషపుప్ నుండి
వచుచ్ శకిత్ కాదు, సంఘము నుండి వచుచ్ శకిత్ కాదు. అయితే, “పైనుండి వచుచ్
శకిత్యైయునన్ది!”
100 ఆ శకిత్ ఎటుల్ వచెచ్ను? “సంఘములో చేరుట” వలనా? అది నిజమని
చెపుప్దురాయని, నేను మీతో సవాలు చేయుచునాన్ను. “ఒక సంఘములో చేరి,
బోధకునితో కరచాలనము చేయుట” వలనా? కాదండి. ఇపుప్డు, కాయ్థలికుక్లైన
మీకు, “మీ నాలుక బయటకు చాపి మరియు మొదటి పర్భు సంసాక్రమును
తీసుకొనుటవలనా”? కాదండి.
101 పైనుండి శకిత్, అది ఎలా వచిచ్నది? మనం ఇంకా కొదిద్గా చదువుదాము.
మనం అపొసత్లుల కారయ్ములు 1:8 లోనికి వెళాద్ము. ఇపుప్డు వారకక్డ

డుకొనుచునాన్రు. ఇపుప్డు వారు కలిసి సమావేశమైనపుప్డు, వారికక్డ
యేసును రిచ్ మాటాల్డుచునాన్రు, మరియు దా యొకక్ సాథ్నమును
తీసుకొనుటకు ఇంకొకరిని నియమించారు. ఆపొసత్లుల కారయ్ములు 1:8.

అయినను ఈ పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచుచ్నపుప్డు, మీరు
శకిత్నొందెదరు:…

ఏమిటి? “నీవు బెనాహ్మ్ ఆలయములో సభుయ్డవు అగుదువా”? లేదండి.
“నీవు మెథడిసుట్ సంఘము, కాయ్థలిక్ సంఘము, పెసిబ్టేరియన్ సంఘముల
యొకక్ సభుయ్డవు అవుతావా”? బైబిలులో, అలాగు లేదు. అది మానవ-కలిప్త
సిదాధ్ంతమైయునన్ది.

“అయితే నీవొక బోధకుడివైన తరావ్త నీవు పైనుండి శకిత్నొందుదువా”?
లేదండి. “నీవొక బాయ్చిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ పటట్భ డవైనపుప్డు నీవు శకిత్నొందెదవా”?
లేదండి. “నీవు-…నీవు DD పటాట్ పొందిన తరావ్త శకిత్ వసుత్ందా”? లేదండి.
“నీవు నీటిలో బాపీత్సమ్ము పొందిన తరావ్త నీవు శకిత్నొందెదవా”? కాదండి. “నీవు
మొదటి పర్భు సంసాక్రమును తీసుకునన్పుప్డు నీవు శకిత్నొందెదవా”? కాదండి.

డండి, అవనిన్యు మానవ-కలిప్తమైయునన్వి.
102 బైబిలు ఏమి చెపిప్నదో, యేసు ఏమి చెపెప్నో వినండి.

…పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచిచ్నపుప్డు, మీరు శకిత్నొందెదరు:
(పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? ఆ శకిత్) పిదప, దీని తరువాత,
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మీరు సాకుష్లైయుందురు…(“కేవలం మీ పనెన్ండుగురు,
మీరు యె షలేములోనే సాకష్ మిచెచ్దరా”?) …మీరు
యె షలేములోను,… దయ,…సమరయలోను, మరియు
దిగంతముల వరకును, నాకు సాకుష్లైయుందురు. (అది ఇంకను

చేరుకొనలేదు.)
మరియు ఆయన ఈ సంగతులు చెపిప్నపుప్డు,…ఆయన ఈ
మాటలు చెపిప్, వారు చుచుండగా, ఆయన మేఘములో
పైకి కొనిపోబడెను మరియు…వారి కనున్లకు కనబడకుండ
తీసుకుపోబడెను.

103 ఇపుప్డా పేజీని తిపప్ండి, ఈ పర్వచనములు నెరవేరుటను గమనించండి.
మరియు రిత్గా పెంతెకోసుత్ దినము వచిచ్నపుప్డు, వారు ఒక…
వారందరుఏకమనసుస్ కలిగి ఒకచోట డియుండిరి.

“మరియు అకసామ్తుత్గా సంఘకాపరి లోపలికి వచెచ్నా…”? నేనకక్డ వరుస
తపాప్ను, కదా? “అకసామ్తుత్గా బోధకుడు వేదిక మీదికి వచెచ్నా”? కాదు.

మరియుఅకసామ్తుత్గా ఒక శబద్ం వచెచ్ను…
కేవలం ఒక కలిప్త-నమమ్కం కాదు; అకక్డ, ఒక శబద్ం కలిగెను.
“ఒక సేవకుడు దావ్రమునొదద్కు వచుచ్చునాన్డా”? “పరిశుదధ్ సథ్లమునుండి,

యాజకుడు పర్భు సంసాక్రమును తీసుకువచుచ్చునాన్డా”? లేదు, అటువంటిదేదీ
కాదు.

…ఆకాశమునుండి ఒక శబద్ం వచెచ్ను…(అడుగుల చపుప్డు
కాదు)…వేగముగా వీచు ఒక బలమైన గాలి వంటి…ఒక శబద్ం
ఆకాశమునుండి వచెచ్ను (ఓ, మై! య్!…?…)…మరియుఅదివారు
రుచ్ండియునన్ ఇలల్ంతయునిండెను.

104 పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? వారు శకిత్ని పొందుకునేది ఇకక్డే. వారు
వేచియుండవలసినది ఇకక్డే; వారటుల్ చేసినపుప్డు జరిగినది ఇదేయైయునన్ది.
ఆదికాండము నుండి మొదలయియ్, అబాహాము నుండి వరుసగా; అది
రానునన్దనియు, అది ఎటుల్ వచుచ్ననియు మరియు దాని ఫలితాలు
వచుచ్ననియు, అంద పర్వచించిరి. అదేమిటి? సంఘమునకు, విశావ్సులకు
వాగాద్నము చేయబడినది.

…మరియువారు రుచ్ండియునన్ ఇలల్ంతయునిండెను.
మరియు అగిన్ నాలుకలు విభాగింపబడినటుట్గా…వారికి కనబడి,
మరియుఅదిఒకొక్కక్నిమీదవాలెను.
మరియు వారంద పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై, ఆ ఆతమ్ వారికి
వాక్శకిత్ అనుగర్హించినకొలది, అనయ్భాషలతో మాటలాడసాగిరి.

ఇపుప్డు మనము శనివారము రాతి, దానిని కొనసాగించెదము. దానిని
సరిగాగ్ అకక్డే వదిలివేయుదుము, డండి.
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105 అది ఎటుల్ండినది? అది సంఘమునకు ఒక వాగాద్నము, ఖచిచ్తంగా ఒక
వాగాద్నమైయునన్ది. అది సరియే.
106 ఇపుప్డు, మనమిపుప్డు కనుగొనబోవుచునాన్ము, వారు నింపబడిన తరావ్త,
వారు ఎంత కాలము వరకు ముదించబడినారు? [“విమోచన దినము వరకు,” అని
సంఘము చెపుప్చునన్ది.—సంపా.]

ఇకక్డ ఎంతమంది పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియునాన్రు? మీ చేతులను
దాద్ము. పరిశుదాధ్తమ్ లేని వారికంటే కలిగియునన్వారే ఎకుక్వ మంది ఉనాన్రు.

సహోదరీ, సహోదరుడా, మీరు మాలో ఒకరిగా ఉండాలని మేము కోరుచునాన్ము.
అది ఏమిటని మీకు అరధ్మైనపుప్డు, అది…అది దేవుని కియలు చేయుటకై,
దేవునియొకక్ ఆతమ్ మీలో నివసించుటయైయునన్ది.

దేవుడు ఎనన్డైనను తన ఆతమ్ను ఆయనయొకక్ సేవకులలోనికి,
ఆయనయొకక్ పర్వకత్లలోనికి, ఆయనయొకక్ బోధకులలోనికి, ఆయనయొకక్
అపొసత్లులలోనికి పంపినపుప్డు, వారెలల్పుప్ లోకము దావ్రా
తోసివేయబడినారు. పర్తి కాలములోను, వారు పిచిచ్వారిగా పరిగణించబడినారు.
పౌలు అగిపప్ యెదుట నిలబడినపుప్డు డా, అతడిటల్నాన్డు, “మత భేదము
అని పిలువబడే ఈ మారగ్ములోనే…” మత భేదమనగా ఏమిటి? “వెఱిఱ్తనం.”
“వారు ఏ మారాగ్మునైతే వెఱిఱ్దని, ఒక పిచిచ్వారి గుంపుయని, అందురో,
ఆ మారగ్ముచొపుప్నే నేను మన పితరుల దేవుడిని ఆరాధించుచునాన్ను.”
[సహోదరుడు బెనాహ్మ్ ఒకసారి చపప్టుల్ కొటెట్ను—సంపా.] నేను వారిలో
ఒకడినని చెపుప్టకు నేనెంతగానో ఆనందిచుచునాన్ను. అవునండి. అది వాసత్వం.
నేను వారిలో ఒకడినని చెపప్గలుగుటకు నేనెంతగానో సంతోషించుచునాన్ను.
107 ఇపుప్డు, ఈ పరిశుదాధ్తమ్ వారిపై కుమమ్రించబడిన తరావ్త, పర్తీది సమిషిట్గా
కలిగియుండేంత మా రయ్ముగా అది వారిని మారిచ్నది. అది నిజమేనా? ఓ,
ఓ, ఎటువంటి సహవాసము! మనము కొనిన్సారుల్ ఆ పాటను పాడుతాము
కదా, “ఓ, ఎటువంటి సహవాసము! ఓ, ఎటువంటి దైవిక ఆనందము!” అదియే.
వారు లెకక్చేయలేదు, ఆ—ఆ రుయ్డు పర్కాశించాడా లేదాయని వారు
లెకక్చేయలేదు. వారు సుఖమయమైన ఒక లపానుప్ కొరకు అడగలేదు.

“ఇపుప్డు, నేను పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకుంటాను,” అని కొందరు పర్జలు
నాతో చెబుతారు, “మిసట్ర్. బెనాహ్మ్, నేనొక కోటీశవ్రుడనౌతానని నీవు నాకు
హామీ ఇచిచ్నయెడల, నేను నె బావులను కనుగొంటానని నీవు నాకు హామీ
ఇచిచ్నయెడల, మరియు నేను బంగారు గనులను కనుగొనినయెడల, మరియు
నేను—నేను…” డండి, పర్జలు దానిని బోధిసుత్ంటారు, మరియు వారు ఒక
అబదాధ్నిన్ బోధిసాత్రు. దేవుడు అటువంటి కారయ్ములను వాగాద్నము చేయలేదు.
108 ఎనన్డైనా ఒక వయ్కిత్ పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకునాన్డంటే, అతడు రొటెట్ కోసం
భికష్మెతుత్కుంటాడా లేదా అనునది లెకక్చేయడు. అది అతనికి ఎటువంటి
వయ్తాయ్సమును కలిగించదు. అతడొక పరలోక-బదుధ్డైన జీవియైయునాన్డు.
అతడు…అతనికికక్డ, అసలు ఎటువంటి సంబంధాలు లేవు. అది వాసత్వం.
అతడు లెకక్చేయడు. ఏది వచిచ్నా, ఏది పోయినా, దానిని జరగనీయండి. వారిని
విమరిశ్ంచనీయండి, హేళన చేయనీయండి. నీ పరువు పోయినా, నీవెందుకు
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లేకక్చేయాలి? నీవు మహిమకు వెళేళ్ దారిలో ఉనాన్వు! హలెల్ యా! నీ కనున్లు
కీసుత్పై నిలిపియుంచావు, మరియు నీవు నీ దారిలో ఉనాన్వు. లోకము ఏమి
అంటుందాయని నీవు లెకక్చేయవు.

పరిశుదాధ్తమ్ అనగా అదియే. అదొక శకిత్, అదొక ముదర్, అదొక ఆదరణ
కరత్, అదొక ఉతత్రవాది, అదొక గురుతైయునన్ది. ఓ, మై! దేవుడు నినున్
సీవ్కరించాడనుటకు అదొక నిశచ్యతైయునన్ది.

నేనెంత సమయము తీసుకునాన్ను? నాకింకా ఎనిమిది నిమిషాలు మాతర్మే
ఉనన్ది. అది సరియే. ననున్…నేనికక్డ చాలా లేఖనములను కలిగియునాన్ను.
నేను వాటిని చెపప్గలుగుదునని నేను అనుకోవడం లేదు, కానీ మా వంతు
పర్యతన్ము మేము—మేము చేసాత్ము.
109 ఇపుప్డు, ఒక మనిషి పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడిన తరావ్త, శర్మలు మరియు
అటువంటివి, అతడిని వెనుకకు వచుచ్నటుల్ చేయుట సాధయ్మేనా మరియు…
ఇపుప్డు, అతడు కోలోప్డు, అతడు ఇంకను దేవుని కుమారుడే, అతడెలల్పుప్డు
అదేయైయుంటాడు, ఎందుకనగా మీరెపప్టి వరకు ముదించబడినారు?
[సంఘము ఇటుల్ చెపుప్చునన్ది, “విమోచన దినము వరకు.”—సంపా.] అది
వాసత్వం. బైబిలు చెపిప్నది అదే.
110 ఇపుప్డు, ఆ శిషుయ్లు కొటట్బడి, వారు వెకిక్రించబడి, ఎగతాళి చేయబడి,
మరియు పర్తీది చేయబడిన తరావ్త, కొంత కాలము కలిసికటుట్గా వెనకిక్
వెళిళ్పోవుటకు అది సమయమని వారు అనుకునాన్రు. మనము అపొసత్లుల
కారయ్ములు 4వ అధాయ్యము వైపుకు—వైపుకు తిపెప్దము, మరియు వారు…
ఏమి జరిగినదో దాద్ము. ఇపుప్డు ఇది మీకు అనగా దానిని ఇదివరకే
పొందుకునన్ పర్జలకైయునన్ది. అపొసత్లుల కారయ్ములు 4వ అధాయ్యము.

ఇపుప్డు, ఆ ఆలయము గేటు వదద్ సవ్సథ్త విషయమై, ఒక సవ్సథ్తా టమును
పెటిట్నందుకు, పేతురు మరియు యోహాను కొటట్బడి, చెరసాలలో వేయబడిరి.
అది ఎంతమందికి తెలియును? తన కాళళ్లో, కుంటితనమునన్ ఒక వయ్కిత్
అకక్డ ఉనాన్డు. అతడు నడవలేడు; నలభై సంవతస్రాలుగా ఆ విధంగానే
ఉండియునాన్డు. మరియు పేతురు ఆ దారిగుండా వెళెళ్ను. మరియు అతడిటుల్
చెపెప్ను…ఆహారం కొరకు, ఏదైనా తన గినెన్లో వేయబడుటకు, అతడు తన
గినెన్ను చాపెను.

మరియు పేతురు తానొక పరిశుదధ్-ఆతమ్తో-నింపబడిన బోధకుడనియు,
తన వదద్ ఎటువంటి డబుబ్ లేదనియు పించెను. అతడిటుల్ చెపెప్ను—
అతడిటుల్ చెపెప్ను, “వెండి మరియు బంగారము నా వదద్ లేవు.” డండి,
అతడు దాని రిచ్ చింతించుట లేదు. కాని అతడు ఒక—ఒక పరలోక-
బదుధ్డైన జీవియైయుండెను. ఓ, కొంతసేపు మనము అందులో ఉండుటకు
మనకు సమయం ఉంటే బాగుండునని నేను ఎంతగానో కోరుచునాన్ను,

డండి. అతడు పరలోక-బదుధ్డు. అతడు ఆదరింపబడినాడు. అతడు ఆ
ఆతమ్ను కలిగియునాన్డు. అతడు ఆ శకిత్ని కలిగియునాన్డు. అతడు నడిచివెళిళ్
మరియు ఇటుల్ చెపెప్ను, “వెండి మరియు బంగారము నావదద్ లేవు, కానీ నాకు
కలిగినదే నీకిచెచ్దను.”
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“అయాయ్, నీవేమి కలిగియునాన్వు?” అని ఆ వయ్కిత్ అడిగెననుటలో ఎలాంటి

సందేహము లేదు.
“నేను విశావ్సమును కలిగియునాన్ను. దాదాపు పది రోజుల కితం

మొదలయిన దేనినో నేను నా హృదయంలో కలిగియునాన్ను. నేనకక్డ మేడ
గదిలో ఉనాన్ను, మరియు అకసామ్తుత్గా, దేవుడు చేసిన ఆ వాగాద్నములనిన్యు…

డునన్ర సంవతస్రాలు నేను యేసుకీసుత్తో నడిచాను. నేను ఆయనతో కలిసి
చేపలు పటాట్ను, చేపలను దరికి లాగుచు అకక్డ ఉనాన్ను. నేను ఈ నానావిధమైన
కారయ్ములను చేశాను. మరియు ఆయన రోగులను సవ్సథ్పరచుటను నేను

సియునాన్ను. నేను…ఆయన నాకిటుల్ చెపుత్ండేవాడు, ‘తండి నాయందు
ఉనాన్డు; కానీ నేను వెళిళ్న తరావ్త, ఆయన మీలోనికి వచుచ్ను.’ కాబటిట్ నేను
దానిని గర్హించలేకపోయాను. అయితే ఆయన ఇటల్నాన్డు, ‘ఇపుప్డు, నీవు దానిని
గర్హించవలెనని నేను ఆశించడంలేదు.’”

మీరు ఈ సంగతులను గర్హించరు; మీరు కేవలం వాటిని పొందుకుంటారు.
నేను దానిని ఇంకను గర్హించలేదు. మరియు మీరు గర్హించారని నాకు చెపప్కండి;
ఎందుకనగా మీరు గర్హించరు. శారా? నేను దానిని గర్హించలేను, కాబటిట్,
నేను దానిని వివరించలేను; కానీ, నాకు తెలిసిన ఒకే ఒకక్టి ఏమిటనగా, నేను
దానిని పొందుకునాన్ను.

“మంచిది, మంచిది,” మీరిటల్ంటారు, “అది శాసీత్యంగా లేదు.” ఓ,
నిశచ్యంగా అది అటేల్యునన్ది.
111 ఆ లైటల్వైపు డండి. బెంజమిన్ ఫాంకిల్న్ దానిని కనుగొనన్పుప్డు,
అతడిటల్నాన్డు, “నేను దానిని పొందుకునాన్ను.” అతడేమి కలిగియునాన్డో
అతనికి తెలియదు, కానీ అతడు దానిని కలిగియునాన్డు. మరియు ఈ రాతి
ఎవరైనా విదుయ్చఛ్కిత్ అంటే ఏమిటో నాకు చెపప్వలెనని నేను కోరుచునాన్ను.
అదేమిటో ఇంకా వారికి తెలియదు, కానీ మనం దానిని కలిగియునాన్ము.
ఆమేన్. అది సరియే. విదుయ్చఛ్కిత్ అంటే ఏమిటో తెలిసిన వయ్కిత్యే లేడు.
వారు దానిని నియంతించగలరు, దానిని వెలిగేటటుల్ చేయగలరు, దానిని
మండేటటుల్ చేయగలరు, అది పనిచేయునటుల్ చేయగలరు. అయితే అది—అది
జనరేటరల్ దావ్రా ఉతప్తిత్ చేయబడుతుంది, రెండు భాగములు ఆ విధంగా కలిసి
తిరుగుచుండును. అది దానిని ఉతప్తిత్ చేయును, మరియు వారికి తెలిసినదంతా
అదేయైయునన్ది. అది వెలుగును ఇసుత్ంది, మరియు అది దానిలో శకిత్ని
కలిగియునన్ది.
112 మరియు అది దేవునియొకక్ ఆతమ్ వలె ఉనన్ది. మీరొక భాగామును అనగా
అది మీరే, మరియు మరొక భాగమును అనగా దేవుడిని కలిగియుండి; మరియు
ఆ విధంగా వాటిని కలిపి నడిపించినటల్యితే, అది మీకొరకు దేనినో చేసుత్ంది.
అది వాసత్వము. అది వెలుగునిసుత్ంది. అది శకిత్నిసుత్ంది. అదేమిటో మీకు
తెలియదు, మరియు అదేమిటో మీరెనన్ తెలుసుకొనలేరు, కానీ దానిని మీరు
పొందుకునన్పుప్డు మాతర్ం మీకు తెలుసుత్ంది. అది మాతర్ం ఖచిచ్తమైయునన్ది.
మరియు అది మీ కొరకేయైయునన్ది. అది మీదే. అది నిశచ్యతయైయునన్ది.
అది వాసత్వం.
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ఆ వెలుగు దేనిని పిసుత్ంది? అది నిశచ్యతను ఇసుత్ంది. అది
వెలుగైయునన్ది.

ఇపుప్డు దీనిని గమనించండి. ఇపుప్డు, అదేమిటో మీకు తెలియదు.
113 కానీ ఈ వయ్కుత్లు ఇటల్నాన్రు, “సరి,” వారు…వారికి తెలిసిన ఒక విషయానిన్
వారు చెపాప్రు, “వీరు అజాఞ్నులని మాకు తెలుసు.” ఇంకొనిన్ “నటుల్,” మీరు

డండి, తాను అదేనని ఆ చినన్ జరమ్ను చెపిప్నటుల్ అది ఉనన్ది. శారా?
ఇటల్నెను, “వారు అజాఞ్నులు మరియు పామరులు. కానీ వారు అకక్డునన్ ఆ
జాలరితో, యేసు అనబడే ఆ వడర్ంగితో ఉండియునాన్రని నేను మీకు చెపప్గలను,
ఎందుకనగా ఆయన చేసెడి అవే కారయ్ములను వారు చేయుచునాన్రు.”
114 పరిశుదాధ్తమ్ అంటే అదే, అది ఒక అజాఞ్నియైన జాలరిలో, ఒక వడర్ంగిలో,
లేదా ఏదైనా, ఒక అజాఞ్నియైన బోధకుడిలోనైనా, అది ఎవరిలోనైనా గానీ,
యేసు జీవించుటయై యునన్ది. అది ఒక వయ్కిత్ ఈ లోకపు సంగతులకు
అజాఞ్నుడిగా ఉండగోరి, మరియు దేవుని యొకక్ ఆతమ్, ముదర్, ఆదరణకరత్యైన
ఆ యేసును తనలోనికి రానిచుచ్టయైయునన్ది. అతడు పరువు పర్తిషట్ గురించి
పటిట్ంచుకొనడు; అతనికి కావలసినది దేవుడు మాతర్మే.
115 దేవుడు కర్మములో పెటుట్చునన్పుప్డు, ఆయనిటుల్ చెపెప్ను, “లేవీయులారా,
నేను మిమమ్లిన్ బయటకు పిలిచి మరియు యాజకులనుగా చేసితిని. మరియు
మీ సహోదరులందరు, ఆ ఇతర, పనెన్ం గోతర్ములు మరియు…ఆ ఇతర
పదకొండు గోతర్ములవారు మీకు దశమభాగమును చెలిల్ంతురు.”

“మీకు ఒక తొమిమ్ది గంపల యాపిల్ పండుల్ పండినపుప్డు, ఒక గంపెడు ఆ
లేవీయులకు ఇయుయ్డి. మీరు ఇచచ్ట ఆ—ఆ చావడిలో మీ గొరెల మందను
మేపుచునన్యెడల, పదియవ గొరెను ఇయుయ్డి. అది చినన్దా, లేదా పెదద్దా,
కొవివ్నదా, లేదా బకక్ చికిక్నదా అనునది నేను లెకక్ చేయను, అది లేవీయులకు
చెందును.

“ఇపుప్డు, లేవీయులారా, ఇవనిన్ మీరు పొందుకునన్పుప్డు, అపుప్డు
మీరు డా, పర్భువుకు దశమభాగం ఇవవ్వలెను. మీరు అలాల్డించు-అరప్ణలను,
పర్తిషాట్రప్ణలను, ఇతర అరప్ణలను అరిప్ంచుడి. పర్భువుకు మీ దశమభాగం
చెలిల్ంచుడి.”
116 ఇటుల్ చెపెప్ను, “మోషే, నీ భాగము, నేనేయైయునాన్ను.” ఓ, మై! ఆయన
ఇటల్నెను, “నీ సంతృపిత్ పరుచు భాగమును నేనే.”

మరియు ఈనాడు సంఘమునకు పరిశుదాధ్తమ్ అదేయైయునన్ది. వెండి
మరియు బంగారము నా వదద్ లేవు, కానీ ఒక సంతృపిత్ పరుచు భాగమును
నేను కలిగియునాన్ను. హలెల్ యా! విదాయ్భాయ్సం, నేను కనీసం ఈ పుసత్కానిన్
చదవలేను, కానీ నేనొక సంతృపిత్పరుచు భాగమును కలిగియునాన్ను. అది
మంచిది. డాకట్రు పటాట్, వంటిదేదియు నేను కలిగిలేను; పిహెచ్. డి లు లేదా
ఎల్ డిలు, లేదా అవేవియు లేవు. అయితే ఒకటి మాతర్ం నేను కలిగియునాన్ను,
ఆ సంతృపిత్ పరిచే భాగము. నాకు కావలసినది ఆ భాగమే. ఆ భాగమునే నీవు
కలిగియుండవలెనని దేవుడు కోరుచునాన్డు. ఈ మిగతా పాత కారయ్ములను,
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ఘనతనంతటిని మరియు పర్తి దానిని విసిరివేయండి, మరియు బయటకు వచిచ్
మరియు దేవునియొకక్ సంతృపిత్ పరుచు భాగమును పొందుకొనండి.
117 ఎందుకనగా, నీవు ఈ మి మీద ఏది పొందుకునన్ను, నీవు వెళుళ్నపుప్డు
దానిని ఇకక్డ విడిచిపెడతావు. కానీ నీవు ఆ సంతృపిత్పరుచు భాగమును
కలిగియునన్టెల్తే, అది నినున్ అంతే ఖచిచ్తంగా పైకి తీసుకొనిపోవును.
ఈనాడు, భీమా పర్తినిధులకు కటుట్టకు, మనమెలల్పుప్ భీమా పాలసీలను
తీసుకొనుచునాన్ము. మనము దేవునియొకక్ సంతృపిత్పరచు భాగమును
తీసుకుందాము, మరియు పాతిపెటుట్వానికి బదులు పైకి-లేపువానిని
పొందుకుందాము. అవి రెం పనిచేసాత్యని, మీరెరుగుదురు.
118 ఇపుప్డు మనం దాద్ము.

…వారువిడుదలనొందినవారై, తమసవ్జనులయొదద్కువెళిళ్రి,…
తిరిగి ఆ యాజకులయొదద్కు కాదు. డండి, వారు దానిని

కలిగియునాన్రని అది పించినది. వారు తిరిగి మరలా ఆ పాత, చలల్బడిన,
నామకారద్ విషయము వైపుకు వెళుళ్టలేదు, లేదండి; వెనకిక్ వెళిళ్ మరియు ఇటుల్
చెపప్లేదు, “ఇపుప్డికక్డ వారు మాకు ఏమి చేసారో డండి!” లేదు, లేదు. వారికి
వారి సవ్జనులునాన్రు. వారకక్డ కేవలం పనెన్ండు మంది మాతర్మే ఉనాన్రు, కానీ
అది చాలినంత స హమైయునన్ది, ఒక పిడికెడు మంది పర్జలైయునాన్రు.

…విడుదలపొందినవారై,…
వారు వారిని కొటిట్ మరియు వారిని బెదిరించిన తరావ్త, ఇటల్నిరి, “మళీళ్

ఎపుప్డైనా యేసు నామములో బాపీత్సమ్ము ఇచాచ్రంటే!” లేదా, ఓ, నా భావము
ఆ…సరి, అది నిజము. శారా? “మళీళ్ ఎనన్డైనా మీరు యేసు నామమును
పర్కటించినా, మీరేది చేసినా, మేము మిమమ్లిన్ పటుట్కుంటాము!”
119 “హో, అది చాలా పెదద్ బెదిరింపు. మనము ఆ మిగతా సహోదరుల వదద్కు
వెళాద్ము,” అని అనుకునాన్రు. ఓ, అదీ విధానము. ఐకయ్తలో శకిత్ ఉనన్ది. ఐకయ్తలో
శకిత్ ఉనన్ది. “మనము కేవలం ఆ మిగతా సహోదరుల యొదద్కు వెళిళ్ మరియు
మనమేమి చేయగలమో కనుగొందాము,” అని అనుకునాన్రు.
120 ఇపుప్డు వారంద డివచిచ్ మరియు ఆయా అనుభవాలను
చెపుప్కొనుచునాన్రు.

…వారు విడుదల నొందినవారై, తమ సవ్జనులయొదద్కు వెళిళ్రి,
మరియు ఆ పర్ధాన యాజకులును ఆ పెదద్లును తమతో చెపిప్న
మాటలననిన్టినివారికి తెలిపిరి.
మరియు వారు అది వినన్ తరావ్త, వారు ఏక మనసుస్తో ఎలుగెతిత్
దేవునికిబిగగ్రగామొఱఱ్పెటిట్రి,…

ఇపుప్డు వారు ఏమి చెపాప్రో వినండి. అతణిణ్ గమనించండి, వారిని
గమనించండి, వారు వెనకిక్ వెళిళ్, “ఓ…” మరొక దాని రిచ్, “ఓ పర్భువా, ననున్
కష్మించు…” అని చెపప్లేదు. లేదండి. వారిదివరకే రకిష్ంచబడియునాన్రు. వారు
ఆతమ్తో నింపబడియునాన్రు. వారు నితయ్జీవమును కలిగియునాన్రు.
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…వారుఏకమనసుస్తో…తమసవ్రమునెతిత్మరియు,పర్భువా,నీవే
దేవుడవు, అనిబిగగ్రగామొఱఱ్పెటిట్రి,…

ఆమేన్! సహోదరుడా పామర్, నాకు అది నచిచ్నది. నేను దానిని
ఇషట్పడుదును.

…నీవే దేవుడవు (మనము దానిని ఎరుగుదుము) ఆకాశమును,
మరియు మిని,సముదర్మును,మరియుఅందులోనిసమసత్మును
కలుగజేసినవాడవు:
నీ సేవకుడైనదావీదునోట…పలికితివి,…

121 ఇపుప్డు గమనించండి, మీరు తిరిగి వచిచ్ ఇటల్ంటారు, “ఇపుప్డు, మేము
ఒక…” ఇపుప్డు మీరకక్డికి వెళిళ్ మరియు ఇటుల్ చెపాత్రు, “మంచిది, ఇపుప్డు,
పర్భువా, ఇపుప్డొక నిమిషం ఇకక్డ ఆగుము. వారు ననున్ ఎంతగానో ఎగతాళి
చేయుచునాన్రు!” వారటుల్ చేయుదురని ఆయన చెపప్లేదా?

“కీసుత్యేసు నందు సదభ్కిత్తో జీవించువారందరు హింస పొందుదురు.”
“మంచిది, మీకు తెలియును, మా యజమాని చెపాప్డు, అతడు

కనుగొనాన్డంటే…” వారటుల్ అంటారని వారు చెపప్లేదా? “మంచిది, మీకు
తెలియును, దాని విషయమై, వారు ఒక దినమున ననున్ కోరుట్కి పిలిపించారు.”
122 ఆయన ఇటుల్ చెపప్లేదా, “మీరు నా నామము నిమితత్ము, రాజులు మరియు
అధిపతుల ఎదుటకు తీసుకుపోబడుదురు. మీరేమి సమాధానము చెపుప్దురో
అని తలంచకుడి, ఎందుకనగా మాటలాడునది మీరు కాదు”? అది నినన్
జరుగుటను నేను శాను. “అది మీలో నివసించు పరిశుదాధ్తమ్యైయునన్ది;
ఆయనే మాటలాడును.” డండి, “ఆయన.” అది నిజం. అది సరియే. “మీరేమి
సమాధానము చెపుప్దురో అని తలంచకండి.”

పర్భువా, ఎవరి…దావ్రా…నీసేవకుడైనదావీదునోటపలికించితివి,
అనయ్జనులు ఏల అలల్రి చేసిరి, మరియు పర్జలు ఎందుకు వయ్రధ్మైన
ఆలోచనలుపెటుట్కొనిరి?
పర్భువుమీదనుఆయన కీసుత్ మీదను రాజులులేచిరి, మరియు
ఆఅధికారులును…ఏకముగా డుకొనిరి.
…సతయ్మును రిచ్, పర్భువా, నీవు అభిషేకించిన నీ పరిశుదధ్
శిశువైనయేసునకువిరోధముగా,హేరోదు,మరియుపొంతిపిలాతు
ఇరువురును, అనయ్జనులతోను, మరియుఇశాయేలుపర్జలతోను,…
డుకొనిరి,
ఏమి జరుగవలెనని నీ హసత్ము మరియు నీ సంకలప్ము
ముందుగానేనిరణ్యించెనోవాటిననిన్టినిచేయుటకైయునన్ది.

ఓ, మై! నేను దానిని ఇషట్పడుచునాన్ను. “పర్భువా, వారేమి చేయుదురని
నీవు చెపిప్తివో సరిగాగ్ దానినే వారు చేయుచునాన్రు.” బైబిలు ఏమి
చెపెప్ను? “అంతయ్ దినములలో, షకులు; అహంకారులు, గరావ్ంధులు,
దేవునికంటే సుఖానుభావమును ఎకుక్వగా పేమించువారు; అనురాగరహితులు,
అపవాదకులు, అజితేందియులు, సజజ్నదేవ్షులు; పైకి భకిత్గలవారివలె ఉండియు,
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నిరాకరించేవారు వచుచ్ను…” వారు ఎనన్డును అచచ్టికి వెళిళ్ మరియు
శకిత్ని పొందుకొనలేదు: “…ఈ పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి వచిచ్న తరావ్త.” “పైకి
భకిత్గలవారివలె ఉండియు, దాని శకిత్ని ఆశర్యించనివారై యుందురు: అటిట్వారికి
విముఖుడవైయుండుము.” పరిశుదాధ్తమ్ అనగా అదేయైయునన్ది. శారా?

…ఏవిజరగవలెనని…ముందునిరణ్యించబడెనో.
…ఇపుప్డు, పర్భువా, వారి బెదిరింపులు చి: మరియు—
మరియు నీ దాసులమైన, మేము బహు ధైరయ్ముగా నీ వాకయ్మును
బోధించునటుల్ అనుగర్హించుము,

ఓ, నేను దానిని ఇషట్పడుచునాన్ను! ఆ అదృషట్మనే దానిపై అధారపడకండి,
మరియు ఒక నిజమైన ధైరాయ్నిన్ తెచుచ్కోండి. ఇపుప్డికక్డ గమనించండి.

…మేమునీవాకయ్మునుపర్కటించునటుల్,
సవ్సథ్పరచుటకు నీచెయియ్చాచుటదావ్రా;…

ఓ, సహోదరుడా! దయయ్ములు మరణించవు, అయితే పరిశుదాధ్తమ్యు
మరణించడు. శారా?

…సవ్సథ్పరచుటకును;…నీ పరిశుదధ్ శిశువైన యేసు నామము
దావ్రా చక కియలను మరియు మహాతాక్రయ్ములను చేయుటకు
నీచెయియ్చాచుము.

వారు దేని రిచ్ సణుగుచునాన్రో, మీరు చుచునాన్రు, కదా? వారు
ఈనాడు అదే కారయ్మును చేయుచునాన్రు, కానీ అది ఎంతమాతర్ము మేలు
చేయదు.

మరియు వారు పారధ్న చేయగానే, వారు డియునన్ చోటు
కంపించెను; అపుప్డు వారంద పరిశుదాధ్తమ్తో నిండినవారై,
మరియు…దేవునివాకయ్మునుబహుధైరయ్ముగాబోధించిరి.

123 య్! మై! వారకక్డికి వెళిళ్నపుప్డు వారు దేనినో పొందుకునాన్రు,
కాదా? పరిశుదాధ్తమ్ అందుకొరకేనని ఆ వాగాద్నము చెపిప్యునన్ది, మీకు
ధైరయ్మునిచుచ్టకు, మీకు ఆదరణనిచుచ్టకు, మిమమ్లిన్ ముదించుటకు, మీకు
ఒక గురుతునిచుచ్టకైయునన్ది. ఓ, మై!
124 వినండి. ఓ, మనము ఫిలిపుప్తో డా ఆ సమరయులయొదద్కు వెళుళ్టకు,
మనకు సమయముంటే బాగుండును. దానిని వాసుకుంటునన్ మీకు అది
అపొసుత్లుల కారయ్ములు 8:14; లో ఉనన్ది. వారు ఒక గొపప్ ఆనందమును,
గొపప్ సవ్సథ్తలను పొందుకునాన్రు, అయితే వారు యేసుకీసుత్ నామములో
బాపీత్సమ్ము పొందియునాన్రు. అయితే వారు పేతురును పిలువనంపించుటకు,
యె షలేమునకు పంపిరి; అతడు వచిచ్ మరియు వారి మీద చేతులుంచగా,
వారు పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకొనిరి. అపొసుత్లుల కారయ్ములు 8:14.
125 ఆ అనుయ్లు, అకక్డ కొరేన్లీ అను పేరుగల ఒకడుండెను. అతడు ఒక
అదుభ్తమైన వయ్కిత్, దశమ భాగములు చెలిల్ంచేవాడు, పర్జల కొరకు సమాజ
మందిరములను కటిట్ంచాడు, దేవుణిణ్ గౌరవించువాడు, దేవునికి భయపడువాడు;
ఒక మంచి వయ్కిత్యైయునాన్డు, మంచి పెసిబ్టేరియన్, మెథడిసుట్, బాపిట్సుట్, లేదా
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మరేదోయైయునాన్డు, డండి, చాలా మంచి మనిషైయునాన్డు. అయితే ఒక
దినమున, దేవుడిటుల్ చెపెప్ను, “అతడొక మంచి వయ్కిత్యైయునాన్డు; కావున
నేనిపుప్డే అతడిని ఒక టమునకు పంపించుదును. నేను నా బోధకుడిని
ఇకక్డికి తీసుకువచిచ్ మరియు దాని రిచ్ అతనికి చెపప్వలసియునాన్ను.”
అది సరియే.

కావున అతడొక దరశ్నమును సెను, అది ఇటుల్ చెపప్బడెను, “యొపేప్కు
వెళుళ్ము మరియు అకక్డ నీవు సీమోను అను పేరుగల, ఒక చరమ్కారుని
కనుగొందువు. మరియు అకక్డ, సీమోను పేతురు అను ఒకడు ఉండియునాన్డు.
అతనిని ఇకక్డికి రానిముమ్; అతడు నీకు మారగ్మును తెలియజేయును,
ఎందుకనగా అతడు దేనినో పొందుకొనియునాన్డు.”
126 మరియు పేతురు అకక్డ నిలబడియుండగా…మరియు కొరేన్లీ ఆ
బోధకుడిని ఆరాధించబోయెను. అతడటుల్ చేసెను. అయితే పేతురు ఇటుల్
చెపెప్ను, “లేచి నిలబడుము. నేను డా నీ వంటి నరుడనే.”

ఆదిలో, వారెటుల్ వెనుకకు వెళాళ్రనన్దానిని రిచ్ “మరియు పేతురు
ఇంక మాటాల్డుచుండగా,” …నేను డా దాని రిచ్యే, పరిశుదాధ్తమ్ను
కుమమ్రించెదనని దేవుడెటుల్ వాగాద్నము చేసెననన్ది మాటలాడుచునాన్ను. “అతడు
ఈ మాటలు ఇంకా చెపుప్చుండగా, వారి మీద పరిశుదాధ్తమ్ కుమమ్రించబడెను.”

య్! అవును. అది ఎవరికొరకో, వారికి పరిశుదాధ్తమ్ అనగా అదేయైయునన్ది.
నిశచ్యంగా. “మరియు వారంద పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడిరి.”
127 మరియు గమనించండి ఎఫెసులో, ఒక బాపిట్సుట్ సహోదరుడు ఉనాన్డు.
మొదటిగా అతడొక నాయ్యవాది, చురుకైనవాడు, తెలివైన వయ్కిత్యైయునాన్డు,
అతనికి ధరమ్శాసత్ము తెలియును; గొపప్వాడు, ఒక పండితుడు. ఒక దినమున
అతడు బైబిలు చదువుచుండెను, మరియు మెసీస్యా అను పేరుతో ఒకరు
వచుచ్నని అతడు సెను. మరియు అతడటుల్ చేసినపుప్డు, అంతేకాదు, అతడు
ఈ యేసును రిచ్ వినడం మొదలుపెటెట్ను, మరియు అతడిటుల్ చెపెప్ను,
“నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను. మరియు యేసే దేవుని కుమారుడైన కీసత్ని, నేను నా
విశావ్సమును బాహాటముగా ఒపుప్కొనుచునాన్ను.” అతడొక నిజమైన బాపిట్సుట్.
అతనికక్డికి వచిచ్, “యేసే కీసత్ని నేను ఒపుప్కొనుచునాన్ను.” అతడు దానిని
ఎంతగా చేసాడంటే దేవుడు అతణిణ్ పరిచరయ్లోనికి పిలిచెను. దేవుడెలల్పుప్ ఒక
యదారధ్మైన హృదయంతో మాటాల్డుతాడు.
128 అకుల మరియు పిసిక్లల్ అను పేరుగల డేరాలు కుటేట్వారు ఉనాన్రు, వారు
భారయ్ భరత్లైయునాన్రు. వారు డేరాలు కుటుట్వారు. అపొసత్లుల కారయ్ములు 18వ
అధాయ్యం దాని రిచ్ మీకు చెపుప్ను. పౌలు, వారతనికి సేన్హితులైయునాన్రు.
పౌలుయొకక్ హసత్ముల కింద మరియు అతని బోధ కింద వారు పరిశుదాధ్తమ్ను
పొందుకొనియునాన్రు.

అకక్డొక ఉజీజ్వము కలదని వారు వినాన్రు, కావున వారకక్డికి వెళాళ్రు.
కేవలం పది లేదా పనెన్ండుగురు మాతర్మే దానికి హాజరవుచునాన్రు. కావున
దానిని చుటకు అతడకక్డికి వెళాళ్డు, మరియు ఈ బోధకుడు, తన యదారథ్



పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? 37
హృదయంతో పర్సంగించుటను అతడు వినాన్డు. అతడిటుల్ చెపెప్ను, “మీకు
తెలియునా, అతడు సతయ్మును వింటాడని నేను నముమ్చునాన్ను.”

కాబటిట్ టము ముగించబడిన తరావ్త, అతడు ఇతణిణ్ గుడారము వెనుకకు
పిలిచాడు, మరియు ఇటల్నాన్డు, “ డు, చాలా ఎతుత్గా ఉండి, చినన్ గదద్ముకుక్
కలిగిన దుడైన ఒక చినన్ సహోదరుడు మాకునాన్డు, అయితే, అతడు
వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం, అతడు దేవుని వాకయ్మును నీకు సప్షట్ంగా, బోధిసాత్డు.” సరి,
కొదిద్సేపటి తరావ్త…
129 అదే సమయంలో పౌలు చెరసాలలో ఉనాన్డు. ఒక ఆధునిక బోధకుడికి
అదొక భయంకరమైన సథ్లముగా ఉండును, అవును కదా? అయితే అతడు
చెరసాలలో ఉనాన్డు, మరియు పర్భువు అతనిని అకక్డ ఉంచెను. అయితే

కంపము వచిచ్, ఆ చెరసాలను కుదిపివేసిన తరావ్త, అతడు ఆ చెరసాల
నాయకుడిని మరియు అతని ఇంటివారిని తీసుకొని మరియు వారందరికి,
యేసుకీసుత్ నామములో బాపీత్సమ్మిచెచ్ను, మరియు అకక్డినుండి వెళిళ్పోయి,
ఇకక్డికి వచెచ్ను.

మరియు అకక్డ సోదె చెపుప్చునన్టువంటి ఒక చినన్ సీత్ లోనుండి, అతడపుప్డే
ఒక దయయ్మును వెళళ్గొటాట్డు. మరియు, అపుప్డు, ఆమె దావ్రా వారు చాలా
డబుబ్ సంపాదించుచుండిరి; కావున అతడు వారియొకక్ తపుప్డు వాయ్పారమును
బటట్బయలు చేసెను, కావున అపుప్డు దాని విషయమై వారతణిణ్ చెరసాలలో వేసిరి.
మరియు పర్భువు ఆ చెరసాలను పడగొటెట్ను, ఎందుకనగా ఆ సతయ్మును వినుటకై
ఆయన అకక్డ ఒక గుంపు పర్జలను కలిగియునాన్డు. మీరు దేవుని యొకక్
వాకయ్మును బంధించలేరు. అకక్డ…ఏదేమైనపప్టికీనీ, మీరటుల్ చేయలేరు. మీరు
దానినసస్లు చేయలేరు.
130 అయితే ఈ మనుషుయ్డు ఎకక్డ ఉనాన్డో అతడకక్డికి వచెచ్ను.
మరియు అకుల మరియు పిసిక్లల్, బహుశా వారు కొనిన్ బనున్రొటెట్లను
తినియుండవచుచ్ను. మరియు ఆ బనున్రొటెట్లను తినన్వెంటనే, ఇటల్నుకొనిరి,
“మనము ఆ ఉజీజ్వమునకు వెళుళ్దుము.”

పౌలు తన వసత్మును పటుట్కొని మరియు అకక్డ వెనుక రుచ్ండెను,
మరియు ఈ బాపిట్సుట్ బోధకుడు బోధించుటను వినెను.

అతడిటల్నాన్డు, “నీవు బోధించేది, అది మంచిగానునన్ది, కానీ అందులో
ఇంకా చాలా ఉనన్ది.” ఇంకా ఇటల్నాన్డు, “డాకట్ర్. అపోలోల్, నేను నినున్ ఒక
పర్శన్ను అడుగగోరుచునాన్ను. నీవు విశవ్సించినపప్టి నుండి పరిశుదాధ్తమ్ను
పొందితివా?”

“ఓహ్,” అతడిటుల్ చెపాప్డు, “అటువంటిది ఉనన్దని మాకు తెలియదు.
‘పరిశుదాధ్తమ్’ అనడంలో, నీ భావమేమిటి? మేము బాపిట్సుట్లము.”

అతడిటల్నాన్డు, “నీవొక బాపిట్సుట్వని నీకెటుల్ తెలియును?” శారా?
“సరి, మేము బాపిత్సమ్ము పొందాము. మేము కేవలం యోహాను యొకక్

బాపిత్సమ్మును మాతర్మే ఎరుగుదుము.”
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అందుకతడిటుల్ చెపాప్డు, “అతను ‘తన వెనుక వచుచ్వాని యందు,’
అనగా యేసునందు విశావ్సముంచవలెనని చెపుప్చు, కేవలం మారుమనసుస్
విషయమైన బాపిత్సమ్మిచెచ్ను.”

మరియు అతడు దీనిని వినినపుప్డు, వారు యేసుకీసుత్ నామములో,
బాపీత్సమ్ము పొందిరి. తరువాత పౌలు వారి మీద తన చేతులుంచగా, పరిశుదాధ్తమ్
వారి మీదికి వచెచ్ను, అపుప్డు వారు భాషలతో మాటాల్డిరి మరియు పర్వచించిరి.
ఇటుల్ చెపప్బడినది, “ఎందరైతే.”
131 ఇపుప్డు, ఇపుప్డు, మనము దానినెటుల్ చేయుదుము? నేను మీకొకటి
చెపప్గోరుచునాన్ను, పిదప నేను…మనము ముగించెదము, ఎందుకంటే, అది,
మిమమ్లిన్ తవ్రగా పంపిసాత్నని నేను మీతో చెపాప్ను. పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటో
మీకు తెలియును. ఈ రాతి చివరి లేఖనము కొరకై…నేనికక్డ మరి కొనిన్టిని
కలిగియునాన్ను, కానీ మనము వాటిని ఒదిలివేయవలసియునన్ది. మనము
మొదటి కోరింథీ 12 నకు తిపెప్దము. మరియు మనము దీనిని చదివి, మరియు
పిదప మనము—మనము ముగించెదము. సరి. మొదటి కొరింథీ, 12 వ
అధాయ్యము.

పరిశుదధ్ పౌలు యొకక్ బోధను ఎంతమంది నముమ్చునాన్రు? [సంఘము,
“ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] నిశచ్యంగా! గలతీయులు 1:8 లో,
అతడిటుల్ చెపెప్ను, “ఒక తయైనను మరియొక దానిని పర్కటించినయెడల,
అతడు శాపగర్సుత్డవును గాక,” ఇక ఒక బోధకుని సంగతేమిటి. “పరలోకము
నుండి వచిచ్న ఒక తయైనను మరియొక దానిని పర్కటించినయెడల, అతడు
శాపగర్సుత్డవును గాక.” డండి, దానితో సంబంధము లేనేలేదు.
132 ఇపుప్డు దీనిని గమనించండి, మొదటి కొరింథీ 12. ఎంతమంది—మనము
పునరుతాథ్నములోనికి వెళళ్వలెననన్చో మనము కీసుత్లో ఉండవలసియునన్దని
ఎంతమంది ఎరుగుదురు, ఎందుకనగా దేవుడు లేపుతానని వాగాద్నము చేసినది
ఆయన శరీరమునైయునన్ది? [సంఘము, “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—
సంపా.] వేరే ఏ మారగ్ము లేదు. మీరు కీసుత్కి వెలుపల ఉనన్చో, ఇక వేరే ఏ
మారగ్ము లేదు.

మీరు వెనుక ఇకక్డ సి మరియు ఆయన యందు నమిమ్కయుంచి,
ఇటుల్ చెపప్వచుచ్ను, “నిశచ్యంగా, నేను ఆయనను నముమ్చునాన్ను. ఆయన
దేవుని కుమారుడు.” మంచిది, నా సహోదరుడా, నీవు దానిని చెపిప్నపుప్డు
నీతో కరచాలనము చేయుటకు నేను సిదధ్ంగా ఉనాన్ను. “నేను ఆయనను
నముమ్చునాన్ను. నేను ఆయనను నా రకష్కునిగా ఒపుప్కుంటాను.” అది మంచిదే,
కానీ ఇంక నీవు ఆయనలో లేవు. “నేను బోధకునితో కరచాలనము చేసాత్ను.
నేను నా పాపములను ఒపుప్కుంటాను.” అదింక ఆయనలో ఉండుట కాదు.
133 ఇపుప్డు గమనించండి, మీరెటుల్ కీసుత్లోనికి వెళాత్రనన్ దాని రిచ్, పౌలు
ఏమి చెపెప్నో డండి. మీరు సునన్తి గలవారని ఎటుల్ తెలియబడుతుంది?
అబాహాము, వారొక గురుతును ఇచిచ్రి. ఇపుప్డు దీనిని వినండి, మొదటి కొరింథీ,
12వ అధాయ్యము, మరియు 12వ వచనము నుండి మనము పారంభించుదుము.
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ఏలాగు శరీరము ఏకమైయునన్ను, మరియు అనేకమైన
అవయవములు కలిగియునన్దో,మరియు…ఏలాగుశరీరముయొకక్
అవయవములనిన్యుఅనేకములైయునన్ను, ఒకక్ శరీరమైయునన్వో;
అలాగేకీసుత్ ఉనాన్డు. (విభజించబడిలేడు. “ఒకక్డే!”)

వినండి. “ఒకక్ సంఘము దావ్రానా”? ఎంతమంది నాతో చదువుచునాన్రు?
“ఒకక్ కరచాలనము దావ్రానా”? “ఒకక్ నీటి దావ్రానా”? కాదు. అపుప్డు ఎవరో
తపెప్యునాన్రు.

“ఒకక్ ఆతమ్ దావ్రా!” అది పెదద్ అకష్రమేనా? అలాగైతే, అది, “పరిశుదాధ్తమ్,”
అయియునన్ది. శారా?

…మనమందరము ఒకక్ ఆతమ్ దావ్రా ఒకక్ శరీరములోనికి
బాపీత్సమ్ము పొందియునాన్ము, మనము దులమైనను లేదా
అనుయ్లమైనను, దాసులమైనను లేదా సవ్తం లమైనను; అందరము
ఒకక్ ఆతమ్నుపానముచేసినవారమైతిమి.

134 కీసుత్యొకక్ శరీరము ఏకాతమ్యైయునన్ది, అందులో పర్తి వయ్కిత్యు,
పెంతెకోసుత్ నుండి ఈ సమయము వరకు, ఒకే కొతత్ దాకాష్రాసమును పానము
చేయుదురు, అదే పరిశుదాధ్తమ్, అదే ఫలితాలను తీసుకువచుచ్టయైయునన్ది.
దానిని మనమెటుల్ చేయుదుము? “ఒకక్ ఆతమ్ దావ్రా.”

పరిశుదాధ్తమ్, అది దేవునియొకక్ తెరవబడిన దావ్రమైయునన్ది. అదేమిటి?
అది దేవునియొకక్ తెరవబడిన దావ్రము. అది ఒక గురుతు. అదొక ముదర్.
అదొక ఆదరణకరత్. అదొక ఉతత్రవాది. అదొక నిశచ్యత. అది విశాంతి. అది
సమాధానము. అది మంచితనము. అది సవ్సథ్త. అది జీవము. అది—అది
ఈ కారయ్ములనిన్టికి దేవునియొకక్ తెరవబడిన దావ్రము. అది కీసుత్నొదద్కు
దేవునియొకక్ తెరవబడిన దావ్రము,అది…

తాను యేసును మృతులలో నుండి లేపెనని దేవుడు ఋజువు చేసెను,
మరియు పునరుతాథ్నమపుప్డు కీసుత్నందు మృతులైనవారిని దేవుడాయనతో

డ వెంటబెటుట్కొని వచుచ్ను. “దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి
ఏలయనగా మీరు కీసుత్లోనికి విమోచనదినము వరకు ముదింపబడి
యునాన్రు.” య్! దానిని ఎంతమంది నముమ్దురు? [సంఘము, “ఆమేన్,” అని
చెపుప్చునన్ది.—సంపా.]
135 కీసుత్ అనగా ఏమిటి? పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటి? అది పర్జలు హేళన
చేయునటువంటిదేదో కాదు. అది పర్జలు హేళన చేయునటువంటిదే; కానీ అది
విశావ్సికి మాతర్ం అటువంటిది కాదు.

అవిశావ్సికైతే! నాకు సుదీరఘ్ంగా ఒక రెండు లేదా డు వారాలు ఉంటే
బాగుండును, రేపు రాతి తీసుకొని మరియు అది అవిశావ్సికి ఏమైయునన్దో మీకు
చెపప్గోరుచునాన్ను. కేవలం ఒకక్ నిమిషము, ననున్ దానిని చెపప్నివవ్ండి. అది
ఒక నవువ్లాట. అదొక ఉచుచ్. అది ఒక అభయ్ంతరకరమైన విషయమైయునన్ది.
అది మరణము. అది దేవుని నుండి ఒక నితయ్మైన యెడబాటైయునన్ది. అది ఒక
అవిశావ్సికి ఏమైయునన్దనునది నేను అసలు ఆలోచించలేకునాన్ను!
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136 గురుత్ంచుకొనండి, అవిశావ్సి ఏ వరష్మును రిచ్ ఎగతాళి చేసెనో ఆ వరష్మే,
నోవహును మరియు అతని కుటుంబమును రకిష్ంచినది. శారా? “పిచిచ్వారు,
మరియు వెఱిఱ్వారి గుంపు, అది వెఱిఱ్తనము,” అని అను పర్జలు ఎగతాళి
చేయుచునన్ అదే ఆతమ్, అనగా అదే పరిశుదాధ్తమ్, చివరి దినములలో సంఘమును
ఎతత్బడుటలోనికి తీసుకువెళిళ్, మరియు దానిని పైకి కొనిపోయే అదే కారయ్ము;
అవిశావ్సి మీదికి తీరుప్ను తీసుకువచుచ్ను. అది నిజము. పరిశుదాధ్తమ్ అనగా
అదియే.
137 వారు ధనుయ్లు…నా యదారథ్ హృదయముతో, ననున్ దీనిని చెపప్నివవ్ండి.
దాని కొరకు ఆకలిదపుప్లు గలవారు ధనుయ్లు, ఏలయనగా వారు
తృపిత్పరచబడుదురు.
138 అది వచిచ్నపుప్డు అది ఎటుల్, ఏమి చేయుననన్ దాని రిచ్ రేపు రాతి మనము
మాటాల్డెదము.
139 ఇపుప్డికక్డ పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకొనగోరుచు, మరియు మీరు వెలుగును

చునటుల్, ఎవరైనా మీ కొరకు పారిధ్ంచాలని కోరేవారు ఎంతమంది?
“అదేమిటో” మీరెరుగుదురు.
ఇపుప్డు, రేపు రాతి, “అది ఏమిచేయును” అనుదానిని మనము

తీసికొనబోవుచునాన్ము.
140 మరియు పిదప ఆ మరుసటి రాతి, “దానినెటుల్ పొందుకొనవలెను,”
అనునదైయునన్ది. పిదప మేము లోపలికి పిలిచెదము, ఇకక్డ పర్జలకు

చనలివవ్బడును, మరియు ఆ గదులలోనికి వెళిళ్ మరియు అకక్డ
ఉండెదము, అది కిసట్మస్ అంతా పటిట్నా గాని, అది సరియే, పరిశుదాధ్తమ్
వచుచ్వరకైయునన్ది. బైబిలు యొకక్ చితత్శుదిధ్గల పునాది నుండి మనము
దానిని సమీపించబోవుచునాన్ము. సరిగాగ్ దేవుడు దానిని వాగాద్నము చేయగా,
ఆదిలో అది కురిసినటేల్ మనము దానిని సమీపించి మరియు దానిని
పొందుకొనబోవుచునాన్ము. దానిని ఆవిధంగా చేయుటకే మనమిచచ్ట
ఉనాన్ము. నేను…ఏది ఏమి చెపిప్న ఏ వయ్తాయ్సమును కలిగించదు,
మనము…

దేవుని యొకక్ వాకయ్ము…నా హృదయమందు పాధానయ్తను కలిగియునన్ది.
అది వాసత్వము. మరియు దేవుడు నా కొరకు ఏమి కలిగియునాన్డో
నేను దానిని కోరుచునాన్ను. ఇంకా ఎకుక్వ ఏదైనా ఉనన్యెడల, పర్భువా
పరలోకమును తెరువుము, ఎందుకనగా నా—నా హృదయము దాని కొరకు
తెరవబడియునన్ది. అది నిజము.
141 ఎంతమందికి అది కావాలి? ఇపుప్డు మీ చేయి పైకెతిత్, ఇటుల్ చెపప్ండి, “నా
కొరకు పారిధ్ంచుము.” ఇపుప్డు, మీ చేతులు పైకెతిత్యుండగా.

పరలోకపు తండీ, చాలా సేపు బోధించాము. అయితే నీ ఆతమ్ ఇకక్డ
ఉండియునన్ది. ఇపుప్డు గాలిలోకి ఎతత్బడిన చేతులు ఉనాన్యి. మరియు
అదేమిటో వారికి తెలియును, పరిశుదాధ్తమ్ అనగా ఏమిటో వారికి తెలియును.
దేవా, నేను పారిధ్ంచునది ఏమనగా, ఈ టము ముగిసేలోపు, వారు దానిని
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పొందుకునాన్రని ఇకక్డునన్ పర్తి చెయియ్ ఎతత్బడవలెను. పర్భువా, దానిని
అనుగర్హించండి.
142 మేము వారి కొరకు పారిధ్ంచుచునాన్ము. వారిని ఆశీరవ్దించమని,
మరియు వారి హృదయ కోరికను వారికి అనుగర్హించమని మేము
నినున్ వేడుకొనుచునాన్ము. పర్భువా, వారి చేతులను డుము. వారు
నినున్ పేమించుచునాన్రు. వారు దానిని కోరుచునాన్రు. వారు వెళళ్లేరని
వారెరిగియునాన్రు…రేపు రాతి, పర్భువా, నీవు నాకు సహాయము చేసినయెడల,
అది లేకుండా వారు ఎతత్బడలేరని లేఖనములో దానిని మేము ఋజువు
చేయగలము. కావున, తండీ, వారికి ఆకలి దపుప్లను దయచేయుదువని, తదావ్రా
వారు తృపిత్పరచబడుదురని, నేను పారిధ్ంచుచునాన్ను. తండీ, ఇపుప్డు నేను
వారిని నీకు సమరిప్ంచుచునాన్ను. మరియు యేసు నామములో మేము దీనిని
అడుగుచుండగా ఈ ఆశీరావ్దములను అనుగర్హించండి. ఆమేన్.

నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను, నేను ఆయనను
పేమించుచునాన్ను

ఎందుకనగా ఆయనే మొదటిగా ననున్ పేమించెను
మరియు నా రకష్ణను కొనెను
ఆ కలవ్రి వృకష్ముపైన.

143 మరలా మనము పాడుటకు ముందు నేను దీనిని చెపప్గోరుచునాన్ను. నేను
ఇచచ్ట గదిలో కొందరు సేవకులను కలువగోరుచునాన్ను, శుకర్వారము రాతి,

టము పారంభమగుటకు ముందు, డండి, శుకర్వారము రాతి. నేను…
నేనేమి చేయుటకు పర్యతిన్ంచుచునాన్నో మీరు చుచునాన్రా?

అదేమిటనియు, దానిని ఎలా సమీపించవలెననియు మరియు దేనిని
గౌరవించవలెననియు పించుటకైయునన్ది; అపుప్డు మీరు గుడిడ్గా,
తడువులాడు వచుచ్చునన్టుల్ండరు. ఆ కారణముచేతనే దానిని అసలు ఈ
రాతి నేను అడగలేదు. అదేమిటని మీరు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుచునాన్ను.
అది ఒక వాగాద్నము. అదొక ముదర్. అది ఆ ఆదరణకరత్. అది ఆవిధంగా ఉనన్ది.

పిదప, రేపు రాతి మరియు ఆ మరుసటి రాతి, అపుప్డు సరిగాగ్ అకక్డి
నుండి పారంభించెదము, అపప్టినుండి, అది వచుచ్వరకు. అది ఎంత
సమయం పటుట్ననన్ది కాదు గానీ; మనం అపప్టివరకు వేచియుందుము. మీ
హృదయమును పవితర్పరచుకొనుడి. ఒక అపవితర్మైన హృదయంలో ఆయన
దానిని ఎనన్ కుమమ్రించడు. సరిచేసుకొనుడి, సిదధ్ముగానుండుడి, మరియు
ఆయన దానిని అనుగర్హించును.

నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను, నేను ఆయనను
పేమించుచునాన్ను, (ఇపుప్డు మనం మన చేతులను
ఎతెత్దము)

ఎందుకనగా ఆయనే మొదటగా ననున్ పేమించెను
మరియు నా రకష్ణను కొనెను
ఆ కలవ్రి వృకష్ముపైన.
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రేపు రాతి ఏడు-నన్రకి బదులు ఏడు గంటలకే మనము పారంభించెదమని
కాపరి ఇపుప్డే చెపిప్యునాన్డు, మరియు దానికి మేము అంగీకరించాము.
మరియు తదావ్రా మిమమ్లిన్ తొమిమ్ది-నన్రకి బదులు ఎనిమిది-నన్రకే
విడిచిపెటట్వచుచ్ను. ఏడునన్-…ఏడు గంటలకు, రేపు రాతి, పాటలు
పారంభమవుతాయి. ఏడు-నన్రకి నేను నా వరత్మానమును మొదలుపెటెట్దను.

నేనాయనను పేమించుచునాన్ను,
మనము మన చేతి రుమాళళ్ను తీసి మరియు ఆయనకు ఆడించెదము.

నేనాయనను పేమించుచునాన్ను
ఇపుప్డు ఆ నామకారధ్ ఆచరణను బర్దద్లు చేదాద్ము!

ఎందుకనగా ఆయనే మొదటిగా ననున్ పేమించెను
మరియు నా రకష్ణను కొనెను
ఆ కలవ్రి వృకష్ముపైన.

మంచిది, ఇపుప్డు మీ కాపరి, సహోదరుడు నెవిల్. 



పరిశుదాధ్తమ్ అనగాఏమిటి? TEL59-1216
(What Is The Holy Ghost?)

పరిశుదాధ్తమ్ శీరిష్కలు
ఈ వరత్మానము సహోదరుడు విలిల్యం మారియన్ బెన్ హాం గారి దావ్రా మొటట్మొదటగా ఆంగల్ భాషలో, డిశంబరు
16, 1959, బుధవారము సాయంతర్ము, అమెరికా దేశం, ఇండియాన రాషట్ం, జఫరస్నివ్ల్ లోని, బెనాహ్మ్ ఆలయము,
నందు పర్సంగించబడినది, మరియు ఇది అయసాక్ంతపు టేపు రికారిడ్ంగ్ నుండి తీయబడి, ఆంగల్ భాషలోకి ఉనన్ది
ఉనన్టుల్గానే ముదించబడినది. ఈ యొకక్ తెలుగు తరుజ్మా అనేది వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ రికారిడ్ంగ్స్ వారి దావ్రా ముదించబడి,
పంచిపెటట్బడుచునన్ది.
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కాపిరైట్ గమనిక

సర్వహక్కులు మావి. యేసుక్రీసుతు యొకకు సువారతును వాయాపితుచేయు ఒక సాధనముగా, 
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ప్రత్యాత్పత్తు చేయకూడదు. వెబ్ సైట్ లో పెటటుకూడదు. మరలాపందుకొనుటక్ 
రిట్రైవల్ సిసటుంలో ఉంచకూడదు. ఇతర భాషలలోక్ తర్జుమాచేయకూడదు, లేక 
వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ రికారి్డంగ్స్ వారి వ్రాతపూర్వకమైన అనుమత్ తెలియబడక్ండ 
నిధులు సేకరించ్టక్ ఉపయీగంచ కూడదు.
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