
 సహోదరుడా ఐసాక్ సన్, నీకు చాలా కృతఙఞ్తలు. [కాయ్నస్ర్ గల ఒక వయ్కిత్
గురించి సహోదరుడు ఐసాక్ సన్ మాటాల్డనారంభించాడు. టేపుపై ఖాళీ

ఉనన్ది—సంపా.]…ఐసాక్ సన్.
సేన్హితులారా, శుభోదయం, మీరు రొచ్నవచుచ్. అవునండి. తిరిగి

ఈ ఎడారి వెనుక పాంతాన ఉండటం మంచిగానునన్ది. మీకు తెలుసుకదా,
మనము…పోయినసారి నేనికక్డ ఉనన్పుప్డు, ఈ సథ్లమునకు, “ఎడారి వెనుక
భాగము” అని పేరు పెటాట్నని నేను నముమ్చునాన్ను. సాధారణంగా మనము
పర్భువును ఆ—ఆ చోటనే కనుగొంటాము, లేదా ఒకసారి మోషే ఆ ఎడారి వెనుక
గొరెలను కాయుచుండగా అకక్డే అది కనుగొనబడినది.

ఇకక్డునన్ ఈ వయ్కిత్ని, కొదిద్సేపటి కితం, నేను వచుచ్చుండగా, కారులోని
వెనుక పుటదద్ంలో నేను సాను. గడిచిన దినమున, అతడు ఆసుపతిలో
ఉనాన్డని నేను వినాన్ను. నేను అతనికొరకు పారిధ్ంచుచుంటిని, మరియు ఈ
ఉదయం అతనికక్డ రొచ్నియునాన్డు. [“అతడు బాగానే ఉనాన్డు,” అని ఎవరో
చెపుత్నాన్రు.—సంపా.] సరి, అది మంచిది. నేను చాలా ఆనందిసుత్నాన్ను. అతడు
చాలా రకాత్నిన్ కోలోప్యాడు. మరియు కావున, ఈ ఉదయం అతణిణ్ ఇకక్డ

డటం, మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.
పోయినసారి మనతోపాటు ఇకక్డుండి, కాయ్నస్రుతో ఆసుపతిలో ఉనన్,

ఈ సహోదరుని రిచ్ వినడానికి బాధగా ఉంది. దీనినుండి బయటకు ఒకే
ఒకక్ దారిని మనము కలిగియునాన్మని మనకు తెలుసు, మరది మరణమనే
దారియైయునన్ది. మనమందరము ఆ దారిలో నడవవలసియునన్ది, మనము
అతయ్ంత నీతిమంతులమైనా గానీ, మనలో అతయ్ంత పరిశుదుధ్లైనా గానీ, మనము
ఒకరినొకరము మరొకరి సమాధి పర్కక్న సమాధి చేసుత్ంటాము. మరి అయిన
యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నాయందు విశావ్సముంచువాడు ఎనన్టికిని చనిపోడు.”
అయితే అకక్డునన్ ఆ “మరణం” అనేది, మనం అనుకునే మరణం కాదు.
2 లాజరు గురించి యేసు చెపిప్నటేల్ అది ఉనన్ది, “అతడు నిదించుచునాన్డు,”
అని ఆయన చెపెప్ను.

మరియు వారు, “సరి, మేము…అతడు నిదించినయెడల బాగుపడునని”
అనాన్రు.
3 పిదప యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “అతడు చనిపోయెను,” డండి, వారికి
తెలిసిన భాషలో చెపప్వలసివచెచ్ను. “మరియు నేనకక్డ ఉండలేదని మీ నిమితత్ము
సంతోషించుచునాన్ను, కానీ నేను వెళిళ్ అతణిణ్ మేలొక్లుప్దును,” అని ఆయన
చెపెప్ను. శారా?
4 మరియు లేఖనములో మనము కలిగియునన్ ఈ అదుభ్తమైన వాకయ్మును
ఆయన చెపిప్నది అపుప్డేయైయునన్ది, “నామాటలు విని, నా యందు
విశావ్సముంచువాడు, నితయ్జీవము గలవాడు; వాడు తీరుప్లోనికి రాక
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మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటియునాన్డు. పునరుతాథ్నము మరియు
జీవమును నేనే. నాయందు విశావ్సముంచువాడు, వాడు చనిపోయినను
బర్దుకును. మరియు బర్తికి నాయందు విశావ్సముంచు పర్తివాడును ఎనన్టికిని
చనిపోడు.” శారా? ఎనన్టికిని చనిపోడు! అటువంటిది లేదు…వాసత్వానికి
ఒక కైసత్వునికి మరణమనేది లేదు. అతడు…

మరణంఅంటే “నితయ్మైన యెడబాటు.”
5 మరియు మనమిపుప్డు ఉనన్టుట్గానే…ఇపుప్డు మనం ఈ భౌతిక
దేహంలో ఉంటుండగానే మనము మరణించినటెల్తే, మనం ఒకరి నుండి
ఒకరము వేరవుతాము. అయితే, వాసత్వానికి ఈ శరీరం మాతర్మే మనలను
ఒకరినొకరకి గురిత్ంపజేసుత్ంది, ఎందుకనగా మనం ఐదు ఇందియములలో
బంధించబడియునాన్ము: చుట, రుచి, సప్రశ్, వాసన, మరియు వినికిడి.
మరియు మనం ఒకరినొకరము డగలిగి లేదా సప్రిశ్ంచ కలిగినంతవరకు,
అపుప్డు, మనం ఇకక్డ ఉనాన్మనే ఆధారానిన్ మనం కలిగియుంటాము.
మీరు గుడిడ్వారైయుండి మరియు డలేకపోతే, మరియు—మరియు

డలేకపోతే, అటువంటపుప్డు మీరు ఒకరినొకరు సప్రిశ్ంచగలరు, మరియు
మనం…లేదా ఒకరినొకరు వినగలరు. మరియు ఈ సంబంధమైన
ఇందియములు ఒకరినొకరికి పరిచయం చేసాత్యి.
6 అయితే, వాసత్వానికి, సప్షట్ంగా, మనమెనన్ ఒకరినొకరం చుకొనలేదు.
అది మీకు తెలియునా? మనమెనన్ ఒకరినొకరం చుకొనలేదు. ఆ
లోపల అది కలిగియునన్దానిని అనుకరి త్, ఇకక్డునన్ ఒక శరీరంలో నుండి
ఏదో మాటాల్డుటను మీరు వింటారు. కావున పిదప, మనం ఒకరితో ఒకరం
మాటాల్డినపుప్డు, మనం—మనం నిజంగా ఆ శరీరంతో మాటాల్డుటలేదు.
ఆ లోపలునన్ ఆతమ్తో మాటాల్డుచునాన్ము, అయితే ఆ లోపలునన్ ఆ ఆతమ్ను
గురిత్ంపచేయునది ఈ శరీరమేయైయునన్ది. మరియు కావున, మనం
ఒకరితోనొకరము మాటాల్డినపుప్డు, మనము…అపప్టికపుప్డే మనం కైసత్వులమో
కాదో అనన్ది వెంటనే అరధ్ం చేసుకొనగలము, ఎందుకనగా మనం మాటాల్డుతునన్
దానిలో నుండి ఆతమ్లో ఒక సహవాసానిన్ కలిగియుంటాము, మీరు డండి,
అది ఒకరినొకరిని సప్రిశ్ త్, మనం కైసత్వులమా కాదా అనన్ది తేలిచ్వేసుత్ంది.
అందునుబటిట్ మనం ఎనన్ ఒకరినొకరము చుకొనలేదు.
7 యేసు చెపెప్ను. “ఎవడును ఎపుప్డైనను దేవుని డలేదు, అయితే
తండి రొముమ్ననునన్ అదివ్తీయ కుమారుడే ఆయనను బయలుపరచెను.”

శారా? ఇంకో మాటలో చెపాప్లంటే, దేవుడు గురిత్ంచబడినాడు. ఆ—
ఆ దేవునియొకక్ వయ్కిత్తవ్ము శరీరమందు అనగా పర్భువైన యేసుకీసుత్లో
గురిత్ంచబడెను, కావున ఆయన దేవునియొకక్ రిత్మంతమునైయునాన్డు.
లేదా, దేవుడే తననుతాను ఒక పంలో, డండి, మానవ పంలో
వయ్కత్పరచుకొనుచునాన్డు. దేవుడు తననుతాను మనకు వయ్కత్పరచుకునాన్డు,
మరియు ఆయన దేవుడైయునాన్డు. డవ వయ్కిత్యో లేదా రెండవ
వయ్కోత్ కాదు; ఆయన ఒకక్డైయునన్ దేవుడైయునాన్డు. మనమాయనను
అను తిచెందగలుగ్నటుల్, ఆయన సవ్యంగా దేవుడైయుండియు, తనను తాను
గురిత్ంపజేసుకొనుచునాన్డు.



షాలోమ్ 3
8 మొదటి తిమోతి 3:16, “నిరాకేష్పముగా,” అంటే వివాదము లేకుండా,
“దైవతవ్మును రిచ్న మరమ్ము గొపప్దైయునన్ది, ఏలయనగా దేవుడు
సశరీరుడు అయాయ్డు,” లేదా “శరీరమందు” పర్తయ్కష్పరచుకునాన్డు. అది
అదుభ్తంగా లేదా? దేవా! మరియు తాను చేసినటుల్ ఆయన ఒక అగిన్సత్ంభము
దావ్రా మరి ఆ రీతిగా కదలాడినపుప్డు, మనమెనన్ దేవుడిని అరధ్ం
చేసుకొనలేము. కానీ ఆయన మనలో ఒకనిగా మారినపుప్డు, డండి, ఆయన
మనుషుయ్నిగా మారినపుప్డు మాతర్ం మనమాయనను అరధ్ం చేసుకునాన్ము.
అపుప్డు ఆయన మనతో మాటాల్డగలడు, మరియు మనమాయనను
సప్రిశ్ంచగలము, ఆయనను పటుట్కోగలము, ఆయనను తాకగలము, మరియు
పర్తీది చేయగలము. మరియు, “మేము దేవుడిని తాకియునాన్ము,” అని సప్షట్ంగా
లేఖనము చెపిప్నటుల్, డండి, మా చేతులతో, ఆయనను మన చేతులతో
ముటుట్కునాన్ము.
9 దేవుడు మానవునిలో ఉండియునాన్డు. మరియు ఈనాడు ఆయన
తననుతాను తన సంఘములో గురిత్ంపజేసుకొనుచునాన్డు. ఆయన దేవుడిగానే
నిలిచియుంటాడని, ఒక తిరిగి-జనిమ్ంచిన కైసత్వునిలో, దేవుడు తననుతాను
గురిత్ంపజేసుకుంటాడు. మరియు నీలోను, నాలోను దేవుడిని సినదానిన్బటిట్
మాతర్మే ఈ బయటి పర్పంచపువారు దేవుడిని తెలుసుకుంటారు. వారు
దేవుని తెలుసుకొనుటకుగల ఒకే ఒక మారగ్మేదనగా, మనము వాయబడిన
పతికలముగా, లేఖనముయొకక్ పతికలముగా ఉనన్పుప్డేయైయునన్ది, మనము
మనుషుయ్లందరిచేత చదవబడతాము. మరియు మనం జీవించే జీవితము
మనలోపల ఉనన్దానిని పర్తిబింబిసుత్ంది. ఒక మనుషుయ్డు తాను చేయు
కియలచేత గురిత్ంచబడతాడు. కావున మన కియలు మంచివిగా, డండి,
ఎలల్పుప్ మంచిగా ఉండవలసియునన్వి, ఎందుకనగా మనము మన పర్భువైన
యేసుకీసుత్కు పాతినిధయ్ం వహిసుత్నాన్ము.
10 అది ఎటువంటి ఒక అదుభ్తమైన విషయం కదా, పర్తేయ్కించి
నాలాంటి ఒక—ఒక వృదుధ్డు ఇకక్డ నిలబడి, మరియు—మరియు
గతంలో అయిపోయిన, గతించిపోవుచునన్ ఈ జీవితం రిచ్
ఆలోచిసుత్ండటం, మరియు—మరియు మనము నితయ్తవ్మనే ఒక
భవిషయ్తుత్ను ఎదురొక్నుచునాన్ము. మరియు ఈ జీవితకాలము మటుట్కే నేను
కీసుత్నందు నిరీకిష్ంచుచునన్యెడల, ఈ ఉదయం మనుషుయ్లందరికంటె నేను
దౌరాభ్గుయ్డనైయుందునని ఎరిగియునాన్ను. అయితే మనము ఏ—ఏ సిథ్తికైతే
రావలసియునన్దో దానికి ఈ జీవితం కేవలం ఒక—ఒక ఛాయవలెనునన్దని
ఎరిగియునాన్ము. ఇది ఒక పర్తిభింబము మాతర్మే, ఎందుకనగా ఇది దేవుడు
చేసిన ఆ పరి రణ్మైనదానివలె ఉండనేరదు. నశియించిపోయే దేనిని దేవుడు
చేయడు. శారా? దేవుడు నితుయ్డైయునాన్డు. మరియు, కావున, మనమిపుప్డు
జీవించే ఈ జీవితం, కేవలం మనకు ముందునన్ దానిని పర్తిబింబించుచునన్ది.
మరణించనటువంటి ఆ నిజమైన దానిని పర్తిబింబించుచునన్ది. నశించిపోని ఆ
శరీరానిన్ పర్తిబింబించుచునన్ది. తీయబడని ఆ పాణానిన్ పర్తిబింబించుచునన్ది.

శారా? కాబటిట్ మనము నితయ్ జీవమును కలిగియునాన్మని, అది చెపిప్నపుప్డు,
ఆ లేఖనము సతయ్మేయైయునన్ది, మనము నితయ్ జీవమును కలిగియునాన్ము.
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మనమెనన్ మరణించము. డండి, ఎందుకనగా మీరు…మీరు తిరిగి
జనిమ్ంచినపుప్డు, మీరు దేవునిలో ఒక భాగం అవుతారు. డండి, మీరెనన్
నశించిపోకుండా ఎపప్టికి నితుయ్లైయుంటునాన్రు. మీరు ఆయనయొకక్
కుమారుడు, గనుక మీరు దేవునిలో భాగమైయుంటారు.
11 ఇపుప్డు, నేను వేరొక పేరును తీసుకొని, మరియు నా పేరు వేరొక పేరని
చెపప్వచుచ్ను. నాకు అతయ్ంత సమీపమైయునన్, హారేవ్ అను మా అమమ్ పేరును
నేను తీసుకొనవచుచ్ను, లోకములో, మా అమమ్ పేరు హారేవ్, గనుక నేను హారేవ్
అనే పేరును తీసుకొనవచుచ్ను. అయినా గాని నేనొక బెనాహ్ం నని ఆ రకత్ము
ఋజువుచేసుత్ంది. శారా? ఎందుకనగా నేను నా తండిలో భాగమైయునాన్ను.
మరియు నేను రకత్మును నాలో కలిగియునన్ంతవరకు, నేనింకా నా తండిలో
భాగమైయుంటాను. డండి, అది నిజము. మరియు నేను దేవుని ఆతమ్ దావ్రా
జనిమ్ంచినపుప్డు, నేను దేవునిలో ఒక భాగమైయునాన్ను, అది అంతే; డండి,
ఆయనే నా తండియని నేను ఆయనతో గురిత్ంచబడతాను. అపుప్డు నా జీవితము
ఆయనను పర్తిబింబించవలసియునన్ది; నా జీవితం నా సంబంధమైన
తండిని, తాను ఉనన్టువంటి పములో పర్తిబింబించునటేల్ అది ఉనన్ది.
నేను…ఎకుక్వగా మా నానన్ లాగా కనిపిసాత్నని వారు అంటారు, కావున
ఆయనయొకక్ పమే నా యందు పర్తిబింబించబడుచునన్ది. మరియు
మీ—మీ తండి, మీ తలిల్దం లు మీయందు పర్తిబింబించబడుచునాన్రు.
మరియు కావున, మనము తిరిగి జనిమ్ంచి మరియు—మరియు ఇకక్డ
ఆయన పములో చేయబడినపుప్డు మన తండియైన దేవుడు మనయందు
పర్తిబింబించుచునాన్డు.
12 ఇపుప్డు, నేను మాటాల్డటం మొదలుపెటాట్ను కానీ, నేను దేని రిచ్ మీతో
మాటలాడనైయునాన్నో ఆ పాఠాయ్ంశములోనికి నేనింకా వెళళ్నేలేదు.
13 నేనెలల్పుప్ , దేనికంటె ఇటువంటి ఒక కుటుంబ పారధ్నను, గృహ

డికను అభినందిసుత్ంటాను, పర్జలు అనుకునన్ దానికంటే—దానికంటే
ఎకుక్వగానే నేనటుల్ చేసానని నేను అనుకొనుచునాన్ను, ఎందుకంటే
సాధారణంగా ఇటువంటి ఒక గృహ డికలోనే మనము అతుయ్తత్మ

టములను మరియు చకక్ని సహవాసపు సమయాలను కలిగియుంటాము.
ఎకక్డైతే మనము కొదిద్మంది విశావ్సులు మాతర్మే డుకొని ఆరాధిసాత్మో,
అకక్డే దేవుడికి అతయ్ంత సమీపముగా ఉనన్టుల్ నేను అను తి చెందాను.
14 ఇపుప్డు ఈ ఉదయమున, ఇకక్డ మనం ముపెప్, నలభై, ముపెప్, లేదా,
అంతమంది రొచ్నియునాన్మని నేను అనుకొనుచునాన్ను, పిలల్లను డా
లెకిక్సేత్, ఎంత మందో నాకు తెలియదు. ఒక చినన్ గుంపుగా ఉనన్ ఈ పర్జలను

సి, అంకెలను లెకిక్ంచుట నాకు—రాదు—రాదు, ఎందుకంటే ఇచచ్ట
వేరే గదులు ఉనన్వి, మరి వాటిలో ఉనన్ పర్జలు నాకు కనబడుటలేదని మీరు

సుత్నాన్రు కదా. అయితే, ఇపుప్డు మనము ఈ విధంగా డుకునన్పుప్డు
బయట ఒక గొపప్, పెదద్ జన స హములో మనం పొందలేనటువంటి
సానిన్హితాయ్నిన్ మనమికక్డ పొందుతామని నేను భావిసుత్నాన్ను. మనము,
మనలిన్ మనం వయ్కత్పరచుకొనగలము. అందునుబటిట్యే, ఈ ఉదయం, ఇకక్డికి
వచుచ్చుండగా, ఈ ఉదయం ఇకక్డునన్ ఈ సంఘముతో, మరియు దానియొకక్
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పియమైన కాపరితో మాటాల్డవచుచ్నని నేను తలంచాను. నా సేన్హితులలో చాలా
మందిని, సైట్కర్స్ ను మరియు నేను—నేను కొంతకాలంగా డని వారందరినీ

చుటకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.
15 మరియు వచేచ్ ఆదివారం మధాయ్హన్ం, ఆ ఆడిటోరియంలోని ఫినిక్స్

టములో మాటలాడుటకు నేను సిదధ్పరచుకునన్ నా తన-సంవతస్ర
వరత్మానమును ఈ ఉదయము నేను మీతో మాటలాడుతాను. ఎందుకంటే,
ఇకక్డైతే, బహుశా వారు టేపులను చేయుచునాన్రని నేను తలంచాను. నేను…
మరియు మీకు తెలుసు కదా, విశావ్సము మరియు అవిశావ్సము, ఢ
నమమ్కములు మరియు—మరియు అనిన్ కలిసియునన్టువంటి ఆ ఫినిక్స్
లో కంటెను, బహుశా కేవలం, ఇకక్డునన్ ఈ విశావ్సుల గుంపు మధయ్లోనే, ఒక—
ఒక శేషఠ్మైన ఆలోచనను పరిశుదాధ్తమ్ నాకు అనుగర్హించవచుచ్ను. మరియు
పిదప ఒక వేళ సహోదరులు, టేపులను బయటకు విడుదల చేయదలచినయెడల,
అది—అపుప్డు దానిని ఆ పర్కారం చేయుట మంచిది, ఎందుకనగా ఇకక్డినుండి
మీరొక శేషట్మైన టేపును పొందుకొనవచుచ్ను. మొదటిగా ధవ్నికి సంబంధించిన
సంగతులను పరీకిష్ంచమని నేను ఆ పిలల్లకు చెపాప్ను. మరియు నేను ఈ
ఉదయము లోపలికి వచిచ్నపుప్డు, ఆ ధవ్నికి సంబంధించినవనిన్ సరిగాగ్నే
ఉనాన్యని సహోదరుడు టెరీ నాతో చెపిప్యునాన్డు. కావున, అది—అది
మంచిది. కావున ఇపుప్డు మొదటిగా మనము, ఈ భకిత్ రవ్కమైన విషయమును
సమీపించుటకు ముందు, మరియు నాకు తెలియును…
16 మీలో కొందరు మధాయ్హన్ం భోజనం కోసం ఉంటునాన్రని, ఇకక్డ
మైదానంలోనో, లేదా ఆ ఇంటోల్నో లేదా ఇకక్డెకక్డో, కలిసి ఆ విధంగా భోజనం
చేయబోతునాన్రని వారు చెపాప్రని నేను నముమ్చునాన్ను. అది చాలా మంచిది.
మీరంద డుకొనుటను సి నేను నిశచ్యంగా అభినందిసుత్నాన్ను.
17 మరియు ఈ ఉదయం నా వరత్మానము జీవముగల దేవుని సంఘమునకు
ఉదేద్శించబడినది అని—అని నేను భావించుచునాన్ను, డండి, మరియు
ఈ ఉదయం ఇకక్డ రుచ్నన్వారు దానిలో భాగమైయునాన్రని నేను
నముమ్చునాన్ను. మరియు ఇపుప్డు ఆ పర్ధానమైన భాగమునకు మనం రావడానికి
ముందు, పారధ్న కొరకు ఒకక్ కష్ణం మన తలలు వంచుదాము.
18 మా పరలోకపు తండీ, మేము నినున్ మా తండీ అని సంభోదించే భాగయ్మును
కలిగియునన్ందుకు, మేమెంతగానో కృతజుఞ్లమైయునాన్ము, ఏలయనగా తండీ
అంటే మేము ఆ మాయ్కాశములను సృజించిన ఆ గొపప్ దేవుని లమున
పుటిట్నవారమని అరధ్ము. మరియు ఈ భాగయ్మును కలిగియునన్ందుకు
మేమెంతగానో సంతోషించుచునాన్ము, ఏలయనగా మా హృదయములలో,
మేము నీ కుమారులము మరియు కుమారెత్లమని ఆలోచించగలుగుచునాన్ము.
మరియు నీవే మాకు తండివని, నినున్ నీవు మా మధయ్న నికక్చిచ్తంగా
గురిత్ంపజేసుకొనుచు, మా తలంపులను మారుచ్ మరియు మా ఉదేద్శములను
మరియు ఆశయాలను, మరియు లకష్ ములను మరియు మాయొకక్ పర్తి
దశను లోకముయొకక్ సంగతులనుండి, నినున్ పేమించుటకు మరియు నినున్
నముమ్టకును, మరియు—మరియు నీ వాగాద్నములు సతయ్మని తెలుసుకొనే
వైపుకు మారుచ్టను మేము చుటకు ఆనందిసుత్నాన్ము.
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19 “ఎడారి వెనుక భాగం,” అని మేము పిలిచే ఈ సథ్లములో ఈ ఉదయం
మేమికక్డ డుకొనియునాన్ము, లేదా నేనిటుల్ ఆలోచించుటను బటిట్,
దానిని అటుల్ పిలుసాత్ను. నేను దానిని చెపుప్టకు కారణమేదనగా, పర్భువా, ఏ
ఆడంబరములేని వారిగా ఉండాలనే సవ్భావం తపప్, మరి దేనిని ఈ చినన్ గుంపుగా
నునన్ పర్జలపై పర్తిబింబించుటకు కాదు.
20 అయితే ఆ ఎడారి వెనుక భాగంలో ఉనన్ది, నీ సేవకుడైన మోషే అని
నేను ఆలోచించుటకు పర్యతిన్సుత్నాన్ను, బహుశా కేవలం అతను మరియు
అతని గొరెలు, బహుశా అతని భారయ్ సిపోప్రా, మరియు—మరియు—
మరియు అతని కుమారుడైన గెరోష్ము, అతనితో డా ఉండవచుచ్ను. నాకు…
అది నాకు తెలియదు. అయితే ఒక పారిపోయిన పిరికివాడిగా ఉండుటనుండి,
తనను పనికొరకు నియమించిన ఆ దేవునియొకక్ సేవ నిమితత్ము ఆ పర్వకత్ను
మారిచ్న అనుభవానిన్, వారు కలిగియునన్ది అకక్డేయైయునన్ది, ఆ ఎడారి
వెనుక భాగామునేయై యునన్ది. మనము ఎరిగియునన్ ఆ—ఆ అగిన్సత్ంభము
మొటట్మొదటిగా, మానవ జీవితంలో పర్తయ్కష్పరచబడినది అకక్డేయైయునన్ది, ఆ
వెనుక ఒక చినన్ఎడారి పొదలో ఆ మంట ఉండియునన్ది, కానీ అది కాలిపోలేదు.
అయితే—అయితే ఆ పొదలోనుండి దానంతటదే పర్తిబింబించుకొనుచునన్ది
దేవునియొకక్ మహిమయైయునన్ది; దానిని సమీపించిన ఆ పర్వకత్యైన మోషే
తన చెపుప్లను విపిప్యునాన్డు, మరియు దేవుని జనాంగమైన ఒక దేశమును
విడిపించవలెనని దేవునిచేత ఆజాఞ్పించబడెను.
21 పర్భువా, ఈ ఎడారి వెనకాల, అది మరలా అదే విధంగా ఈ దినమున
జరుగును గాక తదావ్రా మేము ఉనన్పనంగా మా చెపుప్లను, మా టోపీలను,
మా సమసత్మును, కీసుత్ యొకక్ సిలవ్చెంత విడిచి, మరియు “పర్భువా, నేనిచచ్ట
ఉనాన్ను, ననున్ పంపుము.” అని చెపుప్దుము గాక.
22 ఇకక్డ, ఈ సంఘకాపరియైన, మా సహోదరుడు ఐసాక్ సన్ ని
ఆశీరవ్దించండి. అతనిని మరియు అతని భారయ్ను మరియు అతని పిలల్లను,
నీవు ఆశీరవ్దించవలసిందిగా మేము పారిధ్ంచుచునాన్ము; సహోదరుడు సైట్కర్ ను
అతని భారయ్ను మరియు అతని పిలల్లను; మరియు ఈ ఉదయం ఇకక్డ హాజరైన
వారందరిని ఆశీరవ్దించండి.
23 మరియు పర్భువా, మేమికక్డ డుకునన్ది; ఏదో గొపప్ మహిమ
కొరకో, లేదా నాయకులుగా లేదా—లేదా ఏదో…ఒక గొపప్ విషయానికి
అధికారిగా తెలియజేసుకొనుట కొరకు కాదు. మేము—మేము కేవలం
దీనమైన విశావ్సులుగా ఇకక్డ ఉనాన్ము. మేము నినున్ పేమించుచు
మరియు ఒకరినొకరము పేమిసుత్నాన్ము గనుక మేమికక్డ ఉండియునాన్ము.
మరియు మేము ఒకరినొకరము చుకొనుచుండగా మరియు మేము
కలిసి డుకొనియుండగా, ఒక ఫలాన సథ్లములో సవ్యంగా పర్తీ
విశావ్సి డుకొనుటవలెనే దేవుడిని ఎకుక్వగా కలిగియునన్టుల్ మేము
కనుగొనుచునాన్ము. మరియు యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “మీరు నా నామమున
దీనిని చేసినయెడల, అపుప్డు నేను మీ మధయ్న ఉంటాను.” మరియు నీవిచచ్ట
ఉనాన్వని మేము ఎరిగియునాన్ము.
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24 పర్భువా, మాతో మాటాల్డుము. మరియు నేనికక్డ వాసుకొనియుంచిన
ఈ చినన్ నోటుస్ను, మరియు నేను పించుటకు పెటుట్కునన్ లేఖనములు,
ఒకవేళ ఈ ఉదయం నీవు మమమ్లిన్ ఏమి ఆలోచింపజేయాలని అనుకునాన్వో ఆ
ఆలోచనకు వెలుపల ఉనన్యెడల, అపుప్డు పర్భువా, మేము వాటిని విడిచిపెటిట్,
మరియు నీవు మాకు చేయమని చెపిప్నదానిని మేము చేసాత్ము. ఇపుప్డు
మమమ్లిన్ ఆశీరవ్దించండి, ఏలయనగా యేసుకీసుత్ నామములో మేము దీనిని
అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
25 ఇపుప్డు, వాకయ్ము చదువుటలో, అది ఏవిధంగా ఉండేదంటే నేను…నాకు
ఇంత వయసుస్ రాకముందు, నాకు మంచి జాఞ్పకశకిత్ ఉండేది. మరియు ఆ
రోజులోల్, నేను…యౌవన దినాలోల్ నేనొక పెదద్ వరత్మానమును తీసుకునేవాణిణ్
కాదు, బహుశా ముపెప్ నిమిషాలు లేదా అంత కొదిద్సేపు తీసుకుని, నేను నేరుగా
ఒకక్ తలంపును నాటేవాణిణ్ మరియు దానిన్ నా మనసులో ఉంచుకునేవాణిణ్.
కానీ ఇపుప్డైతే నేను…ఈ పెదద్ టములను పెటుట్టకుగల కారణమేదనగా,
నేను టేపు చేయుచునాన్ను. శారా? మరియు ఈ టేపు, అకక్డ ఆ
పిలల్లు దానిన్ టేపు చేయుచునాన్రు, అది ఒక ఫలాన సమయానికి, బహుశా
ఇపుప్డు, పారధ్నను పారంభించినపుప్డు అది మొదలవుతుంది, మరియు
అది వాసత్వంగా పర్పంచములోని అనేక సథ్లములకు వెళుళ్చునన్ది. కావున
ఈ ఉదయము మనమిపుప్డు నా తన సంవతస్ర…మనము నా తన-
సంవతస్ర వరత్మానమని పిలవబడే దాని మీద మాటాల్డుకోబోవుచునాన్ము. నేను
పర్యతిన్ంచాను, డు కిసమ్స్ వరత్మానములను కలిగియునాన్ను, మరియు
ఇకక్డ ఆ ఎడారి వెనుకనునన్ పర్జలైన మీరు ఆ టేపులను పొందుకుంటారని
నాకు తెలియును. మరియు నా—సంఘములోని నా చివరి వరత్మానము,
లేదా నా చివరి వరత్మానమునకు ముందు చెపప్బడిన వరత్మానము వెలుగు అనే
అంశము మీదయైయునన్ది. మరియు ఆ టేపు గనుక మీ వదద్ లేనియెడల, మీరు
దానిని ఆనందిసాత్రని నేను ఖచిచ్తంగా చెపప్గలను. దానిలోనునన్ ఆ పేరేపణను
నేనెంతగానో ఆనందించాను, అది పర్భువు నాకు ఇచిచ్నదైయునన్ది.
26 ఇపుప్డు ఈనాడు, మనము తన సంవతస్రమును ఎదురొక్నుచుండగా,
గతానిన్ రిచ్ నేను—నేను ఆలోచించగోరటంలేదు, కానీ నేను
భవిషయ్తుత్వైపునకు డగోరుచునాన్ను. శారా? పౌలు చెపిప్నటేల్, “వెనుక
ఉనన్వి మరచి, నేను గురి యొదద్కే పరుగెతుత్చునాన్ను,” డండి, “ఉనన్తమైన
పిలుపునకు.” మరియు ఒక కారు యొకక్ అదద్ంలో నుండి వెనుకకు చునటుల్,
అని అది వయ్కత్పరచబడినది. మనము కారు యొకక్ వెనుక పుటదద్ంలో

సుత్నన్పుప్డు, మనం దాటిపోయిన వాటిని సాత్ము. ఇపుప్డు మనం ఈ
రోజు వరత్మానానిన్ ఒక వెనుక పుటదద్ంలో నుండి సుత్నన్టుల్గా ఉంచుటకు
పర్యతిన్ంచడం లేదు. పర్భువు చేసినటువంటి కారయ్ములు చెపుప్టకు చాలా
సమయం పడుతుంది, డండి. మరియు మన పర్భువు చేయుచునన్టువంటి
ఆ గొపప్ కారయ్ములను మీరంతా ఎరిగియునాన్రు, అవి నా జీవితంలో నేనెనన్

డనటువంటి మహతత్రమైన కారయ్ములైయునన్వి, ఆయన సరిగాగ్—సరిగాగ్
గత కొదిద్ నెలలుగా వాటిని జరిగించుచునాన్డు. మరియు, ఇపప్టివరకు
జరిగినదానికి మేము కృతజుఞ్లమైయునాన్ము, కానీ ఇపుప్డైతే మేము ముందుకు
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సుత్నాన్ము. మేము ఎకక్డికైతే వెళుత్నాన్మో, ఆ 1964 లోనికి మేము
సుత్నాన్ము.

27 మరియు ఇపుప్డికక్డ మీరు చదవగోరినయెడల, లేదా—లేదా, నేను కొనిన్
లేఖనములను చదువగోరుచునాన్ను, ఎందుకనగా ఇదంత దేవునియొకక్
పరిశుదధ్ వాకయ్ముపైనే ఆధారపడియునన్ది.
28 మరియు ఈ టేపుకొరకు, నాకు ఇంకా దాదాపు ఒక గంట పదిహేను
నిమిషాలు మిగిలియునన్ది. మరియు పర్భువు చితత్మైతే, మీరు భోజనం
చేయగలుగునటుల్ నేను సకాలంలో ముగించుటకు పర్యతిన్సాత్ను. ఈ రాతి ఆరు
గంటలవరకు నాకు సమయమునన్దని చెపుప్చునన్ందుకు నేను మీకు కృతజఞ్తలు
చెలిల్ంచుచునాన్ను. అది చాలా మంచిది.
29 ఇపుప్డు బైబిల్ గర్ంధములో రెండు చోటల్కు తిపెప్దము, ఆ పుసత్కములు
రెండు దగగ్రగా ఉంటాయి. అది పాత నిబంధనలో ఉనన్ది. యెషయా 62 మరియు
కీరత్నలు 60, ఈ రెండు చోటల్ నుండి నేను పాఠయ్ భాగమును చదవటానికి
తీసుకుంటునాన్ను. ఇపుప్డు మొదటిగా చదువుటకు మనం యెషయా 62
నకు తిపుప్దాము. మరియు ఇందులో, మన పర్భువైన దేవునియొకక్ గొపప్
శకుత్ల గురించి, మరియు ఎంత—ఆయన ఎంత గొపప్వాడనియు మరియు
మన దేవుడెంత శకిత్మంతుడనియు మనకు జాఞ్పకం చేయబడుతుంది. ననున్
మనిన్ంచండి, అది 62 కి బదులు యెషయా 60 యైయునన్ది. యెషయా 60. అది
సరియే, ఇపుప్డు మనము దీనిని చదువుదాము, యెషయా 60:1 మరియు 2.

లెముమ్ తెజరిలుల్ము; నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది, మరియు
పర్భువుయొకక్మహిమనీమీదఉదయించెను.
ఏలయనగా, డుము,… మిని కటిక చీకటి కముమ్చునన్ది,
మరియు కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది: అయితే పర్భువు
నీమీద ఉదయించుచునాన్డు, మరియు ఆయన మహిమ నీమీద
కనబడుచునన్ది.

30 “కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది.” అవశయ్ముగా ఇది మనమిపుప్డు
జీవించుచునన్ ఈ దినమును రిచ్న ఒక పర్వచనమైయునన్ది.
31 తరావ్త ఇపుప్డు మనం కీరత్నల వైపుకు తిపుప్దాము. నేనికక్డ నా
లేఖనములను ఎకక్డ వాసియుంచానా అని బహుశా నేను కొంచెం
గందరగోళములో ఉండవచుచ్నని నేను నముమ్చునాన్ను, గత రాతి తొందరలో
వాటిని వాసేటపుప్డు, దీనిని వాసాను. కీరత్నలు 62:1 నుండి 8.

నా పాణము దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా ఉనన్ది: ఆయనవలెనే
నాకురకష్ణ కలుగును.
ఆయనేనాఆశర్యదురగ్ముమరియుఆయనేనారకష్ణకరత్;ఎతత్యిన
నాకోటఆయనే; నేనుఅంతగాకదిలింపబడను.
ఎనాన్ళుళ్ మీరు ఒకనిపైబడుదురు? ఒక ఒరుగుచునన్—
ఒరుగుచునన్గోడవలె…మరియుపడబోవుకంచెవలె:మీలోఅంద
హతముచేయబడుదురు.
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అతని ఔనన్తయ్మునుండి అతని పడదోయుటకే వారు
అలోచించుదురు: అబదధ్మాడుటవారికి సంతోషము: వారియొకక్…
వారు తమ నోటితో శుభవచనములు పలుకుతారు, కానీ
అంతరంగములో షించుదురు. సెలా.
నా పాణమా, దేవుని నముమ్కొని మౌనముగా ఉండుము; ఆయన
వలననేనాకునిరీకష్ణ కలుగుచునన్ది.
ఆయనే నా ఆశర్యదురగ్ము మరియు నా రకష్ణాధారము: నా
ఎతత్యినకోటఆయనే; నేనుకదలింపబడను.
నా రకష్ణకుమరియునామహిమకుదేవుడేఆధారము:నాబలమైన
ఆశర్యదురగ్ముమరియునాఆశర్యముదేవునియందేఉనన్ది.
ఎలల్పుప్ ఆయనయందు నమిమ్కయుంచుడి; జనులారా,
ఆయన సనిన్ధిని మీ హృదయములు కుమమ్రించుడి: దేవుడే మనకు
ఆశర్యమైయునాన్డు. సెలా.

32 ఇపుప్డు ఈ కీరత్నలోని లేఖన భాగమును మీరు గమనించినటెల్తే, అది
“దేవుడు నా బండ,” అని చెపుప్చునన్ది. బైబిల్ గర్ంధములో ఒక బండ దేనిని

చిసుత్ందో మీకు తెలియునా? ఇకక్డ బైబిల్ గర్ంధములో ఒక బండ,
“దేవునియొకక్ పర్తయ్కష్తను” చించుచునన్ది. డండి, “దేవుడు నా
పర్తయ్కష్తయై యునాన్డు.” ఆయనయైయునాన్డు, డండి. వాకయ్ముయొకక్
పర్తయ్కష్త ఆ బండయే.
33 ఎందుకనగా, పేతురు ఒక దినమున…యేసు ఇటుల్ పర్శిన్ంచెను,
“మనుషయ్కుమారుడెవడని జనులు చెపుప్కొనుచునాన్రు?”
34 మరియు వారిలో ఒకరు ఇటుల్ చెపిప్రి, “నీవు…నీవు మోషే అనియు, లేదా
ఏలియా అనియు, యిరీమ్యా అనియు, లేదా పర్వకత్లలో ఒకడనియు వారిలో
కొందరు చెపుప్కొనుచునాన్రు.” అయితే పర్శన్ అది కాదు.

“నేను ఎవడననిమీరుచెపుప్కొనుచునాన్రు?”
35 అతడు, అనగా పేతురు, “నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన కీసుత్వు,”
అని ఈ గొపప్ మాటలు పలికినాడు.
36 అందుకాయన ఇటల్నాన్డు, “సీమోను బర్ యోనా, నీవు ధనుయ్డవు,
రకత్మాంసములు నీకు బయలుపరచలేదు గానీ, పరలోకమందునన్ నా తండియే
ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెను. మరియు ఈ బండపైన!” శారా?
37 మరియు దావీదు ఇకక్డ, “దేవుడు నా బండ” అని చెపుప్చునాన్డు. దేవుడు
మనకు బయలుపరచబడినపుప్డు దేవుడు మనకు బండ అవుతాడు. డండి.
ఒక బండ అంటే అది. దేవుడు మన బండయైయునాన్డు.
38 ఇపుప్డు, ఈ ఉదయానికి, నా పాఠాయ్ంశము ఒక వింత పదమైయునన్ది: అది
షాలోమ్. హెబీ భాషలోషాలోమ్అంటే, “సమాధానము” అని అరధ్ం. మరియు ఈ
ఉదయమున నేను ఈ సంఘమునకు చెపుప్చునన్ది అదేయైయునన్ది, “షాలోమ్!”
అనగా సమాధానము.
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39 ఫినిన్ష్ భాషలో దానిని యుమాలన్రాహ,అని అంటారు, దాని అరధ్ం “దేవుని
సమాధానం” మీపై యుండునుగాక. రాహ. దేవుడు, డండి, దేవునియొకక్
సమాధానము, అనగాషాలోమ్.
40 1964 కొరకైన నా తన-సంవతస్ర వరత్మానము, యేసుకీసుత్లో
ఎనున్కొనబడిన సంఘముకొరకై యునన్ది. లేదు—కేవలం సంఘపు
గుంపులకు కాదండి; అయితే ఎనున్కొనబడిన, ఆ యువతి, సంఘముయొకక్—
ఆ యువతి, అనగా కీసుత్యొకక్ వధువు, డండి, నేను తనతోనే
మాటలాడుచునాన్ను.
41 మనము చదివిన మన రెండు అంశాలలో, అనగా ఆ రెండు లేఖనములలో,
ఒకదానికొకటి కొంచెం పరసప్ర విభేదానిన్ కలిగియుండుటను మనము
ఇకక్డ ఎదురొక్ంటునాన్ము. యెషయాలో ఇటుల్ చెపప్బడుచునన్ది, “లెముమ్
మరియు తేజరిలుల్ము, యెహోవా మహిమ నీమీద ఉదయించెను. వెలుగు
ఇచచ్ట ఉండియునన్ది.” మరియు పిదప ఆ తరువాత వచనంలోనే, “ఈ
పర్జలను కటికచీకటి కముమ్చునన్ది,” అని ఆయన చెపుప్చునాన్డు. మరియు
అటువంటపుప్డు, మనము ఒక వెలుగు మరియు చీకటియొకక్ మిశర్మంలో
ఉండియునాన్ము, మరియు పిదప సంఘమునకు నేను చెపప్నుదేద్శించినదేమో
“షాలోమ్, సమాధానం,” కాబటిట్ ఇదంత ఏమిటని మనం కనుగొందాము,

డండి. మనం వెలుగు మరియు చీకటి, ఈ రెంటితో ఈ తన
సంవతస్రమును ఎదురొక్నుచునాన్ము. మనము…మునుపెనన్ లేనటువంటి
ఒక అతయ్ంత చీకటి అగాధ సమయాలలో పర్పంచం నిలబడియునన్ది; మరి
అయిన ఒకవైపు అది మునుపెనన్ పర్కాశించని అతయ్ంత ధనయ్కరమైన
వెలుగులో నిలబడియునన్ది. మరియు అకక్డ…
42 ఆ వయ్తాయ్సము సరిగాగ్ ఆదిలో మిని కటికచీకటి కమిమ్నపుప్డునన్టేల్
ఉండియునన్ది. మరియు దేవుని ఆతమ్ ఆ జలములపై అలాల్డు , “వెలుగు
కలుగును గాక,” అని పలికెను. మరియు దేవుడు చీకటి నుండి వెలుగును
వేరుపరచెను. మరియు మరలా, దేవుడు చీకటి నుండి వెలుగును వేరుచేసుత్నన్
అదే ఘడియలో మనమిపుప్డు జీవిసుత్నాన్మని నేను నముమ్చునాన్ను, మరియు ఆ
వెలుగు పర్తయ్కష్పరచబడునటుల్, ఆయన దానిని పర్పంచముయొకక్ అవతలి వైపుకు
నెటుట్చునాన్డు. మరియు మనము…
43 పిదప, ఈ—ఈ సంఘమునకు, నేను వారికి “షాలోమ్” అని చెపుప్టకు
గల కారణమేమిటనగా, అది దేవునియొకక్ సమాధానమైయునన్ది. మరి దానినే
ఈ తన సంవతస్రము కొరకు, ఈ ఉదయం, మీవదద్కు తీసుకురావాలని నేను
కోరుకుంటునాన్ను, వెనుకకు చుట కాదు కానీ, మనము ఒక తన ఉదయం
కొరకు ఎదురు చుచునాన్ము. ఏదో గొపప్ విషయము మన ముందుండునంత
వరకు మనము ఎదురు శాము, అయితే ఆ గొపప్ వెలుగు చొచుచ్కొని వచుచ్ట
కొరకు మనము ఎదురు సిన ఆ సంవతస్రములనిన్యు సంతోషముగా
ఉండియునన్వి. అయితే ఇపుప్డు ఆకాశము మరియు మి కలిసే చోటునుండి
అది చొచుచ్కొని వచుచ్టను మనం డగలము, అది మరత్ త మరియు
అమరత్ త మధయ్నుండి చొచుచ్కొని వచుచ్చునన్ది. అది ఆకాశము మరియు

మి మధయ్నుండి, -సంబంధమైన వాయ్ధి మరియు సతమతమగుచునన్
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పర్పంచము నుండి, ఒక అమరత్ జీవము, మరియు ఒక అమరత్ శరీరము మరియు
ఎనన్ గతించనటువంటి ఒక అమరత్ మియొకక్ ఒక పర్కాశమానమైన
దినములోనికి అది చొచుచ్కొని పోవుచునన్ది. అది—అదియే సంఘమునకు
“షాలోమ్,” అయి—యునన్ది. ఇపుప్డు, విశావ్సులకైతే అది వెలుగు వచేచ్
సమయమైయునన్ది, కానీ పర్జలకు అది కటికచీకటియై యునన్ది. నేను…
44 గతరాతి నేను మరియు నా భారయ్ మాటాల్డుకొనుచునాన్ము, మరియు
మేము—మనము జీవిసుత్నన్ ఘడియను రిచ్ మాటాల్డుచుంటిమి. ఇపుప్డు,
నేను ఈ సథ్లమును ఎనున్కొనుటకు గల కారణమేదనగా, నేను కేవలం రొచ్ని
మీతో మాటలాడవచచ్ని నాకు అనిపించినది. డండి. శారా? నేను
ఆలోచించగలిగే అతయ్ంత విషాదకరమైన సమయము, పర్సుత్తం పర్జలపై నునన్
సమయమేయైయునన్ది.
45 మత సిదాధ్ంతాల విషయంలో మనుషుయ్లతో ఏకీభవించకుండునటుల్,
నేను నిరంతరం నా సాయశకుత్ల పర్యతిన్ంచాను; అయితే తరావ్త నేనతని
చెయియ్ పటుట్కోని, ఆ విషయం ఎంత తీవర్మైనపప్టికినీ, అతని చేతులను
పటుట్కొని, మరియు “ఇది మన ఇదద్రి మధయ్నునన్ శేషఠ్మైన అవగాహనయొకక్
వెలుగైయునన్ది,” అని చెపిప్, ఇంక ఆ వయ్కిత్ని పేమించనియెడల (కేవలం
పెదవులతో కాదుగానీ, దానిని నా హృదయము నుండి చెపప్వలసియునన్ది),
అటువంటపుప్డు నేను—నేను బయటకు వెళిళ్ మరియు పర్జలతో మాటాల్డుటకు
పర్యతిన్ంచుటకు ఎంతమాతర్ అరుహ్డను కాను. ఎందుకనగా, డండి,
మనము దానిని చేయవలసియునన్ది, మనము ఆ వయ్కిత్ని పేమించవలసియునన్ది.

శారా? మరియు నానా విధములైన తరగతులు, మరియు విభినన్మైన
సిదాధ్ంతాలు మరియు వరాగ్లు, మరియు మతాలు మరటువంటి వాటిలోని పర్జల
మధయ్కు వెళిళ్, మరియు బైబిల్ గర్ంధమును ముందుంచుటకు పర్యతిన్ంచి,
మరియు, “మనము—మనము మీ సిదాధ్ంతము నుండియో లేదా మీ
నైతిక పుసత్కము నుండియో కాదు గానీ, పరిశుదధ్ గర్ంధము నుండి మనము
దీనిని చరిచ్ంచుకుందాము” అని చెపెప్దము. మరియు పిదప…బహుశా
కొనిన్సారుల్ మనుషుయ్లు తీవర్మైన కోపానికి వచెచ్దరు; అయిన నేను ఆ వయ్కిత్ని
ఇషట్పడుటలేదనన్ ఒకక్ ఆలోచన నాకు వచిచ్నయెడల, అపుప్డు—అపుప్డు
కీసుత్యొకక్ ఆతమ్ ననున్ విడిచిపెటెట్ననన్ ఒకక్ విషయమును నేనెరుగుదును.
నేనొకవేళ—ఒకవేళ నేను ఆ వయ్కిత్ని ఇషట్పడుటలేదని నాకు అనిపించినయెడల,
అపుప్డు నాలో ఏదో తపిప్దము ఉండియునన్ది.
46 ఎందుకనగా కీసుత్యొకక్ ఆతమ్, వారు…ఆ…అకక్డ—అకక్డ ఆయనను
సిలువవేయునపుప్డు, ఆయన సవ్ంత జనులే ఆయనకు మేకులు కొడుతుండగా,
మరియు—మరియు ఆయన సృషిట్ంచిన తన సృషిట్యే, ఆయనయొకక్ మానవ
శరీరంలో మేకులు దిగొగ్టిట్రి. మరి అయిన పేమతోనిండిన హృదయముతో,
“తండీ, వీరేమి చేయుచునాన్రో వీరెరుగరు గనుక వీరిని కష్మించుము,” అని
ఆయన బిగగ్రగా కేకవేసెను. మీరు డండి.
47 మరియు నేను—నేను ఆ చోటుకి వచిచ్యునాన్ను. పర్జలు ఏమి
చేయుచునాన్రో వారెరుగరని నేను నముమ్చునాన్ను. మానవులు దుషట్తావ్నికి
బదుధ్లయాయ్రనన్టుల్ అగుపించునటిట్ సమయమునకు అది వచిచ్యునన్ది, అది—
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అది ఒక విషాదకరమైన సంగతియైయునన్ది. వారినటుల్ నెటుట్చునన్ ఒక—ఒక
చీకటి నీడ సరిగాగ్ పర్జలపైనునన్టుల్ అనిపించుచునన్ది.
48 ఉదాహరణకు, ఈ ఒకక్ విషయానిన్ తీసుకొండి. దేశమంతటా వెళుళ్
మరియు మాటాల్డుచునాన్ను, మరియు అది ఖచిచ్తంగా సరియేనని

పించు , ఆయన చెపిప్నది చెపిప్నటుల్ జరుగువాటినే ఆయన
పలికి త్, పర్భువైన దేవుడు తన వాకయ్మును ని పించుట దావ్రా
గురిత్ంపజేసుకొనుచునాన్డు, తాను ఎపుప్ చేసుత్నన్టేల్ ఉనికిలోనికి పలుకు
మొదలగువాటిని చేయుచునాన్డు. మరియు పర్జలు రుచ్ని వాటిని సినా
గానీ, సరిగాగ్ వారునన్ అదే సిథ్తిలో కొనసాగుచునాన్రు. శారా?
49 డండి, ఏదో కించపరచాలని కాదు కానీ, మన సహోదరీలతో,
వారు ధరించే ఆ దుసుత్ల గురించి, మరియు జుటుట్ కతిత్రించుకొనుట
గురించి, మరియు అటువంటి చినన్ విషయముల గురించి నేను వారితో
మాటాల్డినపప్టివలెనే అది ఉనన్ది. మరియు పురుషులు, వారి సిదాధ్ంతములలో
వారెటుల్ కొనసాగుతారో, మరియు—మరియు ఆ సిదాధ్ంతములు మరియు
ఆ కారయ్ములను అనుసరించియే వారు సేవ చేసాత్రు. మరియు—మరియు
వారు మంచి వారే. వారు చకక్ని పర్జలైయునాన్రు. అయినపప్టికినీ, వారు—
వారు—వారు దానిని అరధ్ము చేసుకోలేనటుల్ అనిపించుచునన్ది, వారు
అసలు దానిని గర్హించలేనటుల్ అగుపించుచునన్ది. అంతెందుకు? ఆ తరావ్త
సంవతస్రం నేను తిరిగి అకక్డికి వెళళ్గా, ఎంతోకొంత మంచిగా ఉండటానికి
బదులు, అది అదావ్నన్మైపోవుచునన్ది. అది—అది కొనసాగు నే ఉండును.
ఒకపుప్డు చాలా అందమైన పొడవాటి జుటుట్ కలిగియునన్ ఒక సహోదరి ఇచచ్ట
ఉండియునన్ది, అయితే ఆమె దానిని కతిత్రించివేసినది. ఒకపుప్డు సరియైన దాని
కొరకు నిలబడి మరియు దానికొరకు ముందుకు వెళిళ్న ఒక వయ్కిత్ ఇచచ్ట ఉనాన్డు;
అయితే అతడు తిరిగి మరలా…కుకక్ తన వాంతికి తిరిగినటుట్ను, మరియు
ఒక—ఒక కడుగబడిన పంది బురదలో దొరుల్టకు మళిళ్నటుట్ అయినాడు.

డండి, తిరిగి నేరుగా అందులోనికి వెళిళ్పోవును. మన పర్జలను ఏదో తాకినటుల్
అనిపించుచునన్ది, అది లోకమును డా తాకియునన్ది, ఎటల్నగా వారు ఆ—ఆ
గర్హింపును కలిగియునన్టుల్ అనిపించుటలేదు, ఏదో పొరపాటు ఉండియునన్ది.
50 ఈనాడు పురుషులను మీరు గమనించినటేల్ యునన్ది, ఆ యధారధ్తను మీరు
పురుషులలో కనుగొనలేరు. సీత్లలో డా మీరు దానిని కనుగొనలేరు. ఇపుప్డు
నేను మాటాల్డబోవునది అది కాదు…నేను దీనిని ఆధారము చేసుకొనుటకు గల
కారణమేదనగా, “షాలోమ్” లోనికి వెళుళ్టకేయైయునన్ది. శారా?
51 అయితే మనయొకక్ దినములలోని సీత్లను మీరు గమనించండి, వారు
ఒకపుప్డు కలిగియునన్టిట్ ఆ సీత్ తతవ్మును ఇపుప్డు కలిగియునన్టుల్గా
లేరు. వారు సరిగాగ్ వారు—వారు కోరుకుంటారు, కానీ ఏదో వారిని అటుల్
చేయనివవ్డంలేదు. ఏదో భారంగా ఉనన్టుల్ అనిపించుచునన్ది. ఎటల్నగా, మీరు
ఒక—ఒక సీత్తో ఒక ఫలానా-మరియు-ఫలానా కారయ్మును చేయవదద్ని
చెపిప్నయెడల, మరియు ఆ సీత్ దానిని సి మరియు దానిని నముమ్తుంది,
ఆమె దానిని నమామ్లని కోరుకుంటుంది, కానీ ఏదో ఆమెను వేరొక వైపుకు
లాగుతుంది. శారా? అది విచారకరము, నాకు—నాకు—నాకు ఆమె
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విషయమై బాధగా ఉనన్ది. ఒక హాలీవుడ్ ఉచుచ్లోను, మరియు టెలివిజనులోని
పర్కటనలోల్, రేడియోలో, వారాత్పతికలో, వీధులోల్, ఆ—ఆ అంగడి దుకాణాల
కిటికీలపై, ఆధునిక దుసుత్లతో మరియు అటువంటి వాటితో, మరియు ఇతర
సీత్లు ఆమెను కలిసే విధానములో ఆమె ఎంతగానో పటట్బడియునన్ది. మరియు
మన యౌవనసుథ్లు, మన వృదుధ్లు, మన నడివయసుక్లు; దాని నుండి వారసస్లు

రమవవ్లేనటువంటిది ఏదో ఉనన్టుల్ అనిపించుచునన్ది.
52 పురుషుల మధయ్లోను ఏదో ఉనన్టుల్ అనిపించుచునన్ది. వారు ఒకపుప్డు
కలిగియునన్టువంటి, ఒక పురుషతవ్పు తాకిడిని పురుషులు కలిగిలేనటుల్
అనిపించుచునన్ది. ఆమె కలిగియుండేటటువంటి ఆ సునిన్తమైన తాకిడిని
సీత్లు కలిగిలేరు. ఈనాడు మీరు పురుషులను తీసుకునన్టల్యితే, వారు
కలిగియుండునటిట్ ఆ మోటుతనానిన్ పురుషులు కలిగిలేరు. అంత ఒక
విధమైనటువంటి…వారు మెతత్ని ఊదారంగు టల్ను ధరించగోరుచునాన్రు,
మరియు—మరియు వారు సీత్ల వలె పర్వరిత్ంచగోరుచునాన్రు. ఇపుప్డది
వాసత్వమైయునన్ది. అది అంతో ఇంతో, ఒక వంకరతనము వలె
అనిపించుచునన్ది. ఒక సీత్ తన జుటుట్ను కతిత్రించుకొని మరియు ఒక—
ఒక పురుషునివలె పర్వరిత్ంచగోరుచునన్ది. మరియు పురుషుడేమో ఒక సీత్
వలె పర్వరిత్ంచగోరచునాన్డు. శారా? మరి అయిన మీరు వారితో
మాటాల్డగలరు, మరియు వారు మాటలాడుటకు చకక్ని పర్జలైయునాన్రు,
మంచివారు, సేన్హ రవ్కముగాను, కలివిడిగాను ఉండే పర్జలైయునాన్రు.
అయితే ఈ పరిసిథ్తిని కలుగజేసినది ఏమిటి? అది పర్జల మీద ఉనన్టువంటి ఆ
కటిక చీకటియైయునన్ది, అది—అది వారిని దానిలోనికి చొచుచ్కొని పోవునటుల్
చేసినదైయునన్ది.
53 యేసు మిమీదకు వచిచ్నపప్టి దినాలోల్ దులునన్టేల్ అది ఉనన్ది,
దాని రిచ్ యెషయా పర్వచించి ఇటుల్ చెపెప్ను, “వారు కనున్లుండియు

డకుందురు, మరియు చెవులుండియు గర్హింపకుందురు.” మరియు ఆ
కారణముచేతనే వారి కష్మాపణ నిమితత్ం యేసు పారధ్న చేసెను, ఎందుకనగా ఆ
లేఖనమును నేరవేరుచ్టకు అది ఆ విధంగా ఉండవలసియునన్ది.
54 మరియు అది మరలా మనకు సంభవించుచునన్ది. మనము జీవిసుత్నన్ ఈ
దినమును రిచ్ బైబిలు గర్ంధము మాటాల్డు , మరియు ఈ సంగతులు
సంభవించునని చెపిప్నది, “పర్జలను కటిక చీకటి కముమ్చునన్ది.” మరియు పర్జలు
చేయాలనుకుంటారు, కానీ ఊరకే వారు దానిని చేయలేకపోవుటను, మనము

చుచునాన్ము.
55 ఒకసారి నీకొదేము పర్భువు యెదుట ఈలాగున వయ్కత్పరచుకొనెను,
“బోధకుడా, నీవు దేవునియొదద్నుండి వచిచ్న బోధకుడవని మేమెరుగుదుము,
దేవుడతనికి తోడైయుంటేనే గానీ నీవు చేయుచునన్ చకకియలను
ఎవడును చేయడు.” అయితే మెసీస్య వచిచ్ అనుయ్లలోనుండి ఒక వధువును
తీసుకొనిపోవునటుల్, అది దా జాతిపై ఉనన్టువంటి, ఆ చీకటి లేదా
గుడిడ్తనమైయునన్ది, కావున వారు ఆయనను తృణీకరించవలసియునన్ది.
56 మరియు ఈనాడు సంఘములపై మరియు అటువంటి వాటిపై
ఉనన్టువంటి కటిక చీకటి అదేయైయునన్ది, పర్కాశించుచునన్ ఆ వెలుగును
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చుటలో తపిప్పోవునటుల్ చేయుటకొరకైయునన్ది. శారా? డండి, ఒక
భారమైన ఒతిత్డి ఉనన్టుల్ అనిపించుచునన్ది. ఈనాడు కొందరు పేరుగాంచిన
సువారిత్కులను మనం తీసుకుందాము, వారు నిరంతరము ఒక ఉజీజ్వం కొరకు
కేకలు వేయుచునాన్రు, కానీ సరిగాగ్ దానికి వయ్తిరేకంగా పనిచేయుచునాన్రు;

డండి గర్హింపులేక, అరధ్ం కాకయే వారటుల్ చేయుచునాన్రు.
57 మరియు నేను దీనిని ఈ—ఈ ఉదేద్శముతో చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచుటలేదు,
“ఇపుప్డు మేమైతే, దీనిని సియునాన్ము, ‘దేవునికి మహిమ,’ మరియు
వారు—వారైతే దానిలో లేరు.” “మంచిది, సహోదరుడా బెనాహ్మ్,
పర్పంచంలోనునన్—ఉనన్ సతయ్మంతా…నీ ఒకక్డి దగగ్రే ఉనన్ది,” అని
పర్జలు అనుకొనునటుల్ చేయడానికి, నేను—నేను దీనిని చెపుప్టకు
పర్యతిన్ంచుటలేదు. లేదండి, అది తపుప్. శారా?
58 కేవలం మనము నడుసుత్నన్ ఈ ఘడియ యొకక్ వెలుగులో, మరియు ఈ
వెలుగును వెదకుటకు పర్యతిన్ంచుచునన్ పర్జలయొకక్ పర్యోజనం నిమితత్ము,
నేను దీనిని చెపుప్చునాన్ను. నిజముగా, యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “ననున్ పంపిన తండి
వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గానీ ఎవడును నా యొదద్కు రాలేడు.” ఏ మనుషుయ్డును
దానిని ఎనన్డును డలేడు. అది ముందుగా నిరణ్యించబడిన ఆ వితత్నం, మరి
వారు మాతర్మే దానిని సీవ్కరించుదురు. అయితే మనము మరలా అటువంటి
చోటుకు వచిచ్యునాన్ము. “మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు,” అని బైబిలు
గర్ంధము చెపిప్యునన్ది.
59 పర్వకత్ ఇటుల్ చెపెప్ను, “కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది,” ఈ
సమయంలో లోకసంబంధమైన పర్జలపై అది ఉనన్ది. మరియు సరిగాగ్ మనం
కలిగియునన్ది అదే, కటికచీకటి జనములను కమిమ్యునన్ది.
60 నేనెలల్పుప్ పర్సంగించి మరియు నిలబడుటకు పర్యతిన్ంచినటేల్,
దేవుడు, తన గొపప్ కృప దావ్రా, తన—తనయొకక్ సంఘటనలను ఎలల్పుప్డు
ఆకాశమునుండి పిసాత్డు, ఆయనయొకక్ మహా గొపప్ సంఘటనలు, మి
మీద జరుగుటకు ముందే, అవి ఆకాశములో జరుగుతాయి. ఆయన తననుతాను
పర్తిబింబింపజేసుకుంటాడు. ఇంకో మాటలో చెపాప్లంటే, తన పరిచరయ్
ఆరంభమయేయ్ చోటుకు మెసీస్య రాకముందే, ఆకాశము నుండి ఒక—ఒక
నకష్తర్ము వచిచ్ ఆ జాఞ్నులను ఆయన ఉనన్ ఆ—ఆ—ఆ చోటుకు నడిపించెను.
దేవుడు ఆ—ఆ జాఞ్నులతో ఎటుల్ వయ్వహరించాడోయని నా గత వరత్మానములో
మీరు వినన్టుల్గా, మరియు—మరియు ఆ దినమున ఆయన—ఆయన వారిని
ఒక కల దావ్రా మరలుకొలెప్ను, మరియు ఆయన తన సవ్ంత కుమారుడి యొకక్
సంకేష్మము రిచ్ శర్దధ్ వహించునటుల్ ఒక కల దావ్రా యోసేపుకు తెలిపెను.
ఆయనకు కల వచిచ్నందువలన, అకక్డొక…
61 కల అనేది మాధయ్మికంగా ఒక పర్కక్కు ఉంచబడినటువంటిదై యునన్ది,
ఎందుకనగా పర్జలు సరికానటువంటి కలలు డా కనుచుందురు. అయితే
ఆ రోజులోల్ దేశంలో పర్వకత్ లేకుండెను, డండి, పర్వకత్ లేడు గనుక, తాను
వాడుకొనుటకు ఏదైతే కలిగియునాన్డో, దానినే దేవుడు వాడుకొనవలసి
వచెచ్ను. మరియు అది ఆయనకు సమరిప్ంచబడియునన్టెల్తే, మనము చేయు
పర్తీదానిని మరియు పర్తీ సామరాధ్ నిన్ దేవుడు ఉపయోగించుకొనగలడని
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మనకు—నేరిప్ంచుచునాన్డు. అయితే మొదటిగా అది ఆయనకు
సమరిప్ంచబడవలసియునన్ది. వాసత్వానికి మీ—మీ ధాయ్నములు మీ కలలను
పర్తిబింబిసాత్యి, డండి, ఎందుకనగా అది మీ యొకక్ అసంకలిప్త
సిథ్తియైయుంటుంది. మీరు ఒక కలను గమనించినటెల్తే, అది మీరు ఆలోచిసుత్నది
ఏదైనా లేదా అటువంటిది ఏదైనా అయుయ్ండుటను మీరు సాత్రు.
సాధారణంగా, మీరు డండి. మరియు మీ మనసుస్ను దేవునిపై ఉంచి, అపుప్డు

డండి, అపుప్డది ఆయనకు చెందిన దేనినైనా పర్తిబింబిసుత్ంది. మరియు మీరు
ఏమైయునన్ , అది ఆయనను పర్తిబింబించనివవ్ండి.
62 ఇపుప్డు, ఆ పైన ఆకాశంలో, మీరు గమనించారా…? ఆ లైఫ్ పతిక నుండి
తీసిన ఆ—ఆ పటముపై ఆ వెలుగును నేను సుత్నాన్ను, ఇకక్డ ఈ ఇంటిలో
నివసిసుత్నన్ ఈ సహోదరుడు తిభుజాకారంలో ఉనన్ ఆ వెలుగును తన గోడ మీద
పెటుట్కునాన్డు.
63 ఈ విషయం ఇందాకే నా మనసుస్లో మెదిలినది. మీలో ఎవరి దగగ్రైనా
లామాస్ బైబిల్ అనువాదం ఉండినటెల్తే, దాని కవరుమీద మీరు గమనించినటెల్తే,
తికోణ, తితవ్పు వెలుగు ఉంటుంది, ఒక కాంతి వలయం వలెనునన్ ఒక
ముకోక్ణపు వెలుగైయునన్ది. మరియు నా సేన్హితుడైన డాకట్రు లామాస్, అతడు
నా వయ్కిత్గత సేన్హితుడు, అతడు బైబిల్ ను తరుజ్మా చేయుచునన్పుప్డు, అది
ముగుగ్రు దేవుళుళ్ కాదు కానీ: ఒకే దేవునియొకక్ డు బయలుపాటులైయునన్
తండి, కుమారుడు, మరియు పరిశుదాధ్తమ్; అని పించే నిజమైన తితవ్పు
విధానములోనునన్ దేవునియొకక్ పాచీన హేబీ గురుతైయునన్ది. ఆ వెలుగు
ఒక తిభుజాకారంలో నునన్ ఒక సం రణ్ వృతాత్కారపు వెలుగైయునన్ది,
దేవుడు డు కారాయ్లయములలో నివసిసాత్డని దాని అరధ్మైయునన్ది:
ఒకే దేవునియొకక్ పి తవ్ము, కుమారతవ్ము, మరియు పరిశుదాధ్తమ్యొకక్
కాలములైయునన్వి, అవనిన్యు ఒకక్ దేవుడే.
64 అయితే ఆ ఏడు ముదర్లు పర్తయ్కష్పరచబడుటకు ముందు, సాన్
నందలి, ఫాల్గ్-సాట్ఫ్ వదద్ ఆకాశంలో ఆ గొపప్ మరమ్యుకత్మైన వెలుగు
అగుపించబడటానికి ముందు, మేము ఎచచ్ట ఉనాన్మో మీరు గమనించారా?
సహోదరుడు ఫెడ్, ఆ ఇదద్రు…ఆ ఉదయం ఆ ఇదద్రు వయ్కుత్లు నాతో డా
ఉండియునాన్రు. అది మీదటికి జరుగునని, కొనిన్ నెలల కితమే చెపప్బడినది.
ఈ ఉదయం ఇకక్డ రుచ్నియునన్ సహోదరుడు ఫెడ్ సాతమ్న్ మరియు
సహోదరుడు జీన్ నారమ్న్ ఇరువు , అది…ఆ గొపప్ పేలుడు సంభవించినపుప్డు
అచచ్ట ఉండియునాన్రు, మరియు ఈ సంగతులు జరుగునని ఎరుగకయుండిరి.
మరియు ఈ ఏడు ముదర్లతో ముదించబడినటువంటి రిత్ బైబిల్ గర్ంధము
యొకక్ ఆ ఏడు మరమ్ములను కలిగియునన్ ఈ ఏడు ముదర్లు విపప్బడుటకు
సమయం ఆసనన్మైనదని చెపిప్, ఆయన ననున్ వెనుకకు పంపించాడు. మరియు
ఆ దారిగుండా ఆ సంఘకాల వరత్మానికులు, దానిలోని కొంత భాగము
మటుట్కు ఎటుల్ తెరిచారు గదా. అయితే ఏడవ ఘడియలో, ఏడవ వరత్మానికుని
సమయంలో, ఈ మరమ్ములనిన్యు సమాపత్ము చేయబడవలసియునన్వి.

శారా? ఆ ఏడవ లోక వరత్మానికుడు, డండి, ఆయన అపుప్డు ఎవరి
గురించైతే మాటాల్డుచునాన్డో ఆ త మి మీద ఉనాన్డు. ఒక త అనగా
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“వరత్మానికుడు.” మరియు పిదప, దాని తరావ్త, వేరొక త దిగివచుచ్టను
ఆయన సియునాన్డు, ఇకక్డ వరత్మానమివవ్బడిన ఈ సంబంధమైన

త కాదు కానీ, తనపై వరష్ధనుసుస్ కలిగియునన్, బలిషుఠ్డైన (వేరొక) త
పరలోకమునుండి దిగివచుచ్టను అతడు సెను, మరియు అతడు తన
పాదమును సముదర్ము మీదను మరియు నేల మీదను మోపి, “సమయం ఇక
లేదు” అని సజీవుడైనవానితోడు ఒటుట్ పెటుట్కొనెను. శారా? అయితే వారికి
బయలుపరచుటకు ఆయన ఆ ఏడు ముదర్లను తెరవడానికి ముందు, ఆయన
అదుభ్తంగా పించెను, ఆయన మొదటిగా దానిని ఆకాశంలో పించెను.
65 ఆ దినమున దకిష్ణ అమెరికా మరియు మెకిస్కో పాంతములనిన్టి నుండి
వారు ఫోటోలు తీసారు. ఇపుప్డది అకక్డ ఆ లైఫ్ పతికలో వేలాడుచునన్ది,
అదింక వారికి మరమ్ముగానే ఉనన్ది. అయితే ఆయన మి మీద దానిని
చేయుటకు ముందు దానిని ఆయన ఆకాశంలో పర్కటించును. ఆయన
ఎలల్పుప్ దానిని చేయును. ఆయన తన చనలను మొదటిగా ఆకాశమందు

పించును.
66 మరియు ఆ రాశి చకర్ములో డా అది అటేల్ యునన్ది. నేను తిరిగి ఆ
రాశి చకర్మును బోధించబోవడం లేదు, అయితే కేవలం ఆకాశము దానిని
వెలల్డి చేసుత్ందని నేను మీకు పించుచునాన్ను. ఆ రాశి చకర్ములో, ఆ
నకష్తర్ముల స హంలో, ఆ—ఆ రాశి చకర్ముయొకక్ స హంలో ఆయన
బైబిల్ గర్ంధమంతటిని వెలల్డి చేసియునాన్డని మనము కనుగొనగలము. ఆయన
సరిగాగ్—సరిగాగ్ ఆ రాశి చకర్మును, కనయ్క పటముతోనే పారంభించుటను
మనము కనుగొంటాము, మరియు రాశి చకర్ములోని చివరి పటము సింహ రాశి
అనగా సింహమైయునన్ది; యేసు మొదటిసారి మిమీదకు ఒక కనయ్క దావ్రా
వచుచ్ననియు, ఆయన రెండవసారి దాగోతర్పు సింహముగా వచుచ్ననియు
అది పించుచునన్ది. శారా? సరిగాగ్ దానికి ముందు ఆయన మీనం
రాశి గుండా వెళుళ్ను. కరాక్టక రాశి, మనమిపుప్డు జీవిసుత్నన్దైయునన్ది.
“మరియు ఆకాశమంతయు ఆయనను పర్కటించుచునన్ది,” అని బైబిలు గర్ంధము
చెపుప్చునన్ది.
67 ఇపుప్డు, కొనిన్ నెలల కితం ఆలయంలో జరిగిన వరుస టములలో,
ఏడు సంఘ కాలములను నేను బోధించాను. బహుశా, మీరంతా వాటిని
వినియుంటారు. మరియు ఆ ఏడు సంఘకాలములను నేను ఆ నలల్ బోరుడ్పైన
గీయడం ముగించగానే, ఆ వెలుగు ఏ విధంగా లోపలికి వచిచ్ మరియు ఏ
విధంగా బయటకి వెళిళ్ంది కదా. మరియు బహుశా, మీరు దానిని ఇకక్డే ఎకక్డో
కలిగియునాన్రని నేను అనుకొనుచునాన్ను; అయితే ఎలాగైన , అది మన
మధయ్ ఉనన్దని మనము ఎరిగియునాన్ము. మరియు వింతైన కారయ్మేదనగా,
చివరి రోజు ఆ చివరి సంఘకాలము గీయబడినపుప్డు, (మన మధయ్నునన్) ఈ
గొపప్ అగిన్సత్ంభము వందలాది పర్జల మధయ్కు దిగి వచెచ్ను, మరియు దానికదే
ఆలయంయొకక్ వెనుక గోడ వదద్కు వెళెళ్ను. మరియు అకక్డ, ఈ వందలాది
జనుల ముందు, ఆ సంఘకాలములను గీసెను, ఆ వెలుగు మరియు చీకటిని
నింపు , సరిగాగ్ నేను ఆ బోరుడ్ మీద గీసినటేల్ గీసెను. మరమ్యుకత్ముగా!
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68 ఇపుప్డు, ఒక రోజు, మనమిపుప్డు కలిగియునన్ సంఘము యొకక్
చారితాతమ్క సంఘటనలో…బైబిల్ గర్ంధములో, చం డు “సంఘమును”

చిసుత్ంది మరియు రుయ్డు “కీసుత్ను” చిసుత్ంది. ఏలయనగా, పర్కటన
12వ అధాయ్యములో, “సంఘమునకు” సాదృశయ్ముగానునన్ సీత్ని మనం
కనుగొంటాము, ఆమె తన పాదముల కింద చం డిని, మరియు తన
శిరసుస్న రుయ్ణిణ్ ధరించుకొని, తన కిరీటములో పండెండు నకష్తర్ములతో
కనుగొనబడినది. ఆ—ఆ పురాతన సంపర్దాయకమైన దా ధరమ్శాసత్ము
ఆమె పాదముల కింద ఉండియునన్ది, దానిని ఆమె దాటుకొని ఆ రుయ్నియొకక్
వెలుగులోనికి పర్వేశించియునన్ది. పనెన్ండు నకష్తర్ములు అనగా ఇపుప్డు
పరిశుదాద్తమ్ దావ్రా మనకు వరత్మానములు తీసుకొనివచిచ్న, ఆ “పనెన్ండుగురు
అపోసుత్లులైయునాన్రు.” ఇపుప్డు ఆకాశములోనునన్ చం డు, రుయ్డు
లేనపుప్డు, ఆ రుయ్ని యొకక్ వెలుగును పర్తిబింబించుటకొరకేనని మనం
కనుగొంటాము. అది మనకు—మనకు అటు ఇటు తిరగడానికి వెలుగునిసుత్ంది.
అయితే అది ఇంక …అది ఎంతగా పర్కాశించినాగానీ, అది కేవలం
పర్తిబింబిసుత్ంది గనుక, అది పరి రణ్మైన వెలుగు కాదు. మరియు రుయ్డు
చం డిపై పర్కాశిసాత్డు, మరియు రుయ్డు లేనపుప్డు దాని వెలుగును
చం డు పర్తిబింబిసాత్డు. అయితే రుయ్డు వచిచ్నపుప్డు, ఇక అపుప్డు చం ని
అవసరం ఎంతమాతర్ ఉండదు.
69 మరియు ఈనాడు దేవుని కుమారుడు లేని సమయంలో సంఘము
ఆయనయొకక్ వెలుగును పర్తిబింబించుచునన్ది. సంఘము ఆ వెలుగు యొకక్
పర్తిబింబమైయునన్ది. ఎందుకనగా ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “కొంతకాలమైన
తరావ్త లోకము ననున్ మరి ఎనన్డు డదు. అయితే మీరు ననున్ తురు,
ఏలయనగా నేను మీతోను, మీలోను యుగసమాపిత్ వరకు సదాకాలము ఉనాన్ను.
నేను చేయు కియలను,” అనగా ఆయన పర్తయ్కష్పరచిన ఆ వెలుగులు. మరియు
దేవునియొకక్ వాకయ్ము దావ్రా కాకుండా ఎటువంటి వెలుగు లేదు. అకక్డ…
70 ఆ రుయ్డు దేవుని యొకక్ వాకయ్మైయునాన్డు. ఆదిలో దేవుడు, “వెలుగు
కలుగును గాక,” అని పలికెను. మరియు ఆ పర్తయ్కష్పరచబడిన దేవుని వాకయ్ము,
అనగా దేవుని యొకక్ వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడినపుప్డు, అపుప్డు వెలుగు
కలిగెను. మొదటిగా, దేవుడు దానిని పలికెను. అది పర్తయ్కష్పరచబడనియెడల
అపుప్డేమిటి? అపుప్డిక వెలుగు కలుగదు. కానీ ఆయన దానిని పలుకగా, మరి
అపుప్డది పర్తయ్కష్పరచబడి, ని పించబడుతుంది, ఆయనయొకక్ వాకయ్ము
ని పించబడినపుప్డు, వెలుగు ఉనికిలోనికి వసుత్ంది.
71 మరియు ఇపుప్డది జరుగు విధానం అది మాతర్మేయైయునన్ది, అదేదనగా
వాకయ్ము ని పించబడినపుప్డేయై యునన్ది, దేవునియొకక్ వాయబడిన
వాకయ్ము ని పించబడినపుప్డు, అది వెలుగును పిసుత్ంది. అది, ఒక భాగము
వెలిగించబడి, పర్తి కాలమునకై ఉంచబడినది. దానిని మనం సంఘకాలములలో
కనుగొంటాము, దానిని మనం ఆ పాత—ఆ పాత నిబంధన సంఘ కాలములలో
కనుగొంటాము. పర్యాణములోని ఒక—ఒక ఫలాన విషయం పర్తయ్కష్పరచబడే
సమయము వచిచ్న పర్తీసారి, మిమీదకు ఒక పర్వకత్ వచిచ్యుండెను.
మరియు ఆ వాకయ్ము ఆ పర్వకత్ వదద్కు వచెచ్ను, మరియు ఆయన ఆ వాకయ్మును
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జీవింపజేసెను. మరియు ఆ వాకయ్ము గురిత్ంచబడినపుప్డు, అది దేవుడిని
పర్తిబింబించెను. మరదే ఆ—ఆ కాలముయొకక్ వెలుగైయునన్ది. మరియు
ఈనాడు వెలుగు వచుచ్నది ఆ విధంగానేయై యునన్ది.
72 ఇపుప్డు, ఏ సంఘశాఖ పర్జలపటల్నైనా, నాకు ఎటువంటి వయ్తిరేకత
లేదు. కానీ ఆ సిదాధ్ంతములు తపెప్యునన్వి గనుక, వాటికి వయ్తిరేకంగా నేను
ఆలోచించుటకు నాకు ఎంతో ఉనన్ది. మరియు మొటట్ మొదటిసారిగా లేచిన
సిదాధ్ంతమేదనగా, అది—అది రోమన్ కథోలిక్ సంఘముయొకక్ రోమన్
సిదాధ్ంతమైయునన్ది. రోమ్ లోని, నైసియా వదద్, సంసథ్గా మారిన రోమన్ కథోలిక్
సంఘమే, మొటట్మొదటి సంఘ సంసథ్యైయునన్ది. కీసుత్ మరణానంతరం

డు వందల ఇరువది-ఐదు, 325, సంవతస్రముల తరావ్త రోమన్ కథోలిక్
సంఘము సాథ్పించబడినది అది పర్జలను సమ రుచ్కొని మరియు దానికి
విరోధముగానునన్ దేనినైనా గానీ పుమాపినది. అకక్డే వారు వారియొకక్
వింతైన సిదాధ్ంతములను పొందుకొని మరియు వాకయ్మునకు రముగా ఒక
మత కర్మమును పాటించడం మొదలుపెటాట్రు. మరియు ఇపుప్డు ఆ సంఘము,
అపప్టినుండి, సరిగాగ్ అంధకారమును పర్తిబింబించినది, ఎందుకనగా ఆ
కాలములో, “అంధకార యుగము” అని మనం పిలుచునటిట్ దానిగుండా
మనం వెళిళ్యునాన్ము, అది దాదాపు ఒక వెయియ్ సంవతస్రములైయునన్ది.
చరితర్కారులు మరియు బైబిల్ పండితులు మరియు మొదలగు వారందరు
దానిని చీకటి కాలముగా ఎరిగియునాన్రు, అది రోమన్ సంఘము పర్తీదానిని
నియంతించినపుప్డైయునన్ది.
73 మరియు ఈ—ఈ రోమన్ సంఘము, “వేశయ్లకు తలిల్యైయునన్ది,” పర్కటన
17లో, “ఆమె ఒక వేశయ్ మరియు వేశయ్లకు తలిల్,” అని బైబిల్ గర్ంధము చెపుప్చునన్ది.
ఇపుప్డు, ఒక సీత్ యొకక్ అపవితర్మైన జీవితం, అది దురీన్తియైయునన్ది. ఈ
రెండును ఒకక్టేయైయునన్వి, రెం ఒకక్టే. కావున—వేశయ్యైనచో, అది ఒక
సీత్యై ఉండవలసియునన్ది. కావున తదావ్రా, మీరు గమనించండి అది, “వేశయ్”
కాదు కానీ, “వేశయ్లకు” శారా? అది “ఆమె” ఒక “వేశయ్,” అని ఏకవచనంలో
పిలువబడింది. పిదప ఆ రోమను వేశయ్యొకక్ పిలల్లు అంటే ఈ సంఘాలు
“వేశయ్లు,” గా పిలువబడెను. ఆమె వాటనిన్ంటికి తలిల్యైయునన్ది, సంఘసంసథ్కు
తలిల్గానునన్ది.
74 మరియు అదొక వింతైన విషయము కదా, ఈనాడు మనం వీటనిన్ంటినీ
దాటుకొని వచాచ్ము, మరియు సంఘసంసథ్కు వయ్తిరేకంగా ఈ వరత్మానము

మిని చుటిట్ వచిచ్నది, ఎడాపెడా అది దానిని బర్దద్లు చేసినది, 1933 నుండి
ఇపప్టివరకు, పరిశుదాధ్తమ్ ఆ దరశ్నములను నాకు అనుగర్హించి, మరియు అంతయ్
కాలమును పించినపుప్డు, ఏడు సంగతులు నేను చెపాప్ను, మరియు ఇపప్టికే
వాటిలో ఐదు సం రణ్ముగా నేరవేరినవి; సరిగాగ్ జరమ్నీ మరియు—ఇటలీ
మరియు ఆ యుదద్ములు మరియు ఆ జాతీయ సంగతులవంటివి జరిగినవి
(నాతో అరుదుగా ఆ విషయములు మాటాల్డుచుందురు). అయితే అవి ఏ
విధంగా జరుగుతాయని ఆయన చెపాప్డో సరిగాగ్ అటేల్ అవి జరిగినవి. ముసోస్లినీ
ఇథియోఫియా మీదకి ఎటుల్ దండెతుత్నో, మరియు అతని పాదముల వదద్
ఇథియోఫియా ఎటుల్ పడిపోవునో, మరియు చివరకు అతడు తన సవ్జనులచేత
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ఉమిమ్వేయబడి ఎటుల్ అవమానం పాలగునో; మరియు తాను కలిసి జీవించిన, ఆ
వేశయ్తో పాటు వీధిలో ఎటుల్ తలకిందులుగా వేలాడ తీయబడెనో చెపప్బడెను.
అమెరికా ఏ విధంగా జరమ్నుతో యుదద్మునకు వెళుత్ందనియు, వారు ఆ
కాంకీటు పాకారమునన్ ఒక గొపప్ లైను, అని పిలువబడే చోట ఎటుల్ ఘోరంగా
దెబబ్తింటారనియు చెపప్బడినది, దానిని సిగ్ ఫీడ్ లైన్ అంటారని నేను
నముమ్చునాన్ను. మరియు మాయ్జినో అని మరొకటి, ఫెంచ్ వారిదైయునన్దని
నేను నముమ్చునాన్ను. అది నిజమేనా? మరియు ఆ సిగ్ ఫీడ్ లైను జరమ్ను
లైనైయునన్ది. మరియు అది కటట్బడుటకు పదకొండు సంవతస్రాల ముందే,
దానిని చుటకు పర్భువు నాకు అనుమతించెను. మరియు వారు దాదాపు
సైనయ్మునంతా ముంచివేసినా గానీ, ఆ చోట దెబబ్ తినాన్రని, అమెరికనుల్
ఎంతమాతర్ ఒపుప్కొనరు. వారు అకక్డికి వెళిళ్నపుప్డు, జరమ్నీవారు తమ
కవాతులో ఆ యుదద్నావల మీదుగా తుపాకులను గురిపెటిట్, వారిని నేరుగా
లోపలిదాక రానిచిచ్ మరియు దాదాపుగా దానిని ముంచివేసిరి. మరియు ఆ
లైను అంటే ఆ సిగ్ ఫీడ్ లైను కటుట్టకు, కనీసం—కనీసం దాని పునాదియైనా,
లేదా అటువంటిదేదైనా వేయబడుటకు పదకొండు సంవతస్రాలకు ముందే, నేను
దానిన్ సాను. ఇంకా ఈ యంతర్ములు మరియు వాహనములు లాంటి ఇతర
విషయములనిన్టిని నేను సాను, మరియు—మరియు ఈ దేశమును ఒక
సీత్ పరిపాలించుననన్ంత వరకు, పర్తీది ఆయన చెపిప్నటేల్ సరిగాగ్ నెరవేరియునన్వి,
బహుశా అది సంఘము కావచుచ్ను. మరియు ఆ మీదట అంతము వచుచ్ను.
75 ఇపుప్డు వీటనిన్టి మధయ్ నేను ఎటుల్ సంఘ సంసథ్పై విరుచుకుపడాడ్నో
మనం కనుగొనాన్ము, రోమ్ యొకక్ పోపు తిరిగి యె షలేమునకు వెళుళ్ట
కొరకు మొటట్మొదటిసారి రోమ్ ని విడిచివెళళ్డం అనేది ఒక వింతైన విషయం
కాదా? మరియు దీనిని చేయుటతో…పర్పంచంలోనే అతయ్ంత పురాతనమైన
సంఘముగా యెరుషలేము పేరుగాంచినది.
76 రాజులను సంహరించి వచుచ్చుండగా మెలీక్సెదెకు అబాహామును
కలిసినపుప్డు, ఆయన యె షలేముకు రాజు, మరియు యాజకుడైయునాన్డు,
ఆయన కీసేత్, ఆయన దేవుడైయునాన్డు; సవ్యంగా కీసేత్, లేదా సవ్యంగా
దేవుడు తపప్ వేరెవవ్రు మెలీక్సెదెకైయుయ్ండలేరు, డండి, సవ్యంగా
దేవుడే, ఎందుకంటే ఆయన తలీల్ మరియు తండి లేకుండా ఉండెను. శారా?
యేసు తలిల్దం లిదద్రినీ కలిగియుండెను, డండి. అయితే ఈ మనుషుయ్డు
తండిలేనివాడును, తలిల్లేనివాడును, జీవితకాలమునకు ఆదియైనను జీవమునకు
అంతమైనను లేనివాడైయునాన్డు. మరియు ఆయన ఎవరైయునాన్డో, ఆయన
ఇంక జీవించుచునాన్డు. మరియు ఆ కాలములో, ఆయన షాలేము
రాజైయునాన్డు, దానికి “సమాధానపు రాజు, షాలోం,” అని అరధ్మివవ్బడినది.
యుదద్ము ముగిసిన పిదప, అబాహామును కలిసి అతనికి రొటెట్ మరియు
దాకష్రసమును, పర్భురాతి భోజనమును ఇచిచ్నది, ఆ యె షలేము యొకక్
రాజైయునాన్డు. ఎంతో సుందరమైనటువంటి ఆ సాదృశయ్మును అచచ్ట హెబీ 7వ
అధాయ్యములో, దానిన్ మనం కనుగొంటాము. ఇపుప్డు, ఆ యుదధ్ము ముగిసిన
తరావ్త అతనికి రొటెట్ మరియు దాకాష్రసమునిచెచ్ను. ఆయన…
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77 తన రాజయ్ములోనికి మనము పర్వేశించిన తరావ్త మనము మొటట్మొదట
తీసుకునేది అదేయైయునన్ది, దానిని అనగా ఆ రొటెట్ మరియు దాకాష్రసమును
మనము తండి రాజయ్ములో, ఆయనతో పాటు కొతత్దిగా తింటాము. “నా తండి
రాజయ్ములో నేను మీతో డా దీనిని కొతత్దిగా తీసుకొనువరకు, ఇకను ఎనన్డు,
నేను ఈ దాకాష్రసమును తాగను, లేదా ఈ రొటెట్ను తినను.”
78 ఇపుప్డు, ఇపుప్డు ఆ షాలోము రాజు…ఆ పటట్ణము నుండి వచిచ్న
తరావ్త, అపుప్డు మత సిదాధ్ంతము దానిని సావ్ధీనం చేసుకొనుటను మనము
కనుగొంటాము. మరియు అది నిరంతరము ఒక మత సిదాధ్ంతముగానే
ఉండియునన్ది, అయితే అది ఆ పాత సంఘమును చిసుత్ంది. మరియు కొతత్
నిబంధనలో మనకు ఇది బోధించబడినది, దీనిన్ పొందుకొనుటను తపిప్పోకండి,
మనం ఈ మి మీదనునన్ ఈ యె షలేము పటట్ణమునకు చెందినవారము
కాదు, అయితే మనం పైనునన్ యె షలేమునకు చెందినవారమని మనం
కొతత్ నిబంధనలో నేరుచ్కునాన్ము. కావున ఆ చం డు, ఈ యె షలేమును

చిసుత్ంది కానీ పైనునన్ తన యె షలేమును కాదు. కావున చం డు
సంబంధమైన సంఘమును చిసుత్ంది.

79 మరియు సరిగాగ్ పోపు యె షలేమునకు పర్యాణమై వెళుళ్టకు ముందు,
ఆయన పర్యాణమవవ్డానికి కేవలం కొదిద్ దినములకు ముందు, ఆకాశంలో
చం డు రిత్గా నలల్బడటం అనేది ఆశచ్రయ్ముగా ఉంది కదా. అతను
ఇకక్డికి డా వచుచ్చునాన్డని మీకు తెలుయును, డండి. ఇపుప్డు, అది
ఎనన్ తెలియజేయబడలేదు డండి. అయితే అది దేనిని పిసుత్ంది?
అతడు యె షలేమునకు వచిచ్న ఆ మరుసటి రోజు, ఆ గీకు సనాతన
సంఘపువారిని కలిసియుండగా, అతడు సహవాసమును పొందుకొనుటకు
దీనిని చేయుచునాన్డని అది పించుచునన్ది. మరది దేనిని పర్తిబింబిసుత్ంది?
సహవాసమును చిసుత్ంది, పొటెసెట్ంటుల్ మరియు కథోలికుక్లు ఇరువురు
కలవడానిన్ వారు కోరుకుంటునాన్రు, వారు దానిన్ చేయుచునాన్రు మరియు
దానిన్ రిత్గా చేసాత్రు. మరియు దేవుడు తన కృప, కనికరముల దావ్రా
చం నిలో, ఒక రిత్ అంధకారముతో, దీనిని మనకు చించాడు…
80 చం నియొకక్ ఫోటోలను తీసిన ఆ వారాత్ పతికను మీరెవరైనా సారా?
దానిని నేను ఇకక్డ కలిగియునాన్ను. అది ఇంక కాదు గనుక, ఆ
ఏడవ కాలమును మినహాయించి, అది సరిగాగ్ పరిశుదాద్తమ్ దావ్రా నేను ఆ
సంఘకాలములను గీసినటేల్ అది ఒక పరి రణ్మైన పటము కాక మరేమిటి.
ఆ ఆరు అచచ్ట ఉండియునన్వి, ఆ ఏడవది ఇంక రిత్ కాలేదు. మొదటి
సంఘకాలములో అది ఎటుల్ పర్కాశవంతంగా ఉనన్దో; ఆ రెండు, డు,
నాలుగు, ఐదు మరియు ఆరవ కాలములో చీకటి పడుటను రిచ్ చం నియొకక్
ఆ ఆరు దశలు సరిగాగ్ పరిశుదాధ్తమ్ ఆ బోరుడ్మీద వాటిని గీయుటకు నాకు
అనుమతించినటేల్యునన్వి, మరియు పిదప రెండు సంవతస్రముల కితం,
ఆలయంయొకక్ గోడమీద సవ్యంగా తనతో వాటిని గురిత్ంపజేసెను. చం డు
దానికదే పర్తిబింబిసుత్ంది, మరియు ఏడవ త కాలములో, ఆ ముదర్లు
తెరవబడి, పర్తయ్కష్పరచబడుటను రిచ్, ఆ వెలుగును వారు ఫోటో తీసి లైఫ్
పతికలో పర్చురించినటేల్, సంఘకాలములను రిచ్న ఈ పటమును డా సైనుస్
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మరలా పటుట్కొనును. ఆ ఏడవ వరత్మానికునియొకక్ పరిచరయ్ దినములలోనే,
దేవునియొకక్ మరమ్ములు అనగా, కాలములనిన్టిలో నునన్ మరమ్ములనీన్
బయలుపరచబడి, పర్తయ్కష్పరచబడవలసి యునన్ది, అది ఆ సమయములోనే
జరగవలసియునన్ది, మరియు ఆయన దానిని చేసియునాన్డు! ఆయన మాటలు
తపిప్పోవు. అది ఒక మరమ్యుకత్మైన కారయ్ము కదా? వారు పటుట్కొనియునన్
అదే విషయమును దేవుడు ఆకాశములో గీసియునాన్డు, అదే దేవుడు ననున్
ఆ నలల్ బోరుడ్ మీద గీయుటకు అనుమతించాడు, మరియు పిదప సవ్యంగా
ఆయనే బయలుపరచెను. డు సారుల్ ఆయన దానిన్ పరి రణ్ముగా
గురిత్ంపజేసియునాన్డు, మరియు సరిగాగ్ పోపు యె షలేము వెళుళ్టకు ముందే
అది జరిగినది.
81 అదేదనగా, అది సంఘమైయునన్ది, చం డు సంఘమైయుండెను, అనగా
సంఘమును చిసుత్ంది. మరియు సంఘము ఎదుటినుండి, అనగా చం డిని
లోకముయొకక్ నీడ దాటివెళుత్ంది. మరియు బైబిలు యొకక్ వెలుగంతటినీ
అంధకారము చేయుటకు, లౌకిక-వాదము యొకక్ ఛాయ, ఈ లోకపు ఛాయ,
ఈ లోకసంబంధమైన సంఘము యొకక్ ఛాయ, అంతట వాయ్పించినది. ఈ
లోకము పర్తిబింబపు కాంతి లోనికి వచిచ్యునన్ది. మీకు అరధ్మగుచునన్దా?
లోకము చం నియొకక్ వెలుగును దాటుకొని వచిచ్ రుయ్ణిణ్ కనబడకుండా
చేసింది. మరియు మికి వెలుగునివవ్వలసిన చం ని యొకక్ కాంతి
నలల్బడెను. మరియు సరిగాగ్ మునుపు చేసినటేల్, అది జరగడానికి ముందే అది
లోపలికి వచిచ్ ఆతమ్ పేరేపణ దావ్రా ఆ పటములను గీసెను.
82 ఇపుప్డది, సహోదరి సింపస్న్, అది సాన్ పతిక అని నేను నముమ్చునాన్ను.
సహోదరి సింపస్న్ కి అది తెలియునో లేదో నాకు తెలియదు…ఆమెకది అపుప్డు
అరధ్ము కాలేదు. “నేను మీ కొరకు ఆ పతిక నుండి కొనిన్ పటములను, కొంత
నోటుస్ను కతిత్రించాను,” అని చెపిప్, ఆమె దానిని నాకు అందించింది.
83 మరియు నేనేదో వింతగా ఆలోచించి, అకక్డ లోపలికి వెళిళ్, మరియు దానిని
తీసుకొని దానిని శాను, “ఇదిగో అది ఇచచ్ట ఉంది, సరిగాగ్ అదే, డండి,
సరిగాగ్ నేను దేనికొరకు వెదకుచునాన్నో అదేయైయునన్ది,” అని నేననాన్ను.
మరియు అది ఆ పతికలో ఉండియునన్ది.
84 దాని యొకక్ ఒక పర్తి మీకు కావాలనుకుంటే, అది ఏ పతికలో ఉనన్దో,
సహోదరి సింపస్న్ మీకు చెపప్వచుచ్ను. [“అది డిశంబరు 28వ తేదీయైయునన్ది.”
అని సహోదరి సింపస్న్ చెపుప్చునన్ది—సంపా] మరియు—మరియు
ఏమనాన్రు? [“అది డిశంబరు 28వ తేది, సాయంకాలపు ముదర్ణయైయునన్ది.”]
డిశంబరు 28వ తేది యొకక్ సాయంకాలపు ముదర్ణయైయునన్ది.
85 డండి, అది కలిగియునన్ ఆ కాంతిని, లేదా అది కలిగియునన్టువంటి
మారగ్మును, ఆ సమయమును, దాని సాథ్నమును మరియు అది పర్కాశించుటకు
గల హకుక్లను, నిరోధించడానికి అతడు యె షలేమునకు వెళళ్డానికి
ముందే, ఇపుప్డది మొతాత్నికే అంతమగుచు, చివరి కాలమైయునన్ ఈ ఏడవ
సంఘకాలములో అది రిత్గా అంధకారములోనికి వెళుళ్చునన్ది. మనకు పర్భువు
ఎటువంటి ఒక గొపప్ విషయమును చెపుప్చునాన్డు గదా. పర్తీ విషయములోను,
అది ఎనన్ తపిప్పోలేదు, అయితే పరలోకపు దేవుడు దానిని పర్కటించి
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మరియు దాని గురించి చెపిప్, అది జరుగునటుల్ సెను, మరియు ఇకక్డ దానిని
గురిత్ంపజేసి మరియు అది సం రణ్ సతయ్మని దానిని ని పించెను.
86 ఈ లవోదికయ సంఘకాలము అంధకారమాయెను. వాకయ్మైయునన్ యేసు,
ఈ లవోదికయ సంఘకాలములో సంఘమునకు వెలుపల ఉండి, తలుపును
తటుట్ , లోపలికి వచుచ్టకు పర్యతిన్ంచుచుండెను. అపుప్డు చీకటి, కటికచీకటి
జనములను కమిమ్యునన్ది. బైబిలు గర్ంధము సతయ్మేనా?
87 లేఖనముయొకక్ పరి రణ్తయే, ఆయన గొపప్ నామమునకు
మహిమకరమైయునన్ది. పోపు సందరిశ్ంచుట, సంఘములు ఆయనయొకక్
పర్తయ్కష్తను చీకటి పరచుటకు ఒక చనగా ఉనన్ది…లోకమునకు
పర్తయ్కష్పరచబడిన వెలుగు బైబిలు గర్ంధమేయైయునన్ది. తాను లోకమునకు
వెలుగైయునాన్డని యేసు చెపెప్ను. ఆయన వాకయ్మైయునాన్డని బైబిలు గర్ంధము
చెపుప్చునన్ది. మరియు ఆ పర్తయ్కష్పరచబడిన, లేదా ని పించబడిన, లేఖనమే
వెలుగైయునన్ది. ఇపుప్డది పటుట్ బిగించినపుప్డు మీరు దానిని చేయుటకు
అనుమతించబడరు. అయితే అది జరుగుటకు ముందే పేరేపణ దావ్రా
చెపప్బడినది; మరియు దానిని మనము ఛాయా పములో సియునాన్ము;
చం ని దావ్రా ఒక ఛాయగా అది జరుగుటను పించుచునన్ది, మరియు
ఇకక్డ అది సంభవించుచునన్ది.
88 ఆ చీకటి, ఆ కటికచీకటి ఘడియ మన మీదికి వచిచ్యునన్ది. ఇపుప్డు
పర్జలమీదనునన్ది ఆ కటికచీకటియేయై యునన్ది. వీటనిన్ంటియొకక్ భావం
ఏమైయునన్ది? మనమెకక్డ నిలబడియునాన్ము? మనము ఏ ఘడియలో
ఉండియునాన్ము? మనము రాకడకు ఎంత సమీపములో ఉనాన్ము? సరి,
“వారంద ఒక ఉజీజ్వమును కలిగియునన్పుప్డు,” అని మీరు చెపప్వచుచ్ను.
89 “చినన్మందా భయపడకుడి, మీకు రాజయ్ము అనుగర్హించుటకు మీ తండికి
ఇషట్మైయునన్ది.” అది సరియే.
90 దానియొకక్ భావమేమిటి? దేవుడు చీకటినుండి వెలుగును
వేరుచేయనారంభించెను, డండి, దానిని వెనుకకు నెటుట్చునాన్డు, ఒక

తన దినముయొకక్ రోయ్దయమును పించుటకు, ఆదియందు
చేసినటేల్ చేయుచునాన్డు. సంఘ కాలములు కాంతి విహీనమగుచునన్వి.
[సహోదరుడు బెనాహ్మ్ తన గొంతును సవరించుకొనుచుండెను—సంపా.]
(ననున్ మనిన్ంచండి.) సంఘ కాలములు కాంతివిహీనమగుచునన్వి. దేవుడు
చీకటిని ఒక చోటునకు నెటుట్చునాన్డు, సంఘ సంసథ్లను, లోకమును
కాంతివిహీనం చేయడానికి అటుల్ చేయవలసియుండెను. లోకము ఆ
విషయమును కముమ్చునన్ది, మరియు లోకతవ్ము సమసత్మును సావ్ధీనం
చేసుకునన్ది. అటువంటపుప్డు దేవుడు చెపిప్నది సరియే కదా? లోకసంబంధమైన
కారయ్ముల చేత, లోకసంబంధమైన దుసుత్ల చేత మరియు లోకసంబంధమైన
నటన, మరియు లోకసంబంధమైన జీవనము చేత అదియే లోకమైయునన్ది!
91 చినన్ పిలల్లారా, మీరు లోక సంబంధులు కారు. మీరు పరలోకమునకు
చెందియునాన్రు. ఇది మీ గృహము కాదు.
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92 వృదుద్లమైన మనము, వెనుకకు సి, మరలా యౌవనసుథ్లుగా
మారుటకు, ఎందుకు పర్యతిన్ంచాలి? మనం దానిని చేయలేము. అయితే
మనం వెనుకకు చుట లేదు గాని ముందుకు చుచునాన్ము. ఇకక్డ
జరుగుతునన్ దానిని త్, ఏమి జరగబోవుచునన్దను దానిని మనము
తెలుసుకొనగోరుచునాన్ము. మరియు మనం ఆ ఘడియ కొరకు ఎదురు త్,
దాని కొరకు పరుగిడుచునాన్ము.
93 “పైకి భకిత్గల వారివలె ఉండియు దాని శకిత్ని ఆశర్యించని వారునై
యుందురు,” అని రెండవ తిమోతి, 3వ అధాయ్యంలో చెపిప్నటుల్, ఈనాడు
చాలామంది మంచి, యదారథ్వంతులైన పర్జలు ఈ మత సిదాధ్ంతములలో, ఈ
సంఘములు మరియు సంఘ సంసథ్లలో పటట్బడియునాన్రు.
94 ఆ కటికచీకటి ఇశాయేలునకు గుడిడ్తనము కలుగజేయుట, అనయ్జనులకు
వెలుగునిచుచ్ట కొరకేయైయునన్ది. ఇపుప్డు అనయ్జనులయొకక్ గుడిడ్తనము
ఇశాయేలునకు వెలుగునిచుచ్టయై యునన్ది. అది సరిగాగ్ పగలు మరియు
రాతివలెయునన్ది; ఒకవైపు చీకటి, మరొక వైపు వెలుగు ఉండియునన్ది; మరియు
పిదప ఆ వెలుగు మరొక వైపుకు వసుత్ంది. కావున ఆ—ఆ చం డు ఆ విధంగా
కదిలిపోవుచుండెను మరియు లోకపు అంధకారముయొకక్ పర్తిబింబము దాని
కాంతిని సివేయుచునన్ది, అది అనయ్ సంఘకాలం ముగించబడినదనుటకు
మనకు ఒక చనగా ఉనన్ది. సంఘము తనను తాను సిదధ్పరుచుకొనుచునన్ది,
ఒక సమయము కొరకు తనను తాను సిదధ్పరచుకొనుచునన్ది, అది ఎతత్బడే
సమయముకొరకై యునన్ది. ఏలయనగా అనయ్జనులను చీకటి కముమ్చునన్ది
మరియు తవ్రలో దులకు రోయ్దయం కానునన్ది. రుయ్డు రుప్
నుండి పశిచ్మమునకు పర్యాణం చేసెను, మరియు మనము పశిచ్మ తీరాన
ఉండియునాన్ము. ఆ వెలుగు ఒకే ఒకటి చేయగలదు, అది తిరిగి మళీళ్ ఆవలి
వైపునునన్ రుప్నకు వెళుళ్ను. మీరు అరధ్ం చేసుకుంటునాన్రా? అది ఎకక్డైతే

రుప్నునన్ ఆ ఇశాయేలువదద్ పారంభమైనదో ఆ వెలుగు, తిరిగి మళీళ్
అకక్డికి మాతర్మే వెళళ్గలదు. దేవుడు కొంతకాలం వరకు వారికి గుడిడ్తనము
కలుగజేసెను, అయితే ఇపుప్డు సమసత్మును కపిప్వేసిన ఆ చీకటి, ఆ—
అనయ్ పర్పంచమును కమిమ్యునన్ది. యేసు ఈ విధంగా చెపెప్ను. అనయ్జనుల
కాలము సం రణ్మగువరకు యెరుషలేము అనయ్జనుల చేత తొకక్బడును.
మరియు ఇపుప్డు అది సమాపత్మాయెను, కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది!
అదంత జరగకముందే ఆయన మి మీద దానిని పించినటేల్, దేవుడు
దానిని ఆకాశములో డా పర్తిబింబింపజేయుచునాన్డు. మనము దానిలో
ఉండియునాన్ము.
95 చకక్ని పర్జలు, యదారధ్వంతులు, మంచి పర్జలు సైతం ఈ
విషయములో పటట్బడియునాన్రు. మరియ, యోసేపుల వలె, వారు చాలా
యదారధ్వంతులైయునాన్రు, డండి, ఆయన వారితో లేకునన్ ,
ఆయన వారితో ఉనాన్డని తలంచుకొనిరి. మీకు తెలుసుగదా, యేసు
పనెన్ండు యేండల్వాడై ఉనన్పుప్డు మరియ మరియు యోసేపులు, వారు ఆ
పండుగకు వెళిళ్నపుప్డు, ఆయన వారితో ఉనాన్డని వారు ఊహించుకొనిరి,
అయితే ఆయన వారితో లేకుండెను. ఈనాడు మంచి పర్జలు డా అటేల్
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తలంచుచునాన్రు, ఈ సంఘముల సమైఖయ్లో సంసాథ్గతమైన ఈ పర్జలు, ఈ
సంఘ సంసథ్లలోనునన్ ఈ పర్జలు, వారు—వారు ఒక మంచి కారయ్మును
చేసుత్నాన్రని తలంచుచునాన్రు. ఆయన వారితో లేకునన్ , ఆయన వారితో
ఉనాన్డని వారు ఊహించుకొనుచునాన్రు. డండి, చాలామంది పర్జలు, వారు
బోధకునితో కరచాలనము చేసి మరియు పుసత్కములో వారి పేరు నమోదు
చేసుకునన్పుప్డు, ఆయన వారితో ఉనాన్డని తలంచుదురు, అయితే ఆయన
వారితో లేకుండెను. చాలామంది పర్జలు, వారు చిలకరించబడి, నిరాధ్రించబడి,
“తండీ, కుమారా, పరిశుదాధ్తమ్,” నామములో బాపీత్సమ్ము తీసుకునన్పుప్డు,
ఆయన వారితో ఉనాన్డని తలంచుచుండిరి. వారు మంచి పర్జలేయైయునాన్రు.
మరియ మరియు యోసేపులు డా మంచివారేయైయునాన్రు. కానీ
సతయ్మేమిటంటే, ఆయన వారితో లేకుండెను! దేనిని ఊహించుకొనవదుద్.
96 వెలుగు అనగా ఏమిటి? ని పించబడిన, దేవునియొకక్ పలుకబడిన
మాటయైయునన్ది! దానికి వెలుపల వెలుగనేది లేదు. శారా? మీరు టారిచ్
లైటల్తో మిపై వెలుగును తీసుకురాలేరు. దానికి ఆ పర్తయ్కష్పరచబడిన
దేవునియొకక్ వాకయ్ము అనగా, ఆ కుమారుడు అవసరమైయుండెను.
97 వారు మంచి పర్జలేయైయునాన్రు. ఆయన వాకయ్ము యొకక్ ఖచిచ్తతవ్ము
ఎంత పరి రణ్ముగా ఉనన్దో గమనించండి. మరది ఏమి చెపిప్నదో మీరు
గమనించారా? ఇపుప్డు పియమైన కథోలిక్ పర్జలారా, మీ పటల్ నాకు ఎటువంటి
వయ్తిరేకత లేదు. మీకు విరోధముగా నాకు ఎటువంటిదియు లేదు. అయితే
మీరు కలిగియునన్టువంటి ఆ మత సిదాధ్ంతములకు నేను వయ్తిరేకిని. మరియు
పొటెసట్ంటువారలారా, మీ విషయం డా అంతే. ఆ మత సిదాధ్ంతములే!
98 “మరియ, దేవుని తలాల్?” ఆమె సొంత కుమారుడుగా నునన్, ఆ పనెన్ండు
యేండల్ పిలల్వాడు, ఆమెను కర్మపరచవలసి యుండుటను కనుగొంటాము.
యేసు, మరియను “తలిల్” అని పిలిచిన సందరభ్ము బైబిలు గర్ంధములో
ఒకక్సారియైనా లేదు. ఆమె ఆయనయొకక్ తలిల్ కాదు. ఆమె దేవునికి ఎటుల్ ఒక తలిల్
కాగలదు? మి మీద ఆ గరభ్ము దావ్రా పర్తయ్కష్పరచబడుటకు, ఆమె కేవలం,
ఆయన మి మీదకి వచుచ్టకు ఉపయోగించుకొనిన ఒక గరభ్మైయుండెను.
అంతకుమించి ఆమె విషయములో ఏమియులేదు, “తలీల్” అని చెపిప్న లేఖనము
ఒకక్టియు లేదు.
99 మరియ ఎంత పొరపాటు చేసిందో గమనించండి, కానీ ఆయన వాకయ్ము
ఎంతో పరి రణ్మైనదైయునన్ది. ఆమె ఆయనతో ఇటల్నెను…పనెన్ండు
సంవతస్రముల వయసుస్లో ఆలయంలో ఆ వేద పండితులతో చరిచ్ంచుచుండగా,
ఆమె ఆయనను కనుగొనన్ది. పనెన్ండేండల్-బాలుడిగా ఉండగనే, ఆయన వారిని
విసమ్యపరచెను; కనీసము బడికి డా వెళళ్లేదు లేదా ఒకవేళ వెళాళ్డనుకునాన్,
దానిని రిచ్న దాఖలాలు ఏమీలేవు. అయితే ఒక పనెన్ండేండల్ పిలల్వాడు తన
జాఞ్నము చేత ఆలయములోనునన్ ఆ—ఆ శాసుత్లను ఆశచ్రయ్చకితులను చేసెను.
“ఇదిగో నీ తండియు నేను దుఃఖపడు నినున్ వెదుకుచునాన్ము.” అని
ఆమె అనన్ది. “నీ తండీ!” తనను తాను తలిల్ అనుకొనుచు, “నీ తండియైన యోసేపు
మరియు నేను కనీన్ళళ్తో నినున్ వెదకుచునాన్ము,” అని అనన్ది.
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100 ఆయన ఆమెతో ఏమి చెపెప్ను? “నేను నా తండి పనుల మీద నుండవలెనని
మీరెరుగరా?” ఆయన ఒకవేళ యోసేపుయొకక్ పనులమీద ఉండినయెడల,
ఆయన ఇండుల్ కటుట్ , లేదా ఒక వడర్ంగియొకక్ దుకాణములో ఉండెడివాడు.
అయితే ఆయన యోసేపుయొకక్ కుమారుడు కాదు. ఈ సంఘశాఖలు మరియు
సిదాధ్ంతములు మరియు నేను వినుచునన్ ఈ సంగతులను సరిచేయు , “నేను
నా తండి పనుల మీద ఉండియునాన్ను.” శారా? “నేను నా తండి పనుల మీద
ఉండియునాన్ను.” యోసేపు తన తండియని ఆయన ఎనన్ ఒపుప్కొనలేదు.
అయితే మరియ అలాగనన్పుప్డు, ఆయన వెనుదిరిగి ఆమెను సరిచేసెను.

“ఇదిగో నీ తండి నేను నినున్ వెదకుచునాన్ము.” అని ఆమె చెపెప్ను.
101 యోసేపు తన తండి కాడని పి త్, “నేను నా తండి పనుల మీద
ఉండియునాన్ను,” అని ఆయన చెపెప్ను. ఆయన మాటలు పరి రణ్మైయునన్వి,

డండి.
102 అయితే మరియ మరియు తదితరులు, కేవలం అటుల్
ఊహించుకొనుచుండిరి. సరి, అదేమిటో డండి, ఆమె విషయమునకు
ఎంతో రమైపోయినది. ఆమె—ఆమె…ఈ యాజకులు మరియు తదితరుల
ముందు ఆమె ఆ—ఆ—ఆ రకమైన సీత్ కాదని పించుకొనగోరినది. మరియు
ఆమె, అటుల్ చేయుట దావ్రా “నీవు పురుషుని ఎరుగకుండా, ఒక కుమారుని
గరభ్మున ధరించుదువు, కనయ్కకు జనిమ్ంచిన కుమారుడిగా అతడు ఉండును,”
అని త తన వదద్కు వచిచ్ చెపెప్నని సాకష్ మిచిచ్న తరువాత ఆ సాకష్ పు పునాదినే
ఆమె విచిచ్నన్ం చేసినది. మరియు ఇకక్డ ఆ గొపప్ సనెహ్దిను సభ యెదుట, “నీ
తండియగు యోసేపు, మరియు నేను నీ కొరకు వెదకుచునాన్ము,” అని ఆమె
చెపిప్నది.
103 మరియు ఆ పనెన్ండు సంవతస్రముల బాలుడు, “నేను నా తండి పనుల మీద
ఉండవలసియునన్ది.” అని చెపెప్ను. “ఈయన నా తండి కాదు!” అని ఆమెను
గదిద్ంచెను.
104 డండి ఈనాటి సంఘము, సంఘ సమైఖయ్ల దావ్రా మరియ—మరియు
లోక సంబంధమైన విషయముల దావ్రా ఎంతో రమైపోయింది, ఇపుప్డామె
అంధకారమైపోయినది. దేవుడు ఆమెను గదిద్ంచుచునాన్డు!
105 యేసు ఎనన్ ఆమెను “అమామ్” అని పిలవలేదు. ఒకనాడు తన

టములలో, ఇటువంటి ఒక గృహ డికలో ఆమె ఆయనను కలుసుకొనుటకు
వచెచ్ను. అపుప్డు, “నీ తలిల్ మరియు నీ సహోదరులు నినున్ డగోరి
దావ్రము వెలుపల నిలిచియునాన్రు,” అని ఎవరో వచిచ్ చెపిప్రి.
106 అందుకాయన, “నా తలిల్ ఎవరు, నా సహోదరులెవరు? ఎవరు వారు?” అని
చెపిప్, తన శిషుయ్లవైపు సి, ఇటల్నెను, “పరలోకమందునన్ నా తండి చితత్ము
చొపుప్న చేయువాడే, వారు మాతర్మే, నా తలిల్ , నా సహోదరుడును, నా
సహోదరి.”
107 మరియు ఆ సిలువవదద్, ఆయన మరణించుచుండగా, ఆయన
యౌవన శిషుయ్డైన యోహానుతో, ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఇదిగో నీ తలిల్.” “సీత్,
ఇదిగో నీ కుమారుడు.” “కుమారుడా, ఇదిగో నీ తలిల్.” డండి, ఆయన



26 పలుకబడిన మాట

ఎనన్ చెపుప్కొనలేదు. ఆయన ఆమె కుమారుడు కాదు. ఆయన దేవుని
కుమారుడైయునాన్డు. ఆమె కేవలం ఒక గరభ్ం మాతర్మైయునన్ది.
108 ఈ ఉదయము ఇది ఒక ఇలుల్ మాతర్మే, కానీ ఇది ఒక సంఘము
కాదు. సంఘము మీలో ఉండియునన్ది, అది కీసేత్. ఇకక్డ రుచ్నియునన్
మరుత్ లైనవారి ఆతమ్లు పరసప్రం పరలోక సథ్లములలో కలుసుకొనియునన్వి.
మరదే కీసెత్యుండెను, ఇలుల్ కాదు. ఇలుల్ మంచిదే, అది దానియొకక్
పనిని నిరవ్రిత్ంచుచునన్ది, అయితే అది ఒక డుకొనే సథ్లముగా
మాతర్మే ఉపయోగపడుతుంది. ఆయన తననుతాను పర్జల మధయ్లో
గురిత్ంపజేసుకొనుటకు, మిమీదకు రావడానికి, మరియ కేవలం ఆయన
ఉపయోగించుకొనిన ఒక గరభ్ము మాతర్మైయునన్ది. “దేవునియొకక్ తలిల్,”
కాదండి. ఈ ఇలుల్ దేవునియొకక్ సంఘముగా ఎలాగు ఉనన్దో కేవలం
అంతేయైయునన్ది. అది కేవలం దాని కొరకు ఉపయోగించబడినది.
109 అవునండీ, ఇపుప్డు, చాలామంది సేన్హితులు, మంచి పర్జలు, మరియ
మరియు యోసేపు వలెనె ఆలోచించుదురు, అటుల్ చేయడంలో—ఆయన
తమతో ఉనాన్డని అనుకొందురు. అయితే అపుప్డు వారు చేసినటేల్, ఇపుప్డు
వీరును చేయుచునాన్రు, పొరబడుచునాన్రు. వారు ఆయనతో లేరు కానీ,
ఆయనతో ఉనాన్మని అనుకునాన్రు. అయితే పర్జలు బాపీత్సమ్ము పొందినపుడు,
వారిటుల్ అనుకొనియుందురు, “ఓ, నేను—నేను ఆయనను సీవ్కరించి మరియు
బాపీత్సమ్ము తీసుకునన్పుప్డు నేనాయనను పొందుకునాన్ను.” అది కాదండీ.
పలుకబడిన మాట దానికదే పర్తిబింబించనంత వరకు అది అంతే!
110 అయితే ఏరప్రచబడిన వారలారా, ఇపుప్డా వెలుగు సంగతి ఏమిటి? నేను
చీకటి రిచ్ చాలాసేపు మాటాల్డుచుంటిని, మరియు నా సగం సమయము
అయిపోయినది, పదకొండునన్ర అయినది. ఇపుప్డు మరలా దానివైపు
తిపెప్దము; కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది, మరిపుప్డు ఆ వెలుగు
సంగతి ఏమిటి? కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది, అయితే అకక్డ
వెలుగు ఉంటుంది అని ఆయన చెపెప్ను, “లెముమ్, మరియు తేజరిలుల్ము,
నీకు వెలుగు వచిచ్యునన్ది.” వెలుగు మరియు చీకటి అకక్డ ఏలాగు
ఉండును, అది వేరు చేయబడవలసియునన్ది. మరియు ఒకేఒకటి వాటిని
వేరుచేసుత్ంది, పర్తయ్కష్పరచబడిన వాకయ్ము దానిని వేరుచేసి, దానిని మరొక
పర్కక్కు నెటిట్వేసుత్ంది…ఇకక్డ మిమీద చీకటి కమిమ్యునన్ది, అయితే
పర్తయ్కష్పరచబడిన దేవునివాకయ్ము, అనగా వాకయ్ము దావ్రా ఉనికిలోనికి
పలుకబడిన ఆ రుయ్డు దానికదే పర్కాశించినపుప్డు, ఆ చీకటి మరొక
పర్కక్కు పరిగెతుత్ను. మరియు ఇపుప్డు జరుగుచునన్ది అదేయైయునన్ది, చీకటి
దానికదే ఆ వెలుగునుండి వేరగుచునన్ది. ఇపుప్డు ఈ చీకటి ఘడియలో
ఏరప్రచబడిన సంఘమునకు…మనము దానిమీద కొనిన్ గంటల తరబడి
మాటాల్డుకొనవచుచ్ను, కానీ “కటికచీకటి జనములను కముమ్చునన్ది,” అని
నేను చెపిప్నపుప్డు, ఆ—ఆ లేఖనముయొకక్ భావము ఏమైయునన్దో, మీకు
అరధ్మగుటకు సరిపడునంత నేను చెపాప్నని నేను తలంచుచునాన్ను.
111 ఇపుప్డు సంఘమునకు నేను “షాలోమ్. దేవునియొకక్ సమాధానము,”
అని చెపుప్చునాన్ను. సమాధానం! నిజమైన పర్తీ హెబీయుడు, మరొకరిని
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కలిసినపుప్డు, “షాలోమ్” అని చెపుప్ను. మరో మాటలో చెపాప్లంటే,
“శుభోదయం! దేవుడు మీతోనుండును గాక! దేవుని సమాధానం మీతో వచుచ్ను
గాక!” అని దాని భావమైయునన్ది. “శుభోదయం! మీరెలా ఉనాన్రు?” అని దాని
అరధ్ం. సంఘమా, అది ఒక తనోదయమైయునన్ది. కటికచీకటి జనములను
కముమ్చునన్ది, కానీ సంఘమునకైతే అది “శుభోదయం.” కీసుత్ మనమధయ్
పర్తయ్కష్మగుచునాన్డు. “షాలోమ్. సమాధానము.” హలెల్ యా! “షాలోమ్.”
112 సరిగాగ్ పగలు అవడానికి ముందు, చీకటి తొలగిపోవుటను మనము

చినపుప్డు, ఆ రుయ్ణిణ్ పరిచయం చేయుటకు ఆ ఉదయ నకష్తర్ము
అకక్డ రాన వేలాడుచునన్దని మనము ఎరిగియునాన్ము. ఉదయ నకష్తర్ము
పర్కాశించునది అపుప్డేయైయునన్ది. అది—అది—అది మధయ్వరిత్యై-
యునన్ది. పగలు అవవ్డానికి సరిగాగ్ కొదిద్ నిమిషముల ముందు అది ఎపుప్
చిమమ్చీకటిగా ఉంటుంది, అది అంధకారమౌతుంది, చం డు పర్కాశించుటను
కోలోప్తాడు. ఆ వెలుగు చీకటిని నెటిట్వేయుచునన్ది, గనుక పగటికి ముందు
చిమమ్చీకటిగా ఉంటుంది. కానీ ఉదయ నకష్తర్ము వచిచ్, మరియు, “శుభోదయం.
షాలోమ్.” అని చెపుప్ను.
113 ఆయన వాకయ్ము గురిత్ంచబడుటను బటిట్, మనమధయ్నునన్ది
ఆయనేయైయునాన్డు. షాలోమ్. ఆ గొపప్ దినము ఉదయించనైయునన్ది,
పర్కాశవంతముగా మరియు నిరమ్లంగా, నితయ్తవ్ములోనికి అది
ఉదయించినపుప్డు, ఆయన పియులు ఆకాశముయొకక్ ఆవల వారి
గృహమునొదద్ డుకొనినపుప్డు, ఆ వరుస పిలువబడినపుప్డు, నేనకక్డ
ఉంటాను. మన పేరుల్ ఆయన గర్ంధములో ఉనన్వి గనుక, మనమకక్డ ఉండెదము.
“షాలోమ్, శుభోదయం. మీకు సమాధానం కలుగును గాక.”
114 ఆ చీకటి దానికదే వెలుగునుండి వేరగుచునన్ది. దేవుడే దానిని
కలుగజేయుచునాన్డు, ఆ వెలుగు దానిని చేయుచునన్ది. డండి, ఆ చీకటి
ఒకక్చోట పోగవవ్వలసినంతగా, వెలుగు దానికదే నెటుట్కొనుచునన్ది. దానిని
అంగీకరించుటకు వారికి ఒక అవకాశముండెను అయితే వారు దానిని చేయరు,
కావున దానికదే కుదించుకుపోయెను. మరియు సంఘములను సమ రుచ్ ,
సంఘముల సమైఖయ్ దావ్రా, మరియు దానిని అనయ్తవ్పు చీకటితో ఐకయ్పరచుట
దావ్రా వారు దానిని చేయుచునాన్రు. వారు ఒకరితోఒకరు ఎంతో ధృడమైన
అసమమ్తిని కలిగియునాన్రు, అయినపప్టికినీ ఆ పర్జలమీదికి రాతి కముమ్నటుల్
చేయడానికి వారు ఒకరితోఒకరు కలిసి వెళళ్వలసియునన్ది.
115 యెషయా 60:1 ఇటుల్ చెపుప్చునన్ది, “లెముమ్ మరియు తేజరిలుల్ము, నీకు
వెలుగు వచిచ్యునన్ది.”
116 లెముమ్ మరియు తేజరిలుల్ము, వెలుగు వచిచ్యునన్ది. వాకయ్మనే ఆ
వెలుగు మరలా ని పించబడినది. వెలుగు మరలా దేవునియొకక్ వాకయ్మును
ని పించినది, తదావ్రా దేవుడు ఈ దినపు వెలుగు యొకక్ వాగాద్నములో
లేదా ఈ కాలమునకు ఇవవ్బడిన వాకయ్ములో, పర్తయ్కష్పరచుకొనుటను మీరు

డగలరు, ఈ దినమునకు చేయబడిన ఈ వాగాద్నములను, పర్వకత్ల దావ్రా
మరియు సవ్యంగా యేసు దావ్రా చెపప్బడిన ఈ వాగాద్నములను డండి.
ఈ దినమున! “దేవుడు, నానా సమయములలోను…” హెబీ 1, “ రవ్కాలమందు
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నానా సమయములలోను నానా విధములుగాను, పర్వకత్ల దావ్రా వారి పితరులతో
మాటలాడిన దేవుడు, ఈ దినముల అంతమందు తన కుమారుడైన యేసుకీసుత్
దావ్రా మాటలాడుచునాన్డు.” శారా?
117 ఐగుపుత్ ధనము కంటె కీసుత్ విషయమైన నింద గొపప్ భాగయ్మని ఎంచుకొని,
మోషే ఐగుపుత్ని విడిచిపోయెను. అరణయ్ములో వేలాడినటువంటి ఆ గొపప్ వెలుగు
ఏదైతే ఉనన్దో,
118 అదే వెలుగు సౌలును దమసుక్ మారగ్మున కలుసుకొనెను. ఒక గొపప్ వెలుగు
అతనిముందు వేలాడెను, అదే వెలుగు, అది అదే అగిన్సత్ంభమైయుండెను. సౌలు,
ఒక హెబీయుడైయుండి తాను కలిగియునన్ సాథ్నమునుబటిట్, ఏ ఆతమ్ను గానీ లేదా
మరి దేనినైన గానీ ఎనన్ ఆరాధించడు, లేదా “పర్భువు” అని దానిని పిలువడు.
అయితే అతడు, “పర్భువా, నీవెవరవు?” అని అడిగెను.
119 “నేను యేసును,” అని ఆయన చెపెప్ను. (యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నేను
దేవునియొదద్నుండి వచిచ్యునాన్ను, తిరిగి నేను దేవునియొదద్కు వెళుళ్దును.”)
120 అదే వెలుగు వచిచ్యునన్ది. దేనికొరకు? పర్తయ్కష్పరచుట కొరకు—ఈ
దినమునకై ఆయన చేసిన వాగాద్నములను, ఈ దినమునకై పర్తయ్కష్పరచబడిన
వెలుగును, పర్జలకు తెలియజేయుట కొరకు వచెచ్ను. చీకటి మరింత
అంధకారమాయెను.
121 ఆయన వచిచ్నపుప్డు, ఆయన ఆ దినమునకు వెలుగైయుండెను. ఒక
మెసీస్యా రావలసియుండెను. మరియు ఆయన ఎటుల్ వచుచ్నని దేవుడు
చెపెప్నో, సరిగాగ్ అలాగే ఆయన వచెచ్ను. మరియు ఆయన వచిచ్నపుప్డు,
ఆయన ఏమైయుండెను? ఆ దినపు వెలుగైయుండెను. మరియు అది ఆ
చీకటిని ఆయనకు ఎంతో వయ్తిరేకంగా తీసుకువచెచ్ను! అది నిజమేనా? ఆ
వెలుగు కొనసాగునటుల్, అది పర్కాశించుటకు గాను ఆయన తన పాణమును
ఇవవ్వలసివచెచ్ను. ఆయనే ఆ దినపు వెలుగైయుండెను. అయితే ఎందువలన,
ఎందువలన ఆయన ఆ దినపు వెలుగైయుండెను? ఆయన పలుకబడి,
పర్తయ్కష్పరచబడి, ని పించబడిన వాకయ్మైయునాన్డు. అంతకనాన్…
122 వెలుగనేది లేకుండా ఉనన్ ఈ చీకటి, అంధకారపు భయంకరమైన
గందరగోళ పర్పంచము మీదుగా దేవుడిటుల్ పలికెను, “వెలుగు కలుగును గాక”
అని ఆయన అనాన్డు. మరియు ఆ వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడేవరకు వెలుగు
కలుగలేదు, పిదప వెలుగు కలిగెను.
123 “ఒక రకష్కుడు, ఒక మెసీస్య వచుచ్ను” అని ఆయన చెపెప్ను. ఆ వాగాద్నమును
నెరవేరుచ్టకు ఆయన వచేచ్ంతవరకు అది ఇంకను పర్తయ్కష్పరచబడలేదు.
మరియు ఆయన ఆ వాగాద్నమును ని పించినపుప్డు, “లేఖనములను
పరిశోధించుడి, వాటిలో నితయ్జీవము కలదని మీరు తలంచుదురు గదా; మరి
అవియే ననున్ రిచ్ సాకష్ మిచుచ్చునన్వి,” అని ఆయన చెపెప్ను.
124 “నీవెకక్డ నుండి వచిచ్తివో మేమెరుగము, మేము మోషే శిషుయ్లము” అని
వారు చెపిప్రి.
125 “మీరు మోషే శిషుయ్లైనయెడల మీరు ననున్ ఎరిగియుందురు, ఎందుకనగా
మోషే ననున్ రిచ్ వాసెను” అని ఆయన చెపెప్ను. శారా? ఆయనే ఆ
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నేరవేరెప్యుండెను. ఆయన మోషే దావ్రా పలుకబడిన దేవుని వాకయ్ముయొకక్
ని పణయైయుండెను.
126 మరియు మనము జీవించుచునన్ ఈ దినమున, తన వాగాద్నములను
ని పించి మరియు ఋజువుచేయుటకొరకు దేవుడు రంగం మీదికి వచాచ్డు.
కావున అది ఈ ఘడియయొకక్ వెలుగైయునన్ది గనుక మనము లేచి మరియు
తేజరిలల్గలము. మరలా ఈ దినమున ఆ వెలుగు మనపై పర్కాశించుచునన్ది,
వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడుచునన్ది. అది వెలుగైయునన్ది.
127 ఈ ఉదయాన సరిగాగ్ ఆ వెలుగు, అనగా ఆ రుయ్ని వెలుగు అకక్డ
పర్కాశిసుత్నటేల్ అది ఉనన్ది. అది దేవునియొకక్ పలుకబడిన మాటయైయునన్ది,
దానివలె వెలుగిచుచ్నటువంటిది మరేదియు లేదు. దానిని ఏదియు చేయలేదు.
కృతిమమైన వెలుగు ఏదైనా, బలుబ్లైనా మరేదైనాగాని కొంతసేపటిలోనే
కాలిపోతుంది. కానీ అది ఎనన్ విఫలమవవ్దు, ఎందుకనగా అది
పర్తయ్కష్పరచబడిన దేవునియొకక్ పలుకబడిన మాటయైయునన్ది.
128 చినన్ సంఘసంసథ్యొకక్ సిదాధ్ంతములు ఒక బలుబ్ను విఫలపరచి మరియు
ఒక బలుబ్ను పేలిపోవునటుల్ చేసి మరియు ఆ య్జును కొటిట్వేసి మరియు
పర్తీది చేయును. అయితే దేవునియొకక్ వాకయ్ము ఎనన్టికీ తపిప్పోదు! అది
ఏమైయునన్దో అటేల్, ఎలల్పుప్ వాకయ్ముగానే నిలిచియుంటుంది.
129 నాకు ఇకక్డ కొంచెం ఎకుక్వ సమయం పడుతుందేమో అని నేను
భయపడుచునాన్ను. లేదా, ఇలాగే కొనసాగించి మరియు ఈ వరత్మానానిన్
ముగించితే సరిపోతుంది కదా? సరియే.
130 లెముమ్, మరియు తేజరిలుల్ము, వెలుగు నీయొదద్కు వచిచ్యునన్ది. ఆ
వాకయ్ము అనగా ఆ వెలుగు ని పించబడియునన్ది.
131 ఒకే ఒక విధానం ఏమిటనగా, దేవుడు, యేసుకీసుత్ పలుకబడిన దేవుని
వాకయ్ముయొకక్ పర్తయ్కష్తయైయుండి, ఆ ఘడియయొకక్ వెలుగైయునన్టేల్,
132 బాపీత్సమ్ము ఇచుచ్ యోహాను ఆ ఘడియ యొకక్ వెలుగైయునాన్డు. యేసు
వెలుగుగా ఉండుటకు ముందు అతను వెలుగుగా ఉండెను. పర్వకత్యైన యెషయా
ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఆలకించుడి, అరణయ్ములో ఒకడు పర్కటించుచునాన్డు, ఎటల్నగా
యెహోవాకు మారగ్ం సిదధ్పరుచుము, మరియు మా దేవుని రాజమారగ్ము
సరాళము చేయుము.” అది దేవునియొకక్ పలుకబడిన మాటయైయునన్ది,
అది అకక్డ పడియునన్ది, అది ఇంక జీవమును పొందుకొనలేదు. అది
జరుగుటకు నాలుగు వందల సంవతస్రముల ముందు, చివరి పర్వకత్యైన మలాకీ,
అతడిటుల్ చెపెప్ను, “ఇదిగో, నాకు ముందుగా మారగ్ము సిదధ్పరచుటకై, నేను నా

తను పంపుచునాన్ను.” అంతట ఒక సంఘశాఖ గానీ, మత సిదాధ్ంతము గానీ,
ఎటువంటి గురిత్ంపు గానీ లేకుండా అరణయ్ములో నుండి ఒకడు వచెచ్ను. కానీ
అతని వెలుగే అతడిని గురిత్ంపజేసెను. వాకయ్ము ఆయనను గురిత్ంపజేసెను.

“నీవు మెసీస్యావా?” అని వారు అడిగిరి.
133 “నేను కాదు! అయితే నేను, ‘యోహోవాకు మారగ్ము సరాళము చేయుడి!’ అని
అరణయ్ములో ఎలుగెతిత్ చెపుప్ ఒక సవ్రమైయునాన్ను.” అని అతడు చెపెప్ను.
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134 యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “మీరు అతని వెలుగులో నడిచియునాన్రు.”
అతడు కొంతకాలం వరకు మండుచు పర్కాశించుచునన్ వెలుగైయుండెను.
ఎందువలన? ఆ మారగ్ము సిదధ్పరచబడువరకే గాని, తరువాత అతనియొకక్
వెలుగు ఆరిపోయెను.
135 బాపిట్సుట్వారలారా, మీరు ఆ వెలుగులో నడువలేరు, ఇదే ఈ ఘడియయొకక్
వెలుగైయునన్ది! వెలుగు వచిచ్యునన్ది. లెముమ్, తేజరిలుల్ము. వాకయ్పు
వెలుగు. వాకయ్ము అనగా ఆ పర్తయ్కష్పరచబడిన దేవునియొకక్ వాకయ్ము
(గురిత్ంచబడినపుప్డు) అది వెలుగైయునన్ది.
136 మరిపుప్డు మనము ఎదురొక్నుచునన్ తన సంవతస్రముయొకక్
సంగతేమిటి? ఈ చీకటి నుండి వెలుగునకు మధయ్లో దానిపై, అనగా వచుచ్చునన్
ఆ వెలుగుయొకక్ పరిచయానిన్ రిచ్ మనము చెపుప్కొనుటకు ఎంతో ఉంది,
కానీ ఇపుప్డు మనము నేరుగా తన సంవతస్రములోనికి వెళళ్గోరుచునాన్ము.
అది సరియే.
137 తన సంవతస్రము, తన సంవతస్రము, దాని సంగతేమిటి? తన
నిరీకష్ణను తీసుకొనివచుచ్ను. మనమొక సంవతస్రము దగగ్రపడినాము. నినన్టి
కంటే ఒక రోజు మనము దగగ్రపడినాము. పది గంటల నలభై ఐదు—నలభై ఐదు
నిమిషములకు నేను పారంభించినపప్టి కంటే మనం ఒక గంట దగగ్రపడినాము,
ఇపుప్డు పదకొండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు అగుచునన్ది. మనమొక గంట
చేరువయాయ్ము! మనము వెనుకకు డటం లేదు కానీ, మనము ముందుకు

చుచునాన్ము. శారా? ఓహ్! అవునండీ. కొతత్ సంవతస్రము అంటే ఒక కొతత్
పేజీని తిపుప్ట కాదు. ఆహ్-హ. కాదండి.
138 ఒక ఉదయమున, ఒక వయ్కిత్ రిచ్; నేను వినన్దానివలె అది ఉంది. ఒక వయ్కిత్
ఉదయమునే లేచి బయటకు వెళిళ్, ఒక వారాత్పతికను తీసుకొని తిరిగివచెచ్ను,
మరియు రొచ్ని తన పాదములు దివానా బలల్ మీద పెటుట్కొని, తనయొకక్
కళళ్జోడు ధరించి, వారాత్పతికను చదువుట మొదలుపెటెట్ను. అలాప్హారమును
సిదద్పరుసుత్నన్ అతని భారయ్, “జాన్, కొతత్గా ఏమైనా ఉనన్దా?” అని అనన్ది.
139 “లేదు. అవే పాత సంగతులు, కాకపోతే కొతత్ పర్జలు,” అని అతను చెపెప్ను.
అవును. అది వాసత్వం. హతయ్లు, మానభంగాలు మరియు పర్తీది, వేరెవరో వాటిని
చేసారు, డండి. అది నిజం.
140 ఒక కొతత్ పేజీని తిపప్డం కాదు. వాకయ్ము వైపునకు తిరిగి, ఈ దినమునకై
వాకయ్ము దేనిని వాగాద్నము చేసినదో చుటయైయునన్ది, ఈ దినముయొకక్
వెలుగు ఏమైయుండవలసినదో చుటయైయునన్ది. మనము ఈ సంవతస్రం
చేయవలసింది ఏమిటంటే, మత సిదాధ్ంతములు మరియు అటిట్ కారయ్ముల
వైపుకు తిరిగి వెళుళ్ట కాదు గానీ, మన పాత సంఘ శాఖల వైపుకు తిరిగి
వెళుళ్ట కాదు గానీ, వాకయ్ము వైపునకు తిరిగి, ఈనాడు ఏ విధమైన వెలుగు
పర్కాశించవలసియునన్దో డవలసియునన్ది. ఓ, సంఘమా, వాకయ్ము
వైపునకు తిరుగుము, తిరిగి వాకయ్మువదద్కు రముమ్, సరియైన మీట నొకుక్ము,

డండి, మానవ-కలిప్తమైన కృతిమ విదుయ్తుత్ దీపాలను వెలిగించడం
ఆపివేయండి. ఆయన వాకయ్ము వైపునకు తిరిగి మరియు ఈ దినముయొకక్
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వాగాద్నమును డండి. మరియు పిదప వాగాద్నము ఏమైయునన్దో

సి, మరియు అది గురిత్ంచబడుట కొరకు కనిపెటట్ండి. అది ఋజువు
చేయబడినపుప్డు, అపుప్డు మీరు వెలుగులో ఉనాన్రా, లేదా అనన్ది మీకు
తెలుసుత్ంది. వాగాద్నము ఏమిటో డండి.
141 పేజీలను తిపప్డం లేదా కాయ్లెండరల్ను మారచ్డం కాలమును మారచ్దు.
చాలామంది పర్జలు ఇటల్ంటారు, “సరి, పాత సంవతస్రం గతించినది, ఇపుప్డా
పాత డిశంబరు కాయ్లెండరును పారవేయండి మరియు వేరొకదానిని అనగా,
కొతత్ సంవతస్రముది పెటట్ండి.” అది, వారికి తన సంవతస్రములు అంటే
అంతేయైయునన్ది.
142 నా మటుట్కైతే, ఈ దినమునకై ఏమి వాగాద్నము చేయబడినదో
నేను డగోరుచునాన్ను. ఈ ఘడియయొకక్ వెలుగు ఏమైయునన్దో
నేను తెలుసుకొనగోరుచునాన్ను, తదావ్రా దానిలో ఎటుల్ నడువవలెనో
నేను తెలుసుకొనగలుగుతాను. నేనెకక్డ జీవిసుత్నాన్ననియు, నేను ఏ
కాలములో ఉనాన్ననియు, మారగ్ములో నేనెంతవరకు వచాచ్ననియు నేను
తెలుసుకొనగోరుచునాన్ను.
143 పౌలు చెపిప్నటుల్, మరలా నేను నిలబడి చెపప్గలను, “వెనకునన్వి మరచి,
ఇపుప్డు ఆ ఉనన్త పిలుపును బటిట్, నేను గురియొదద్కు పరిగెతుత్చునాన్ను,”
ఆ సం రణ్ గురిత్ంపునకు, యేసు వచిచ్నపుప్డు, కాలమంతా నితయ్తవ్ములోనికి
కలిసిపోవునటిట్ దానివైపుకు పరిగెతుత్చునాన్ను.
144 దావీదు చేసినటుల్ చేయండి, మీ భవిషయ్తుత్ను ఆయన చేతిలో పెటట్ండి. మరి
దేనివైపుకు డకండి, అయితే మీ…దావీదు ఇకక్డ ఇటల్నాన్డు, అతడు—
ఇటుల్ చెపెప్ను, “నా కాలగతులు ఆయన చేతిలోనునన్వి.” దానిని ఎకక్డైతే మనము
చదివియునాన్మో, ఆ 62వ కీరత్నను ఇకక్డ గమనించండి, “నా కాలగతులు
ఆయన చేతిలోనునన్వి. ఆయనే నా బండ.” ఆయన ఏమైయునాన్డు? “ఆయన
నాకు బయలుపరచబడినాడు. ఆయన బయలుపరచబడిన సతయ్మైయునాన్డు.
నా కాలగతులు ఆయన వశములోనునన్వి.” ఆమేన్. ఓహ్, మై! అది
విషయమైయునన్ది.
145 నా సమయము ఆయనకు చెందియునన్ది. నేను ఆయనవాడను.
ఆయన కాలమును పటుట్కొనియునాన్డు గనుక నేను ఆయన చేతిలో
ఉండియునాన్ను. భవిషయ్తుత్ ఏమైయునన్దో నేనెరుగను, కానీ భవిషయ్తుత్ను
ఆయన పటుట్కొనియునాన్డని నేనెరుగుదును. కావున, ఆ భవిషయ్తుత్ను
పటుట్కునన్వాడే ననున్ పటుట్కొనియునాన్డు. కావున ఈ తన సంవతస్రం
కొరకు దీనిని, దానిని ఆ మరొక దానిని, కర్మపరచుటను రిచ్ నేనెందుకొరకు
ఆలోచించాలి? నేను కేవలం ననున్ నేను ఆయన చేతులకు అపప్గించుకొని,
దేవుడే ఆ భవిషయ్తుత్ను పటుట్కొనియుండెనని ఎరిగియునన్వాడనై, దావీదు
వలె నడిచిపోవుదును, “నా కాలగతులు ఆయన చేతిలోనునన్వి.” భవిషయ్తుత్
ఏమైయునన్దో దావీదు ఎరుగకుండెను, కానీ ఆ భవిషయ్తుత్ దేవుడి చేతులోల్
ఉనన్దని అతడు ఎరిగియునాన్డు. భవిషయ్తుత్ ఏమైయునన్దో నాకు తెలియదు,
మనలో ఎవరికిని తెలియదు. అయితే ఆ భవిషయ్తుత్ ఆయన చేతులోల్ ఉనన్దని
మనము ఎరిగియునాన్ము.
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146 సహనము. సహనము. మనలో కొందరు అలా అవుతారు, మనలో కొందరు
చాలా తొందరపాటులో ఉంటారు. చాలామంది మంచివారు డా ఆ విధంగా
చేసారని నేను అనుకుంటునాన్ను. మీరు చాలా—చాలా తొందరపడుతుంటారు.
మీరు దానిని డగోరుదురు, మీ అంతట మీరే దానిని చేయగోరుదురు.
147 మరియు సేవక సహోదరులారా, నేను ఎపప్టినుండి మాటాల్డుచునాన్నో, ఈ
టేపును వినుచునన్ మీకు తెలియును. ఇకక్డునన్ ఈ చినన్ సంఘముతో మాతర్మే
కాక, పర్పంచవాయ్పత్ంగానునన్ పర్జలతో నేను మాటాల్డుచునాన్ను.
148 చాలామంది పురుషులు అసహనంతో బయటకు వెళాత్రు, అయితే
సమయం సమీపించియునన్దని నముమ్ , ఏదోఒకటి చేయుటకు మీయంతట
మీరు పర్యతన్ము చేసాత్రు. పర్భువుపై వేచియుండుడి. సహనం ఒక మంచి
గుణలకష్ణమైయునన్ది. మీరు సహనానిన్ కలిగియుండగలిగితే, అదొక
సదుగ్ణమైయునన్ది. మీరు గనుక…“యెహోవా కొరకు ఎదురు చువారు

తన బలము పొందుదురు.” యెహోవాను దాటిపోవుటకు పర్యతిన్ంచువారు
కాదు, “పర్భువా, నేను దీనిని చేయాలని నీవు కోరుచునాన్వని నేనెరుగుదును,
మరియు దేవునికి మహిమ నేను…” అని యెహోవాకు చెపుప్టకు
పర్యతిన్ంచువారు కాదు. ఆలాగు చేయకండి. పర్భువు కొరకు వేచియుండండి.
“యెహోవా కొరకు ఎదురు చువారు తన బలము పొందుదురు,” అని
బైబిల్ గర్ంధము చెపుప్చునన్ది.
149 రాబోవు రకష్కుని రిచ్న తన వాగాద్నమును నెరవేరుచ్టకు దేవుడు కొనిన్
వేల సంవతస్రములు తీసుకునాన్డు. అయితే, గురుత్ంచుకొనుడి, అది ఎపుప్డు
జరుగుననన్ది ఆయనకు అనిన్వేళలా తెలియును. చాలామంది పర్జలు లేచి
మెసీస్యవలె ఉండుటకు పర్యతన్ము చేశారు. మెసీస్యాలను ఉతప్తిత్చేయుటకు
అనేక సంఘాలు పర్యతన్ము చేసినవి. అయితే దేవుడు తన మెసీస్య కొరకు ఒక
సమయమును నిరణ్యించి పెటెట్ను. ఆయన ఎటువంటి తొందరపాటులో లేడు.

శారా?
150 మరియు ఈ కాల వయ్వధిలో, ఆయన మెసీస్య రిచ్ అనేక సాదృశయ్ములను

పించెను. ఆయన ఆదాము మొదలుకొని మెసీస్య వరకు దానిని పించెను,
అనగా మొదటి ఆదాము నుండి కడపటి ఆదాము వరకు; వారిలో ఒకరు
లోకమునుండి మరియు మరొకరు పరలోకమునుండి, ఒకరు సంబంధి
మరియు మరొకరు పరలోక సంబంధియై యుండెను, ఒకరు పరలోకము నుండి
వచెచ్ను మరియు మరొకరు మిమీద నుండి వచెచ్ను. అయితే ఒక మెసీస్యను
వాగాద్నము చేసెను, మరి ఆయన దానిని నెరవేరుచ్టకు కొనిన్ వేల సంవతస్రములు
తీసుకొనెను.
151 ఆయన ఏమైయుండెనో సరిగాగ్ యోసేపులో పించెను. యోసేపు
ఆయనను పర్తిబింబించెను.
152 దావీదు ఆయనను పర్తిబింబించెను. దావీదు ఒక తోసివేయబడిన రాజుగా
ఉండినపుప్డు, కొండ శిఖరము పైకి ఎకిక్ మరియు వెనుకకు తిరిగి ఒక
తోసివేయబడిన రాజుగా, యె షలేమును సి ఏడిచ్నపుప్డు, దావీదులో
ఉనన్ది యేసేయైయుండెను. ఎనిమిది వందల సంవతస్రముల తరావ్త, ఒక
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తోసివేయబడిన రాజుగా ఆ యె షలేము పై నిలబడి, “యె షలేమా,
యె షలేమా, కోడి తన పిలల్లను రెకక్ల కిందికి ఏలాగు చేరుచ్కొనునో ఆలాగే
నేనును నినున్ ఎనోన్ మారుల్ చేరుచ్కొనవలెననియుంటిని, కానీ మీరు ఒలల్కపోతిరి,”
అని ఆయన అనెను.
153 యోసేపును డండి, తన సహోదరుల మధయ్ జనిమ్ంచినాడు, ఆ

ల పితరులు; చివరివాడు కాదు (చివరివాని కంటే ముందువాడు;
బెనాయ్మీను చివరివాడు,) అయితే చివరివాని కంటే ముందువాడు, డండి,
సరిగాగ్ అతనికంటే ముందువాడైయుండెను. అతడు తన సహోదరుల చేత
దేవ్షించబడెను, తన తండిచేత పేమింపబడెను. అతనొక ఆతమ్ సంబంధియైన
వయ్కిత్యైయుండెను గనుక అతడు దేవ్షించబడెను. అతడు కలలకు అరధ్ం
చెపప్గలడు, అవి అకష్రాల వాసత్వమైయుండును. అతడు దరశ్నములను

డగలడు, సంభవింపబోవు సంగతులను ముందుగానే చెపప్గలడు. మరియు
వారతనిన్ దేవ్షించిరి. అతడు ముపెప్ వెండి నాణెములకు అమిమ్వేయబడినాడు.
154 వారు యేసును ఎందుకు దేవ్షించిరి? వారాయనను బయెలెజ్ బు అని
పిలిచిరి ఎందుకనగా ఆయన వాకయ్మైయుండెను, మరియు ఆ వాకయ్ము
హృదయములలోని తలంపులను వివేచించగలదు. వారాయనను దేవ్షించిరి.
మరియు ముపప్ది వెండి నాణెములకు వారాయనను అమిమ్వేసిరి.
155 అతను ఒక గోతిలోనికి తోయబడెను, యోసేపు చనిపోయినవానిగా
పరిగణించబడెను. ఆయన మరణమును గురిత్ంపచేయుటకు, తాను ధరించిన
అంగీ అనగా సిలువ మీదనుండి తీయబడిన యేసు యొకక్ రకత్పు వసత్మువలెనె,
ఈయనయొకక్ రకత్పు అంగీ డా విడిచిపెటట్బడినది. అయితే దేవుడు
యోసేపుకు ఏమి చేసెను? ఆయన అతనిని ఆ గోతినుండి బయటకు
తీసుకొనివచిచ్, ఫరోయొకక్ కుడిపారశ్ మున రుచ్ండబెటెట్ను. మరియు ఏ
మనుషుయ్డైనను ఫరోను డలేరు కానీ యోసేపును మాతర్మే చెదరు.
మరియు యోసేపు రాజభవనమును విడిచి వెళుళ్నపుప్డు, రలు మోగు
మరియు “యోసేపు వచుచ్చునాన్డు గనుక, పర్తి మోకాలు వంగవలెను,” అని ఒక
పర్కటన బయలువెళుళ్ను.
156 యేసు విషయము డా అంతేయైయునన్ది. గోతినుండి అనగా ఆయన
చనిపోయిన చోటినుండి తీయబడెను, మరియు తిరిగిలేచి మహోనన్తుని
కుడిపారశ్ మున రొచ్నియుండెను. “తండియొకక్ అదివ్తీయ కుమారుడు
తపప్, ఏ మనుషుయ్డును, దేవుడిని ఎనన్ చియుండలేదు. మరియు ఆయన
అకక్డినుండి బయలుదేరినపుప్డు, రలు మోగును మరియు పర్తీ మోకాలు
వంగును మరియు పర్తీ నాలుక ఒపుప్కొనును.” డండి, ఆయన ఫలింపజేయు
రాజైయునాన్డు. అపుప్డు ఐగుపుత్ ఏమి చేసెనో డండి, ఒక కరువు రాగా, అది
పర్పంచమంతటినీ కాపాడెను. కావున, ఆ పర్కారమే మనుషయ్కుమారుని రాకడలో
ఉండును. మోకాలు, పర్తీ మోకాలు వంగును మరియు పర్తీ నాలుక ఆయనను
ఒపుప్కొనును.
157 ఆయన రిత్గా సాదృశయ్ములలో పించబడెను, అయితే ఖచిచ్తముగా
ఆయన ఎపుప్డు వచుచ్ననన్ది దేవుడు ఎరిగియునాన్డు. తాను సరిగాగ్ ఎపుప్డు
వచుచ్ననన్ది ఆయన ఎరిగియుండెను. అంతకుముందు వారెంతమందిని
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కలిగియునాన్ లెకక్లేదు గానీ, ఆయన తన మెసీస్యను కలిగియునాన్డు.
రాబోవుదానిని ఆయన వారికి సాదృశయ్ములుగా పించెను.
158 ఏమి సంభవించనునన్దని, ఆయన ఆ ఏడు సంఘ కాలములను మనకు

పించినటేల్ అది ఉనన్ది. పర్పంచమునకు పించడానికి దానియొకక్
పర్తయ్కష్తలో, ఆయన అకక్డ ఆ వెలుగును పెటిట్నపుప్డు, ఏమి సంభవించునని
ఆయన పించెనో సరిగాగ్ అటేల్ ఉనన్ది. ఆ కాలముగుండా అకక్డునన్ ఆ
ఏడుగురు వరత్మానికులను బయలుపరచుటకు ఆయన ఆ ఏడు తలను
పంపి, మరియు ఆ వదిలిపెటట్బడిన వాటిని పించి, ఒకొకక్ రోజు, ఒకొకక్ త
వచిచ్ మరియు ధర్ వదిలిపెటిట్నవాటిని, వెసీల్ వదిలిపెటిట్నవాటిని మరియు
పెంతెకోసుత్ వదిలిపెటిట్నవాటిని బయలుపరచుచునపుప్డు, అదంత అకక్డ
పర్దరిశ్ంచబడినది. మరియు సరిగాగ్ ఈ గొపప్ షాలోమ్ యొకక్ ఛాయ మరియు
మాదిరిలోనేయై యునన్ది, యెహోవా, యావె. శారా? ఖచిచ్తంగా. దానిని
ఆకాశములోకి విసిరెను, మరియు అదిగో యాంతిక నేతర్ము దాని పటమును
తీయడం జరిగినది. శారా? పర్భువునకు ధనయ్వాదములు!
159 షాలోమ్! సమాధానము! అలసిపోకుడి, యేసు ఇచచ్ట ఉనాన్డు.
ఆయనయొకక్ గొపప్ వెలుగు మనయొదద్కు వచెచ్ను, మరియు దానికై, అనగా
ఆయనయొకక్ వాకయ్మునకై, ఆ గొపప్ మరమ్మునకై మనము కృతజఞ్తలు
చెలిల్ంచుచునాన్ము, అవునండి. అపుప్డు చేసినటేల్ అదే కారయ్మును చేయుచు,
ఈనాడు తనను తాను పర్తయ్కష్పరచుకొను ఆయన ఇచచ్ట ఉండియునాన్డు.
సరిగాగ్ అటేల్ చేయు , అదే కారయ్మును చేయుచునాన్డు.
160 మనము కాలపు జీవులమైయునాన్ము. ఆయన నితుయ్డైన దేవుడైయునాన్డు.
మనము మనకుమనమే తొందరపడుతుంటాము, ఏదైనా భినన్ంగా
చేయుటకు మనము పర్యతిన్సుత్ంటాము, “ఓహ్, దీనిని చేయవలసియునన్ది.”
గురుత్ంచుకొనండి, దాని రిచ్ ఆయనకు అంతా తెలియును. అది ఎలాగైనా
జరుగుతుంది. ఆయననే దానిన్ చేయనివవ్ండి. కేవలం మిమమ్లిన్ మీరు ఆయనకు
అపప్గించుకొనండి.
161 పైకి డండి, మరియు పర్భువుయొకక్ ఆనందముతో పర్కాశించుడి, ఈ
దినమును చుటకు మీ కనున్లు తెరవబడినందుకు, మీరు భాగయ్వంతులైన
పర్జలైయునాన్రని తెలుసుకొనండి. భవిషయ్తుత్ విషయమై ఆయనయందు
నమిమ్కయుంచండి. గడిచిన దినములలో ఆయన తన వాకయ్మును
నిరాధ్రించుటను మీరు సియునాన్రు. గతంలో తన వాకయ్మును నిరాధ్రించి,
మరియు ఈ ఇతర కారయ్ములనిన్యు సరిగాగ్ మనము జీవిసుత్నన్ ఈ ఘడియకు,
ఈ ఏడవ త వరత్మానం వరకు పర్తీది ఖచిచ్తంగా జరుగునటుల్ చేసి, మి
మీదను, ఆకాశములోను వాటిని పించి మరియు ఎలాంటి తొటుట్బాటు
కలుగకుండునటుల్ దానిని డు విధములుగా తెలియజేయబడునటుల్
చేసిన ఆయనే, గురుత్ంచుకొనండి, తాను మరలా వసాత్డని ఆయన వాగాద్నం
చేసియునాన్డు. హలెల్ యా! ఆ వాకయ్ము తపప్కుండా ని పించబడుతుంది.
రెండు వేల సంవతస్రాల ఎదురు పుతో, దేవునియొకక్ వాగాద్న వాకయ్ము ఉనన్ది,
ఆయన సమయానికి వచేచ్సాత్డు! అలసిపోకుడి, ఆయన ఇచచ్ట ఉంటాడు. పర్తీ
కాలములో ఆయన తన వాకయ్మును ని పించినటేల్, ఆ సంఘకాలములు
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మరియు ఏడవ వరత్మానము దావ్రా మన పర్భువు బయలుపరచబడుట
మరియు మొదలుగునవి అదే విషయమును పించుచునన్వి. దేవుడు దానిని
బయలుపరచి, దానిని పర్తయ్కష్పరచి మరియు దానిని ని పించియునాన్డు.
మరియు ఈనాడు మన మధయ్లో, ఆయన ఇకక్డ మనతో తనను తాను

పించుకొని, మరియు ఆయన వాకయ్మును ని పించి మరియు
నిరాద్రించెను. ఆయన అలాగే చేయును!
162 ఒక వెయేయ్ండల్ పరిపాలన ఉండును. అకక్డ వృదుధ్లు సదా యౌవనసుథ్లుగా
ఉందురు. వాయ్ధి గతించిపోవును మరియు మరణము ఇక ఉండదు. వారు
ఇండుల్ కటుట్కొని, వాటిలో కాపురముందురు. వారు దాకాష్ తోటలు నాటుకొని
మరియు వాటి ఫలములను అనుభవింతురు. వారు నాటుకునన్ వాటిని వేరొకరు
అనుభవించరు (అతని కుమారుడు దానిని తీసుకొనును), అతని కుమారుడు
తనయొదద్నే జీవించును. అతడు నాటిన దానిని వేరొకరు తినరు, చనిపోగా
వేరొకరు దానిని తీసుకొనరు; కానీ అతనే అకక్డ జీవించును. ఆమేన్. తోడేలు
మరియు గొరెపిలల్ కలిసి మేయును. మరియు సింహము ఎదుద్వలె గడిడ్ తినును,
మరియు ఒక బాలుడు వాటిని తోలును. అకక్డ—అకక్డ నిరోద్షతవ్ముండును.
అకక్డ—అకక్డ—హాని చేయునది ఏది అకక్డ ఉండదు. మనమిపుప్డు
ఏమైయునన్మో దానిని నుండి, దేవుని అమరుత్డైన కుమారునియొకక్ ఆ
మహిమకరమైన పములోకి మనము మారుప్ చెందుతాము. సంవతస్రములు
ఆయనను ఎనన్ తాకలేవు, వయసుస్ ఆయనను ఏమి చేయలేదు,
అతడు దేవుని యొకక్ అమరుత్ డైన కుమారుడు. కావున మనము—మనము
అంతయ్కాలములో ఉనాన్మని మనము ఎరిగియునాన్ము. మనము డలివదద్
ఉండియునాన్ము. ఈ కారయ్ములనిన్యు పరి రణ్ముగా గురిత్ంచబడినాయి, ఆ
పర్కారమే అది మరలా గురిత్ంచబడుతుంది.
163 ఇపుప్డు, భవిషయ్తుత్ ఆయన చేతిలో ఉనన్ది. ఆయన ఎపుప్డు వచుచ్ననన్ది
నాకెటుల్ తెలియును? ఆయన ఎపుప్డు వచుచ్ను? నాకు తెలియదు, కానీ ఆయన
ఇచచ్ట ఉంటాడు. అది నిజం. ఫలాన మరియు ఫలానావి ఆయన ఎపుప్డు
చేయును? శాపము మిని ఎపుప్డు వదిలిపోవును? దేవుని పేమయొకక్
ఈ ధనయ్కరమైన పర్తిబింబాలైయునన్, ఈ చెటుల్ మరియు పువువ్లు మరియు
మొదలుగునవి అమరత్ ముగా ఎపుప్డు పెరుగును? నాకు తెలియదు, కానీ
అవి పెరుగును. మనుషుయ్ల హృదయములయొకక్ పర్తిబింబములనిన్యు
జీవించవలెననన్ కోరికతో ఉండుటయు, మరియు వైదయ్శాలలు, వైదుయ్లు
మరియు శసత్చికితస్లు, ఏడుప్లు మరియు దుఃఖము, ఇవనిన్యు ఆగిపోయి,
యేసుతో ఒక వెయియ్ షాలోమ్ సంవతస్రముల, ఒక మహిమకరమైన పరిపాలన
ఎపుప్డు జరుగును? అది ఎపుప్డు జరుగును? నాకు తెలియదు. అది అకక్డ
ఉండునని ఆయన చెపెప్ను. ఆయన దానిని ఎటుల్ చేయబోవుచునాన్డో
నేనెరుగను, అయితే నీతి రుయ్డు తన సవ్సథ్త రెకక్లతో ఉదయించినపుప్డు
ఆయనయొకక్ పలుకబడిన మాట ని పించబడుతుంది. మరియు ఆ సవ్సథ్త
విషయమైతే, ఎవరికైనా ఒక వాయ్ధి వచిచ్ మరియు అది వారియొదద్ నుండి
తీసివేయబడుతుందని, మీరు అనుకునన్టుల్ ఒక భౌతిక సంబంధమైన సవ్సథ్త
ఉండదు. ఆయన ఇపుప్డు సాదృశయ్ముగా చేయుచునన్ది అదేయైయునన్ది.
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అయితే జీవపాణియంతయు మారచ్బడును! ఈ మరత్ మైనది అమరత్ తను
ధరించుకుంటుంది. ఈ వృదాద్పయ్ము యౌవనములోకి కుతుంది. ఆమేన్. సరి,
అదెటుల్ండును? నాకు తెలియదు, కానీ అది అకక్డుండును.
164 నేను వృదుద్డనగుచునాన్ను. ఈ ఏపిల్ 6వ తారీకును చుటకు పర్భువు
నాకు అనుమతించినయెడల అపుప్డు నేను ఈ సంవతస్రము, యాభై-ఐదు
ఏండల్ వృదుద్డనగుదును. అయితే నేను…నేను మరలా ఒక బాలుడిగా అవడానికి
వెనుకకు వెళళ్గోరడంలేదు. నేను ఏ ఉదేద్శయ్ం కొరకైతే వచాచ్నో, ఆ గురియొదద్కే
నేను పరిగెతత్గోరుచునాన్ను. ఇపుప్డు దాదాపు ముపెప్ సంవతస్రాలుగా నేను ఈ
పర్సంగ వేదిక వెనుక నిలబడాడ్ను, ఒక ఇరవై సంవతస్రాలు, దాదాపు ఇరువది-
ఒకటి, ఇరువది-రెండు సంవతస్రాల చినన్ పిలల్వాడిగా ఉనన్పప్టి నుండి, నేను
ఈ వరత్మానమును పర్కటించుటకు పర్యతిన్ంచాను. మరియు నా శకిత్నంతయు
దానికై ధారపోసాను. నా భుజములు వంగిపోయినను, మరియు నా జుటుట్
తెలల్బడి రాలిపోవుచునన్ను నేను తిరిగి దానివైపు డను, నేను మరలా
వాటిని పొందెదను. “నీ తల వెం కలలో ఒకటైనను నశించిపోదు మరియు
అంతయ్దినములలో నేను మరలా వాటిని లేపెదను,” అని ఎకక్డైతే దేవునియొకక్
ని పించబడిన వాకయ్ం చెబుతుందో, ఆవలినునన్ అటిట్ దినముకొరకు నేను
ఎదురు చుచునాన్ను. ఆయన దానిని ఎటుల్ చేయబోవుచునాన్డు? నాకు
తెలియదు. కానీ నేను నముమ్దును…
165 ఈ తన సంవతస్రము, అది దేనిని పటుట్కొనియునన్దో నేనెరుగను,
కానీ ఆయన దానిని పటుట్కునాన్డని నేనెరుగుదును. అదియే ఈ తన
సంవతస్రమునకు నా నిరీకష్ణయైయునన్ది. ఆయన వచుచ్చునన్యెడల,
ఆమేన్. ఆయన రానియెడల, ననున్ బర్తకనిసేత్ నేనింకను పని చేయు నే
ఉందును. భవిషయ్తుత్ రిచ్ నేను కేవలం ఆయనయందే నమిమ్క యుంచెదను.
అదేమైయునన్దో నేనెరుగను, దాని కొరకు నేను కేవలం ఆయనయందే నమిమ్క
యుంచెదను. ఆయన తన వాకయ్మును ని పించుటను మీరు సియునాన్రు,
గనుక అది నెరవేరచ్బడనైయునన్దని మీరెరిగియునాన్రు. ఆయన వాకయ్ము!

“బెనాహ్మ్ సహోదరుడా, దానిని నీవెటుల్ పొందెదవు?” అని మీరు
అనవచుచ్ను.
166 మంచిది, ఒక నిమిషము సరిగాగ్ ఇకక్డ మీకొక ఆలోచనను ఇవవ్నీయండి.
ఒక సవ్రసమేమ్ళనము అనగా ఏమిటో మీకు తెలియునా? మీకు తెలియునని
నేనెరుగుదును. అది ఒక సంగీతము, అది ఒక నాటిక. డండి, వారు దానిని
పర్దరిశ్ంచెదరు.
167 చినన్ పిలల్లైన మీరు, ఇపుప్డు మీరు దానిని అరధ్ం చేసుకొనెదరు.
మీకు జాఞ్పకమునన్దా—పాఠశాలలో, మీరు దీనిని కలిగియుంటారని నేను
నముమ్చునాన్ను…ఈ చినన్ రషయ్న్ సింఫోనీ, కొనిన్సారుల్ వారు—వారు
డర్ముమ్లపై పర్దరిశ్ంచుదురు; దానిని ఏమని పిలుసాత్రో మీరెరుగుదురు, అది…
అడవులోల్ ఉనన్ ఆ—ఆ చినన్ వడర్ంగి పిటట్ను రిచ్యేగదా, మరియు వారు
అటుఇటు తిరుగుచు; ఆ డర్ముమ్లను మరియు వాటిని వాయించుచుందురు.
మరియు వారు దానిని వాయించుచుండగా, ఆ సవ్ర సమేమ్ళనము దావ్రా
వాటనిన్ంటిని మీరు వింటారు. నేను దానియొకక్ పేరు మరిచ్పోయాను, “పీటర్
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అండ్ ది వుల్ఫ్”. అది సరియే, “పీటర్ అండ్ ది వుల్ఫ్”. ఇపుప్డు, అది—అదొక
రషయ్న్ వారి సవ్ర సమేమ్ళనమైయునన్ది. డండి వారు—వారికి చినన్—
ఆ చినన్ పకుష్లు, అకక్డ శబద్ం చేయుచు ఎగరవు గాని, వారే ఆ డర్ముమ్ల మీద
వాయించెదరు [సహోదరుడు బెనాహ్మ్ ఒక చెకక్పై తటుట్చునాన్డు—సంపా.],
మరియు పిదప [సహోదరుడు బెనాహ్మ్ దేనినో తటుట్చునాన్డు], మరియు ఆ
డర్ముమ్ల మీద వాయించుచు మరియు ఆ శబద్ములను మరియు మొదలుగునవి
చేయుదురు. అది వాయించబడుతుంది, అది పర్దరిశ్ంచబడుతుంది. తదావ్రా,
సహోదరుడు బెనాహ్మ్ దేనిని చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచుచునాన్డో మీకు
అరధ్మవుతుంది. శారా?
168 ఇపుప్డు పెదద్లైన మీకు చెపుప్చునాన్ను, లేఖనము దేవుని యొకక్
సవ్రసమేమ్ళనమైయునన్ది. అవును. హలెల్లుయా! కేవలం ఆ సవ్రకరత్కి మాతర్మే
వాసత్వంగా దాని అరధ్మేమిటనన్ది తెలియును మరియు వినుచునన్వారికి, అనగా
ఆ నాటిక ఏమైయునన్దని తెలుసుకొనుటకు ఆసకిత్ కలిగియునన్వారికి ఆయన
దానిని బయలుపరచును. అయితే మీరు మొదటిగా ఒక సవ్రసమేమ్ళనము

రిచ్ తెలుసుకొనవలసియునన్ది, డండి. అది కేవలం మీరు ఏదో
చునటువంటిది కాదు, అది ఆ—ఆ వాకయ్ము, సంగీతము యొకక్
డలిలు మారుటయైయునన్ది. అది విసిరివేసుత్ంది; కొంత సమయము అది

కాసేపటి వరకు ఈ పర్కక్గా వెళుత్ంది, ఒక ఫలానా తాళం వేయబడుతుంది,
కొదిద్సేపటి తరావ్త అది మొతత్ం మారిపోతుంది. అదేమైయునన్ది? దానిని
అరద్ముచేసుకోలేని లేదా దాని రిచ్ అసలేమీ తెలియనివారై, దానియందు ఆసకిత్
లేనివారైన మీకు, అది కేవలం ఒక పెదద్ ధవ్నిగాను, ఒక గలిబిలిగాను ఉంటుంది.
కానీ దాని రిచ్ తెలిసినవారికైతే, వారు దాని కొరకు కనిపెటుట్చునాన్రు, అది
వచుచ్చునన్దని వారు ఎరిగియునాన్రు. హలెల్ యా!
169 కావున దేవుని వాకయ్పు సవ్రసమేమ్ళనం యొకక్ ఈ సవ్రసమేమ్ళనపు
సమయాలను మనము కలిగియుంటాము, తదావ్రా ఆ నాటిక మొతత్ం
మారుతుంది. మీరు ఎవరైతే ఆసకిత్ కలిగియునాన్రో, ఆ మారుప్ కొరకు
వినండి. అది సమీపించుచునన్దని మీరెరుగుదురు. ఆ డర్ముమ్లు ఏ విధంగా
మోగుచునన్వో మీరు వినుచునాన్రు, ఆమేన్, ఏదో సంభవించుటను
కోరుచునాన్రు. ఇది ఒక మారుప్ అని మీరెరిగియునాన్రు, డండి, అది కొనిన్
నిమిషాలలో ఒక పేలుడులోనికి బర్దద్లవవ్బోవుచునన్ది. శారా? మరియు మీరు
దాని కొరకు కనిపెటుట్చునాన్రు గనుక, ఆ డర్ముమ్లు ఏ తాళములో మోగుచునన్వో
మీరు చెపప్గలరు. ఓ దేవా! ఇపుప్డు ఆ డర్ముమ్లయొకక్ ముగింపును మీరు
వినగలిగినటల్యితే, “మరియు అంతయ్ దినములలో ఈలాగున సంభవించును!’’
అని పరలోక వాకయ్పు సంగీతముయొకక్ పర్తిధవ్ని దానికదే పాడుటను, మీరు
వినగలిగితే బాగుండును. దేవుడు పర్దరిశ్ంచుచునన్ తన గొపప్ నాటికయొకక్
సవ్రసమేమ్ళనము, డలివదద్ ఆయనయొకక్ సవ్రసమేమ్ళనము, ఆయనను
మారిచ్వేసుత్ంది. ఆ సవ్రకరత్ మరియు ఆసకిత్ కలిగియునన్వారు, ఆ మారుప్
కొరకు వింటారు. మనకు ఈ విషయమంతా దాని కొరకేయైయునన్ది, మనం
వినుచునాన్ము, మనం కనిపెటుట్చునాన్ము. ఆయన పర్తయ్కష్మైన పర్తీసారి ఏదో
జరుగుతుంది, సమయం సమీపించడానిన్ మనం సుత్నాన్ము. ఇటీవల
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కాలంలో ఆ సంఘకాలములు గీయబడినపుప్డు డా మనం శాము, మనం
వినియునాన్ము. అది సరిగాగ్ వాకయ్ముతో ఉండుటను, ఆ వాకయ్ముతో తాళము
వేయబడుటను మనం సియునాన్ము. కొదిద్సేపటి తరావ్త ఏమి జరిగినది?
సవ్యంగా ఆయనే వచిచ్, మరియు దానిని ని పించెను.
170 “ఏడవ త పలుకు దినములలో,” అని వాకయ్ము చెపుప్టను మనం
వినియునాన్ము. సంఘకాలములో, “ఏడవ త యొకక్ వరత్మానము చివరి
వరత్మానముగా ఉంటుంది.” అని ఆయన చెపెప్ను. మరియు పిదప, ఓహ్,
ఇచచ్ట పర్కటన 10 లో మనమిటుల్ కనుగొంటాము, “ఏడవ త యొకక్
వరత్మాన దినములలో, దేవుని మరమ్ములు సమాపత్మగును,” ఆ ఏడవ ముదర్
దాని సాథ్నమునకు తీసుకురాబడుతుంది. అది అచచ్ట ఉండవలసియునన్ది.
పిదప ఒకక్సారిగా, అది జరుగుచునన్పుప్డు, ఒక దరశ్నము తెరవబడి,
ఇటుల్ చెపప్బడినది, “ సాన్ కు వెళుళ్ము, ఈ సమయమున ఒక గొపప్
శబధ్ము సంభవించును తదావ్రా నీవు సిధ్రముగా గర్హించుచు మరియు అది
పంపబడినదని ఎరుగుదువు. అది దాదాపు మిని కుదిపివేయును.” దాని

రిచ్ మీరందరు ఎరిగియునాన్రు. అది జరుగుటకు కొనిన్ నెలల ముందే, అది
టేపులో రికారుడ్ చేయబడినది. పిదప అది సంభవించినది! తరావ్త ఆకాశంలో
అది పర్తయ్కష్మైనది. “షాలోమ్!” అదేమైయునన్ది? అది ఆ సవ్రసమేమ్ళనం యొకక్
తాళమును మారుచ్టయైయునన్ది.
171 పిదప ఒకసారి ఆయన డవ ఈడుప్ను రిచ్, ఈ ఒకక్ విధానము దావ్రా
అది ఎటుల్ వచుచ్ననియు, పిదప హృదయమును తెలుసుకొనుట దావ్రా, మరియు
తరావ్త ఆ పలుకబడిన మాట దావ్రా అది ఎటుల్ వచుచ్నని ఆయన చెపెప్ను.
172 “నేను తండి యొదద్కు వెళుళ్చునాన్ను గనుక, మీరు ఇంతకంటే గొపప్
కారయ్ములు చేయుదురు,” అని యేసు చెపెప్ను. యోహాను 14, “నేను చేయు
కియలు మీరును చేయుదురు; నేను తండి యొదద్కు వెళుళ్చునాన్ను గనుక
మీరు వాటికంటె మరి గొపప్వియు చేయుదురు.” సరిగాగ్ కొదిద్సేపటి కితం
చెపిప్నటేల్ మరియ ఆయనని యోసేపు కుమారునిగా గురిత్ంపజేయుటకు
పర్యతిన్ంచినపుప్డు, ఆయన ఆమెను సరిచేసేను. ఆయన మాటలు
తపిప్పోజాలవు! ఆయనటుల్ చెపెప్ను, “ఆకాశమును మియు గతించును గాని,
నా మాటలు ఏమాతర్మును గతింపవు.”
173 ఆ సవ్రసమేమ్ళనం యొకక్ తాళము మారుటను, మారబోవుటను మనము
వినుచునన్పుప్డు, అది ఒక డలి సమయమైయునన్ది. ఆయన తాళము
వేయడం మొదలుపెటట్గా—మనము గమనించియునాన్ము. మరియు, “నేను
చేయు కియలను మీరును చేయుదురు. మరి గొపప్వియు చేయుదురు.”
అని మనము సియునాన్ము. “మరి గొపప్వి,” ఆయన దానిని వాగాద్నము
చేసియునాన్డు. అది ఎటుల్ండునా అని మనము ఆశచ్రయ్పోయాము.
174 అయితే మీరు గమనించారా ఆయన తన మొదటి అదుభ్తమును
చేసినపుప్డు, ఆయన నీటిని తీసుకొని మరియు దానిని దాకాష్రసముగ మారెచ్ను.
అది సరియేనా? ఆయన నీటిని తీసుకొనెను, మరియు అది ఏదో ఒక రోజు
దాకాష్రసముగా మారుటకు సామరధ్ తను కలిగియుండవచుచ్ను, అయితే అది
మొదట నీరైయునన్ది.
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175 మరియు ఆయన ఐదువేలమందికి ఆహారము పెటిట్నపుప్డు, ఆయన
ఏమి చేసెను. ఆ నీటి లాగానే ఆయన దేనినో తీసుకొనెను, ఒక గుడుడ్ నుండి
పుటిట్నదై మరియు ఒకానొక సమయములో ఈదినటువంటి ఒక చేపను
ఆయన తీసుకొనెను, మరియు ఆయన దానిని విరిచెను, మరపుప్డు అసలైన
సృషిట్యైయునన్ దాని మీదుగా మరొక చేప ఎదిగెను. ఒక వితత్నమైయుండి
మరియు ఒకానొక సమయంలో గోధుమయైయునన్టువంటి ఆ రొటెట్ను ఆయన
తీసుకునాన్డు, మరియు ఆయన విరువగా ఆ రొటెట్నుండి, కేవలం ఆ సృషట్ము
అధికమయెయ్ను.
176 అయితే ఆ అడవులలో, ఒక ఉడతను చేయుటకు అచచ్ట ఏమి
లేకుండెను. దానిని కలుగజేయుటకు ఏదియు లేకుండానే, “కలుగును
గాక,” అని పలుకగా అవి కలిగెను. అదేమిటి? అదే యేసు కీసుత్! శారా?
“నేను నా తండియొదద్కు వెళుళ్చునాన్ను గనుక, మీరు ఇంతకంటే గొపప్
కారయ్ములు చేయుదురు.” సృషిట్ంచబడిన దేనినైనా తీసుకొని, దానినుండి
దేనినో బయటకు తీసి మరియు ఒక సృషిట్ని అధికము చేయుట కాదుగాని,
ఖచిచ్తంగా సృషిట్ంచుటయేయైయునన్ది. ఆయన ఆ వెనుక నిలబడి మరియు
“కలుగునుగాక,” అని పలికి మరియు కలుగజేసిన అదే యెహోవాయైయునాన్డని
అది పించుచునన్ది. ఆయన వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడియునన్ది! ఆయన

మి మీద శరీరధారియైనపుప్డు ఆయన తన అసలైన సృషిట్ని తీసుకొని,
దానిని విరిచి, మరియు దానిని విసత్రింపజేసెను. అయితే ఇపుప్డు ఈ అంతయ్
దినములలో, ఆయన మరలా మన మధయ్కు వచిచ్నపుప్డు, కిందకు వచిచ్న అదే
వెలుగు ఇటుల్ చెపెప్ను, “వెలుగు కలుగును గాక,” డండి, ఆయన కేవలం
సృషిట్ని ఉనికిలోనికి పలికెను. “నేను తండియొదద్కు వెళుళ్చునాన్ను గనుక
ఇంతకంటె మరిగొపప్వి మీరు చేయుదురు.” గురుత్ంచుకొనుడి, మనమిటిట్
సమయములయందు ఉండియునాన్ము.
177 “అది ఒక పనికిమాలిన గుంపు” అని వారందురు గనుక లోకము దానిని
గర్హించదు. వారు మెథడిసుట్లు కారు గనుక మెథడిసుట్లు దానిని అరధ్ం
చేసుకోలేరు. వారు బాపిట్సుట్లు కారు గనుక బాపిట్సుట్లు దానిని అరధ్ం చేసుకోలేరు.
అది కాయ్థలిక్ కాదు గనుక కాయ్థలిక్ వారు దానిని గర్హించరు. అది పెంతెకోసుత్
కాదు గనుక పెంతెకోసుత్వారు దానిని గర్హించరు.
178 అయితే యెహోవా కొరకు ఎదురు చువారు, ఎవరైతే ఎదురు

చుచునాన్రో వారు! దాటిపోయిన ఆ నకష్తర్మును రిచ్ ఎరిగినటిట్ ఏ ఒకక్
మనుషుయ్ని చరితర్ను, ఏ పరిశోధనాశాల నుండైనా మనము కలిగిలేము. అయితే
ఆ జాఞ్నులు కొనిన్ వందల మైళళ్ రం, రెండు సంవతస్రాల వరకు దానిని
వెంబడించారు, వారు దానిని గమనించి మరియు దానిని వెంబడించిరి. నా
భావమును గర్హించుచునాన్రా? అది ఆ సవ్రసమేమ్ళనం వినేవారి కొరకైయునన్ది.
179 గురుత్ంచుకోండి, ఆ సంగీత దరశ్కుడు ఆరంభమునుండే అంతమును
ఎరిగియునాన్డు. దాని గురించి ఆయనకు అంతా తెలియును, ఆ కారణముచేతనే
ఆయన దానిని ఇచచ్ట సరిగాగ్ వాసియుంచగలిగెను. ఇపుప్డు మీరు ఆయనతో
పారంభించవలెను, మీరు పారంభించవలెను. మీరు గనుక ఒక సవ్రసమేమ్ళనం
వినగోరినయెడల, ఆ సవ్రసమేమ్ళనంలోని సంగీతమువలెనే మీరు ఆయనతో
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పారంభించుడి. మీరు వినండి, అదేమీ చెపుత్ందో మీరు ఎరుగుదురు, ఆ
సవ్రసమేమ్ళనం ఏమైయునన్దో అది అదేయైయుండబోతుంది, పిదప మీరు
ఆ సంగీతమును వినడం మొదలుపెడతారు. మరియు అదేమైయునన్దో
మీరెరుగుదురు, కావున, “ఇచచ్టనేఫలాన—ఫలానకారయ్ములు సంభవించును,
ఇపుప్డది మారవలసియునన్ది,” అని సరిగాగ్ మీరెరుగుదురు. ఇపుప్డు, అదేమిటో
అసస్లు తెలియకుండా ఊరకే లోపలికి వచిచ్ మరియు రుచ్నన్ వేరెవరికైనా
గాని…అది కేవలం ఒక బుదిధ్హీనపు గుంపువలె, గలగలమనే గోల వలె
అనిపిసుత్ంది. అయితే అదేమిటో తెలిసినవారికి మాతర్ం, అది ఆ సంగీతమును
వాయించినటుల్గాను, ఆ నోటుస్ పర్కారంగా డర్ముమ్లు మోగించినటుల్గాను,
అది—అది రలతో ఊదబడినటుల్గాను, తంబుర మీద మీటబడినటుల్గాను,
ఫిడేలుతో వాయించబడినటుల్గాను, అది—అది ఆ బేసు డర్ముమ్ మీద
వాయించినటుల్గాను, రల చేత మోగించబడినటుల్గాను అది ఉంటుంది.
ఆ సమసత్మును కలిసి తాళములో ఉంటుంది, మరియు అది—ఆ నాటికను
మీ కళుళ్ సుకొని మరియు మీరందులో జీవించగలుగునటుల్ చేసుత్ంది.
హలెల్ యా!
180 మనమిపుప్డు జీవించు , మారుచునన్టువంటి ఈ గొపప్
సవ్రసమేమ్ళనంలో, ఆయన వాకయ్ము తాళము వేయబడుటను మీరు

సినపుప్డు, మానవుడు సంబంధమైన దృషిట్కి తన మరత్ మైన నేతర్ములను
సువేసి మరియు యేసుకీసుత్ యొకక్ సనిన్ధిలో జీవించగలడు. మీరు ఆ

సవ్రసమేమ్ళనంలో పారంభించవలసియునన్ది. మీరు ఆ సవ్రసమేమ్ళనంలో
ఉనన్యెడల మీరు చేయగలిగిన ఒకేఒకక్ విషయమేదనగా, మీరు
పారంభించినపుప్డు మీరు ఆ తాళములోనికి వెళల్నారంభించెదరు. మీరు
దేవుని విషయములో డా చేయవలసింది అదే. మీరు రంగా నిలబడి
మరియు దానిని చుట కాదుగాని మీరు ఆ తాళములోనికి పర్వేశించండి!
మీరు దానిలోనికి ఎటుల్ పర్వేశించుదురు? మీరు ఆ వాకయ్ములో భాగమైనపుప్డు,
దానిలోనికి అనగా, ఆ వాకయ్ము యొకక్ తాళములోనికి జనిమ్ంచెదరు.
181 నాటయ్ములోనికి మీరు వెళాళ్లంటే మీరు ఆ నాటయ్ములో
భాగమైయుండవలసియునన్ది. మీరు ఆసకిత్ కలిగియునన్ దేనిలోకైనా,
ఒక బంతి ఆటలోనికి మీరు వెళాళ్లంటే, మీరు ఆ బంతి ఆటలో
భాగమైయుండవలసియునన్ది.
182 దేవుని యొకక్ సవ్రసమేమ్ళనంను తెలుసుకొనుటకు, మీరు ఆయన
వాకయ్ములో భాగమైయుండవలసియునన్ది. ఆయన యొకక్ సవ్రసమేమ్ళనం
మోగుచునన్పుప్డు, కాలముయొకక్ తాళములో మీరు నడిచిపోవుచునాన్రని
మీరు గర్హించెదరు. ఈ అంతయ్ దినములలో మీరు దానికొరకు వేచి సుత్నాన్రు,
“నేను చేయు కియలు మీరును చేయుదురు; వాటికంటె గొపప్వియు
చేయుదురు.” ఓ, మై! కాలముయొకక్ గొపప్ మారుప్. మనము ఆ తాళములోనికి,
వాకయ్ముయొకక్ తాళములోనికి పర్వేశించుదుము. మనము జీవించుచునన్ ఈ
ఘడియలో ఆయన యొకక్ ఉదేద్శయ్మును కనుగొనండి. ఏ విధంగా…ఆయన
దానిని ఎటుల్ చేయుచునాన్డో, దానియొకక్ తాళములోనికి పర్వేశించండి. మీరు
వాకయ్ములోనికి పర్వేశించినయెడల, ఆయన దానిని ఆరంభములో ఎటుల్ చేసెనో
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మీరు కనుగొనెదరు, అపుప్డు ఆయన దానిని అనిన్వేళలా ఎటుల్ చేయుచునాన్డో
మీరు తెలుసుకొనెదరు.
183 మొదటిసరిగా ఆయన తన వరత్మానమును, ఎటుల్ పంపెను? ఆయన ఏమి
చేసెను? ఆయన మత సంసథ్లతో వయ్వహరించడు. ఆయన ఎనన్ చేయలేదు,
కావున ఇపుప్డు ఆయన అటుల్ చేయడు. మరి అందుచేతనే, ఆ సంఘసమైఖయ్ల
యొకక్ తాళమును మీరు వినుచునన్టెల్తే, మీరు చీకటిలో ఉనన్టెల్యునన్ది.
అయితే మీరు వాకయ్ముయొకక్ తాళమును వినుచునన్టెల్తే!
184 వారు యేసును ఎందుకొరకు చంపారు? “నీవు, మనుషుయ్డవైయుండి, నినున్
నీవు దేవునిగా చేసుకొనుచునాన్వు”.
185 డు రకాల విశావ్సులుమీద నా వరత్మానమును మీరు కలిగియునాన్రు.
ఎటెల్తే ఒకడు అచచ్ట నిలొచ్నియుండి…అకక్డ వేషదారులు ఉండియునాన్రు,
వారు నమిమ్నటేల్ నటించు కొంతకాలము వరకు వెంబడించిరి. మరియు
ఒక దినమున యేసు వారితో ఇటల్నెను, “పరలోకము నుండి వచిచ్న
మనుషయ్కుమారుడే, తిరిగి పరలోకమునకు ఎకుక్టను మీరు చినయెడల
మీరేమి తలంచుదురు? నేను పరలోకమునుండి వచిచ్యునాన్ను, తిరిగి
పరలోకమునకు వెళుళ్చునాన్ను.”
186 అంతేకాదు, “ఇది కఠినమైన మాట” అని చెపుప్ అనేకులు ఆయనను
విడిచిపోయిరి.
187 పిదప ఆయనతో నడుచుచునన్ ఆ డెబబ్దిమంది వేషధారులు అకక్డకు
వచిచ్రి, వారేదైనా కఠినమైన దానిని ఎదురొక్నన్పుప్డు, అది ఫలాన అని
వారు డలేకపోయిరి…వారికి ఆ సవ్రసమేమ్ళనం తెలియదు. ఈ బాలుడే
ఆ యెహోవా అను ఆ వాగాద్నమును వారెరుగకయుండిరి, “ఆలోచనకరత్,
సమాధానకరత్యగు అధిపతి, బలవంతుడైన దేవుడు అని అతనికి పేరు
పెటట్బడును,” మరియు, “నేను ఎకక్డినుండి వచాచ్నో ఆ పరలోకమునకు నేను
ఆరోహణమైనపుప్డు!” అని ఆయన చెపిప్నపుప్డు,
188 “సరి” వారిటల్నాన్రు, “ఇది కఠినమైన మాట. దీనిని ఎవడు గర్హించగలడు?
నీవు కేవలం మానవుడవని మాకు తెలుసు. మేము నీతో కలిసి తింటాము,
నీతో కలిసి పడుకుంటాము, నీతో పాటు అడవులలో ఉనాన్ము, నీతో పాటు
జలముల వదద్ ఉనాన్ము. సరి, నీవు కేవలం ఒక మానవ మా డవైయుండి,
మరియు మనుషయ్కుమారుడు తానెకక్డినుండి వచెచ్నో తిరిగి అకక్డికి
వెళుళ్ను అని అనుచునాన్వా? నీవేమి చెపుప్చునాన్వు? ఇది ఒక కఠినమైన
మాట!” డండి, వారు ఆ తాళమును ఎరుగకయునాన్రు. ఆయన ఆ—ఆ
ఘడియయొకక్ ని పించబడిన వాకయ్పు వెలుగైయునాన్డు గనుక, ఆయన
శరీరధారియైన దేవుడని, ఆ దేవుని వాకయ్పు సవ్రసమేమ్ళనం యొకక్ తాళమును
వారెరుగకపోయిరి. వారు దానిని గర్హింపకయుండిరి. “ఇది కఠినమైన మాట.
దీనిని గర్హించగలవాడెవడు?” అని వారనాన్రు. మరియు వారు మరలిపోయారు.
వారు ఆ తాళమును ఎరుగకయునాన్రు, డండి.
189 పిదప అతడొక తపిప్దమును కనుగొనువరకు వేచియునన్, ఆ వేషధారి లేదా
అవిశావ్సియైన దా అచచ్టుండుటను మనము మరలా గమనించెదము.
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పిదప ఆయన శిషుయ్లవైపు తిరిగెను, కేవలం పనెన్ండుగురు, మరియు దా
వారిలో ఒకడైయునాన్డు, “మీరు డా వెళిళ్పోవలెననియునాన్రా?” అని ఆయన
అనెను.
190 అపుప్డు పేతురు ఇటల్నెను, “పర్భువా, మేము ఎవనియొదద్కు వెళుళ్దుము?
నీవే ఆ సవ్రకరత్వైయునాన్వు.” ఆమేన్. “అది ఎటుల్ జరుగుచునన్దో నీకే
తెలియును. నీవే నితయ్జీవపు మాటలుగలవాడవు. మేము ఎటువైపు
తిరుగగలము? ఒక పరిసయుయ్నిగా ఉండుటకు, లేదా ఒక స ద్కయుయ్నిగా,
లేదా ఒక హేరోదీయునిగా గాని ఉండుటకు మేము తిరిగి వెళళ్లేము”
లేదా ఇంకేవిధముగానైనా ఉండుటకు మేము వెళళ్లేము. “నీవే నితయ్జీవపు
మాటలుగలవాడవు. మేము వెళళ్డానికి వేరే ఏ సథ్లము మాకు లేదు. మేము,
మాకు మేముగా ఈ గొపప్ సంగీత కచేరిలో చేరియునాన్ము. మేమిచచ్ట
ఉండియునాన్ము, మేము వినుచునాన్ము, మరియు మేము తాళములో
ఉండియునాన్ము. నీవే దేవుని కుమారుడవని, శరీరధారియైన యెహోవాయని
మేము నముమ్చునాన్ము. మేము దీని విషయమై నిశచ్యత కలిగియునాన్ము!
ఈ గొపప్ పరీకష్లు మరియు శర్మలు మరియు ఇబబ్ందులు, మరియు మొదలగు
సంగతులేమిటో మాకు తెలియదు, మరియు నీవేమో, నీవు ‘అరిప్ంచబడుటకు
వెళుళ్చునాన్వని’ మరియు దీనినంతటిని, దానినంతటిని, ఇతర విషయములను,
మరియు ‘ డవ రోజున,’ అని ఈ విషయములనిన్టినీ చెపుప్చునాన్వు. మేము
దానిని గర్హింపకయునాన్ము. అయితే, మేము దేవునియొకక్ సవ్రసమేమ్ళనం
వినుచు లోపల ఉనాన్ము, మేము దానిలో ఒక భాగమైయునాన్ము. మరియు
తరావ్త ఏమి జరుగునో చుటకు మేము వేచియునాన్ము, మరియు మేము
నినున్ అతయ్ంత సమీపంగా వెంబడించుచునాన్ము.” ఓ, మై! నేను దానినే
చేయగోరుచునాన్ను. వాగాద్నము.
191 ఆయనెటుల్ పారంభించెను? సరిగాగ్ ఆరంభంలో ఆయన చేసినటేల్ చేసెను.

శారా? ఆయన ఎనన్ తనయొకక్ వరత్మానమును ఒక మతసంసథ్కు
పంపలేదు. ఆయన ఎనన్డును తన గుంపుకు ఒక వరత్మానమును పంపలేదు,
ఆయన ఒక మనిషిని పంపెను. నోవహు దినములలో, అది నోవహుయై
యునాన్డు. మోషే దినములలో అది మోషేయై యునాన్డు.
192 ఒకసారి ఇతరులు ఇటుల్ తలంచి, వారు ఇటల్నాన్రు, “సరి, సమాజంలో
నీవొకక్డివే పరిశుదుధ్నివనన్టుల్ చేసుకొనుచునాన్వు,” దేవుడు దానిని సెను.
193 మోషే పర్భువుయొదద్కు వెళిళ్, “నేను దీనిని చేసియునాన్ను. ఏమి—నేనేమి
చేయవలెను?”
194 ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “వారినుండి నీవు వేరగుము. ఆ మిగతా
విషయమును నేను సుకొందును. నేను నినున్ పంపియునాన్ను. అది నా
బాధయ్తయైయునన్ది.” మరియు ఆయన మిని తెరువగా, అది కోరహును
మరియు ఆ గుంపంతటిని మింగివేసెను. ఎలల్పుప్ అంతే.
195 యోహాను మరియు యేసు ఒకే సమయంలో ఉండవలసినవారు
కారు. యేసు…యోహాను పైకి సినపుప్డు అతడిటల్నెను, “ఇపుప్డు నేను
తగగ్వలసియునన్ది, ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది. ఆయనే నిరాధ్రించబడిన ఆ
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వెలుగైయునాన్డు.” ఆ విధంగానే పరి రణ్మైన నిరాధ్రణ వచుచ్టను అతడు
కనుగొనువరకు ఈ వెలుగు డా అటేల్ కొనసాగును. అది సరి. అది నిజము.
196 ఆయన ఆరంభమున ఉనన్టుల్గానే ఉనాన్డు. మీరు ఆరంభించేది,
దేవుడేమైయునాన్డని మీరు నేరుచ్కొనుటను ఆరంభించేది ఆ
విధంగానేయైయునన్ది. ఆయన ఇచచ్ట మి మీద ఉనన్పుప్డు ఏమి చేసెను?
ఆయన ఎటువంటి జీవితమును జీవించెను? ఆయన ఏకీభవించాడా, ఆయన
రాజీపడేవాడా? ఆయన మతసంసథ్లకు వెళాళ్డా? ఆయన తననుతాను ఎటుల్
గురిత్ంపజేసుకొనెను? “లేఖనములను పరిశోధించుడి! మీరు…వాటియందు
మీకు నితయ్జీవము కలదని తలంచుచునాన్రు గదా, మరి అవే ననున్ రిచ్
సాకష్ మిచుచ్చునన్వి.” డండి, ఈ రోజైనా లేదా ఏ కాలమందైనా అది ఆ
విధంగానే ఉండియునన్ది. మీకు వెలుగు కావాలంటే, ఈ ఘడియయొకక్
లేఖనము ఏమి చెపుప్చునన్దో డండి. అది సరియే.
197 అటువంటపుప్డు, మీరెకక్డ పారంభించెదరు? ఇకక్డ ఒక పాపి ఉనన్టెల్తే,
ఆయనతోపాటు మీరెకక్డైతే మీకు మీరుగా మరణించారని పరిగణించుదురో
అకక్డ ఆ సిలువయొదద్ పారంభించుడి. అపుప్డు మీరు ఆ—గొపప్ నాటికలోనికి
పర్వేశించియునాన్రు. మీరు వినుచునాన్రు, పిదప, దానిని మీ చేతితో
పటుట్కొనియుండగా మీ కాగితమును మీరు గమనించుచునాన్రు, ఆ—ఆ—ఆ
సవ్రసమేమ్ళనం. ఈ సంగతులను చెపుప్నటువంటి ఒక కాగితమును మీరు—మీ
చేతిలో కలిగియునాన్రు, అటుల్ పర్దరిశ్ంచబడునటుల్ ఆ సంగీతములో ఆ మారుప్లు
ఎకక్డ పారంభమవుతాయో అది మీకు చెపుత్ంది, అపుప్డు ఆ పర్దరశ్న ఏమిటో
మీరు చెదరు. దేవుని ఆతమ్ పర్జల మీద కుమమ్రించబడి మరియు ఒక ఫలానా
విషయమును చేయడం మీరు సినపుప్డు, మీరు వెనుకకు సి మరియు
అదెచచ్ట ఉండియునన్దో చెదరు. అది అదేనేమో డండి, ఈ దినమునకు
అది అదే విషయమో కాదో డండి. అంతెందుకు, యేసు వచిచ్నపుప్డు, వారు ఆ
సవ్రసమేమ్ళనం యొకక్ కాగితమును వారి చేతిలో కలిగియునాన్రు. నిశచ్యంగా,
వారు కలిగియునాన్రు.
198 నేను ఆ పదమును సరిగాగ్ పలుకుచునాన్నా? సింఫోనియా? సింపతియా?
నేను సరిగాగ్ పలుకుతునాన్నని ఆశిసుత్నాన్ను. ఆహ-హ. అయితే అపుప్డు నేనటుల్
దాని గురించి ఆలోచించడం జరిగినది. సింఫోనీ? [సంఘములో ఎవరో,
“సింఫోనీ” అని చెపుప్చునాన్రు—సంపా.] సింఫోనీ. అది సరియేనా? మంచిది.
199 ఇపుప్డు, వారి చేతిలో వారొక కాగితమును కలిగియునాన్రు, అయితే
వారేమి చేయుదురు? ఇదివరకే పర్దరిశ్ంచబడిన ఒక భాగము వైపుకు…ఆ
వెనుకటి తాళమువైపు చుటకు పర్యతిన్ంచుచుండిరి. ఈనాడు సంఘములు
చేసేది అదేయైయునన్ది. వారు వెనుకకు సాత్రు, థరు ఏ భాగమును
వాయించాడో సాత్రు; ఆ థరనుల్ దానిని చేసాత్రు. ఆ సంగీతములోని
మారుప్ను వారెరుగరు. దేవుడు ఈ సంగతులను చేయుచుండగా ఈ దినమున
ఆయన ఏమి చేయుచునాన్డనన్ది ఆ థరనుల్, ఎరుగరు. పెంతెకోసుత్ వారు
ఇటల్ందురు, “ఓ, మేము దానిని కలిగియునాన్ము.” యాభై సంవతస్రాల కితం
పర్దరిశ్ంచబడిన కాగితమును మీరు కలిగియునాన్రు. శారా? నిశచ్యంగా.
మనమైతే కేవలం ఈ వాకయ్మును మన చేతులలో ఉంచుకొని, మరియు ఆ
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మారుప్లు ఎపుప్డు సంభవించునో గమనించుదాము, అపుప్డు మనమేమి
చేయుచునాన్మో మనకు తెలియును.
200 ఇపుప్డు, ఆ సిలువ వదద్ ఆయనతో పారంభించుడి: “మారుమనసుస్ పొంది,
పాపకష్మాపణ నిమితత్ము యేసుకీసుత్ నామములో బాపీత్సమ్ము పొందుడి;
మరియు మీరు ఆ సంగీతమును, ఆ ఆదేశమును మీరు పొందుకొనెదరు,”

డండి, “ఆయన వాకయ్ము, ఆ వాకయ్మును పర్తయ్కష్పరచునటిట్ ఆ పరిశుదాధ్తమ్ను
పొందుకొనెదరు.” పిదప ఆ వాకయ్ముయొకక్ తాళముతో దాని గుండా
వెంబడించండి. ఆ ఘడియకు ఆ సంగీతము ఏ తాళము వేసినపప్టికినీ దానితో
తాళము వేయండి. శారా?
201 చాలామంది పర్జలు, “ఎందుకు?” అని అడిగారు. వారు అడిగారు,
కొనిన్సారుల్ ననున్ వారు ఇటుల్ అడిగెదరు, “ఎందుకు? ఈ సంగతులు ఎందుకు
సంభవించాలి? ఏమిటి, ఎందుకు, నాకెందుకు ఇది జరిగినది? నేను ఎందుకు
పారంభించానో మరియు ఇది జరిగినది, మరియు నేను—నేనిచచ్టఈ శర్మను
కలిగియునాన్ను, మరియు ఇది ననిన్కక్డ నిరాశపరచినది, మరియు నేను దీనిని
ఇకక్డ కోలోప్యాను?”
202 కొనిన్సారుల్ “ఎందుకు?” అని నేను అడిగాను. కేవలం ఒక యౌవన
సేవకుడిగా ఉండగానే, మొదట ఆరంభించినపుప్డు, ఎందుకని దేవుడు నా
భారయ్ను నాయొదద్ నుండి తీసుకొనెను, నా కుమారెత్ను నా వదద్నుండి, నేరుగా
నా హృదయములో నుండి తీసుకొనెను? ఆయన దానిని ఎందుకు చేసెను?
నాకు తెలియలేదు ఇపుప్డు తెలియును. నేను కేవలం నా చేతిని ఆయన చేతిలో
ఉంచి మరియు నముమ్చునుంటిని.
203 ఆయన పర్తి డలిని ఎరిగియునాన్డు. ఆ తాళమును…ఆ తాళము
ఎపుప్డు సంభవించవలెనో ఆయన ఎరిగియునాన్డు. మిమమ్లిన్ మలచుటకు
ఏమి అవసరమో ఆయన ఎరిగియునాన్డు, ఆయన ఎటువంటి పదారధ్మును
వాడనైయునాన్డో ఆయన ఎరిగియునాన్డు. శారా? దేవుడు నీతిమంతులైన
వయ్కుత్లను సాధువులుగాను మరియు పర్వకత్లుగాను మలచునది కొనిన్సారుల్
ఆ ఎడారియొకక్ ఆవలి భాగమునేయైయునన్ది. శారా? శారా?
మరకక్డే మనుషుయ్లు కొటట్బడేది. మనుషుయ్లు వాకయ్ములో కొటట్బడెదరు.
వారు ఆ సిదాధ్ంతమును మరియు ఆ చెతత్ంతటినీ వారిలో కలిగియునన్పుప్డు,
వారిని వాకయ్మునొదద్కు రానీయుడి మరియు దేవుడు దానంతటినీ నేరుగా
వారిలోనుండి కొటుట్ను, సరిగాగ్ దీనిలోనికి అనగా ఆయన వాకయ్ముయొకక్ ఆ
గొపప్ సవ్రసమేమ్ళనం లోనికి మలుచును. శారా? మరపుప్డు ఆ వాకయ్ము
ముందుకు సాగిపోవుటను వారు చెదరు.
204 దానియొకక్ తాళము ఎపుప్డు మారవలసియునన్దో దేవుడు
ఎరిగియునాన్డు. ఆ తాళమెటుల్ కొనసాగునో ఆయన ఎరిగియునాన్డు,
అదెటుల్ండునో నాకు తెలియదు గానీ ఆయన ఎరిగియునాన్డు. అదెటుల్
వేయబడునో ఆయనకు తెలుసుగానీ, నాకు తెలియదు. అయితే నేను దానినికక్డ

సి, మరియు, “సరి, అది వచుచ్చునన్ది” అని నేను చెపుప్దును.
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205 “నీతిమంతునికి కలుగు ఆపదలు అనేకములు, అయితే వాటనిన్ంటినుండి
దేవుడు వానిని విడిపించును.” శారా? తన వాకయ్మును అదే తాళములో
ఉంచు , పర్తి కాలములోను, ఆయన వాకయ్పు వాగాద్నముయొకక్
తాళముతో చరితర్ గుండా దేవుడు కదిలి వచెచ్ను, ఆదికాండము నుండి
పర్కటన గర్ంధము వరకును దేవుడు చరితర్ గుండా కదిలి వచిచ్నది ఆ
పర్కారమేయైయునన్ది, ఆయన తన వాకయ్ముతోనే చరితర్ గుండా కదలివచెచ్ను.
అది వాసత్వము, ఎనున్కొనబడినవారికి ఆయన తన వాకయ్మును ని పించుచు,
పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్ యొకక్ తాళముతోనే వచెచ్ను. గురుత్ంచుకొనండి,
ఆయన సంఘము వెలుపటివారిని ఎనన్డు తాకలేదు. అది కేవలం
ఎనున్కొనబడినవారేయైయునాన్రు.
206 ఆ యాజకులవైపు డండి, “ఈ మనుషుయ్డు బయెలెజ్ బు. అతడు
సోదె చెపుప్వాడు, అంతెందుకు, అతడు—అతడు—అతడు వారి మనసుస్లను
చదువుచునాన్డు.” అని అనాన్రు.
207 “దేవుని వాకయ్ము రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడగ్ము కంటెను వాడియైనదై,
హృదయములోని తలంపులను వివేచించును,” అని వారసలు ఎరుగకుండిరి.
మరియు ఆయనే ఆ వాకయ్మైయునాన్డు.
208 అయితే ఆ దినమున ఒక బకెక్టుట్ నీళుళ్ తెచుచ్కోవడానికి ఆ బావినొదద్
నిలబడిన ఈ వేశయ్ మాతర్ం, “నీవొక పర్వకత్వని నేను గర్హించుచునాన్ను. మెసీస్యా
రానునాన్డని మేము ఎరిగియునాన్ము. కొనిన్ వందల సంవతస్రాలు మాకు
పర్వకత్లు లేరు, కానీ మెసీస్యా రానునాన్డని మేము ఎరిగియునాన్ము. మరియు
ఆయన వచిచ్నపుప్డు, ఆయన అదేయై ఉండబోవుచునాన్డు.” అని ఆమె చెపిప్నది.
209 “నేనే ఆయనను” అని ఆయన చెపెప్ను. అంతే చాలును. ఎందువలన? ఆ
తాళము మోగినది! ఆమె ఆ మారుప్ కొరకు అనగా, ఒక సంఘ సంసథ్ నుండి
ఒక నిరాధ్రించబడిన మెసీస్యా కోసం ఆమె ఎదురు చుచునన్ది. మరియు,
“పర్భువైన దేవుడు నావంటి ఒక పర్వకత్ను మీలోనుండి లేపును” అని మోషే
చేత పలకబడిన ఆ మెసీస్యా, ఇచచ్ట నిలబడియుండెను. ఆయన అచచ్ట
ఉండియునాన్డు. ఆ తాళము మారిపోయినది, నిరాద్రించబడిన ఆ వితత్నము
దానిని గురిత్ంచినది.
210 మరియు నిరాధ్రించబడిన, ఆ వితత్నము మీద దేవునియొకక్ నిజమైన
వాకయ్ము పడినపుప్డు, మరియు వాకయ్ముయొకక్ ని పణను వారు

సినపుప్డు, వారు దానిని గురిత్ంచెదరు. వారు వాకయ్ము వైపు చుచునాన్రు,
వారు ఆ డలిని ఎరిగియునాన్రు, వారు కాలమును ఎరిగియునాన్రు, వారు
ఆ మారుప్ను ఎరిగియునాన్రు, ఆ ఘడియలో ఉండవలసిన తాళమును
వారెరిగియునాన్రు. హలెల్ యా! వారికి ఆ తాళము తెలిసియునన్ది, వారికి ఆ
సమయం తెలిసియునన్ది, అది ఎటుల్ ఉండవలసియునన్దో వారెరిగియునాన్రు.

డండి, ఎనున్కొనబడినవారు మాతర్మే దానిని ఎరిగియునాన్రు.
211 ఫిలిపుప్ దానిని సినపుప్డు, అతడిక ఎంతమాతర్ము నిలువలేకపోయెను,
అది మెసీస్యానే అని అతడు ఎరిగియుండెను. కావున అతడు తనతో కలిసి
బైబిలు అధాయ్యనం చేసే ఒక వయ్కిత్యొదద్కు వెళెళ్ను. “నతానియేలు,” అతడిటల్నెను
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“వచిచ్, ఆ మనుషుయ్ని డుము. మేము ఏమి కనుగొనాన్మో వచిచ్ డుము,
మేము నజరేయుడైన యేసును కనుగొనాన్ము. నజరేయుడైన యేసుని మేము
కనుగొనాన్ము, తాను వసాత్డని మోషే చెపిప్న ఆ పర్వకత్ ఆయనేయైయునాన్డు.
మేము ఆయనను కనుగొనాన్ము. మేమాయనను కనుగొనాన్ము.”
212 “అదెటుల్ సాధయ్ము? నేను కేవలం…ఆయన ఎచచ్ట ఉనాన్డు?” అని
అతడనెను. డండి, అతడు… డండి, అతడు ఆ తాళమును సరిగాగ్
ఎరుగకుండెను. వారు అధాయ్యనం చేయుచునాన్రు. అయితే తాను అకక్డికి
వచిచ్నపుప్డు, ఆయన అతనికి చెపెప్ను, అతడిని ఆ వాకయ్మునకు పరిచయం
చేసెను.
213 మరియు అతను అకక్డికి వచిచ్నపుప్డు, యేసు ఇటల్నెను, “ఇదిగో ఇతడు
ఇశాయేలీయుడు,” వెంటనే ఆ తాళము వేయబడటం ఆరంభమయెయ్ను,
ఆ వేదిక మీద లేదా ఆ నేలపైన, ఆ దినమున అచచ్ట ఆ గొపప్ నాటిక
పర్దరిశ్ంచబడుచుండెను. బహుశా యేసు ఒక బండపై నిలబడి, ఆ పర్జలతో
మాటాల్డుచుండెను. మరియు ఫిలిపుప్, నతానియేలును వెంట బెటుట్కొని
వచిచ్నపుప్డు, ఆయన అతనిని చి, “ఇతడు నిజముగా ఇశాయేలీయుడు,
ఇతని యందు ఏ కపటము లేదు,” అని చెపెప్ను.

“రబీబ్, అసలు ననున్ నీవెపుప్డు ఎరిగియునాన్వు?” అని అతడనాన్డు.
214 “ఫిలిపుప్ నినున్ పిలువక ముందే, నీవా అం రపు చెటుట్ కిందనునన్పుప్డే,
నేను నినున్ సియునాన్ను,” అని ఆయన చెపెప్ను. ఓ, మై!
215 అతడు దానిలో భాగమైయునాన్డు! “నీవు దేవుని కుమారుడవు!
నీవు ఇశాయేలు రాజువు!” అని అతడనాన్డు. లోకముయొకక్ ఆ—ఆ
తాళములు ఏమైనపప్టికినీ లెకక్లేదు, మరియు—ఆ సంఘ సంసథ్ల యొకక్
వారి సంబరాలనిన్యు, అవి దేవునియొకక్ సవ్రసమేమ్ళనం కావు. ఆమేన్.
అతడిటల్నాన్డు, “నీవు ఇశాయేలు రాజువు! నీవు అదేయైయునాన్వు! నేను
దానిని చుచునాన్ను. నేను దానిని ఎరిగియునాన్ను.” ఎందువలన? అతడు
ఎనున్కొనబడియునాన్డు. ఆ ఏరప్రచబడిన వితత్నము దానిని ఎరుగును అది,
ఎలల్పుప్ పర్తీకాలములో, వారు దానిని ఎరిగియునాన్రు.
216 మీరిటుల్ అనవచుచ్, “కానీ, బెనాహ్మ్ సహోదరుడా, మా అమమ్ మరియు నానన్
విషయం ఏమిటి, నా జనుల విషయమేమిటి, నా సంఘశాఖ విషయమేమిటి,
ఏమిటి—వారేమి చేయుదురు? వారు ననున్ బయటికి వెళళ్గొటుట్దురు. అది…”
నీవు ముందు డలేనియెడల, పైకి డుము. ఎలాగున నీవు ముందుకు

డ పర్యతిన్ంచకు, నీ చేయి ఆయన చేతిలో ఉంచుము. ఆయనే నినున్
నడిపించనీయుము, ముందుకు డకు కానీ, పైకి డుము. నీవంటావు,
“ఎందుకు—అంతెందుకు, నా పొడవైన జుటుట్ రిచ్, మరియు నేను పొటిట్
దుసుత్లు తీసివేయుట రిచ్, మరియు నేను సంఘమును విడిచిపెటుట్ట రిచ్
ఇతరులు ననున్ ఎగతాళి చేయుదురు.” హా! ఆయన నామము నిమితత్ము
శర్మపడుటయనునది, ఆయనయొకక్ కృపలో ఎదుగుదల నొపుప్లైయునన్వి.
అవునండీ. ఆయన వాకయ్ము నిమితత్ము శర్మపడుట, డండి, అది ఆయన
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కృపలో ఎదుగుదలకు నొపుప్లైయునన్వి. అవునయాయ్! కేవలం గురుత్ంచుకొనండి,
మీకు ఇవవ్బడినది దేవునియొకక్ కృపయైయునన్ది. ఓ, మై!
217 తనకు ఇబబ్ంది కలిగించే, శరీర బలహీనతను తాను కలిగియునాన్డని పౌలు
చెపిప్నటేల్ అది ఉనన్ది, హలెల్ యా. అతనికి…అపవాది—దెబబ్ మీద దెబబ్
వేయుచు, అతడిని నలగగొటుట్చునుండెను. మరియు దానిని తనయొదద్ నుండి
తీసివేయమని, అతడు ముమామ్రు పర్భువును వేడుకొనెను, “ఇది నాకు వదుద్
పర్భువా, దీనిని నా నుండి తీసివేయుము!” అని చెపెప్ను.
218 మరియు పిదప ఒక రాతి పర్భువు అతనితో మాటాల్డెను, సౌలా, లేదా, “పౌలు,
నా కృప నీకు చాలును” అని చెపెప్ను.
219 “అటెల్నచో నా బలహీనతలయందే నేను సంతోషించెదను. దానియందు
నేను సంతోషించెదను. నీవు సవ్సథ్పరచువాడవని నేనెరుగుదును. నీవు రోగులను
సవ్సథ్పరచుటను, మృతులను లేపుటను, దయయ్ములను వెళళ్గొటుట్టను, మరియు
గుడిడ్వారి కనున్లు తెరచుటను నేను సియునాన్ను. కానీ నేను నినున్
వేడుకుంటే, నీ కృప నాకు చాలునని నీవు నాతో చెపిప్యునాన్వు, అటువంటపుప్డు
ననున్ భాదించే ఈ అపవాది, అది—అది నీ కృపలో ఎదుగుదల నొపుప్లైయునన్వి.
కాబటిట్ నేను నా బలహీనతలయందే సంతోషించెదను. ఎందువలన? నాకు
కలిగిన పర్తయ్కష్త వలన నేను అతయ్ధికంగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ము అది
ఉంచబడినది,” అని అతడనెను. శారా?
220 డండి, అతడు—ఇతర శిషుయ్లు కలిగిలేని దేనినో అతడు
కలిగియునాన్డు, అతడు ఆయనను మరణము, సమాధి, పునరుతాథ్నము
మరియు ఆరోహణమైన తరువాత సెను. అతడు ఆయనను సెను. వారిలో
కొందరిటల్నాన్రు, “సరి, నేనాయనతో నడిచాను.” ఆ వీధిలో అందరు అటేల్ చేసిరి.
అయితే ఆయన చనిపోయి, పాతిపెటట్బడి, తిరిగిలేచి, మరియు ఆరోహణమై, ఒక
అగిన్సత్ంభము పంలో తిరిగివచిచ్న తరావ్త, ఆయన పౌలుతో మాటాల్డెను. ఆ
మిగతా వారెవరు కలిగియునన్ దాని కనాన్ ఇది గొపప్దైయునన్ది. ఆమేన్.
221 “నేను హెచిచ్ంచుకొని మరియు గొపప్ సెమినరీలు మరియు
అటువంటివాటిని, మరియు గొపప్ ఇతరమైనవాటిని నిరిమ్ంచకుండునటుల్,
నేను—ఈ పర్తయ్కష్తవలన అతయ్ధికంగా హెచిచ్ంపకుండునటుల్, ననున్
నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ తకు దేవుడు అనుమతించెను” అని
అతడనెను. అతడింకా ఇటల్నాన్డు, “నేనెపుప్డు బలహీనుడనో, అపుప్డే నేను
బలవంతుడను.” ఆమేన్. ఆమేన్. కృపయొకక్ ఎదుగుదల నొపుప్లు! ఆమేన్.
గంటా నలభై ఐదు నిమిషములు గడిచినది గానీ, మనము చాలాసేపు దాని
మీద మాటాల్డుకొనగలము; మరియు—మరియు మనము ఆయన కృపయొకక్
నొపుప్లను భరించుచునాన్ము.
222 ఓహ్, ఆయన ఆ కిల్షట్మైన పరిసిథ్తులను అనుమతించవచుచ్ను. ఆయన
సేవకొరకు మనలను సం రుణ్లుగా చేయునటుల్, మనలను పరీకిష్ంచుటకై ఈ
కిల్షట్ పరిసిథ్తులను ఆయన అనుమతించవచుచ్ను. ఇకక్డునన్ సంఘమా, మరియు
టేపును వినుచునన్వారలారా, ఆయన ఇపుప్డే దానిని అనుమతించవచుచ్ను. మన
ఈ టమునకు డా కిల్షట్ పరిసిథ్తి కలుగునటుల్ ఆయన అనుమతించవచుచ్ను.
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223 ఆయన దానియేలుకు చేసినటేల్యైయునన్ది. ఆయన ఒక దినమున
దానియేలుకు ఒక చినన్ కిల్షట్ పరిసిథ్తిని కలుగజేసెను. అతడు బబులోనులో ఒక
గొపప్ వయ్కిత్యని మీకు తెలియును. ఆయన రాజును అతనికి వయ్తిరేకముగా
మారిచ్ మరియు అతనిని సింహపు బోనులో పడవేయునటుల్ చేసెను. అది కేవలం
ఆయనను పరి రుణ్నిగా చేసెను. నిశచ్యంగా చేసెను!
224 మండుచునన్ అగిన్గుండములోనికి హెబీ పిలల్లు వెళుళ్నటుల్ అనుమతించెను.
వారాయన వాకయ్ము కొరకు నిలబడుటకు తీరామ్నించుకొనిరి!
225 ఆయన వంకర మాటలను అనుమతించవచుచ్, పొడవైన జుటుట్ను
కలిగియునన్ందుకు మిమమ్లిన్ సి వారిని నవవ్నీయండి, మీరు ఒక పరిశుదధ్—
గుండాయిగా లేదా ఇంకా అటుల్ ఎందుకు మారారని చెపిప్నందుకు మిమమ్లిన్

సి వారిని నవవ్నీయండి. అది బహుశా, వారు బహుశా మిమమ్లిన్ నవువ్ల పాలు
చేసెదరు…దానిని బటిట్ వారు మిమమ్లిన్ సి నవవ్వచుచ్ను, అది, అది, అది
మంచిదే. అది ఒక కిల్షట్మైన పరిసిథ్తైయునన్ది, అది ఒక చినన్ డలియైయునన్ది.
అది దేనినో ఋజువు చేయుటకైయునన్ది.
226 డండి, ఆ కిల్షట్మైన పరిసిథ్తి వాకయ్ముపై నిలబడియునన్ ఆ హెబీ పిలల్లకు
చేసిన ఒకే ఒకక్ విషయమేదనగా, అది కేవలం వారి కాళళ్కి మరియు వారి
చేతులకు ఉనన్ కటల్ నుండి వారిని విడిపించెను.
227 మరియు కొనిన్సారుల్ లోకముయొకక్ బంధకాలను మన నుండి బర్దద్లు
చేయడానికి కఠినమైన శర్మలు అవసరమైయుండును. మీకు తెలియునా,
కొనిన్సారుల్ లోకము నుండి మిమమ్లిన్ బయటకు తీయడానికి దేవుడు ఒక
చినన్ శర్మను అనుమతించి, మనమేమి చేయుదుమా అని చును. లేదా
ఇంకో మాటలో చెపాప్లంటే, మీకొక చినన్ శర్మను అనుమతించి ఆ మతసంసథ్
నుండి, మరియు “మెథడిసుట్వారు మాతర్మే, బాపిట్సుట్వారు లేదా పెంతెకోసుత్వారు
లేదా వారు—ఆ గుంపువారు మాతర్మే దానిని కలిగియునాన్రు. దానిని
మా సంఘం నమిమ్నటుల్ నమమ్కపోతే, మీరసలు దానిని నమమ్నటేల్,” అనే ఆ
ఆలోచన నుండి మిమమ్లిన్ బయటకు వెళళ్గొడతాడు. కొనిన్సారుల్ ఆయన
ఒక చినన్ శర్మ కలుగుటకు అనుమతిసాత్డు. బహుశా ఒక వాయ్ధిగర్సుత్రాలైన
బిడడ్ను మీరు కలిగియుండవచుచ్ను. సరిగాగ్ మరణము సమయములో ఏదో
సంభవించవచుచ్ను. బహుశా మీయొదద్ నుండి ఎవరైనా తీసివేయబడుట
లేదా అటువంటిదేదో జరగవచుచ్ను. అది ఏమి చేయుటకైయునన్ది? మిమమ్లిన్
బయటకు విడిపించి, మీ కళుళ్ తెరిచి మీకు దేనినో పించుటకేయైయునన్ది.
కొనిన్సారుల్ బహుశా నీవు విమరిశ్ంచడానికి వచిచ్యుండవచుచ్ను. బహుశా
ఈ టేపును నీవు కేవలం విమరిశ్ంచడానికే వినుచుండవచుచ్ను. మిమమ్లిన్
బంధించియుంచిన ఈ లోకపు కటల్ నుండి మిమమ్లిన్ విడిపించడానికే బహుశా
దేవుడటుల్ చేయుచుండవచుచ్ను.
228 నదిలో మునుగుచునన్ ఒక వయ్కిత్వలె అది ఉనన్ది, ఆ మనిషిలో నుండి మీరు
నీళుళ్ బయటకు తీయగలుగుటకు ముందు మీరు ఆ వయ్కిత్ని ఆ నదిలో నుండి
బయటకు తీయవలసియునన్ది. అది వాసత్వం. మొదటగా మీరు అతనిని ఆ నదిలో
నుండి బయటకు తీయవలసియునన్ది, పిదప అతనిలో నుండి నీళళ్ను బయటకు
తీయగలరు. కొనిన్సారుల్ దేవుడు ఆ విధంగానే చేయవలసియుంటుంది.
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దానిని చేయుటకు ఆయన డలిలను, కిల్షట్ పరిసిథ్తులను అనుమతిసాత్డు.
ఆయనయొకక్ వాగాద్నములపై, వాకయ్ముపై నిలిచియుండుడి, ఏలయనగా అవి
ఎనన్టికి తపిప్పోవు. భవిషయ్తుత్ అనేది, ఆయన చేతిలో ఉనన్ది. వారు చేసినటేల్
నిలబడండి, అసలు—అసస్లు వదిలేయకండి.
229 అబర్హాము, తన కిల్షట్ పరిసిథ్తులలో, ఎచచ్టనుండైతే అతడిని
పొందుకునాన్డో, అటిట్ మృతులనుండి తన కుమారుడిని దేవుడు లేపగలడని
ఎరిగియునాన్డు. అబర్హాము తనయొకక్ కిల్షట్ పరిసిథ్తికి వచిచ్యుండెను.
మరియు అతడు దేవుని నమిమ్ మరియు దేవునియొకక్ అదుభ్తములనిన్యు

సిన తరావ్త, ఇరవై ఐదు సంవతస్రములు ఒక పిలల్వాని కొరకు, ఒక వాగాద్న
కుమారుని కొరకు అతడు వేచియుండెను, మరియు పిదప అతడు దేని కొరకైతే
వేచియుండెనో, దానినే వెళిళ్, బలిగా అరిప్ంచమని దేవుడతనితో చెపెప్ను.
మై, ఓ, మై, ఎటువంటి సమయము! అయితే అబర్హాము సందేహపడెనా?
రోమా పతిక 4వ అధాయ్యం చదవండి, “అతడు ఢీగా విశవ్సించెను” అని
చెపప్బడినది. ఆమేన్. దేవుడు దేనిని వాగాద్నం చేసెనో, దానిని చేయుటకు దేవుడు
సమరధ్వంతుడని అతడు ఢీగా విశవ్సించెను. ఆమేన్. ఆయన ఆ కిల్షట్పరిసిథ్తిని
అనుమతించెను. డండి, ఆయన మృతులను లేపగలడని అబర్హాము దావ్రా
మనకు పించుచుండెను.
230 “మృతులలో నుండి ఒకనిని పొందుకునన్టుల్ నేను అతనిని పొందెదను,”
అని అబర్హాము అనెను. శారాయొకక్ గరభ్ము మృతమైనది, శారా గరభ్ము
మృతతులయ్మైనది; మరియు అతను, అతని శరీరము మృతతులయ్మైనది,
అతడు ఒక వృదుధ్డు. బిడడ్కు ఆహారమిచుచ్టకు ఆమెకు పాల నరములు డా
లేకుండెను. మరియు వారు…సరి, అచచ్ట ఏమి లేకుండెను. మరియు
అతడు సవ్యంగా మృతతులుయ్డుగా ఉండెను, మరియు ఆమె గొడాలైయుండెను.

శారా? అసలకక్డ మారగ్మే లేకుండెను. మరియు మృతులలో నుండి ఒకనిని
పొందినటుల్ ఆయన అతడిని పొందుకొనెను, అతడిటుల్ చెపెప్ను, “దేవుడు దానిని
చేయగలిగినయెడల, దేవుడు ఇతణిణ్ మృతులలో నుండి డా లేపగలడు.
ఎటల్నగా అదే దేవుడు బిడడ్ పుడతాడని నాకు చెపప్గా నేను నిలబడితిని మరియు
అది జరిగినది, మరి ఆయనే మృతులలో నుండి అతణిణ్ లేపగలడు.” ఏలయనగా
ఆయనను పేమించువారికి మేలు కలుగుటకు ఆయన సమసత్మును సమ డి
జరిగించును. ఆమేన్.
231 అంతయ్ దినములలో ఈ సంగతులు జరుగునని దేవుడు వాగాద్నము
చేయగా అది జరుగుటను మనము శాము! ఆయన ఒక కుమారుని
వాగాద్నము చేసేత్, మరి ఆ కుమారుడు వచెచ్ను; లేఖనము దావ్రా మనం సుత్నన్
ఈ కారయ్ములనిన్ంటిని ఆయన వాగాద్నం చేసినయెడల మరది నేరవేరగా,
దానియొకక్ తాళములోనికి మనము పర్వేశించుదుము. అంతయ్ దినములలో
ఈ సంగతులు జరుగునని ఆయన వాగాద్నము చేసెను, మరియు మనము దానిని

చుచునాన్ము. ఆయన యేసును పంపుదునని వాగాద్నం చేసెను. హలెల్ యా!
ఒక వెయేయ్ండల్ పాలన ఉండును! ఒక తన దినము ఉండును. రుయ్డు
ఇక అసత్మించనటువంటి ఒక దినము ఉండబోవుచునన్ది, ఏలయనగా…
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మనకిక దానితో ఎంతమాతర్ము అవసరముండదు, ఎందుకనగా మనము
వెళుళ్చునన్టువంటి ఆ పటట్ణమునకు గొరెపిలల్యే వెలుగైయునన్ది. ఆమేన్.
232 ఒక తన దినము ఉదయించుచునన్ది, ఇపుప్డు దానిని నా మీదంతటను
నేను అను తి చెందుతునాన్ను. ఒక తన దినముయొకక్ వెలుగు! అకక్డ రాతి
లేదు, చీకటి, ఛాయలు లేవు, మబుబ్లు లేవు, మసక, చీకటి మబుబ్లు లేవు—లేవు,
అరధ్రా లు లేవు, సమాధులు లేవు, కొండ పాంతములలో పువువ్లు లేవు, సమాధి
కారయ్కర్మములు లేవు, వైదుయ్లు లేరు, శవపేటికయు లేదు, అది అటువంటి ఒక
దినపు వెలుగైయునన్ది. ఆమేన్. నేను—నా అంతరాతమ్ మీదుగా ఆయనయొకక్
ఆ—ఆ కాంతి కిరణములు పర్కాశించుటను నేను అను తి చెందుచునాన్ను.

తన దినము! పాతది తొలగిపోవుచునన్ది.
233 నా శరీరముగుండా ఈ మరత్ మైన రకత్ము పర్వహించుటను నేను అను తి
చెందుతునన్టేల్, దాని వెనుకనే “లెముమ్, తెజరిలుల్ము,” అని పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్
ఉపెప్న వచుచ్టను నేను అను తి చెందుచునాన్ను.
234 ఏదో ఇటుల్ చెపెప్ను, “బిలీల్ బెనాహ్మ్, నీవు వృదుధ్డవగుచునాన్వు, నీవు
బలహీనుడవగుచునాన్వు, నీ భుజములు వంగిపోవుచునన్వి, నీ తలవెం కలు
తెలల్బడుచునన్వి, మరియు రాలిపోవుచునన్వి.” అది నిజము. మరియు మిని
చీకటి మరియు కటిక చీకటి కమిమ్యునన్ది!
235 “కానీ లెముమ్, మరియు తెజరిలుల్ము!” ఆయనలో ననున్ తన సృషిట్గా
చేసినటువంటి యేసుకీసుత్ యొకక్ మహిమకరమగు సువారత్ వెలుగు యొకక్
ఆ ఉపెప్న అచచ్ట పడుటను నేను అను తి చెందుచునాన్ను. నేను ఆ దినము
కొరకు అనగా, ఆ తన దినము కొరకు చుచునాన్ను, ఆమేన్. భవిషయ్తుత్
ఏమిటో నేనెరుగను. అది ఏమి పటుట్కొనియునన్దో, 1964, నా కొరకు ఏమీ
పటుట్కొనియునన్దో లేదా ఇంకేమో నాకు తెలియదు, కానీ నితుయ్డైయుండి,
నితయ్తవ్మును పటుట్కొనియునన్ ఆయన చేతిని నేను పటుట్కొనియునాన్ను.
ఆమేన్.
236 దేవుడు అతనిని మరలా లేపగలడని అబర్హాము ఎరిగియునాన్డు, కావున
అతడు ఆయనను నమెమ్ను.
237 కావున, ఈ తన సంవతస్రము కొరకు, ఇతర కాలములలో వారు
(ఏరప్రచబడినవారు) చేసినటేల్, ఆయన వాకయ్ముతోను మరియు అది వాగాద్నము
చేసిన దానితోను నిలబడుటకు నిశచ్యించుకొనుడి. ఈ అంతయ్ దినములలో
మీ పైన పర్కాశించుచునన్ ఆయన పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ పర్తయ్కష్తయైయునన్,
యేసుకీసుత్ యొకక్ ఆ వెలుగును మీరు సియునాన్రనే అను తిని మీరు
కలిగియునన్టల్యితే, మరి గురుత్ంచుకొనండి, గురుత్ంచుకొనండి, ఆయన చేసిన
దానితో నిలబడండి, మీరు ఏరప్రచబడినవారిలో ఒకరైయునాన్రు; మరియు
అతను అనగా, ఇతర కాలములో ఏరప్రచబడినవారిలో, అబర్హాము వలెనే,
అతడు దానిని సినపుప్డు, అది శాసీత్య ఋజువంతటికీ వయ్తిరేకముగా
ఉండెను. నోవహు దానిని సెను, మరది శాసీత్య ఋజువంతటికీ
వయ్తిరేకముగా ఉండెను. మోషే దానిని సెను, మరది శాసీత్య ఋజువంతటికీ
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వయ్తిరేకముగా ఉండెను. గడిచిపోయిన ఈ తెలివైన యుగములలో; దానిని

సిన ఏరప్రచబడినవారు మాతర్ం, సిథ్రముగా నిలబడిరి! ఆమేన్.
238 మరియు భవిషయ్తుత్ కొరకు, మనము వాగాద్నముపై సిథ్రంగా నిలబడుదాము.
దేవుడే దానిని చేసెను, గనుక దానిని సుకొనుట దేవుని వంతైయునన్ది.
నేను కేవలం ఆ తాళమును వెంబడించుచునాన్ను. అది కాలమును తటిట్,
“ఇది మి మీద విలియం బెనాహ్మ్ యొకక్ ముగింపైయునన్ది,” అని
చెపిప్నటల్యితే, అపుప్డు నేను ఆ తాళముతో వెళుళ్దును. పిదప మరలా
నేను ఆ తాళముతో లేచెదను. హలెల్ యా! దానిని లోపలికి తటుట్వాడు,
దానిని బయటకు తటుట్ను, మరలా దానిని లోపలికి తటుట్ను. అది దేవుని
యొకక్ తాళమైయునన్ది, “అంతయ్దినములలో నేను వాని లేపుదును.
నాయందు విశావ్సముంచువాడు నితయ్జీవము గలవాడు. నా మాట విని
ననున్ పంపినవానియందు విశావ్సముంచువాడు, నితయ్జీవము గలవాడు;
మరియు వాడు ఎనన్ తీరుప్లోనికి రాక, మరణములో నుండి జీవములోనికి
దాటియునాన్డు.” నేను ఆ వాకయ్ము యొకక్ తాళమును వెంబడించుదును.
ఆమేన్. నా హృదయముయొకక్ తాళమును కాదండి; ఆ వాకయ్ముయొకక్
తాళమును! అదేమైయునాన్గానీ నా హృదయం వాకయ్ముతో తాళము
వేయబడనటెల్తే, అపుప్డు నా హృదయము తపెప్యునన్ది. ఆమేన్. ఎటల్నగా,
ఆయనే ఆ వాకయ్మైయునాన్డు! ఆమేన్. దేవుని వాకయ్మైయునన్ బైబిల్ గర్ంధము
దానిని మనకు చెపుప్చునన్ది.
239 కాసేపటి కితం ఒక కారయ్కర్మము వచుచ్చుండగా, బిలీల్ మరియు నేను
వినుచుంటిమి. మరియు అది ఈ బైబిలు…ఆ—ఆ ఘడియ పర్వచనమని
పిలవబడుతుంది, ఆ ఘడియయొకక్…దానిని ఏమని పిలుసాత్రు? ఏదో
పర్వచనము రిచ్ ఉంటుంది. వాయిస్ ఆఫ్ పాఫసి. నిజంగా, అది సెవెంత్-డే
అడెవ్ంటిసుట్లైయునాన్రు. వారికి నాలుగు లేదా ఐదు భినన్మైన పేరుల్ కలవు. వారు
పారంభించినపుప్డు మిలేరైట్స్ అనే పేరు కలిగియునాన్రు.
240 నేను యేసుకీసుత్నని చెపుప్కొనుచునాన్ననియు, ఆ—ఆ పరిశుదుద్డగు
తండి, ఆ అగిన్సత్ంభము నాపై ఉనన్దనియు, మరియు నేను యేసుకీసుత్నని
చెపుప్కొనుచునాన్నని అచచ్ట ఒక టములో చెపిప్నది వారేయైయునాన్రు.
వారి చినన్ టములో నా సేన్హితుడొకడు అచచ్ట నిలబడియుండటం
జరిగినది, అతడు పైకి లేచి మరియు ఇటల్నాన్డు, “మీరు దానిని ఋజువు
చేయవలసియునన్ది, ఎందుకనగా నేను సరిగాగ్ ఆయనను ఇకక్డికి పిలుసాత్ను.
ఆయన ఒకక్సారైనా దానిని ఒపుప్కుంటాడా అని మీరు డవలెనని నేను
కోరుచునాన్ను,” డండి, మరి ఆ విధంగా జరిగినది. అతడు మి మీదనునన్
భినన్మైన సిదాధ్ంతములు మరియు అటిట్ సంగతుల రిచ్ మాటాల్డుచుండెను.
241 వారికి తెలియును. ఒకసారి ఈ సబాబ్తు పర్శన్ మీద వారితో నాకు
ముడిపడినది. వారు గతించిపోయిన ఆ పాత దినమును పాటిసుత్నాన్రు.
పరిశుదాధ్తమ్యే మన సబాబ్తు, పరిశుదధ్ గర్ంధము ఆ విధంగా చెపెప్ను,
“పర్యాసపడి భారము మోసుకొనుచునన్ సమసత్ జనులారా, నా యొదద్కు
రండి, నేను మీకు సబాబ్తు కలుగజేతును.” ఒక “దినము” కాదు. పౌలు ఇటుల్
చెపెప్ను, “దినములను ఆచరించుచునన్ వారలారా, మిముమ్ను రిచ్ నేను
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భయపడుచునాన్ను.” డండి, అది నిజము. అవునండీ. “ఒక విశాంతి అనేది
నిలిచియునన్ది,” హెబీ పతిక 4, “దేవుని పర్జలకు విశాంతి-నిలిచియునన్ది.
ఏలయనగా దేవుడు తన కారయ్ములను ముగించి విశర్మించిన పర్కారము,
ఆయనయొకక్ విశాంతిలో పర్వేశించిన మనము డా, మన కారయ్ములను
ముగించియునాన్ము.”
242 అయితే కాసేపటి కితం వారియొకక్ పర్సంగికుడు, అది మంచి కారయ్కర్మమే,
వారికి వయ్తిరేకముగా నాకేమి లేదు. వారికి సహాయము చేయుట కొరకు
నేను చేయగలిగిన దేనినైనా చేయుదును. వారటల్నన్ందుకు నేను నిరభయ్ంతరంగా
కష్మించెదను, ఎందుకనగా వాసత్వం కాని దానిని వారు చెపిప్యునాన్రు. అయితే
అది సరియే. వారి సిదాధ్ంతము సరిగాగ్ యెహోవా సాకుష్లు మరియు కిసిట్యన్ సైన్స్
మరియు ఈ ఇతర సిదాధ్ంతముల వలెనె ఉనన్ది, మీరు డండి, అదే విషయం.
అయితే గమనించండి, వారు కేవలం ఇతర సంఘ సంసథ్ల వలెనె ఉనాన్రు,
తకిక్న వారికంటె వీరిది తపేప్మి కాదని నేననుకొనుచునాన్ను. వాకయ్మెలల్పుప్డు
వాసత్వమైయునన్ది, డండి, అది సతయ్మని దానికది ఋజువు చేసుకుంటుంది.
గమనించండి.
243 ఆ వయ్కిత్, తాను మాటాల్డు ఇటుల్ చెపెప్ను, “మనము ఈ సంవతస్రపు-
పుసత్కమును కలిగియునాన్ము.” ఈ రచయత, ఓ, అతని పేరు ఏమిటి, దానియొకక్
పర్సంగికుడు? ఖచిచ్తంగా అతని పేరేమిటో నేనిపుప్డు మరిచ్పోయాను. అతడు
ఇటీవల కాలంలో సీయటిల్ లోని వరల్డ్ ఫెయిర్ వదద్ కైసత్వ వాయ్పారవేతత్ల
తరపున మాటాల్డెను. మరియు అతడు—అతడు, “ఈ మనుషుయ్డు ఈ
పుసత్కమును వాసియునాన్డు, ఈ సంవతస్రంలో అదొక అసాధారణమైన
పుసత్కమైయునన్ది,” అని ఆ వాయ్ఖాయ్త చెపెప్ను. నేను దానిని అంగీకరించను.
244 ఈ సంవతస్రము కొరకైన పుసత్కము బైబిల్ గర్ంధమైయునన్ది! అది
లోకమునకు వెలుగైయునన్ది. అది సవ్యంగా దేవుడే. మన బుక్-ఆఫ్-ది-ఇయర్
అనగా ఈ సంవతస్రముయొకక్ పుసత్కము బైబిల్ గర్ంధమైయునన్ది. ఈ 1964
కొరకు, మన పుసత్కము బైబిల్ గర్ంధమేయైయునన్ది. మరియు ఆ రానునన్ మిగతా
సంవతస్రములనిన్ంటిలో, మన పుసత్కం బైబిల్ గర్ంధమేయైయునన్ది. గడిచిన
సంవతస్రములనిన్ంటిలోను, అది గడిచిన సంవతస్రములకు పుసత్కమైయునన్ది,
రానునన్ సంవతస్రములయొకక్ పుసత్కమైయునన్ది, మరియు అది నితయ్తవ్పు
పుసత్కమైయునన్ది. అది దేవుడేయని అది బయలుపరచుచునన్ది. అవును.
అది దేవుడిని బయలుపరుచును. రానునన్ పర్తీ సంవతస్రమునకు, అది ఆ
సంవతస్రపు-పుసత్కమైయునన్ది. ఎపుప్డైనా—బైబిల్ గర్ంధము దేనినైనా
చెపుప్టను మీరు వినన్పుప్డలాల్, దానియొకక్ వాగాద్నము ని పించబడుతుంది.
ఏదో ఒక దినమున ఒక నితుయ్డైనవాడు వసాత్డు. యేసు వచుచ్నటువంటి ఒక
దినము కలదని బైబిల్ గర్ంధము చెపుప్టను మీరు వినన్పుప్డు, మనకు ఈ
వాగాద్నమునిచిచ్నది, బైబిల్ గర్ంధమేయైయునన్ది. మరియు ఇపుప్డు నేను ఈ
రోజు చెపిప్నటుల్గా…
245 నేను ముగించవలసియునన్ది, ఎందుకనగా నేను—నేను దాదాపు రెండు
గంటలపాటు ఇచచ్ట ఉండియునాన్ను, సరిగాగ్ దాని వైపు డండి.
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246 డండి, రాబోవు ఈ—ఈ సంగతుల గురించి బైబిల్ గర్ంధము మనకు
చెపిప్నయెడల, అది మనం దాటి వచిచ్న—ఈ ఘడియలనిన్టి రిచ్
చెపుప్ను, నోవహు దినములను రిచ్ ముందుగానే చెపప్బడినది, ఈ ఇతరుల
దినములనిన్ంటి రిచ్ లేఖనం ముందుగానే చెపిప్నది, మారిట్న్ థర్ యొకక్
దినముల రిచ్ ముందుగానే చెపప్బడినది, వెసీల్ దినముల రిచ్ పెంతెకోసుత్
దినముల రిచ్, మనం జీవిసుత్నన్ ఈ ఘడియ రిచ్ ముందుగానే చెపప్బడినది,
అది చెపిప్నటుట్గానే పర్తీది సరిగాగ్ అటేల్ జరిగెను, మరపుప్డు…అదేమైయునన్ది?
అది దేవుని చేత నిరాద్రించబడిన, దేవునియొకక్ పలుకబడిన మాటయైయునన్ది,
మరది దానిని ఆ ఘడియయొకక్ వెలుగుగా చేయుచునన్ది. డండి.

రుయ్నివలెనె అది ఉనన్ది. వాకయ్ము ఎపుప్డైతే, ని పించబడుతుందో అపుప్డు
సవ్యంగా ఆ వాకయ్మే అది చెందియునన్ కాలమునకు వెలుగవుతుంది. డండి.
అది ని పించబడినపుప్డు, అది ఆ ఘడియయొకక్ వెలుగవుతుంది.
247 యోహాను వెలుగైయుండెను, అతడు—అతడు ఏలియా మరియు
ఇతరులు కలిగియునన్ దానికంటే అతడు ఎకుక్వ వెలుగైయుయ్ండెను. ఏలియా.
అతడు ఏలియాయొకక్ వెలుగు కాదుగానీ, అతడు మరొక పంలో ఉనన్
ఏలియాయైయుండి, ఒక-నిరాధ్రించబడిన వెలుగైయునాన్డు. డండి,
అతడైయుయ్ండెను. మరియు యేసు వచిచ్నపుప్డు, ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను,
“అతడు కొంతకాలం మటుట్కు మండు పర్కాశించుచునన్ వెలుగైయుండెను.
మీరాయన వెలుగులో నడుచుటకు ఇషట్పడితిరి.” శారా?
248 మరియు యోహాను ఇటల్నెను, “ఇపుప్డు నేను తగగ్వలసియునన్ది. ఇపుప్డు
నేను వెళళ్వలసియునన్ది, నా వెలుగు పర్కాశించడం ముగిసినది. నేను వెళళ్వలెను.
ఆయన హెచచ్వలసియునన్ది. ఆయనే వెలుగైయునాన్డు.”
249 ఆయనిటుల్ చెపెప్ను, “నేను లోకమునకు వెలుగైయునాన్ను.” ఆమేన్. అది
నిజము. “ఆయన నినాన్, నేడు మరియు నిరంతరం ఒకటే రీతిగా ఉనాన్డు.”
మరియు ఆయన ఇంక లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు. మరియు ఆయన
ఏమైయునాన్డు? “ఆదియందు వాకయ్ముండెను మరియు ఆ వాకయ్ము
దేవునియొదద్ నుండెను.” ఎందువలన ఆయన లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు?
ఆయన వచిచ్, తాను మెసీస్యానని చెపుప్కొని, మరియు మెసీస్యా ఏమి చేయునని
బైబిల్ గర్ంధము చెపెప్నో, ఆయన ఆ పర్కారము చేయనియెడల, అపుప్డాయన
లోకమునకు వెలుగుకాదు. డండి, దానిని లోకమునకు వెలుగుగా చేయునది
ఆ-ని పించబడిన వాకయ్మేయైయునన్ది.
250 మరియు మనమిపుప్డు జీవించుచునన్ ఈ ఘడియలో, ఈ ఘడియయొకక్
నిరాద్రించబడిన వాకయ్ం! పెంతెకోసుత్వారలారా, మీరు, “అది భాషలతో
మాటాల్డుటయైయునన్ది”, మరియు అటువంటిది అని చెపాత్రు. అది పెంతెకోసుత్
దినమైయునన్ది, అపుప్డది ఆ ఘడియయొకక్ వెలుగైయునన్ది. డండి, ఇది
వేరొక దినము. ఈనాడు ఈ ఘడియయొకక్ వెలుగు ఆయనేయైయునాన్డు.
251 కీసుత్ని వెలుపల ఉంచి, ఆ ఏడవ సంఘకాలము, రిత్గా కమిమ్వేయబడినది.
చం డు దానిని తెలియజేయుచునాన్డు, మి మీదకు చీకటి అంత
వాయ్పించుచునన్ది. ఇపుప్డు వెలుగు లోపలికి చొచుచ్కొని వచుచ్చునన్ది,
జరగబోవుదానిని పించుటను మొదలుపెటిట్నది. ఆ విషయము
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నశింపజేయబడును, మరియు వెలుగు లోపలికి వచిచ్ దానిని నాశనము
చేయును. మరియు పరిశుదుధ్లు మిని సవ్తంతించుకొందురు, సాతివ్కులు

మిని సవ్తంతించుకొందురు. మి, చం డు…చీకటి తొలగించబడును.
రాతియొకక్ చీకటి, వారి మరణపు సిదాధ్ంతములు, మరియు దేవునియొకక్
వాకయ్మునకు వెలుపల, వారు చెపుప్చునన్ వంకర సంగతులు అనే ఆ చీకటి
గతించిపోవును. మరియు ఆ వెలుగు దినముపై పర్కాశించును.
252 మరియు గురుత్ంచుకొనండి, ఎపుప్డైతే బైబిల్ గర్ంధమంతయు…
ముగింపులో వినండి. ఎపుప్డైతే ఈ బైబిల్ గర్ంధమంతయు సిథ్రముగా
ని పించబడుతుందో, అపుప్డు ఒక నితయ్మైన షాలోమ్, నితయ్మైన
సమాధానముండును. శారా?
253 ఆయన వచెచ్ను మరియు ఆయన, “ మి మీద శాంతియు, మనుషుయ్లకు
సమాధానం కలుగును గాక,” అని చెపెప్ను, కానీ లోకము దానిని సీవ్కరించలేదు.

శారా? శారా? ఆయన వదద్కు సమాధానం కొరకు వచుచ్ వారందరికి
ఆయన సమాధానమైయునాన్డు. శారా? మి మీద శాంతియు,
మనుషుయ్లకు సమాధానం కలుగును, ఆ తన సంవతస్ర ఆరంభంలో ఆయనే
సమాధానమైయునాన్డు, దేవునియొకక్ తన దినము. దేనికొరకు? ఆయనే ఆ
దినముయొకక్ ఒక-ని పించబడిన వెలుగైయునాన్డు. శారా?
254 ని పించబడవలసిన వాకయ్ము ఇంకా ఎంతో ఉనన్ది. ఆయన ఇంకా
చాలా వాకయ్మును ని పించవలసియునన్ది. మరియు చివరి వాకయ్ము
ని పించబడవలసినపుప్డు, లేదా ని పించబడినపుప్డు, అపుప్డు
విజయమందు మరణము మింగివేయబడును, మరియు కీసుత్నందు
మృతులు లేతురు, వెయేయ్ండల్ పాలన ఆరంభమగును, మరియు అదొక గొపప్
సమాధానముగా ఉండును, షాలోమ్. సహోదరీ, సహోదరుడా ఆ దినము కొరకు
అనగా ఆ ఒకక్ గొపప్ షాలోమ్ కొరకు మనము జీవించెదము.
255 గురుత్ంచుకొనండి, బైబిల్ గర్ంధము సమసత్ జాఞ్నముయొకక్
ఊటయైయునన్ది, మరియు భవిషయ్తుత్యొకక్ నిరీకష్ణనంతటిని కలిగియునన్ది.
సంఘమునకు, షాలోమ్! మనం పారిధ్ంచుకుందాం.
256 ఇపుప్డునన్ ఈ చినన్ గుంపువారలారా, నేను—నేను రెండుగంటల పాటు
ఈ చినన్ తన సంవతస్ర వరత్మానంపై—పై మాటాల్డాను. మీరు చాలా
ఓపికతో ఉండియునాన్రు. మీరు మరియు దేవునియొకక్ వాకయ్ము ఏకమైనపుప్డు,
ఆ గురిత్ంచబడిన దేవునియొకక్ వాకయ్ము పలికినటువంటి ఆ సమాధానము
లేనటువంటివారు ఈ ఉదయము లేదా—లేదా ఈ మధాయ్హన్ము ఎవరైనా
ఇచచ్ట ఉనాన్రా? బైబిల్ ఒక విషయమును చెపిప్నపుప్డు, “లేదు, అది నిజమని
నేను అసలు నమమ్లేను,” అని మీరు చెపిప్నటెల్తే, అపుప్డు మీరు షాలోమ్ ను
కలిగిలేరు. మీరు దేవునితో సమాధానం కలిగిలేరు, ఎందుకనగా ఆయన వాకయ్ము
ఒక విషయమును చెపెప్ను మరియు మీరు దానితో విభేదించియునాన్రు.
257 మరియు వాకయ్ము, “షాలోమ్, సమాధానము,” అని చెపిప్నపుప్డు
మరియు మీరు ఆ సమాధానమును కలిగియునన్యెడల, దేవుడు చెపుప్చునన్
పర్తీ మాటకు మీరు “ఆమేన్” అని చెపుప్దురు, మరియు దానిని మీరు
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నముమ్దురు. మరియు అది ని పించబడుటను మీరు సినపుప్డు,
“ఆమేన్, అది వాకయ్మైయునన్ది!” అని మీరు చెపుప్దురు. లోకము దానిని
చీకటిమయం చేయుటకు పర్తిబింబించబడుచునన్ ఆ వెలుగు యొకక్ నీడలో
తిరుగుచునన్ది, అయితే ఒక సిదాధ్ంతము, ఒక వెలుగు, అనగా ఒక తపుప్డు
వెలుగు, ఏదో సిదాద్ంతము, “లేదు, అది—అది వేరే దేనికొరకోయని నేను—
నేను అనుకొనుచునాన్ను. దాని భావం సరిగాగ్ అది కాదు,” అని చెపిప్నటెల్తే
మరి ఇంక వాకయ్ము దానినే చెపుప్చుండినయెడల, మీరు ఆ ఛాయను
వెంబడించుచునాన్రా, లేకా మీరు ఆ వెలుగుతో పర్తయ్కష్మగుచునాన్రా?
258 ఇచచ్ట మరియు ఆ టేపులో, దానిని వినుచునన్ ఎవరైనాగాని, ఒక కష్ణము
దానిని ఆలోచించండి. మరియు ఇకక్డ ఎవరైనా, ఆ వెలుగును కలిగిలేనివారు
ఇకక్డ ఒకరైనా ఉనన్యెడల, ఈ రోజే ఆ వెలుగులో నడుచుటకు మీరు
సిదధ్ముగానునాన్రని తెలియజేయబడునటుల్ మీ చెయియ్ పైకెతుత్దురా? మరియు
ఈ టేపు వెళుళ్చునన్ పాంతంలో దానిని కలిగిలేకుండా, ఒకక్రైనా ఉనన్యెడల,
మీరు మీ చెయియ్ని దేవుని తటుట్ ఎతుత్దురా…మనం పారిధ్ంచుచుండగా ఒక
కష్ణము మీ టేపు రికారిడ్ంగును ఆపివేయండి, మీ మోకాళళ్పై ఉండి, మరియు
ఇటుల్ చెపప్ండి, “పర్భువైన దేవా, నేను సందేహించాను, నేను—నేను దీనిని
చేశాను. ‘సరి, ఈ సంగతులు జరుగవని సంఘము చెపిప్నది గనుక,ఇదిజరగదు’
అని నేను తలంచాను. మరియు, కానీ అది బైబిల్ లో వాగాద్నము చేయబడుటను
నేను శాను, మరియు ఇంకా అనేక సంగతులను నేను శాను. సవ్యంగా
ఆకాశము దానిని వెలల్డి చేసెను. మరియు చెపప్బడిన ఈ సంగతులు సరిగాగ్ అటేల్
జరుగుచునన్వి. మరియు పరలోకమందునన్ దేవుడు అదే విషయమును వెలల్డి
చేయుచునాన్డు. కావున ఇపుప్డు నేను దానిని పొందకొనగోరుచునాన్ను. దేవుని
వాకయ్మును నాలోనికి రానిముమ్. మరియు ననున్ ఆ తాళములోనికి, సంఘము
లేదా ఆ పర్సంగీకుడు చెపుప్చునన్ దానిని వినే తాళములోనికి కాదుగానీ;
వాకయ్ముయొకక్ తాళములోనికి ననున్ పర్వేశింపనియుయ్ము, మరియు అది ఏమి
చెపుప్చునన్దో డనిముమ్. మరియు, దేవునియొకక్ ఈ గొపప్ సవ్రసమేమ్ళనంలో,
ఆయన చితత్మే నా జీవితంలో తాళము వేయబడునటిట్ విషయానిన్ అది నాకు
తీసుకొనిరానిముమ్.”
259 మా పరలోకపు తండీ, పర్తీచోట పైకెతత్బడిన పర్తీ చెయియ్ని మేమిపుప్డు
నీ వదద్కు తీసుకువచుచ్చునాన్ము. మరియు ఇపుప్డు వారు దేవునియొకక్
కుమారులుగా మరియు కుమారెత్లుగా మలచబడునటుల్, దేవునియొకక్
పరిశుదాధ్తమ్, వాకయ్ము మరియు దాని సతయ్ముయొకక్ తాళమును
వారియొదద్కు తెచుచ్నుగాక, మరియు మి మీద దేవునియొకక్ వెలుగును
పర్తిబింబించువారిగా వారుందురు గాక. యేసు జీవించిన విధానములో సీత్లు
మరియు పురుషులు జీవించునటుల్, వారు దేవునియొకక్ పర్తయ్కష్పరచబడిన
వాకయ్ముగా ఉందురు గాక, మరియు—ఆయన చేసినటేల్ దేవునియొకక్ పర్తీ
వాకయ్మును నమిమ్ దానివలన జీవించుదురు గాక, ఏలయనగా, ఆయన ఇటుల్
చెపెప్ను, “మనుషుయ్డు రొటెట్ వలన మాతర్ము కాదుగానీ దేవుని నోటనుండి వచుచ్
పర్తీ మాట వలన జీవించును.” కేవలం కొనిన్ మాటలే కాదు, వాకయ్ములో
కొంతభాగం కాదు, కానీ “దేవుని నోట నుండి వచుచ్ పర్తీ మాట వలన.”
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260 మోషే కాలముయొకక్ వాకయ్ము, యేసు దినములలో పనిచేయలేదు. ఆ
పని…అపోసత్లుల దినములలోని ఆ వాకయ్ము ఈ దినమున పనిచేయదు.
అది ఈ దినమునకు వాగాద్నము చేయబడిన వాకయ్మైయుండవలసియునన్ది.
అంతయ్దినములో ఏమి జరుగునని, వారు సవ్యంగా పరిశుదాధ్తమ్ వలన దానిని
పలికిరి, సంఘములు ఎటుల్ రుఖ్లుగాను, గరావ్ంధులుగాను మారుదురనియు,
మహావేశయ్ ఎటుల్ లేచుననియు మరియు ఆ వేశయ్లు సరిగాగ్ ఆమెతో ఉందురనియు,
మరియు…వారెటుల్ మిని చీకటి పరచెదరనియు చెపప్బడినది. మరియు
చివరి సంఘకాలమైయునన్, లవొదికయలో, యేసు రిత్గా సంఘము నుండి
తొలగించబడును.
261 ఓ పర్భువా, ఆయనతో, ఆ వాకయ్ముతో ననున్ండనిముమ్. మరియు ఈ

తన సంవతస్రంలో మేము ఒక నిశచ్యతతో పారంభించుచుండగా, మా
అందరి దావ్రా ఆయనయొకక్ వెలుగును పర్తయ్కష్పరచబడనిముమ్. ఈ తన
సంవతస్రము దేనిని పటుట్కొనునో తెలియదు కానీ, ఆది నుండి అంతము
వరకు ఆ సవ్రసమేమ్ళనము నంతటిని ఎరిగియునన్, ఆయనను అనగా ఆ
వాకయ్మును మేము పటుట్కొనియునాన్ము. ఆయనకు పర్తీ కదలిక మరియు
పర్తీ డలి తెలియును. మరియు, పర్భువా, మేము మా కనున్లను ఆయనపై,
ఆ వాకయ్ముపై నిలిపియుంచి, మరియు కేవలం ఆయనను గమనించుచునాన్ము.
పిదప ఈ సంగతులు పర్తయ్కష్మగుటను మేము చినపుప్డు, మేము సరిగాగ్
ఆ వాకయ్ముయొకక్ తాళములోనే ఉనాన్మని మేము ఎరిగియునాన్ము. దానిని
అనుగర్హించండి. పర్భువా ఇకక్డ, ఆ…తపిప్పోయిన పర్తీ ఆతమ్ను, మరియు
ఈ టేపును వినే పర్తిఒకక్రిని రకిష్ంచండి. నీ రాజయ్ము నిమితత్ము, యేసుకీసుత్
నామములో మేము వారిని నీకు అపప్గించుచునాన్ము. ఆమేన్.
262 ఇపుప్డు ఒక…ఈ ఉదయం మీ అందరితో ఉండుట సంతోషముగా ఉంది.
కావున, సరిగాగ్ పారంభించినపప్టి నుండి, పది గంటల నలభై ఐదు నిమిషముల
నుండి పనెన్ండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు, సరిగాగ్ రెండు గంటల పాటు
నేను మాటాల్డాను. మేడాతో, “నేను ఒంటిగంటా-ముపెఫ్ నిమిషములకలాల్ తిరిగి
వసాత్ను” అని నేను చెపాప్ను. ఇపుప్డు, వేగముయొకక్ చటట్ములను దాటిపోవుట
యందు మనము నమిమ్కయుంచము. అటుల్ చేయాలని, మనము తలంచము,
మీరు డండి, దానిని చేయాలనుకోము. ఇపుప్డు మేము మీకు కృతజఞ్తలు
చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఇపుప్డు నేను చెపప్గోరునది…
263 ఆ టేపు బయటకు వెళుత్ంది గనుక టెరీ తన టేపును ఆపివేశాడు. మీరు
ఇంక టేపు కొనసాగించుచునాన్రని నేను అనుకొనుచునాన్ను, అది సరియే,

డండి, ఎందుకనగా నేను సంఘముతో మాటాల్డబోవుచునాన్ను.
264 నిశచ్యంగా ఇకక్డునన్ మీ అందరినీ నేను అభినందించుచునాన్ను. ఎడారి
వెనుక భాగము అని నేను పిలుచునటిట్ ఈ సథ్లమునకు రావడం, ఎడారిగుండా
ఇకక్డకు వచిచ్, మరియు, చు ట్ సి సరిగాగ్ ఈ నది పర్కక్న ఇకక్డ చెటల్ కింద
ఈ చినన్ గుంపును డటం, ఇది నాకొక విశాంతి చోటువలె ఉనన్దని నేను
ఎనోన్సారుల్ తలంచాను. మరియు ఇపుప్డు మనము ఈ నదికి రుప్వైపున
ఉనాన్ము. మరియు నేను—నేను—దేవుడు మిముమ్ను, పర్తీ ఒకక్రినీ
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దీవించునని నేను నముమ్చునాన్ను. దేవుడు, షాలోమ్ మీతో నుండునుగాక. అది
ఆయనయొకక్ సమాధానము.
265 మరియు నిజంగా మిమమ్లిన్ ఈ విధంగా ఉంచినందుకు ననున్ మనిన్ంచండి,
అయితే ఇపుప్డు కేవలం దీనిని టేపు చేయుటకైయునన్ది. పర్భువు చితత్మైతే
ఆదివారం మధాయ్హన్మున, ఫినికుస్ వదద్—వదద్ నేను మాటాల్డబోవునది
ఇదేయైయునన్ది. పిదప, సోమవారమున, నేను చినన్ చినన్ డికలు మరియు
అటువంటివాటికి వెళుళ్దును. పర్భువు చితత్మైతే…నేను—నేను కేవలం ఈ
పర్కక్ నుండి ఆ పర్కక్కు కతిత్రించి మరియు చీలిచ్వేయాలని, ఈ సంవతస్రము నా
హృదయములో నేను నిశచ్యించుకునాన్ను. శారా?
266 మరియు అది గురిత్ంపు అని మనందరికీ తెలియును. ఆ డవ ఈడుప్
ఏమైయునన్దో మనము ఎరిగియునాన్ము. మనమందరము, దానిని మనమంతా
గర్హించియునాన్ము. ఇపుప్డు, మీరు కలిగియునాన్రు, ఆ టేపును మీరందరు
కలిగియునాన్రు. శారా? మరియు ఆ గొపప్ హింస ఘడియవచుచ్ వరకు, ఇది
కొదిద్సేపు ఊరకయుండునని నేను అనుకొనుచునాన్ను. అది వచిచ్నపుప్డు అది
మాటాల్డును. సరిగాగ్ ఆ ఐదు చనల వలెనె తపిప్పోకుండా, పరి రణ్ముగా అది
పర్తయ్కష్పరచబడును. మరియు ఇపుప్డు, అది ఏమి చేసెనో చుటకు కేవలం
వేచియుండు అని నేను తలంచుచునాన్ను, డండి. ఇపుప్డు, నేను దానినే

రిత్గా కనుగొనుటకు, తిరిగి వెళుళ్చునాన్ను.
267 పర్తీ రాతి తవ్రగా ముగించునటుల్, నేను చినన్ టములను
కలిగియుండుటకు పర్యతిన్ంచబోవుచునాన్ను. కేవలం ఒక ముపప్ది
నిమిషములు తీసుకొని, మరియు దైవిక సవ్సథ్త లేదా అటువంటిదానిపై
మాటాల్డుదును. మరియు మరలా ఒక టేపు రికారిడ్ంగు చేయుటకు నేను
సిదధ్పడినపుప్డలాల్, నేను ఈ ఎడారి వెనుకకైనా, లేదా ఆలయమునకైనా లేదా
ఎకక్డైతే మనవరకే ఉండి, నేను కోరినది చెపప్గలిగియుండి, మీరు టేపు
చేయగలిగే చోటుకు పరుగెతుత్కొని వచెచ్దను. అయితే, డండి, యేసు…
268 గురుత్ంచుకొనండి. శారా? నేను గమనించవలసియునన్ది. ఆ
పర్జలు రిత్గా అహంకారముతో నడుచుకుంటు వెళిళ్పోవుటను నేను

సినపుప్డు, ఈ ఉదయం నేను దానిని వయ్కత్పరచుటకు పర్యతిన్ంచానని నేను
అనుకొనుచునాన్ను. అది వారిపైనునన్ కటిక చీకటియైయునన్ది. దానికి వారేమి
చేయలేరు. వారు విననందుకు నేను వారిని కష్మించుదును, డండి. మరియు
దేవుడు చేసిన కారయ్ములను సియుండి, మరి ఇంకను వారు దానిని చేయరు.
“దేవా, వారిని కష్మించుము,” అని ఇంకా నేను పారిధ్ంచుదును. మరియు నా
హృదయ రవ్కంగా నేను దానిని చెపుప్చునాన్ను. నా యజమాని చెపాప్డు కదా
అని ఊరకే దానిని చెపుప్టలేదు, కానీ వాసత్వంగా నేను చేయుదానిని మొదటిగా
నా హృదయంలో అను తి చెందగోరుచునాన్ను.
269 ననున్ నేను పర్జలనుండి వేరు చేసుకోను. దానిని నేను చేయగోరడంలేదు.

శారా? ఎందుకనగా నేను—నేను…“రకష్ణ” అను వరత్మానమును నేను
వారికొరకు కలిగియునాన్ను. నేను వారి మధయ్లోకి వెళళ్వలసియునన్ది.

శారా? ఇపుప్డు, తితవ్వాదులతో, మెథడిసుట్లతో, బాపిట్సుట్లతో,
పెంతెకోసుత్వారితో, సెవెంత్-డే అడెవ్ంటిసుట్లతో, మరియు ఇంకా పర్తీవారితో
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నేను బయటకు వెళుళ్దును. ఎందుకనగా, నావలల్ అయిన యెడల; ఆ
తపిప్పోయిన దానిని రకిష్ంచుటకు, దానిని లోపలికి తీసుకువచిచ్, వారికి
వెలుగును పించుటకు నేను వెదకుచునాన్ను. మరియు పర్భువు
మీతోనుండును గాక.
270 మా—మా మొటట్మొదటి చినన్ గుంపు డికలను నేను ఇకక్డే
కలిగియునాన్ను. వాటిని మీరు కలిగియునాన్రో లేదో, ఇకక్డునన్ మీ కాలకర్మ
పటిట్కను నేనెరుగను. మీలో కొందరు…నేను దీనిని ఇకక్డ వదిలిపెడతాను.
మరియు పర్భువు చితత్మైతే మనం ఎకక్డ కలుసుకోబోవుచునాన్మనన్ది,
సంఘకాపరి దానిని మీకొరకు చదువుతాడు. మరది పర్భువు చితత్మైతేనే. వాటి
విషయమై నాకు ఎలాంటి నడిపింపు లేదు, నేను చేయగలిగినది చేయుటకు
పర్యతిన్ంచుచు, ఊరకే బయటకు వెళుళ్చునాన్ను. మరియు ఆ టములకు
రావడానికి ఇషట్పడే మీ పియులెవరైనా అకక్డ ఉనన్టల్యితే, మీరు వారికొక
ఉతత్రము వాసి మరియు ఆ టములలో ఒకదానికి హాజరుకమమ్ని వారితో
చెపప్ండి.
271 దేవుడు మిముమ్ను దీవించును. సహోదరుడు సైత్కర్ మరియు సహోదరి
సైత్కర్, మరియు ఇకక్డునన్ ఈ మిగతా పర్జలందరిని డటం బాగుంది. ఇపుప్డు,
వారిలో కొందరు, కనీసం మీ పేరుల్ డా నాకు తెలియదు. అయితే, మీరు నా
సహోదరులు మరియు సహోదరీలు అని పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ సాకష్ మునుబటిట్
నేను—నేను మిమమ్లిన్ ఎరిగియునాన్ను. మరియు—మరియు మీ పటల్ నాకు
పేమ మరియు గౌరవము ఉనన్ది. మరియు ఇకక్డ మీతో నుండుట నాకు ఒక
గొపప్ ఆనందమైయునన్ది.
272 మరియు ఇకక్డ మీరెటుల్—మీ విందును ఏరాప్టుచేసారనన్ది నాకు
తెలియును, ఒక చినన్ సహవాసపు విందును మీరు కలిగియుండబోవుచునాన్రు.
కేవలం నేను మీతో ఇకక్డ ఉండుట సాధయ్మైతే బాగుండునని కోరుచునాన్ను.
మరియు—మరియు అది మంచిదని నేను ఎరిగియునాన్ను. నాకు—
ఈ పాంతంలోనే ఉతత్మమైన వంటగాళళ్ను మీరు కలిగియునాన్రని నాకు
తెలుసు. అది వాసత్వమని నాకు తెలుసు. కానీ నేనైతే వెళేళ్టపుప్డు, బహుశా ఒక
హాయ్ంబరగ్ర్ తో విందు చేసుకోవలసియుంటుంది. అయితే, ఏమైనపప్టికినీ, నేను
చేయవలసిన నియామకాలను నేను కలిగియునాన్ను. నా సమయం, కొంచెం
ఇకక్డ మరియు కొంచెం అకక్డ, నియమించబడియునన్ది. మీరందరు అరధ్ం
చేసుకుంటారని, నేను నిశచ్యతను కలిగియునాన్ను. నేనికక్డ ఉండ డదని
కోరుకొనుటవలన కాదు. దేవుడు దానిని ఎరిగియునాన్డు. నేనికక్డికి వచేచ్వాణిణ్
కాదు… శారా?
273 ఎవరో ఇటల్నాన్రు, “నీవు ఒక పదివేల మందికి భోదించగలిగియుండి,
మరి అదే విషయమును అకక్డికి వెళిళ్ ముపెప్ మందికి భోదించుదువా?”
నిశచ్యముగా. ఎంత మంది అనేది, ఏ తేడాను కలిగించదు. అది ఎకక్డ
సీవ్కరించబడుతుందో నేను డగోరుచునాన్ను.
274 “మీ ముతయ్ములను పందులయెదుట వేయకుడి. వేసినయెడల అవి
యొకవేళ వాటిని కాళళ్తో తొకిక్ మీ మీద పడి మిముమ్ను చీలిచ్ వేయును.”

శారా? కాబటిట్ మీరు మీ ముతయ్ములను అకక్డ వేయకండి.
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275 మరియు నేను ఇకక్డ చెపుప్చునన్ది, పందుల ముందు ముతయ్ములు వేయుట
కాదని, నాకు అనిపించుచునన్ది. అది, పిలల్లకు, వారికి చెందిన రతన్ములను

పించుటయని నేను అనుకొనుచునాన్ను. శారా? శారా? కొనిన్సారుల్
ఆ రతన్ములు ఎకక్డ కనుగొనబడతాయి? దుముమ్ ళిలోనేయైయునన్ది.
276 ఎపుప్డైనా ఒక లిలీల్ని, అది ఎకక్డనుండి వచుచ్నో మీరు గమనించారా?
నేరుగా ఒక చెరువులోని బురదగుంట యొకక్ లోతులనుండి అది వచుచ్ను.
మరియు, దానంతటది ఆ వెలుగునొదద్కు వచుచ్టకు, అది రాతింబవళుళ్
కషట్పడుతుంది. అయితే ఒకక్సారి అది ఆ వెలుగులోనికి వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం,
అది వికసిసుత్ంది, మరియు ఎకక్డా లేనటువంటి ఒక అందమైన పుషప్ముగా
ఉంటుంది. ఒక లిలీల్ పువువ్ విషయము ఆ విధంగా ఉనన్ది. మి యొకక్ చెతత్
మరియు మురికి నుండి అది పైకి వచుచ్ను.
277 దేశములోని ఈ గోల్డ్ సేట్ట్ నందు చుటట్బడియునన్, ఆ రతన్ములు
కనుగొనబడునది అచచ్టేయైయునన్ది. మీరు బంగారమును ఎకక్డ
కనుగొంటారు? కింద మురికిలోనే. కెంపులను మరియు రతన్ములను
మీరు ఎకక్డ కనుగొంటారు? చెతత్లో మరియు బురదలోనే. అది ఖచిచ్తంగా
వాసత్వమైయునన్ది. మనమందరము వచిచ్నది అకక్డనుండే, ఈ లోకముయొకక్
బురద మరియు చెతత్ నుండి వచిచ్యునాన్ము. అయితే ఇకక్డునన్ ఈ…
278 నేనొక ఖనిజ పరిశోధకుడను. ఒక ఖనిజ పరిశోధకుడు ఏమి చేసాత్డు?
అతడు బంగారము కొరకు వెదకుతాడు. పిదప, అతడు కనుగొనన్పుప్డు, అతడు
దానిని పర్కాశింపజేసాత్డు. మరియు అతడు దానిని కొడతాడు, మరియు దానిని
కరిగిసాత్డు, మరియు అతడు దానిని సిదధ్పరుసాత్డు.
279 ఇది ఒక బంగారపు గనియైయునన్ది. శారా? నేను దీని గుండా,
ఎలల్పుప్ , అందమైన రతన్ముల కొరకు వెదకుచునాన్ను. శారా? ఇకక్డ,
మురికిలో ఎకక్డో వారిని కనుగొని, వారిని మెరుగుగా చేసి, మరియు ఇటుల్
చెపుప్దును, “పర్భువా, ఇదిగో వారిచచ్టునాన్రు. ఇకక్డ ఒక సోదరుడునాన్డు.
ఇదిగో తిరిగి జనిమ్ంచిన ఒక కైసత్వుడు ఇకక్డునాన్డు. ఇకక్డ ఒక చకక్ని,
యవనసుత్రాలునన్ది. ఇదిగో ఒక మధయ్-వయసుక్రాలు, ఒక వృదుద్రాలు, మై,
ఒక యవనసుత్రాలు, ఇకక్డునాన్రు” అది ఎవరైనా కానీ. “ఇదిగో పర్భువా,
వారికక్డునాన్రు. వారు నీ రతన్ములైయునాన్రు. పర్భువా, వారిని నీ కిరీటములో
పెటుట్కొనుము. వారు ఎనన్టెనన్టికీ ఆ విధంగా పర్కాశించుదురు.”

నేను మిముమ్లను చువరకు, షాలోమ్. దేవుని సమాధానం
మీతోనుండును గాక!
280 మంచిది, సంఘకాపరి, ఇకక్డకు రండి. మంచిది. ఇపుప్డు దేవుడు మిమమ్లిన్
దీవించును గాక. మరియు నేను మీ అందరిని కొదిద్సేపటి తరావ్త సాత్ను. 
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ఈ వరత్మానము సహోదరుడు విలిల్యం మారియన్ బెన్ హాం గారి దావ్రా మొటట్మొదటగా ఆంగల్ భాషలో, జనవరి
12, 1964, ఆదివారం ఉదయమున, అమెరికా దేశం, ఆరిజోన రాషట్ం, సియెరర్ విసాట్లోని, ఒక గృహ డిక 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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