
వధువువృకష్ముయొకక్పునరుదధ్రణ

 ఆరమ్న్ సోదరుడా, నీకు వందనములు. పర్భువు మిముమ్లను దీవించును
గాక.
సేన్హితులారా, శుభోదయము, ఈ చకక్ని ఈషట్రు ఉదయమున, తిరిగి

ఆలయములో, మన పర్శసత్ పర్భువు మరియు రకష్కుడైన యేసుకీసుత్ యొకక్
పునరుతాథ్నమునుఆరాధించుట,అదిఒకభాగయ్మైయునన్ది.
2 నిశచ్యముగా నేను దీనిని చెపప్గోరుచునాన్ను…మన సంఘకాపరి
ఎనన్డైనాబోధించినవరత్మానములలో,అతిశేషఠ్మైనఆయనవరత్మానమునుఈ
ఉదయమునవినియునాన్ను.నేనుఇంటికివెళిళ్నాభారయ్కుచెపాప్ను. “హనీ, నీవు
పెందలకడ లేవకపోవుట వలన, నీవు ఈ ఉదయమునుపోగొటుట్కొనాన్వు.” నా
జీవితమంతటిలో, పునరుతాథ్నమును రిచ్ నేను వినన్దానిలో అది శేషఠ్మైనది.
ఈ ఉదయమున, పునరుతాథ్నము మీద మన సంఘకాపరి ఇచిచ్న దానికంటే,
శేషఠ్మైన దేనిని నేను ఎనన్ వినలేదు. ఎలాటి నమమ్శకయ్ముకాని వరత్మానము,
సమసత్ తినన్గాదానిగురిమీదయునన్ది. అది పునదేమనగా, అభిషేకము
ఒక మనిషిని పటుట్కొనన్పుప్డు, ఏమి సంభవిసుత్ందో, డండి. అపుప్డు అది
ఏదో చేసుత్ంది. దేవుడు మనకు ఇచిచ్న ఈ అదుభ్తమైన కాపరిని బటిట్, మనకు
ఎంతోసంతోషముగాయుంది.

ఇపుప్డుమీలోపర్తీఒకక్రికినేనువందనములుచెపప్గోరుదును.
3 కొనిన్ సమయములలో ముందుకు వెనుకకు, కొదిద్ సమయము మనము
ఇకక్డ యుండియునాన్ము, అయితే మీరు ఎరిగియునన్టుల్గా, ఇపుప్డు నేను
పొలములోనికి వెళుళ్చునాన్ను. ఈ వారము, బిటిష్ కొలంబియాలోని కి
ఇండియన్స్ నొదద్కు వెళుళ్చునాన్ను. తరువాత అకక్డ నుండి, సెయింట్ జాన్
పోరుట్ నొదద్కు, తరువాత, ఈ వేసవిలో, పర్భువు చితత్మైనయెడల, అంతా పశిచ్మ
తీరమునకు, పైన రుప్కు, బయట పశిచ్మ తీరమునకుమరియుఅలసాక్లోని
ఎంకిడిజ్ వరకు, అలసాక్ గుండా వెళతాను. తరువాత, బహుశా, అకక్డ నుండి
రాబోవుచునన్ చలికాలము టముల కొరకు కొందరు తలను ఆఫికాకు
మిగిలిన పర్పంచమునకు పంపుచునాన్ను. కాబటిట్ నేను తిరిగి ఆలయమునకు
వచేచ్టపప్టికి బహుశ కొదిద్ సమయము పడుతుంది. కనీసము నేను తిరిగి
వచేచ్సరికి,ఆగషుట్లేకఆకురాలుకాలముఅవుతుంది.
4 మీరు చేసిన సమసత్మును బటిట్, మీ యొకక్ చకక్ని సహకారమును బటిట్
మీ అందరికి నేను కృతజఞ్తను చెపుతాను. ఈ ఉదయ సమయములలో
మనకు ఎపుప్ ఎకుక్వ సథ్లము లేనందువలన, మేము చింతిసుత్నాన్ము.
మీరు ఎరిగియునన్టుల్గా ఈ టముల కొరకు పెదద్ ఆలయమును కటుట్
నిరామ్ణపు పనిలో ఇపుప్డు మేము యునాన్ము. కాబటిట్ ఇపుప్డే అది తినన్గా
పర్భావితమవుతుంది.వారుఆలయముమీదకటుట్టపారంభిసాత్రు.
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5 మీబహుమానములనుబటిట్, జనమ్దినముకారుడ్లను బటిట్, ఈషట్ర్ కారుడ్లను
బటిట్, బిలీల్కి మీరు ఇచిచ్న బహుమతులను బటిట్, సహోదరుడు ఉడ్ వారిలో
అనేకమంది ఇచిచ్న వివిధమైన వాటిని బటిట్, వారిలో పర్తీఒకక్రికి నేను కృతజఞ్త
తెలుపుచునాన్ను,వాళళ్ందరినినేనుమెచుచ్కొంటాను.
6 పర్తీ ఒకక్రు వచిచ్ ఇలా అంటారు…అది ఎలాటి భారమైయునన్దో నీకు
తెలియదు. ఎవరో వచిచ్ ఇలా అంటారు. “ఇపుప్డు మేముసోదరుడు బెనాహ్ంను
డగోరుచునాన్ము.మేమునీ తండిని డాలి,” “ఈ పటీట్ నిండిపోయిందని”

అంటారు. ఓ, అలాగైతే నీకు ఎనోన్ యునన్పుప్డు, ఇబబ్ందిని పెటేట్ సిథ్తిని నీపై
యుంచుతుంది;నీవుచేయగలిగినదిఅంతమటుట్కే.
7 ఆలాగున పర్తీ ఒకక్రిలో దీరఘ్ సమయము ఉంటే బాగుంటుందని నా ఆశ.
దానిలో కొంత చేయాలని నా నిరీకష్ణ. అయితే ఈ మి మీద అది జరుగదు,
కారణమేమనగాపర్పంచమంతటినుండిపర్జలుఇకక్డకువసుత్నాన్రు, డండి.
ఈ వారము, అనేక దేశములనుండి పర్జలు ఇకక్డకు వచిచ్యునాన్రు, మరియు
పర్పంచ నలు లల నుండి వచిచ్న వారితో ముఖాముఖిగా దరశ్నములు
చేయబడి,వారికొరకుపారిథ్ంచుటజరిగింది.
8 అది ఇకక్డేయునన్ జఫర్ సన్ విల్ లోని మన చినన్ సాథ్నిక సంఘమైనటెల్తే,
నేను సంతోషముగా రెండు, డు గంటలు పర్తీ ఒకక్రితో తీసుకొని, తినన్గా
కలుపు తీసినటుల్ వారిని ముగించగలను. కానీ, డండి, అకక్డ రెండు లేక
ఐదు కాల్స్, తినన్గా మన సాథ్నిక పర్జల నుండి వసుత్ండగా, ఈ రెండు కాల్స్
వసుత్నన్సమయములోనే,పర్పంచముచు ట్నుండిఒకవందలేకరెండువందల
కాల్స్ వసుత్నన్వి. కాబటిట్, ఎకక్డ నుండో వచేచ్ వేల కాల్స్ ను అకష్రాలా కనీసము
తాకలేకపోవుచునాన్ను. పర్జలను డండి. పర్పంచమంతటి నుండి “ఇకక్డకు
వచేచ్పిలుపులు,అకక్డకువెళేళ్పిలుపులు,”విమానపుటికెక్టల్నులోనికిపంపు ,
“రండి, రోగుల కొరకు పారిథ్ంచండి,” అటు వెళళ్ండి అని సమసత్ చేసుత్నన్
వారు,కానినీవుదానినిచేయలేవు.
9 కాబటిట్ పర్జలునిరుతాస్హపడుతునాన్రు. నేనునునిరుతాస్హపడుచునాన్ను.
కాని సరిగాగ్ ఈషట్రు ఉదయమున, నా ఒపుప్కోలులో చెపిప్నటుల్గా, దానిని
రిచ్ ఏమి చేయాలో నాకు తెలియదు. మీకు తెలుసా, చేరుకొనవలసిన వారు,

పర్పంచమంతటి నుండి అకక్డ ఎందరోయునాన్రు, వేలకొలది పర్జలునాన్రు.
మీరు ఎరిగియునన్టుట్గా, పర్పంచము చు ట్ నేను నా ఏడవ యాతర్ను
పారంభించాను.మరియువయ్కిత్గతముగాపది లకష్లమంది పర్జలతోనాకుబాగా
వయ్కిత్గత సంబంధమునన్ది.
10 కాబటిట్ అది ఎలాయుంటుంది, ఎలాటి ఒతిత్డిని అది నీపైయుంచుతుందో,
మీరు ఊహించగలరు. అనేకసారుల్ చినన్ ఒతిత్డులను మనము తాకుతాము,
మీరును తాకుతారని నాకు తెలుసు, చినన్ నిరుతాస్హములు. అయితే నేను
కలిగియునన్ వాటిని రిచ్ ఆలోచించండి, నేను కలిగియునన్ నిరుతాస్హములు,
రోగులుగాయునన్ తలుల్లు ఫోను మీద పిలు త్యుండగా, “‘ఓ, దేవా…’ సరే,
ఒకక్ నిమిషము ఆగండి. బెనాహ్ం సోదరుడా. ‘పర్భువైన యేసు, నీవు ఆయనను
ఇకక్డకు పంపుము.’” సరిగాగ్ మరొకరి నుండి ఫోనును వేలాడదీయుట, ఇకక్డ,
మరియుఇకక్డ,అకక్డ, పర్పంచమంతటాఅదిఎలాయుంటుందోనాకుతెలుసు.
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ఫోను అవతలవైపున ఎవరో రోగిగాయునన్ బిడడ్తో, లేక రోగిగాయునన్ భరత్తో
లేక చనిపోవుచునన్ భారయ్తో ననున్ రమమ్ని పారిథ్ంచుచునాన్రు. ఇపుప్డు నీవు
ఊహించవచుచ్.
11 ఆశచ్రయ్ము కాదు, నేను నరముల బలహీనతగలవాడను…ననున్ నరముల
బలహీనత గల ఒకనిగా తయారుచేయుటకు అది చాలు. అయితే నేను చికెక్న
గుణ లకష్ణమును కలిగియుండుటకు బదులుగా, నేను ఈ ఒకక్ కారయ్మును
చేశాను. ననున్ నేను తినన్గా పటుట్కొనియుండుటకు పర్యతిన్ంచి, కలవ్రిపై
నా నేతర్ములను యుంచి ముందుకు సాగుచు, సరిగాగ్ ఆయన ననున్ ఏమి
చెయయ్మనాన్డోఎదురు సాత్ను.నాపొరపాటుల్ఎనోన్యునాన్యి,ఆపనులను
బటిట్ దేవుడు ననున్ కష్మించాలని నేను పారథ్న చేసాత్ను. బహుశా నేను ఒక
సథ్లమునకు వెళళ్వలసియుంటే, నేను ఆ సథ్లమునకు వెళళ్లేదు. నేను కేవలము
మానవమా డను…పొరపాటుల్చేయుటకుబదుద్డనైయునాన్ను.
12 అకక్డ ఒక చినన్, జయ్నీయమైనదిఈఉదయమునఆవెనుకపెరటోల్ నేను
రోయ్దయపుఆరాధననుండిబయటకువెళుళ్చుండగాఅకక్డనాకుచెపిప్ంది.

13 నేను ఒక పర్శసత్మైన పాత సేన్హితుని కలిగియునాన్ను, అతడు బహుశా
ఇకక్డ ఎకక్డోయుండవచుచ్. అతడుచికాగోవాసి. అతనిపేరుసీట్వర్ట్. అతడు…
ఎడ్ సీట్వరుట్. అతడు డెబబ్ది సంవతస్రముల మధయ్ పాయములో లేక కొంచెము
ఎకుక్వ వయసుస్ గలవాడు అని నేను ఊహిసాత్ను. అతడు బయట ననున్
కలుసుకొనాన్డు. అతడు దశమభాగపు సొముమ్ను అణాలలో దాసాత్డు. అతడు
అణాలచిలల్రతోయునన్ ఒక పెదద్ సంచినినాకుఇచాచ్డు. ఆ విధముగా. ఓ, నాకు
తెలియదు…నిజానికిఅవివిదేశీసువారత్పొలములోనికివెళాత్యి.
14 సోదరుడు సాక్జ్స్, నాకును అతనికి మంచి సేన్హితుడు, అతడు
లియోనార్డ్ సాక్జ్స్, ఇండియానాలోని లోవిల్ నుండి వచిచ్న అతడు అకక్డ
నిలబడియునాన్డు.ఇదివరకుఎనన్ అతడునాకుతెలియదు;అతడుఒకతాపీ
పనివాడు. అతడుఅతనిమీదతాపీ పనివానిగుండీని కలిగియునాన్డు.మనము
ఇటుకపనియొకక్కర్మమును రిచ్మాటాల్డుచునాన్ము.
15 కాబటిట్ వృదధ్ సోదరుడైన సీట్వరుట్ నాతో ఇలా అనాన్డు, “బెనాహ్ం సోదరుడా,
నేనునినున్పేమిసాత్ను, నేనునీతోమాటాల్డాలనుకొనుచునాన్ను.”ఈఉచఛ్రణను
కష్మించండి. “కానీ,” అతడనాన్డు, “టరిక్ష్ దేశములోని ఉంపుడుగతెత్ దగగ్రకు
వెళుళ్టకంటే, నీదగగ్రకురావడంచాలాకషట్ం.”
16 ఈమధయ్నే ఒకరునాతో ఇలా అనాన్రు. “ఆయనను చేరుట అంత కఠినము
కాదని నేను సంతోషిసాత్ను.” బాగుంది, ఆ విధముగాయుండుట నా భావము
కాదు.నేనుపర్జలనుపేమిసాత్ను.కానినేను…కొంచెముఊహించండి…
17 నేను ఇంటికి వెళిళ్ నా భారయ్కు చెపాప్ను, మేము బలల్ దగగ్ర రొచ్ని
నవివ్యునాన్ము, టరీక్ దేశములోని వేశయ్ నొదద్కు చేరుట ఎంత కఠినమో నీకు
తెలుసా.కాబటిట్…కాబటిట్ నేను…
18 సీట్వరుట్ సోదరుడా, నీవు ఇంక ఇకక్డ యునన్టెల్తే, అది అంత ఇబబ్ంది
కాదు అని నేను నముమ్తాను. కానీ నిశచ్యముగాఅది ఒక రకమైనహాసయ్ముగా,
మేములోలోపననవువ్కొనునటుల్చేసింది.
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19 కాబటిట్, పర్తీ ఒకక్రిని డాలనినేనుకోరతానుమరియునేనుపర్తీఒకక్రిని
పేమిసాత్ను.అదిసతయ్ము.అతడుసేన్హితుడైనాలేకశ వైనా,అదిఒకేరకముగా
యుంటుంది.
20 ఇపుప్డు నిశచ్యముగా రాబోవుచునన్ టముల కొరకు, నిశచ్యముగా
నేను మీ పారథ్నలను ఆశించుచునాన్ను. నేను ఇండియనుల్ మధయ్కు
వెళుళ్చునాన్ను. నీకు తెలుసా, నీవు రోములో యునన్పుప్డు, నీవు ఒక రోమన్
గాయుండవలెను, నీవు ఇండియనుల్ మధయ్యునన్పుప్డు, నీవు ఇండియనల్ వలే
జీవించాలి.
21 నా మిషనరీ సేన్హితుడు, అలాగా నాతో వేటాడు భాగసావ్మియగు
అతడు, అలసాక్ రాజ మారగ్ములో యునాన్డు మరియు నేను అతనితో
యునాన్ను. ఒక చకక్ని యవవ్నసుథ్డు, అతని భారయ్, ఒక చకక్ని కుటుంబము
నుండి వచాచ్రు. అతని చేతులు తినివేయబడినవి, చెవులు వెనుక అంతా
తినివేయబడింది. దాని విషయము ఏమిటి అని నేను ఆశచ్రయ్పడాడ్ను, “అతడు
తామర వాయ్ధిని కలిగియునాన్డా?” దోమలు మరియు నలుల్లు దావ్రా అది
వసుత్ంది, అకక్డ అతడు ఎలా జీవించవలసియునన్దో…కాబటిట్ వారిని కీసుత్
కొరకుసంపాదించుటకు, నీవుతినన్గాఆపర్జలతోజీవించవలసియునన్ది.వారు
కీసుత్ యొకక్ వారసతవ్మైయునాన్రు. ఆ పర్జల కొరకు, ఆయన ఎవరి కొరకు
చనిపోయారోవారు ఆ పర్జలైయునాన్రుమరియుతపప్క ఎవరో వారియొదద్కు
వెళాళ్లి.
22 నేనుఈమధయ్నేజరిగించినఉతత్రాది టములలోఒకచోటఆనాయకుడు
ఉండియునాన్డు. పరిశుదాధ్తుమ్డు ఆ టములలో ఆ విడిది సథ్లములో, (అది
రిషుట్ కోరుట్ అని నేను అనుకొంటాను), ఆ గౌండ్ లో అతని యొకక్ పేరు

పిలవబడింది, అతడు ఎవరో, అతడు ఏమి చేసియునాన్డో అంతా చెపప్బడింది.
ఓ, అయోయ్, అది అతనితో దానిని పరిషక్రించింది. అది సరవ్శకిత్ గల దేవుని
నుండి రావలసియునన్దని, ఏ మానవమా డు దానిని చేయలేడని అతడు
ఎరిగియుండెను.
23 కాబటిట్, ఆతీరమునఅంతాపైకికిందకు,ఆనాయకుడుపేలిచ్వేసియునాన్డు
మరియు ఒక పర్యాణపు పడవలో ఈ టములను తీసుకొని
వెళళ్గోరుచునాన్ము, మేము దాని దావ్రా వెళళ్గలిగే సథ్లములకు, పోర్ట్ లాండ్
కు, ఇంకాముందుకు, తీరమునయునన్ ఇతరుల వరకు, కీ ఇండియన్స్ వరకు,
మరిచ్పోబడిన పర్జల వర వెళతాము. పెదద్ టములను కలిగియునన్
అనేకమందిసోదరులు,వారియొదద్కువెళళ్లేరు.ఇపుప్డు,ఇండియనుల్…
24 అకక్డ ఒకక్ పైసా డబుబ్ లేదు…మీరుఎరిగియునన్టుల్గా, నా టములలో
ఎనన్ నేనుకానుకనుతియయ్ను.నేనుడబుబ్నుతీసుకొనను.కానిఇకక్డయునన్
సంఘము,ఇండియనల్ టముకొరకుసహాయముచేయుచునన్ది. ఆదీనులైన,
విదయ్లేని ఇండియనల్కు రకష్ణ మరియు విడుదల వరత్మానమును తెచుచ్టకు,
మీలోకొందరిదశమభాగములుదానికొరకుచెలిల్ంచబడతాయి.
25 అనిన్టి తరువాత, మీకు తెలుసు, వారు అమెరికా వారైయునాన్రు.
మనము విదేశీయులము, మీరు డండి. మనము లోనికి వచిచ్ వారి నుండి
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ఈ దేశమును తీసుకొనియునాన్ము. మనకు అది కావాలి…వారికి వారి
దేశమును నేను తిరిగి ఇవవ్లేను, కాని కీసుత్లోని నిరీకష్ణలను నేను వారికి
ఇయయ్గలను. అది మన అందరినీ ఏకముగా సహోదరతవ్ముతో ఆ దేశములో
యుంచుతుంది. అకక్డ యుదధ్ము ఉండదు మరియు ఒకరి నుండి ఒకరు
దేశమును లాగుకొనుట ఉండదు. అది అందరికి సథ్లమునన్ ఒక దేశముగా
యుంటుంది. నా పియులందరు రకిష్ంచబడి, ఆ సమయమునకు సిదధ్మైనటెల్తే,
ఆసమయమువచిచ్నపుప్డునేనుకృతజుఞ్డుగాఉంటాను.
26 ఇపుప్డు నేను మాటాల్డుచుండగా, ఆ చు ట్ రొచ్నియునన్ అనేకమంది
సేన్హితులను నేను సాత్ను. నేను ఒక సహోదరిని గమనిసుత్నాన్ను అని నేను
నముమ్తాను…నేను ఆమె పేరును ఆలోచించలేను, అది లీయై యుంటుంది.
అది నిజమేనా? నీవు శీర్మతి లీవే నా? నీ కుమారెత్లలో సవ్సథ్త పొందిన ఒక
కుమారెత్ ఇకక్డయునన్ది? అది చకక్గాయునన్ది. ఒకరు మంచి సమరయుని
గృహములో యునాన్రు, లేక కాదో…దాని పేరు ఏమని పిలవబడుతుంది?
“సహోదరీ…” (ఏదో ఒక కాథలిక్ సంసథ్) “లేడీ ఆఫ్ పీస్,” దాని పేరు అదియే. ఆ
కాథలిక్ పేరల్నిన్టినీ నేను కలగలుపు చేసాత్ను. కాబటిట్ ఆమె అకక్డయునన్ది…
మానసికముగా నరముల ఉదికత్తను కలిగియునన్ది. పర్భువైన యేసు, నేను
ఆ మంచము మీద రొచ్నియుండగా, ఆమె పర్శసత్మైన తలిల్ మరియు తండి
దగగ్రగా రొచ్నియునాన్రు. అది ముగించబడినదని, అది సమాపత్మైనదని
పర్భువైన యేసు ఉచఛ్రించియునాన్డు. ఆమె అకక్డయునన్ది. అది అంత
సమాపత్మైనది. నిజానికి, సహోదరి ఈ ఉదయమున ఎంతో కృతజఞ్తతో
యునన్దనిమనకుతెలుసు.
27 ఈ మధయ్నే, కేనస్ర్ వాయ్ధితో చనిపోవుచునన్ పర్జలను నేను బయట
సుత్నాన్ను. ఇకక్డకు చకాల కురీచ్లలో, చంక కరర్లతోపాకుకుం వచాచ్రు,

ఇపుప్డు వారు మా లుగా ఆరోగయ్ముగా ఈ ఉదయమున యునాన్రు. ఆ
పర్పంచము సమాపత్మైనది. నా దావ్రా కాదు; కాని ఆయన దావ్రా, మన పర్భువు
మృతులలో నుండి లేచియునాన్డు, సదాకాలము సజీవుడుగాయునాన్డు. మన
పర్భువు సదాకాలము సుత్తించబడును మరియు సనున్తించబడునుగాక, అదే
నాపారథ్న.
28 మీరు నా కొరకు పారథ్న చేసాత్రా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని
చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] అంద నా కొరకు పారథ్న చెయయ్ండి. ఇపుప్డు, నేను
దానిపై ఆధారపడతాను. నేను బయటకు వెళిళ్నపుడు, డండి, ఇకక్డ, ఇంటి
దగగ్ర,ఈచు ట్అంతఅదావ్నన్ముగాలేదు;కానీనీవుఅకక్డకువెళిళ్నపుడు,నీవు
నిజముగాయుదధ్రంగమునుతాకుతావు.ఇదితరీఫ్దుయైయునన్ది.
29 మన సంఘమునాపర్యాణమునకు ఒక కొతత్ సేట్షన్ వాగన్ వాహనమును
నినన్ కొనాన్రు, ఇపుప్డు నాకునన్ది పాతబడి అరిగిపోయింది. కాబటిట్ నేను
వారత్లనువినుటకురేడియోతిపిప్యునాన్ను. గతరాతి, నేనుమరియుయోసేపు,
పారథ్న చేయుటకు వెళిళ్ తిరిగి వసుత్నాన్ము. అపుప్డు మేము, గీన్స్ మిల్ నుండి
వసుత్నాన్ము, మరియు నేను రేడియోను తిపాప్ను. అది వారత్లు, వారత్లు
వింటునన్పుప్డు, ఆ విశేల్షకుడు, తన తరీఫ్దులోయునన్ ఒకయవవ్నసుథ్నిగురించి
వివరిసుత్నాన్డు. అతడు ఎలా తన జేబుల నిండా ఇసుకతో నింపబడి, అకక్డ
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అతడు తన తలను ఎంతో కిందికి వంచియునాన్డు, ఆ ముళళ్ కంచెలు గుండా
పాకు ఆతుపాకిగుళుళ్ పేలు అతనితలమీదుగావెళుళ్చునాన్యి, అతడు
అకక్డకఠినమైనతరీఫ్దునుతీసుకొనుచునాన్డు.

బాగుంది,దానినేమనముఇకక్డచేసుత్నాన్ము.
30 అయితేయుదధ్రంగములోఅదిఎంతోభినన్ముగాయుంటుంది. డండి?
ఆ మర తుపాకి ఒక నిరీణ్తమైన దశకు తరీఫ్దు చేయబడి, ఒక సమయమునకు
ఎకుక్పెటట్బడియునన్ది. కానియుదధ్రంగములో, అది పైకి రాగలదు లేక కిందికి
వెళళ్గలదు. డండి? కాబటిట్ అది అకక్డయునన్దాని కంటే కొంచెము
భినన్ముగాయుంటుంది,మీరు డండి.
31 మంచిది, ఇది ఇకక్డ తరీఫ్దుయైయునన్ది. కానీ బయట నీవు
యుదధ్ రంగములో యునాన్వు, కాబటిట్ ఇపుప్డు మనము శ వును
ఎదురొక్నబోవుచునాన్ము. కాబటిట్ మనముయుదధ్ము చేసేవారము…ఒక చినన్
పాటను ఇకక్డ పాడతాము.పోరాటముకొనసాగుచునన్ది. ఎవరికైనా ఇంక
ఆపాటగురుత్ంటుంది? [సమాజము“ఆమేన్,”అనిచెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]

పోరాటముకొనసాగుచునన్ది, ఓ కైసత్వ సైనికులారా,
ముఖాముఖిగాదృఢమైన య్హము,
ఆయుధములు తళతళలాడుచు, రంగులు
పర్వహించుచునన్వి,
మంచిమరియుచెడుఈరోజుననిమగన్మైయునన్వి.

అదిసతయ్ము. డండి?
పోరాటముకొనసాగుచునన్ది, కాని కలతచెందవదుద్,
ఆయన బలముతో బలముగా యుండుము, గటిట్గా
పటుట్కొనుము;
దేవుడు మనకు తోడైయునన్యెడల, ఆయన ధవ్జము
మనపైయునన్ది,
అంతములోమనముజయగీతముపాడుతాము.

32 అది నిజము. ఇపుప్డు, ఎనోన్ విషయములు అకక్డ నేను చెపప్వలసినవి
యునన్వి, కాని నేను కుల్పత్ముగా కతిత్రిసాత్ను, బయట పర్జలు కికిక్రిసిపోయి
నిలబడియునాన్రు. బయటకు వారు చినన్ సీప్కరల్ను కలిగియునాన్రు. చినన్
పర్సారము, నేననుకొంటాను, పర్తి కారు ఆ పర్సార పదధ్తిని కలిగియునన్ది,
అది దానితో ఆలయము నుండి కొనిన్ గజములు బయటకు వెళుతుంది.
కాబటిట్, ఈ ఉదయమున మనలను దరిశ్ంచుటకు వచిచ్న పర్తీ ఒకక్రిని మనము
మెచుచ్కొనుచునాన్ము.
33 ఇపుప్డు, ఇంకా ముందుకు వెళుళ్టకు ముందు, దానిని మనము
చెపుదాము…ఇపుప్డు, దీని తరువాత వెంటనే, బాపిత్సమ్పు ఆరాధన యునన్దని
నేనుఅనుకొంటాను.మొదటగా,పారథ్నావరుస.ఈఉదయమునరోగులకొరకు
మనముపారిథ్ంచబోవుచునాన్ము. మనముదేనిని రిచ్మాటాల్డుచునాన్మో, ఆ
దృశయ్ముమీదికిదేవుడువచుచ్టయే,ఒకరుజువుఅనినేనుతలంచెదను,అదియే
ఆయన పునరుతాథ్నము. ఆయన సజీవుడేనా లేక ఆయన సజీవుడు కాడా? ఇది
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ఒక కటుట్ కథా లేక ఇది సతయ్మా? ఆయన సజీవుడైయునన్టెల్తే, ఆయన ఒక
వాగాద్నము చేశాడు, “నేను ఎలల్పుప్డు,యుగ సమాపిత్ పరయ్ంతముమీతో డా
యుంటాను.” ఇపుప్డు, ఆయన మన మధయ్కి వచిచ్, ఆయన ఇకక్డయునాన్డని
రుజువు చేసినటెల్తే, అపుప్డు దానిని రిచ్ ఇంక ఎంతమాతర్ముఊహాగానము
లేదు. డండి?
34 మీకు గురుత్నన్దా, పర్పంచములోని మతములనిన్లో, వారు పరిశుదధ్
దినములను,సెలవులనుకలిగియునాన్రు.కానివారిలోఏఒకక్ వారిసాథ్పకుని
రుజువు చేయలేరు…అతడు మరణించగానే, దానికునన్దంతా అదియే. కాని
మనము,కైసత్వమతము,మనసాథ్పకుడుచనిపోయితిరిగిలేచాడు.
35 మెకిస్కోలో, ఈమధయ్నే, ఆ చినన్బిడడ్ తిరిగి బర్తికించబడినపుప్డు పెస్ వారు
ననున్ఇంట య్ చేశారు,ఆఉదయమున09:00 గంటలకుబిడడ్ చనిపోయింది.
మరలా ఆ రాతే 10:30 గంటలకు, పదినన్ర లేక పదకొండు గంటలకు, తినన్గా
వేదికనొదేద్ లకష్ల పర్జల ముందు, తినన్గా తలిల్ హసత్ములో యుండగా, అతను
మరణము నుండి తిరిగి బర్తికించబడాడ్డు. ఆ రాతి ముపప్యి వేలమంది కీసుత్
నొదద్కు వచాచ్రు. డండి? కాబటిట్, అపుప్డు, అకక్డ ఏమియునన్దో మీరు
ఊహించగలరు.
36 ఆ చినన్ బిడడ్ను రిచ్, నా ముందు ఒక దరశ్నమును శాను; ఆ
చినన్ బిడడ్ యొకక్ పేరు మరియు అతనిని రిచ్ సమసత్మును చెపప్బడింది.
ఆ తలిల్ ఎకక్డో వెనుక యునన్ది, పారథ్నా కారుడ్ను పొందలేకపోయింది,
లోనికి పర్వేశించలేకపోయింది. అయితే పారథ్నా వరుస గుండా ఆమె పైకి
లేవలేకపోయింది. కాబటిట్, ఆ చినన్ బిడడ్ను తీసుకొని వచిచ్నపుడు; అది
కుమమ్రించు వరిష్ంచుచునన్ది.
37 మనము నిలబడుటను రిచ్ తలసాత్ము; వారిని రిచ్ ఆలోచించండి.
ఆ రాతి తొమిమ్ది గంటలకు పారంభించబడబోయే టముల కొరకు, వారు
ఆ రోజు ఉదయమున తొమిమ్ది గంటలకే అకక్డ యుంటారు. మండుచునన్
ఎండలో, నీడ కొరకు ఒకరికి ఎదురుగా ఒకరు ఆనుకొని నిలబడియుంటారు.
నిలబడియుండుట, రొచ్నియుండుట కాదు; నిలబడియుండుట. ఆ
విధముగానేవాళుళ్చేసాత్రు.ఆవిధమైనసథ్లములో,మరియుఆఫికాలోఆలాగున
జరుగుతుంది,ఇండియాదేశములోఒకేసారి,ఐదులకష్లమంది డుకొనాన్రు.
38 ఇపుప్డు,ఈచినన్ సీత్ కనీసముపారథ్నాకారుడ్నుపొందలేకపోయింది.అకక్డ

డువందలకుపైగాదావ్రపాలకులు,పారథ్నావరుసలోనికిరాకుండా,ఆమెను
వెనుక ఆపియుండవలసి వచిచ్ంది. అకక్డ నిలబడి ఆ చినన్ బిడడ్ కొరకు, ఆ చినన్
కాథలిక్ సీత్ పారిథ్ంచుచునన్ది. పరిశుదాధ్తుమ్డు పిలిచి, “ఆ చినన్ బిడడ్ను ఇకక్డకు
తీసుకొనిరమమ్ని,” చెపిప్యునాన్డు.
39 ఆ చినన్ బిడడ్ ఒక తడిసిపోయినదుపప్టి కిందయునన్ది; ఉదయమునుండి
అకక్డ నిలబడియునన్ది. ఆబిడడ్ చనిపోయినదనివైదుయ్లుఉచఛ్రించియునాన్రు.
ఆ ఉదయమున, ఆ చినన్ బిడడ్ తొమిమ్ది గంటలకు చనిపోయినదని,
వైదుయ్లు ఉచఛ్రించిన పర్కటన కాపీని మనము కలిగియునాన్ము. అపుప్డు
రాతియైయునన్ది, దరిదాపుగా అరథ్రాతి. సరిగాగ్ దరశ్నము చెపిప్న పర్కారము,
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నేను వెళిళ్, నా చేతులను ఆ చినన్ బిడడ్పై యుంచాను. అపుప్డు ఆ చినన్ బిడడ్
బర్తికియునన్ది. వైదుయ్డుసాకష్మిచాచ్డు.
40 పెస్ వారు ననున్ ఇంట య్ చేశారు. కాబటిట్, ఏ ఒకక్రి విశావ్సమునకు
వయ్తిరేకముగా లేకుండా, అది బైబిలుతో యునన్ంత కాలము, అది మంచిదే.
అయితే ననున్ ఇంట వ్ చేయుచునన్ వయ్కిత్, ఒక కాథలిక్ వాడు, అతడనాన్డు,
“మాపరిశుదుధ్లుదానినిచేయగలరనినీవునముమ్తావా?”
41 నేననాన్ను, “వారు బర్తికియునన్టెల్తే.” అవును, నీవు ఒక పరిశుదుధ్డుగా
మారుటకు చనిపోవలసియునన్దని కాథలిక్ సంఘము నముమ్తుంది. కాబటిట్,
అపుప్డునేననాన్ను, “వారుజీవించియునన్టెల్తే,అవును.”

మరియుఅతడనాన్డు, “ఓ,నీవుచనిపోవువరకుఒకపరిశుదుధ్డవుకాలేవు.”
42 నేననాన్ను, “పౌలు చనిపోకముందు పరిశుదుధ్డా, లేక చనిపోయిన
తరువాత పరిశుదుధ్డా? అతడు ఈలాగు మాటాల్డినపుప్డు, అతడు ఎవరికి
వాసుత్నాన్డు, చనిపోయినవారికా, ‘ఎఫెసులోయునన్ పరిశుదుధ్లకు’ ఒక
నిరీణ్తమైన సథ్లములోయునన్ పరిశుదుధ్లకు? ఆయనమృతులకువాయుటలేదు,
నీకుతెలుసు.”
43 కాబటిట్అపుప్డతడనాన్డు, “ఇపుప్డునీవునీవాయ్జయ్మునుబైబిలుదావ్రాతీరుప్
చేయుటకుపర్యతిన్ంచుచునాన్వు.మేముసంఘమైయునాన్ము.”

నేననాన్ను, “మంచిది, సరే, అయాయ్.”
అతడనాన్డు, “మేముసంఘము.”

44 నేననాన్ను, “అపుప్డు సంఘము దానిని చేయుటను మనము దాద్ము.”
డండి, కాబటిట్, అపుప్డు, సంఘము మాతర్మే దానిని చేయగలదు. అది

నీకుతెలుసు.
అతడనాన్డు, “కాథలిక్సంఘమును రిచ్నీఅభిపాయముఏమిటి?”
నేననాన్ను, “నీవుదానినిననున్అడుగరాదనినేనుకోరతాను.” డండి?
అతడనాన్డు, “బాగుంది,నేనుదానినివినగోరుచునాన్ను.”
నేననాన్ను, “అకక్డయునన్దిఉనన్త పములోయునన్దయయ్పుఆతమ్.”
అతడనాన్డు, “దయయ్పుఆతమ్?”
నేననాన్ను, “అవునండి”
అతడనాన్డు, “నీవుదానినిఎలాకనుగొంటావు?”

45 నేననాన్ను, “మృతులతో విజాఞ్పన చేయునది, పరిశుదుధ్లతో సంపర్దించేది
ఏదైనా, డండి.”

అతడనాన్డు, “బాగుంది, నీవు కీసుత్కు పారథ్న చేసాత్వు. ఆయన
చనిపోయాడు.”

నేననాన్ను, “అయితేఆయనతిరిగిలేచాడు డండి.”
46 కాబటిట్ అది మంచి కారయ్ము, ఆయన తిరిగి లేచాడని మనము ఎరుగుట,
మనముకృతజుఞ్లముకాదా?[సమాజము“ఆమేన్,”అనిచెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]
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47 మన తలలు వంచి మన నీతీకరణము కొరకు ఆయన మృతులలో నుండి
లేచియునన్కారణమునఆయనకుకృతజఞ్తనుచెలిల్దాద్ము.
48 పరలోకపు తండీ, ఈ ఉదయమున యేసును బటిట్ మేము కృతజుఞ్లము;
ఈ రోజున ఆయన గొపప్ పునరుతాథ్నమునకు సంసమ్రణగా, ఆ పండుగ
ఉదయమున, ఆయన మృతులలో నుంచి లేచినపుడు, మరణము పాతాళము
సమాధిపైఆయనజయముపొందాడు.ఆయన మిమీదయుండగా, ఆయన
వాయ్ధిపై, రోగములపై విజయముపొందియునన్వాడుగా పించాడు. ఆ గొపప్
కడపటి శ వు,మరణముఆయనముందుఉంచబడింది.ఈషట్ర్ ఉదయమున,
ఆయన దేవుడైయునాన్డని రుజువు చేశాడు. కడపటి శ వైన మరణము
ఆయనను పటుట్కొనలేకపోయింది, ఆయన మృతులలోనుండి లేచాడు. సమాధి
ఆయనను వదిలివేసింది; పాతాళము ఆయనను ముందుకు విడిచిపెటిట్ంది;
పరలోకముఆయననుచేరుచ్కొనన్ది.
49 ఓ, దేవా, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ శకిత్తో, ఆయన యొకక్
కారయ్నిరవ్హణాధికారులుగాయుండుటకు, ఆయన యొకక్
మాదిరులుగాయుండుటకు, ఆయన యొకక్ సేవకులుగా ఈ మి మీద
పరదేశులుగాయుండగా,మాహృదయముఆయననుసీవ్కరించునుగాక.దానిని
దయచేయుము.
50 ఇకక్డయునన్వారందరినిదీవించుము.దేవా, నిలబడియునన్ఈపర్శసత్మైన
పర్జలు, వారిలో కొందరు పటట్పగలు నుండి ఇకక్డ కికిక్రిసిపోయియునాన్రు.
పరలోకపు తండీ, నా పారథ్న ఏమనగా, “మేము చేయగలుగు దానికంటె లేక
ఆలోచించు దానికంటే పైగా, ఈ రోజున వీరిపై అతయ్ధికముగా సమృదిధ్గా
కుమమ్రించుము,” మరియు వారి లోతైన హృదయవాంఛలను దయచేయుము.
ఈ ఉదయమున వచిచ్న పర్తి ఒకక్ తృపిత్పరచ్బడి తిరిగి వెళుళ్దురు గాక.
నీవు ఎవవ్రిని రముగాతోసివేయవుకాని మంచి కారయ్ములతో నీవు అతనిని
నింపుతావు. అతడు ఆనంది త్ వెళుళ్నటుల్ అతనిని పంపుము. పర్భువా, దానిని
దయచేయుము.
51 నీ యొకక్ సరవ్శకిత్. నీ యొకక్ పరిశుదాధ్తమ్, పునరుతాథ్న శకిత్తో యేసు
రకత్ము యొకక్ నీతిపై ఏ మాతర్ము తకుక్వ కాకుండా, మా యొకక్ నిరీకష్ణలు
నిరిమ్ంచబడునటుల్మాలోపర్తిఒకక్రితోఎంతగానోపనిచేయుము.తండీ,దానిని
దయచేముము.

ఇపుప్డుచదువబోయేమాటలనుదీవించుము.
52 మేము పెందలకడ సంఘమునకు వచిచ్యుండగా, ఈ ఉదయమున
చకక్ని వరత్మానమును బటిట్ నీకు వందనములు. నీవు మాసోదరుని తీసుకొని,
కొనిన్ కష్ణముల కితము అలాటి మారుప్ను తెచుచ్టను సుత్నన్పుప్డు, ఈ
చనిపోవుచునన్ తరము యొకక్ పర్జలకు ఒక వరత్మానమును విడుదల
చేయుటను సుత్నన్పుప్డు మేము దానిలో భాగమైయునాన్ము, పర్భువా
మేము ఎలా నీకు కృతజఞ్త చెలిల్ంచుచునాన్మో! ఓ దేవా, ఆ కారయ్ములను రిచ్
ఆలోచిసుత్నన్పుడు, సంతోషముతో మా హృదయములు పులకించుచునన్వి.
ఇపుప్డు పర్భువా, ఆయనకు ముందునన్ దినములు కింది వరకు ఆయనను
అభిషేకి త్నేయుండుము.
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53 ఈ చినన్ సంఘమును దీవించుము. మరియు ఇతరులకు నేను
వరత్మానమును తేబోవుచుండగా నాకు సహాయము చేయుము. మేము
ఏకముగా, ఒకే వయ్కిత్గా, ఒకే కుటుంబముగా, ఏకముగా అతుకొక్నిన వారమై
ఏకముగాపారిథ్ త్ యేసుమముమ్ను ఆయనరాజయ్ములోనికి సీవ్కరించు వరకు,
పరిశుదాధ్తమ్యొకక్పవితర్మైనఐకయ్తతోజీవించుదుముగాక.ఆమేన్.
54 [సోదరుడు నెవిల్ చెపుప్చునాన్రు, “బెనాహ్ం సోదరుడా, మిమమ్లిన్ ఒకక్
కష్ణము ఆపుటకు నాకు అవకాశం ఇసాత్రా?”—ఎడి.] సోదరుడా, నీవు
నిశచ్యముగాదానిని చేయుము. [“మాయొకక్ అభినందనకుగురుత్గామరియు
మన మధయ్లోనునన్ ఒక యవవ్న సోదరుని పని దావ్రా, ఈయొకక్ చితర్మును
మేము నీకు బహుకరిసుత్నాన్ము, బెనాహ్ం సోదరుడా మా యొకక్ సం రణ్
పేమ మరియు అభినందనలతో.”] నెవిల్ సోదరుడా, మరియు సంఘమామీకు
వందనములు. [“ఆయొకక్యవవ్నసుథ్డుసెట్ఫీ,ఆయొకక్బొమమ్నుగీచాడు.”]
55 సోదరుడు జెరీ సెట్ఫీ ఆ చితర్మును గీచియునాన్డు. ఆ కురర్వాడిని
దేవుడు దీవించునుగాక. ఈ ఉదయమున నీవు ఇకక్డయునన్టెల్తే, అది
చాలా బాగునన్ది, జెరీ. అది చాలా హీనముగాయునన్ది. ఒక చితర్కారుడిగా
అతడు క్లుకు వెళేళ్ అవకాశము ఇవావ్లని నేను కోరుచునాన్ను. దేవుడు
కళలోయునాన్డని నేను నముమ్తాను. మీరు ఆ విధముగా నమమ్రా? [సమాజము
“ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] దేవుడు సంగీతములోయునాన్డు. దేవుడు
కళలోయునాన్డు. దేవుడు దీనిలోయునాన్డు. ఆ తలాంతు అభివృదిధ్ కాకుండా,
ఆ విధముగా చుట చాలా హీనముగాయుంటుంది. అతడు ఎంత ఎకుక్వ
చేసాత్డో,అతడుఅంతఎకుక్వవృదిధ్ చెందుతాడు.జెరీ,దేవుడునినున్దీవించాలని
నేనుపారిథ్సాత్ను.
56 నెవిల్ సోదరుడా, నీకు మరియు సంఘమునకు, ఈ చకక్ని చితర్మును
బటిట్, దాని కిందయునన్ వచనమును బటిట్ మీకు వందనములు. నేను దానిని
కొంచెము తరువాత చదువుతాను. [సోదరుడు నెవిల్, “నేను దీనిని చదవాలని
నీవు కోరుచునాన్వా?” అని అడుగుచునాన్రు.—ఎడి.] అయాయ్ మంచిది. నెవిల్
సోదరుడుఈవచనమునుచదువుతాడు.అదిఏమైయునన్దోనేనుఒకఆలోచన
చేశాను…[సోదరుడు నెవిల్ ఎవరిని గౌరవించాలో వారినే గౌరవించండి అనే
దానినిచదువుచునాన్రు.]

అతడుసవ్ పములోఒకఎతెత్నమనిషికాడు,
అతనిమారగ్ములోఉనన్తమైనవాడుకాదు,
అతడుతనకైతానుగాఏ రనుఊదడు
అతడుదినమునుండిదినమునకువెళతాడు.
సంపదమరియుకీరిత్ కొరకుఆశలేదు;
అయితేఅతనిసాథ్నమునుఎవరు నింపలేరు;
అతడుమేముకోరినదారిలోసరిగాగ్యునాన్డు,
మనసొంతసోదరుడుబర్దర్బిల్.
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నమమ్కతవ్ంతోఅతడుమనకుబోధిసాత్డు
కలీత్లేనివాకయ్ము,
ఏఅలంకరణమారగ్ములులేవు,పొగడత్లుఇషట్ములేదు,
కేవలముపర్భువునువెంబడించుటయే.
అతనిమాటమృదువైనదిమరియుమెతత్నిది
అతడుతనసవ్రమునుపైకిలేపడు,
తపుప్కువయ్తిరేకముగాకేక వేయుటకుతపప్
అపుప్డుఅతడికిమరొకఅవకాశములేదు.
ఎనన్ ఎకుక్వ అభయ్సించలేదు
కళాశాలలనుండిమరియుపాఠశాలలనుండి,
కానిఏదిముఖయ్మోఅతనికితెలుసు
నిశచ్యముగాఅతడుఎవవ్రియొకక్ వెరివాడుకాదు.
ఏలయనగాఅతనికి ఇవవ్బడినజాఞ్నము
నితయ్మైనదిపైనుండిఇవవ్బడియునన్ది,
అతనికి ఏ సిదాధ్ంతములేదు, కీసుత్ తపప్
సారవ్భౌమికమైనపేమతపప్, ఏ చటట్ములేదు.
అతనియొకక్ దీనమైన, అలప్మైనజనమ్కు
అకక్డ ఏగొపప్ పర్కటనయునులేదు,
కానిమనకైతేఅతడుఒకగొపప్మనిషి
మిమీదనివశించుచునన్వారిలో.

ఆయననుఒకఒకసేన్హితుడుగాఎరుగుటకు
ఒకఆధికయ్తకంటె ఎకుక్వుగామేములెకిక్సాత్ము,
అతడు నిలబడే పర్తి దానిని బటిట్, మేము అతనిని
మెచుచ్కొంటాము,
అంతమువరకుతినన్గామేముమెచుచ్కొంటాము.
అతడుఒకఉపదేశకుడుకాదనిచెపుతాడు,
అతడుఉండవలసినంతఅణకువగాయుంటాడు,
కానిఅతనినివేదికమీదకుతెసేత్
అతనిని చుటకషట్ముకాదు.
అతడుముందుగానిరణ్యించబడినఒక పర్వకత్,
మనుషులుదానినిఏమనిపిలుసాత్రోపిలవనివవ్ండి,
ఆయనమనకుసోదరుడుబిల్నుఇచిచ్నపుడు
దేవుడుమనకుగొపప్ ఉపకారమునుచేశాడు.

[“‘ఈచినన్గుంపు,’ సంతకంచేసియునన్ది.”]
57 నెవిల్సోదరుడా,నీకువందనములు.మీతలంపులకైవందనములు,దానిని
ఎవరు సమ రాచ్రు? [సోదరుడు నెవిల్ చెపుప్చునాన్డు, “వాళల్ అమమ్గారు అది
చేశారనినేనుఅనుకొనుచునాన్ను.”—ఎడి.]అది…
58 ఆ చెపుప్చునన్ సంగతులకు నేను యోగుయ్డను కాను, కాని ఈ
లోకములోయునన్ డబబ్ంతటికంటె అది నాకు ఎకుక్వైయునన్ది. డండి?
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కొంచెము ఆలోచించండి, ఎవరో నినున్ ఆయన సేవకునిగా గౌరవిసుత్నాన్రు,
ఒక దేవుని సేవకుడిగా. నేను ఎలల్పుప్డు దానికి నమమ్కముగా జీవించాలని నా
పారథ్నయైయునన్ది. నా తలంపులు ఎలల్పుప్డు నీ కొరకుగా వుంటాయి. నేనును
నాపేమనునీకువయ్కత్పరుచ్తునాన్ను.
59 ఇపుప్డు, మన దగగ్ర ఎనోన్ విషయములునాన్యి, అది సరిగాగ్ ఒక
రిత్ రోజును తీసుకొంటుంది, మనము ఇంకా ఎనన్ వాకయ్మునొదద్కు

వెళిళ్యుండలేదు,మీరు డండి,ఎనోన్చకక్నివిషయములు.
60 పర్భువు నుండి నాకు ఒక దరశ్నము వచిచ్యునన్ది, దానిని రిచ్ నేను ఒక
దానిని చెపప్బోవుచునాన్ను, ఒకరు ఒక కలకనాన్రు, ఓ, అది ఎంతో విశేషమైనది,
అదిపర్భువుయొకక్రాకడను రిచ్.
61 ఆవెనుకయునన్నాచినన్కుమారెత్ రిబాక్…కొదిద్ సేపటికితమునేనుఆమెతో
తమాషాగామాటాల్డాను. ఆమె ఒక రకమైన పెదద్ టోపీ పెటుట్కొని వచిచ్యునన్ది.
నేననాన్ను, “ఇపుప్డు, హనీ, అది ఒక పకిష్ డు వలె కనబడుతుంది.”
“దానిలో పులల్లు, అనీన్ ఆ విధముగా వునాన్యి” అని అనాన్ను. “వెళిళ్ ఆ టోపీ
తీసివేయమనాన్ను.”
62 తరువాత కొనిన్ నిమిషములలో తిరిగి నా దగగ్రకు వచిచ్ంది; నీకు తెలుసా,
నాకు రముగావెనుకకు వెళిళ్ంది. ఒక గొపప్ పెదద్ పోకెట్ పుసత్కానిన్ పటుట్కొని
వచిచ్ంది. “అదిఎకక్డనుండివచిచ్ంది?”అనినేననాన్ను.
63 ఆమె అనన్ది, “డాడీ,” “నేను పెదద్కాళుళ్ కలిగియునాన్ను, కాబటిట్ దానిని
జోడీగా చేయుటకు నేను పెదద్ పోకెట్ పుసత్కానిన్ తీసుకొనాన్ను.” కాబటిట్, ఓ,
ఇలాటివి!
64 అయితేనేనుఆమెకారులోసావ్రీ చేయుచునాన్మని రెండుసారుల్ కలకనన్ది,
మరియు నేను సమీపములోని పర్భువు యొకక్ ఆగమనమును రిచ్ ఆమెకు
చెపుతునాన్ను;అదేకల,రెండవసారి.నేను డవకలకొరకుకనిపెటుట్చునాన్ను;
బహుశాపర్భువు,అలాగైతే,దానిభావమేమిటోనాకుఇసాత్డు.
65 ఇపుప్డు, ఎనోన్ విషయములు చెపప్వచుచ్ను, అయితే మనము
వాకయ్ములోనికివెళదాము.
66 పర్తి ఒకక్రు మంచి అను తిని కలిగియునాన్రని, నేను
ఆశిసాత్ను. [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] నీవు
ఆలాగుయుండనియెడల, టముముగించబడకముందు,దేవుడునీకుమంచి
అను తినికలిగిసాత్డని,ఈ డికముగించబడేసమయానికి,మనమధయ్ఒకక్
బలహీనమైనవయ్కిత్యుండడనినేనుపారిథ్సాత్ను.
67 ఇపుప్డు, భకిత్హీనులు కొరకు కీసుత్ చనిపోయాడని మనము తపప్క
గురుత్ంచుకోవాలి, అది మనమే. డండి; అది మనమే. మనలను రకిష్ంచుట
కొరకు,ఆయనచనిపోయాడు.
68 ఇపుప్డు, మీరంద చు ట్ చకక్గా వినగలుగుచునాన్రా?బాగా ఆ వెనుక
రొచ్నన్వారు, బాగా వినగలుగ్చునాన్రా? అది ఆ వెనుకకు వచుచ్చునన్దా?

అలాగే,మంచిది.
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69 ఇపుప్డు ఆయన వాకయ్ములో కొంచెము నేను చదువగోరుచునాన్ను.
మొదటగా ఇపుప్డుయోవేలు గర్ంథమును దాద్ము, 1వ వచనమునుండి 4వ
వచనమువరకునేనుచదువుతాను.తరువాత2వఅధాయ్యము,25వవచనము.
మరియుఆదికాండము20:7.నేనుఇపుప్డుతపప్కమెచుచ్కొంటాను.
70 ఇపుప్డు మీరు అలసిపోయినటెల్తే, బయటకు వెళల్వచుచ్ను. డండి?
ఇది సంఘమునకు నా చివరి వరత్మానము, ఏలయనగా కొంతకాలము
సంఘములోఈభాగము. ఈ ఉదయము ఒక సవ్సథ్తా టముకొరకు మేము
ఎదురు సుత్నాన్ము. ఈ వరత్మానము, దేవుడు దీవించినటెల్తే, అది మన
హృదయాలలో లోతుగా నానాలి, ఆ పర్కారము దాని భావము ఏమైయునన్దో
మనముపొందుతాము.
71 ఇపుప్డు, మనము నముమ్ విషయములను ఇకక్డ వయ్కత్పరుచ్టకు
మనమునాన్ము, మరియులేఖనము ఆ రీతిగా చెపుప్చునన్దని, లేఖనముదావ్రా
దానిని రుజువు చేసాత్ము; తరువాత దేవుడు తిరిగి దానిని రుజువు చేసాత్డు,
అది సతయ్మైయునన్దని, అది సరియని, దానిని యథారథ్ముగా చేసాత్డు. సరిగాగ్
దేనివలనైనా…
72 నీవంటావు, “ఇది పొదుద్ తిరుగుడు పువువ్ వితత్నము.” దానిని నాటి అది
ఏమైయునన్దో డుము. తరువాత అది ఒక పొదుద్ తిరుగుడు చెటుట్గా పైకి
వసుత్ంది, అది దానిని పరిషక్రిసుత్ంది. అది ఒక పొదుద్ తిరుగుడు వితత్నము.
డండి?అంతమటుట్కే.

73 ఇపుప్డు, అపుప్డపుప్డు, మీరు సీటులను మారుచ్కొనగలిగినటెల్తే; కొందరు
రిచ్ండి, మరికొందరు లేచి నిలబడి కొంచెము కనిపెడతారు. నేను ఎంత

కుల్పత్ముగామాటాల్డాలో,అంతకుల్పత్ముగామాటాల్డతాను.
74 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, నా కొరకు పారిథ్ంచండి. సంఘమునకు
నమమ్కముగాయుండండి. తినన్గా సోదరుడు నెవిల్ తో ఇకక్డ
నిలబడియుండండి. ఇపుప్డు దరిశ్ంచుచునన్ పర్జలైన మీరు, మంచిది, ఇపుప్డు,
తినన్గావెనుకకురండి.
75 ఇపుప్డు, ఏ విధమైన నిరిద్షట్మైన పిలుపులేకుండా, నేను ఈ
టములపైయునాన్ను. అయితే నేను సరిగాగ్ ఈ చు ట్ యుండలేను;

పర్పంచము చనిపోవుచునన్ది. డండి? పౌలు ఒకసారి ఆ అనుభవమును
కలిగియునాన్డు. అతడు మరొక దేశమునకు వెళుళ్చుండగా, దారిలో, అతనికి
మాసిదోనియా పిలుపు వచిచ్ంది. ఇపుప్డు, దేవుడు ఏ సమయములోనైనా
మాసిదోనియా పిలుపును ఇవవ్గలడు. దేవుడు నాకు పిలుపును ఇచిచ్నపుడు,
నేనుదేనినైనారదుద్ చేసాత్ను.
76 నేను చేయగలిగిన శేషఠ్మైన దానిని చేసుత్నాన్ను,ఈ లకు, ఆ లకు
వెళిళ్, ఇకక్డా, అకక్డా నేను వితత్నములు జలుల్చునాన్ను. విసిరి, వితత్నములు
నాటుచునాన్ను.నాకుతెలుసు, ఆకాశ పకుష్లువాటిలోఅనేకమైన వితత్నములను
పోగుచేసుకొంటాయి, వాటిలో కొనిన్ ఎండిపోతాయి, అయితే అకక్డ కొనిన్
వితత్నములు డా పైకి వచిచ్, మంచి నేలలో పడతాయి, మీకు తెలుసు. కాబటిట్
వితత్నములనుచలుల్దాము,అదేముఖయ్మైనసంగతి.
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77 ఈషట్రు వరత్మానము కొరకు, ఒక వింతైన పఠనము, యోవేలు 1వ
అధాయ్యము.

పె యేలు కుమారుడైన యోవేలునకు పర్తయ్కష్మైన యెహోవా
వాకుక్
పెదద్లారా, ఆలకించుడి దేశపు కాపురసుథ్లారా, మీరందరు
చెవియొగిగ్ వినుడి ఈలాటి సంగతి మీ దినములలోగానిమీ పితరుల
దినములలోగానిజరిగినదా?
ఈ సంగతిమీ బిడడ్లకు తెలియజేయుడి. వారు తమబిడడ్లకును ఆ
బిడడ్లురాబోవుతరమువారికినితెలియజేయుదురు.
గొంగళిపురుగులు విడిచిన దానిని మిడుతలు తినివేసి యునన్వి
మిడుతలు విడిచిన దానిని పసరుపురుగులు తినివేసియునన్వి.
పసరుపురుగులువిడిచినదానినిచీడపురుగులుతినివేసియునన్వి.

78 ఇపుప్డు2వఅధాయ్యములోని25వవచనము.
మీరు కడుపార తిని తృపిత్పొంది మీ కొరకు వింత కారయ్ములను
జరిగించిన మీ దేవుడైనయెహోవానామమునుసుత్తించునటుల్ నేను
పంపిన మిడుతలును గొంగళి పురుగులను పసరుపురుగులును
చీడపురుగులును అను నా మహాసైనయ్ము తినివేసిన సంవతస్రముల
పంటనుమీకుమరలనితుత్ను.
నాజనులుఇకనెనన్టికిని సిగుగ్నొందరు.

79 ఆదికాండము 20వ అధాయ్యము. ఆదికాండము 20 అధాయ్యము 7వ
వచనము. నేను దీనిని వెంబడించు దాని సందరభ్మును నేను తీసుకొని
చదువగోరుదును. దాని రవ్ వృతాత్ంతమును పొందుటకు 6వ వచనమును
చదువగోరుదును.

అందుకు దేవుడు అవును, యథారథ్ హృదయముతో దీని చేసితివని
నేనెరుగుదును; మరియు నీవు నాకు విరోధముగా పాపము
చేయకుండ నినున్ నేను అడడ్గించితిని; అందుకే నేను నినున్ ఆమెను
ముటట్నియయ్లేదు.
కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్ని భారయ్ను తిరిగి అతని కపప్గించుము;
అతడు పర్వకత్, అతడు నీ కొరకు పారథ్న చేయును, నీవు బర్దుకుదవు.
నీవు ఆమెను అతనికపప్గించని యెడల నీవును నీవారందరును
నిశచ్యముగా చచెచ్దరని తెలిసికొనుమని సవ్పన్మందు అతనితో
చెపెప్ను.

80 ఇపుప్డు లేఖన పఠనము నుండి ఒక అంశమును తీసుకొనగోరుదును, ఆ
అంశముయొకక్ముగింపు, “పునరుదధ్రణ,”అనిపిలవబడుతుంది.
81 ఇపుప్డు, సోదరుడు నెవిల్, ఆ పర్ఖాయ్తిగాంచిన వరత్మానమును ఈ
ఉదయమున బోధించిన తరువాత, చివరిగా, ఆయన చివరి తలంపు, ఆయన
ఏమి చెపిప్యునాన్డనగా, “పునరుదధ్రించబడాలి.” కాబటిట్ అది అకక్డ నాకు ఒక
ఆలోచననుఇచిచ్ంది, “పునరుదధ్రణ.”
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82 కాబటిట్ నేను ఇంటికి తవ్రగా వెళిళ్, నా నిఘంటువును తీసుకొని, కొనిన్
లేఖనములనుతీసుకొనాన్ను,మరియుకొనిన్టినివాసుకోవటంపారంభించాను.
తరువాతనేనువెబ్సట్ర్ నిఘంటువునుతీసుకొని,పునరుదధ్రణ, అనగాభావము
ఏమిటో కనుగొనాన్ను. పునరుదధ్రణ అనగా భావము, “దానిని తిరిగి అసలైన
హకుక్దారునికి ఇచుచ్ట, లేక ఆసిత్ని తిరిగి మొదటి సాథ్నమునకు తెచుచ్ట.” ఒక
దావాపునరుదధ్రించబడునటుల్గామనముచటట్ముదావ్రాఅమలుచేయగలము.
83 ఇపుప్డు, పునరుదధ్రణ అనగా భావము అదే అని వెబ్ సట్ర్ చెపుతునాన్డు,
“మొదటి హకుక్దారునకు దానిని తిరిగి ఇచుచ్ట, లేక ఆ ఆసిత్ని తిరిగి మొదటి
సాథ్నమునకు తెచుచ్ట.” దేని మీదయైనా ఒక దావా వేయబడితే, దానిని
పునరుదధ్రించుటకు, అది దానియొకక్ సరియైన సాథ్నమునకు వచుచ్టకు, నీవు
చటట్ముదావ్రాఅమలుచేయవచుచ్ను.

దేవుడుఈబలహీనమైనమాటలనుఇపుప్డుదీవించునుగాక.
84 పునరుదధ్రణ అనగా భావము, “తిరిగి వెనుకకు తెచుచ్ట.” లేక
పునరుదధ్రించుట, అది ఎకక్డకు చెందియునన్దో, ఆ నిజమైన హకుక్దారుని
యొదద్కు దేనినైనా వెనుకకు తెచుచ్టకు, ఒక దావా చటట్ము దావ్రా అమలు
చేయబడవచుచ్ను. అందుచేత, ఎలాగో అది నిజమైన హకుక్దారుని నుండి
ఎకక్డికో వెళిళ్పోయింది. కాని దానిని పునరుదధ్రించుటకు, దానిని నిజముగా
కలిగియునన్వయ్కిత్యొదద్కుతిరిగితెచుచ్టకు, లేకఆసహజమైనసొతుత్మొదటగా
ఎకక్డయుండియునన్దో, అకక్డకు దాని సహజమైన అసలైన సిథ్తికి తిరిగి
తెచుచ్టయైయునన్ది. దానిని చేయుటకుగాను, అకక్డ చటట్మును అమలు
చేయుటకు దానిని సరియైన సిథ్తిలోనికి తెచుచ్టకు గాను, దానిని అమలు
చేయుటకు,దానినిపునరుదధ్రించుటకు,మనముహకుక్నుకలిగియునాన్ము.
85 ఎవరైనా ఏదైనా ఆసిత్ని దొంగిలించినటుల్గా, వారు ఆ ఆసిత్ని
చెరపటిట్యునాన్రు. అపుప్డు నీవు చటట్మును తీసుకొని, ఆ వయ్కిత్ దగగ్రకు వెళిళ్,
ఆ వయ్కిత్ ఆ ఆసిత్ని తిరిగి అపప్గించునటుల్గా, ఆ ఆసిత్ మొదటియుండినటుల్గా,
చటట్ముదావ్రాదానినిఅమలుచేయవచుచ్ను.
86 చటట్మును అమలు చేయుట. ఓ, ఎలాటి అంశము! చటట్మును
అమలుచేయుటపైఎలానేనురెండురోజులనుకలిగియుండగోరుచునాన్నో.
87 ఇపుప్డు, సోదరుడు నెవిల్ మన కొరకు బోధించాడు. నేను కొంచెము
మాటాల్డతాను, ఒక సండే క్లు వలె బోధి త్, అతడు కలిగియునన్ దానితో
కొంచెముముందుకుకొనసాగుతాను.
88 అమలుచేయుట! దేవుడు మనకిచిచ్న దావాలను, సాతానుపై అమలు
చేసే ఆధికయ్తను మనము కలిగియునాన్ము. ఏలయనగా దేవుడు ఒక
చటట్మును కలిగియునాన్డు, ఆయన వాకయ్మే చటట్మైయునన్ది, మరియు
దేవుడు తన వాకయ్ములో సంఘమునకు కొనిన్ పర్తేయ్కమైన దావాలను
ఇచిచ్యునాన్డు. అందుచేత, సాతానుపై ఈ దావాలను అమలు చేయు
హకుక్ను మనము కలిగియునాన్ము, “దానిని నాకు తిరిగి ఇవువ్,” అని చెపుప్,
వాడు దానిని చేయవలసియునన్ది. కారణమేమనగా, మనము దేవుని యొకక్
పర్తినిధిని తీసుకొనవచుచ్ను, పరిశుదాధ్తుమ్డు, తినన్గా మన మోకాళళ్పై వంగి,
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“అది యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు,” అని చెపుప్. వాడు దానిని
వదులుకొనవలసియునన్ది, కారణము, దానిని వాడి చేత చేయించుటకు అకక్డ
పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డు.

ఆ దేశ చటట్మును అమలు చేయవలసియునన్ది. అది ఆ దేశముదావ్రా, ఆ
దేశముకొరకుయైయునన్ది.
89 అయితే దేవుని ఆతమ్ యొకక్ చటట్మేమనగా, అనాయ్యముగా మరియు
మోసముగా దేవుని యొదద్నుండి తీసుకొనన్ దానిని విడిచిపెటట్వలసినదిగా
సాతానునుబలవంతముచేయుటయైయునన్ది.మనుషులఆతమ్లు,సీత్లఆతమ్లు,
పిలల్ల ఆతమ్లను వాడు దేవుని నుండి తీసుకొనియునాన్డు. శరీర రోగమును,
వాడు పర్జలపైయుంచాడు, దేవుడువారిని తనపోలికలో, ఆయన వలె చేశాడు,
పరిశుదాధ్తమ్ను తీసుకొని వారి మీద దానిని అమలు చేయుటకు, బైబిలు దావ్రా
సంఘమునకుసరియైనచటట్పరమైనహకుక్లుఇవవ్బడియునన్వి.
90 గత టములో ఇకక్డ దానిని చించియునాన్నని నేను నముమ్తాను
నిశచ్యముగా అని నేను అనుకొనను. కాని ఒక సోదరుడు జారిజ్యా నుండి,
యిస్ విల్ వచాచ్డు. తన కారును ఆ పైన పెటిట్నపుడు, ఎవరో దానిని

దొంగిలించారు. అతడుదానిలోఅతని బటట్లను, తనభారయ్ బటట్లను, తన పిలల్ల
బటట్లను కలిగియునాన్డు. అది ఇకక్డయునన్ ఇవాన్స్. వారు సాధారణముగా
ఇకక్డయుంటారు. మనము ఇకక్డ టమును కలిగియునన్పుప్డు, పర్తి
రోజు పదిహేను వందల మైళుళ్ కారును నడుపుకొని, ఇకక్డ టమునకు
వసాత్రు. ఆ దీనునికి ఏమియులేవు, ఇంటి దగగ్ర నుండి ఏడువందల మైళళ్
రములోయునాన్డు.ఏమిచేయాలోఅతనికితెలియలేదు.

91 అతడుపోలీస్ దగగ్రకు వెళాళ్డు. అయితే వారు యిస్ విల్ లో ఒక పెదద్
రచచ్ను కలిగియునాన్రు. వారు కారులను దొంగిలించి, వాటికి తిరిగి రంగులు
వేయుచునాన్రు. దానిని అముమ్టకు వారు అకక్డ ఏ చిరునామాను కలిగిలేదు.
నీవు దాని మీద ఏ నెంబరు పెటట్గోరినా, కొనిన్ నిమిషములలోనే, వారు నీకు
ఒకచిరునామానుతయారుచేసాత్రు.కాబటిట్వారుభయంకరమైనసమయమును
కలిగియునాన్రు.
92 కాబటిట్ మేముమామోకాళుళ్ వేశాము. డండి? ఇపుప్డు యేసు దానిని
చేసియుండవలసిన పని లేదు,కారణముఆయనవాకయ్మైయుండెను. “వాకయ్ము
పర్వకత్ల యొదద్కు వచిచ్యునన్ది.” వారు వాకయ్మైయుండలేదు, కాని వాకయ్ము
వారి యొదద్కు వచిచ్ంది. కాని యేసు వాకయ్మైయునాన్డు. డండి? ఆయన
పారిథ్ంచవలసిన పనిలేదు. తనకై తానుగా ఆయన దేవుడైయునాన్డు. డండి?
కాని మనము ఆయన పర్వకత్లమైయునాన్ము; పర్భువు యొకక్ వాకయ్ము ఎవరి
యొదద్కు వసుత్ందో, ఆయన సేవకులము. అలాగైతే, అది దేవుని యొకక్
వాకయ్మో లేక కాదో, అతడు చెపిప్నది నెరవేరుటదావ్రా, పర్వకత్ సతయ్మని రుజువు
చేయబడతాడు.
93 కాబటిట్, అపుప్డు మనము ఒక లేఖనమును కలిగియునాన్ము,
యేసు అనాన్డు, “ఇదద్రు లేక ముగుగ్రు నా నామము పేరట డుకొని,
ఏకీభవించినటెల్తే, నేను వారి మధయ్లోయుంటాను. వారు ఒక పర్తేయ్కమైన
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విషయములో ఏకీభవించి ననున్ అడిగినటెల్తే, దానిని సందేహించనటెల్తే, వారు
అడిగినదివారుపొందుతారు.అదివారికిఅనుగర్హించబడుతుంది.”
94 ఇపుప్డు, అకక్డే నియమమునన్ది. ఇపుప్డు, ఆ నియమమును అమలు
చేయువాడుపరిశుదాధ్తుమ్డైయునాన్డు. పరిశుదాధ్తమ్ను నమమ్నివాడు, ఆయనను
తిరసక్రించు పర్జల యొకక్ సంగతేమిటి? డండి? నీవు నీ యొకక్ సొంత
సమాధానమును,కనికరమునుతోసివేయుచునాన్వు. డు?
95 ఇపుప్డు సహోదరుడు ఫెడ్ సాత్ మన్ తో కలసి, నలుగురు లేక ఐదుగురు
పురుషులమునాన్ము, ఇతరులు చాలామంది అకక్డయునాన్రు. మేము
మోకరించాము,దేవునిముందుఈవాయ్జయ్మునుబర్తిమలాడాము.అపుప్డునేను
వాకయ్మునుతీసుకొనిలేకవాగాద్నమునుతీసుకొనిదానినిముందుకుపంపాము.
ఆ గొపప్ పరిశుదాధ్తుమ్డు, వాకయ్మును తీసుకొని, పిలుపులను ఇ త్యుండగా,
ఒక దరశ్నము బర్దద్లయింది, ఒక మనిషి బౌలింగ్ గీన్, కెంటకీక్ వెళుతునాన్డు,
పసుపురంగు షరుట్ వేసుకొని, టర్కుక్ నడుపుతునాన్డు. పరిశుదాధ్తుమ్డు అతని
మీదకు వచాచ్డు, అతనిని ఖండించాడు, అతడు సగము దారిలోనే వెనకుక్
తిరిగాడు. అతడు వెనకిక్ తిరిగి ఆ కారును, ఆ నది మీద ఒక వీధిలో దానిని
ఉంచాడు. నేను పైకి లేచి, సోదరులకు చెపాప్ను, అది “యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు.”
96 వారు బయటకు వెళిళ్నపుడు, వారు దారిగుండా వెళాల్రు. అకక్డే కారు
ఉంచబడియునన్ది, గాసోలిన్ సగముఖాళీఅయింది, అది నింపబడిన తరువాత
టాయ్ంకు సగముఖాళీ అయింది. బౌలింగ్ గీనుక్ అతనిని తీసుకొని వెళిళ్, మరలా
తిరిగి తెచుచ్టకు, అది సరిపోయింది. ఇపుప్డు ఆ మనుషులు, ఒక సాకష్ ముగా
ఇకక్డఈఉదయమున రొచ్నియునాన్రు.
97 అది ఏమిటి? అమలు చేయుట! “తిరిగి ఇచిచ్వేయుము.” డండి? అది
అంతే.దానిని రిచ్యేఅదిమాటాల్డుచునన్ది. “దానినిపునరుదధ్రించుము.తిరిగి
దానినిఅసలైనహకుక్దారునియొదద్కుతెచుచ్ట.”
98 ఒక దేవునియొకక్ కుమారుడిగా లేక ఒక దేవుని కుమారెత్గా నీవుయుండు
ఆ ఆధికయ్తను సాతాను నీ నుండి దొంగిలించినటెల్తే, ఈ ఉదయమున,
పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా, ఆ దేవుని దావాను అమలు పరుచ్టకు, మనము హకుక్ను
కలిగియునాన్ము. “దానినితిరిగితెముమ్.”
99 వాడు నినున్ బాధించి, రోగిగా చేసినటెల్తే, దేవుని యొకక్ నియమములను
అమలు చేయుటకు, దేవుని ముందు మనము హకుక్ను కలిగియునాన్ము.
“ఆయన పొందిన దెబబ్ల దావ్రా మనము సవ్సథ్త నొందియునాన్ము.” ఆమేన్.
“తిరిగి వెనుకకు తెముమ్. అతనిని విడిచిపెటుట్ము. అదిగో నీవు అతనిని
మరణమునకుతీసుకొనివెళుళ్చునాన్వు.ఇపుప్డుఅతనినివెనుకకుతెముమ్.”
100 అదే అమలు చేయుటయైయునన్ది; దానిని తిరిగి దాని యొకక్
సహజమైన సిథ్తికి పునరుదధ్రించుట. ఒక మనిషి రోగిగాయునాన్డు, చినన్ బిడడ్
రోగిగాయునన్ది;ఒకసీత్రోగిగాయునన్ది. డండి?వారువారిసహజమైనసిథ్తికి
బయటయునాన్రు.అపుప్డుమనదావానుఅమలుచేయుటకుమనముహకుక్ను
కలిగియునాన్ము. అది మన దావా కాదు. దేవుడు మనకు ఇసుత్నన్ కారణమున
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అది మన దావాయైయునన్ది. “ఆయన పొందిన దెబబ్ల దావ్రా మనము సవ్సథ్త
నొందియునాన్ము. మన అతికర్మ కియలను బటిట్ అతడు గాయపరచ్బడెను.
ఆయన పొందిన దెబబ్ల దావ్రా మనము సవ్సథ్త నొందియునాన్ము.” ఇపుప్డు
ఆ చటట్మును అమలుచేయుటకు మనము హకుక్ను కలిగియునాన్ము.
మరియు చటట్మునిచుచ్వాడు, సవ్యముగా పరిశుదాధ్తుమ్డే, ఆ మారగ్ములో
అది జరిగించబడుటను చుటకు, దేవునియొకక్ పర్తినిధి ఇకక్డయునాన్డు.
ఆమేన్.
101 ఇపుప్డు, ఆయన పనిచేయగలిగే ఒకే మారగ్ము ఏమనగా, ఆయనను
పనిచేయుటకు నీవు అనుమతించినపుప్డే. డండి? మనము తపప్క
దానిని నమమ్వలసియునన్ది. అకక్డ ఒక చటట్మునన్ది. ఓ, నేను ఎనన్డైనా నా
అంశములోనికి వెళళ్గలిగినటెల్తే. అకక్డ ఒక చటట్మునన్ది సమసత్ము మధయ్ ఒక
చటట్ముఅకక్డఇవవ్బడియునన్ది.
102 నీకు తెలుసా, ఒక చేప ఒక నియమమును కలిగియునన్ది. ఆ చేప నీళళ్లో
నిలబడగలదు,దానిలోలోపట అది ఒక నియమమునుకలిగియునన్ది. ఆ చేప ఆ
నియమమును అతనిలో నుండి వెళిళ్పోనిచిచ్నటెల్తే, అది తినన్గా సముదర్ము
అడుగున మునిగిపోతుంది. ఒకక్ రవవ్ంత అతనిని బాధించదు. దానితో
ఒకక్ కణము బర్దద్లు కాదు. నీవు దానిని చేయుటకు పర్యతన్ము చేసాత్వు. ఆ
నియమము నీలో లేదు. నీవు దానిని చేయలేవు, కాని చేప చేయగలదు. ఆ
గాలితోచేపతనున్తానుతగిగ్ంచుకొంటుంది, ఆ విధానములో,అదిచేయగలదు.
బర్దద్లు చేసి దానిని తెరచుటకు అకక్డ ఏమియు లేదు. వాడు ఆ మారగ్ములో
తయారుచేయబడాడ్డు. వాడికి అది తెలుసు. తినన్గా సముదర్ము అడుగునకు
వెళిళ్, మరలా తిరిగి దానిని పైకి లేపుకొనుటకు, ఆ నియమమును అది అమలు
చేయగలదు.
103 కీసుత్లో ఒక నియమమునన్ది. ఆ నియమము సంఘములోయునన్ది.
నీవు లోతైన సమాధిలో అతనిని పాతిపెటట్వచుచ్ను, లేక లోతైన సముదర్ములో
పాతిపెటట్గలవు, లేక లోతైన పాతాళములో, కాని అకక్డ దేవుని ఆతమ్యొకక్ ఒక
నియమమునన్ది,అదిఅతనినితిరిగిలేపుతుంది. డండి?
104 ఒక పకిష్ ఒక నియమమును కలిగియునన్ది. ఇపుప్డు, దాని శరీరము ఒక
పదారథ్ము. అది సంబంధమైనది, ఇకక్డ మి మీద రొచ్ంటుంది.
కాని దాని లోలోపల ఒక నియమమును కలిగియునన్ది, అదేమనగా, అది ఒక
విధముగా రెకక్లు చాపినటెల్తే, నీ పుకు కనబడకుండా ఎగిరిపోతుంది. అది
సైనుస్కు వయ్తిరేకమైయునన్ది. అది సంబంధమైనదని వారు వాదిసాత్రు;
మాయ్కరష్ణ శకిత్ దానిని ఇకక్డే పటుట్కొనవలసియునన్ది. కాని అది
మాయ్కరష్ణను ఎదిరించగలదు, తనున్ తాను తినన్గా పైకి లేపుకొని, తినన్గా

బయటకు వెళిల్పోతుంది, కారణమేమనగా, అది దానిలోని నియమమును
పనిచేయుటకుఉంచవలసియునన్ది. అది ఆ నియమమునుకలిగియుండుటకు
నిరిమ్ంచబడింది.
105 ఇపుప్డు నేను భకిత్ అను తిని చెందుచునాన్ను. ఇపుప్డు, మనము ఒక
నియమమును కలిగియునాన్ము, ఆ జీవ నియమము మనలోయునన్ది. నీవు
చేయగలిగే ఒకే కారయ్ము ఏమనగా…నీవు ఆ విధముగాతయారుచేయబడాడ్వు,
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జనిమ్ంచావు, మరియు దేవుని యొకక్ కుమారులు మరియు దేవుని యొకక్
కుమారెత్లుగా, కీసుత్ యొకక్ శరీరములో మనము ఉంచబడియునాన్ము.
నీవు దయయ్మునకు మడతబందుగా వంగవలసిన పనిలేదు. మనము ఒక
నియమమును కలిగియునాన్ము. అదే పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ నియమము
నీవు చేయవలసిన ఒకే పని యేమనగా, దేవునిని నీతో ఎలా వెళళ్నియాయ్లో
ఎరిగియుండుటయే. నీవు దానితో పోరాడు నేయుంటావు, డు అది
ఎనన్ పనిచేయదు. కాని నీవు దేవునిని రానిచిచ్నపుడు, అంతమటుట్కే.
డండి?

106 ఒక వేళ చేప ఇలా అంటే, “ఆగు, నేను నా గాలిని బాగా పీలుసాత్ను. నేను
కొంచెము ఆకిస్జన్ ను నాలోనికి పీలిచ్, అడుగునకు వెళళ్గలనేమో సాత్ను.”
లేదు.అదిఆలాగునచేసేత్. అదిబర్దద్లైపోతుంది. డండి?
107 పకిష్ ఒక వేళ ఇలా అంటే, “నేనె ఎంత వేగముగా అకక్డకు పరుగెతత్గలనో
సాత్ను, బహుశా అకక్డ నుండి పైకి ఎగిరిపోతాను.” లేదు. అతడు దానిని

చేయలేడు. వాడు కింద పడిపోతాడు. డండి? అతడు తపప్క ఆ నియమము
ఎలాఅతనినినియంతర్ణచేయుచునన్దో,అతడుతపప్కదానినిఎరుగవలెను.
108 అది మనతో ఆలాగునేయునన్ది. అది మనము పోరాడేది కాదు,
లాగేది కాదు, తొందర పడేది కాదు, “ఓ, నేను దీనిని, లేక దానిని
పొందకపోయినటెల్తే అని కాదు.” అది అది కాదు. అది జీవపు నియమము
నీలోయునన్దని ఎరుగుటయే, అది నీవు ముందుకు సాగిపోవుట, దేవుని
వెళళ్నిచుచ్టయైయునన్ది. అపుప్డు ఆయన నీ సవ్సథ్తను తీసుకొంటాడు, ఆతమ్
యొకక్ బాపిత్సమ్మునకు నినున్ తీసుకొంటాడు, లేక ఆయన వాగాద్నము చేసిన
దేనికైనా తీసుకొంటాడు. ఆయన నీకు ఇచేచ్ ఏ దావాయైనా అది నీదైయునన్ది.
దానినివెళళ్నిచుచ్టదావ్రా,దేవునినివెళళ్నిచుచ్టదావ్రాయైయునన్ది.
109 నీ కారును దొంగిలించిన వయ్కిత్ని, ఆ అధికారి పటుట్కొని అతనిని కోరుట్కు
తీసుకొని వెళుళ్తునన్పుప్డు, నీవు అతనిని వెనుకకు లాగుట పారంభించినటెల్తే,
“బాగుంది, అతడు దానిని సరిగాగ్ చేశాడో లేదో నాకు తెలియదు అని అంటే,”
అతడు ఎనన్ వాడిని అకక్డకు తీసుకొని వెళళ్లేడు. సరిగాగ్ అతనిని
వెళళ్నియయ్ండి.
110 ఆ విధానములోనే నీవు చేసాత్వు. నీలోని అనుమానములు, సమసత్
నీ మనసులోనుండి పారిపోనియుయ్, సాతానుని రముగా వెళిళ్పోనియుయ్,
అపుప్డుదేవుడునినున్పైకిలేవనెతుత్తాడు.మంచిది.
111 ఇపుప్డు, ఇది ఈషట్రు సమయమైయునన్ది. ఓ, ఈషట్రు అంటే నాకు
ఇషట్ము. అవునండి. కాని ఈ రోజున ఈషట్రు మీద ఎంతోయునన్ది, అది
బనీన్ కుందేళళ్ని, బాతులని, అది కెంపు కోడిపిలల్లని, చకక్ని టీపీలని,
కొతత్ వసత్ములని అంటునాన్రు; కాని అది ఈషట్రు కాదు. ఈషట్ర్ అనగా
పునరుతాథ్నము, పునరుదధ్రించుట, వెనుకకు పునరుదధ్రించుట. అది
దేవుని యొకక్ పునరుదధ్రించు సమయమైయునన్ది. నీవు బయట నేలను
డు; దేవుడు పునరుదధ్రించుచునాన్డు. దేనిని పునరుదధ్రిసుత్నాన్డు?

పర్కృతిని. అది నిజము. ఆయన పుషప్ములను పునరుదధ్రించుచునాన్డు.
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ఆయన ఆకులను పునరుదధ్రించుచునాన్డు. ఆయన చేనిలోని ఫలములను
పునరుదధ్రించుచునాన్డు. అది ఏమిటి? దేవుడు పునరుదధ్రిసుత్నాన్డు. అది
ఈషట్రుయైయునన్ది;అనగాభావము,“దానినితిరిగివెనుకకుతెచుచ్ట.”
112 అది ఏమైయునన్ది? అకక్డ ఒక శికష్యుండియునన్ది, ఒక దావా.
ఈషట్ర్ దావాలు లేక పుషప్ముల దావాలు, అవి తిరిగి లేచుటకు హకుక్ను
కలిగియునన్వి. డండి? దేవునియొకక్ పర్కృతి చటట్ము మి చు ట్ లాగి,
పర్కృతిలో, ఒక పునరుతాథ్నమును, ఒక ఈషట్రును ముందుకు తెసుత్ంది. అది
రమయ్ముగాయునన్ది. అది మి మీదయుండగా, చలికాలము చంపివేసిన
దానిని, రుయ్డు తిరిగి వచుచ్ట దావ్రా, అది పునరుదధ్రించబడుతుంది. మనకు
చెపప్బడియునన్టుల్గా, ఈ చివరి నుండి తినన్గా, రుయ్ని చు ట్ దేవుడు
మినిగుండర్ముగాపంపుతాడు.

113 మి రుయ్ని నుండి రముగా వెళిళ్పోయింది. ఇకక్డ వెనుకకు
బయటకు వెళిళ్పోయింది. ఆ విధముగానే ఒక పాపి చేసాత్డు, కుమారునినుండి
రముగా వెళిళ్పోతాడు. బాగుంది, ఇది రుయ్డు. కాని ఈ మి తిరిగి

వచిచ్నపుడు…అది బయటయునన్ది, మరణము దానిని తాకుతుంది, అదియే
శీతాకాలము.ఆబయటయునన్పర్తిసజీవమైనదానినిఅదిచంపివేసుత్ంది.
114 ఇపుప్డు, మి దాని చు ట్ తిరిగి వచిచ్నపుడు. వితత్నములు
మిలోయుంచబడియునన్వి. అవి మంచుతో గడడ్కటుట్కుపోయినవి. సారము

దానిలోనుండి బయటకు పరుగెతిత్ంది. సమసత్ వెళిళ్పోయింది; కాని
అకక్డ ఒక చినన్ జీవము భదర్ము చేయబడింది. రుయ్డు తిరిగి మితో
దాని సాథ్నములోనికి రాగానే, అపుప్డు అకక్డ ఒక ఈషట్ర్ యుంటుంది, ఒక
పునరుదధ్రణ. తిరిగి పుషప్ములు పైకి వసాత్యి. సమసత్ము పైకి వసుత్ంది.
శీతాకాలము చంపివేసిన సమసత్మును, రుయ్డు పునరుదధ్రిసాత్డు. అదే
శీతాకాలముయొకక్మరణపుచావు,కానిజీవపు రుయ్డుపునరుదధ్రిసాత్డు.
115 కాబటిట్ ఇపుప్డు అది పర్జలతోను ఆలాగునేయునన్ది. చలికాలపు
చలల్దనము, నామకారధ్ మతము, దానిని బయట చంపియునన్ది, ఈ చివరి
దినములలో సమీపముగాయునన్ దేవుని కుమారుని యొకక్ సంఘమునకు
వచుచ్చునన్ ఆయన రాకడ, దానిని తిరిగి జీవమునకు పునరుదధ్రిసుత్ంది.
“నేను పునరుదధ్రిసాత్ను, అని పర్భువు చెపుప్చునాన్డు.” డండి? దేవుడు
తన పుషప్ములను, ఆయన ఆకులను, ఆయన పర్కృతిని, మి మీద ఆయన
వితత్నములను పునరుదధ్రిసాత్డు, అందుచేత మనకు తెలుసు, తరువాత,
దేవుడు తన నివాస సథ్లమును డా పునరుదధ్రిసాత్డు. ఆయన తన
ఏదెనును పునరుదధ్రించును. మరణము చంపియునన్ సమసత్మును ఆయన
పునరుదధ్రించును.అదినిజము.ఇపుప్డుఅదితపుప్ సథ్లములోఉండనిచుచ్టవలల్
మాతర్మే,అదిఎనన్డైనామృతముగాయుంటుంది.కానిఅదిసరియైనసథ్లములో
పడినటెల్తే, అది తిరిగి తపప్క జీవములోనికి రావలసియునన్ది. కాబటిట్, దేవుడు,
సరియైన కాలువలో మనలను పడనిచిచ్నటెల్తే, అది నిజము, ఒక పునరుదధ్రణ
కొరకు.
116 చలికాలముచంపివేసినదానినంతా, తరువాత రుయ్డుపునరుదధ్రిసాత్డు.
రుయ్డు తిరిగివచుచ్ట, అది ఏమి చేసుత్ంది? అది బలవంతము చేసుత్ంది.
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వినండి. అది మరణమును బలవంతము చేసుత్ంది. వసంతకాలమున
మియొకక్ వరుసలోనికి తిరిగి వచేచ్ రుయ్డు. అది నిజానికి దాని

మరణమును, ఒక పునరుతాథ్నమునకు విడిచిపెటాట్లని మరణమును
బలవంతము చేసుత్ంది, (దేనికొరకు?) ఒక పునరుదధ్రణ, “తిరిగి మరలా
పునరుదధ్రించుట.” అది ఏమి చేసుత్ంది? రుయ్డు వసుత్నాన్డు, అది దేవుని
యొకక్చటట్మైయునన్ది.
117 దేవుడు మిని నియమములో ఉంచాడు, మాయ్కరష్ణ నియమము.
పర్కృతిలో సమసత్ దేవుని యొకక్ నియమము పర్కారము పని చేసుత్ంది.
పుషప్ములు వాటి యొకక్ ఉదేద్శమును సేవించియునన్వి, వితత్నములు వాటి
ఉదేద్శమును సేవించియునన్వి; అవి మిలోనికి చనిపోయినవి. తరువాత
అకక్డఒకపునరుదధ్రణయుంటుంది.
118 అవి చనిపోయిఅకక్డయుంచబడియునన్వి. అకక్డ ఒకక్టి లేదు. మనము
ఇకక్డయునన్లైటల్లోఒకదానినితీసుకొనిఈవిధంగా,దానిపైదానినిపర్కాశింప
చేయలేము. అది ఎనన్ ఏ మంచి చేయదు. దానిని చేయుటకు అకక్డ
మనకు ఏ మారగ్ము లేదు. కాని దేవుడు ఒక నియమమును కలిగియునాన్డు,
ఆ రుయ్డు వితత్నము మీదికి వచిచ్నపుడు, అది వితత్నములోని ఆ జీవమును
బయటకు బలవంతము చేసుత్ంది. దానిని ఇక ఎంత మాతర్ము మరణము
ఆపలేదు.
119 సహజమైనవి మరియు ఆతమ్సంబంధమైనవి రెం , ఆయనను
సేవించునటుల్, దేవుడు ఆయన నియమములనిన్టిని సిథ్రపరిచ్యునాన్డు,
పరిసిథ్తుల పర్మేయము లేకుండా, ఆయన వాకయ్ము పర్కారము అవి పని
చేయుచునన్వి. నేను దానిని పేమిసాత్ను. దాని మీద నేను ఒక లేఖనమును
కలిగియునాన్ను. అవునండి. దేవుడు ఆయన నియమములనిన్టిని చలనములో
యుంచియునాన్డు. దానిని రిచ్ ఆలోచించండి. దానిని లోపల ఇపుప్డు
నాననివవ్ండి, ఏలయనగా కొనిన్ నిమిషములలో మనము ఒక సవ్సథ్తా
టమునకు వసుత్నాన్ము. డండి? దేవుడు ఆయన నియమములనిన్టిని

చలనములో ఉంచియునాన్డు, అవి తపప్క ఆయన సొంతమాట పర్కారము
పని చేయవలెను. ఆయన రుయ్నికి ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. ఆయన చం నికి
ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. ఆయన మికి ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. ఆయన పర్కృతికి
ఆజఞ్ ఇచిచ్యునాన్డు. అవనిన్ తినన్గా వరుసలోయునన్వి, మరియు
అనిన్ నియమములు దేవుని యొకక్ పలుకబడిన మాటతో సఖయ్తగా పని
చేసాత్యి. మనలోయునన్ జీవము యొకక్ నియమము, మనలను డా ఒక
పునరుతాథ్నములోనికి తెసాత్యి. అది తపప్క దానిని చేయాలి. అది ఆలాగున
చేయకపోవుటఅసంభవము.
120 ఆ కారణము బటిట్యే, అది కీసుత్లోయునన్ జీవపు నియమమైయునన్ది.
“నా పరిశుదుధ్ని కుళుళ్ పటట్నియయ్ను, అతని ఆతమ్ను పాతాళములో
విడిచిపెటట్నియయ్ను,” అని వాకయ్ము మాటాల్డియునన్పుప్డు, అకక్డ
ఎనిన్ దయయ్ములునాన్, మరి ఏదైనా, కీసుత్ యొకక్ (అతని) శరీరమును
కుళిళ్పోవునటుల్గా అవి చెయయ్లేవు, కారణము దేవుని యొకక్ నియమము,
వాకయ్మును నెరవేరునటుల్ చేసుత్ంది. దేవునియొకక్ నియమములు, పరిశుదాధ్తమ్
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దావ్రా, ఏ వాగాద్నమునైనా పరిసిథ్తులతో పర్మేయము లేకుండి నెరవేరునటుల్
చేసాత్యి (నీకుఅరథ్మైనదా?)
121 యోబు అనాన్డు, “మటిట్ పురుగులు నా దేహమును తిని వేసినపప్టికి,
ఇంక నాశరీరములోదేవుని సాత్ను.”
122 మనము ఎంత చినన్ వారమైనపప్టికీ లెకక్ కాదు, మనము ఎంత దిగజారిన
సిథ్తిలోయునన్ను లెకక్ కాదు, మనము ఎంత అపవితర్ముగాయునన్
లెకక్ కాదు, మనము ఎంత కాలుషయ్మైనపప్టికి లెకక్ కాదు, మనము ఎంత
వాయ్ధిగర్సుథ్లమైనను లెకక్కాదు, మనము ఎంత పీడించబడినపప్టికి లెకక్ కాదు;
దేవునిఆతమ్ నియమముఆయనవాకయ్ముదావ్రా,దానినిఆయనకులోబడునటుల్
చేసుత్ంది, ఆదావానుఒతిత్డిచేసుత్ంది, “దానినితిరిగిఇమమ్ని” చెపుతుంది. ఆమేన్.
ఓ, ఒకక్ నిమిషము మనము దానిని ఆలోచించగలిగినటెల్తే బాగుంటుంది. ఏ
పరిసిథ్తుల పర్మేయం లేకుండా, దానిని బలవంతముచేసుత్ంది. పరిసిథ్తి ఏదైనను
లెకక్కాదు, దేవుని వాకయ్ నియమము ఆ పరిసిథ్తిని ఆ వాకయ్ముతో భరించునటుల్
చేసుత్ంది. డండి?అదితపప్కఆలాగుచేసుత్ంది.
123 ఇపుప్డు, ఒక పుషప్ము అకక్డ చనిపోయియునన్టెల్తే, వితత్నములు
మురిగిపోయినవి, సారము దానిలోనుండి వెళిళ్పోయింది, అయినను అది
దానితో చేయునది ఏదియు లేదు. అది తిరిగి లేసుత్ంది, కారణము అది తిరిగి
లేవాలనిదేవుడుఒకనియమమునుంచాడు.
124 యోబు మంటిలో యుంచబడినపుడు, (బహుశ, నాలుగువేల
సంవతస్రములకుముందే,యేసుఅతనియొదద్కువచుచ్టను సియునాన్డు.),
నాలుగువేల సంవతస్రములలో మానవ దేహము ఎలా కనబడుతుందో, మీరు
ఊహించగలరు, బహుశ ఒక చెంచాలో ఒక పర్కక్కు వచుచ్టకు అకక్డ తగినంత
డిద మిగిలియుండలేదు. కానియోబుఅనాన్డు, “అయిననునా శరీరములో

నేనుదేవునిని సాత్ను.నామటుట్కునేనే సాత్ను.”
125 మతత్యి27లోబైబిలుమనకుచెపుతుంది, అదేమనగా.ఆయనమరణము,
సమాధి, పునరుతాథ్నము తరువాత, అదే, “అనేకమంది నిదించిన పరిశుదుధ్ల
శరీరములు, మిలోనుండి పైకి లేచెను.” ఎందుచేత? ఆ పర్వకత్ దేవునియొకక్
వాకయ్ముతోమాటాల్డుచుండెను. మరియువాకయ్ము పలుకబడియునన్ది. దేవుని
యొకక్ నియమము, ఆతమ్ దావ్రా, వారిని పైకి లేపెను. బైబిలు చెపిప్ంది, “వారు
పటట్ణములో పర్వేశించి, అనేకులకు కనబడిరి.” యేసు లేచుట మాతర్మే కాదు,
కానిపరిశుదుధ్లుఆయనతోపాటులేచిరి.
126 ఎందుచేత?కీరత్నలలోఅదిచెపప్బడింది, “మహిమగలరాజుపర్వేశించునటుల్
పురాతనమైన గుమమ్ములారా, మిముమ్ను లేవనెతుత్కొనుడి.” బాగుంది, ఆయన
మరణమును, సమాధిని,పాతాళమును,రోగమునుజయించి డవదినమున
తిరిగిలేచెను, “ఆయనపరమునకుఆరోహణమై,చెరనుచెరగాకొనిపోయెను.”
127 అది ఏమైయునన్ది? ఇపుప్డు మనము కలిగియునన్ వాగాద్నము కొరకు
చెరలోయునన్వారుముందుకు చిరి. ఓ, సోదరుడా! వారు ఎనన్ కనీసము
పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియుండలేదు. “కాని, నమిమ్రి, మంచి సాకష్ మునిచిచ్రి.
దాని దావ్రా వారు సింహముల నోళల్ను సిరి, అగిన్ బలమును చలాల్రిచ్రి,
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ఖడగ్ధారను తపిప్ంచుకొనిరి, సీత్లు మృతులైన తమ వారిని పునరుతాథ్నము
వలన మరలా పొందిరి, వాగాద్నము లేకుండానే.” ఓ, అయితే వారుముందుకు
సిరి. గొరెల బలి అరప్ణ కింద, అది పాపమును పరితాయ్గము చేయలేదు,

అది కేవలము పాపమును కపుప్తుంది. అయితే ఒకరు వచుచ్చునాన్డని వారు
నమిమ్యుండిరి. వారి విశావ్సమును బటిట్, ఆ ఛాయకు ఆవల, ఆమేన్, వారు
దానిని వాదించిరి. “ఎడతెగక, వారు అరణయ్ములలో గొరె చరమ్ములతో, మేక
చరమ్ములతో సంచరించిరి; బాధించబడిరి, దరి లైయుండి, శర్మపొందు ,
హింసించబడిరి.” ఓ!
128 ఓ, ఆ పర్జలు, పునరుతాథ్నము కొరకు ముందుకు సుత్నాన్రు, మరియు
వారు దాని దావ్రా, వారి సాకష్ ముతో, విశావ్సములో చనిపోయిరి. ఈ ఈషట్ర్
ఉదయమున, వాకయ్మును పలికిన యోబు మరియు ఆ ఇతర పర్వకత్ల దావ్రా,
దేవునియొకక్ నియమమును బటిట్, వారు మృతులలోనుండి లేచియునాన్రు. ఓ,
అయోయ్!అకక్డేనీవుయునాన్వు.పరిసిథ్తులపర్మేయంలేకుండా!
129 కొందరు పర్జలు ఎంతో దోషారోపణగామారతారు, తీరుప్ను ఎదురొక్నుట
వారికి ఇషట్ము లేదు. ఓ, అనేకమంది పర్జలు! చనిపోవుట కషట్ము కాదు.
ఎవరైనను మతిభర్మించిన వారు, అలాటివారు, ఆ రకమైన తొందరపాటు పని
చేసాత్రు. వారిలో కొందరి శరీరములు కాలిచ్వేయబడినవి, సముదర్ములోనుండి
బయటకు తీయబడి, వారి డిద సముదర్ము యొకక్ నాలుగు గాలులు
గుండా చిమమ్బడినవి. అది తీరుప్ను ఆపదు. నీవు తినన్గా ఆరీతిగానేముందుకు
వసాత్వు. అవునండి. డండి? లెకక్కాదు, పరిసిథ్తులతో పర్మేయము లేదు,
ఎకక్డో నీవు దేవునిని కలుసుకొనబోవుచునాన్వు. నీవు తనప్క ఆయనయొదద్కు
రావలసియునన్ది.నీవుతపప్కఆయననుకలుసుకొనవలసియునన్ది. డండి?
130 కారణము (ఎందుచేత?) ఆయన మాటను పలికియునాన్డు, మరియు ఆ
మాటతో నియమమును ఉంచియునాన్డు, ఆ నియమము ఆయన సొంత
నియమము, ఆయన సొంత జీవము దాని వెనుకయునన్ది. ఆ కారణమును
బటిట్యే, ఆయన తనతోతాను పర్మాణముచేసియునాన్డు; అకక్డ ఆయనకంటె
గొపప్వాడు లేడు. డండి? ఆయన పర్మాణము కలిగియునాన్డు, కారణము
పర్మాణము లేకుండా ఏ నిబంధన తపప్క నిరాధ్రంచబడదు. ఆయన దానిని
చేయగలిగేఒకేమారగ్ము, ఆయనదానినిచేయకముందు, తనకైతానుగాదానిని
తీసుకొని, సవ్యముగా ఆయనే పర్మాణముగామారియునాన్డు. ఓ, సోదరుడా!
దేవుడు మానవుడుగా మారినపుడు, ఆయనే పర్మాణమైయునాన్డు, ఆయన
సవ్యముగాపర్మాణముగాతయారుచేయబడాడ్డు.
131 ఆయనయొకక్సొంతమరణము, సమాధి, పునరుతాథ్నముదావ్రా, ఆయన
నియమములు సరియైయునన్వని ఆయన రుజువు చేసెను. ఆయన అనాన్డు,
“ఈ దేవాలయమును పడగొటట్ండి, డు దినములలో నేను దానిని తిరిగి
లేపుదును.” “నేను,” అనగా వయ్కిత్గత సరవ్నామము, “నేను డు దినములలో
తిరిగి లేపుతాను నేను దానిని పైకి తెసాత్ను, దానిని పాడు చెయయ్ండి, మరియు
ఏమి సంభవిసుత్ందో డండి.” దేవుని యొకక్ నియమమును ఆయన
ఎరిగియుండెను. అది ఏమైయునన్దో ఆయన ఎరిగియుండెను. అది దేవుని
యొకక్ వాకయ్ పర్కారము పనిచేయవలసియునన్దని ఆయన ఎరిగియుండెను.
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“నా పరిశుదుధ్ని కుళుళ్పటట్నియయ్నని” పర్వకత్ దావ్రా చెపప్బడియునన్దని ఆయన
ఎరిగియుండెను.అదిదానినిపరిషక్రించిది,అదిదానినిపరిషక్రించింది.
132 అపుప్డు, దేవుని యొకక్ నియమము తపప్క వాకయ్ము దావ్రా
పనిచేయవలసియునన్ది. ఒకక్ నిమిషములోమనము ఒక గొపప్ కారయ్ములోనికి
వసుత్నాన్ము. డండి? డండి? అకక్డ, దేవునియొకక్ వాకయ్ నియమము,
దేవునినియమము,ఆయనవాకయ్ముతోయునన్ది.
133 ఇపుప్డు, కోరుట్ ఒక మాటను వాసినటెల్తే, “అది పలానా-పలానా విషయం,
పలానా-పలానా దానిని చేసినటెల్తే, దానిని చేసినందుకు ఇంత జరిమానా.”
మంచిది. ఇపుప్డు, అది కోరుట్యొకక్మాట, మరియుకోరుట్యొకక్ నియమము
కోరుట్యొకక్మాటనుఅమలుచేసుత్ంది.
134 దేవుడు ఏదైనా మాటాల్డినపుప్డు, అది ఒక నియమమైయునన్ది. మరియు
పరిశుదాధ్తుమ్డు ఆ నియమమును విశావ్సికి అమలు చేయుటకు ఇకక్డునాన్డు,
ఆమేన్. నీవు దానిని చేయుటకు నిరేద్శించబడాలి. అది ఒక విశావ్సిని
తీసుకొంటుంది. నీవు తపప్క “విశావ్సి” యొకక్ బాడిజ్ని కలిగియుండాలి. ఎవరో
అనాన్రు, “నీవు శకిత్ని కలిగియునాన్వా?” లేదు. కాని మనము అధికారమును
కలిగియునాన్ము. అంతమటుట్కే. శకిత్ కాదు; కాని అధికారము. ఏది చేయుటకు
మనదగగ్ర శకిత్ లేదు.
135 కొదిద్కాలము కితము, యిస్ విల్ లోని నిలబడియునన్ చినన్ పోలీసు
గురించిచెపిప్యునన్టుల్గాయునన్ది. అతడునాకంటేఎంతోచినన్గాయునాన్డు;
ఒక చినన్ వయ్కిత్ టోపీ అతని చెవులపై వేలాడుచునన్ది. అతడు పోలీసు బటట్లు
వేసుకొనియునాన్డు.చినన్పిసోత్లుపర్కక్నవేలాడదీసికొని,చినన్ కరర్నుపటుట్కొని,
చినన్ విజిల్ తో, తెలల్ని మేజోళుళ్ ధరించుకొని, అకక్డ వీధిలో తిరుగుతునాన్డు,
ఆ కారులలో కొనిన్ డువందలయాభైహార్స్ పవర్ కలిగినవి, మెరుపువలె ఆ
వీధులలో సుడులు తిరుగుకొం పెదద్ పెదద్గా వసుత్నాన్యి. ఈ దీనుడైన చినన్
వయ్కిత్ దేనినీ ఆపలేడు…తన బలముతో పారిపోతునన్ చినన్ గుఱఱ్మును డా
అతడుఆపలేడు. ఆపెదద్ బాడిజ్ పర్కాశి త్యుండగా, ఆ విజిల్నుఊదు , తన
చేతులనుఎతిత్నపుడు,సోదరుడా, డుందలహార్స్ పవర్మోటారుల్, కీచుమని
బేకులు వేసి సమసత్ము ఆగిపోయినవి. అది ఆ మనిషియొకక్ శకిత్ కాదు. అది
అతడుకలిగియునన్అధికారమైయునన్ది.అదిఅంతే.
136 అదే సంఘమైయునన్ది. పర్సిదిధ్గాంచిన “పరిశుదధ్ రోలరుల్” గుంపుకావచుచ్,
లేక నీవు దానిని ఏమని పిలుసాత్వో కాని అది అధికారమైయునన్ది. హ-హ,
హ, హ. అది దాని వెనుకయునన్ అధికారమైయునన్ది. అదే దానిని చేసుత్ంది.
పరిసిథ్తులతోపర్మేయములేకుండా,దేవునినియమముఆయనవాకయ్ముతోపని
చేసుత్ంది. ఇపుప్డు, అది నీ సిదాధ్ంతముతో పనిచేయదు. అది వాకయ్ముతో పని
చేసుత్ంది. అవును. అది సరిగాగ్ వాకయ్ముతో పనిచేసుత్ంది. అంతమటుట్కే, ఇపుప్డు,
పరిసిథ్తులతోపర్మేయములేకుండా.
137 మన పాఠాయ్ంశములో కొనిన్ కష్ణముల కితము మనము
అబాహామును రిచ్ చదివియునన్టుల్గా, అబాహాము యొకక్ భారయ్ తిరిగి
పునరుదధ్రించబడవలసియునన్ది. ఎందుకు? దేవుడు అబాహామునకు
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వాగాద్నముఇచాచ్డు,ఇకక్డఒకరాజుఆమెనుభారయ్గావివాహముచేసికొనుటకు
సిదధ్ముగాయునాన్డు.
138 మంచిది, అతడు ఏమి చేసియునాన్డు? ఒకక్ నిమిషములో అబాహామును
ఆయన మరణమునకు అపప్గించేవాడు. అదే అబాహాము చెపిప్యునాన్డు.
“నేను నినున్ బర్తిమలాడుచునాన్ను, దానిని చెపుప్ము…” ఈ ఫిలీషీత్య రాజు
అబాహామును అకక్డ పటుట్కొనన్ తరువాత, “అతడు తన యొకక్ భారయ్తో,
నేను నీ సోదరుడని చెపుప్మని ఆమెను బర్తిమలాడెను. కారణమేమనగా నీవు
ఒక అందమైన సీత్వి.” “ఇపుప్డు, నీవు అందముగాయునాన్వని నినున్ అతడు
సినటెల్తే, నేను చంపబడతాను, ’కారణము అతడు నినున్ తీసుకొని పెండిల్

చేసుకొంటాడు.”అబీమెలెకుఆమెను శాడుఅతనిమనుషులుఆమెనులోనికి
తీసుకొనివచాచ్రు.
139 ఆమె ఒక అందమైన సీత్, అదే విధముగా, ఆమెకు ట ఇరవై
సంవతస్రములు. వారిదావ్రా, దేవుడుమన అందరికి ఏమి చేయబోవుచునాన్డో,
సరిగాగ్ మనకు పాడు. నీకు తెలుసా దేవుని వాకయ్ము దావ్రా రుజువు చే త్
నా అంశములో టేపుల మీద నేను దానంతటి గుండా వెళిళ్యునాన్ను, అది
ఖచిచ్తముగా మొతత్ము సంతానానికి, ఆయన ఏమి చేయబోవుచునాన్డో,
అబాహాముశారాదావ్రాఆయనచెపాప్డు.అదినిజము.
140 ఇపుప్డు, అకక్డ ఆమెయునన్ది, కాబటిట్ అబీమెలెకు ఆమెను తన భారయ్గా
తీసుకొనాన్డు. అబీమెలెకు, ఇపుప్డుఆమెనుతనభారయ్గాతీసుకొనుటకుఅంతా
సిదధ్పడాడ్డు (ఏమిటి?) దేవుడు అబాహాముతో ఏమనాన్డు, “శారా దావ్రా నీవు
ఈ బిడడ్ను పొందబోవుచునాన్వు.” మరియు ఇకక్డ ఒక యవవ్నసుథ్డు ఆమెను
తీసుకొనబోవుచునాన్డు. ఇకక్డ అబాహాముయునాన్డు, దరిదాపుగా అతడు
ఒక రుసంవతస్రములవయసుస్గలవాడు.
141 కాని, దాని దావ్రా, దేవుడు అకక్డ ఏమి చెపాప్డో నీవు గమనించు “అవును,
నీ హృదయముయొకక్యథారథ్త నాకు తెలుసు. ఆ కారణమును బటిట్యే నీవు
నాకు వయ్తిరేకముగా పాపము చేయకుండా నినున్ ఆపియునాన్ను. అయితే ఆ
సీత్ని తిరిగి ఇచిచ్వేయుము; ఏలయనగా ఆమె భరత్ నా పర్వకత్. అతడు నీ కొరకు
పారిథ్ంచనియుయ్. నీవుఆలాగుచేయనియెడల,ఈ మిమీదనుండినేనునినున్
తుడిచివేయబోవుచునాన్ను.”అకక్డేనీవునాన్వు.
142 ఏమిటి?దేవునియొకక్మాటనిలబడవలసియునన్ది.ఏమనిషియుశారాను
ముటట్జాలడు.కారణముదేవుడుఒకవాగాద్నముచేసియునాన్డు.
143 శారా, సంఘమునకు ఒక మాదిరి, ఒక నిజమైన సంఘము, సవ్తంతర్
సంఘము, ఒక సవ్తంతర్మైన బిడడ్తో, సవ్తం రాలు, వాగాద్నములో తిరిగి
జనిమ్ంచిన సంఘమునకు మాదిరి. వారు ఏమి చెపాప్లనుకొంటారో దానిని
చెపప్నియయ్ండి; “పరిశుదధ్-రోలరుల్, ఢతవ్ము” అని పిలవనియయ్ండి. వారు
పెంతెకొసుత్ నుండిదానిని ఆపుటకు పర్యతన్ముచేశారు, వారు ఎనన్ దానిని
చేయలేకపోయారు. లేదండి. కారణముదాని నుండి మీ చేతులను రముగా
యుంచండి, అంతమటుట్కు. నేను ఇకక్డ నిలబడియునన్ంత నిశచ్యముగా,
దేవుడు దానిని తీసుకొని దానితో ఏదో చేసాత్డు. ఇపుప్డు ఆయుగము నుండే
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మనము తినన్గా కిందికి వసుత్నాన్ము, ఇపుప్డు, కొనిన్ నిమిషములలో దేవుడు
నాకు సహాయుము చేయును గాక, మనము ఎకక్డయునాన్మో, నేను మీకు
దానిని రుజువు చేసాత్ను, నిజము. వారు ఎనన్ దానిని పాడు చేయలేరు. అది
పాడుచేయబడదు.అదినిజము.
144 “నీ చేతులను ఆమె మీద నుండి తీసివేయుము.” వారిని విడిచిపెటుట్ము,
ఎందుచేత? అకక్డ సహజమైన సంతానము వసుత్ంది. సహజమైన సంతానము
రావలసియునన్ది. ఒకవేళశారాఆఇతరమనిషినివివాహముచేసికొనియుంటే,
సహజమైనసంతానముఎనన్ జనిమ్ంచియుండేదికాదు.
145 కాబటిట్ దేవుడు సహజ సంతానముయొకక్ కర్మమునుకాపాడియునన్టెల్తే,
ఇంకా ఎంతో ఎకుక్వుగా రాజసంతానమైన, ఆతమ్సంబంధమైన సంతానమును
ఆయనకాపాడును!
146 సాతానా, వాటిని తిరిగి ఇచిచ్ వెయియ్. వారిని విడిచిపెటుట్. సంసథ్లు మరియు
తదితరమైనవాటితోవారినిఊపిరిసలపకుండాచెయయ్వదుద్.వారుసవ్తం లైన
పర్జలు. నీవు వారిని ఒంటరిగా విడిచిపెటుట్. అవును, రాజసంతానమును
విడిచిపెటుట్.
147 ఇపుప్డు, దేవుడు పునరుదధ్రణను రిచ్ యోవేలుతో మాటాల్డుచునాన్డు.
నేను మునుపు ఒకసారి దీనిని రిచ్ బోధించాను, ఇపుప్డు దానిని మరొక
కోణములో తీసుకొంటాను. ఈ రోజున దానిని నేను సమీపించినటుల్గా,
ఎనన్ దానిని రిచ్ కష్ణణ్ముగా వెళిళ్యుండలేదు, అది తపప్క రిత్
చేయబడవలసినటుల్గా, రిత్ చేయుటకు సమయము లేకుండెను. అయితే
దేవుడుఇకక్డయోవేలులోమాటాల్డుచునాన్డు.
148 దేవుడు ఆయన నాటిన ఫల వృకష్మును రిచ్ మాటాల్డుచునాన్డు.
దేవుడు ఒక ఫల వృకష్మును నాటియునాన్డు. పెంతెకొసుత్ దినమున ఆయన
దానిని నాటియునాన్డు, మరియు ఒక ఉదేద్శము కొరకు ఆయన దానిని
తెచిచ్యునాన్డు. అది ఆయన ఫలమును ఫలించాలని ఆయన కోరియునాన్డు,
వాకయ్ము,దేవుని యొకక్ వాకయ్ము. ఆయన వాకయ్మును పాటించే సంఘము
ఆయన కోరుకొనియునాన్డు. యుగములనిన్టి గుండా, దానిని పాటించుటలో
హవవ్ తపిప్పోయింది; దులు దానిని పాటించుటలో తపిప్పోయారు, ధరమ్
శాసత్ము తపిప్పోయినది, అనీన్ తపిప్పోయినవి, కాబటిట్ దేవుడు ఆయనను ఒక
చెటుట్గానాటియునాన్డు.ఒకచెటుట్!
149 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, ఏదెను తోటలో రెండు చెటుల్యునన్వి. మనకు
అది తెలుసు. వారు ఎకక్డకు రావాలో అకక్డకు నీవు పిలిచావు, నేను నా
ఆలోచనను కలిగియునాన్ను, కానీ, ఎలాగైనా, వాటిలో ఒకటి కలుషితమైన
చెటుట్. అది కలుషితమైనది. మరొకటి కలుషితము కానిది; ఆ జీవ వృకష్ము
దేవుని నుండి, పరలోకము నుండి వచిచ్యునన్ది. ఆయన అనాన్డు, “మీ
పితరులు మనాన్ తినాన్రు మరియు చనిపోయారు. కానీ నీవు తినే చెటుట్ దావ్రా
శాశవ్తముగా జీవిసాత్వు.” ఏదెను తోట నుండి, దేవుని త, ఏదెనులో దానిని
కావలి కాసియునన్ది. ఇపుప్డు ఆతమ్ సంబంధముగా మాటాల్డుచునన్టెల్తే, జీవ
వృకష్ముఏదెనులోయునన్ది. గమనించండి.
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150 ఇపుప్డు, దేవుడుఆచెటుట్నునాటినపుడు, అదితొమిమ్ది వేరేవ్రుఫలములను
ఫలించవలసియుండెను,దానిభావముతొమిమ్ది ఆతమ్ సంబంధమైన ఫలములు,
తొమిమ్దిఆతమ్సంబంధమైనవరములతోవెళుళ్,తొమిమ్దిఆతమ్ఫలములైయునన్వి.
అది దేవుని యొకక్ వృకష్ము. పెంతెకొసుత్ దినమున దానిని మిలో ఆయన
నాటెను.
151 ఇపుప్డు మనము ఆగుదాము. ఎలల్పుప్డు ఎంతో పరిమితమైన
సమయము నాకునన్ది. కాబటిట్ నేను కొనిన్ లేఖనములను దాటవేసి, కీరత్న 1వ
అధాయ్యములోనికి వెళతాను. ఎంతో కాలము కితము దావీదు ఈ చెటుట్ను
సియునాన్డు. అతడు వాయుచునన్ గీతములలో ఎంతో సంతోషకరమైన

దీనిని రిచ్మొదటిగా అతడువాశాడు. అతడు ఆ చెటుట్ను శాడుమరియు
అది“నీటికాలువలయోరనునాటబడియునన్ది.”ఆచెటుట్!ఆయనే!

అతడునీటికాలువలయోరనునాటబడినదై,దేవునిచెటుట్,కాలువలు
యోరను నాటబడియునన్ది (ఎకక్డ నాటబడింది?), కాలువలు
(బహువచనము), నీటికాలువలయోర (ఏకవచనము)…

152 ఒక మెథడిసుట్ కాదు, బాపిట్సుట్ కాదు, పెసిబ్టేరియన్ కాదు, థరన్ కాదు.
అలాటిదిఏదీకాదు,లేదు,లేదు,హ.హ.ఒకేనీటియొకక్నదులు;ఒకేఆతమ్దావ్రా
తొమిమ్దికృపావరములు,అదేకాలువనుండితొమిమ్దిఫలములువచుచ్చునన్వి.

…అతడునీటికాలువలయోరనునాటబడినచెటుట్వలేయుండును.
153 దావీదుదానిని సినటుల్గా, అతడుమాటాల్డాడు.అతడనాన్డు, “ఆమనిషి
ధనుయ్డు.” గమనించండి, అతడనాన్డు, అతడు చనిపోలేడు. “అతని ఆకులు
ఎనన్ వాడవు.” లేదు, లేదు,వారుఏమిచేసినపప్టికీలెకక్కాదు,వారుఎనన్
ఆ చెటుట్ను చంపలేరు. ఎందుచేత? అకక్డే అది నాటబడియునన్ది. “అతడు
నీటి కాలువలయోరనునాటబడియునాన్డు.” గమనించండి. దావీదు అనాన్డు,
“అతనివేరుల్చావవు.”
154 నీకు తెలుసా, ఒక పెదద్ పాత చెటుట్ను నీవు తీసుకొనుము. నేను ఒక
పిలల్వాడిగాయునన్పుడు, పిలల్లమైన మేము బయటకు వెళిళ్, ఆ పెదద్ అడవి చెటుట్
కింద రొచ్నేవారము, పెదద్ అడవి చెటుట్ మరియు గాలులు వీ త్ యుండేవి.
నేను ఆశచ్రయ్పోయేవాడను. ఆ చెటుట్ పైన అంతా సినపుడు, చెటుట్ పైన గాలి
దెబబ్కొటిట్నటుల్యుండేది.అదిచెటుట్నుఊపివేసేది,మరియువేరుల్నువదులుగా
చేసేది, ఆ పర్కారము అవి ఇంకా లోతుగా తర్వవ్బడి, ఇంకా మంచి పటుట్ను
పొందుతాయి.
155 ఒక కైసత్వునిగా తమాషా చేయుట, వెకిక్రించుట, నవువ్ట ఆ మారగ్ములోనే
యుంటుంది. అది ఏమి చేసుత్ందనగా, హింస కైసత్వుని కదిలిసుత్ంది, అతడు
ఎకుక్వగా పారథ్న చేయునటుల్ చేసుత్ంది, లోతుగా తర్వువ్నటుల్ చేసుత్ంది, మంచి
పటుట్నుఅతడుకలిగియుండునటుల్చేసుత్ంది,ఆపర్కారముఅతడు,ఆతుఫానును
తటుట్కొంటాడు.
156 ఇపుప్డు, “నీటి కాలువ యోరును,” ఒక మనిషి నాటబడినటెల్తే, అకక్డ
ఊటలు, తొమిమ్ది వేరేవ్రుఊటలు అతనినిపోషిసుత్నాన్యి? ఓ, అయోయ్! ఎలాటి
ఏరాప్టునుఅతడుకలిగియునాన్డు.నీటికాలువలయోరనునాటబడినవయ్కిత్, నీటి
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కాలువలు;ఒకేనీరు,ఒకేఆతమ్, “ఒకేఆతమ్దావ్రాఅకక్డసవ్సథ్తావరములునాన్యి;
ఒకే ఆతమ్ దావ్రా పర్వచించే కృపా వరములు; అనిన్ అదే ఆతమ్ దావ్రా, కానీ
ఎనోన్వరములు.” ఇచుచ్వాడుఒకక్డే.
157 ఇపుప్డు, ఈ చెటుట్ దావ్రా అతడు నాటబడుటను దావీదు శాడు.
ఇపుప్డు, అతడుచనిపోలేడు.ఇపుప్డుఎందుకోగమనించండి. అతడువేరులలో
జీవమును కలిగియునాన్డు. వేరులు ఎకక్డ యునాన్యి లేక, చెటుట్ యొకక్
జీవము? వేరులలో నిలిచియుంటుంది. నిశచ్యముగా. జీవము పైకి వచిచ్
ఫలమునుఫలిసుత్ంది.
158 గమనించండి.తనకాలములోఅతనిఫలముఫలించునటుల్గా,అతనియొకక్
వేరులలో జీవమునన్ది. ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, ఈ చెటుట్ దాని ఫలమును
రాలచ్దు.
159 ఇపుప్డు,నీవుఆచెటుట్నుతీసుకొనినీళళ్కు రముగాయుంచండి.అపుప్డు
మొదటి సంగతిమీకు తెలుసా, నీవు చినన్ పాత ఆపిల్ పండల్ను కలిగియునాన్వు.
అవనిన్ మురికిగాయుండి, పురుగులుతినివేసియునన్వి. అయితేఅదిదాని
ఫలమునురాలిచ్వేసుత్ంది.
160 ఈ రోజున సంఘములతో వచిచ్న ఇబబ్ంది అదియే. నది నుండి మీరు
రముగా వెళిళ్పోయారు, ఆతమ్ యొకక్ ఫలముల నుండి రముగా

వెళిళ్పోయారు. వారు ఒక సహజమైన సంఘము కలిగియునాన్రు. వారు ఆతమ్
సంబంధమైనవరములనుండిమరియుఆతమ్సంబంధమైనవిషయములనుండి
రముగా వెళిళ్పోయారు, మరియువారి ఫలమును పడవేసుకొనాన్రు. వారు

ఏమిచేసాత్రు? వారి విశావ్సులులోకముతోజీవిసాత్రు. లోకమువలే పర్వరిత్సాత్రు,
దొంగిలిసాత్రు,మోసముచేసాత్రు, అబదధ్మాడతారు,పొగతాగుతారు, సారాయి
తాగుతారు, పేకాట ఆడతారు, బోధకునికి చెలిల్ంచుటకు, సంఘములో బంకో
పారీట్లు కలిగియుంటారు, ప్ సపప్ర్ లు, డానుస్లు సమసత్ము చేసాత్రు.
డండి?వారిఫలమునుపడవేసాత్రు,సరిగాగ్అదిలోకమువలే.

161 అవిశావ్సి సి ఇలా అంటాడు, “ఆ వయ్కిత్కి మరియు నాకు మధయ్ ఏ
భేదమునులేదు.”
162 అదే రషాయ్లో క య్నిజం లేచుటకు కారణమైయునన్ది. ఆ కారణమును
బటిట్యేవారుకాథలిక్సంఘమునుకాలిచ్వేసియునాన్రు…
163 మెకిస్కోలో నేను అకక్డ యునన్పుప్డు, నేను ఆ సునన్ం గుంటలను
శాను, ఆ సథ్లములలో వారి సనాయ్సినులు జనమ్నిచిచ్న చినన్ బిడడ్లను అకక్డ

కాలిచ్వేశారు. మానవ శరీరములే, సం రణ్ముగా ఎదిగిన మానవ శరీరములు
అకక్డ సునన్ంగుంటలలో పడియునన్వి. వారు ఏమి చేశారు? వారు వారి
పంటను విడిచారు, డండి. దేవుడు వారిని చెటుట్ నుండి దులిపివేశాడు. అది
అంత మటుట్కే. డండి? దేవుడు వారిని చెటుట్ నుండి దులిపివేశాడు. అది
అంతమటుట్కే. డండి?
164 కానీ నాటబడిన ఒక మనిషి, అతికించుకొని యుండలేదు, కానీ నీటి
కాలువలయొదద్ నాటబడియునాన్డు, అతడు తన కాలమందు ఫలమిచుచ్ చెటుట్
వలేయుండును(గమనించండి). నీవుదానినిచదువుచునాన్వా?
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అపహాసకులు రుచ్ండుచోటున రుచ్ండక, పాపులమారగ్మున
నిలువక…యుండువాడుధనుయ్డు.
…అతడునీటికాలువలయోరనునాటబడినచెటుట్వలేయుండును,
అతడు తన కాలమందు ఫలమిచుచ్ చెటుట్వలే యుండును…అతడు
చేయునదంత సఫలమగును.

165 డండి? గమనించండి, “దుషుట్లుఆలాగునయుండరు, అతడుఅతనితో
తీరుప్లోనిలబడడు.” డండి?
166 ఇపుప్డు, “అతడు తన కాలమందు ఫలమిచుచ్ను.” “అతడు,” అనే మాటను
పర్తీసారి గమనించండి, అది అకక్డ వయ్కిత్గత సరవ్నామము. అది అతని ఫలము,
దేవుని ఫలము, అతని ఋతువులో, పర్వకత్ దానిని తెచుచ్చునాన్డు, అది పర్వకత్
యొకక్ ఋతువుగా యుంటుంది. దేవుని యొకక్ ఫలము, దేవుని కాలములో,
పర్వకత్ యొకక్ ఋతువు దావ్రా. డండి? “అతడు తన కాలమందు ఫలమిచుచ్
చెటుట్ వలే యుండును.” డండి? అకక్డ ఇదద్రు కాదు, “అతడు,” అని
అకక్డయునన్ది. “దేవునియొకక్ ఫలమును తెచుచ్ను, డండి, వరత్మానికుడు
అది వసుత్ందని నిరేద్శించిన ఋతువులో.” అతడు వాటిని తెచుచ్ను. ఇపుప్డు,
దానిని గురుత్ంచుకోండి. దేవునియొకక్ ఫలమును తెచుచ్ వరత్మానికుడు, దేవుని
యొకక్ ఋతువులో దానిని తెచుచ్ను, తెచుచ్వాని ఋతువులో. డండి?
“అతని కాలమందు ఆయన ఫలమును తెచుచ్ను.” అది వాడిపోదు. ఎందుచేత?
అతడు ముందుగా నిరణ్యించిన ఫలమును కలిగియునాన్డు. అది దానిని
పాడుచేయలేదు,కారణమేమనగాఅదిముందుగానిరణ్యించబడినది.
167 ఇపుప్డు ఎఫెసీ :5, 1:5, అది ఇంకా చెపప్బడింది, “కీసుత్యేసు నందు
పరలోకపు సథ్లములో రొచ్ండియునాన్ము.” ఏమి సంభవించింది?
అతడనాన్డు, “దేవుడు తన చితత్ పర్కారమైన దయా సంకలప్ము చొపుప్న,
యేసుకీసుత్ దావ్రా తనకు కుమారులనుగా సీవ్కరించుటకై. మనలనుముందుగా
తన కోసము నిరణ్యించుకొనెను.” దేవుడు, తినన్గా కిందకు వరుస పర్కారము
ఏమిసంభవిసుత్ందో,ఆయనముందుజాఞ్నమునుబటిట్, సమసత్మునుముందుగా
నిరణ్యించియునాన్డు. ఆయన ముందు జాఞ్నము చొపుప్న, ఆయన దానిని
ముందుగా శాడు. అందుచేత ఆరంభము నుండి, అంతము వరకు ఆయన
చెపప్గలడు.
168 అందుచేత, ఈ చెటుట్ వేరు ముందుగా నిరణ్యించబడిన ఫలమైయునన్ది.
ఈ చెటుట్ ఎండిపోదు, కారణము అది ముందుగా నిరణ్యించబడిన ఫలమును
కలిగియునన్ది. ఇపుప్డు, ఈ చెటుట్ గురించియే యోవేలు మాటాల్డియునాన్డు.
డండి? అది చనిపోలేదు. పురుగులు దానిని తినివేసినవి, కాని అది

చనిపోలేదు. దాని వేరులలో, అది ముందుగా నిరణ్యించబడిన సతయ్మును
కలిగియునన్ది. అది దేవునివాకయ్మును కలిగియునన్ది, ఈ చెటుట్ కలిగియునన్ది.
ఈచెటుట్,అదిమాతర్మేఏదెనుతోటలోఉంచబడినది,అదిమాతర్మేమారగ్ము.
169 చెటల్నిన్ , సీత్ దావ్రా, చనిపోవును. సీత్ దావ్రా, మనమందరము
చనిపోవుచునాన్ము. జనమ్ దావ్రా మనమందరము చనిపోతాము. అయితే సీత్
దావ్రా మరణము వచిచ్ంది, ఏలయనగా జనమ్ సీత్ దావ్రా వచిచ్ంది. మంచిది.
అపుప్డు,పాపమునుబటిట్ఇదిచనిపోవలసియునన్ది.
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170 కాని తన జనమ్, కీసుత్ దావ్రా వచుచ్ తన జనమ్, చనిపోలేదు. అది ఒక
చెటుట్, ఇది మరొక చెటుట్. డండి? ఈ చెటుట్ హింసించబడినను, ఎగతాళి
చేయబడినను, ఏదెను తోట పారంభము నుండియే, ఇది చనిపోలేదు. అది
ముందుగానిరణ్యించబడింది. అది కలపబడి, కొటట్బడింది. అయోయ్, సమసత్
దానికిచేయబడింది. ఏమిసంభవించింది?అదిచనిపోలేదు.అతడుచనిపోడు,
అతడు చనిపోలేడు, కారణము అతడు అతనిలో ముందుగా నిరణ్యించబడిన
దేవుని వాకయ్మును కలిగియునాన్డు. అది ముందుకు రావలసియునన్ది,
కారణముఅదిఅతనిఋతువులోనిఅతని ఫలము,ముందుగానిరణ్యించబడిన
ఋతువు.అదేమనగా,ఏదీలెకక్కాదు…
171 వాటిలో పర్తీ ఒకటి, తినివేయబడటానిన్ యోవేలు శాడు. కానీ
అతడనాన్డు, “నేను పునరుదధ్రిసాత్ను, అని పర్భువు చెపాప్డు,” కారణము దేవుని
యొకక్ ముందు నిరణ్యము చెటుట్ యొకక్ వేరులలో ఉంచబడియునన్ది. అది
తపప్క ముందుకు రావాలి, కారణము అది ముందుగా నిరణ్యించబడిన దేవుని
వాకయ్మునుకలిగియునన్ది.ఓ, ఎలాటిచెటుట్! అయోయ్!
172 అదే చెటుట్, వెనుక ఏదెను తోటలో ఎదుగుట ఆరంభమైనది. ఏమి
సంభవించింది? కయీను యొకక్ పిలల్ల గుంపు ముందుకు వచిచ్ంది, కొనిన్
పురుగులు వచిచ్ దంటు వరకు తినివేసినవి. దానిలోని ఒక పంటను దేవుడు
తీసుకొని ఓడలోయుంచాడు, అది దానిగుండా మోయబడింది. నిజము.
కింద వరకు, అది ఆ మారగ్ములోనే యుండియునన్ది, తీరుప్ వరుసలు వరకు;
ఇశాయేలు,ఇంకాపైవరకు.
173 తరువాత పెంతెకొసుత్ నొదద్, అకక్డ సంఘము, వధువు వృకష్ము కొరకు,
ఆయన దానిని పెంతెకొసుత్ దినమున కర్మములో యుంచాడు. ఆ చెటుట్
దాని యొకక్ ఋతువులో, ఆయన ఫలమును తెచుచ్టకు ముందుగా
నిరణ్యించబడియునన్ది. ఇపుప్డు చకక్గా వెళుళ్చునన్ది, ఫలములు చకక్గా
తయారైనవి. అది పెంతెకొసుత్ దినమున మొగగ్లు తొడిగినది. పెంతెకొసుత్
దినమున ఏమి సంభవించియునన్దో మనము దాద్ము. యేసు అనాన్డు,
“నేను చేయు కియలు మీరును చేసాత్రు.” వారు రోగులను సవ్సథ్పరాచ్రు, అది
ఎలా పారంభించబడినదో దాద్ము. పెంతెకొసుత్ దినమున, పునరుతాథ్నము
తరువాత కొనిన్ దినములకు, ఈషట్రు తరువాత యాభై దినములకు, అకక్డ
వేగముగావీచుబలమైనగాలివంటిఒకధవ్నిపరలోకమునుండివచిచ్యునన్ది.
174 ఇపుప్డు, ఈ రోజు, మనము దానిని భినన్మైనదిగా తయారుచేసుత్నాన్ము.
సేవకుడు నిలబడి ఈలాగు చెపుతునాన్డు, “నీ పేరును నేను పుసత్కములో
వాసాత్ను.” డండి? లేక ఏదో పటాట్ కలిగిన వయ్కిత్ తన కాలరుతోచు ట్ తిరిగి,
“ఇకక్డకు వచిచ్ కోషేరురొటెట్ను తీసుకొనుము, ఆ విధముగా, అపుప్డు నీవు ఒక
సభుయ్డుగామారతావు.” అది వింతగా లేదా? “వచిచ్మాగుంపులోచేరండి,” అని
సేవకుడుఅంటాడు.ఎందుకు,వారిదద్ తపుప్యైయునాన్రు.
175 “పెంతెకొసుత్ దినమునపరలోకమునుండి,” (వేదికమీదనుండికాదు,రోడుడ్
మీద నుండి కాదు) “పరలోకము నుండి, ఒక,” (ఏమిటి? ఒక యాజకుడా?
[సమాజము “కాదు,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] కాదు. ఒక సేవకుడా?
కాదు. అది ఏమైయునన్ది?) “వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక
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ధవ్ని ఆకాశము నుండి దిగివచిచ్, వారు రొచ్ండియునన్ సథ్లమంత
నింపెను. అగిన్ నాలుకలు వారి మీద రొచ్ండెను.” నతిత్ పెదవులతో, వారు
మాటాల్డలేకపోయారు, వారు ఎంతో సం రణ్మైన మహిమతో నింపబడాడ్రు.
పరిశుదాధ్తుమ్డువారిని పంపెను. వారు వీధులలోనికి తడబడు మాటాల్డు
వెళిళ్రి…
176 గౌరవపర్థమైన సంఘము అకక్డ నిలబడి, “బాగుంది, ఈ మనుషులు
సం రణ్ముగా కొతత్ మదయ్ముతో నిండిపోయారు, అనన్ది, వారంద
తాగియునాన్రు. ఆ సీత్లుమరియుపురుషుల వైపు డండి. వారు తడబడు
ముందుకువెళుతునాన్రు.”
177 ఇపుప్డు, అది “యెహోవాఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డు”యైయునన్ది. అది
లేఖనమైయునన్ది. ఆ విధముగానే సంఘము ఏరప్రచబడినది; ఏరప్రచబడుట
కాదు, కానీ నిరేద్శించబడియునన్ది, ఈ రెండు మాటల మధయ్ ఎంతో
తేడాయునన్ది.గమనించండి.అకక్డవారుయుండియునాన్రు.
178 కాథలిక్ పర్జలైన మీరు, ఇపుప్డు, అది ఏమిటోమీకు తెలుసా? ధనుయ్రాలైన
కనయ్మరియవారితోయుండియునన్ది. అవును.ఇపుప్డు, దేవుడుపరిశుదాధ్తమ్ను
పొందకుండా మరియను పరలోకము రానివవ్నటెల్తే, దానిలో ఏదైన తకుక్వగా,
నీవును అకక్డకు ఎలా వెళళ్గలవు? ఇపుప్డు దానిని రిచ్ ఆలోచించండి. అది
నిజము. మరియ వారి మధయ్లో యునన్ది. ఆమె తన హోదాను, గరవ్మును
పోగొటుట్కొని,ఆతమ్తోనింపబడువరకు,ఆమెఅకక్డకనిపెటట్వలసియుండెను.
179 అకక్డ వారు తాగిన పర్జల వలే పర్వరిత్ంచిరి. వారు ఆ రీతిగా
పర్వరిత్ంచియునాన్రని బైబిలు చెపిప్ంది. “ఈ మనుషులు కొతత్ మదయ్ముతో
మతుత్లైయునాన్రు.”
180 కాని పేతురు, వారి పర్తినిధి, ఆ గుంపులోని సేవకుడు, నిలబడి అనాన్డు,
“మీరుఊహించునటుల్, మీరుమదయ్ముతోమతుత్లైన వారుకారు,పొదుద్పొడిచి
జామైనా కాలేదు.యోవేలు పర్వకత్ దావ్రా చెపప్బడిన సంగతి ఇదే.” దాని నుండి
నేనుచదవుచునాన్ను. “అంతయ్ దినములయందునేనుమనుషుయ్లందరిమీదనా
ఆతమ్ను కుమమ్రించెదను మీ కుమారులును మీ కుమారెత్లును పర్వచించెదరు,
పైన ఆకాశమందు మహాతాక్రయ్ములును కింద మి మీద చనలను
కలుగజేసెదను. అపుప్డు పర్భువు నామమును బటిట్ పారథ్న చేయువారందరును
రకష్ణపొందుదురు.”
181 ఇపుప్డు, ఈ రోజున నేను బోధిసుత్నన్ అదే పర్వకత్ చెపిప్న దానిని రిచ్,
పెంతెకొసుత్ నొదద్ పేతురు బోధించాడు; ఈ వృకష్మును నాటుచునాన్డు. అకక్డ
అతడుదానినినాటాడు.అదిచకక్గాపనిచేయుచునన్ది.వారుబయటకువెళాళ్రు,
ఆతమ్ సంబంధమైన వరములను కలిగియుండిరి. వారురోగులనుబాగుచేశారు.
వారు బోధించారు. వారు బైబిలులోనికి విసిరివేయబడాడ్రు. వారు వాకయ్ము
కొరకుశర్మననుభవించుటకుఇషట్పడాడ్రు.
182 నీవు మరొక దేశానికి నీరు కలిపినటుల్ వెళిళ్నటెల్తే, నీవు ఒక మంచి
అమెరికా వాసిగా చేయలేవు, నీవు అకక్డకు వెళిళ్నటెల్తే. ఇపుప్డు జపాన్ దేశము
వెళుళ్తునన్టెల్తే, నీవుదారివెనుకగుండావెళిళ్, “వినండి, సహచరులారా, నేనుమీ
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కొరకు వునాన్ను, కానీ నేను మరొకవైపునయునాన్ను.” మోసగాడా, నీవు తపప్క
కాలచ్బడాలి.అదినిజము.నీవుమోసగాడివి.నిశచ్యముగా.
183 అపుప్డు అది ఆ విధముగానేయునన్ది, దేవునియొకక్ వాకయ్మును ఎరిగిన
ఒక వయ్కిత్, ఏదో ఒక సంసథ్ ఆ విధముగా అతనిని చేయుమని చెపిప్నందువలల్,
అతడుదానిమీదరాజీపడుచునాన్డు.అదిఒకమోసగాడు,నిజము.
184 కానీ ఈ మనుషులు మోసగాళుళ్ కాదు. సంఘ మరాయ్దలు ఏలాగు
కొనసాగినవో, వారు వాటిని లెకక్ చెయయ్లేదు; కానీ వారు అరు త్, కేకలు
వే త్, మొరర్పెటుట్ , వారు ఒకరితో ఒకరు అరథ్ము కానటువంటి భాషలను
మాటాల్డు , తతత్రిలుల్చునన్టుల్ కనబడుచునన్ది. బయట శోతలలోయునన్
ఇతర దేశసుథ్లు, ఇతర భాషలుమాటాల్డేవారు, వారు చెపుప్చునన్దానిని అరథ్ము
చేసికొనిరి. వారు ఏమి చెపుతునాన్రో వారికి తెలియదు. వారు తతత్రిలుల్
మాటాల్డుచుండిరి. కానీ ఇతర పర్జలు బయట దానిని గర్హించిరి. వారనాన్రు,
“ఈపర్జలునిజముగామతుత్లైరి.”
185 కానీ పేతురు అనాన్డు, “వారు మదయ్ముతో మతుత్లు కాలేదు, కానీ వారు
ఆతమ్తోనింపబడియునాన్రు.”
186 కాబటిట్, వారిలో పర్తీ ఒకక్ , యోహాను తపప్, హత సాకుష్లయాయ్రు.
యోహానును నె తొటెట్లో ఇరువది నాలుగు గంటలు అతడు కాలచ్బడాడ్డు,
అతనిలోని ఆతమ్ను వారు కాలచ్లేకపోయారు. తరువాత అతడు ఒకక్డే సహజ
మరణముపొందాడు.పర్తయ్కష్తదారుడైనయోహాను.ఇపుప్డుఅదిసతయ్ము.
187 గమనించండి,ఇపుప్డుఏమిజరిగింది. దీనిమీద,ఆతమ్యొకక్తొమిమ్దిఆతమ్
ఫలములుఫలించుటకు,దేవుడుఒకచెటుట్నునాటాడు.కీసుత్లోయునన్అదేఆతమ్.
సంఘము పైకి వచిచ్యునన్ది, వారు నితయ్ జీవమును కలిగియుండిరి. ఇపుప్డు,
ఆతమ్ యొకక్ ఫలములు సంఘములో యునన్వి, పర్తి చోట అది ఫలమును
ఫలి త్ముందుకుఎదుగుచుండెను. వారువారిని రిచ్ ఆలోచించలేదు. వారు
దేనిని సంసథ్గా తయారు చేయలేదు. వారు సోదరులుగా కేవలము ముందుకు
కొనసాగారు.వారికిఏమీలేదు…
188 ఆ చినన్ విషయముఅకక్డయునన్ందుకు నేను సంతోషిసాత్ను, “కీసుత్ తపప్
సిదాధ్ంతము లేదు, పేమ తపప్ చటట్ము లేదు, బైబిలు తపప్ వేరే గర్ంథము లేదు.”
నేను దానినే నముమ్తాను. డండి? ఆ విధానములోనే వారు దానిని చేశారు.
పర్పంచమేమనసంఘము, డండి,పర్తిచోట.
189 కాబటిట్ గమనించండి, వాళుళ్ ఆలాగున చేసుత్నన్పుప్డు, సంఘము ఎంత
మహిమకరముగా యునన్దో, దేవుడు వారితో యుండెనని బైబిలు చెపిప్ంది
ఆయన ఆరోహణమునకు ముందు, యేసు వారిని కలుసుకొనెను. ఆయన
అనాన్డు, “మీరు సరవ్లోకమునకు వెళిళ్, సరవ్ సృషిట్కి సువారత్ను పర్కటించుడి,
నమిమ్న వారివలన ఈ చక కియలు కనబడును; నానామమున…” ఇపుప్డు,
“ఈ చనలు.”
190 ఈరోజున, ఒక విశావ్సిని, ఏ రకమైన చనలుబటిట్మనముపిలుసాత్ము?
అతడు సంఘ కాపరితో కరచాలనము చేశాడు. అతడు సంఘమునకు
చెందియునాన్డు. అతడు సంఘ పుసత్కముపై తన పేరును కలిగియునాన్డు,
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కారణము అతని తలిల్ ఒక పేరును కలిగియునన్ది, లేక తన తండి ఒక పేరును
సంఘపుసత్కములోకలిగియునాన్డు. అయితేయేసుచెపిప్నది అదికాదు.యేసు
అనాన్డు, “ఈ చనలు.”అదేసంఘము,సహజమైనది.
191 ఆతమ్ సంబంధమైన సంఘమును రిచ్ మనము మాటాల్డుచునాన్ము.
మనముఆతమ్ సంబంధమైన వృకష్మును రిచ్మాటాల్డుచునాన్ము, సహజమైన
వృకష్ము కాదు. కొదిద్ కష్ణములలో ఆ రెండు చెటుల్ యొదద్కు మనము
వెళుళ్చునాన్ము. డండి? ఒక ఆతమ్ సంబంధమైన వృకష్ము! యేసు అనాన్డు,
“ఆ చెటుట్పై వేలాడుచునన్ వారిని ఈ చనలు వెంబడించును. నా నామమున
వారుదయయ్ములనువెళళ్గొడతారు; వారుకొతత్ భాషలతోమాటాల్డతారు. వారు
సరప్ములను ఎతిత్ పటుట్కొనాన్ లేక మరణకరమైనది ఏది తాగినను, అది వారికి
హానిచేయదు.వారురోగులమీదచేతులుంచినపుడు,వారుసవ్సథ్తనొందురు.”
192 ఆ విధమైన చనలు ఒక విశావ్సిని వెంబడిసాత్యని ఆయన
చెపిప్యునాన్డు. ఈ రోజున అది ఎకక్డ యునన్ది? విశావ్సి యొకక్
చన ఏమైయుంటుందో, ఆయన పర్పంచమునకు ఒక ఉదాహరణను

ఇచాచ్డు. ఆయన అనాన్డు, “నా యందు విశావ్సముంచు ఈ చినన్ వారిలో
ఒకనిని అభయ్ంతరపరచువాడెవడో, వాడు మెడకు పెదద్ తిరుగటి రాయి
కటట్బడినవాడైమికిక్లిలోతైన సముదర్ములోముంచివేయబడుటఅతనికిమేలు,
ఏలయనగా వీరి తలు, పరలోకమందునన్ నా తండి ముఖమును ఎలల్పుప్డు
చుచుందురు.” తలు!

193 ఇపుప్డు గమనించండి, వాళుళ్ అకక్డయునాన్రు. ఆ చెటుట్ నాటబడింది. అది
గొపప్ పని చేయుచుండెను. వాళుళ్ పర్తి చోట సంచరించారని మనకు తెలుసు.
పర్భువు…ఎందుచేత, పెంతెకొసుత్ దినమున డు వేల ఆతమ్లు, బాపిత్సమ్ము
పొంది,చేరచ్బడి, సంఘములోనికివెళిళ్యునాన్రు. ఎలాటిగొపప్ సహవాసమును
వారుకలిగియునాన్రో!వారిలోపర్తీఒకక్రికిఏకొదువలేదు.పర్తీఒకక్రుదయగా,
మంచి హృదయమును కలిగియుండిరి. ఒకరితో ఒకరు, వారందరు ఒక పెదద్
కుటుంబముగాయుండిరి,అదుభ్తము!
194 ఒక చినన్, పాత, రోతగా కనబడు, లోభపు పళళ్తోయునన్ పురుగు అకక్డకు
వచిచ్ంది, యోవేలు వాడిని సినటుల్గా నాలుగు విధమైన దశలలో వాడు
జీవించాడు. ఈ నాలగ్వ దశలోయునన్ పురుగు, ఈ నాశనకారి, ఆ చకక్ని దేవుని
వృకష్మును నాశనము చేయుటకు వచిచ్ంది. దానిని ఆలోచించండి. ఇపుప్డు,
యోవేలుచెపిప్నదానిని నేనుచదువబోవుచునాన్ను.యోవేలు 1వ అధాయ్యము.
మొదటి సంగతి…ఇపుప్డు, అకక్డ నాలుగు భినన్మైన పురుగులు యునన్వి,
కానీ నిజానికి అది ఒకే పురుగు. అదే ఒకే పురుగు, నాలుగు భినన్మైన దశలలో
యునన్ది. ఇపుప్డు గమనించండి. ఈ చినన్, పాత పురుగు, ఈ గొపప్ చకక్ని
దేవుని చెటుట్ కొరకు వచిచ్ంది. మనము దానిని ఒక చెటుట్ అని పిలుదాద్ము, అది
సంఘమైయునన్ది.
195 మొదటిది గొంగళిపురుగు, ఆ చినన్ పురుగు, ఆ పురుగుయొకక్ కష్మజీవి.
వాడు, గొంగళి పురుగు ఏమి చేశాడు? వాడు వచిచ్ చెటుట్ యొకక్ ఫలమును
నాశనముచేశాడు.అదిమొదటికారయ్ము.
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196 ఇపుప్ము మనము చరితర్లోనికి వెళిళ్, ఆ మొదటిది ఏమిటో దాద్ము;
ఒక మరాయ్దగల గుంపు, సామానయ్ పర్జల మధయ్కు వచిచ్ంది. వారనాన్రు,
“బాగుంది మీరు రోగులను సవ్సథ్పరుచ్ట, ఈ కారయ్ములు చేయుట బాగునన్ది.
అది అదుభ్తము. కాబటిట్, తపప్క మనము ఏమి చేయాలో తెలుసా? మనము
తపప్క దీనిని బయటకు పెదద్ వరగ్పు పర్జల యొదద్కు, శేషఠ్మైన తరగతి పర్జల
యొదద్కు, వారు గర్హించునటుల్; మేయరు, నాయ్యవాదులు, పటట్ణములో
పేరుపర్ఖాయ్తలుగాంచిన వారి యొదద్కు తీసుకొని వెళాళ్లి. మీరు యునన్టుల్గా,
మీరుకొనసాగుచునన్ంత కాలము,వారుమీచు ట్ ఎనన్ రాలేరు. వాళుళ్ మీ
గురించిభయపడతారు.”
197 [ఎవరో చెపుప్చునాన్రు, “వాళుళ్ ఇంక యునాన్రు,” అని.—ఎడి.] ఎవరో
దానిని చెపాప్రు, “వాళుళ్ ఇంక యునాన్రు.” అది సతయ్మని అనుకోరా, కాబటిట్
అదిసతయ్ము.వారుపరిశుదాధ్తమ్ను రిచ్భయపడతారు.ననున్మనిన్ంచండి.
198 నేనుఒకచినన్పాటనుపాడేవాడను:

అదిపాత…
నీవు ఎనన్డైనా, ఆ పాతకాలపు మతమును రిచ్ వినాన్వా? ఇకక్డయునన్

ఎవరైనాఆపాటనువినాన్రా? [సమాజము“ఆమేన్,”అనిచెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]
’ఈపాతకాలపుమతము,…

ఇలాటి చినన్ పాటను, కొనిన్ సంవతస్రముల కితము పాడేవాడను.
నేననాన్ను:

అదిపాతకాలపుపరిశుదాధ్తమ్,
దయయ్ముదానిదగగ్రకువెళళ్దు;
ఆకారణమునుబటిట్యేపర్జలుదానికిభయపడతారు,
కానిఅదినాకుతగినంతగాచాలు.
అదిఎంతోచకక్నిదినాకుమరొకటివదుద్,
కారణముఅదినాసోదరునిపేమించునటుల్ చేసుత్ంది,
అది కిందదాగియునన్దానినితెసుత్ంది,
కాబటిట్ అదినాకుతగినంతగాచాలు. (అది నిజము.)
అది నినున్ అబదధ్ముఆపునటుల్ చేసుత్ంది;
నీవుచనిపోవుచుండగాఅదినినున్ రకిష్సుత్ంది;
అది దయయ్ముఎగిరిపోవునటుల్ చేసుత్ంది,
అదినాకుతగినంతగాచాలును.

199 అది నిజము, ఆకారణమునుబటిట్యేపర్జలకుఅది ఇషట్ములేదు. ఇపుప్డు,
ఇపుప్డు,అదిదేవుడైయునాన్డు.
200 యేసు వారికి అవసరము లేదు. “ఈ మనిషా?” ఈ సంఘము, పెదద్
గౌరవనీయమైన సంఘము, “మేము ఎవరమో నీవు చెపప్టానికి వచాచ్వా?
అనాన్రు. మేము ఎవరమో గర్హించు, మేము డాకట్ర్, పి.హెచ్.డి, ఎల్.ఎల్,
య్.యు.యస్,” అయోయ్, “అవనీన్.” లేనిచో, “ఎందుకు, నేను పర్ధాన

యాజకుడుగాయుంటాను.నేనుఅది,ఇది, లేకమరొకటి. నీవునాకుచెపుతావా?
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ఎందుకు, నీవుపాపములోజనిమ్ంచియునాన్వు. నీవు అకర్మముగాపుటిట్న బిడడ్వు
తపప్, మరేమీ కాదు. నీ తలిల్ నీ తండిని వివాహము చేసికొనక మనుపే నినున్
కనియునన్ది.”
201 ఆయన అనాన్డు, “నాలో పాపమునన్దని ఎవరు పిసాత్రు?” డండి?
“ఎవరు ననున్ నిందించగలరు?” మంచిది. పాపమనగా, “దేవుని యొకక్
వాకయ్మును నమమ్కపోవుటయే.” మరొక మాటలో, ఆయననాన్డు, “తలకటుట్తో
సహా ఎకక్డ నేను వాకయ్మును నెరవేరచ్లేదో పించండి, అది అకక్డే తపప్క
యుండవలసియునన్ది. నా దినములు, ఎకక్డో లేఖనములో పించండి. నేను
నా తండి కియలను చేయనియెడల, ననున్ నమమ్వదుద్.” వాళళ్నాన్రు, “ఇపుప్డు,
నీవు అదేనని చెపుప్కొనుచునాన్వు. ఇపుప్డు నీవు దానిని చేయుట మముమ్ను
డనిముమ్.” ఓ, అయోయ్!

202 “అపప్టి నుండి వారు ఏమియుఆయనను అడుగలేదు.” డండి? వాళుళ్
ఆయననుఒంటరిగా విడిచారు. దయయ్ముఆయనయొదద్కు ఎగిరి వచిచ్నటుల్గా.
నేనుదానినిచెపాప్ను, ఎలాగైనాఆయనలోనికిఎగరవచచ్నివాడుఅనుకొనాన్డు.
అయితే, ఆ వైరు లకష్ల వోలుట్లను కలిగియునన్దని వాడు కనుగొనాన్డు. ఎంతో
తవ్రగా వాడు ఎగిరిపోయాడు, మీరు డండి, కారణమేమనగా వాడు దానిని
ఎదురొక్నలేకపోయాడు.అదిఒకక్టినిశచ్యము.
203 కాబటిట్ ఈ చినన్ గొంగళి పురుగు వచిచ్, ఫలములను తీసివేసింది.
“ఫలముల” మీద నేను రెండు పేజీలు కలిగియునాన్ను. దానిలో కొంత నేను
చదవాలనుకొనుచునాన్ను, మొదటిది, వాడు తీసివేసిన మొదటి ఫలము,
సహోదర పేమ. అది నిజము. సహోదర పేమ లేనపుప్డు, అది సంఘమును
అకక్డే తినన్గా చంపివేసుత్ంది. అవునండి. అపుప్డు,వాడుచెటుట్నుండి తీసివేసిన
తరువాత ఫలము…మీకు గురుత్నన్దా, పేమయే ఆ చెటుట్ మీదయునన్ మొదటి
ఫలము. “పేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీరఘ్శాంతము, మంచితనము,
సాతివ్కము, విశావ్సము, సహనము,” అది నిజము. “పరిశుదాధ్తమ్లోయునన్”
తొమిమ్ది ఆతమ్ సంబంధమైన వరములు. చెటుట్ యొకక్ తొమిమ్ది ఫలములు.
మంచిది.ఇపుప్డుమొదటిగా,చెటుట్ఫలమునుతినివేయుచునాన్డు.
204 ఇపుప్డు పెదద్ చెటుట్ను చితర్ముగా చేదాద్ము, దేవుని చెటుట్. అది తొమిమ్ది
ఆతమ్ ఫలములను ఫలించుచునన్ది. వారు రోగులను సవ్సథ్పరుచ్చునాన్రు. వారు
భాషలతో మాటాల్డుచునాన్రు. వారు దయయ్ములను వెళళ్గొటుట్చునాన్రు. వారు
గొపప్ కారయ్ములను చేయుచునాన్రు మరియు కలీత్లేని దేవుని వాకయ్మును
బోధించుచునాన్రు. ఏ సంఘశాఖ వారిని కింద కటిట్వెయయ్లేదు; వారు
సవ్తం లు,గొపప్పనినిచేయుచునాన్రు.
205 కాబటిట్, ఈ చినన్ పాత దయయ్ము లోనికి వచిచ్ వాడి రెండు కొముమ్లతో
మిడుత వలే రొచ్నియునన్ది, నీకు తెలుసా, వాడి పాత లోభతవ్పు పళుళ్.
అదే వాడిమొదటిది, గొంగళి పురుగు. సహోదర పేమను తినివేయుటకువాడు
వచాచ్డు. వాడనాన్డు, “నీకు తెలుసా, పలానా-పలానా వయ్కిత్ పలానా-పలానా,
పలనా-పలానా సంఘములో ఇలా చేశాడు. అలాటి పర్జలను నేను నమమ్ను.”
డండి?అకక్డవాడునాన్డు,మొదటివిషయము.
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206 తరువాత, విశావ్సపు ఫలమును, వాకయ్ములోనికి విశావ్సమును, వాడు
తినగోరుచునాన్డు. “ఇపుప్డు డండి. అది వాకయ్మైయునన్దని నీకు ఎలా
తెలుసు? అది ఎనోన్సారుల్ అనువదించబడింది!” ఆ చినన్ దయయ్ము ఇంక
తిను నేయునన్ది. నిజము. “ఆవాకయ్ముచాలాసారుల్ అనువదించబడింది అని
వాడు అనుచునాన్డు! వాడు ఇది, అది, మరొకటి అంటాడు. ఓ, వాడు అంతా
ఇదేయైయునాన్డు.” డండి?
207 ఇపుప్డు,వాడుమరొకఫలమునుతినివేయుచునాన్డు:అదేరకష్ణానందము.
“ష్ష్ష్!మీరుఎకుక్వశబద్మునుచేసుత్నాన్రు.ఓ,అయోయ్!అయోయ్!”
208 “బెనాహ్ం సోదరుడా, నీవు ఎలాబోధించగలవు?” అని ఒక సీత్ నాతో అనన్ది.
కాదు, అదిఆమెకాదు. అది ఒకపురుషుడుఅనాన్డు. అతడుఇకక్డయునాన్డని
నేను నముమ్తాను.అతడు మరొక సంఘమునకు చెందియునాన్డు. కానీ అతడు
నాతో అనాన్డు, “మొనన్టి దినమున నేను, నీ మాటలు వింటానికి నేను అకక్డ
యునాన్ను. కాని నేను నీ మాటలు వినలేకపోయాను, ఎందుకంటే పర్జలు
ఏడుసుత్నాన్రు.”

నేననాన్ను, “వాళుళ్…”
అతడనాన్డు, “నీవులోకములోఎలాబోధించగలవు?”

209 నేననాన్ను, “వారు దానిని ఆనందించనియెడల, నేను అకక్డ బోధించను.”
అది నిజము.
210 నా సేన్హితుడైన జిమ్ ల్, నేను ఒక ముసలి కుకక్ను
కలిగియుండేవారము. మేము దానిని ఫిజ్ అని పిలిచేవారము. వాడు ఏ
చెటుట్లోనికైనా వెళిళ్ ఆశర్యము తీసుకొంటాడు, కానీ ఉడుముయునన్ చోటు
కాదు. ఉడుము అంటే వాడికి భయము, కారణము వాడు ఆ రీతిగా వాసన
గొడతాడు. కాబటిట్ అతనిని ఒక ఉడుముయునన్ పొద కిందకు తెచాచ్ను, నేను
చేయవలసిన ఒకే పని యేమనగా వాడిని కొంచెము నిమిరి, ఇలా చెపాప్ను,
“కురర్వాడా! వాడిని పటుట్కో, వాడిని పటుట్కో!” వాడు వెళిళ్ ఆ ఉడుమును
తెసాత్డు, డండి, కారణమేమనగా “వాడిని పటుట్కో!” అని వాడిని నిమురు
చెపుతునాన్ను.
211 మంచిది, అది సరిగాగ్ అదేయై యునన్ది…నేను ఎరిగినంత వర
బహు దురావ్సన కొటేట్ది దయయ్మే. కాబటిట్, నేను ఈ వాకయ్మును బయటకు
తెసుత్నన్పుప్డు, ఎవరో “ఆమేన్,” చెపుతారు, అదే, “కురర్వాడా! దానిపై దాడిచేసి
పటుట్కో!”మనమువాడినిచెటల్లోయుంచుదాము.
212 కాబటిట్, ఆ సంతోషమునువాడుతీసివేశాడనిమనముకనుగొంటాము.నీకు
తెలుసా, దావీదు, ఒకసారి, తన రకష్ణ ఆనందానిన్ పోగొటుట్కొనాన్డు. అతడు
తన రకష్ణను పోగొటుట్కొనలేదు, కాని దాని ఆనందమును పోగొటుట్కొనాన్డు.
అతడుమొరర్పెటాట్డు, “పర్భువా,నారకష్ణానందమునునాకుపునరుదధ్రించుము.”
డండి?సంతోషము!

213 కాబటిట్, ఈ చినన్ గొంగళి పురుగు, సంతోషపు ఫలమును బయటకు
తినివేయుట పారంభించింది. “ఇపుప్డు, ఇకక్డ డండి. మీరు ఎకుక్వ
శబద్మును చేసుత్నాన్రని అంటారు. నేను చెపుతాను. ఈ కేకలనీన్, ఆ ‘ఆమేన్’
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లనీన్, ఈ అరుపులనీన్, వెరితనము అని వారంటారు. దానికకక్డ ఏమీ లేదని,
వారంటారు.” డండి? మొదటి విషయము నీకు తెలుసా? మీరకక్డ
రొచ్నాన్రు, వాళళ్ంద చనిపోయిన వాళుళ్. దేవుని యొకక్ ఆతమ్ తపప్క

పర్వహించవలసిన సథ్లములో, పాత సంఘ సిదాధ్ంతాలను ఎకిక్ంచుచునాన్రు,
ఎంతో పర్సిదిధ్గాంచిన సిదాధ్ంతములను, ఈ శవములను భదర్పరచు
రసాయనములనుకొందరినరములలోనికిఎకిక్ంచుచునాన్రు. ఆశచ్రయ్ములేదు,
వారు చలల్బడిపోయి చనిపోయియునాన్రు. తొంభై కింద సునాన్ అని, ఆతమ్
సంబంధమైన థరామ్మీటరు చెపుప్చునన్ది. ఎవరైనా “ఆమేన్,” అని చెపితే, ఏమి
చెపప్బడియునన్దో అని తెలుసుకొనుటకు, ఒక విధమైన బాతు మెడ వలే వారి
మెడను తిపుప్తారు. అది అవమానము. దేవునియొకక్ ఆతమ్ తపప్క సంతోషము,
సమాధానము, పేమగా యుండవలసియునన్ది. కానీ ఈ చినన్ పాత పురుగు,
దానినితినివేయుటపారంభించింది.వాడుసంతోషమునంతాతినివేశాడు.
214 తరువాత, చెటుట్మీదయునన్ఫలముసమాధానము,మనసుస్లోశాంతి, అదే
నీవురకిష్ంచబడియునాన్వనిఎరుగుట.
215 వాళళ్ంటారు, “బాగుంది, ఇపుప్డు, నీవుమా సిదాధ్ంతమును వలిల్ంచినటెల్తే,
నీవు రకిష్ంచబడతావు. నీవు మా సంఘములో చేరినటెల్తే రకిష్ంచబడాడ్వు.”
“బాగుంది, ఇపుప్డు,” అతడంటాడు, “నీవు అకక్డకు వెళిళ్నటెల్తే, నీవు
రకిష్ంచబడలేదు.రకిష్ంచబడటానికి,నీవుమాసంఘములోచేరాలి.నీవు ‘మరియా
దండము,’ అనాలి. నీ పేరును ఈ పుసత్కము మీద కలిగియుండాలి, నీవు దీనిని
కలిగియుండాలి…” ఓ అయోయ్! అది సంతోషమునంతా బయటకు తీసివేసుత్ంది.
అయితే అది దేవుని చెటుట్కాదు; నీవు ఎకక్డయునాన్వో నీకుతెలుసా. అది
ఎలల్పప్డు,సంకరముచేయబడినదైయునన్ది.
216 కంచర గాడిదను రిచ్ నా కథ మీకు తెలుసా. వాడు సంకర జాతి. వాడి
యొకక్ తలిల్ ఎవరో, తండి ఎవరో, ఏదీ వాడికి తెలియదు. డండి? వాడు ఒక
సంకరజాతి. కానీ ఒక వంశ వృకష్ముకలిగినగురర్ము, తరతరములగుండావాడి
తండిఎవరో,వాడితలిల్ ఎవరోవాడికితెలుసు.
217 ఇపుప్డు, పెంతెకొసుత్ దినమున కుమమ్రించబడిన, పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగిన,
ఒక మంచి వంశ వృకష్మును కలిగిన నిజమైన కైసత్వునికి డా అది తెలుసు.
అతడుఎకక్డయునాన్డోఅతనికితెలుసు.వెనుకవరకు,అతడుతనతరములను
గురిత్ంచగలడు. అతడు పారంభమైన వంశ వృకష్ములను ఎరుగును. పేతురు
దానిని కలిగియునాన్డు. దేశము గుండా, జాతుల గుండా, కింద వరకు, వారు
దానిని కలిగియునాన్రు. ఒక మంచి వంశ వృకష్మును కలిగిన కైసత్వుడు, అది
ఎకక్డనుండివచిచ్యునన్దోఅతనికితెలుసు.
218 “బాగుంది, నేను థరన్,” అంటావు. “హ! నేను పెసిబ్టేరియన్ ను.” ఓ,
సంకరజాతియైనమీరు! “మీరుకాదా?మీరుకాదా?”
219 “బాగుంది,” నీవంటావు, “అయితే నీవెవరవు—నీవెవరవు?” నేను తిరిగి
జనిమ్ంచినవాడను. “దేనిదావ్రాతిరిగిజనిమ్ంచాను?”దేవునియొకక్ఆతమ్దావ్రా.
220 అందుకే నీవు సంకరజాతికాదు. నీవు సరియైన రీతిలోపుటాట్వు. ఏదో సంసథ్
సిదాధ్ంతముతోకాదు,కానీదేవునియొకక్ఆతమ్తో.దేవుడునీలోనివసిసాత్డు.
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221 ఇపుప్డు గమనించండి. ఈ చినన్ పాత పురుగు తినుట పారంభించింది.
కాబటిట్, ఓ, వాడు మనశాశ్ంతినంతా, ముందుకు, ఇంకా ముందుకు, ఇంకా
ముందుకు,ఓచివరివరకుతినివేశాడు.వాడుఫలములనిన్టిమీదఏమిచేశాడో,
నాదగగ్ర ఒకపేజీయునన్ది.
222 తరువాత, ఈ చినన్వాడు చనిపోయాడు, వాడుమిడుతగామారాడు. దాని
యొకక్ రెండవదశ, ఒకమిడుతయైయునన్ది. ఇపుప్డు,మిడుతఏమిచేసుత్ంది?
మిడుత ఆకులను తినివేసుత్ంది. అది నిజము. మిడుత ఆకులను తినివేసుత్ంది.
గొంగళిపురుగు విడిచిన దానిని, వాడు విడిచిపెటిట్నది ఆకులు; వాడు చెటుట్
ఫలమునంతా తినివేశాడు. తరువాత ఏది లోనికి వచిచ్ంది? ఈ గొంగళి పురుగు
ఏమిచేసింది?ఆకులనుపాడుచేసింది.ఆకులుదేనికొరకు?దైవికసహవాసానిన్
నాశనముచేసింది. అదిసతయ్ము.
223 “ఇపుప్డు, అతను పెసిబ్టేరియన్ వాడు. అతనితో మనకు ఏ సంబంధము
లేదు. అతడు నజరేనువాడు. అతడు పెంతెకొసుత్ వాడు. అతడు ఇది, అది,
మరొకటి. అతనితోమాకుఏసంబంధములేదు,కారణముఅతడుమాగుంపుకు
చెందినవాడుకాదు.రోగులకొరకుఇకక్డపారథ్న పెడతారా?హ!మాసంఘము
కనీసము దానిని నమమ్దు.” డండి? నీవు చేసేది అదే. వాడు, ఈ పాత చినన్
మిడుత ఏమి చేసుత్ంది? సహవాసమునంతా వాడు నరికివేసాత్డు, అది నిజము,
సహవాసమునంతాతీసివేశాడు.
224 సహవాసమనగా ఏమిటి? ఆకులు ఏమి చేసాత్యి? దానిని చలల్గా చేసాత్యి.
ఆ ఆకుల కింద పకుష్లు ఎగురుతాయి. “హ-హ,” చలల్గా చేసాత్యి. మరలా నీ
చెటుట్ అకక్డేయునన్ది. “అతడు నాటబడిన చెటుట్ వలేయుంటాడు.” డండి?
మంచిది, అకక్డకు పర్జలు వచిచ్ పరిశుదాధ్తమ్ సహవాసము కింద రొచ్ని,
కొంచెము చలల్పరచ్బడతారు. నీవు అంతా నిరాశ చెందియునాన్వు, ఏమి
సంభవించిందో తెలియదు; నీవు చనిపోతావో, లేక నీవు రకిష్ంచబడాడ్వో
లేదో. ఈ సంఘము సరియైనదా, ఆ సంఘము సరియైనదా నాకు తెలియదు.
కొంచెము ఆ చెటుట్ కిందకు రాగానే, ఆ చెటుట్ కొనిన్ ఆకులను కలిగియునన్ది.
అకక్డ రొచ్ంటావు, పరలోకము నుండి వేగముగా వీచు బలమైన గాలులను,
ఆకుల గుండా వీచనివవ్ండి, నీకు తెలుసా, నీవు కొంచెము చలల్బడుట
ఆరంభమవుతుంది.
225 “ఓ, నేను వెళిళ్, నేను ఆలోచించినటుల్, వారు పరిశుదధ్ రోలరుల్ గుంపు అని,”
చెపుతాను.
226 నీవు కొంచెము కింద రొచ్నన్టెల్తే, నీవు చలల్బడతావు. అది నిజము.
నీకై నీవుగా దానిని చేయలేవు, కారణము, దాని సంగతి ఏమిటి? మిడుత,
దానిఆకులనిన్టిని తినివేసియునన్ది, నిశచ్యముగా. ఇపుప్డు అది ఎండలోనే
రొచ్నన్టుల్గాయునన్ది. కాబటిట్, అకక్డ ఏ చలల్దనము లేదు. మంచిది. కాబటిట్

అకక్డ…
227 కాని మనము తపప్క ఏమి చేయాలో నీకు తెలుసా, బైబిలు
చెపిప్ంది, “ముందుగా నిరణ్యించబడిన సంఘము, దేవునిలోని ముందుగా
నిరణ్యించబడిన కుమారులు,” (వారు ఏమి చేసాత్రు?) “పరలోక సథ్లములలో
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రొచ్ంటారు.” అది ఏమిటి? చలల్దనము, ఆదరణ, ఇంటియొదద్నునన్ భావన.

ఆమేన్.
228 అకక్డ పర్తీ ఒకక్ అలంకరింపబడిన వసత్ములను ధరిసుత్నాన్రు, పర్కక్
మనిషి మరొక రకముగా, వారిలో కొందరు తకుక్వగా డబడతారు.
“అయోయ్! డండి. ఆమె ఎనన్ తన జుటుట్ను చకక్గా యుంచదు. ఆమె
భయంకరముగా కనబడుతుంది? ఆమెకు కనీసము మంచి ఈషట్ర్ ఫౌన్ గౌను
లేదు.” అలాగైతే, నీకు తెలుసా, “ఈషట్ర్ ఫౌన్,” అది నిజము, డండి, వెనుక
రొచ్ని వెళిళ్పోతుంది, “అయోయ్!” డండి? “ఈషట్ర్ పండుగ బటట్లు లేవు,

ఎందుచేత, బాగుంది, అతని వైపు డండి, పోయిన సంవతస్రము డా అదే
పాతకోటునుఅతడువేసుకొనాన్డు!బాగుంది,దానిని రిచ్నీకుఏమితెలుసు?”
అకక్డ, సరియైనభావనతోనీవుయుండవు.
229 మొనన్టి దినమున నేను ఒక చినన్ సీత్తో చెపాప్ను. దయనీయమైన చినన్
సీత్, ఆమె ఒక గొపప్ గౌరవపర్థమైన సంఘమునకు చెందియునన్ది. ఆమె కేనస్ర్
వాయ్ధితో చనిపోవుచునన్ది. నేను ఆమె కొరకు పారిథ్ంచటానికి వెళాళ్ను. ఇకక్డ
ధరమ్కరత్లలోఒకరైనసోదరుడురాయ్రాబర్సన్అకక్డకుననున్పంపాడు.ఆమె
అకక్డ రొచ్నియునన్ది, కేనస్ర్వాయ్ధితోచనిపోవుచునన్ది.

నేననాన్ను, “నీవుఒకకైసత్వరాలువా?”
230 ఆమెఅనన్ది, “అయాయ్, నేనుఏమిచెపాప్లోనాకుతెలియదు.” “నేను పలానా
సంఘమునకువెళాళ్ను,”అనిఏడవ్డంపారంభించింది.

నేననాన్ను, “విషయమేమిటి?”
231 ఆమె అనన్ది, “నేను సరియైన బటట్లు ధరించలేకపోయాను.” “వాళుళ్ ననున్
తకుక్వగా శారు.” హ, ఓ, అకక్డే నీవునాన్వు. డండి? నీవు అసౌకరయ్ముగా
యునాన్వు. డు?
232 కానీ బైబిలు చెపుతుంది, “మనము పరలోకపు సథ్లములలో మనలను
మనముసమావేశపరుచ్కోవాలి.” ఓ, అయోయ్! ఏమిటి?అంద అకక్డఒకేరీతిగా
యునాన్రు. ఎందుకు, ఇది ఏమిచేసుత్ందోనేనుమీకుచెపుతాను. నీవురోజువారి
బటట్లు ధరించినా లేక మంచి టు వేసుకొనాన్, మనము ఒకరి చేతులను
ఒకరిమీదఉంచి, ఒకొక్కక్రినినాసోదరుడాఅనిపిలవాలి. నిశచ్యముగాదానిని
చేయాలి. ఒక ముతక బటట్లు ధరించిన సీత్, ఒక పటుట్ బటట్లు వేసుకొనన్ లేక
సాటిన్బటట్ వేసుకొనన్ సీత్ని సి, “సహోదరీ,ఈఉదయమునఎలాయునాన్వు?
పర్భువుకుసోత్తర్ము!”అనిచెపేప్టటుల్చేసుత్ంది.అదిసతయ్ము,అదిదానినిచేసుత్ంది.
అదే సంతోషము, సమాధానము, పేమ, వాకయ్ములో విశావ్సము, దీరఘ్శాంతము,
దయాళుతవ్ము, సహనము. కీసుత్యేసులో పరలోకపు సథ్లములలో రొచ్ండి,
కొంచెముసేపుచలల్పరుచ్కొందాము.ఆకులుచేసినదిఅదియే.
233 అయితే ఆ పాత మిడుత ఏమి చేసినది, వాడు చు ట్ వచిచ్, ఆకులను
తినివేశాడు. వాడనాన్డు, “నీవు మాకు చెందినవాడవైయుండాలి, లేనిచో నీవు
ఎవరికి చెందవు.” కాబటిట్ వాడు చలల్పరిచే ఆతమ్నంతా బయటకు తీసివేశాడు.
డండి? వాడు తనకు తానుగా ఒక సిదాధ్ంతానిన్ నియమించాడు. మంచిది.
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మనము తపప్కముందుకు వెళాళ్లి. మనము దీరఘ్కాలము ఆపాతమిడుతమీద
నిలిచియుండవచుచ్ను.
234 అయితేవాడియొకక్ డవదశపసరుపురుగు.పారంభములోనేఅదిచెడడ్
పేరు కలిగియునన్ది, ఈ పసరుపురుగు, ఈ పసరుపురుగు బెరడులోనికి వెళిళ్,
చెటుట్యొకక్ముసుగునునాశనముచేసుత్ంది. అదేఅకక్డ జీవపునాడి.ముసుగు
కపుప్నదిఅదియే.

మతముఅనగా ఏమిటి?ముసుగు, కపుప్కొనుట.మతము అనగాభావము
అదియే, “కపుప్కొనుట.”
235 కాబటిట్, ఈ చినన్ పసరుపురుగు, సంఘముమధయ్లో పర్వేశించి, వారందరినీ
గౌరవపర్థమైన వారిగా చేసింది; తరువాత వారి మధయ్ నుండి పసరుపురుగు
పములో, సహవాసమును రముగా తీసివేసింది. ఇపుప్డు లోనికి వచిచ్,

వారి మతమును తీసివేసి, దాని నుండి సిదాధ్ంతమును తయారు చేసింది,
నిజము, సాంపర్దాయముగా లేని మాటలను నియమించింది. ఒక మతమును
తనకైతానుగా ఏరప్రుచ్కొనన్ది. ఒక గుంపు మనుషులను ఏకముగా చేసి, అకక్డ
ఒక సిదాధ్ంతమును ఉంచినది. వాడు మతమునే తీసివేసి, దేవుని వృకష్మును
చీలిచ్వేశాడు. సారము దానిలోనికి వచేచ్ బెరడునే రముగా తీసివేశాడు.
అదే పసరుపురుగు! ఆ పురుగును నీవు డగలవా? [సమాజము “ఆమేన్,”
అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] అది ఖచిచ్తముగా. అదే పసరుపురుగు. అదే ఆది
సంఘములోయునన్రోము.
236 మొదటిది, పెంతెకొసుత్ల గుంపు; పెంతెకొసుత్ సంసథ్లు కాదు. లేదండి.
వయ్వసథ్గామారినఏదైనాచనిపోతుంది. లేఖనముదావ్రాఒకక్ నిమిషములోనేను
దానినిరుజువుచేసాత్ను. డండి? అయితే, అది పెంతెకొసుత్ అనుభవము. అది
ఎవరి కొరకు? అది కాథలిక్ వారి కొరకు, ఇంకా ఎవరికి? మెథడిసుట్ వారికి,
బాపిట్సుట్వారికి,పెసిబ్టేరియన్వారికి,దానినికోరుకొనన్ఎవరికైనా.నీకుకావాలా,
అదితపప్కఅదినీకుకావాలా,నీవుదానిలోపర్వేశింపలేవు.
237 నేను బెనాహ్ం కుటుంబములో యాభై సంవతస్రముల నుండి
యుండియునాన్ను, నేను ఎనన్ ఆ కుటుంబములో చేరలేదు. ఎందుచేత?
పారంభమునుండియేనేనుఒకబెనాహ్ంను.నేనుఒకబెనాహ్ంగాపుటిట్యుంటిని.
238 ఆ విధానములోనే మనము కైసత్వులమై యునాన్వు. దేనిలోనో మనము
చేరినందువలల్ కాదు; అలాగైతే అది ఒక సంసథ్. మనము కైసత్వులుగా
జనిమ్ంచియునాన్ము, పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా పునరజ్నమ్ను పొందాము. ఇపుప్డు
గమనించండి.
239 ఇపుప్డు, ఈ చినన్ పసరుపురుగు, బెరడును తినివేయుట ఆరంభించాడు.
వాడు ఏమి చేశాడు? దాని యొకక్ మతమును, దాని ముసుగును, దాని
సిదాధ్ంతమును దాని నుండి రముగా తీసివేశాడు. మతము ఒక సిదాధ్ంతమై
యునన్ది, ఒక కపుప్నది, దేనినైనాఅది కపుప్తుంది. ఆకారణమునుబటిట్యేమన
మతము రకత్ము దావ్రాయైయునన్ రకత్ము. జీవము రకత్ములోయునన్ది, అదే
వాకయ్మును కపుప్తుంది. జీవము రకత్ములోయునన్ది. రకత్ము మతమైయునన్ది
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మరియు రకత్ములోని జీవమే ఫలితములను తెసుత్ంది. ఎందుకు, నీవు
డగలవా? [సమాజము“ఆమేన్,”అనిచెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] డు?

240 అది అం రపు ఆకుల దావ్రా కపప్బడలేదు. ఒకసారి ఆదాము మరియు
హవవ్లు దానిని పర్యతిన్ంచారు. కయీను దానినే చేశాడు. నీవు దానిని
గమనించావా? కయీను డా కొంత వృకష్ జీవమును తెచిచ్యునాన్డు.
డండి? కాని అది పనిచేయలేదు. అది ఆదాము హవవ్లతో పనిచేయలేదు.

మరియు ఈ రోజున డా అది పనిచేయదు. ఆదిలో దేవుడు దానిని
నిరాకరించినపుడు, నితయ్తవ్మంతటా ఆయన దానిని నిరాకరించాడు. మానవ
కలిప్తమైనసిదాధ్ంతములుమరియుతలంపులుఎనన్ దానినితీసుకొనలేవు.
241 అదిదేవునియొకక్వాకయ్మేదానినిచేయవలసియునన్ది,మరియువాకయ్ము
రకత్ముదావ్రాయైయునన్ది,కీసుత్యొకక్బలిఅరప్ణ.అదినిజము.
242 “పర్జలు,” ఒక సోదరుడు ఈ ఉదయమున చెపిప్నటుల్గా, “మేకులు
లాగుట,” బాగుంది, నీకు తెలుసా, ఈ రోజున పందొమిమ్ది భినన్మైన
మేకులు దేశములోయునన్వి, రకరకములైన సంసథ్లు వాటిని కలిగియునన్వి,
“అదియే ఆయన చేతులలోయునన్ అసలైన మేకు,” అని వారు వాదిసుత్నాన్రు.
అదియైయునన్టెల్తే, దానిలోనిది ఏది? దానితో నేను చేయునది ఏదియు లేదు.
నిశచ్యముగా.
243 శేషములుగా మరియు ఆనవాళుళ్గా, దేవుడు ఎనన్ దేనిని మన కొరకు
విడిచిపెటట్లేదు. ఆయన సజీవమైన పరిశుదాధ్తమ్ను పంపియునాన్డు, అది
నాశనము చేయబడదు. ఒక మేకు నాకు ఏ మంచి చేసుత్ంది? ఆయన వేలాడిన
అసలైన సిలువ, అది నాకు ఏ మేలు చేసుత్ంది? ఒకక్ రవవ్ంత చేయదు. మేకును
ఎరుగుట కాదు, సిలువను ఎరుగుట కాదు, కానీ “ఆయనను ఎరుగుటయే
జీవము.” డండి?
244 కాబటిట్, మనము మేకులను పటుట్కొనియునాన్ము, మనము శేషములను
పటుట్కొనియునాన్ము, కొనిన్ సథ్లములను మనము పటుట్కొనియునాన్ము.
ఈ రోజున పర్జలు, యె షలేము పటట్ణములో పైకి కిందికి నడుసుత్నాన్రు,
వివిధమైన సథ్లములలో పైకి కిందికి నడుసుత్నాన్రు, శేషములను మరియు
కొనిన్టిని పటుట్కొనియునాన్రు. అది దానితో చేయునది ఒకక్టి డా లేదు,
ఒకక్టి లేదు. అవనిన్యు మురికి పోయినవి, తపుప్గా ఖండించబడినవి
ముందుకువెళిళ్పోయినవి.
245 రోమ్లోఒక సంఘమునకునేనువెళాళ్ను. చనిపోయినయాజకులందరినీ,
వాళుళ్ ఆ తోటలో నాటతారు, ఆ కింద వారి మాంసమునంతా రాలిపోనిసాత్రు.
తరువాత ఆ ఎముకలను తీసుకొని వెలుగు దిమమ్లుగా తయారుచేసాత్రు,
మరియు వారి పురెలను వాటి చు ట్ ఉంచుతారు. అకక్డకు వచేచ్ పర్జలు,
దీవెనలు పొందుట కొరకు, ఆ పురెలు తెలల్గా అరిగిపోవు వర వాటిని
రుదుద్తారు. మీరుసెయింట్ పీటర్గుడిలోకి వెళిళ్నపుడు, అది పేతురుపాదము
అని వారంటారు, అది ఒక పర్తిమ, దానిని తొమిమ్ది లేక పది సారుల్ ముదాద్డాలి;
దానిపై వారు మరొక పాదమును పోత పోశారు. ఎలాటి వెరితనము! ఢ
నమమ్కములు,అదంత అంతవరకే,మానవకలిప్తసిదాధ్ంతపదధ్తులు.
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246 నీలో యుండుటకు దేవుడు పరిశుదాధ్తమ్ను పంపాడు, అదియే దేవుని
జీవము, ఒక పర్తిమలోనికి కాదు. దేవుడు జీవించగోరేది నీలోనే, ఒక పర్తిమలో
కాదు, కాని నీలో. “పరిశుదధ్మైన పర్తిమలు,” అని పర్జలు పిలుసాత్రు. కానీ అకక్డ
పరిశుదధ్ పర్తిమలు లేవు. నీవే దేవునియొకక్ పరిశుదధ్మైన పర్తిమవు. బైబిలు ఆ
రీతిగాచెపిప్యునన్ది.అదిసతయ్ము. “నాకుఒకదేహమునునిరిమ్ంచితివి.”
247 ఇపుప్డు,ఈచినోన్డునాశనముచేయుటపారంభించాడు.దేనినినాశనము
చేసుత్నాన్డు? పసరుపురుగు బెరడులోనికి వెళిళ్యునన్ది. అది ఏమి చేసిందో
గమనించండి, అది బెరడును నాశనము చేయుటకు ఆరంభించింది. అది ఏమి
చేసుత్ంది? ఒక ఆతమ్ సంబంధమైన సంఘముకొరకు, ఒక సహజ సంబంధమైన
సంఘమును తయారుచేసింది. అవునండి. అది నిజమైన దానిని తినివేసి,
అబదధ్మైనదానినిఇచిచ్ంది.ఇపుప్డు,గురుత్ంచుకోండి…
248 ఫలమునుగొంగళిపురుగుతినన్ది. ఆకునుమిడుతతినన్ది. ఇపుప్డుబెరడు,
కపుప్నది,మతము,సిదాధ్ంతము;సిదాధ్ంతమునుపసరుపురుగుతినివేసింది.
249 బైబిలుకు బయట, ఎకక్డ నుండి ఆ మొదటి సిదాధ్ంతము వచిచ్ంది?
చరితర్కారులైనమీరు, అది ఎకక్డనుండి వచిచ్ందోమీకుతెలుసా,రోమునుండి,
ఖచిచ్తముగా అకక్డే అది పారంభించబడింది, అకక్డ వారు ఆచారములను
అంగీకరించుటపారంభించారు.
250 యోహాను మరణము తరువాత, ఆ విధముగానే ఐరేనియస్, సెయింట్
మారిట్న్, పోలికారుప్ యునాన్రు. దేవుని వాకయ్మును అనువదించుటకు, అతడు
పతామ్సు దీవ్పములోయుండియునాన్డు. వాళుళ్ అతనిని సలసలకాగే నెలో
ఇరవై నాలుగు గంటలు కాలాచ్రు, అయినను అతడు తిరిగి వచిచ్, ఇంకా బైబిలు
వాశాడు.ఈబైబిలువాయబడవలెననిదేవుడుతీరామ్నించియునాన్డు.అదిదేవుని
వాకయ్మైయునన్ది. దాని నుండి మనము ఏది తీసివేయలేము లేక దానికి
ఏది కలపలేము. అది ఎలాగు ఉంచబడినదో ఆలాగునే సరిగాగ్యుంచాలి,
అదివాకయ్ము.
251 గమనించండి, వారు వెనుకకు తిరిగి వచిచ్నపుడు, ఈ దేవుని పరిశుదుధ్లు,
వాకయ్మును ఎతిత్పటుట్కొనుటకు పర్యతిన్ంచిరి, రోము తినన్గా లోనికి వచిచ్ంది.
అపుప్డువారువాకయ్మునకు బదులుగాఆచారములనుఅంగీకరించియునాన్రు.
ఇపుప్డుఆమెఏమిచేసియునన్దో, ఆమెయొకక్కొనిన్ తపుప్డు సిదాధ్ంతములను
దాద్ము.

252 నీటిబాపిత్సమ్ము.వారికిఆజాఞ్పించబడినదియేమనగా,పెంతెకొసుత్దినమున
పేతురు అనాన్డు, పరిశుదాధ్తమ్ పర్భావము కింద, దేవుని వాకయ్ము. “పర్తివాడు
మారుమనసుస్పొంది,పాపకష్మాపణకొరకుయేసుకీసుత్నామమునబాపిత్సమ్ము
పొందుడి.”
253 రోముదానితోఏమిచేసింది?దానినిపర్కక్కుతిపిప్వేసి, ఇలాఅనన్ది, “‘తండి,
కుమార, పరిశుదాధ్తమ్’ నామములో బాపిత్సమ్ము పొందండి.” బైబిలుసిదాధ్ంతము
కాకుండా, దానిని ఒక ఆచారముగా చేసింది. వాడు ఏమి చేశాడు? అదే
ఆ పసరుపురుగు తినివేయుచునన్ది. ముంచే బాపిత్సమ్మునకు బదులుగా
“చిలకరించుట,” “తండినామములో…”
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254 “తండి, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్” పేరు కాదు. అలాటిది అకక్డ లేదు. “తండి”
పేరుకాదు, “కుమారుడు”పేరుకాదు, “పరిశుదాధ్తమ్”పేరుకాదు.
255 “తండి యొకక్యు కుమారుని యొకక్యు, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్యు
నామములో వారికి బాపిత్సమ్ము ఇమమ్ని,” యేసు చెపిప్నపుడు, అది “పర్భువైన
యేసుకీసుత్.” ఖచిచ్తముగా పేతురు, వారంద , బైబిలులో పర్తీ ఒకక్
ఆలాగునేచేశారు.అకక్డఏఒకక్ …
256 రోమన్ కాథలిక్ సంఘము వచుచ్ వరకు, పర్తీ ఒకక్రు ఎనన్డైనా
“యేసుకీసుత్ నామములో” తపప్, మరే ఇతర మారగ్ములో ఎవరైనా బాపిత్సమ్ము
పొందియునాన్రేమో, ఒకక్ లేఖనానిన్, ఒకక్ చరితర్ను నా యొదద్కు తెమమ్ని
నేను సవాలు చేయుచునాన్ను. దానిని చేయండి. గురుత్ంచుకోండి, ఈ టేపులు
పర్పంచమంతటా వెళతాయి. హ-హ. నేను వందలమంది సేవకుల సమాజానిన్
బిషపుప్లను టములో సవాలు చేశాను. “మీ పాదముల మీద నిలబడి, మీ
బైబిలుతో ఇకక్డకు రండి, లేనిచో మౌనముగాయుండండి.” నీ వెనుకకు వెళేళ్
వరకు వారు మౌనముగా యుండి, తరువాత వాళుళ్ నీ గురించి మాటాల్డటం
పారంభించారు. కనీసము వారికి వారి ముఖముపై నిలబడే ధైరయ్ము లేదు, నీ
ముఖము ముందు నిలబడి దానిని చెపేప్ సామానయ్మైన సభయ్త వారికి లేదు.
దానిని చేయటానికి వారికి భయము. అది తపుప్ అని వాళళ్కు తెలుసు. కానీ
దానినే పసరుపురుగు తినివేయుట ఆరంభించింది, డండి, నిజమైన దానిని
తినివేయుచునన్ది.
257 ఇపుప్డునీవంటావు, “అది అవసరముకాదు. అవును, నేనుఎలాబాపిత్సమ్ము
పొందినా పరవాలేదు.” అదేనా? [సమాజము “కాదు,” అని చెపుప్చునన్ది.—
ఎడి.]
258 అపొసత్లుల కారయ్ములు 19వ అధాయ్యములో పౌలు అనాన్డు, “అతడు
ఎఫెసులోని పై పర్దేశముల గుండా సంచరి త్ వచాచ్డు,” బైబిలు చెపిప్ంది,
“అతడు కొంతమంది శిషుయ్లను కనుగొనాన్డు.” బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను
కింద వాకయ్ము నేరుచ్కొనన్, అపొలో అను, ఒక బాపిట్సుట్ బోధకుడునాన్డు.
వారు గొపప్ సంతోషమును కలిగియుండిరి. పౌలు వారిని డటానికి
అకక్డకు వెళాళ్డు, అతడనాన్డు, “మీరు విశవ్సించినపప్టి నుండి పరిశుదాధ్తమ్ను
పొందియునాన్రా?”

“ఓ,” “మేమువిశావ్సులము,”అనివారనాన్రు.
259 “అయితే నేను అడిగేది అది కాదు. మీరు విశవ్సించినపప్టి నుండి
పరిశుదాధ్తమ్నుపొందియునాన్రా?”

వాళళ్నాన్రు, “పరిశుదాధ్తుమ్డునాన్డనన్సంగతియేమాకుతెలియదు.”
260 అతడనాన్డు, “అలాగైతే మీరు దేనిని బటిట్ బాపిత్సమ్ము పొందారు?”
డండి?మరొకమాటలో, “మీరుఎలాబాపిత్సమ్ముపొందారు?”
వాళళ్నాన్రు, “మేముబాపిత్సమ్ముపొందాము.”
అతడనాన్డు, “ఎలా?”

261 “యోహానుదావ్రా,” “యేసుకుబాపిత్సమ్మిచాచ్డు.అదిసరిపోదా?”అనాన్డు.
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262 పౌలు అనాన్డు, “కాదు, ఇపుప్డు కాదు. కాదు.” “మీరు తపప్క తిరిగి
బాపిత్సమ్ము పొందాలి.” అనాన్డు. పౌలు వారికి తిరిగి పర్భువైన యేసుకీసుత్
నామములో బాపిత్సమ్ము ఇచాచ్డు మరియు వారి మీద చేతులుంచగా,
పరిశుదాధ్తుమ్డువారిమీదకువచాచ్డు.
263 పౌలు అనాన్డు, “పరలోకము నుండి దిగివచిచ్న దేవ తయైనను,” ఏ
బోధకుడైనను, “ఒక తయైనను,” ఈ పసరుపురుగైనను, “పరలోకమునుండి
దిగివచిచ్న దేవ తయైనను, దీనికి వేరుగామీకు ఏదైనాబోధించినటెల్తే, వాడు
శాపగర్సుత్డగునుగాక.” అదిసతయ్ము.
264 కాబటిట్మీరు డండి, అదిదేనినితినుచునన్దో డండి. అదియేసుకీసుత్
నామములోనీటిబాపిత్సమ్మునుతినివేసినది.
265 పసరుపురుగు చేసిన తరువాత పని, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ బాపిత్సమ్మును
తినివేసినది, ఏలయనగా నీవు పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియునన్ంత కాలము అది
వాకయ్ముపై వెలుగును పర్కాశింపచేసుత్ంది, నీవు అది చేసినంత కాలము. కాబటిట్
వాళుళ్దానినిభినన్ముగాచేయవలసివచిచ్ంది.
266 ఈ ఉదయమున ఎంతమంది థరన్ లు, పొటసెట్ంట్ లు, ఎంతమంది
కాథలికుక్లు, వారు పిలిచియునన్టుల్గా, నిరాధ్రణను పొంది, వారి మొదటి
పర్భురాతి భోజనమును తీసుకొనుచునాన్రో కొంచెము ఆలోచించండి. వారు
దానిని “పరిశుదధ్ పర్సాదము” అంటారు, దాని భావము లాటిన్ భాషలో,
“పరిశుదాధ్తమ్.” ఒకకాథలిక్వారిఆలయమునుదాటిపోవుచుండగాతనున్తాను
వంగి ఆ విధముగా ఎలా నమసాక్రము చేసాత్డో, నీవు ఎనన్డైన శావా?
[సహోదరుడు బెనాహ్ం గారు వివరిసుత్నాన్రు—ఎడి.] ఎందుచేత? “అది ఆ
సంఘములో యునన్ దేవుడు.” దేవుడు అనగా ఏమిటి? “అదే ఆ చినన్ రొటెట్
ముకక్.” గుండర్ముగా యునన్, రయ్దేవుని వలేయునన్, ఆ చినన్ రొటెట్ను
వాళుళ్ ఆరాధిసాత్రు, అవి వేదిక మీద యుండగా, అరథ్రాతి వేళ బొదిద్ంకలు,
ఎలుకలు వాటిని ఎతుత్కు పోతాయి. అది నా దేవుడు కాదు. అది ఇపుప్డు నేను
నీకు చెపుతాను. “మొదటి పర్భురాతి భోజనము, అదే సంఘమునకు నిరాధ్రణ
చేయబడినది.”బుదిధ్హీనత.
267 కానీ వాళుళ్ చేసింది అదియే. పసరుపురుగు చేసింది అదియే. అది ఆతమ్ను
తీసివేసి, ఎవరోయాజకుడు తయారుచేసిన లేక సనాయ్సిని తయారుచేసిన చినన్
రొటెట్ ముకక్ను వారికి ఇచిచ్యునన్ది. దానినే వాళుళ్ చేశారు. అది అకష్రాలా
సతయ్ము.వెళిళ్, అడగండి, వెళిళ్ చరితర్లోవెనుకకు డండి, అదినిజమోకాదేమో
డండి. మీరుమీగొంతుగుండాదానిని గెంటివేశారు. కాథలికుక్లుమాతర్మే

కాదు, పొటసెట్ంటు వారు డా, మీలో అనేకులు, అదే పని చేశారు, మంచిది.
అకక్డవాళుళ్చేసిందిఅదియే.మంచిది.
268 తరువాతపొటసెట్ంట్ వారు, పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియుండుటకు బదులుగా,
వాళుళ్ ఏమిచేశారోమీకుతెలుసు?వాళుళ్ వచిచ్ సంఘములోచేరి, కరచాలనము
చేశారు. పెంతెకొసుత్ దినము వచిచ్నపుడు, ఎవరో దారి గుండా పైకి వచిచ్
కరచాలనము చేయలేదు, “కానీ అకక్డ పరలోకము నుండి, బలమైన గాలి వలే
వీచు ధవ్ని, వారు రొచ్నన్ సథ్లమంతటిని నింపెను,” అది సతయ్ము. చెటల్ మీద
ఆకులగుండాకిందికిదిగివచిచ్,బెరడుపైకుమమ్రించింది.అదిసతయ్ము.



వధువువృకష్ముయొకక్పునరుదధ్రణ 45
269 ఇపుప్డు, తన జనమ్ మరియు ఒక మనిషి తపప్క తిరిగి జనిమ్ంచాలని,
యేసు చెపిప్యునన్దానికి బదులుగా, వారు సంఘములో చేరుటను అలవాటు
చేసుకొనాన్రు. వాకయ్మునకు బదులుగా “వచిచ్ చేరండి,” అంటునాన్రు. అదే,
పసరుపురుగు వారికి ఒక ఆచారమును ఇచుచ్చునన్ది. నీవు దానిని డవా?
వాడు ఏమి చేసుత్నాన్డో ఇకక్డ డు. ఆతమ్ సంబంధమైనదానికి బదులుగా
సహజమైనదానిని ఇసుత్నాన్డు. నీవుదానిని డగలవా? [సమాజము “ఆమేన్,”
అనిచెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]
270 ఇపుప్డు డండి. ఇపుప్డు, మనము కాథలిక్ మారగ్ములో
యునాన్ము, కానీ నీకు తెలుసా, తినన్గా అది పొటసెట్ంట్ వారికి డా
వచిచ్యునన్ది? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] ఈ రోజున
పెంతెకొసుత్ సంఘములలో పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ సప్ందనను మనము ఎకక్డ
కలిగియునాన్ము? ఈ రోజున ఎకక్డ పొటసెట్ంటు వారి మధయ్ , పెంతెకొసుత్
సప్ందనను కలిగియునాన్ము? మనకు లేవు. థరన్ వారిలో యునన్దా?
[“లేదు.”] యునన్టెల్తే, నేను దాని యొదద్కు వెళళ్గోరుచునాన్ను. నేను అకక్డకు
వెళిళ్ భుజించి ఒక అదుభ్తమైన సమయమును కలిగియుండగోరుచునాన్ను.
పెసిబ్టేరియన్ వారి మధయ్లోయునన్దా? ఎకక్డ-ఎకక్డ-అది ఎకక్డయునన్ది?
డండి?సహజమైనదానినిమీరుఅలవాటుచేసుకొనాన్రు.

271 నేను వెళిళ్పోయే సమయమైనది, మీకు అది తెలుసు. డండి? దీనిని
ఎనన్ మీహృదయములోనుండిబయటకువెళిళ్పోనియయ్వదుద్.
272 పర్కృతి సంబంధమైన దానిని తీసుకొనవదుద్. అది మరణము. ఈ పర్కృతి
సంబంధమైన మనిషి మరణము. అది ఏది చేసినా మరణమే. అది ఇకక్డ
మరణమునకులోనైయునన్ది. “అదిఆతమ్యేసజీవముగాచేసేది.” డండి,ఆతమ్
జీవమునిసుత్ంది,దానినిబర్తికిసుత్ంది.అదిఆతమ్యైయునన్ది.
273 కాబటిట్, మీరు డండి, వాళుళ్ ఏమి చేశారో గమనించండి. “యేసుకీసుత్”
నుండి నీటిబాపిత్సమ్మును తీసివేసి, “తండి, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్” కుమారాచ్రు,
అదిఒకబిరుదు,అదిఏమాతర్ముపేరుకాదు.
274 ఇపుప్డు, నీవంటావు, “అది ఏ భేదము చేసుత్ంది?” మంచిది. ఇపుప్డు, నీవు
దానినిఇవవ్బోవుచునన్టెల్తే…
275 శనివారమున, ఎవరోనీకుజీతపుడబుబ్, చెలిల్ంచవలసిన వయ్కిత్, నీకుచెకుక్ను
ఇసుత్నాన్డు.అతడుతనపేరునుదానిమీదవాయుటకుబదులుగా, “‘యజమాని’
నుండి,” అనివాసేత్, అది అదేయైయునన్ది…“ఈవారముపనికి జీతముగా,జాన్
డో కు నేను 150 డాలరుల్ చెలిల్ంచమని ఆరడ్ర్ వేసుత్నాన్ను, ‘బాస్ నుండి,’” అంటే.
అకక్డ బాంక్ కు వెళళ్ండి, ఎలా అది నిరాకరించబడుతుందో. అవును. అవును.
అవునండి.అదినిశచ్యముగానిరాకరించబడుతుంది.నిశచ్యముగా.
276 అది భేదము చేయకపోయినటెల్తే, దేవుని సుత్తి త్, ఎంతో
సంతోషముగాయునన్, గొపప్ విషయములువారి మధయ్ జరగుచునన్ కైసత్వులతో
ఎందుకుపౌలు, “మీరు తిరిగి వచిచ్, మరలాయేసుకీసుత్ నామములోబాపిత్సమ్ము
పొందాలని, వారికి ఆజాఞ్పించియునాన్డు”? డండి? వాకయ్మును తీసుకొని
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సరిగాగ్ దానితో నిలబడండి. దానికి భినన్ముగా ఏదీ చెపప్వదుద్. అది ఏమి
చెపుతుందోదానినేచెపప్ండి.దానిదావ్రానేమనకుతీరుప్తీరచ్బడబోవుచునన్ది.
277 ఇపుప్డు డండి, దానినే వాళుళ్ చేశారు. తన జనమ్కు బదులుగావారు
సంఘములోచేరుటను కలిగియునాన్రు. వాకయ్మును తీసుకొనుటకు బదులుగా
వారు సిదాధ్ంతమును కలిగియునాన్రు. “మరియా, దండము” అని బైబిలులో
వారు ఎనన్డైనా చెపాప్రేమోనాకు పించండి. పొటసెట్ంట్ వారు, అపొసత్లుల
సిదాధ్ంతము అని బైబిలులో ఎనన్డైనా ఉదహరించారేమో నాకు పించండి.
బైబిలులో “పరిశుదుధ్లతో మాటాల్డుటను” రిచ్, అపొసత్లుల సిదాధ్ంతమును
రిచ్ ఎకక్డ యునన్దో నాకు చెపప్ండి. అవి బైబిలుకు వయ్తిరేకమై యునన్వి.

బైబిలులోఎనన్డైనా“తండి,కుమార,పరిశుదాధ్తమ్”బాపిత్సమ్ముయునన్దేమోనాకు
చెపప్ండి.అదిఅకక్డలేదు.అయిననుమీరుదానికొరకువెళతారు.హ?
278 సహవాసము మరియు సహోదరుల మధయ్ సహోదరతవ్మునకు బదులుగా
వారు వారికి ఒక గురు పీఠానిన్, పోపును ఇచాచ్రు మరియు నీవు బిషపుప్ను
కలిగియునాన్వు,నీవుఏమిచేయాలోఏమిచేయ డదోఅతడునీకుచెపుతాడు.
పెంతెకొసుత్వారైన మీరు ఒక జిలాల్ పెదద్ పాదిరిని కలిగియునాన్రు. మీరు
ఎవరిని లోనికి రానివవ్వచోచ్ అతడు మీకు చెపుతాడు. కానీ సంఘము కీసుత్ను
కలిగియునన్ది. డండి?
279 అకక్డకేమీరువచిచ్యునాన్రు. డండి?వాళుల్ నీకుఈసిదాధ్ంతములను,
మానవ కలిప్తమైన వాటిని నీకు ఇసాత్రు, వాకయ్ము నీ నుండి తీసివేసాత్రు. ఆ
పసరుపురుగు ఏమి చేసింది? చెటుట్నే తినన్గా తీసివేసి, దీనిని నీకు ఇచిచ్ంది.
“చెటుట్ను తీసివేసి, దానికి బదులుగా, ఇది నీకు ఇసాత్ను. నేను దానిని తీసివేసి,
దీనినిమీకుఇసాత్ను.”మీరుఎకక్డకువెళాళ్రో డండి?

“బాగుంది,బెనాహ్ంసోదరుడా!”అనినీవంటావు.
280 పర్తీ ఒకక్ , పర్తి పొటసెట్ంట్ సంఘము ఎకక్డ నుండి వచిచ్ంది? కాథలిక్
నుండి. అదే పర్కటన 13 లేక పర్కటన 17వ అధాయ్యము ఆమెదానిని చేసుత్ందని
చెపిప్ంది. “ఆమె వేశయ్యని, వేశయ్లకు తలిల్,” అని చెపిప్ంది. అదే కారయ్ము. కాబటిట్
కుండ,కాగును సినీవునలల్గాయునాన్వనిఅనలేదు,నీకుతెలుసా,కాబటిట్అది
చెయయ్వదుద్.దానినిచెయయ్వదుద్, అదిసతయ్ము.
281 సహోదరతవ్ము; సహోదరతవ్మును తీసివేసింది. మనము తపప్క ఒకరితో
ఒకరము సహోదరులుగా యుండాలి. అది మనలను వేరుచేసి, మనలను
భినన్మైనవారుగాచేసింది.మంచిది.
282 ఇపుప్డు గమనించండి. ఇకక్డ ఒక మంచివాడునాన్డు, నేను దానిని
తీసుకొంటాను,తరువాతఈఇతరులవదద్నేనుఆగిపోతాను. డు.
283 బైబిలు చెపుతుంది, మనము తపుప్ చేసినపుడు, మన ఆతమ్లు
పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా తపప్క శుదిధ్ చేయబడాలి. మోకరించండి. మనము
తపుప్ అని పరిశుదాధ్తుమ్డు మనకు బయలుపరచ్నియయ్ండి, మన ఆతమ్లను
శుదిధ్చేసుకొం ,మీరుచనిపోవువర ఆయనముందువేచియుండండి.
284 ఇపుప్డు,నీకువాళుళ్తిరిగిశుదిధ్చేయుసథ్లమునుఇసాత్రు.నీవుచనిపోయిన
తరువాత,యాజకుడుఎంతోడబుబ్నుతీసుకొనినీవుశుదిధ్చేయుసథ్లమునుండి
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బయటకు రావాలని పారిథ్సాత్డు. అదే పసరుపురుగు చేసింది నిరభ్యముగా.
ఎందుచేత, అది బుదిధ్హీనత. “ఈ ఆతమ్ కొరకు శుదిధ్ చేయు సథ్లము నుండి
బయటకు వచుచ్టకు చాలా వందల డాలరుల్ చెలిల్ంచవలసి వసుత్ంది.” “శుదిధ్
చేయు సథ్లము,” అనునది బైబిలులో, అలాటిది ఏదైనా నాకు పించమని
అడుగుచునాన్ను. అలాటిది బైబిలులో లేదు. లేదండి. అయితే వారు వారికి ఒక
శుదిధ్ చేయు సథ్లమును ఇచాచ్రు. డండి, నీవు చనిపోయిన తరువాత. ఓ,
అవును,నాకుతెలుసు.
285 వాళుళ్, వాళుళ్, వాళళ్నాన్రు, “నిశచ్యముగా!” “బాగుంది, పరిశుదధ్ బోనీఫేస్
పలానా-పలానిది చెపాప్డు,” అని వారు చెపప్టం మీరు వింటారు. పరిశుదధ్
బోనీఫేస్ఏమిచెపాప్డోనేనులెకక్ చెయయ్ను. “బాగుంది,పలానాపలానాఆమెను
రిచ్ చెపప్లేదా, ఆమెతనభరత్ కొరకుపారిథ్ంచింది, ఆగొపప్ సహోదరీ, పలానా-

పలానా?”ఆమెఏమిచేసిందోనేనులెకక్చెయయ్ను.
286 అది అనధికారమైన మాట. అది అధికార రవ్కమైన అపొసత్లులకు
వయ్తిరేకమైనది సంఘమును కర్మములోయుంచుటకు, దేవుడు
అపొసత్లులనిచాచ్డు, అపొసత్లుల సిదాధ్ంతములపై అది నిరిమ్ంచబడియునన్ది,
పరిశుదధ్ బోనీఫేస్ లేక ఎవరో పరిశుదుధ్నికి అది నిరిమ్ంచబడలేదు. అది
వాకయ్మునకు విరుదధ్మైయునన్ది. పరిశుదధ్ బోనీఫేస్ ఏమి చెపాప్డో, ఇతర
పరిశుదుధ్లు ఏమి చెపాప్రో, పరిశుదధ్ సుసి ఏమి చెపిప్ందో, పరిశుదధ్ మరియ
ఏమి చెపిప్ందో, వారందరు చెపిప్న దానిని నేను లెకక్చెయయ్ను. అది బుదిధ్హీనత.
అదిఏఇతరఅబదధ్ముకంటెఎకుక్వైనదికాదు.అదిదేవునియొకక్వాకయ్మునకు
వయ్తిరేకముగాయునన్టెల్తే, అదిఒకఅబదధ్ము.అనధికార రవ్కమైనమాటలను
నేనునమమ్ను.
287 ఆ కారణమును బటిట్యే ఈ పొటసెట్ంట్ సిదాధ్ంతములను తదితరమైన
వాటిని నేను నమమ్ను. అదంత కాథలిక్ సారమైయునన్ది. అవనిన్యు
ఆచారములు. మీకై మీరే వాటిని నిండుగా కలిగియునన్పుప్డు, కాథలిక్ వారు
అలాటి ఆచారములను కలిగియునాన్రని, వారిని ఎలా పిలువగలవు? ఇకక్డ
ఎకుక్వ లేదు, కాని ఇది టేపు మీదయునన్ది, నీకు అరథ్మైనదా, డు, ఇవి
పర్పంచమంతటా వెళతాయి. గమనించండి, మీరే బైబిలుకు విరుదధ్మైనమానవ
కలిప్తమైన సిదాధ్ంతములను, ఆచారములను తీసుకొనన్పుప్డు, సరిగాగ్ వారు
చేసినటుల్గానే, అపుప్డు వారు తపప్ని నీవు ఎలా పిలువగలవు? ఎందుచేత?
నీవు సంసథ్లో వునాన్వు అది ఆ ముసలి వేశయ్కు కుమారెత్యై యునన్ది. వేశయ్
అనగా ఏమిటి? తన భరత్కు అపనమమ్కముగా జీవించే సీత్యే ఒక వేశయ్.
కైసత్వ సంఘమని చెపుప్కొం . దేవుని యొకక్ పరిశుదధ్మైన వాకయ్మును
తీసుకొనుటకు బదులుగా, తపుప్ సిదాధ్ంతములను, తన సొంత సరుకును
బయటకుఇచుచ్చునన్ది.
288 సరిగాగ్ హవవ్ చేసినటుల్గానే, దయయ్ము మాట వినన్ది, మిని ఎనన్డైనా
తాకిన మరణమంతటికి, దుఃఖమంతటికి ఆమె కారణమైనది. హవవ్గుండా
వచుచ్ట, కారణము ఆయన మాటను సందేహించుట దావ్రా, దేవునికి
వయ్తిరేకముగాఆమెఆతమ్సంబంధమైనజారతవ్మునుజరిగించినది.
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289 ఖచిచ్తముగా సంఘములు ఈ దినమున దానినే చేయుచునన్ది,
దేవుని వాకయ్మునకు వయ్తిరేకముగా ఆతమ్ సంబంధమైన జారతవ్మును
జరిగించుచునన్వి. వారి సిదాధ్ంతముతో నీవు సమమ్తింకపోయినటెల్తే, వారు
కనీసమునినున్సంఘములోనికిచేరుచ్కొనరు.
290 సరే, వారునాకుఉతత్రాలువాసి పంపుతారు, “నీవు దీనిని నముమ్తావా, ఇది
రైట్అనినీవుఅంటావా,నీవు…”
291 నేననాన్ను, “నేను మీ దగగ్రకు రాను.” లేదండి. బైబిలు ఏమి చెపుతుందో
సరిగాగ్ దానినే నేను బోధిసాత్ను, లేనిచో అసలు రానే రాను. డండి? అది
సతయ్ము.
292 ఆ వాకయ్ముపై నిలబడండి. సోదరులారా, మనము తపప్క దానినే
చేయవలసియునన్ది. అకక్డే నిలచియుండాలి. మనము చివరి దినములలోనికి
వెళుళ్చునాన్ము,మనకుఅదితెలుసు.ఆఘడియఇకక్డయునన్ది.
293 ఓ,వాళుళ్అది,ఇది,మరొకటిచెపుప్తునాన్రని,మనముఎలాగుచెపప్గలము!
అనధికార రవ్కమైనదేదైనను, దానిని నమమ్వదుద్. దానిని ఎవరు చెపిప్నా నేను
లెకక్చెయయ్ను, ఎవరుచెపిప్నా.

ఇకక్డ,ఈమధయ్నేఒకసహోదరినాదగగ్రకువచిచ్,ఇలాఅనన్ది…
294 ఒక నిరీణ్తమైన సేవకుల గుంపుతో,యేసు కీసుత్ నామములోబాపిత్సమ్మును
రిచ్, డువందల మంది సేవకులతో మాటాల్డియునాన్ను. అనేకమంది ఆ
టములో రొచ్నియునాన్రు, అకక్డ మొతత్ం చికాగో సేవకుల సమాఖయ్

ననున్ కలుసుకొనాన్రు. వాళుళ్ ఎకక్డయుంటారో, ఏమి సంభవిసుత్ందో పర్భువు
నాకు దరశ్నమిచిచ్ చెపిప్యునాన్డు. నేను తినన్గా పైకి నిలబడి చెపాప్ను. మీరు
వినగోరినటెల్తే, ఇకక్డమాదగగ్ర టేపులువునాన్యి. బిషపుప్లు,డాకట్రుల్, కారిడ్నల్స్,
వారంద అకక్డ రొచ్నియునాన్రు.
295 నేననాన్ను, “మీలో ఎవరైనా అది తపుప్ అనన్టెల్తే, మీ బైబిలు తీసుకొని
ఇకక్డకు రండి.” నేననాన్ను, “మీరు ఎందుకు అంత నిశశ్బద్ముగా వునాన్రు?”
అకక్డ ఎవ ఏమియు చెపప్లేదు. ఎందుచేత? డండి, ఆ వాకయ్మును
బటిట్ వాళుళ్ భయపడాడ్రు. “అలాగైతే, నేననాన్ను, మీరు దానిని చేయలేనపుప్డు,
ఎందుకుమీరుననున్ తీసుకొనుచునాన్రు?మౌనముగాయుండండి, బయటకు
వెళిళ్, ఏదైనా చెయయ్ండి, మీరు దానిని వాకయ్ముతో బలపరచలేకపోయినటెల్తే,
అపుప్డుమౌనముగాయుండండి.”
296 కాబటిట్ అపుప్డు, ఆగుంపుమనుషులే ఒక సీత్ని అకక్డకు పంపారు, “బెనాహ్ం
సోదరుడా, పర్భువుయొకక్ త నీకు చెపిప్నటెల్తే.” పర్భువుయొకక్ త, మీకు
తెలుసు, ఆయన చితర్ము ఇకక్డయునన్ది. “పర్భువుయొకక్ త దానిని నీకు
చెపిప్నటెల్తే,మంచిది,మేముదానినినముమ్తాము.”
297 నేననాన్ను, “ఎవరైనా, ఒక సేవకులగుంపుఅంత బలహీనముగాయునాన్రా,
‘పర్భువుయొకక్ త చెపిప్నటెల్తే,’ ఒక వేళ పర్భువుయొకక్ త వాకయ్మునకు
వయ్తిరేకముగాచెపిప్నటెల్తే,అదిపర్భువుయొకక్ తకాదు.”
298 పర్భువుయొకక్ త వాకయ్ము సతయ్మని రుజువు చేసుత్ంది. ఖచిచ్తముగా
పర్తి యుగములగుండా ఎలల్పుప్డు ఆయన దానినే చేసియునాన్డు. ఆయన



వధువువృకష్ముయొకక్పునరుదధ్రణ 49
ఇంక అదే కారయ్ము చేసాత్డు. ఆయన వాకయ్ముతో నిలబడియుంటాడు.
పరిశుదాధ్తమ్తో అభిషేకించబడిన ఏ సేవకుడైనా, అదే వాకయ్ముతో
నిలబడియుంటాడు, ఏలయనగా రిత్ బైబిలు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా
వాయబడినదనిబైబిలుచెపిప్ంది.
299 బైబిలు చెపిప్న దానిని నిరాకరి త్, నీవు పరిశుదాధ్తమ్ను ఎలా
కలిగియుండగలవు? అది సరికాదని, నీలోయునన్ ఆతమ్ సాకష్ మిసుత్ంది.
డండి? పసరుపురుగు, దేవుని యొకక్ నిజమైన కారయ్ములను

తినివేయుచునన్ది, అవునండి. అధికార రవ్ము కాని వాకయ్ము, అపొసత్లుల
సిదాధ్ంతమునకువయ్తిరేకముగాయునన్ది.ఓ,అయోయ్!
300 ఇది అపొసత్లిక సిదాధ్ంతమైయునన్ది. ఇది బైబిలుయైయునన్ది. ఇది
పరిశుదాధ్తుమ్డైయునాన్డు. దీనిలోయునన్ పర్తి మాట సతయ్మైయునన్ది. నీవు
సరిగాగ్ దానిని నమిమ్ అంగీకరించినపుప్డు, దాని మీద తగగ్కుండాయునన్పుప్డు,
పర్తి వాగాద్నము నెరవేరుటను నీవు సాత్వు, దేవుని యొకక్ పర్తయ్కష్త అకక్డ
తినన్గాహాజరవుతుంది.
301 ఇశాయేలీయులు ఎఱఱ్ సముదర్మును దాటినపుడు, ఆయన సరిగాగ్, ఎంత
దేవుడో ఇపుప్డును అంతే దేవుడు కానటెల్తే, ఆయన దేవుడు కాదు. పెంతెకొసుత్
దినమున కుమమ్రించబడిన అదే దేవుడు, ఇపుప్డును ఆయన అదే దేవుడు
కానటెల్తే, ఈ రోజున, ఆయన అదే దేవుడు కాదు. అకక్డ పునరుతాథ్నము
లేకపోయినటెల్తే, ఆయనఅదేదేవుడుకానటెల్తే…ఈరోజున డాఆయనఅదే
దేవుడు కానటెల్తే, ఒక చరితర్లోని దేవుడు నీకు ఏ మంచి చేసాత్డు? డండి?
దేవుడు అనే సంగతి అకక్డలేనటెల్తే, బోధకులను వేదాంత పాఠశాలలకు పంపి,
పొదిగినకోడిపిలల్లుగావారినిబయటకుతెచుచ్టఏమేలుచేసుత్ంది?
302 నీవు ఏమి చేసుత్నాన్వు, దేవుని వాకయ్ము నుండి తీసివేసుత్నాన్వు? నీకు ఆ
అధికారము ఎకక్డయునన్ది? “సంఘము,” అని నీవంటావు, సంఘమా, అకక్డ
తొమిమ్ది వందల అరవై తొమిమ్ది వివిధమైన సంసథ్లుయునన్వి. వాటిలో ఏది
సరియైనది? ఏమి చెయాయ్లో ఎవరికీ తెలియదు. నీవు కంగారు పడతావు. అది
సతయ్ము.అయితేదేవుడుసంఘముదావ్రాపర్జలకుతీరుప్చేయబోవుటలేదు.
303 దేవుడు వారికి కీసుత్ దావ్రా తీరుప్ తీరచ్బోవుచునాన్డు, మరియు కీసుత్
వాకయ్మైయునాన్డు. బైబిలు చెపిప్ంది, “ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము
దేవుని యొదద్యుండెను, వాకయ్ము దేవుడైయుండెను. మరియు వాకయ్ము
శరీరధారియైమనమధయ్ నివసించెను.” సంఘమును,పర్జలనుఆయనవాకయ్ము
దావ్రాతీరుప్తీరుచ్తాడు,అదినిజము,జీవించుచునన్,పునరుతాథ్నుడైనవాకయ్ము.
304 అపుప్డు, సజీవమైన, పునరుతాథ్నుడైన వాకయ్ము, ఇకక్డ ఈ వాకయ్మునకు
భినన్ముగా ఏది చెపిప్నా, అపుప్డు అది లేపబడిన పునరుతాథ్న వాకయ్ము కాదు.
కారణము, ఇది, సతయ్మును రిచ్సాకష్మిసుత్ంది. ఆయనఇకక్డ ఒకటిమరియు
అకక్డఒకటిచెపప్లేడు.
305 నేను ఇకక్డ ఒకటి, అకక్డ ఒకటి చెపుతాను, కారణము నేను ఒక మనిషిని.
నీవునుఆలాగేచేసాత్వు.నీవుఎకుక్వజాఞ్నమును,గర్హింపునుపొందగలవు.
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306 కానీ, దేవుడు కాదు, ఆయన అనంతుడు. డండి? ఆయన మొదటి
నిరణ్యమే, ఆయన మొదటి చెపిప్నదే, శాశవ్తముగా నిలబడియుంటుంది. అది
ఒకే రీతిగాయునన్ది. ఆయన ఇకక్డ ఒక మాట, అకక్డ ఒక మాట చెపప్లేడు.
ఆయనదేవుడిగాయుండుటకుగాను,పర్తిసారిఒకేదానినిచెపప్వలసియునన్ది.
307 కాబటిట్ దేవుని యొకక్ ఆతమ్ నీలోయునన్టెల్తే, అది ఈ వాకయ్ము సతయ్మని
రుజువు చేసుత్ంది. దానిలో పర్తి మాట. అది నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగాయునన్ది.అదేబైబిలుచెపిప్యునన్ది.అవునండి.మంచిది.

ఇపుప్డు, మనము తవ్రపడదాము, మరియు ఈ పురుగు యొకక్ రెండవ
దశలోనికివెళదాము.
308 మొదటగా, వాడు గొంగళి పురుగైయునాన్డు, వాడు దేవుని యొకక్
వృకష్ములో దేనిని తినాన్డు? [ఎవరో “ఫలము,” అని చెపిప్యునాన్రు.—ఎడి.]
ఫలము.
309 తరువాత దశలో, వాడు లోనికి వచాచ్డు; ఆ దశలో వాడు చనిపోయాడు,
మరలా మరొక దశలో వచాచ్డు. వాడు ఇపుప్డు ఏమి చేశాడు? ఈసారి వాడు
మిడుతవలె వచాచ్డు. వాడు ఆకులనిన్ తిని వేశాడు. అది మిడుతయొకక్
అలవాటు.
310 ఇపుప్డు,తరువాతవాడుఏమిచేశాడు?వాడుతిరిగిమరొకదశలోవచాచ్డు,
పసరుపురుగుగా,బెరడులోనికివెళాళ్డు.
311 ఇపుప్డు నాలగ్వదశ, వాడు చీడపురుగుగా వచాచ్డు. ఒక చీడ పురుగు.
చీడపురుగు అనగా యేమిటి? వాడు ఒక పీలుచ్వాడు, జీవమును, ఆతమ్ను,
జీవమును పీలుచ్వాడు. వాడు అదే చేసాత్డు, తినన్గా కాండములోనికి
వెళిళ్, కాండమును పటుట్కొని, పీలిచ్ వే త్యుంటాడు. చీడపురుగు, వాడు
ఇకక్డయునాన్డు. మనము వాడిని ఏమని పిలవబోవుచునాన్ము, సంఘశాఖ.
వాడిసరియైనపేరుఅదియే.ఎందుచేత?వాడునాశనకారి,జీవముపీలిచ్వేసాత్డు.
312 దేవుడుతన పర్జలమధయ్లోనికి ఒక కదలికనుపంపినపుప్డలాల్, వారుదానిని
శాఖగా మారుసాత్రు, అకక్డు వారు చనిపోతారు, ఎవరైనను సంఘ చరితర్
తెలిసిన వారు, దానిని తపుప్ అని చెపప్వచుచ్. ఎనన్డైనా ఒక సంఘము, ఒక
సంసథ్గామారినపుడు,అదిఅకక్డేచనిపోలేదా,నాకు పెటట్ండి. పసరుపురుగు
దానిని పటుట్కొనన్ది, దాని మతమును తీసివేసినది. తరువాత దాని వెంబడి
పీలిచ్వేయువాడువచాచ్డు,ఆచెటుట్లోనుండిజీవమునుతినన్గాపీలిచ్వేశాడు.
313 ఎలాటి జీవము దానిలోయునన్ది? పరిశుదాధ్తమ్. అది ఏమి చేసింది?
అది పరిశుదాధ్తమ్ను దానిలో కలిగి, తరువాత ఇంక ఆచారములను
కలిగియుండలేదు. పరిశుదాధ్తుమ్డు దాని కొరకు నిలబడలేదు. కాబటిట్ అది
పరిశుదధ్ జీవమును చెటుట్లోనుండి తీసివేసి, దానికి ఆచారమును ఇచిచ్, ఒక
శాఖగా తయారుచేయును. “ఇది ఏమి చెపుతుందో లెకక్ చెయయ్ము. మా
సంఘశాఖదీనినిచెపుతుంది.” నీవుఅకక్డేయునాన్వు.గురుత్ంచుకో, అదిశాఖగా
మారినతరువాత,అదిఎలల్పుప్డుచనిపోతుంది,ఎనన్ అదితిరిగిలేవదు.
314 మొదటిసంసథ్కాథలిక్యైయునన్ది; అదివెంటనేచనిపోయింది.కారణము
అదిఆరంభమునుండియేఆచారమైయునన్ది.
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315 దానినుండిమొదటి సంసక్రణ వచిచ్యునన్ది, అదే థర్, సంసథ్గామారి
చనిపోయినది.

తరువాతవెసీల్ వచాచ్డు;సంసథ్గామారి,చనిపోయింది.
తరువాతపెంతెకొసుత్వచిచ్ంది;సంసథ్గామారిచనిపోయింది.

316 పెసిబ్టేరియన్, థరన్, ఈ ఇతరులందరే, నజరేన్, పిలిగిమ్ హోలీనెస్,
దానిని అనుసరించిన ఈ సంసథ్లనిన్యు చనిపోయినవి. ఎందుకు? వారు
సంసథ్గా మారి, వారిని చంపివేశారు. వాళుళ్ ఏమి చేశారు? ఈ ఆచారములను
తీసుకొనాన్రు.వారివైపు డండి.
317 నజరేనులైన మీరు, పెంతెకొసుత్ తరువాత ఒక అదుభ్తమైన సంఘము
అది ఏమైయునన్ది? శుదీధ్కరణయందు మీరు నమిమ్కయుంచారు, అది
వరముల యొదద్కు, భాషలతో మాటాల్డుట, దేవుని యొకక్ గొపప్ శకుత్ల
యొదద్కు వచిచ్నపుడు “అది దయయ్ములు,” అని మీరు పిలిచారు, అకక్డే మీరు
చనిపోయారు. అది నిజము. ఈ రోజు ఆమె ఎకక్డయునన్ది? మృతమైనది. ఓ,
ఆమె ఎకుక్వ మంది సభుయ్లను కలిగియునన్ది, కాని ఆమె ఎకక్డయునన్ది, ఆమె
ఒకశవముగాయునన్ది.
318 మొనన్ రాతి నేను ఆమెను శాను, ఆ మొతాత్నిన్, అది నిజము.
వారి కాపరి, ఆ పైనయుంచబడిన శవమును ముదుద్పెటుట్కొం , దానికి
పేమ పిసుత్నాన్డు. “ఎలాగైనా, వారికి ఎంతమాతర్ము సహాయము లేదు.
దానికునన్దంత అదియే.” కాబటిట్, ఏదో సమయములో, టేపు మీద నేను
మీకుదానినిఇసాత్ను. డండి?మంచిది.
319 ఆతమ్ సంబంధమైన ఫలమును ఫలించుటకు దేవుడు ఆయన చెటుట్ను
నాటాడు.అదినిజమేనా? [సమాజము“ఆమేన్,”అనిచెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]కాని
మనిషి ఏమి చేశాడు? మనిషి ఎలల్పుప్డు, దానిని ఒక కృతిమమైన పముగా
చేశాడు. ఆ వెనుక అతడు చేసింది అదియే, ఇపుప్డు అతడు చేసేది అదియే.
ఇపుప్డు మనము దానిని తవ్రగా కఠినముగా పేలిచ్వేదాద్ము. మనిషి ఎలల్పుప్డు
ఆతమ్ సంబంధమైన సంఘమునుతీసుకొని, దానిని ఒక కృతిమమైన పముగా
చేయుటకుపర్యతన్ముచేశాడు.
320 థర్ ఆతమ్ సంబంధమైన సంఘమును కలిగియునాన్డు. ఏమి
సంభవించిది? థర్ చనిపోయినవెంటనే, వారుదానిని కృతిమమైనదానిగా,
ఒకనామకారథ్ముగాచేశారు.
321 వెసీల్ ఏమి చేశాడు? జాన్ వెసీల్, ఒక గొపప్ దైవజనుడు! జాన్ వెసీల్ ఒక
దైవజనుడు కాదని ఎవరు చెపప్గలరు? అతడు ఏమి చేశాడు? జాన్ మరియు
చారెల్స్ చనిపోయిన వెంటనే, వారు దానిని సంసథ్గా మారాచ్రు. ఆమె ఆలాగున
చేసినపుడు,ఆమెచనిపోయినది.ఖచిచ్తముగా.
322 యుగములనిన్టిగుండా కింద వరకు, పర్తిసారి, పర్తి ఒకక్రికి అదే
సంభవించింది. వారు కృతిమమైన దానిని ధరించుకొనాన్రు, మంచి కియలు,
పెదద్ సంఘము, చురుకైన పర్జలు. “ఆ పటట్ణములోనే ఖాయ్తిగాంచిన వయ్కిత్ మా
సంఘములోచేరాలనుకొనుచునాన్డు.”
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323 పెంతెకొసుత్ గుంపు వారికి డా ఖచిచ్తముగా సంభవించినది అదియే.
ఖచిచ్తముగా సతయ్ము. మీరు అడడ్ముగాయునన్ కటట్డాలను దించివేశారు.
ఆతమ్ నుండి మీరు రముగా వెళిళ్పోయారు. మీరు పెదద్ కటట్డములు, చకక్ని
వాటిని, గౌరవపర్థమైన కాపరులను మీరు కోరుకొనాన్రు. మీరు ఏమి చేశారు?
సంఘకాపరులుగా మారుటకు, తలుల్లైన మీరు మీ పిలల్లను, ఈ వేదాంత
పాఠశాలలకు పంపియునాన్రు. వారు వెళిళ్ పర్జలకు ఏమి బోధిసుత్నాన్రు?
వేదాంతమును మరియుమానవ కలిప్తమైన వాటిని బోధిసుత్నాన్రు. ఈ రోజున
అదిఎకక్డయునన్ది?వాళుళ్తిరిగి, రికీక్లుగాఎలివ్స్లుగాబయటకువసుత్నాన్రు.
అది ఖచిచ్తముగాసతయ్ము.ఈరోజునమీరుఏమికలిగియునాన్రు? ఒక కడుపు
మురిగిపోయినవారిని, “పైకిభకిత్గలవారిని,” కలిగియునాన్రు.
324 బైబిలు చెపిప్ంది, “చివరి దినములలో వారు పైకి భకిత్గలవారి వలె
యుంటారు, కాని దాని శకిత్ని, దాని జీవమును ఆశర్యించరు.” ఎందుకు?
చీడపురుగుదానిని పీలిచ్వేయుచునన్ది. నిజము. సంసథ్ దానిని తీసివేసియునన్ది.
1వ తిమోతి 3వ అధాయ్యములో పౌలు అనాన్డు, “అంతయ్ దినములలో
అపాయకరమైన కాలములు వచుచ్నని తెలుసుకొనుము. ఏలాగనగా
మనుషుయ్లుసావ్రధ్ పియులు, ధనాపేకుష్లు, బింకములాడువారు, అహంకారులు,
షకులు, తలిల్దం లకు అవిధేయులు, కృతజఞ్త లేనివారు, అపవి లు,

అనురాగరహితులు, అతి దేవ్షులు, అపవాదకులు, అజితేందియులు, రులు,
సజజ్న దేవ్షులు,దోహులు, రుఖ్లు, గరావ్ంధులు,దేవునికంటెసుఖానుభవము
ఎకుక్వగా పేమించువారు, పైకి భకిత్గల వారివలె యుండియు దాని శకిత్ని
ఆశర్యించని వారునైయుందురు.” పసరుపురుగు దానిని పీలిచ్వేయుచునన్ది.
చీడపురుగు దీరఘ్కాలము కితమే దానిలో పర్వేశించియునన్ది. కొదిద్ సేపటిలో,
పర్భువు చితత్మైన యెడల, మొతత్మును, ఆ వృకష్మును మీ యొదద్కు
తేబోవుచునాన్ను.
325 “మాది అతి పెదద్ సథ్లము.” ఓ, నిశచ్యముగా. “బాగుంది, నీకు తెలుసా,మా
సంఘముగతసంవతస్రముఎంతో డబెటిట్యునన్ది.”ఓ,నిశచ్యముగా.
326 కాథలిక్ సంఘముమిముమ్లనుపదిలకష్లమైళళ్ రములోఓడించగలదు.
నిశచ్యముచేసింది. చివరకు అది రషాయ్లో ఎంతగా పర్వేశించినదనగా, చివరకు
వాళుళ్ దానిని బయటకు నెటిట్, క య్నిజంను సాథ్పించారు. మెకిస్కోలో వారు
దానినే చేశారు. ఆమెయునన్ పర్తిచోట, వాళుళ్ తపప్క దానిని పర్పంచమంతటా
చేయవలసియునన్ది. అదిసతయ్ము.
327 మీరుఎనన్ క య్నిజానికి భయపడవదుద్. క య్నిజం దేవుడులేని ఒక
ఉదయ్మమైయునన్ది.కానిఈబోధకులలోకొందరు, “క మ్నిజం! క మ్నిజం!”
అనివేదికమీదదానినిఖండించుచునాన్రు.దానిలోఏదియునేనునమమ్ను.వాళళ్
సంఘమునకుచెపప్ండి, “ఓ,మనముమింగివేయబడబోవుచునాన్ము.మొతత్ము
పర్పంచముక య్నిజంగామారబోవుచునన్ది,”అనిచెపప్వదుద్.అదిఖచిచ్తముగా
దేవుని వాకయ్మునకు వయ్తిరేకము. అది ఆ విధానములో యుంటుందని చెపేప్
బైబిలులోఏసథ్లములేదు.
328 కాని రోమనిజం కాథలిక్ సంఘము, పర్పంచమును తిపిప్వేయునని
బైబిలు చెపుతుంది. దానియేలు గర్ంథమును తీసుకొని కనుగొనండి. బంగారు
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శిరసుస్, నెబుకదెన్జరు, బబులోను సామాజయ్ము. మాదీ-పారసీకులు అతని
తరువాత వెంబడించిరి; గీకు సామాజయ్ము దాని తరువాత వెంబడించింది.
రోము అంతములోనికి వెళిల్ంది. ఆ పది బొటన వేళుళ్ మిమీదయునన్ పర్తి
రాజయ్ములోనికివెళిళ్నవి. నీవుఆలాగుచెపప్వదుద్…
329 అకక్డ ఒక ఇనుపతెరయునన్ది. ఒక వెదురుతెరయునన్ది. ఒకఊదారంగు
తెరయునన్ది.సోదరుడా, నీవుమిగిలినవాటిని రిచ్ భయపడనవసరములేదు,
కానిఆఊదారంగుతెరనుగమనించుము.
330 ఈ రోజున, ఈ దేశములో తినన్గా ఆమె సింహాసనము మీద
రొచ్ండియునన్ది. గురుత్ంచుకోండి, సరిగాగ్ ఆహాబు చేసినటుల్గా, యెజెబెలు

అతని వెనుకయునన్ది. అదే…బైబిల్ కాథలిక్ సంఘమును “యెజెబెలు అని
పిలుసుత్నన్ది; వేశయ్.” ఆహాబు చెడడ్వాడు కాదు. శీర్ కెనన్డీ మంచివాడు కాదని
నేను ఎరిగినది అంతమటుట్కే. అతడు అధయ్కుష్డు. అతడు మంచి అధయ్కుష్డు
అవుతాడని నేను నముమ్తాను. అది అతడు కాదు. అది వెనుకయునన్ కర్మము.
మంతి వరగ్ములోనికి ఆమె వేడి ఎకిక్ంచు వరకు కనిపెటట్ండి, మరియుపర్తిచోట
ఆమె చేయగలదు, తరువాత ఏమి సంభవిసుత్ందో డండి. ఇతర దేశములో
అదిఏమిచేసియునన్దో డండి.అదిఎలల్పుప్డుఏమిచేసియునన్దో డండి.
331 పర్కటన 13వ అధాయ్యములో బైబిలు చెపుప్ట లేదా? ఈ దేశము సంఖయ్
పద డు అది జెండాలో పద డు నకష్తర్ములను పద డు చారలను
కలిగియునన్ది. జెండాలో పద డు చారలుయునన్వి. పద డు, పర్తీదీ
పద డే, పద డుకాలనీలు, సమసత్ము పద డు. మరియుఇది పర్కటన
పద డవఅధాయ్యములోకనబడుతుంది.
332 బైబిలు చెపిప్ంది, అదేమనగా, “ఆమె చినన్ గొరెపిలల్ వలె పైకి వచిచ్ంది,” మత
సేవ్చఛ్; “రెండుచినన్ కొముమ్లు,”సాంఘికమరియుసంఘపరమైనవి. కొంచెము
తరువాత, అవి ఐకయ్మైనవి, “అది ఘటసరప్ము వలె మాటాల్డుచునన్ది, అది ఆ
మొదటి ర మృగమునకుయునన్ అధికార చేషట్లనిన్యు చేయుచునన్ది,”
మరియు బైబిలు చెపిప్ంది, “వారు రమృగమునకు ఒక పర్తిమను
తయారు చేశారు.” అదే పర్పంచ సంఘముల సమాఖయ్, సరిగాగ్ ఇపుప్డే
వారు దానిని య్యార్క్ పటట్ణములో కలిగియునాన్రు. అకక్డ అది ఒక
పెదద్ శవములను భదర్పరచుగది. మెథడిషుట్వారైన మీరంద , బాపిట్షుట్లు,
పెంతెకొసుత్వారు,మీలోపర్తిఒకక్రుఐకయ్సంఘశాఖాపర్జలు,అలాటికారయ్ములు
చేయుటకు పర్యతన్ము చేయుచునాన్రు, బబులోనులో చేరుటకు, మీ జనమ్
హకుక్లను అముమ్కొనుచునాన్రు. మీతో వచిచ్న చికుక్ ఏమిటి? నిశచ్యముగా.
కల ర వంటకము కొరకు, ఏశావు చేసినటుల్గా, మీ జనమ్ హకుక్లను
అమిమ్వేసుకొనుచునాన్రు.మీరుపొందబోయేదిఅంతవరకే.అంతే.
333 “మృగము యొకక్ పర్తిమ నిరిమ్ంచబడియునన్ది.” ఖచిచ్తముగా. మీరు
క య్నిజానికి భయపడవదుద్. మీరు కాథలిజంనకు భయపడండి, “ఓ,” “అది
గొరెపిలల్వలె డంబపు మాటలు పలుకుతుంది. కాని,” “దానిని గమనించండి.”
దాని వెనుక, అది ఒక తోడేలుయైయునన్ది. అది ఒక మోసగాడు. మీరు దానిని
గమనించండి.అవునండి.ఏలయనగాఅదివాకయ్మునకువిరుదధ్మైనది.వాకయ్ము
ఏమిచెపుతుందోఅదినెరవేరవలసియునన్ది.
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334 క య్నిజంచేసేదిఏమీలేదు,కానిదేవునిచేతిలోతినన్గాఒకసాధనముగా
పనిచేయుచునన్ది.అదిఖచిచ్తముగా.వారుఎందుకుఆలాగాచెయాయ్లి?ఆయన
వాకయ్ము నెరవేరునటుల్గా, దేవుడు క య్నిజంను అనుమతించియునాన్డు.
నిశచ్యముగా, నీవు దానిని గర్హిసాత్వా? నీవు ఎనన్డైనా దానిని రిచ్
ఆలోచించావా?దేవుడుతనమాటనునెరవేరునటుల్చేయవలసియునన్ది.
335 డండి. ఒక రోజున అకక్డ నాలుగు వందలమంది పర్వకత్లు, ఆహాబు
మరియు యెహోషాపాతు ముందు నిలబడియునాన్రు. యెహోషాపాతు ఒక
నీతిమంతుడు. అతడనాన్డు, “కానీ మనము రామోతు-గిలాయ్దు” పైకి వెళళ్క
ముందు, “పర్భువునుమనముతపప్కసంపర్దించవదాద్?”
336 ఆహాబు అనాన్డు, “అవును, నిశచ్యముగా.” డండి? దానంతటి వెనుక
యెజెబెలుయునన్ది, నీకు తెలుసా. “బాగుంది—బాగుంది…నాదగగ్ర నాలుగు
వందలమంది పర్వకత్లు యునాన్రు. వాళళ్ను ఇకక్డకు తీసుకొని వసాత్ను, అని
అనాన్డు.”
337 అంద చకక్ని పర్జలు. వాళళ్ను తెచాచ్డు. వాళళ్ంద పర్వచించారు,
“వెళళ్ండి, పర్భువుమీతోఉనాన్డు.”
338 ఈ దైవభకిత్ గల మనిషికి అది చకక్గా అనిపించలేదు. ఇశాయేలు రాజుకు
అదిచకక్గాఅనిపించలేదు,అతడనాన్డు, “అకక్డమరొకపర్వకత్లేడా?”
339 “నాలుగు వందలమంది బోధకులు, ఇదివరకే ఒకే మనసుతో, ‘వెళళ్ండి,
పర్భువుమాతోమాటాల్డి, “వెళళ్ండి,”’” అనాన్రు.

కానీఅతడనాన్డు, “అకక్డమరొకపర్వకత్ లేడా?”
340 అతడనాన్డు, “ఒకడునాన్డు, కానీ నేనువాడిని దేవ్షిసాత్ను.” నిశచ్యముగా.
పరి రణ్ముగా. అవును, “అతడుఎలల్పుప్ నామీదఅరు త్ ఉంటాడు, అతడు
ఎలల్పుప్ నా మీద చెడుగానే చెబు ఉంటాడు.” దేవుని యొకక్ వాకయ్ము
అతనికివయ్తిరేకముగాయుండగా,దానికివేరుగాఅతడుఎలాచేయగలడు?
341 కాబటిట్ వారు వెళిళ్ మీకాయాను తీసుకొని వచాచ్రు. మీకాయా అనాన్డు,
“వెళళ్ండి. అవును. అది నిజము. కానీ ఇశాయేలీయులు కాపరి లేని గొరెల వలే
చెదిరియుండుటనేను శాను,”అనాన్డు.
342 అపుప్డు, ఆ పెదద్ బోధకుడు, బిషపుప్, అకక్డకు నడిచి వెళిళ్, అతని నోటి
మీద చరిచాడు, “దేవుని యొకక్ ఆతమ్ నా నుండి వెళిళ్పోయినపుడు, ఎకక్డకు
వెళిళ్ంది?”
343 అపుప్డు అతడనాన్డు, “పారంభము నుండే దేవుని ఆతమ్ నీలో లేదు,” “ఈ
దినములోఒకదినమున,నీవుదానినికనుగొంటావు,”అనాన్డు.
344 “వాడిని లోపట చెరశాలలో వెయయ్ండి అని ఆహాబు అనాన్డు. వాడికి
దుఃఖమును ఆహారముగా, పానీయముగా ఇవవ్ండి.” “నేను తిరిగి వచిచ్నపుడు
నేనువీడిసంగతిఏమిటో చుకుంటాను.”
345 అతడనాన్డు, “నీవు ఏ మాతర్ము తిరిగి వచిచ్నటెల్తే, అపుప్డు దేవునియొకక్
వాకయ్మునాతోమాటాల్డియుండలేదు.” ఎందుచేత? ఎందుచేత?అతడుతినన్గా
వాకయ్ముతోయునాన్డు,తినన్గావాకయ్ముతోయునాన్డు.
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346 ఏ పర్వచనమైనాదేవునియొకక్వాకయ్ముతోనిలచియుండకపోయినటెల్తే…
అది ఖచిచ్తముగా. ఆ కారణమును బటిట్యే, ఈ రోజున నేను చెపుతాను;
అది ఎంత చకక్గా కనబడినపప్టికీ లెకక్ కాదు, ఇది, అది, మరొకటి అని
ఎంతమంది బోధకులు చెపిప్నపప్టికి లెకక్ కాదు, “క య్నిజం పర్పంచమును
ఏలబోవుచునన్ది అని అంటే, దానిని కిందపడవేయండి.” క య్నిజంతో
పోరాడటానికి నీవుఎనన్ పర్యతన్ముచేయవదుద్. రోమనిజంతోపోరాడండి.
ఏలయనగా, అది యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుయై యునన్ది.
రోమనిజం యేలబోవుచునన్దని పర్భువు చెపాప్రు, క య్నిజం కాదు. అది
కేవలముఒకకీలుబొమమ్.
347 కాని, మీరు డండి, అతడు దానిని చేయవలసియునన్దని, పర్భువు
మీకాయాతోచెపాప్డు, “నేను తపప్క ఆహాబునుబయటకు పంపవలసియునన్ది.
ఏలీయా యొకక్ మాటలు నెరవేరుటకు గాను, ఆ బోధకులను నేను ఆహాబు
నొదద్కుపంపవలసియునన్ది.”
348 దేవుడు క య్నిజం ను పైకి లేపవలసియునన్ది. వారు ఏమి చేశారు?
ఈ శవపేటికలనిన్టిని కలిపి, మృగమునకు ఒక పర్తిమను చేయుటకు, దానిలో
చేరి ఐకయ్ సంఘముల సమాఖయ్ను తయారు చేశారు. వాకయ్ము సరిగాగ్ ఏమి
చెపిప్ందో అదే సంభవిసుత్ంది. దానిని రిచ్ కలతపడవదుద్. అది దాని కింద
పుదిదుద్కొనుచునన్ది,మీరుదానినిగమనించండి.అదిసతయ్ము!

349 నేనుమిముమ్ను కీష్ణింప చేయుచునాన్నని ఊహిసాత్ను. కాని…[సమాజము
“లేదు,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] కాని అది సతయ్ము. మరలా నేను మీతో
ఎపుప్డుమాటాల్డతానోతెలియదు.నేనుఎనన్ మీతోమాటాల్కపోవచుచ్మనకు
తెలియదు. మనము ఎనన్ మరలా తిరిగి కలుసుకొనకపోవచుచ్ను, కాని ఏది
సతయ్మైయునన్దోమీరుతెలుసుకోవాలనినేనుకోరుచునాన్ను.
350 ఈ వాకయ్మును గమనించండి. అది సతయ్మైయునన్ది. నేను కాదు. ఇది
వాకయ్ము, ఇది అంతే. నామాట దీనికి వయ్తిరేకముగాయునన్టెల్తే, అపుప్డుమీరు
ననున్ నమమ్వదుద్. మీరు వాకయ్మునే నమమ్ండి. తరువాత, నీవు ఇలా అంటే,
“మంచిది, మేముదానిని కలిగియునాన్ము,మరియునీవుదానికి వయ్తిరేకముగా
బోధించుచునాన్వు.” అపుప్డు నా దగగ్రకు రావలసిన విధి నీదైయునన్ది. అవును.
నాదగగ్రకు వచిచ్ చెపప్వలసినబాధయ్త నీదే. డండి. కొంచెమురండి,వాకయ్ము
ఏమైయునన్దోమనము దాద్ము.
351 ఇపుప్డు, అందుచేత, అది క య్నిజమే ఏకముగా పోగైనదని మనము
కనుగొంటాము. దేవుడు అనాన్డు, “గోగు మరియు మాగోగు, అకక్డ వారు
పోగవుతారు.” నిశచ్యముగా. “యుదధ్మును తెచుచ్టకు,” అది అకష్రాలా
సతయ్ము, కారణము. అది ఈ శకుత్లనిన్టిని ఏకముగా తేబోవుచునన్ది. అది
రావలసియునన్ది.అదిదానినిచేసుత్ందనిబైబిలుచెపిప్ంది.

ఆతమ్సంబంధమైనఫలమునుఫలించుటకుదేవుడుఈచెటుట్నునాటాడు.
352 మనిషి ఎలల్పుప్డు దానిని కృతిమమైన పములో దానిని చేయుటకు
పర్యతిన్ంచాడు, “పైకి భకిత్గల వారివలెయుండియు.” పటట్ణములోనే అది
పెదద్ కటట్డములు, నిశచ్యముగా, కోటల్ పాయలు ఖరీదు చేసేవి! అయోయ్!
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కేష్మము!యేసువచుచ్చునాన్డనిపర్జలుబోధిసుత్నాన్రు,మళాళ్ ఆరులేకఎనిమిది
మిలియనల్ డాలరుల్ ఆ కటట్డ నిరామ్ణమునకు ఎకక్డో ఖరుచ్ చేయుచునాన్రు.
సువారత్ పొలములో యునన్ మిషనరీలు, ఒక చెపుప్లు జోడులేకుండా,
వారమునకు రెండుసారుల్ భోజనముచే త్ సువారత్ను బోధిసుత్నాన్రు. ఎందుకో,
నీవు డగలవా సోదరుడా, పర్జలతోయునన్ ఇబబ్ంది ఏమిటి? యేసు
వచుచ్చునాన్డు అని వారు నముమ్టను, నేను నిజముగా నమమ్ను. నీ-నీ-నీ-నీ
మాటలకంటె,నీజీవితముబిగగ్రగామాటాల్డుతుంది.నీవు డు?
353 ఆ చినన్ మిషనరీలు, నేనునా టములకువచిచ్నపుడు, వారిపాదములకు
చెపుప్లు లేవు; చినన్ పాయ్ంటులు చు ట్ కటుట్కొనియునాన్రు, ఆ విధముగా
బయటఈగలతో, నలుల్లతో, కష్మ జీవులతో, అనిన్రకమైన వాయ్ధులతో బయట
జీవిసుత్నాన్రు; వారి చినన్ పాత చేతులు తినివేయబడినవి, కష్మ జీవులు
తినివేసియునన్వి, అకక్డ నిలబడియుండగా, అనాన్రు, “నీవేనా సోదరుడు
బెనాహ్ంవి?”

నేననాన్ను, “అవును.”
వారనాన్రు, “ఓ, నీవు దీవించబడుదువు! నేను ఎలల్పుప్డు నీ కొరకు

పారిథ్సాత్ను.”
354 నేను అనుకొనాన్ను, “ఓ, దేవా, వాళేళ్ నా కొరకు పారిథ్ంచనిముమ్. అవును.
అతడే, ఆ వయ్కిత్యే.”
355 “నేను నీ వాయ్సములు చదువుచునాన్ను, బెనాహ్ం సోదరుడా. నీవు
నిశచ్యముగా సతయ్మును చెపుప్చునాన్వు. మేము తినన్గా నీతోయునాన్ము.” ఓ,
సోదరుడా,ఆకురర్వాడే.అదిఅతడే;దీనుడైనచినన్వాడు.

ఇకక్డఎవరోఈలాగుచెపుప్టవినండి, “అతడుఎవరోనీకుతెలుసా?”
“ఓ,”చెపప్ండి, “అతడుమనసంసథ్కుచెందినవాడుకాదు.”
“అదిఆలాగా?అతనుఎవరు?”
“ఎందుచేత,అతడుమనతోలేడా.”
“సరే, అతడుఎవరు?”
“ఓ, అతడు,ఇండిపెండెంట్వాడా.”
“ఓ, అతనా?సరే,అతడుఏమిచేసాత్డు?”
“ఓ,ఆబయటఅతనికిచినన్సేవయునన్ది,అతడుమనతోచేరడు.”
“సరే,అతని రిచ్నేనుతెలుసుకోవాలనుకొనుచునాన్ను.”

356 మీకు తెలుసా, నేను చినన్ బాలుడుగాయునన్పుప్డు, ఆపిల్ తోటలో, ఆపిల్
పండల్ కొరకు వేటాడుతుండేవాడను, దాని కింద అంతా అతుకుక్పోయిన
చెటుట్ను నేను కనుగొనే వాడను, నీకు తెలుసా. చకక్గా మరియు కఠినముగా
అతుకుక్పోయియుండేవి,అకక్డేమంచిఆపిల్పండుల్యుండేవి.

వాళళ్ంటారు, “మంచిది,అతడుకేవలముఒకపరిశుదధ్-రోలరు.”
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357 నీకుతెలుసా,ఎకక్డైతేఒకమంచిచెటుట్యుంటుందో,అకక్డేనీవుభయపెటేట్
కాకిని యుంచుతావు. దాని నుండి నినున్ భయపెటట్టానికి, దయయ్ము దానినే
చేసుత్ంది.నీవుభయపడవదుద్,తినన్గాఆభయపటేట్కాకివెనుకగావెళుళ్.
358 ఒక దినమున, ఒక పంది నేనునాటిన వెనన్ చికుక్ళళ్ను తినివేయటానిన్ నేను
గమనించుచుంటిని. పర్తిసారి నేను ఆ చికుక్ళళ్ను నాటిని పర్తిసారి, వాడు వచిచ్
వాటిని తినివేసేవాడు. “నేను వాడి పాణానిన్ భయపెటాట్లనుకొనాన్ను.” కాబటిట్
నేను ఒక కాగితపు సంచిని తీసుకొనాన్ను. నేను ఒక మంచి కళాకారుడను. నీవు
తపప్క ననున్ డాలి. ఒక భయపెటేట్ చితర్మును గీచానని నేను తలంచాను. ఓ,
నేను దానిని గీచినటెల్తే, అది భయముగా డాయుంటుంది. నేను దానిని ఒక
సంచిమీదయుంచి,దానిలోకొనిన్చికుక్ళళ్నుయుంచి,ఒకకరర్కువేలాడదీశాను.
గాలివీచినపుడు,అదిఆవిధముగాకదిలిపో యుండేది.
359 ఆ కనన్ములోనుండి పంది వచిచ్ంది, నీకు తెలుసా. తినన్గా అది ఆ సంచికి
ఎదురుగా పరుగెతిత్ వాటిని పడగొటిట్, ఆ చికుక్ళళ్ను తినుచుండెను. వాడు
వెనుకకు తగిగ్, దాని వైపు శాడు. ఆ కాకివైపు ఆ విధముగా శాడు. వాడు
తినన్గా వెళిళ్, “అయోయ్,” దాని మీద కాడు, సంచి ఆలాగునే నిలబడియునన్ది.
వాడు దానివైపు మరలా శాడు. తినన్గా ఆ వరుసలోయునన్ చికుక్ళళ్ను
శాడు. నీకు తెలుసా. అవి చకక్గాయునన్వి. కాబటిట్ వాడు శాడు,

ఆ భయపెటేట్ కాకి బొమమ్ వాడి మారగ్ములోయునన్ది. కాబటిట్ వాడు పైకి
నడిచి, ఇంకా దగగ్రగా వెళాళ్డు, ఆ విధముగా. [సహోదరుడు బెనాహ్ం చినన్గా
చపుప్డు చేశారు.—ఎడి.] దానిని భయపెటట్టానికి పర్యతిన్ంచాడు, అది
కదలలేదు. భయపడవదుద్. అది చచిచ్పోయిన కాకి అనుకొనాన్డు. ఆ బయపెటేట్
కాకులనిన్ ఆవిధముగానేయుంటాయి.
360 వాడు ఏమి చేశాడు, వాడి కాలుతో ఆ సంచిని తనాన్డు, దడ దడ మని
వెళాళ్డు.వాడువెనుకకు రి, ఆ విధముగాదానివైపు శాడు.వాడుమరలా
దానిని గుదాద్డు, దడ దడ మని శబద్ము వచిచ్ంది. అంతమటుట్కే అకక్డయునన్ది,
కేవలము ఒక దడ దడ మని శబద్ము. అది ఆ ఐరిష్ మనిషి తయారుచేసిన
గుడల్ బ వలెయునన్ది, తెలుసా, అంతా రచచ్ వటిట్ ఈకలే, కాని గుడల్ బ
లేదు. దానిని ఆ విధముగా తనిన్ంది, నాలుగు ఐదుసారుల్ దాని దడ దడ మని
మోగించింది.వాడుఏమిచేశాడోనీకుతెలుసా?వాడుతినన్గాఆసంచివెనుకగా
వెళిళ్,నాచికుక్ళళ్నుతినివేయుటపారంభించాడు.నాకుబాగాతెలిసినదానికంటె,
వాడికి ఎకుక్వ తెలుసు. డండి. అది ఏమిటి? ఆ భయపెటేట్ కాకిని వాడు
ఆపనియయ్లేదు.ఆభయపెటేట్కాకివెనుకఏదోమంచియునన్ది.
361 “ఓ,వాళుళ్పరిశుదధ్రోలరుల్,” అనన్పుప్డు,తినన్గాఆభయపెటేట్దానివెనుకగా
ముందుకువెళిళ్ లోనికి వెళుళ్ము. డండి?ముందుకు వెళిళ్ దానిని నముమ్ము.
డండి? బహుశ అకక్డ పరిశుదాధ్తుమ్డు ఉనాన్డేమో, నీవు డు. నీవు

చెపప్లేవు. డండి?మంచిది.
362 ఓ, ఈ శాఖా సంబంధమైన చీడపురుగు పనిచేయుటను డండి.
సహజమైన సంఘము; ఆతమ్ సంబంధమైన సంఘము. ఇపుప్డు ఈ పాత
చీడపురుగు పనిచేయుటను డండి, వాడు ఎలా శాఖను చేసాత్డో. వాడు
ఇది వరకే బెరడును తిని వేశాడు, ఫలములను తినివేశాడు, ఓ, సోదరుడా,
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అదంత వెళిళ్పోయింది. ఆతమ్ సంబంధమైన వరములనీన్ వెళిళ్పోయినవి;
దైవిక సవ్సథ్త లేదు; భాషలతో మాటాల్డుట లేదు, పర్వచనము లేదు, ఏమీ లేదు,
పర్వకత్లను నమమ్రు. ఈ కారయ్ములను వారు నమమ్రు. వారికి తెలియదు. అంతా
మానవ-కలిప్తమైనదే! వారు కలిగియునన్ సమసత్ మానవ కలిప్తమైనదే,
కృతిమమైనదే. డండి? మంచిది. సహజమైన సంఘము, ఇకక్డ ఒక
పర్కృతి సంబంధమైన సంఘముయునన్ది. అది మనిషి దావ్రా తయారు
చేయబడియునన్ది,ఆలాగునేఆతమ్సంబంధమైనసంఘమునన్ది…
363 నీకుతెలుసా, బైబిలుదానిని చెపుతుంది. అవునండి. సహజమైన సంఘము;
మరియు ఆతమ్ సబంధమైన సంఘము. బైబిలు చెపిప్ంది, “దాసిని దాని
కుమారునివెళళ్గొటుట్ము:” (హాగరు) “ఏలయనగాదాసికుమారుడుసవ్తం రాలి
కుమారునితోవారసుడుకానేరడు.” డండి?
364 కాబటిట్, సహజమైన సంఘము, దేనిని సవ్తంతించుకొనబోవుచునన్ది,
(ఏమిటి?) పనలుగా కటట్బడి, కటట్లుగా కటట్బడి కాలిచ్వేయబడతాయి.
“ఆమె సవ్తం రాలితో, వారసురాలుగా ఏమియు సవ్తంతించుకొనలేదు.”
దాసి ఇంక , సంసథ్ యొకక్ పిలల్లతో దాసయ్తవ్ములో యునన్టెల్తే, ఆమె
సవ్తం రాలితో వారసతవ్ము పొందలేదు, కారణమేమనగా సవ్తం రాలు
యొకక్ పిలల్లు ఎతత్బడుటలోనికి వెళళ్బోవుచునాన్రు. కాని దాసియొకక్ పిలల్లు,
తీరుప్లో నిలబడబోవుచునాన్రు, డండి, దానిని వెళళ్గొటుట్ము. అవును. ఆతమ్
సంబంధమైనవారుసవ్తం లు.అవునండి.
365 ఈ చీడపురుగు, శాఖా సంబంధమైన ఏశావులు. ఇపుప్డు, ఏశావు.
అకక్డ ఏశావు మరియు యాకోబుయునాన్రు, వారిదద్ కవలలు, వారిదద్
భకిత్గలవారు. ఏశావు శరీరసంబంధి, అతడు ఒక మంచి మనిషి, బయటకు
వెళిళ్ దొంగిలిదాద్ము, తాగుదాము, లేక అలాటివి అతడు చెపప్లేదు. అతడు
భకిత్గల మనిషి. అయితే అతడు ఇలా తలంచాడు, “బాగుంది, నేను
భకిత్గలవాడిగాయునన్ంతకాలము,అదిఏభేదముచేసుత్ంది?”
366 కాని, చినన్ పాతయాకోబు, ఎలాగుదానినిపొందవలసియునన్దో, అతడు
దానినిలెకక్ చెయయ్లేదు,కాని జేయ్షఠ్తావ్నేన్ అతడుకోరియునాన్డు. అతడుదానిని
ఎలాపొందాడు, అనన్ది లెకక్కాదు, ఎలాగైనాఅతడుదానినిపొందాడు. అతడు
వేదికనొదద్మోకరించి,అరిచి,మొరర్పెటిట్,బో,హా,అనిచీమిటిచీదినాపరవాలేదు.
మనిన్ంచండి. లేక, నీకు తెలుసా, కళళ్నిండా నీరు పైకి వచిచ్నా పరవాలేదు. అది
చెపుప్ట నా భావము కాదు. ననున్ మనిన్ంచండి. కాబటిట్ వేదిక నొదద్ మోకరించి,
అతడు దానిని పొందు వరకు, మొరర్పెడతాడు, ఎందుచేత, అతడు దానిని
పొందాడు. డండి? అతడు దానిని ఎలా పొందాడో లెకక్ చెయయ్లేదు, కాని
అతడుదానినిపొందాడు.
367 వారిలో కొందరు అంటారు, “నేను…బెనాహ్ం సోదరుడా, ఆ పర్జలు వేదిక
నొదద్, విలపిసుత్నాన్రు, ఏడుసుత్నాన్రు, మొరర్పెడుతునాన్రు. అలాగైతే అది ఆ
మారగ్ములోనాకువదుద్.”మంచిది,నీవుదానినిపొందవు.
368 ఆ వృదధ్ నలల్జాతి సోదరుడు, ఒకసారి దకిష్ణాన, ఎలల్పుప్డు
సంతోషముగాయుండేవాడు. అతని యజమాని ఇలా అనాన్డు, “కురర్వాడా,
ఎలల్పుప్డుఏదినినున్సంతోషముగాయుంచతుంది?”
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అతడనాన్డు, “నేనుహృదయమునుతాకేమతమునుకలిగియునాన్ను.”
అతడనాన్డు, “అకక్డఅలాటిఏదీలేదే.”

369 అతడనాన్డు, “నీవు ఒక తపుప్ చేశావు, ‘నీకు తెలిసినంత వరకు అలాటిది
అకక్డలేదు.’”అతడుభినన్ముగాఎరిగియునాన్డు. “‘నీవుఎరిగినంతవరకు.’నీవు
ఆవిధముగాచెపప్వలసియునన్ది.”

ఒకరోజున అతడనాన్డు, “ఆ హృదయమును తాకే మతము నాకు కొంత
కావాలి.”

అతడనాన్డు, “నీకుఎపుప్డుకావాలి?”
“ఇపుప్డే,”నాకుకావాలి.
అతడనాన్డు, “మంచిది,వెళిళ్దానినిపొందుము.”

370 వాళుళ్ బయటకు వెళాళ్రు. అతడనాన్డు, “ఇకక్డ గడిడ్వాము వునన్ది. అది
బాగుంటుంది.” అనాన్డు, “అవును, నాభారయ్ నామాటలుఈ బయట వినలేదు;”
ఆ మారగ్ములో పర్జలు దానిని కోరుకొంటారు, నీకు తెలుసా; వారికి దానిని ఒక
పళెళ్ములోపెటిట్ఇవావ్లి. “మనముమోకరిదాద్ం”అనాన్డు.

వృదధ్సోదరుడుఅనాన్డు, “నీవుఇకక్డదానినిపొందుము.”
371 సరే, అయాయ్, అతడు కొటుట్లోనికి వెళాళ్డు, “మనము దానిని ఇకక్డ
పొందుతామా?”అనాన్డు.

“లేదు,” అనాన్డు
అతడనాన్డు, “మనముజొనన్పొలములోనికివెళదాము.”
అతడనాన్డు, “వదుద్.”
అతడనాన్డు, “నీవుదానినిఎకక్డపొందుతావు?”

372 “ననున్ వెంబడించు,” అనాన్డు. అతడు తన పాయ్ంటు’ కాళళ్ను పైకి ఎతిత్,
తినన్గా అతడు నడవగలిగినంత వేగముగా, పందుల దొడిడ్లో బురదలోనికి
వెళాళ్డు. “తినన్గా ఇకక్డకురా, అని అతనిని పిలిచాడు, ఇకక్డే నీవు దానిని
పొందుతావు.”

అతడనాన్డు, “అకక్డికిరావటంనాకుఇషట్ములేదు.”
అతడనాన్డు, “యజమానుడా, ఇంక అది నీకు అవసరము లేదా, నీకు

అదిఅవసరములేదా.”
373 నీకు తెలుసా, నయమాను, దానినే తలంచాడు. నయమాను అనాన్డు,
“ఇపుప్డునాయొకక్కుషుఠ్వాయ్ధినిపోగొటుట్కోవాలి.”
374 ఎలీషా అనాన్డు, “నీవు యోరాద్ను బురద నీళళ్లోనికి వెళుళ్, నీళళ్ను,
అది మధయ్దరా సముదర్ములోనికి ఖాళీ చేసుత్ంది.” అతడనాన్డు, “అది
ఉండవలసినంతమురికిగాయుంది,ఏడుసారుల్దానిలోమునుగు.”
375 “ఓ,” నయమాను అనాన్డు, “నా, భాగయ్ము! ఇకక్డయునన్ నీళళ్కంటె
దమసుక్లోని నీళుళ్ శేషఠ్మైనవికావా? ఓ…అవి చకక్గా తేటగా యుంటాయి.”
మొనన్టిరాతిఫిల్మ్లోమనముదానిని శాము. “ఓ,” అతడనాన్డు, “ఎందుకు,
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ఎందుకు, అకక్డకు వెళళ్డంమాకుఇషట్ములేదు. నేనుఅకక్డకు వెళళ్లేను. నేను
ఎవరినోనీకుతెలుసా?నేనుసైనాయ్ధిపతిని.నేనుసరవ్సైనాయ్ధిపతిని.”
376 “బాగుంది, నీవు నీ కుషుఠ్ వాయ్ధిని పోగొటుట్కోవాలనుకుంటే, కిందకు
దిగి వెళుళ్. కాని దానిని ఊహించుకోవాలనుకుంటే, వెళుళ్. అతడనాన్డు, వెళిళ్
‘మునుగు.’”
377 ఆనీళళ్లోనికిఅతడునడుచుటనేను డగలను.నీవుఊహించగలవా?ఓ,
అదిఅతనిహోదానుగాయపరుసుత్ంది. నడినెతిత్నుండిఅరికాలువరకుఆ రీతిగా
ముకుక్ సుకొని,అతడుమునుగుటనునేను డగలను,నీకుతెలుసా.
378 ఆ విధముగానే కొందరు పర్జలు కీసుత్ నొదద్కు వచుచ్టకు పర్యతిన్సాత్రు.
“నేను సవ్సథ్పడాలి, నేను పరలోకము వెళళ్గోరుచునాన్ను, కాని అయోయ్! మిగిలిన
వారంద నా వైపు సేత్ ఎలా.” అంటావా, నీవు వేషధారివి. నీవు దానిని
ఎనన్ పొందలేవు, ఎలాగైనా అది నిజము డు? ఎలాగైనా, నీవు ఎనన్
దానినిపొందలేవు. చింతపడవదుద్, అది తగినంతగా నీకు అవసరములేదు. అది
నిజము. నీకు తగినంతగా అది అవసరము లేదు. అది ఖచిచ్తముగా సతయ్ము.
నీవుదానినిపొందుటకుసిదధ్మైనపుడు,నీవుదానినపొందుతావు,మంచిది.నీవు
సిదధ్మైనపుడుదేవుడునీకుదానినిఇసాత్డు.మంచిది.
379 ఇపుప్డు,సంఘశాఖాసంబంధమైనచీడపురుగులనీన్,మొతాత్నిన్తినివేసినవి.
గమనించండి,ఈపురుగులలోపర్తిఒకటి,వాడుచెటుట్మీదపనిచే త్యుండగా,
అతనినివెంబడించబోయేఇతరపురుగుకు,వాడుమారగ్మునుతయారుచేశాడు.
ఓ, వాడు తెలివైనవాడు. అవునండి. డండి? వాడు ఫలములను తీసివేశాడు.
డండి, ఆతమ్, కాబటిట్ (ఏమిటి?) సహవాసమును రముగా తీసివేశాడు,

ఆకులు.
380 కాబటిట్ మరొక వైపు నుండి వాడు వచిచ్, అతని జీవనానిన్ పారంభించాడు,
ఆకులను తీసివేశాడు. వాడు ఎందుకు దానిని చేశాడు? అకక్డ చలల్దనము
లేకుండా,తాజాదనములేకుండా,ఇతరపర్జలు డకుండా,ఆపర్కారమువాడు
బెరడులోనికివెళుళ్టకుగాను,వాడుఆకులనుతీసివేశాడు. డండి?
381 వాడుబెరడులోపర్వేశిసాత్డు, శిఖరములోనికిరంధర్ంచేసాత్డుమరియువారి
నుండిసిదాధ్ంతమును రముగాతీసివేసాత్డు,అదేజీవానిన్బలపరేచ్ది.
382 తరువాత, దానిలోనికి రంధర్ములు చేసిన వెంటనే, తరువాత కర్మము, ఈ
పీలిచ్వేయువాడు,చీడపురుగుసంఘశాఖనుతీసుకొని,దానినిబాగుగాపీలిచ్వేసి,
నీవుదానియొదద్కువెళళ్కుండాదానినిసంసథ్గామారాచ్డు.
383 జీవము ఏమి చేసుత్ంది? తినన్గా వేరులలోనికి కిందికి వెళుతుంది అది
అకష్రాల సతయ్ము. తినన్గా వేరులలోనికి, కింది వరకు అది పరుగెతుత్తుంది.
మంచిది.
384 ఇపుప్డు, అదే పురుగు, జీవములోనికి వెళుళ్వరకు, గుండెకు రంధర్ము
చేసియునన్ది. అది ఫలముగుండా, ఆకులు గుండా, బెరడు గుండా, తినన్గా
గుండెనొదద్కువచుచ్ వరకు, అదేజీవపునాడి, అదిపర్యాణముచే త్నేయునన్ది.
మంచిది.
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385 ఇపుప్డు ఆ నాశనకారి పనిచేయటను మొదటగా దాద్ము. ఇకక్డ నేను
కొనిన్టినిదాటివెళుళ్చునాన్ననినేనునముమ్తాను;లేదు,దాటుటలేదు.మొదటగా
వీడు చేసిన పని, వాడు చెటుట్యొకక్ గుండెలోనికి పర్వేశించిన వెంటనే, వాడిని
గమనిదాద్ం; అతని యొకక్ మొదటి దశలో, వాడు ఎంతో చకక్గా ఎనన్డైనా
పారంభించుటకుముందు,వాడిని గమనిదాద్ము. ఇపుప్డువాడుపనిచేయుటకు
గమనిదాద్ం. వాడు మొదట తీరుప్చేసినది, నిజమైన ఫలమును, దేవుడు మి
మీదకలిగియునన్పర్శసత్మైనఫలవృకష్మునునాశనముచేయుట.
386 ఇపుప్డు, నాతో పాటు మీరు కొనిన్ నిమిషములు సహించగలిగినటల్యితే.
దీనిని మీరు ఇపుప్డు గర్హించాలని నేను మిముమ్ను కోరుచునాన్ను—నేను
మిముమ్ను కోరుచునాన్ను. లేదు…ఇఫుప్డు వసుత్నన్ది, మీ యొకక్ ఈషట్ర్
సందేశం. ఉ-హ్,ఉ-హ్,ఉ-హ్.
387 వాడు మొదటగా చేసిన పని దేవుని యొకక్ పర్శసత్మైన మొదటి
ఫలవృకష్మును నాశనము చేశాడు, కీసుత్. ఏదెను తోటమొదలుకొని ఆయనే ఆ
చెటుట్యైయునాన్డు. అది సతయ్ము. ఆమొదటి ఫలవృకష్మును, వాడునాశనము
చేశాడు. మిమీదదేవుడునాటినమొదటిచెటుట్, కీసుత్యైయునాన్డు. ఆయన
ఫలమునుఫలించుచునన్ ఆ వృకష్మునువాడునాశనముచేశాడు. ఇపుప్డువారు
అనిన్ రకములైన సంసథ్లను కలిగియునాన్రు. వాడు అనిన్టిని తన చేతులలో
కలిగియునాన్డు. కాని ఆ నిజమైన ఫలమును ఫలించే చెటుట్ యొదద్కు వాడు
వచిచ్నపుప్డు,ఆరోమాపురుగుదానిలోపర్వేశించి,ఆచెటుట్నునాశనముచేసింది,
డండి.

388 చెటుట్? అవును. యేసు అనాన్డు, “నేను నా తండి కియలు చేయని
యెడల…” యెహాను సువారత్లో, “నేను నా తండి కియలు చేయని యెడల,
లేక నా తండి ఫలములను కలిగియుండనియెడల ననున్ నమమ్వదుద్.” ఆయన
దేవునిఫలమునుఫలించుచుండెను. ఏ రకమైనఫలమునుఆయనఫలించాడు?
ఏరకమైనఫలము?
389 కొనన్ కష్ణములు ఆయనను మనము గమనిదాద్ము. దాని గుండా మనము
ఎనోన్సారుల్ వెళిళ్యునాన్ము. ఒక చినన్ పాథమికమైన దానిని తీసుకొందాము,
కారణము ఇకక్డ రొచ్నన్ పర్జలు, పారిథ్ంచబడుటకు, ఒకక్ నిమిషము
కనిపెటుట్చునాన్రు.
390 మెసీస్యాగా వారు ఆయనను గురిత్ంచినపుడు, ఆయన చేసాత్డని, వారు
ఎరిగియునన్ మొదటి విషయము ఏమిటి? పేతురు మొదటగా ఆయన
యొదద్కు వచిచ్నపుడు, ఆందెయ అతనిని తీసుకొని వచాచ్డు, ఆయన పేతురు
వైపు సి, ఇలా అనాన్డు, “నీ పేరు సీమోను, నీవు యోనా కుమారుడవు.”
లేఖనములపర్కారము,ఆయనమెసీస్యాయైయునాన్డని,అపుప్డేతినన్గాఅతడు
ఎరిగియుండెను.
391 చరితర్ పర్కారము, తముమ్ను తాము మెసీస్యాలుగా పిలుచుకొనిన
వారు, అనేకమంది దానికి ముందు లేచియునాన్రని నీకు తెలుసా? కాని
వారిలో ఎవరు దీనిని చేయలేకపోయారు. కారణము, “మెసీస్యా,” మోషే
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చెపిప్యునన్టుల్గా (దేవుని యొకక్ వాకయ్ము, మోషే దావ్రా పలుకబడినది, అది
తపిప్పోదు.)అతడనాన్డు, “మీమెసీస్యానావలెఒకపర్వకత్గాయుంటాడు.”
392 కాబటిట్ ఈ కొతత్ వయ్కిత్ యేసు ముందుకు నడిచినపుడు, యేసు అనాన్డు,
“ఇదిగో నీ పేరు సీమోను, నీవుయోనాకుమారుడవు,” ఆయన ఎవరైయుండెనో,
అపుప్డేపేతురుఎరిగియుండెను.అదిఆయనయైయునాన్డనిఅతడుఎరిగెను.
393 ఫిలిపుప్వెళిల్, నతనియేలునుతీసుకొనివచిచ్నపుప్డు,నతనియేలునుఇకక్డకు
తీసుకొనివచాచ్డు. నతనియేలు ఒక గొపప్ మనిషి, ఒక గొపప్ మనిషి, డండి,
భకిత్ గల మనిషి ఆయన సీమోనుకు ఏమి చేసియునాన్డో, దారిలో ఫిలిపుప్
అతనితో చెపుప్చుండెను. నతనియేలు యేసు సముఖమునకు నడచినపుడు,
యేసు ఏమనాన్డు? ఆయన అనాన్డు, “ఇదిగో ఇశాయేలీయుడు, ఇతనిలో ఏ
కపటములేదు.”

అతడనాన్డు, “బోధకుడా,నేనునీకుఎలాతెలుసు?”
394 అతడనాన్డు, “ఫిలిపుప్ నినున్ పిలువక మునుపే, నీవు ఆ చెటుట్
కిందయునన్పుప్డేనేనునినున్ శాను.”
395 అతడనాన్డు, “బోధకుడా, బోధకుడా, నీవు దేవుని కుమారుడవు; నీవు
ఇశాయేలురాజువు.” డండి?
396 ఎందుచేత? అది ఫలమైయునన్ది. “నేను నా తండి కియలు చేయని
యెడల…” వారి హృదయములలో యునన్ తలంపులను సహితము ఆయన
ఎరిగియునాన్డు.
397 ఒకసారి ఒక సీత్ ఆయన వసత్మును తాకింది, వెళిళ్పోయి సమాజములో
రొచ్నన్ది. యేసుచు ట్ సి అనాన్డు, “ననున్ ఎవరుముటాట్రు?” అందరు

మేము ఎరుగము అనాన్రు. ఆయన చు ట్ సి, ఆమెను శాడు. ఆమె రకత్
సావమును కలిగియునన్ది. ఆయన అనాన్డు, “నీ విశావ్సమునినున్ రకిష్ంచినది.”
ఓ, అయోయ్!

ఆచినన్ సమరయసీత్…
398 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి, ఆయన అనుయ్ల యొదద్కు ఆ రీతిగా ఎనన్
వెళళ్లేదు.లేదండి,వారియొదద్కువెళళ్వదద్నిఆయనతనశిషుయ్లకుచెపాప్డు.అది
మనమే. ఇది మన దినమైయునన్ది, ఆయనయుంటానని చెపిప్నటుల్గా, ఆయన
పరిశుదాధ్తమ్ పములోమనయొదద్కువచాచ్డు.
399 కాని ఆయన వారి యొదద్కు వెళిళ్నపుడు, ఏమి సంభవించింది? ఆయన
సమరయసీత్యొదద్కువెళాళ్డు, “నాకుదాహమునకునీళిళ్మమ్ని,” ఆయనఆమెను
అడిగాడు.
400 ఆమె అనన్ది, “నీవు దుడవైయుండి, సమరయ సీత్నైన ననున్
దాహమునకునీళళ్డుగుటఆచారముకాదు.”
401 వారి రంగులను బటిట్ వారు వేరాప్టును కలిగియుండిరి. అకక్డ
భేదములేవియు లేవని, మనమందరము ఒకే చెటుట్ నుండి వచాచ్మని తినన్గా
అకక్డేవారినితెలుసుకోనిచాచ్డు.మనమందరముదేవునియొకక్కుమారులము
మరియుకుమారెత్లమైయునాన్ముమనమందరము. డండి.
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402 ఆమె అనన్ది, “మంచిది, మేము మా తండియైన యాకోబును
ఆరాధిసాత్ము…” డండి, అతడు దులకు’ డా తండి. డండి?
“మా తండియైనయాకోబుఈబావిని తర్వావ్డు, నీవంటావు, నీవు ఆయనకంటె
గొపప్వాడవా?”
403 ఆయన అనాన్డు, “నేను నీకిచుచ్ నీళుళ్ నితయ్జీవమైయునన్ది.” డండి?
ఆయనఅనాన్డు…

“మేము,సరేఈకొండమీదఆరాధిసాత్ము,మీరుయె షలేములో.”
ఆయన అనాన్డు, “నీవు వెళిళ్ నీ భరత్ను తీసుకొని ఇకక్డకు రా, అది దానిని

పరిషక్రిసుత్ంది.”
ఆమెఅనన్ది, “నాకుభరత్ లేడు.”

404 ఆయననాన్డు, “నీవు సతయ్ము చెపాప్వు,” “నీకు ఐదుగురు భరత్లునాన్రు,
మరియుఇపుప్డునన్వాడునీభరత్కాడు.”
405 ఆమెఅనన్ది, “అయాయ్,నీకుతెలుసా,నాలుగువందలసంవతస్రములనుండి
మాకుఒకక్పర్వకత్ లేడు,కానినీవుతపప్కఒకపర్వకత్వైయుంటావు.నాకుఐదుగురు
భరత్లునాన్రని నీకుఎలాతెలుసు?” ఆమెఅనన్ది, “ఇపుప్డు, అది ‘కీసుత్’ అనబడిన
మెసీస్యా ఇకక్డయుండు సమయమైయునన్ది. ఆయన వచిచ్నపుడు, ఆయన
మాకుఈవిధమైనసంగతులుచెపుతాడు.”ఓ,అకక్డేఆయనఫలములునన్వి.

ఆయననాన్డు, “నేనేఆయనను.”
406 ఆమె కుండను, సంసథ్ యొకక్ పాత నీటి కుండను విడిచిపెటిట్ంది,
పటట్ణములోనికి వెళిళ్ంది. యాకోబు కలిగియునన్ బావి, ఎంత పెదద్దైనపప్టికీ
లెకక్ కాదు, ఆమె ఒక కొతత్ ఊటను కనుగొనన్ది. ఆమె పటట్ణము లోనికి వెళిళ్,
“మీరు వచిచ్ నేను చేసినవనిన్యుచెపిప్న మనిషిని డండి; ఈయనమెసీస్యా
కాడా? ఇది ఆయన ఫలము కాదా? ఆయన మెసీస్యా అనటానికి ఇది రుజువు
కాదా?”
407 దులు దానిని గర్హించలేకపోయారు. వారనాన్రు, “ఈయన ఒక
జాతకముచెపేప్వాడు,బయెలెజ్ బు.”
408 యేసు అనాన్డు, “నేను మిముమ్ను కష్మిసాత్ను, కాని ఒక సమయములో
పరిశుదాధ్తుమ్డు వచిచ్, ఇదే కారాయ్నిన్ చేసాత్డు, నీవు దానికి వయ్తిరేకముగా
మాటాల్డినటెల్తే,అదినీకుఎనన్ కష్మించబడదు.” డండి?
409 ఇపుప్డు “నేను నా తండి కియలు చేయనియెడల, ననున్ నమమ్వదుద్.” కానీ
ఫలవృకష్ముఫలములనుఫలించుచునన్ది.
410 ఇపుప్డుఏమిటి?ఆయనఏమిచెపాప్డు?అపుప్డుఏ రకమైనసంఘమును
ఆయన ఏరాప్టు చేశాడు? ఇపుప్డు కాథలిక్ వారైన మీరుయేసు సంఘమును
ఏరాప్టుచేశాడంటారు.ఏరకమైనసంఘమునుఆయనసాథ్పించాడు?
411 ఆయన ఎనన్డైనా ఒక సంఘశాఖ పేరును ఒక ఆచారమును ఎనన్డైనా
చెపాప్డా? [సమాజము “లేదు,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] ఆయన ఎలల్పుప్డు
దానికి వయ్తిరేకమైయునాన్డు. “మీరు సునన్ము కొటిట్న సమాధులు, చచిచ్న
ఎముకలతోయునాన్రు,” అనాన్డు. ఆయన పిలవగలిగే సమసత్మైన మాటలతో
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ఆయన వారిని పిలిచాడు. అది సతయ్ము. ఆయన దానికి వయ్తిరేకము అది
దేవుని యొకక్ ఫలమైయునన్ది. ఇపుప్డు, నీవు కోరినటెల్తే, రెండు రెండును
నాలుగు చేయవచుచ్. మంచిది. ఆయన వారి సంసథ్లకు, సిదాధ్ంతములకు
వయ్తిరేకమైయునాన్డు. “వేషధారులని, గడిడ్లో పాములని,” “దయయ్ములని”
వారిని పిలిచాడు. “మీరుమీ తండియగుఅపవాది సంబంధులు, వాడి కియలనే
మీరును చేసాత్రు. నాకు ముందుగా పంపిన పర్వకత్లలో మీ తం లు ఎవరిని
హింసించకుండాయునాన్రు?” డండి? “తరువాత మీరు వారి సమాధులను
నిరిమ్సాత్రు.” అనాన్డు “ఆ సమాధులలో వారిని ఉంచినవారు మీరే కదా.” ఓ,
సోదరుడా,ఆయనవారితోఏమాతర్ముదయగాలేడు.అదినిజము.
412 అది దేవుని యొకక్ ఫలమైయునన్ది. అది ఏమిటి? వాకయ్ముతో
నిలచియుండుట,వాకయ్మునకుపర్తయ్కష్పరచనిచుచ్టయైయునన్ది.
413 ఆయన అనాన్డు, లేనిచో, “మెసీస్యానైన నేను వచిచ్నపుడు, నేను ఏమి
చేసాత్నని లేఖనము చెపిప్ంది? ఇపుప్డు, నేను వాకయ్ ఫలమును ఫలించని
యెడల అపుప్డు నేను మెసీస్యాను కాదు. కాని మెసీస్యా ఏమి తపప్క
చేసాత్డని చెపప్బడిందో, ఆ వాకయ్ ఫలమును ఫలించినటెల్తే, అపుప్డు నేను
ఆయనను.” ఆమేన్. “ఇపుప్డు, నాలో పాపమునన్దని ఎవరు పించగలరు,”
అని ఆయన అనాన్డు. అకక్డే నీవునాన్వు. “మీ సంసథ్లు, ఇదే కారాయ్నిన్ ఏది
చేసింది?” అకక్డే నీవునాన్వు. “మెసీస్యా తపప్క దీనిని చేయవలసియునన్ది.
మెసీస్యా తపప్క ఒక పర్వకత్గా యుండవలసియునాన్డు. ఇపుప్డు మీలో
కొందరిని మనము దాద్ము.” “ఎంతో ఉనన్తమైన నటించే ఆలోచనలతో,
మీరు దానిని చేయుట డనివవ్ండి,” అని ఆయన అనాన్డు. అపుప్డు, వాళుళ్
మౌనముగాయునాన్రు.మంచిది. అదిఏమిటి?ఆయనదేవునియొకక్ఫలమును
ఫలించెను. పరిశుదాధ్తుమ్డు ఆయనలోయునాన్డు. ఆయన దేవుని యొకక్
ఫలమునుఫలించాడు.ఆయనఎవరు?
414 ఇపుప్డు బాగా వినండి. నేను ఎంత తవ్రపడాలో అంత తవ్రపడతాను, ఆ
పర్కారము మీ ఈషట్ర్ భోజనముకి ఆలసయ్ము చేయను. డండి? కాని మీ
ఈషట్ర్భోజనముపునరుతాథ్నముగాయుండాలి. డండి?
415 అయితే ఏమిటి? ఆయన దేవుని పరి రణ్మైన పర్వకత్-వృకష్ము, మాదిరి
వృకష్ము, పెండిల్ కుమారుడు చెటుట్. ఆమేన్. మహిమ! నేను ఒక విషయానిన్
తినన్గా చెపప్బోవుచునాన్ను. ఆయన పెండిల్ కుమారుడైన చెటుట్యైయునన్టెల్తే.
(ఏదెను తోటనుండి, నీవు దానిని నముమ్తావా?) [సమాజము “ఆమేన్,” అని
చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] అపుప్డు, పెండిల్కుమారుడు చెటుట్, ఆడది లేకుండా
ఫలమును ఫలించదు, కాబటిట్ ఆయన తపప్క ఒక వధువు వృకష్మును
కలిగియుండవలసియునన్ది, వృకష్ములో శరీరధారియైన వాకయ్ము. మీకు
అది అరథ్మైనదని నముమ్తాను. ఆ ఆడ వృకష్ములో, అది ఒకే జీవమైయునన్ది,
పెండిల్కుమారెత్లోయునన్టుల్గా, పెండిల్కుమారుడైయునాన్డు. “నేను చేయు
కియలుమీరునుచేసాత్రు.” అది నిజమేనా? [“ఆమేన్.”] గురుత్ంచుకోండి, ఆయన
పెండిల్కుమారుడైయునాన్డు.
416 నీవంటావు, “అది లేఖనము కాదు.” ఓ, అది లేఖనమైయునన్ది. ఇపుప్డే
నేను దానిని పటుట్కొనాన్ను, డండి? ఒకక్ నిమిషములో మనము సవ్సథ్తా
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టమునుఏరాప్టుచేయబోవుచునాన్ము. నేనుదానిని పటుట్కొనాన్ను. ఆయన

అదేయైయునాన్డు.
417 దాని రుజువు నీకు కావాలా? ఆయన అనాన్డు, “నేను దాకాష్వలిల్ని, మీరు
తీగెలు.” పరిశుదధ్ యెహాను దానిని చెపుతునాన్డు: “నేను దాకాష్వలిల్ని, మీరు
తీగెలు, మీరు ఫలమును ఫలిసాత్రు.” డండి? మగ వృకష్ము మరియు ఆడ
వృకష్ము,ఒకదానికిఒకటి,పుపొప్డినిఉతప్తిత్ చేసాత్యి.కొమమ్మరియుదాకాష్వలిల్
ఒకే పనిని చేసాత్యి. డండి? అది అకష్రాల సతయ్ము. కాబటిట్, ఇపుప్డు ఆయన
చెపాప్డు.
418 ఈమొదటి చెటుట్, ఒక పర్వకత్ వృకష్ము, ఒక పరి రణ్మైన వృకష్ము, పర్వకత్ల
యొకక్ దేవుడు. ఆయన పెదద్ వృకష్మైయునాన్డు. ఆయన దేవుని యొకక్
పరి రణ్మైనపర్వకత్ వృకష్మైయునాన్డు. ఎందుచేత?ఆయనవాకయ్మైయునాన్డు.
ఇపుప్డు, ఇతరులు చినన్ పర్వకత్లు. “వాకయ్ము పర్వకత్ల యొదద్కు వచిచ్ంది.” కాని
ఆయనవాకయ్మైయునాన్డు,పర్వకత్ పములోఆయనేసవ్యముగా.ఆమేన్.
419 మనము ఇపుప్డు ఒక చోటికి వెళుళ్చునాన్ము. ఇపుప్డు బాగా వినండి.
ఇపుప్డు దీనిని తపిప్పోవదుద్. అది ఎంతో బాగునన్ది. నేను ఇకక్డ దానిని
వాశాను.ఆమేన్.
420 [ఒక వాహనముయొకక్ హారన్ వినబడింది.—ఎడి.] బయట ఎవరో వారి
హారన్ దావ్రా శబద్ము చేయుచునాన్రు. ఓ, బయట మీరు గొపప్ సమయమును
కలిగియునాన్రని నేను నముమ్చునాన్ను. మనము లోపల మంచి సమయమును
గడుపుచునాన్ము.మంచిది.
421 ఇపుప్డు, ఆయన దేవుని యొకక్ పర్వకత్ వృకష్మైయునాన్డు. ఎందుచేత?
ఆయన పరి రణ్ వాకయ్మునంతా బోధించియునాన్డు, కారణము ఆయన
పర్తయ్కష్పరచ్బడిన దేవుని వాకయ్మైయునాన్డు. ఆయన పరి రణ్మైన వాకయ్మును
బోధించిన, పరి రణ్మైన పర్వకత్ వృకష్మైయునాన్డు, అది పరి రణ్మైన దేవుని
వాకయ్ము దావ్రా, పరి రణ్మైన పర్వకత్ ఫలమును ముందుకు తెచిచ్ంది. ఓ,
సోదరుడా, వృకష్మును రిచ్ మాటాల్డుము! ఒక వృకష్ము, ఆయనే ఆ జీవ
వృకష్మైయునాన్డు, ఆదాము హవవ్లను ఆ వృకష్మునుండియే కె బులు
ఖడగ్జావ్ల కావలి కాచియునన్వి. ఇపుప్డు అవే కె బులు దానిలోనికి వారిని
తరుముచునన్వి, కారణము, వారి కొరకు అకక్డ ఒక మారగ్ము ఏరాప్టు
చేయబడింది. డండి? ఇపుప్డు వారు వెనుకకు జరుగుచునాన్రు, ఓ,
మనుషులారా!

ఇపుప్డు, ఆయన వాకయ్మునంతా బోధించియునాన్డు, ఇకక్డ లేదా అకక్డ
ఆయనదానినికతిత్రించలేదు.
422 ఆ గొపప్ పండితుడు, సాతానుడు ఆయన యొదద్కు వచిచ్నపుడు, “అది
ఈలాగువాయబడియునన్ది,”అనివాడుఅనాన్డు…

యేసుఅనాన్డు, “అదిఈలాగు డావాయబడియునన్ది…”
“అదిఈలాగువాయబడియునన్ది…”
ఆయనఅనాన్డు, “అదిఈలాగు డావాయబడియునన్ది…”
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423 పరి రణ్మైన పర్వకత్. ఆ వృకష్ము, పరి రణ్మైన చనలతో, పరి రణ్మైన
ఫలితములతో, పరి రణ్మైన ఆతమ్ ఫలములతో, పరి రణ్మైన వాకయ్మును
బోధించుచునన్ది.
424 కారణము ఆయనను వెకిక్రించుటకు, ఆయనను వేలాడదీశారు…నేను
తవ్రగా వెళుళ్చునాన్ను, ఆయన వాకయ్మై యునాన్డు, నీకు తెలుసా. వాకయ్పు
వృకష్మును, వారు వేలాడ దీశారు; వాకయ్ వృకష్ము, మానవ కలిప్తమైన రోమా
చెటుట్పై వేలాడ దీశారు. సోదరుడా, అది ఇంటికి వెళిల్ందని నేను నముమ్తాను.
ఆయన, దేవుని యొకక్ ఆతమ్ సంబంధమైన పరి రణ్మైన వృకష్ము, వారు
ఆయననుమానవకలిప్తమైనరోమాచెటుట్పైవేలాడదీశారు.ఆమేన్.
425 ఇపుప్డు అదే విషయము. వారు దేవుని యొకక్ పరి రణ్మైన వృకష్మును
తీసుకొని, వాకయ్మును తీసుకొని, దానిని కలగలుపు చేసి, అదిగో దానిని ఒక
రకమైన ఆచారముతో వేలాడదీయుచునాన్రు. మరణము మరియు జీవము
కలవదు. యేసు ఎనన్ సమాధి కారయ్కర్మమునకు హాజరు కాలేదు. ఆయన
మృతులను లేపాడు. ఎందుచేత? జీవము మరియు మరణము ఏకముగా
నిలిచియుండలేవు. అవి ఒక దానికి ఒకటి విరుదధ్మైనవి. ఆయన ఏ సమాధి
కారయ్ములను బోధించలేదు. ఆయన వారిని లేపియునాన్డు. ఆమేన్. అవును.
ఎందుచేత?జీవము;మరియుమరణము.
426 ఇపుప్డు డండి. వారు ఆయనను ఒక చెటుట్కు వేలాడ దీశారు. అది
నిజమేనా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] “మానుమీద
వేలాడిన వాడు శాపగర్సుత్డు,” అది నిజమేనా? [“ఆమేన్.”] బైబిలు చెపిప్ంది, “ఏ
మానవకలిప్తమైనచెటుట్మీదవేలాడదీయబడినవాడైనాశాపగర్సుత్డు.”
427 కాబటిట్, ఈ రోజున నీవు ఒక రకమైన మానవ కలిప్తమైన చెటుల్ మీద
వేలాడదీయుటకు పర్యతిన్ంచుచునాన్వు, దాని నుండి సేవ్చఛ్గా వదలండి. అది
ఏదియుఅకక్డ నినున్ వేలాడ దీయనీయవదుద్, కారణము, అదిమృతులకొరకైన
సథ్లమైయునన్ది, ఎవరో మానవ కలిప్తమైన థర్, బాపిట్సుట్, పెసెబ్టేరియన్,
పెంతెకొసుత్ సంసథ్, అది నిజము. ఏదో మానవ కలిప్తమైన చెటుట్. అకక్డ
వేలాడదీయవదుద్. అది అకక్డ నినున్ను వేలాడదీయనీయవదుద్. నీలోనుండి
జీవము బయటకు వెళిళ్పోవు వరకు, నీవు వారి సిదాధ్ంతమునుగురిత్ంచు వరకు,
వారుకోరినటెల్తేనినున్వేలాడదీసాత్రు.అదినిజము.
428 అయితే పరి రణ్మైన వృకష్మును అకక్డే వాళుళ్ వేలాడ దీశారు. దేవుని
పరి రణ్మైన ఫల వృకష్మును,మానవ కలిప్తమైనరోమాచెటుట్పై వేలాడ దీశారు.
ఏ మానవ కలిప్తమైన చెటట్ మీదయైనా వేలాడదీయుట, శాపమైయునన్ది. అది
అంతే. అది ఏమిటి? ఆయన ఆ ఫలములనిన్టిని ఫలించిన తరువాత, వారి
దృషిట్లోనుండిఆయననువదిలించుకొనుటకుఆలాగునచేశారు.
429 చరితర్ పర్కారముమగద్లేనేమరియవారిముందుపరుగెతుత్కొని వెళిళ్ అనన్ది,
“ఆయన ఏమి చేశాడు? ఆయన ఏ చెడును చేశాడు?” ఆమె ఆ ఊరేగింపును
ఆపి అనన్ది, “ఆయన ఏ చెడును చేశాడు? బీదలకు సువారత్ను బోధించుట
తపప్ ఆయన ఏమీ చెయయ్లేదు? రోగులను సవ్సథ్పరచి, మృతులను లేపుట తపప్
ఆయనఏమియుచేయలేదు.సజీవదేవునియొకక్ చనలేఆయనలోయునన్వి,
ఆయననుమీరుఎలాదోషిగాతీరుప్తీరుచ్తారు?”
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430 వాళుళ్ ఆమె నోటి మీద చరిచి, ఇలా అనాన్రు, “యాజకులకు బదులుగా,
ఈ అపకీరిత్ గల సీత్ మాటలు వింటారా?” అకక్డే నీవునాన్వు, “నీ బిషపుప్.” అకక్డే
నీవునాన్వు.ఈరోజునఅదేసంగతి.అదినిజము.అవును.
431 దీనినంతా ఆయన చేసినపుడు, ఆయన ఎవరైయుండెనో ఆయన రుజువు
చేసెను, దానిని వారి ముందు ఉంచి, అనాన్డు, “నేను ఆయనను కాని యెడల,
మీరు ఎవరు?” “పాపమును బటిట్ దోషిగా మీరు నాకు తీరుప్ తీరిచ్తే, నేను
వాకయ్ములో ఎనన్డైనా తపుప్గాయునాన్నా? నాకు పించండి. ఇపుప్డు మీరు
ఎకక్డ తపుప్యైయునాన్రో మీకు నేను పిసాత్ను.” డండి? పాపమనగా
“అవిశావ్సము.”మనకుఅదితెలుసు.
432 వారి దృషిట్ నుండి ఆయనను వదిలించుకోవటానికి! వారు ఆయనను
ఎంతగానో దేవ్షించారు, కారణము ఆయన వారి సంసథ్లనిన్టినీ చీలిచ్వేసెను.
వారి దృషిట్ నుండి ఆయనను వదిలించుకోవటానికి, ఆయనను సమాధి చేశారు.
మరియుపెదద్ సంఘశాఖా రాయిని దావ్రముముందుదొరిల్ంచిరి. ఆ పర్కారము
ఆయనతిరిగిలేవకుండానిశచ్యపడాడ్రు. డండి?ఓ,అయోయ్!
433 ఆ పరి రణ్మైన వృకష్మును రిచ్ ఆలోచించండి. దావీదు వెనుకకు తిరిగి
దానిని శాడు.అతడనాన్డు, “నీటికాలువలయోరనునిలబడియునన్ది. అతని
ఋతువులోఅతడుఆకులనుతెచుచ్ను. అతని ఫలమురాలదు. అది ఎండిపోదు.
అతడుచేయునదంత సఫలమగును.”ఆయనఅభివృదిధ్చెందుకుమారుడు.
434 యోసేపుఆయనకు ఒకమాదిరిగాయునాన్డు. ఆయనయోసేపుకుఎదురు
మాదిరియైయునాన్డు.యోసేపువెళిళ్నపర్తిచోట,అదివృదిధ్చెందింది.
435 యేసుతో, ఆయనవాకయ్ముతోఅదే విషయము. “నామాట వృదిధ్ చెందును,
అది నిషఫ్లముగా నా యొదద్కు తిరిగి రాదు. నేను ఉదేద్శించిన దానిని అది
నెరవేరుచ్ను.” డండి? ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. దేవుని దావ్రా, వాకయ్ము
మి మీదకు పంపబడియునన్ది మరియు ఖచిచ్తముగా దేవుడు దేనికొరకు

పంపాడోదానినినెరవేరుచ్తుంది.
436 ఇపుప్డు జాగర్తత్గా వినండి. ఇది రుచియైనది, దానిమీద మీగడను
కలిగియునన్ది. ఇపుప్డుగమనించండి.
437 ఇకక్డ ఆయన వసుత్నాన్డు, ఆయన నిలబడి అడిగినపుప్డు, అవి దేవుని
కియలే. ఆయన అనాన్డు, “నేను తపప్క చేయవలసిన దేవునియొకక్ కియలను
చేయని యెడల, అపుప్డు నేను ఆయనను కాదు; ననున్ నమమ్వదుద్. కానీ నేను
వాటిని చేసిన యెడల, అపుప్డు ఆ కియలను నమమ్ండి. మీరు ననున్ నమమ్ని
యెడల, ఒకమనిషైయుండిదానినిచేసుత్నన్పుప్డు,అపుప్డునేనుచేసేకియలను
నమమ్ండి. అవి ననున్ రిచ్సాకష్ మిసుత్నాన్యి.నాసవ్రముమాటాల్డినదానికంటే
బిగగ్రగాఅవిమాటాల్డుచునన్వి.” అదిసతయ్ము.

ఏ సమయములోనైనా అదే అనవ్యించబడుతుంది. అవునండి.
నిశచ్యముగా.
438 ఇపుప్డు గమనించండి, “నేను నా తండి యొకక్ కియలు చేయనియెడల,
అపుప్డుననున్ నమమ్వదుద్, ననున్ నమమ్వదుద్. కానీ నేనుఆకియలుచేసినయెడల,
ననున్ నమమ్ండి.”
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439 అపుప్డు వారు ఏమి చేశారు? ఆ పర్శసత్మైన చెటుట్ను తీసుకొని, దానిని
నరికి, మానవ కలిప్తమైన చెటుట్ మీద దానిని వేలాడదీశారు. అది నిజము. దాని
నుండిజీవమునునరికివేసి, ఒక ఎగతాళికొరకు, ఒకమానవ కలిప్తమైనచెటుట్పై
వేలాడదీశారు.
440 అపుప్డు, అది వారికి నచచ్లేదు. అనేకమంది అకక్డ నిలబడియునాన్రు.
దానిని రిచ్ ఏడుసుత్నాన్రు, కాబటిట్ వారు ఆయనను అకక్డ నుండి తీసివేశారు.
వారనాన్రు, “మాసంఘశాఖనుమేముఎంతబిగుతుగాచేసాత్మంటే, ఆ పరిశుదధ్
రోలరుల్ అకక్డకు చేరుకొనలేరు.” కాబటిట్ వారు అరిమతయియ అనుయోసేపు
సమాధిలో, ఆ రంధర్ములో కుకిక్వేసి గొపప్రాయిని పొరిల్ంచారు. ఆ రాయిని
దొరిల్ంచుటకు రుమందిమనుషులనుతీసుకొనాన్రు.
441 మీరుఎనన్డైనా శారా,మొనన్టిరాతి,చితర్ములో,పెదద్దారిగుండావారు
వారుఆరాతినిపైకిదొరిల్ంచారు?టనున్లబరువుంటుంది.
442 వారి యొకక్ పెదద్ సంఘశాఖారాయిని ఉంచారు, కాబటిట్ ఆయన దానిని
లేపలేడనివారనుకొనాన్రు,కానిఅదిఆయననుఆపిందా?లేదు.
443 “అయితే నేను పునరుదధ్రిసాత్నని పర్భువు అనాన్డు.” ఆ అంశమును
మనము తాకి, దానిని నెడదాము. “నేను పునరుదధ్రిసాత్నని పర్భువు చెపాప్డు.

డు దినములలో నేను ఆయనను పునరుదధ్రిసాత్ను, నేను ఆయనను తిరిగి
లేపుతాను.” వారు ఆయనను ఆ బండలో దాచలేకపోయారు. వారి దృషిట్
నుండి వారు ఆయనను దాచలేకపోయారు. వారి చేతులలో నుండి ఆయనను
వదిలించుకోలేకపోయారు. “నేను తిరిగి పునరుదధ్రిసాత్నని పర్భువు చెపాప్డు.”
మరియు డుదినములలోతిరిగిలేచాడు,పునరుదధ్రించబడాడ్డు.
444 ఈషట్ర్ తరువాత, తిరిగి లే త్ ఆయన అనాన్డు, “మీరు సరవ్లోకమునకు
వెళళ్ండి, నేను మీతో వసుత్నాన్ను. తండి ననున్ పంపిన పర్కారము, ఆయన
నాతోయునాన్డు, నేనునుమిముమ్ను పంపుచునాన్నుమరియుమీలోఉంటాను.
యుగసమాపిత్ పరయ్ంతము నేను మీతో డా యునాన్ను. నేను చేసిన అవే
కియలు, నేను మీతోయునాన్నని రుజువు చేయుటకు మీరును అవే కియలు
చేసాత్రు.”నాకుఅదిఇషట్ము.
445 “విశావ్సులైన వారిని ఈ చనలు వెంబడించును,” నటించే విశావ్సులు
కాదు, కానీ విశావ్సులు. డండి? “నేను చేయు కియలు, మీరును చేసాత్రు
మరియు నీవు ఒక విశావ్సి పని రుజువు చేయబడుతుంది. సరిగాగ్ నేను
కియలు చేసుత్నన్టుల్గా, కారణము జీవించుచునన్ తండి నాలో జీవిసుత్నాన్డు.
ఆకారయ్ములుచేసేది నేనుకాదు, అదినాతండి. అదికారయ్ములుచేయుచునన్ది
నీవు కాదు, అది నీలోయునన్ నేను, కారయ్ములను చేయుచునాన్ను.” డండి?
“ఇపుప్డు,మీరుపర్పంచమంతటిలోనికివెళతారు.”
446 మరొక విధముగా, “నేను ఎరిగియునన్టుల్గా, ఒక వధువుగా మీరు
పుదిదద్బడతారు.” డండి? మంచిది. “నేను మీతో వసాత్ను. మీరు నాలో

భాగముగా యుంటారు, మీరు నా వధువుగా యుంటారు. మీ శరీరములో
నా జీవము యుంటుంది. సరిగాగ్ భారాయ్భరత్లు ఒకే వయ్కిత్గాయునన్టుల్, మీరు
నేను ఒకక్టిగా ఉండబోవుచునాన్ము. ఆ దినమున నేను తండియందును,
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తండి నాయందును, మీరు నాయందును యునాన్మని తెలుసుకొందురు.”
నేను దానిని ఎంతో పేమిసాత్ను. దానిని సి సాతానుకు ఎంతో కోపము.
డండి, దేవుని యొకక్ ఏకతవ్ము? దేవునిలో యునన్దంత కీసుత్లో

కుమమ్రించబడియునన్ది; కీసుత్లో యునన్దంత , ఆయన సంఘములో
కుమమ్రించబడియునన్ది; కీసుత్లో యునన్దంత , ఆయన సంఘములో
కుమమ్రించియునాన్డు,అకక్డేనీవునాన్వు.అందరినిఒకక్టిగాచేసుత్నాన్డు.
447 ఇపుప్డు డండి, వధువుఒకేజీవవృకష్మైయునన్ది.మరొకమాటలో,భారయ్
మరియుభరత్ ఒకక్టిగాయునన్టుల్, కీసుత్మరియుఆయనవధువుఒకక్టే; ఒకక్టే,
ఒకే ఆతమ్. అవే కారయ్ములు, అవే చనలు, సమసత్ ఒకక్టే. “ఏలయనగా
నేను చేయు కియలు మీరును చేసాత్రు.” ఎంతకాలము? “పర్పంచమంతటా.”
ఎంతవరకు? “పర్తీ వయ్కిత్కి.” అది నిజమేనా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని
చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]

ఓ, జాగర్తత్గా వినండి, ఇపుప్డు మర తుపాకిలో నుండి ఎకుక్వ టాలు
పేలచ్బోవుచునాన్ము.
448 ఈ రోమా చీడ పురుగు, వధువు వృకష్మును తినివే త్, చివరకు అది
వేరులలోనికి వెళిళ్యునన్ది. అదే రోమా చెటుట్…కీసుత్ను కిందికి నరికినది ఏ
రకమైన చెటుట్? [సమాజము “రోము,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] కీసుత్యొకక్
వధువును కిందికి నరికివేసినది ఏ రకమైన చెటుట్? [“రోము.”] వాకయ్మునకు
కాక దేనినో పర్తాయ్మాన్యముగా చేయుట. కాబటిట్, మీరు డండి, దేవుని
యొకక్వాకయ్మునుతీసుకొననిపొటసెట్ంటుసంఘము,రోమాసంఘముయొకక్
కుమారెత్యైయునన్ది. దేవుడు, ఎనన్ , ఏ సమయములో సంఘమును
సంసథ్గా చేయలేదు. రోమన్ కాథలిక్ సంఘమే మొదటి సంసథ్. సంసథ్గా మారు
పర్తీవారు,ఆమెకు,కుమారెత్లైయునాన్రు.
449 వారు ఆమెతో చనిపోతారు. బైబిలు దానిని చెపిప్యునన్ది, “ఆమె పిలల్లను
ఆయనఅగిన్లోకాలిచ్వేయును.” మీలోఎంతమందికి అది తెలుసు? [సమాజము
“ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] బైబిలు ఆ రీతిగా చెపిప్ంది. మంచిది,
చివరి దినము వరకు గోధుమలు మరియు గురుగులు కలిసి పెరుగుతాయి,
తరువాత ఆయన గురుగులను కటట్లుగా కటిట్ (అది నిజమేనా?) మొదట వాటిని
కాలిచ్వేసాత్డు. [“ఆమేన్.”] మరియు గోధుమలు కొటుట్లోనికి వెళతాయి. అది
నిజమేనా? [“ఆమేన్.”] గురుగులు తముమ్నుతాము ఏకముగా సంసథ్లోనికి, ఐకయ్
సంఘముల సమాఖయ్లోనికి, అణుశకిత్ దావ్రా కాలిచ్వేయబడటానికి, కటట్లుగా
కటుట్కొనుచునన్వి. ఖచిచ్తముగాసతయ్ము.కానీసంఘముకొటుట్లోనికివెళుళ్టకు
సిదధ్పడుచునన్ది. పర్పంచమునన్ంత నిశచ్యముగా, ఆమె ఎతత్బడుటలోనికి
వెళుళ్టకు సిదధ్పడుచునన్ది, పర్పంచమునన్ంత నిశచ్యముగా, ఆమె
ఎతత్బడుటలోనికి వెళుళ్ను, ఏలయనగా సవ్తం రాలు దాసితో వారసతవ్ము
పొందదు.ఓ…ఏంటోనీసోదరుడా!

ఓ, వెయేయ్ండల్ పాలన దినము వచుచ్ట కొరకు మనము
సంతోషముగాఎదురు సుత్నాన్ము,
అపుప్డు మన ధనుయ్డైన పర్భువు వచిచ్ ఎదురు సుత్నన్
ఆయనవధువునుఎతుత్కొనిపోవును;
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ఓ, నా ఆతమ్ నేను శర్మించుచుండగా, కనిపెటిట్
పారిథ్ంచుచుండగాఎతత్బడుటతోనింపబడుతుంది,
ఏలయనగాపర్భువుతిరిగి మిమీదకువచుచ్చునాన్డు.

450 హలేల్ య! అవునండి. ఓ, ఆయన గురుగులను కాలిచ్వేయును మరియు
గోధుమలనుకొటుట్లోనికితీసుకొనివెళుళ్ను.
451 రోమా చీడపురుగు. పౌలు కాలములో ఆ చెటుట్ను తినివేయుట
పారంభించింది. అతడనాన్డు, “నేను ఒపిప్ంచబడాడ్ను,” లేఖనము ఇకక్డ
చెపిప్ంది, “అదేమనగా, నేను వెళిళ్పోయిన తరువాత, మీ మధయ్ మనుషులు
లేసాత్రు, పైన వారు గొరె చరమ్ములు వేసుకొంటారు, కాని లోపల వాళుళ్
రమైనతోడేళుళ్మరియువాళుళ్మనుషులనుతమవెంటఈడుచ్కుపోతారు.

ఏలయనగాఈలోకములోనికిరావలసినకీసుత్ విరోధిఆతమ్, ఇదివరకేలోకములో
యుండి, ‘అవిధేయులైన’ (ఏమిటి?) పిలల్లలో పనిచేయుచునన్ది.” అవిధేయత
(దేనికి?)వాకయ్మునకు.అకక్డేనీవునాన్వు.సంసథ్ఆరంభమగుటపారంభమైనది.
452 సేన్హితులారా, నా భావమును శారా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని
చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]దానినిచేసేవారందరు“ఆమేన్,”చెపప్ండి [“ఆమేన్.”]
453 తినివేయుట పారంభించింది! అది ఏమి చేసింది? ఆ పాత చీడపురుగు, ఆ
పాతపసరుపురుగు,యోవేలుదానిని శాడు.

ఇపుప్డువినండి,మనముఅంతమునకుసమీపముగావసుత్నాన్ము.
454 యోవేలు దానిని శాడు. అతడనాన్డు, “గొంగళిపురుగులు విడిచిన
దానినిమిడుతతినివేసినది;మిడుతతినివేసినదానినిపసరుపురుగుతినివేసినది,
పసరుపురుగుతినివేసినదానిని చీడపురుగుతినివేసినది.” అదే అతడుచెపిప్ంది.
అది ఖచిచ్తముగా. అది దేవునియొకక్ వృకష్ము. ఆ చెటుట్ పసరుపురుగు దావ్రా
నరికివేయబడింది.మంచిది.
455 రోమాచీడపురుగు ఆ చెటుట్ను తినివే త్, మారగ్మంతటి గుండా వేరల్ వరకు
వచిచ్ంది. వెనుక వరకు సమసత్మును నరికివేసియునన్ది! చెటుట్ను నరికివేసింది,
పెండిల్ కుమారుడైన కీసుత్ను నరికివేసియునన్టుల్గా, తినన్గా పెండిల్కుమారెత్ను
కిందకునరికివేసి, ఆచారములనుసంసథ్లనుపారంభించింది. అదేపాతపురుగు!
కానీ ఏమిటి? ఓ, మహిమ! కానీ దాని యొకక్ వేరులలో, ముందుగా
నిరణ్యించబడిన వితత్నము, అబర్హాము యొకక్ రాజ సంతానమునన్ది. అది
చనిపోలేదు.వాకయ్మువాగాద్నముతోవేరులలోయునన్ది, “నేనుపునరుదధ్రిసాత్ను
అని పర్భువు అనాన్డు.” ఏమిటి? “చీడపురుగు, మిడుత, మిగిలిన పురుగులు
తినివేసిన సంవతస్రములనిన్టినీ, నేను తిరిగి పునరుదధ్రిసాత్ను, అని పర్భువు
చెపుప్చునాన్డు.”
456 గత ఆదివారముతో, ఆదివారమునకు ముందు వరత్మానముతో ఈ
వరత్మానములను ఇపుప్డు పోలచ్ండి. మనము ముగింపునకు వసుత్ండగా
జాగర్తత్గావినండి. గమనించండి.
457 “పురుగులు తినన్దానినంతటినీ నేను పునరుదధ్రిసాత్ను. అని పర్భువు
చెపుప్చునాన్డు.నేనుతిరిగిపర్తీచినన్దానినివెనుకకుతెసాత్ను.”
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458 ఇపుప్డు కొనిన్ నిమిషములు, నెమమ్దిగా రొచ్ని, జాగర్తత్గా
వినండి. సిదధ్పడండి మరియు దేవుడు దానిని నీకు బయలుపరాచ్లని, నీ
హృదయమంతటితోపారిథ్ంచుము.
459 కాబటిట్, దేవుని యొకక్ వాగాద్నము, పునరుదధ్రించుటను పారంభించుట,
ఏలయనగా దానిని పునరుదధ్రిసాత్నని దేవుడు చెపాప్డు. సరిగాగ్ ఆయన వధువు
వృకష్మును లేపియునన్టుల్గానే…పెండిల్ కుమారుని వృకష్ము. పెండిల్ కుమారెత్
వృకష్మును ఆయన లేపుతాననాన్డు, ఏలయనగా పర్పంచము యునన్ంత
నిశచ్యముగా, తినన్గా అకక్డమరొకటియుండబోవుచునన్ది. ఇపుప్డు ఏమిటి?
మంచిది. కాబటిట్ దేవుని యొకక్ వాగాద్నము పారంభమైనది. “పసరుపురుగు,
మిడుతతినివేసినదానినంతా,పునరుదధ్రిసాత్నని,పర్భువుసెలవిచాచ్డు.”

మొదటికాలములో,వారుమొదటిసంఘమునునిరిమ్ంచినపప్టివలే.
460 ఇపుప్డు నేనుకొనిన్ సిదాధ్ంతములను తీసుకొనబోవుచునాన్ను. నీవుదానిని
నముమ్టఇషట్ములేనటెల్తే,మంచిది.కానీమొదటగాదానినివెతకండి. డండి?
గమనించండి.

మొదటిసాథ్నములో,ఆచెటుట్నుఆయనపెంచాడు?ఓ,అయోయ్!
461 ఇది నాకు మేలు చేసుత్ంది. నాకు తెలుసు, అది నాకు ఒక సేవకుడిగా
ధాయ్నించుట లేదు, ఈ రీతిగా ఇకక్డ నిలబడటం, కానీ నేను ఏమి
మాటాల్డుచునాన్నోదానినిపేమిసాత్ను. డండి,నాభావము?
462 ఇపుప్డు గమనించండి, మొదటి కాలములో వలే, ఆయన మొదటి
సంఘమును పారంభించినపుడు, రోమా పసరుపురుగు, చీడపురుగు
తినివేసియునన్ది. విశావ్సము దావ్రా నీతిమంతులుగా తీరచ్బడుటను ఆయన
పారంభించాడు,బాపిత్సమ్మిచుచ్యోహాను.
463 యోహాను13లోలేక17వఅధాయ్యములో,యేసుఅనాన్డు, “తండీ,సతయ్ము
దావ్రా వారిని పర్తిషిఠ్ంచుము; నీ వాకయ్మే సతయ్ము.” సంఘమునకు రెండవ
కారయ్ముశుదీధ్కరణము.నీతీకరణముతరువాత,శుదీధ్కరణము.
464 వారు శుదీధ్కరించబడిన తరువాత, వారు పై నుండి శకిత్ని పొందువరకు,
యె షలేములోవారిని కనిపెటట్మని ఆయన చెపాప్డు, కా 24:29, అకక్డ
ఆయన ఆ వృకష్మునకు జనమ్నిచాచ్డు, పరిశుదాధ్తమ్. పెంతెకొసుత్: నీతీకరణము,
శుదీధ్కరణము,పరిశుదాధ్తమ్యొకక్బాపిత్సమ్ము.
465 తరువాత ఫలములను తెచుచ్టకు, దానిలో జీవించుటకు కీసుత్ లోనికి
వచాచ్డు. ఆమేన్. అది నిజమేనా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—
ఎడి.]

యోహానునీతీకరణమునుబోధించాడు.
466 ఇపుప్డు డండి. అది సహజమైన జనమ్ను కలుగజేసుత్ంది. ఒక సీత్ బిడడ్కు
జనమ్ను ఇసుత్నన్పుప్డు (దీనిని వినండి.), మొదటగా సీత్కి సంభవించేది ఏమిటి,
ఏది బర్దద్లవుతుంది? మొదటగా నీరు. “మారుమనసుస్ పొంది యేసుకీసుత్
నామములో బాపిత్సమ్ము పొందుడి,” నీతీకరణము. సీత్కి సంభవించే రెండవ
కారయ్ము? రకత్ము. అది నిజము? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—



72 పలుకబడినమాట

ఎడి.] రకత్ము, శుదీధ్కరణము. అపుప్డు తరువాతది ఏమిటి? జీవము. నీరు,
రకత్ము, జీవము.
467 పరిశుదధ్ యోహాను లేక మొదటి యోహాను 5:7 లేక 7:5, అని నేను
నముమ్తాను,ఈరీతిగాచెపిప్ంది:

…పరలోకములో సాకష్ మిచుచ్నవి డు, తండి, వాకయ్ము
(అదే కుమారుడు) మరియు పరిశుదాధ్తమ్…మరియు మి మీద
సాకష్ మిచుచ్నవి డు, నీరు, రకత్ము, మరియు ఆతమ్, అవి ఒకక్టి
కాదుకానీఒకక్టిగాసమమ్తిసాత్యి.
సాకష్ మిచుచ్వారు ముగుగ్రు, అనగా ఆతమ్యు, నీళుల్ను, రకత్మును,
ఈముగుగ్రుఏకీభవించియునాన్రు.

468 నీవు కుమారుని కలిగియుండకుండా తండిని కలిగియుండలేవు.
పరిశుదాధ్తమ్ను కలిగియుండకుండా నీవు కుమారుని కలిగియుండలేవు.
శుదిధ్చేయబడకుండా నీవు నీతిమంతుడిగా తీరచ్బడలేదు; పరిశుదాధ్తమ్ లేకుండా
నీవుశుదిధ్చేయబడలేవు.
469 నజరేను సోదరుని గురించి ఏమిటి? ఒకటినన్ర సంవతస్రముల కితమే,
పరిశుదాధ్తమ్ రాక ముందే, వారు శుదిధ్ చేయబడియునాన్రు. అది నిజమేనా?
యేసుకీసుత్దావ్రావారుశుదిధ్చేయబడాడ్రు.
470 ఇపుప్డు, ఆయన వధువు వృకష్మును ముందుకు తెచిచ్నపుడు, గొంగళి
పురుగు, మిడుత దానిని తినివేసియునన్వి మరియు ఆ ముందుగా
నిరణ్యించబడిన వేరుల నుండి, రెండవ వృకష్మును పునరుదధ్రించుచునాన్డు,
అది చనిపోలేదు. అవి నదుల యొదద్ నిలబడియునన్వి. అది ఈ నీళళ్లో
జీవించుచునన్ది. అది తనున్ తాను పుకొనలేదు, కాని ఎలాగైనా అది
అకక్డయునన్ది.
471 ఇపుప్డు అది పారంభించియునన్ది, గమనించండి, అదే పురుగు; ఆయన
అదేమారగ్ములోఅదేరీతిగాదానినిపునరుదధ్రించును.
472 మొదటగా,కాథలిజంనుండిఆచెటుట్ముందుకువచుచ్టపారంభమైనపుడు,
అది మారిట్న్ థర్, అతడు నీతీకరణమును బోధించాడు. రెండవ త
జాన్ వెసీల్, అతడు శుదీధ్కరణమును బోధించాడు. థర్ నీతీకరణమును
బోధించాడు, “నీతిమంతుడు విశావ్స లముగా జీవించును.” వెసీట్
శుదీధ్కరణమును బోధించాడు, కృప యొకక్ ఖచిచ్తమైన రెండవ కారయ్ము.
అపుప్డు పరిశుదాధ్తుమ్డు వచిచ్యునాన్డు. మొదటిసారి, ఆయన వృకష్మును
నిరిమ్ంచినటుల్గానే, ఇకక్డ ఆయన మరలా పునరుదధ్రించుచునాన్డు, అదే
విధానములో, రెండవసారి. [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]
దానిని డండి?
473 గమనించండి, అదే పురుగు, ఆ చినన్ దురామ్రుగ్డు, ఆదిలో ఆ చెటుట్ను
చంపుట పారంభించిన అదే పురుగు, థరన్ కొమమ్ల వైపు పారంభించింది,
కానీ (ఏమిటి?) అది దానిని చంపలేకపోయింది. అది దానిని చంపలేదు,
కారణమేమనగా, “నేను పునరుదధ్రిసాత్నని,” దేవుడు చెపాప్డు. థర్
కొమమ్లనిన్ంటిని చంపుటకు, ఆ పురుగు థర్ మీద పారంభించింది. అది
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తినన్గా వెసీట్ మీదికి వచిచ్ంది. వెసీట్ కొమమ్లనిన్ంటిని చంపివేసింది. కానీ చెటుట్
యొకక్ముఖయ్భాగముపైకివ త్నేయునన్ది.
474 ఇపుప్డు గమనించండి, పాతకాలములో చెటుట్ చనిపోయినపుడు, అది
చనిపోయినది. అది వెనుక దానిని చంపినపుడు అది వేరుల్ వరకు వెళిళ్నది.
కానీ ఈసారి, వాకయ్ము ముందుగా నిరణ్యించబడియునన్ందున, అకక్డ
ఏదియు దానిని ఆపబోవుటలేదు. దేవుడు అనాన్డు, “నేను పునరుదధ్రిసాత్ను.
వారు ఎంతగా దానిని సంసథ్గా చేసినపప్టికీ, ఇది, అది, మరొకటి ఎంతగా
చేసినపప్టికి లెకక్ కాదు, నేను దానిని పునరుదధ్రిసాత్ను.” అది దానిని
పరిషక్రిసుత్ంది. ఎంత నవివ్నపప్టికీ, ఎంత ఎగతాళి చేసినపప్టికి, ఎంత
వెకిక్రించినపప్టికీ, “పరిశుదధ్-రోలరుల్, బుదిధ్హీనత” అని పిలిచినపప్టికి, నీవు
కోరినది ఏది చేసినపప్టికీ లెకక్ కాదు. దేవుడు ఇంక అనాన్డు, “నేను
పునరుదధ్రిసాత్నని పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు.” ఆయన యేసును సమాధిలో
నుండి లేపినంత నిశచ్యముగా, డు దినములలో, డుయుగములలో,

డు భాగములుగా, సంఘమును దాని సం రణ్మైన శకిత్కి తిరిగి ఆయన
లేపబోవుచునాన్డు. “నేనుపునరుదధ్రిసాత్ను,”అనిపర్భువుచెపాప్డు.
475 ఏమి సంభవించింది? ఆ పాత చీడపురుగు. తినివేయటం పారంభించింది,
ఆరకమైనపర్భావములనేకలిగియునాన్డు(వాడుఏమిచేశాడు?)వాడుకేవలము
థరన్ కొమమ్లనే కలిగియునాన్డు. దానివెనుకయునన్ ఆతమ్లోనికి, థర్

కలిగియునన్ ఆతమ్లోనికివాడుఎనన్ వెళళ్లేకపోయాడు, ఏలయనగా తినన్గా
అది ముందుకు జీవించింది. తరువాత, దాని వెంబడి వెసీల్ వచాచ్డు, వెసీల్
చనిపోయిన తరువాత, ఆ గొపప్ పర్వకత్, (వాళుళ్ ఏమి చేశారు?) వాళుళ్ సంసథ్గా
మారారుమరియుకొమమ్లనిన్యుచనిపోయినవి. కాని (అతను ఏమి చేశాడు?)
సంఘము తినన్గా ముందుకు జీవించింది. తినన్గా పెంతెకొసుత్లోనికి వచిచ్ంది.
వారు సంసథ్గామారినపుడు (ఏమిసంభవించింది?)కొమమ్లుచనిపోయినవి,
కాని (ఏమిటి?)సంఘముతినన్గాముందుకుకొనసాగింది.
476 ఏమిటి?దానినేపెంతెకొసుత్ చేసింది, ఆపాతఎతుత్గడ,మొదటిసాథ్నములో,
వధువునువృకష్మునునాశనముచేయుటకు, శాఖా సంబంధమైన ఆచారమును
తీసుకొనన్ది, మరలా అవే పాత ఎతుత్గడలను, రెండవ చెటుట్ మీద దయయ్ము
చేసినది. అయితే, (ఏమిటి?) దేవుడు దానిని ముందుగా నిరణ్యించాడు.
ఏ పర్మేయము లేకుండా తపప్క ఆమె ముందుకు వెళళ్వలసియునన్ది,
ఆలాగు కాకపోతే, థర్ సంసథ్గా మారినపుడు, అది అకక్డే తినన్గా
విశర్మించియుండేది; అదంత మరొకటిగా వెనుకకు వెళిళ్ంది; అది రెండవ
కాథలిక్సంఘమైయునన్ది,రోమన్కాథలిక్సంఘము. డండి?
477 కానీ,దేవుడుతీరామ్నించియునాన్డు.ఆయనతనమాటనుపలికియునాన్డు.
అది నెరవేరునటుల్ ఆయన నియమము దానిని సుత్ంది, ఎనిన్ ఆలసయ్పు
పొగ మంచులను అది కలిగియునన్పప్టికీ లెకక్ కాదు, ఎలాగైనా అది
జీవించబోవుచునన్ది. మనము చలల్టి తిపుప్లను శాఖాసంబంధమైన భేదమును,
సమసత్మును కలిగియుండవచుచ్, కాని ఆ చెటుట్ సజీవ దేవుడునన్ంత
నిశచ్యముగా జీవించబోవుచునన్ది, దానిని జీవింపచేసాత్డు. అవునండి. “నేను
పునరుదధ్రిసాత్ను,” అనిఆయనఅనాన్డు.
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478 ఈషట్ర్ యొకక్ ఆలసయ్పు ఋతువును, ఆలసయ్పు వసంత కాలమును
మనము కలిగియునాన్మని నాకు తెలుసు, “పర్భువు తన రాకడను ఆలసయ్ము
చేయుచునాన్డని,” వారు సమసత్మును ఆ రీతిగా చెపుతునాన్రు. చలిగాలులు
ఎనోన్ సంఘశాఖా కొమమ్లను చంపివేసియునన్వి, కానీ ముందుగా
నిరణ్యించబడినఆజీవమునుఅదిచంపలేదు.
479 “ మాయ్కాశములు గతించును గానీ, నా మాటలెనన్డును గతించవు.”
“ఆయన ముందుగా ఎరిగియునన్వారినందరినీ, ఆయన పిలిచియునాన్డు;
ఎవరిని పిలిచాడో వారిని నీతిమంతులుగా తీరిచ్యునాన్డు; ఎవరిని
నీతిమంతులుగా తీరిచ్యునాన్డో వారిని మహిమపరాచ్డు.” హలేల్ య! అది
గొరెపిలల్యొకక్జీవగర్ంథములోవాయబడియునన్ది,అదిచనిపోదు.
480 పాతాళము పురుగులనిన్టిని ఆమె మీదకు వదిలినపప్టికి, అది ఎనన్
ఆమెను ఆపలేదు. క య్నిజం కాదు, కాథలిజం కాదు, ఏదీ దానిని ఆపలేదు.
“నేను పునరుదధ్రిసాత్ను,” అని పర్భువు సెలవిచాచ్డు. మానవ కలిప్తమైన రోమను
చెటుల్ ఎనన్ దానిని అకక్డ వేలాడదీయలేవు. సమాధులనీన్ ఎనన్ దానిని
అకక్డ యుంచలేదు. దావ్రమునొదద్ యుంచబడిన పెదద్ శాఖా సంబంధమైన
రాళుళ్ దానిని ఎనన్ అకక్డ యుంచలేవు. “నేను పునరుదధ్రిసాత్నని పర్భువు
చెపాప్డు. అకక్డ ఒక ఈషట్ర్ ఉండబోవుచునన్ది. అదే సంఘమును అదే వయ్కిత్తో
నేను ముందుకు తెసాత్ను ఆ వెనుక ఆమె యునన్టుల్గా, అదే చనలతో,
అదే ఫలములతో, వారు చేసిన అవే కారయ్ములతో, ఆ వధువును తిరిగి
సరిగాగ్ ఆ రీతిగానే నేను తేబోవుచునాన్ను. నేను పునరుదధ్రిసాత్ను అని
పర్భువు చెపుప్చునాన్డు.” (ఏమిటి?) “సంఘశాఖలు తినివేసినదంతా, సంసథ్లు
తినివేసినదంతా,అదంతా,నేనుపునరుదధ్రిసాత్ననిపర్భువుచెపాప్డు.”
481 ఇపుప్డు, నీవంటావు, “సంఘ శాఖలోనికి వెళిళ్పోయిన విషయములు
సంగతిఏమిటి?”
482 దేవుడు మంచి వయ్వసాయదారుడై యునాన్డు, చచిచ్న కొమమ్లనిన్టిని
ఆయన చెటుట్ మీద నుండి నరికివేశాడు. ఆయన ఏమి చేయబోవుచునాన్డు?
అకక్డ కాలిచ్వేయబోవుచునాన్డు. ఖచిచ్తముగా. ఈ చెటుట్ యొకక్
వయ్వసాయదారుడుదేవుడైయునాన్డు.ఆయనదానిపటల్ శర్దధ్ వహిసాత్డు.ఆయన
తనసావ్సథ్ మునుకాపాడును.ఆయనసావ్సథ్ ముఏమిటి?ఆయనసొంతమాట.
ఆయనతనమాటనునిరాధ్రించుటకుకాయును;దానినికావలికాయును; ఎకక్డ
ఆయన పొందునో డండి. ఆయన పునరుదధ్రించబోవుచునాన్డు. కాబటిట్
ఈ సంఘములు, ఆ రీతిగా సంసథ్గా మారుట ఆరంభమైనపుడు, ఆయన ఆ
కొమమ్లనునరికివేసాత్డుమరియుసంఘముముందుకువెళుతుంది.
483 “మేము ఒక పెదద్ సంసథ్గా మారతాయి, అని థర్ చెపిప్నపుడు, మేము
కాథలిక్ అంత పెదద్ సంఘముగాయుంటాయి.” మంచిది. ఆయన ఆ కొమమ్ను
నరికివేశాడు. వెసీల్ తినన్గా దానినిముందుకు తీసుకొనాన్డు, మరొక పర్వకత్ పైకి
లేపబడాడ్డు.తరువాత,వెసీల్ ఆగొపప్పర్వకత్, వెసీల్ చనిపోయినవెంటనే,వాళుళ్ఏమి
చేశారు?దానినిసంసథ్గామారాచ్రు. పెంతెకొసుత్ పైకి వచిచ్ంది. ఆమెచనిపోయిన
వెంటనే, ఆయన దాని కొమమ్లను నరికివేశాడు. అది తినన్గా పైకి లేచుచునన్ది.
డండి?ఆయనపునరుదధ్రించబోవుచునాన్డు.
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484 ఫలము ఎకక్డ పెరుగుతుంది? అది అడుగున పారంభించదు. అది పైన
పారంభిసుత్ంది. మొదటగా రుయ్డు చెటుట్ను ఎకక్డ తాకుతుంది? మహిమ!
సాయంకాలపు వెలుగులో, చెటుట్పైన. ఆమేన్. కింద కొమమ్ల మీద కాదు, కాని
చెటుట్పైన, అకక్డేఫలముపండుతుంది.

ఆమేన్.
నీవుఆయననుపేమిసాత్వా?ఆమేన్!
నీవుఆయననుసేవిసాత్వా?ఆమేన్!
నీవుఆయననునముమ్తావా?ఆమేన్!

నాహృదయమంతటితోనిశచ్యముగానేనునముమ్తాను.
485 ఇపుప్డు, అది ఏమిటి? ఆమె పైకి వచుచ్చుండగా, ఆ పాత దాకాష్వలిల్లను,
ఆ సంసథ్ల దాకాష్వలిల్లను, ఆమె తినన్గా పైకి శిఖరమునకు వచుచ్ వరకు, ఆ పాత
చచిచ్న దాకాష్వలుల్లను ఆయన నరికివేయును. అకక్డే ఆయన తన ఫలమును
పొందబోవుచునాన్డు. ఇపుప్డు గమనించండి. దేవుడు ఆమె కొమమ్లను
నరికివేయును. మంచిది. అవి మృతమైనవి, దేవుడు సముఖములోనికి రాలేవు,
మొదటి పునరుతాథ్నములోనికి రాలేవు. అసలైన దేవుని దాకాష్వలిల్ ఫలము,
అవి సంసాథ్గతమైన గుంపులోనికి వెళిళ్పోయినవి, అందుచేత అవి దాకాష్వలిల్
ఫలముతోరావు.
486 ఇపుప్డు డండి. దేవుడు ఎనన్ ఒక సంసథ్నుయుంచలేదు. సంఘము,
ఒక సంసథ్ను దానిలోనికి అంటుకటిట్నపుడు, దేవుడు దానిని నరికి వేసుత్నాన్డు,
దానిజీవనాడినినరికివేసుత్నాన్డు.అదిసంసాథ్గతమైనసథ్లమునుఫలిసుత్ంది.
487 కానీ ఆదాకాష్వలిల్ దాని నుండి వచేచ్ ఒక కొమమ్ను వేసినటెల్తే, అది ఫలించిన
దానినే అది ఫలిసుత్ంది. కాబటిట్మొదటిది ఏమైయునన్దోమీరు డండి. రోము
వారియొకక్ పేడ పురుగులను పంపగా, వాటిని అవి తినివేసినవి, కానీ దేవుడు
ఎంతోఎతుత్గా ఒకదానిని పెంచబోవుచునాన్డు, అదిదానినితాకలేదు. అది పైకి
రాబోవుచునన్ది.ఆమేన్.మనమువెళదాము.ఈచెటుట్ఒకసథ్లమునుండిమరొక
సథ్లమునకు వెళుళ్చునన్ది, ఒక యుగములో నుండి మరొక యుగములోనికి
వెళుతుంది. అది థర్ నుండి వెసీల్లోనికి వెళిళ్ంది, వెసీల్ నుండి పెంతెకొసుత్కు
వెళిళ్ంది;పెంతెకొసుత్నుండి,అదివాకయ్ములోనికివెళుతుంది.
488 ఎనన్ తపిప్పోని ఆయనవాకయ్ముయొకక్ నిజ విశావ్సులకు అదిమరలా
నిజమైన ఈషట్రుయై యునన్ది. అది ఒక పునరుతాథ్నమై యునన్ది. దేవుడు
పర్తిచోటపర్జలనుకలిగియునాన్డు.అదివారికిఈషట్ర్యైయునన్ది.ఎందుచేత?
వారు తిరిగి లేచియునాన్రు, ఆ ఆచారముల నుండి సంఘశాఖల నుండి రాజ
సంతానము, వాకయ్ము, ఎనోన్, ఎనోన్, ఎనోన్ సంవతస్రములుగా, వేరులలో
దాచబడియునన్ది మరియు సరిగాగ్ ఇపుప్డు బయలుపరచ్బడుట ఆరంభమైనది.
ఇది ఈషట్ర్ సమయమైయునన్ది. జగతుత్ పునాది నుండే, నిరణ్యించబడిన, ఈ
సంఘము నిలబడుట ఆరంభమైనది. గమనించండి, దేవుడు ఎలా ఆదిలో ఎలా
ముందుగానిరణ్యించియునాన్డో.

బాగుంది,ఎలాగైనానేనుదానినిచెపప్బోవుచునాన్ను.మంచిది.
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489 ఇపుప్డు, గమనించండి, అదేమనగా, దానిమరణముతరువాతఈమొదటి
పరి రణ్మైన వృకష్ము, డు దినములలో పునరుదధ్రించబడింది. మొదటి
వృకష్ము యొకక్ మరణము తరువాత, ఆయన దానిని డు దినములలో
పునరుదధ్రించాడు.అదిసతయ్మేనా? [సమాజము“ఆమేన్,”అనిచెపుప్చునన్ది.—
ఎడి.] దానిని తిరిగి పునరుదధ్రించాడు! ఇపుప్డు వధువు వృకష్ము డా, డు
దినములలోపునరుదధ్రించబడబోవుచునన్దిలేక డుదశలు, డుదశలలో
అది పునరుదధ్రించబడుతుంది. ఇపుప్డు డండి. ఏమిటి? నీతీకరణము,
శుదీధ్కరణము,పరిశుదాధ్తమ్యొకక్బాపిత్సమ్ము;ఒకటి,రెండు, డు.
490 ఇపుప్డుగమనించండి. డుదినములతరువాత,ఆదిలోమొదటివృకష్ము
పునరుదధ్రించబడినది, అవే చనలు, అవే అదుభ్తములను కలిగియునన్ది.
యేసు తిరిగి వచిచ్, అదే కారయ్మును చేయుచునాన్డు. డవ దినముయొకక్
అంతములో, చనలు పర్తయ్కష్మైనవి, మొదటి దినము అంతములో కాదు.
ఓ, సోదరుడా! నీవు దానిని పొందుచునాన్వని నేను ఆశిసాత్ను. డవ
దినమున, డవ దినముయొకక్ అంతములో, కీసుత్యొకక్ నిజమైన పర్తయ్కష్త
తెలియపరచ్బడింది. డండి? గమనించండి. నీవు దానిని పొందుచునాన్వా?
[సమాజము“ఆమేన్,”అనిచెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]
491 మొదటి దినమున కాదు, మృతమైన పము; రెండవ రోజు, అకక్డ ఒక
లోకవారత్యునన్వి, డండి,లేకరెండవరోజు,అదిఇంక మృతమైయునన్వి;
థర్, వెసీల్, డవ దినముయొకక్ పారంభములో, అకక్డ చు ట్ ఒక లోక

వారత్ యునన్ది. మొదటి దినమున ఏమీ లేదు. థర్, రెండవ దినమున ఏమీ
లేదు. డవ దినమున, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ యుగములో అకక్డ చు ట్ ఒక
లోక వారత్యునన్ది, అదేమనగా, “ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా
యునాన్డు.”
492 డవ దినము యొకక్ అంతములో, అకక్డే ఆయన తనున్తాను
తెలియపరుచ్కొనాన్డు, తినన్గా వారి మధయ్కు వచిచ్, ఆయన పర్జల మధయ్కు వచిచ్,
“నావైపు డండి,నేనుఅదేవయ్కిత్నైయునాన్ను.”
493 మృతమైన పములు, వారు పెంతెకొసుత్కు వెళుళ్ వరకు, ముందుకు
కొనసాగినవి, తరువాత చు ట్ లోక వారత్ వినపడింది, అదే, “ఆయన ఇకక్డ
యునాన్డు.”
494 ఇపుప్డు, ఇకక్డ చివరి దినమున ఆయన తినన్గా మన మధయ్యునాన్డు,
తినన్గా మన మధయ్ కదులుచునాన్డు. డవ దినము యొకక్ అంతములో,
ఆయన పర్తయ్కష్మై, ఆయన జీవించుచునాన్డని, నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగాయునాన్డని, వారందరికి ఆయన పునరుతాథ్నముయొకక్ చనను
పించెను, ఆయన సనిన్ధి యొకక్ సజీవ ఫలములు. ఆయన సనిన్ధి యొకక్

సజీవ ఫలములు! మీరు దానిని పొందుచునాన్రా? [సమాజము “ఆమేన్,”
అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] ఆయన వారందరికి పర్తయ్కష్మైనపుప్డు, ఆ దినము
యొకక్ అంతములో, ఆయన సంఘమునకు పర్తయ్కష్పరచ్బడాడ్డు. ఆమేన్.
ఎందుచేత? డవ దినము యొకక్ అంతములో, వారంద ఏకముగా
డుకొనియునాన్రు, ఓ, ఆమేన్.
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495 “సాయంకాలపు వెలుగులు,” “ఈ చివరి దినములలో పర్కాశిసాత్యని”
బైబిలు చెపిప్ంది, పశిచ్మానయునన్ ఆ వెలుగే సాయంకాలపు వెలుగు, మరియు
రుప్నయునన్ ఆ వెలుగే పశిచ్మానయునన్ది. రుప్న పర్కాశించిన అదే

వెలుగు. రోము వారి యొకక్ అనయ్ ఆరాధన దావ్రా నరికివేసిన మొదటి
సంఘమునుముందుకుతెచిచ్ంది. సాయంకాలపు వెలుగుఅదే వెలుగైయునన్ది.
ఇపుప్డుగమనించండి, అదేవెలుగు!
496 సాయంకాలపు వెలుగు దేని కొరకు బయటకు వచుచ్చునన్ది?
సాయంకాలపు వెలుగు దేని కొరకు? పునరుదధ్రించుటకు. అయోయ్! నీకు
అరథ్మైనదా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] చీకటి
యుగములగుండా,రోముదావ్రా,నరికివేయబడినదానినిపునరుదధ్రించుటకు,
ఉదయకాలపు వెలుగు ఏ ఉదేద్శముతో యునన్దో, సాయంకాలపు వెలుగును
ఆ ఉదేద్శముతోనే యునన్ది. సాయంకాలపు వెలుగును పర్కాశింప చేయుట
దావ్రా, (ఏమిటి?), దేవుడు పునరుదధ్రించబోవుచునాన్డు, ఆయన సంఘములో
కీసుత్ యొకక్ రిత్ పర్తయ్కష్తను, సం రణ్మైన దేవుని యొకక్ వాకయ్మును
తిరిగి పునరుదధ్రించబోవుచునాన్డు. ఆయన చేసిన సమసత్ , ఆయన
ఖచిచ్తముగా ఏమి చేసియునాన్డో, మరలా సాయంకాలపు సమయములో అది
ఆలాగునేయుంటుంది. నాభావమును సాత్రా? ఓ, అది అదుభ్తముగా లేదా?
[“ఆమేన్.”] ఖచిచ్తముగా పర్వచనము పర్కారము, సాయంకాలపు వెలుగును
చుటకు తినన్గా ఇకక్డ మనము జీవించుచునాన్మని తెలుసుకొంటాము.

సాయంకాలపు వెలుగు దేనిని పునరుదధ్రించుటకు వచిచ్ంది? పురుగులు
తినివేసినదానినిపునరుదధ్రించుటకువచిచ్ంది.
497 అది ఎదుగుట పారంభమైంది, తరువాత అది ఏమి చేసింది? అది
శాఖగా మారింది, కాబటిట్ దేవుడు దాని కొమమ్లను కతిత్రించివేశాడు, వాటిని
బంధించి, వెనుకయుంచాడు, వారిని కొంచెముముందుకు వెళళ్నిచిచ్, సంసథ్గా
మారనిచాచ్డు. మరలా తరువాతది పైకి వచిచ్నపుడు; ఆయన వారిని బంధించి,
అకక్డ పడవేశాడు. వృకష్ము ముందుకు వెళిళ్ంది. తరువాత ఆయన వాటిని
బంధించి పర్కక్న పడవేశాడు, మరియు ఆయన అనాన్డు, “ఆ దినములలో ఒక
దినమునఅవికాలిచ్వేయబడతాయి.”వారిసంసథ్లలోవారినిబంధించివేశాడు.
498 అయితే ఏమిటి? తినన్గా చెటుట్ పై భాగములో, మొదటగా ఫలము
పండుతుంది, అది నిజము, తినన్గా చెటుట్ పైభాగమునకాబటిట్ అది చెటుట్యొకక్
పైభాగమే,సాయంకాలపువెలుగును సుత్ంది.
499 ఇపుప్డు, నోవహు తన ఓడలో డు గదులను కలిగియునాన్డు. ఒక
గది పాకే వాటికొరకు. డండి? రెండవ గది, పకుష్ల కొరకు, కానీ పై గదిలో
అకక్డ వెలుగునన్ది. మొదటగా పర్కాశించిన వెలుగు, మొదటి అంతసుత్లోనికి,
రెండవఅంతసుత్నకిఎనన్ రాలేదు,కానీపైఅంతసుత్, డువఅంతసుత్లోనికి
వచిచ్ంది.
500 అడుగున, రెండవ భాగమున, చెటుట్ ఎనన్ తన మొదటి ఫలమును
ఫలించదు.అదంత సంసథ్లోనికినరికివేయబడింది.
501 కానీ చెటుట్ యొకక్ పై భాగము, అకక్డ, “నేను పునరుదధ్రిసాత్నని దేవుడు
అనాన్డు. నేను సాయంకాలపు వెలుగును పంపుతాను. అది వాకయ్మును తిరిగి
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వెనుకకు తెసుత్ంది, దానిని పర్తయ్కష్పరుచ్తుంది. నేను వాగాద్నము చేసినదంతా
పునరుదధ్రిసాత్ను. నేను వాగాద్నము చేసినదంతా, అదే పరిశుదాధ్తుమ్డు
తెసాత్డు, అవే చనలను అది ఫలిసుత్ంది. పెండిల్ కుమారునికి నేను
కలిగియునన్టుల్గానే, వధువుకొరకుఒకపునరుతాథ్నమును, ఒకఈషట్ర్నునేను
కలిగియుంటాను.” డండి? ఉదయమువలేఅవే చనలు, అవేకారయ్ములు
పర్కాశించుచునన్టెల్తే, అకక్డ వారు కలిగియునన్ అదే వెలుగు, అదే ఫలమును
ఉతప్తిత్ చేసుత్ంది. ఆమేన్. ఇపుప్డు ఆయన వాకయ్ము నెరవేరచ్బడినదని, అది
రుజువుచేసుత్ంది. “నేనుపునరుదధ్రిసాత్ను,అనిపర్భువుసెలవిచిచ్యునాన్డు.”
502 ఇపుప్డు జాగర్తత్గా వినండి. ఇపుప్డు దీనిని తపిప్పోవదుద్. అకక్డ నలుగురు
మరణపువరత్మానికులుయునాన్రు.
503 లేకముగించమంటారా?మీరుపెందలకడ వెళతారా? [సమాజము “వదుద్,”
అనిచెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]
504 ఇపుప్డు జాగర్తత్గా వినండి. డండి, అకక్డ నలుగురు మరణపు
వరత్మానికులువృకష్మునుచంపారు. అది నిజమేనా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని
చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] అది ఏమిటి? గొంగళిపురుగు, మిడుత, పసరుపురుగు,
చీడపురుగు. అది నిజమేనా? [“ఆమేన్.”] రోమా దయయ్ములయొకక్ నలుగురు
వరత్మానికులు, ఆ చెటుట్ను చంపియునన్వి. ఒకటి ఫలమును తీసివేసింది, ఒకటి
ఆకులను తీసివేసింది, ఒకటి బెరడును తీసివేసింది, ఒకటి దాని జీవమును
తీసివేసింది. అది నిజమేనా? [“ఆమేన్.”] ఆచారముల వరత్మానికులు, చెటుట్ను
చంపివేశారు,వేరులనుతపప్.
505 నలుగురు మరణపు వరత్మానికులు చెటుట్ను చంపినటెల్తే, నలుగురు
జీవపు వరత్మానికులు చెటుట్ను పునరుదధ్రిసాత్రు. నీకు అరథ్మైనదా? [సమాజము
“ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] ఆమేన్. ఏలయనగా దేవుడనాన్డు, “నేను
దానిని పునరుదధ్రిసాత్ను.” ఆయన దానిని పునరుదధ్రించబోవుచునాన్డు. ఎలా?
నలుగురుమరణపు వరత్మానికులుదానిని చంపారు, అపుప్డు నలుగురు జీవపు
వరత్మానికులు దానిని పునరుదధ్రిసాత్రు. మొదట ఎవరు? మారిట్న్ థర్,
నీతీకరణము. రెండవది ఎవరు? జాన్ వెసీల్, శుదీధ్కరణము. డవది ఎవరు?
పెంతెకొసుత్, వరములపునరుదధ్రణ,పరిశుదాధ్తమ్, పరిశుదాధ్తమ్యొకక్బాపిత్సమ్ము.
నాలగ్వదిఏమిటి?వాకయ్ము.అకక్డనలుగురుగొపప్పర్వకత్లుయునాన్రు.
506 వారిలో ఒకరు, మారిట్న్ థర్, అతడు ఒక వెలుగును పర్కాశించుట
ఆరంభించాడు, అకక్డ కొదిద్ వెలుగు యునన్ది, నీతీకరణము యొకక్, చాలా
చినన్ శకిత్.

దానివెంబడివెసీల్వచాచ్డు,ఇంకాబలముగా,శుదీధ్కరణము.
507 వెసీల్ తరువాత, అతని కంటే బలమైనది, పెంతెకొసుత్, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్
బాపిత్సమ్ము,మరొకపర్వకత్దావ్రా, డండి?
508 కానీ చివరి దినములలో మలాకీ 4 పర్కారము, ఏలీయా వాకయ్ముతోనే
రావలసియునన్ది. “పర్భువు యొకక్ వాకయ్ము పర్వకత్ యొదద్కు వసుత్ంది.”
సాయంకాలపు వెలుగులు ముందుకు వచిచ్, పునరుదధ్రించి, దానిని వెనుకకు
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తీసుకెళాళ్లి. ఏమిటి? “పిలల్ల హృదయములను, దేవునియొకక్ విశావ్సమునకు
తిపుప్ట.”నాలగ్వ వెలుగు!
509 నలుగురు హంతకులు దానిని తీసుకొనాన్రు. నలుగురు వరత్మానికులు
దానిని నాశనము చేశారు. నలుగురు మరణపు వరత్మానికులు, ఆచారములతో
దానినితీసివేశారు.

నీతియొకక్నలుగురువరత్మానికులు,ఆమెనుతిరిగిపునరుదధ్రిసాత్రు.
510 “నరపు డా,పర్వచించు.ఈఎముకలుబర్తుకగలవా?”మనకుసమయము
యుంటే బాగుంటుంది. నేను ఇకక్డ వాసుకొనాన్ను, కాని నేను దానిని
దాటవేసాత్ను. “పర్వచించు, ఈ ఎముకలు బర్తుకగలవా?” ఆ సంఘము పైకి
వచుచ్చునన్నాలుగుదశలుఏమిటి?యెహెజేక్లు సినఎముకలుముందుకు
వచుచ్చునన్నాలుగుదశలుఏమిటి?నరములు,చరమ్ముదానిమీదయునన్పుప్డు
కాదు, కాని వాటి మీద గాలి వీచినపుడుమాతర్మే జీవము వచిచ్ంది. అది నాలగ్వ
వరత్మానమైనజీవముతిరిగివచిచ్నపుడు.
511 “నేను పునరుదధ్రిసాత్ను, అని పర్భువు చెపాప్డు.” హలేల్ య! మహిమ!
దేవునికి సోత్తర్ము. నాలగ్వ వెలుగు వచిచ్, అవే చనలను అది తెసుత్ంది.
గమనించండి.నీతీకరణముగుజుజ్నుతెచిచ్ంది.

శుదీధ్కరణముబెరడునుతెచిచ్ంది,పరిశుదధ్తసిదాధ్ంతము.
512 ఆకులను ఏది తెచిచ్ంది? పెంతెకొసుత్లు. అది ఏమిటి? పెంతెకొసుత్లు,
ఆకులుచపప్టుల్కొటుట్ట,సంతోషము,ఆనందించటం,పెంతెకొసుత్.
513 ఏమిటి నాలగ్వది దానికై అది వాకయ్మైయునన్ది. వాకయ్ము శరీరధారియైనది,
పునరుతాథ్న చన ఫలముల యొకక్ రుజువు, కీసేత్ చివరగా, నీతీకరణము
తరువాత, శుదీధ్కరణము తరువాత, పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము తరువాత
నాటబడియునాన్డు. సంసథ్లు చనిపోయినవి. కీసుత్ మరలా తనున్తాను
పిరమిడ్ యొకక్ కపుప్గా కేందీకరించుకొనుట, మొదట వరుస నీతీకరణము;
శుదీధ్కరణము,పరిశుదాధ్తమ్యొకక్బాపిత్సమ్ము;తరువాతకపుప్వచుచ్ట.
514 అది ఏమిటి? ఆ పరిశుదాధ్తమ్ గుంపు సానపెటట్బడింది, ఆ పర్కారము,
ఆయన వెళిళ్పోయినపుడు చేసిన అదేరకమైన పరిచరయ్తో అది ఇముడుతుంది,
అదే పర్కారము ఆయన తిరిగి వచిచ్నపుడు, అది మొతత్మును ఎతత్బడుటలో
పటుట్కొంటుంది, అకక్డ వారు నీతీకరించబడాడ్రు, శుదీధ్కరించబడాడ్రు,
పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము నింపబడాడ్రు. ఆ పిరమిడ్ మరలా నిలబడుతుంది. జీవ
వృకష్ముమరలాఎదుగుచునన్ది.

దేశములుబర్దద్లగుచునన్వి, ఇశాయేలుమేలొక్నుచునన్ది,
పర్వకత్లుముందుగాచెపిప్న చనలు;
బయోతాస్హపుఋణగర్సత్ములతో;
“ఓ, విడువబడినదానా, నీయజమానియొదద్కు రమమ్.”
విమోచనాదినముసమీపమైయునన్ది,
భీతితోమానవహృదయములుబర్దద్లగుచునన్వి;
ఆతమ్తోనింపబడండి, తేటగామీదివిటీలనుచకక్పరచ్ండి,
పైకి డండి!మీవిమోచనసమీపమైయునన్ది.
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అబదధ్పు పర్వకత్లు అబదధ్మాడుచునాన్రు, దేవుని
సతయ్మునునిరాకరించుచునాన్రు,
యేసుకీసేత్మనదేవుడైయునాన్డు. (ఆమేన్.)
అపొసత్లులునడిచినబాటలోమనమునడుదాద్ము.
ఏలయనగావిమోచనాదినముసమీపమైయునన్ది,
భయముతో మానవ హృదయములు బర్దద్లగుచునన్వి
(అణుబాంబులు, సమసత్ముతో);
ఆతమ్తోనింపబడండి,మీదివిటీలనుతేటగాచకక్పరచండి,
పైకి డండి,మీవిమోచనసమీపమైయునన్ది.

515 ఆమేన్. అనిన్ చనలు పునరుదధ్రించబడినవి! అంతయ్కాలములో లోతు
యొకక్ చన. మనము దానిగుండా వెళాళ్ము, లోతు ఎలా…ఈ త,
యెహోవా తన పర్జల మధయ్ శరీరధారిగా చేయబడాడ్డు, ఆయన వీపును
గుడారమువైపుతిపిప్ఇలాఅనాన్డు, “నీభారయ్యైనశారాఎకక్డ?”

“నీవెనుకగుడారములోయునన్వి.”
516 ఆయన అనాన్డు, “నేను నినున్ దరిశ్ంచబోవుచునాన్ను.” శారా నవివ్ంది.
ఆయనఅనాన్డు, “శారాఎందుకునవివ్ంది?”ఆమెగుడారములోఉనన్ది.ఆమేన్.
517 యేసు అనాన్డు, ఆయన రాకడ నొదద్ అది ఆలాగునే యుంటుంది. ఓ,
అపుప్డు సాయంకాలపు వెలుగు, ఎనున్కొనబడిన వారి మీదకు సాయంకాలపు
వెలుగును తెచుచ్టకు, మలాకీ 4, చీకటి గుండా పర్కాశి త్ వసుత్ంది,
ఆమేన్. హలేల్ య! నాలగ్వ వరత్మానము ఎలాయుంటుంది? నాలగ్వ
వరత్మానికుడు ఏమైయునాన్డు? వాకయ్ముపై వెలుగు పర్కాశించుట. వాకయ్ము
ముందుగా నిరణ్యించబడింది. అది ముందుకు రావలసియునన్ది. ఏదో దానిని
చేయవలసియునన్ది, ఏలయనగా దేవుడు చెపాప్డు, “నేను పునరుదధ్రిసాత్ను,
అని పర్భువు చెపాప్డు. నేను పునరుదధ్రిసాత్ను.” నిజము. సాయంకాలపు వెలుగు,
ముందుగానిరణ్యించబడినవాకయ్ముపైపర్కాశించుచునన్ది.అవునండి.

ఓ,సాయంకాలమందునవెలుగుకలుగును,
నీవునిశచ్యముగామహిమకుమారగ్మునుకనుగొంటావు;
నీటిమారగ్ములో,ఈదినమునఆవెలుగునన్ది,
పర్శసత్మైనయేసునామములోసమాధిచేయబడి.
యవవ్నులు, వృదుధ్లు, మీ పాపములనిన్టి కొరకు
పశాచ్తాత్పపడండి,
పరిశుదాధ్తమ్ ఖచిచ్తముగాలోనికివసుత్ంది;
సాయంకాలపువెలుగులువచిచ్యునన్వి,
అది సతయ్ము, అదే కీసుత్మరియుదేవుడుఒకక్డే.

518 వారు అకక్డ ఒకక్టిగా, ఏకముగా యునాన్రు; మనలో ఒకక్టిగా. అవే
చనలుమానవాళిచేయలేరు,వాళుళ్ తముమ్నుతాముపర్తయ్కష్పరచుకొంటారు,

ముందుగా నిరణ్యించబడిన వాకయ్మును తెచుచ్టకు, అదిగో ఆ చెటుట్ వేరులలో
నుండి బయటకు తెచుచ్టకు, వాకయ్ము వసుత్ంది. సంఘశాఖలనిన్ దానిని
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నిరాకరించినవి, నిరాకరించినవి. కానీ అకక్డ వెలుగు పైకి లేసుత్ంది, ముందుకు
రాబోవుచునన్ది.
519 యె షలేములో ఆ కీలు? లేదండి. సాయంకాలపు వెలుగులు
యె షలేములో పైకి లేవవు. సాయంకాలపు వెలుగులు (ఎకక్డ?)
పశిచ్మానయునన్వి.వారువారిదినమునుకలిగియుండిదానినినిరాకరించిరి.
520 కాని సాయంకాలపు వెలుగు పశిచ్మానయుంటుంది (దేని కొరకు?)
వాకయ్ముపై పర్కాశించుట కొరకు (ఏమిటి?) ఫలమును పండచేయుటకు, వారు
ఆదిలోకలిగియునన్టుల్గా, వధువువృకష్మునుఅవే చనలతో, అదుభ్తములతో
ఫలములతో ముందుకు తెసుత్ంది. “అసత్మయకాలమున వెలుగు కలుగును.”
నిజము. ఓ, అపుప్డువాకయ్ముదానిఋతువులోదాని ఫలమునుతెచుచ్ను. “అది
ఎండిపోదు,కానిఅదిఫలమునుతెసుత్ంది.”దావీదుఅనాన్డు, “తనకాలమందు,”
ఆమేన్,అదిఆదిలోకలిగియునన్అదేఫలము.
521 ఇపుప్డు ఆయన వాకయ్ముతో, ఆయన ముందుగా నిరణ్యించిన
దశలో ఇపుప్డు ఆయన కలిగియునన్టుల్గా, ఈ వాకయ్ములనిన్యు పర్తయ్కష్
పరచ్బడుటను మనము సాత్ము. అది ఏమిటి? పర్భువు యొకక్ రాకడ
సమీపమైయునన్దని, అది పరి రణ్మైన సతయ్మైన రుజువైయునన్ది.
“పసరుపురుగులనిన్ , మెథడిషుట్లు విడిచిపెటిట్నదంతా, చీడ పురుగులు
తినివేసినదంతా, అవనిన్ దానిని చించివేసినవి, కాని సాయంకాలపు
సమయములోనేనుపునరుదధ్రిసాత్నని,పర్భువుచెపాప్డు.”ఓ,మై,అయోయ్!

ఇపుప్డునేనుయథారథ్ముగాఅంతాబోధించాను
ఓ, నేనుయేసునుఎలాపేమిసాత్నో,
ఓ, నేనుయేసునుఎలాపేమిసాత్నో,
ఓ, నేనుయేసునుఎలాపేమిసాత్నో,
ఏలయనగాఆయనననున్మొదటపేమించాడు.
నేనుఆయననుఎనన్ విడువను,
నేనుఆయననుఎనన్ విడువను,
నేనుఆయననుఎనన్ విడువను,
ఏలయనగాఆయనననున్మొదటపేమించాడు.

522 ఆమేన్. నీవు ఆయనను పేమించవా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని
చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] నా హృదయమంతటితో నేను ఆయనను పేమిసాత్ను.
మనముపారథ్నావరుసనుకలిగియుందామా? [“ఆమేన్.”]
523 తండివైన దేవా, ఈ వరత్మానమును నీ చేతులలోనికి అపప్గించుచునాన్ను.
అది ముకక్లుగా నరికివేయబడినపప్టికి, ఏదో మారగ్ములో పరిశుదాధ్తుమ్డు
ఈ టేపులతో దేశముల గుండా వెళాళ్లని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. నేను ఈ
మి మీద నుండి తీసివేయబడినటెల్తే, పర్భువా అవి జీవించును గాక. అది

నీ వాకయ్మైయునన్ది. సాయంకాలపు వెలుగు పర్కాశింపనిముమ్, పర్భువా, ఈ
మహిమకరమైన కీసుత్ వధువును ముందుకు తెచుచ్నుగాక. పర్భువా, దీనిని
దీవించుము. అది నిషప్లముగా నీ యొదద్కు తిరిగి రాకుండును గాక. అది
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దానికి ఉదేద్శించబడిన దానిని నెరవేరుచ్ను గాక. తండీ, దానిని దయచేయుము.
సుత్తులనిన్యునీకేచెందునుగాక.
524 తండీ, ఇపుప్డు మాకు తెలుసు, మేము ఏమి చెపిప్నపప్టికి లెకక్కాదు,
అది ఇంక వాకయ్మైయునన్దని మేము నముమ్తాము. పర్భువా,
ఈ ఈషట్ర్ ఉదయమున మేము నినున్ కోరునదేమనగా, బహుశ
ఇకక్డయునన్ కొంతమందికి, ఇది మొదటిసారి కావచుచ్, నీవు ఇంక
అదే యేసువైయునాన్వని, నీవు ఒక మృతమైన పము కాదని, నీవు
జీవించుచునాన్వని, నీవు పునరుతాథ్నుడవైన దేవుడని, ఈ రోజు నీవుమామధయ్
జీవించుచునాన్వని, ఈ సంఘమునకు నినున్ రుజువు చేసుకొనుము. తండీ,
దానిని దయచేయుము,యేసునామములోమేము నినున్ సుత్తించుచునాన్ము.
ఆమేన్.
525 ఇకక్డ ఎంతమందిరోగులునాన్రు?మీచేతులను డనివవ్ండి, సరిగాగ్ మీ
చేతులనుఎతత్ండి. ఓ…
526 బిలీల్ పాల్, మీకు పారథ్నా కారుడ్లను ఇచాచ్డని నేను నముమ్తాను. అతడు
ఇచాచ్డా? [కొంతమంది సహోదరులు “అవును,” అని చెపుప్చునాన్రు.—ఎడి.]
అవి ఏమిటి? [“E, ఒకటి నుండి వంద వరకు.”] E ఒకటి నుండి వందవరకు.
వాళల్ందరిని మనము తీసుకొనలేము, కాని వారిలో కొందరిని తీసుకొందాము.
మీరుకోరినటెల్తే,ఇకక్డే నిలబడియుండండి.
527 నంబరు ఒకటిని ఎవరు కలిగియునాన్రు? నంబరు ఒకటిని మనము
దాద్ము E, నెంబరు ఒకటి, మీ చేతిని ఎతత్ండి. పారథ్నా కారుడ్; మీ కారుడ్ మీద
డండి.మీరులేవగలిగినటెల్తేమంచిది.నంబరుఒకటి.

528 మంచిది, నీవు సరియైన దానిని కలిగియునాన్వని నిశచ్యతయునన్దా?
మంచిది. మనము వెళిళ్, ఎకక్డో పారంభిదాద్ము. [సహోదరుడు నెవిల్, “అది
అకక్డముగిసియునన్ది,” అనిచెపుప్చునాన్డు—ఎడి.] ఓ,మంచిది, అలాగే. నీవు
పొందినటెల్తే,అపుప్డుఅకక్డేమనముపారంభిదాద్ము.అలాగే.
529 నంబరు ఒకటి, నీవు నడువగలిగినటెల్తే, ఈ చు ట్ దారి చేసుకోండి.
నీవు నడువలేకపోయినటెల్తే, మేము దానిని చుడతాము. డండి? మంచిది.
నంబరుఒకటి.
530 నంబరురెండు.మీచేతినిఎతత్ండి, ఇపుప్డుతవ్రగా, నెంబరురెండు, తినన్గా
ఇకక్డకురండి.

నంబరు డు,అయాయ్,ఇకక్డేయునాన్రా.
నంబరునాలుగు,నంబరునాలుగు.

531 నంబరుఐదు. ఇపుప్డు, పర్తిఒకక్రుసరిగాగ్కొనిన్ నిమిషములు రొచ్నండి.
నంబరుఐదు.
532 నంబరు ఆరు. తవ్రగా నీ చేతిని ఎతత్ండి. నంబరు ఆరు. ఆరు, ఆరు,
దానిని ననున్ డనియయ్ండి, దయచేసి, ఎవరో వారి చేతిని పుచునాన్రు.
అతడు వెనుక గదిలోయునాన్డు. మంచిది. నంబరు ఆరు. మంచిది. ఇపుప్డు
ఒకక్ కష్ణము.
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ఏడు,ఏడు,మంచిది,ఆవెనుకయునన్సీత్. ఎనిమిది.

533 ఇపుప్డు, పర్తి ఒకక్ ఒకక్ కష్ణము,చాలానెమమ్దిగాయుండండి. ఇపుప్డు,
ఇదిరుజువుగాఉండబోవుచునన్ది. ఇదిరుజువు.
534 ఆరు, ఏడు, ఒకటి, రెండు, డు, నాలుగు, ఐదు, ఆరు, ఏడు. నీవు పైకి
వెళుళ్.మంచిది.ఏడు.అయాయ్,మంచిది,అదిచకక్గాయునన్ది.
535 ఎనిమిది. [సహోదరుడు నెవిల్ “ఆమెది 8 వది,” అని చెపుప్చునాన్డు.—
ఎడి.] ఎనిమిది. ఎనిమిది. మంచిది, సోదరుడా. ఎనిమిది, తొమిమ్ది, పది,
పదకొండు, పనెన్ండు.
536 బాగుంది, నీవు వచుచ్ట ఆగిపోయినటుల్ కనబడుతుంది. మంచిది, మనము
అకక్డపారంభిదాద్ము.అదిసరియే.బహుశకొనిన్కష్ణములలో…మంచిది.

ఇపుప్డుమనముపారిథ్ంచుకొందాము.
537 తండివైన దేవా, నీ నుండి వచుచ్ ఒకక్మాట ఎంతో అరథ్వంతమైనది.
పర్భువా, పర్జలు దానిని చుదురు గాక. నేను యథారథ్ముగాయుండుటకు
పర్యతిన్ంచాను, నీ వాకయ్మును వారికి చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచాను. పర్భువా, నీ
సేవకునిపొరపాటల్ను కష్మించుము.నేనుఎనోన్పొరపాటుల్ చేసుత్నాన్నుపర్భువా.
నీ సేవకుని యొకక్ పొరపాటును డవదద్ని, నీకు పారథ్న చేయుచునాన్ను.
అయితే నీవు నీ వాకయ్ము వైపు డుము, దానినే నేను బోధించుటకు
పర్యతన్ము చేయుచునాన్ను. పర్భువా దానిని బటిట్ నీకు వందనములు. నా
హృదయమంతటితోనేనుసంతోషముగాయునాన్ను.పర్భువా,అదినాకుజీవము
కంటెఎకుక్వైనది.దానికొరకుఏసమయములోనైనానేనునాపాణముఇసాత్ను,
ఏలయనగాఅదిసతయ్మనినాకుతెలుసు.అదినీవాకయ్మైయునన్ది.
538 నా బుదిధ్లేని మారగ్ములను దయతో కష్మించుము, పర్భువా. అనేకసారుల్
నేను తమాషాగాహాసయ్ముగామాటాల్డతాను, నేనుదానిని తపప్క చేయ డదు.
పర్భువా, దానిని బటిట్ నేను సిగుగ్పడుచునాన్ను. నేను సరిగా ఆ రకమైన
కుటుంబము నుండి వచిచ్యునాన్ను. తండీ, దయచేసి నీవు దానిని
డవదుద్. నీకిషట్మైతే, నీ రకత్ములో దానిని కపప్ండి. అదే నీవు చేయాలని

నేను అడుగుచునాన్ను. నేను దానిని ఒపుప్కొనుచునాన్ను. నేను దానిని
ఒపుప్కొనన్పుప్డు,నీవుదాటిపోక,నీవుననున్కష్మించగలవు.
539 ఇపుప్డు నా పాపములను ఒపుప్కొనియునాన్ను. పర్జల యొకక్
పాపములు ఒపుప్కొనుచునాన్ను. దేవా, వారిలో పర్తి ఒకక్రిని కష్మించమని
పారిథ్ంచుచునాన్ను.
540 ఒక రకముగా మేము నడుచుటకు మేము పర్యతన్ము చేయుచునాన్మని,
పర్జలు తలంచకుందురు గాక. ఇపుప్డే నేను చెపిప్యునన్టుల్గా, అది
చివరి దినములలోని పరిశుదాధ్తుమ్డైయునాన్డు, ఆయన వాకయ్మునకు
సాకష్ మిచుచ్చునాన్డు.కాని, తండీ, నేను కేవలముమనిషిని, అది లెకక్కాదు. అది
నేను చెపిప్నటెల్తే, “అది అతని అనువాదమని, అతడుదానిని రిచ్ ఆలోచించేది
అదే అని,” వారంటారు. కాని, తండీ నీవు మాటాల్డి, అది సతయ్మైయునన్దని
రుజువు చేసేత్, అపుప్డు దానితో వెళుళ్టకు, వారు నీ మీదుగా దాటాలి, పర్భువా.
అపుప్డు అది నా అనువాదముగాయుండదు; అది నీదిగాయుంటుంది. పర్భువా,



84 పలుకబడినమాట

దానిని దయచేయుము. నేను నీయొకక్ సేవకుడనైయునన్టెల్తే, నా పాపములు
కష్మించబడియునన్టెల్తే,ఈపనికినీవుననున్పిలిచియునన్టెల్తే,అపుప్డు,దానితో
మాటాల్డుము,పర్భువా. నీవుదానినిదయచేసాత్వని, నేనుపారథ్నచేయుచునాన్ను.
పర్తిసథ్లములోయునన్రోగులను, పీడింపబడుచునన్వారినిసవ్సథ్పరుచ్ము,యేసు
నామములోనేనుపారిథ్సుత్నాన్ను.
541 ఆ సీత్తో ఆ బావి దగగ్ర నీవు మాటాల్డినపుప్డు, సరిగాగ్ అకక్డ నీవు
చేసియునన్టుల్గా, ఇపుప్డు నినున్ నీవు మాకు తెలియపరుచ్కొనండి.
ఆమెతోయునన్ ఇబబ్ంది యేమిటో నీవు చెపిప్యునాన్వు. ఆమె ఐదుగురు
భరత్లను కలిగియునన్ది. ఇపుప్డు, సాయంకాలపు సమయములో నీవు దానిని
చేసాత్వని వాగాద్నము చేసియునాన్వు. చివరి దినములలో దానిని చేసాత్వని నీవు
వాగాద్నము చేసియునాన్వు. నీవు అనాన్వు, “మనుషయ్ కుమారుని రాకడలోను
అది ఆలాగు జరుగును. లోతు దినములలో జరిగియునన్టుల్గా, ఆ పర్కారమే
మరలా జరుగును.” దేవుడు మానవ శరీరములో జీవి త్. ఆయన సంఘము
యొకక్ పములో మన మధయ్ పరిశుదాధ్తమ్గా కదులుచు, అవే చనలను
చేయుచునాన్డు. పర్భువా, దానిని సరిగాగ్ ఈ దినమున దయచేయుము. తండీ,
దయచేయవా?అలాగైతే,పర్తిఒకక్ దానిని చుదురుగాక,మరియుదేవుని
మహిమకొరకుపర్తిఒకక్ రకిష్ంచబడి,సవ్సథ్పడుదురుగాక.ఆమేన్.
542 ఇపుప్డు, కొనిన్ నిమిషములు బహు మరాయ్దగాయుండండి. నేను మీ
గమనమును పిలువబోవుచునాన్ను, సరిగాగ్ ఎంత నెమమ్దిగాయుండాలో అంత
నెమమ్దిగాయుండండి.
543 ఇపుప్డు నేను ఇకక్డయుండియునన్ సాథ్నమును మీరు నిశచ్యముగా
గర్హించారా? నేను ఇకక్డ దేవునియొకక్ వాకయ్మునుబోధించాను. [సమాజము
“ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] అదంత సతయ్మని నేను చెపాప్ను
[“ఆమేన్.”]యేసుఅనాన్డు,అదేమనగా, “నాయందువిశావ్సముంచువాడు,నేను
చేయుకియలుఅతడునుచేసాత్డు.”
544 ఇపుప్డు, మిముమ్ను ఒక పర్శన్ అడుగగోరుచునాన్ను. జాగర్తత్గాయుండండి,
మీరు “ఆమేన్” చెపుతారో లేదో, ఇపుప్డు యేసు, సవ్యముగా ఎవరిని
సవ్సథ్పరిచ్నటుల్ చెపుప్కొనలేదు. అది నిజము. ఆయన అనాన్డు, “అది నేను కాదు
అది నాలో నివసించుచునన్ తండియే, ఆ కారయ్ములను చేయుచునాన్డు.” అది
నిజమేనా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] యేసు అనాన్డు,
యోహాను 5:19లో, “నిశచ్యముగా, నిశచ్యముగా, పరి రణ్ముగా నేను మీతో
చెపుప్నదేమనగా, కుమారుడు తనకు తాను…” ఒక మనిషిగా ఆయన దేవుడు
నివసించిన ఆలయమైయునాన్డు. డండి? “తండి ఏది చేయుటకుమారుడు
చునో, అదేకానీ తనంతట తాను ఏదియు చేయనేరడు, ఆయన వేటిని

చేయునో,వాటినేకుమారుడునుఆలాగేచేయును.”మరొకమాటలో, “నేనుఏమి
చేయాలో తండి నాకు ఒక దరశ్నమును పిసాత్డు, మరియు సరిగాగ్ ఆయన
చెపిప్నదానినినేనుచేసాత్ను.”
545 ఒక దినమున, అకక్డ ఒక సీత్ యునన్ది, ఆమె పారథ్నా వరుసలోనికి
రాలేకపోయినదని కనుగొంటాము. ఆమె ఎనోన్ సంవతస్రముల నుండి,
రకత్ సాత్వము వాయ్ధిని కలిగియునన్ది. కాబటిట్, ఆమె తనలో తాను అనుకొని
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ఆయన వసత్మును తాకింది…ఆమె పేరులేనిది, ఆమె పేదది, ఒక చినన్ సీత్,
ఆమెకు డబుబ్లేదు, ఆ యాజకులతో ఆమె అకక్డ నిలబడలేకపోయింది.
ఆ యాజకులు అకక్డ నిలబడియునాన్రు, వారు నిలబడుటకు హకుక్లు,
సమసత్మునుకలిగియునాన్రు.కాబటిట్ అకక్డ ఆమెనిలబడలేకపోయింది,కాబటిట్
ఆమె చు ట్ పాకుకుం అకక్డకు వెళిళ్, ఆయన వసత్మును తాకింది. ఆమె
అనుకొనన్ది, “ఆయనసతయ్మునుజీవమునుతెసుత్నాన్డు, ఆయనదేవునియొకక్
వాకయ్మైయునాన్డని నేను నముమ్తాను, నేను ఆయనను తాకగలిగినటెల్తే, నేను
సవ్సథ్పడతాను.”
546 నీవు నముమ్చునాన్వా? ఆయన దేవుని యొకక్ వాకయ్మైయునాన్డని,
ఆ సీత్ నమిమ్న దానినే నీవు నముమ్చునాన్వా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని
చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] ఇపుప్డు, ఈ రోజున. “ఆయన మన పర్ధాన
యాజకుడైయునాన్డని, బైబిలు చెపుతుంది, ఇపుప్డే తినన్గా మన పర్ధాన
యాజకుడు,” నీవు దానిని నముమ్తావా? [“ఆమేన్.”] “ఆయన పునరుతాథ్నము
మరియు ఆరోహణము తరువాత, ఆయన ఆరోహణమైనపుప్డు, మనుషులకు
ఈవులను అనుగర్హించెను. మరియు ఇపుప్డు, మనము ఒపుప్కోలులపై
విజాఞ్పనలు చేయు , సరవ్శకిత్గల దేవుని యొకక్ కుడి పారశ్ మున
రొచ్ండియునాన్డు.” అది నిజమేనా? [“ఆమేన్.”] “ఆయన పర్ధాన

యాజకుడైయునాన్డు…” ఏమిటి? [“తాకబడవచుచ్ను.”] “తాకబడవచుచ్ను…”
ఏమిటి? “మన బలహీనత దావ్రా తాకబడవచుచ్ను.” ఇపుప్డు ఆయన ఒకే
రీతిగాయునాన్డనినముమ్చునాన్వా? [“ఆమేన్.”]
547 ఇపుప్డు, డు, నీవు ఇకక్డకు వచిచ్, దినమంతయు ననున్ముటిట్నపప్టికి,
ఒక రవవ్ంత భేదముచేయదు. నీవు ఏసోదరుడినైనా, సహోదరినైనాముటిట్నను,
అది ఏ భేదముచెయయ్దు. కేవలముచేతులుంచు కర్మములనీన్ అంతే. కాని నీవు
ఆయననుతాకినటెల్తే. నీవుచేయవలసినదంతాఅదియే.
548 డు,నీవుఆయననుఏదోకరమ్కాండగా,ముటిట్నటెల్తే,వారుచేసినటుల్, “ఓ,
గొపప్ బోధకుడు, ఆయన ఒక పర్వకత్.” అంటే, మంచిది, అపుప్డు ఆయన ఏమీ
చెపప్లేదు.
549 కాని ఆ చినన్ సీత్ ఒక నిరీణ్తమైన దానితో ఆయనను ముటిట్ంది; ఆమె
విశావ్సము. ఆమె ఆయన వసత్మును తాకింది, ఆయన అనాన్డు, “ననున్ ఎవరు
ముటాట్రు?”
550 అపుప్డుయుండియునన్టుల్గానే, ఆయన అదే పర్ధాన యాజకుడని బైబిలు
చెపుప్టలేదా,మన బలహీనతదావ్రాఆయనతాకబడవచుచ్నుఅని? [సమాజము
“ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] నీవు పారథ్నా వరుసలోయునన్పప్టికి,
లేనపప్టికి నీవు ఆయనను తాకవచుచ్ను. నీవు రోగివైయునన్టెల్తే లేక నీ
పియమైనఒకరు,రోగిగాయునన్టైతే,నీహృదయములోఏదైనాయునన్టెల్తే. నీవు
గౌరవముగా దేవుని ముందుకు వచిచ్ ఇలా చెపుతావా, “అకక్డ నిలబడియునన్
మనిషిని రిచ్ నాకు తెలియదు. అతడు ఒక చినన్ బటట్తల గల మనిషి.
ఆయన ఏమీ కాదు, కాని ఆయన ఏమి బోధించాడో అది సతయ్మైయునన్ది.
నీవు పర్ధానయాజకుడివైయునాన్వని ఆయన సరియైన విషయానిన్ చెపాప్డు.
నేను ఇపుప్డు నినున్ తాకగోరుచునాన్ను. ఆయన సతయ్ము చెపిప్నటెల్తే, ఆ
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వెనుక సీత్తో మాటాల్డినటుల్గా, అపుప్డు నాతో తిరిగి మాటాల్డుటకు ఆయన
పెదవులను వాడుకొనుము.” డండి, ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగాయునన్టెల్తే,దానినిచేయండి.అదిఆయననునినన్, నేడు,నిరంతరము
ఏకరీతిగాయునన్వాడుగాచేసుత్ంది.అదినిజమైనా? [“ఆమేన్.”]

మంచిది. పర్తి ఒకక్రు మీ సాథ్నములోయుండి, గౌరవముగా పారథ్న
చెయయ్ండి.
551 ఏమంటారు? [ఎవరో, “నేను కొనిన్ కారుడ్లను బయట కలిగియునాన్నని,
చెపుప్చునాన్రు.”—ఎడి.] [“ఇరవై-ఐదు బయటకు ఇచాచ్రా.”] నేను తిరిగి పదినే
కలిగియునాన్ను? [“పదునాలుగు.”]
552 పది, పదకొండు, పనెన్ండు, పద డు, పదునాలుగు, పదిహేను; పది,
పదకొండు, పనెన్ండు, పద డు, పదునాలుగు, పదిహేను, పదహారు,
పదిహేడు, పదెద్నిమిది, పందొమిమ్ది, ఇరవై, ఇరవై ఒకక్టి, ఇరవై రెండు, ఇరవై

డు, ఇరవై నాలుగు, ఇరవై ఐదు; వాళుళ్ మంచి వరుసను ఏరప్రచాలి.
మిముమ్లనుఎకుక్వకాలముమేముఇకక్డఉంచము.కాని,ఇపుప్డు…
553 [ఒకరు బెనాహ్ం సోదరుడితో మాటాల్డుచునాన్రు—ఎడి.] నీవు దానికి
హాజరవుతావా.అదిమంచిది…అదిమంచిది.

మనమంతా కలసి, వారిని తెచుచ్చుండగా, ఇపుప్డు చకక్గా ఆలపిదాద్ము.
కేవలమునముమ్ము.

కేవలమునముమ్ము, కేవలమునముమ్ము,
అనిన్ సాధయ్మే, కేవలమునముమ్ము;
కేవలమునముమ్ము…

ఏమిటినమేమ్ది?ఆయనవాకయ్ముమరియువాగాద్నము,దేనికొరకు?
కేవలమునముమ్ము, అనిన్ సాధయ్మే.

554 కొండమీద నుండి వ త్యుండగా, అకక్డ శిషుయ్లు నిలబడియునాన్రు.
వారు రఛ్ల కురర్వాడి విషయములో ఓడిపోయారు. పిలల్వాడి వైపు త్
తండి నిలబడి ఏడుసుత్నాన్డు. శిషుయ్లు వారి యుకుత్లనిన్టిని పర్యోగించారు,
కాని అది పనిచేయలేదు.యేసునడుచుకొం పైకి వచాచ్డు. వారిలోకొందరు
అనాన్రు, “ఆయనఅకక్డయునాన్డు.” ఎవరోయేసువైపు చించారు; సేవకుల
నుండి రముగా,యేసువైపు చించారు. అకక్డకే నేనుపర్జలనువేలుపెటిట్
పగోరుచునాన్ను,నావైపుకాదు,ఏదోసంఘమువైపుకాదు.కానియేసువైపు,

“ఆయనసమరుధ్డు,” అనాన్రు.
555 కాబటిట్ తండి పరుగెతుత్కొని వెళిళ్, ఆయన పాదముల మీద పడి, “పర్భువా,
నా బిడడ్పై కనికరము పుము, అనాన్డు. అతడు దయయ్ముతో విపరీతముగా
బాధపడుచునాన్డు. వాడు కృశించిపోవుచునాన్డు, నోటి వెంబడి నురుగలు
గర్కుక్ యుంటాడు. అతడు తిపుప్లలో పడతాడు,” రఛ్వాయ్ధి. అతడనాన్డు,
“నేను పర్తి చోటికి తీసుకొని వెళాళ్ను. నీ శిషుయ్లు సహితము అతనికి ఏమీ
చేయలేకపోయారు.”
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556 యేసు అనాన్డు, “నీవు నమిమ్నటెల్తే నేను చేయగలను, ఏలయనగా
నముమ్వానికిసమసత్ముసాధయ్మే.”

కేవలము…
నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగాయునాన్డు. అది అంతా ఇపుప్డే. పర్తి

ఒకక్ నెమమ్దిగాయుండండి.
…నమమ్ండి,
అనిన్ …(ఎలాటిసమయము!)
కేవలమునముమ్ము, కేవలమునముమ్ము,
అనిన్ సాధయ్మే, కేవలమునముమ్ము.

557 ఓ, దేవా, ఇకక్డ వాకయ్ము చు ట్ యుంచబడియునన్ది. సాయంకాలపు
వెలుగు పర్కాశించును గాక, పర్భువా దానిని సజీవముగా చేయుము, యేసు
నామములోపారథ్నచేయుచునాన్ను.ఆమేన్.
558 ఇపుప్డు, పర్భువైన యేసుకీసుత్ నామములో, ఆయన మహిమ కొరకు,
ఇకక్డయునన్పర్తిఆతమ్నునాసావ్ధీనములోనికితీసుకొనుచునాన్ను.
559 ఈపారథ్నా వరుసను నేను కిందకు శాను. ఆ పారథ్నా వరుసలోయునన్
ఒకక్రు డానేనుఎరిగినవారులేరు.వారంద ,పర్తిఒకక్ ,నాకుకొతత్వారే,
మీ ఇబబ్ంది, మీ గురించి నాకు తెలియదు. మీ చేతులను ఎతత్ండి, పారథ్నా
వరుసలోయునన్పర్తిఒకక్ .
560 ఇకక్డ శోతలలో ఎంతమంది నాకు కొతత్ వారుగాయునాన్రు, మరియు
మీ గురించి నాకు ఏమియు తెలియదు. వారు ఇకక్డ చేసుత్నన్టుల్గా మీరును
ఒకే అధికారమును కలిగియునాన్రు. నేను ఒకసారి ఒకే వయ్కిత్ని బయటకు
తీసుకొనుచునాన్ను.
561 ఒకక్ నిమిషము, ఇకక్డ, దీనిని చు ట్ తీసుకొని వెళళ్నియయ్ండి. [బెనాహ్ం
సోదరుడు మైకోఫోనును కదిలించారు—ఎడి.] ఇపుప్డు దీనితో మీరు
వినగలుగుచునాన్రా? [సమాజము“అవును,”అనిచెపుప్చునన్ది.]
562 ఈ సీత్ ఇకక్డయునన్ది. ఒక సీత్ మరియు పురుషుడు కలుసుకొనుచునాన్రు.
ఆమె ఎవరో నాకు తెలియదు, ఎనన్ ఆమెను డలేదు. ఆమె నాకు ఒక
కొతత్ వయ్కిత్. ఎనన్ నేను ఆమెను సియుండలేదు. ఆమెనాకుకొతత్ వయ్కిత్. ఒక
పరి రణ్మైనకొతత్ వయ్కిత్.
563 నేను వాకయ్ము యొకక్ ఆధారముపై మాతర్మే పనిచేయుచునాన్ను. ఆ
వాకయ్ముచెపిప్ంది, “మీరునాయందువిశావ్సముంచినటెల్తే, నేనుచేయుకియలు
మీరునుచేసాత్రు.”
564 మొనన్టి ఉదయమున, ఆ దరశ్నము తిరిగి వచిచ్నపుడు, వేలమంది
తరువాత, “నీవు ఎటు వెళిళ్నాయేసుకీసుత్యొకక్ తపిప్పోని సనిన్ధి ఎటు వెళిళ్నా
నీతోయుంటుంది,” అని చెపప్బడింది. నా హృదయమంతటితో గంభీరముగా
నేను నముమ్తాను, నేను మరలా మిముమ్ను డకపోయినటెల్తే, అది సతయ్మని
మీరు నముమ్చునాన్రా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] అది
సతయ్ము.
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565 ఇకక్డఒకసీత్యునన్ది,నేనుఎనన్ నాజీవితములోఆమెను సియుండ
లేదు.ఆమెపారథ్నాకారుడ్నుపొందినఒకసీత్యైయునన్ది.
566 సాధారణముగా ఇకక్డ కురర్వాడు ఏమి చేసాత్డంటే, అతడు ఇకక్డకు
వచిచ్నపుడు, ఈ పారథ్నా కారుడ్లనిన్టిని ఏకముగా పర్జలముందు కలిపివేసాత్డు.
ఎవరికైనా కోరిన వారికి అది ఎకక్డయునాన్ ఎకక్డ నుండియైనా పారథ్న కారుడ్
ఇసాత్డు. ఆ వరుస ఏ సంఖయ్ నుండి పారంభించబడుతుందో ఎవరికీ ఏమీ
తెలియదు. అందుచేత, “ఓ, ఇపుప్డు ఇకక్డ, నీవు నాకు కొంత ఇచిచ్నటెల్తే, నేను
నినున్ముందుపెడతాను,నిశచ్యముగానీవుఅకక్డయుంటావు,”అనిచెపప్లేడు.
అదిఅతనికేతెలియదు.ఎవరికీతెలియదు.
567 పరిశుదాధ్తుమ్డు ఎకక్డ నుండి “పిలవమని” చెపితే, అకక్డ నుండి తినన్గా
మేము పిలవటం పారంభిసాత్ము. కొనిన్సారుల్ నేను ఇకక్డ యునన్పుప్డు,
విశేషముగా,నేనుఎరుగనికొతత్వారినితీసుకొంటాను.
568 ఇకక్డ ఈ సీత్ నిలబడియునన్టెల్తే, అకక్డ ఏదో తపుప్యునన్ది. ఆమె
రోగి కావచుచ్. ఎవరో ఒక రోగిని ఆమె కలిగియుండవచుచ్. ఆమె అకక్డ
ఒక రోగినని చెపుప్కొం అకక్డ నిలబడియునన్ది. దేనినో బహిరగ్తము
చేయుటకు, ఆమె అకక్డ నిలబడియునన్ది. ఆమె ఆలాగునన్టెల్తే, ఏమి
సంభవిసుత్ందో గమనించండి. డండి? అది పర్యతిన్ంచబడుట డా,మీరు
సియునాన్రా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] అవునండి.

చనిపోయిన ఆమెను దావ్రము గుండా మోసుకొని వెళుళ్టను మీరు శారు.
డండి? కాబటిట్ ఇపుప్డు, అది సరియో, కాదో కనుగొనండి. డండి?

పర్యతిన్ంచి డండి,దానిని.
569 సేన్హితులారా, సంఘములో మనము ఆడుకొనుట లేదు. మనము
అంతయ్కాలములోయునాన్ము. ఫలము చెటట్పైన, పరిపకవ్మగుచునన్ది. అది
నిజము.పర్భువువచుచ్చునాన్డు.
570 ఆమె ఎవరో నాకు తెలియదు. ఆయనకు ఆమె తెలుసు. ఆయన ఆమెను
ఎరుగును. పర్పంచమనునది లేకమునుపు. ఆమె ఇకక్డ నిలబడియుంటుందని
ఆయనకు తెలుసు. ఏలయనగా, ఆయన అనంతుడు. అది నిజమేనా?
[సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] ఇపుప్డు ఆయన
అనంతుడైయుండి,దానినిఎరిగియుంటే,అపుప్డుఈసీత్ఎందుకుఇకక్డనిలబడి
యుంటుందోఆయనకుతెలుసు.అపుప్డు,దేవుడు…
571 యేసు ఈ మి మీద యునన్పుప్డు, దేవుడు ఆయనలో ఉనాన్డు.
బావి దగగ్ర ఆ సీత్తో మాటాల్డి, ఆమె ఇబబ్ంది ఏమిటో చెపిప్యునాన్డు.
అది ఏమైయునన్దో మన అందరికి తెలుసు. మనకు తెలియదా? ఆమె
అనన్ది, “అయాయ్, నీవు తపప్క ఒక పర్వకత్వై యుంటావు.” అది ఆమె యొకక్
మొదటి ఉచఛ్రణ. “ఇపుప్డు కీసుత్ అనబడిన మెసీస్యా, ఇకక్డయుండు
సమయమైయునన్దని మేము ఎరుగుదుము.” ఆయన వచిచ్నపుడు, ఆయన
చేయబోవునదిఆకారయ్మైయుంటుంది.
572 ఇపుప్డు, ఆయన “నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగాయునన్టెల్తే,” నేను
బోధించిన వాకయ్ము దావ్రా, సాయంకాలపు సమయములో ఆయన ఇకక్డ
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యుండి అదే కారయ్ము చేసాత్నని వాగాద్నము చేశాడు, అపుప్డు మనము
దానికొరకుఎదురు సుత్నాన్ము.అదికాదా?అదిమనముకాదా? [సమాజము
“ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] సంఘముయొకక్ పునరుతాథ్నముకొరకు
ఎదురు సుత్నాన్ము. ఇపుప్డు, ఆయనఈసీత్కి ఆమెకుచేసియునన్టుల్గాదానినే
చేసినటెల్తే,అదివాకయ్మునునెరవేరుచ్తుంది,అదినిజమేనా. [“ఆమేన్.”]
573 ఇపుప్డు, మేము ఒకరికి ఒకరము కొతత్వారము, ఆమె చేతిని
ముడిచియునన్ది. నేను ఆమెకును, ఆమె నాకును తెలియదు. నేను నా
జీవితములో ఎనన్ ఆమెను డలేదు. ఆమె ఒక కొతత్ వయ్కిత్, ఇకక్డ
నిలబడియునన్ది.ఆలాగుననేమీరును,బయటమీలోఅనేకులు.
574 ఇకక్డ రొచ్నన్ కొంతమంది పర్జలను నేను ఎరుగుదును. అనేకమంది
నాకు తెలియదు. ఇకక్డయునన్ శీర్మతి కాలిన్స్ నాకు తెలుసు. అది నిశచ్యము.
సహోదరి బెన్ యొకక్ భారయ్, సహోదరి, సహోదరుడు డాచ్; రిట్ సహోదరి,
సహోదరుడు డాచ్, ఆ చివరలోయునన్ సోదరుడు. మీలో కొంతమంది నాకు
తెలుసు, ఈ చు ట్. మీలో ఎకుక్వమంది నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే,
పరిచయముగాయుండటానికి ఇకక్డ నేనుఎకుక్వగావుండను.మనముఇకక్డ
కొతత్వారము.

కాబటిట్మీరుపారిథ్ంచండి.
575 నేను మీకు కొతత్వాడనైతే, సాయంకాలపు వెలుగు వచిచ్యునన్దని నేను
చెపుప్చునాన్ను. సాయంకాలపు వెలుగు, ఉదయపు వెలుగు వంటిదే. అదే
మరమ్యుకత్మైనదేవునిఫలమునునేనుబయలుపరుచ్తాను,ఆతమ్సంబంధముగా
మాటాల్డుచునాన్ను. అది నిజము. ఆ బావి దగగ్ర సీత్తో మాటాల్డినటుల్గానే నేను
నీతోమాటాల్డుచునాన్ను.ఆయనఅనాన్డు, “నాకుదాహమునకిముమ్.” డండి?
నేనుదానినేచెపుప్చునాన్ను.అదినేనుకాదు.అదిఆయనయైయునాన్డు.అయితే
నీవు ఇకక్డ దేనికొరకు నిలబడియునాన్వో, ఆయన నాకు బయలుపరిచ్నటెల్తే,
అపుప్డు ఆయనకు నీ జీవితముగురించి అంతా తెలుసు అని నీకు తెలుసుత్ంది.
ఆయన జరిగియునన్ దానిని చెపిప్నటెల్తే, అది సరియో కాదో నీకు తెలుసుత్ంది.
ఏమి జరిగియునన్దో ఆయన ఎరిగియునన్టెల్తే, ఆయన నీకు చెపప్గలడు.
నిశచ్యముగా అది ఏమైయుంటుందో, అపుప్డు నీవు ఆయనను నముమ్తావు.
ఇదివరకు సంభవించినది, ఆ వెనుక జరిగినది, దాని ముందు, వెనుక ఆదియు
అంతముఆయనబయలుపరిచ్నటెల్తే,దానినిసరిచేసుకొనుము.
576 ఆయన దానిని చేసినటెల్తే, సంఘము మీ హృదయమంతటితో ఆయనను
నముమ్తారా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] నేను
నముమ్తాను, నీవు నముమ్తావు, ఆయన దానిని చేసినా చేయకపోయినా. నీవు
ఇంక దానినినముమ్తావు,ఇదిఒకక్టిమాతర్మేదానినిబిగిసుత్ంది.
577 ఇపుప్డు, నేనుఆసీత్ వైపు సుత్నాన్ను, ఆమెఅభిషేకించబడుచునన్ది. ఆమె
నాకుఒకకొతత్వయ్కిత్యైయుండి,ఆమెగర్హింపుకలిగియునన్ది.
578 కానీ ననున్ ఒకటి మీకు ఇపుప్డు పనివవ్ండి. మీలో అనేకమంది ఆ
వేలాడుచునన్ చితర్మును సాత్రు. ఇపుప్డు, పైనయునన్ ఆ వెలుగుకాదు. అది
ఖచిచ్తముగా ఇపుప్డే నాకు మరియు సీత్కి మధయ్లో వేలాడుచునన్ది. నీవు దానిని
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డవా? ఒక విధమైన గోధుమ రంగు, పసుప పచచ్, పచచ్గాయునన్ వెలుగు,
మనము పిలుచునటుల్గా, అది తినన్గా సుడులు వేయుచునన్ది…అదే ఆమెకు
అను తినిసుత్ంది.
579 ఇపుప్డు, నేను ఒకటి మీకు పిసాత్ను. ఒక నిజమైన-తియయ్ని దీనమైన
అను తినీకు కలుగుతుంది. అది నిజమైతే, ఓ, సీత్, పర్జలు డగలుగునటుల్గా
నీ చేతిని ఎతుత్ము. [ఆ సహోదరి “అవును,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]
డండి? [“హలెల్ య.”] అది తినన్గా అకక్డ యునన్దని. ఆమె దాని నుండి

అను తిచెందకుండాయుండలేదు. డండి?
580 ఇపుప్డు, అది ఆమెపై బర్దద్లగుచునన్ది. నాకు తెలియదు, అది
ఆధారపడియునన్ది. అది దేవుడుగాయుండవలసియునన్ది. నాకై నేను దానిని
చేయలేను.దేవుడుదానినిచేయవలసియునన్ది.
581 అవును, ఆ సీత్ నిజముగా ఒక ఆపరేషన్ ను వాయిదాలో యుంచింది.
వైదుయ్డుఆమెతోచెపిప్నది ఒకటియునన్ది, “అది తపప్క ఆపరేషన్యైయునన్ది,”
కానీ ఆమె వైదుయ్ని యొదద్కు వెళుళ్టలేదు. అది నిజము. [ఆ సహోదరి, “లేదు.
యేసునావైదుయ్డు,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] అది ఒక కణితియైయునన్ది. ఆ
కణితి వెనున్ సకు కుడి పర్కక్నయునన్ది. అది నిజము. అది నిజమైతే నీ చేతిని
ఎతుత్ము,ఆపర్కారముపర్జలు డగలరు. [“అదినిజము.”]
582 ఇపుప్డునీవునముమ్చునాన్వా? [సమాజము“ఆమేన్,”అనిచెపుప్చునన్ది.—
ఎడి.] నీవుదానిని చుటలేదు, ( డు? డు?)కానీనీహృదయమంతటితో
అదిసతయ్మైయునన్దనినీవుదానినినముమ్చునాన్వు,మంచిది.మంచిది.
583 నీవంటావు, “బహుశా, నీవుదానినిఊమించావు, బెనాహ్ం సోదరుడా.” నీవు
దానినిఊహించలేవు.అదిఒకపదిలకష్లసారుల్పరి రణ్మైనది.
584 ఒకక్ నిమిషము, ఆమెను అకక్డ నిలబడనియయ్ండి, అది తినన్గా నా
యొదద్ నుండి వెళిళ్పోయింది. [ఆ సహోదరి “అవును,” అని చెపుప్చునన్ది.—
ఎడి.] ఇపుప్డు ఒకక్ కష్ణము దాద్ము, డండి, [“హలేల్ య.”] ఆమె
బాగుగాయునన్టుల్ కనబడుతుంది; కైసత్వురాలు. ఇపుప్డు, ఆయన ఇంకా ఏదైనా
చెపుతాడేమో, మనము దాద్ము. అవును, అది తిరిగి పైకి వచుచ్చునన్ది. [“ఓ,
లేదు.”] అవునండి, అవును. అది ఒక కణితి. దానిని వైదుయ్లు తొలగించాలి. అదే
ఆమెనుఇబబ్ందిపెటేట్ది.కానీఆమెదానికొరకునమమ్బోవుచునన్ది.
585 అది మాతర్మే కాదు. ఆమె ఇకక్డ వయ్కిత్ కాదు. ఆమెతో ఎవరోయునాన్రు.
అది ఆమె భరత్. అతడును బాధపడుచునాన్డు. అది నిజము. నేను ఆమె మనిషి
వైపు తినన్గా దరశ్నములో త్యుండగా, ఆ మనిషి ఇబబ్ంది యేమిటో,
దేవుడు నాకు చెపప్గలడని నీవు నముమ్తావా? [ఆ సహోదరి “అవును,” అని
చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] మంచిది, వెళిళ్ అతనిరాతిభోజనం చెయయ్మని చెపప్ండి.
అతని కడు బాధ అతనిని విడిచిపెటిట్ంది. కీసుత్ దానిని చేసుత్నాన్డని నీవు
నముమ్తావా? [“అవును.”] నీవు టెనెన్సీ నుండి వచాచ్వు [“అవును.”] నాష్ విల్
[“అవునండి.”] అది నిజము. శీర్మతి బింక్ లే, మంచిది. నీవు గృహమునకు
వెళుళ్ముసవ్సథ్తనొందుము,నీవు,నీభరత్,దేవుడుమిముమ్నుదీవించును.
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586 యేసుకీసుత్ను నీవునముమ్చునాన్వా? [సమాజముసంతోషించుచునన్ది—
ఎడి.] గతించిన దినములలో ఇకక్డయునన్ అదే యేసు, ఈ సాయంకాలపు
వెలుగు సంఘములో ఉనన్వాడు ఆయనే కాడా? ఆ సీత్ని పరీకిష్ంచండి, ఆమెతో
మాటాల్డండి, ఆ చెపప్బడిన సంగతులు సతయ్మో కాదేమో అడగండి. నీవు
నమమ్గలిగినటెల్తే. ఇపుప్డు ఆయన ఒకేరీతిగాయునన్ అదే కీసుత్ అని నీవు తృపిత్
చెందియునాన్వా? [“ఆమేన్.”] ఇపుప్డు, నీకు తెలుసా, నేను దానిని చేయలేను.
నేనుఒకమనిషిని,నేనునీసోదరుడను,ఆయనదేవుడైయునాన్డు.
587 మనము దాద్ము. తరువాత వయ్కిత్ ఇతడేనా? పారథ్నా వరుసలోయునన్ది
నీవేనా?మంచిది.
588 నిజానికి ఆ అభిషేకము, ననున్ బలహీనపరుసుత్ందని, నీవు గర్హించావా?
అది యేమిటో నాకు తెలియదు. ఆ చినన్ సీత్, యేసు యొకక్ వసత్మును
ముటిట్నపుడు, ఆయన అనాన్డు, “నాలో నుండి పర్భావము వెడలిపోయినదని
నేను గర్హించుచునాన్ను.” అది నిజమేనా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని
చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] దాని భావము, “బలము.” ఆయన బలహీనుడయాయ్డు.
దానికై అది, వాకయ్మునకే అది సంభవించినయెడల, వాకయ్ము పర్తయ్కష్మైనవారికి
ఏమి చేసుత్ంది? అది ఏమి చేసుత్ంది? దేవుని యొకక్ కుమారునికి ఆలాగు
చేసినయెడల, కృపదావ్రారకిష్ంచబడినపాపినైననాకుఅదినాకుఏమిచేసుత్ందో
డండి.అదిసరిగాగ్నాచు ట్ఈతకొడు యుంటుంది. డండి?

589 కానీ, ఇంక , ఆయనకు పాతినిధయ్ం వహి త్ ఇకక్డయునాన్ను. నేను
దీనమైన పర్తినిధిని. నాపాపములనిన్టి గురించి నేను పశాచ్తాత్పపడాడ్ను, కాబటిట్
నేను ఏమైయునాన్నో నా వైపు మీరు డవదుద్, కానీ ఆయన ఏమైయునాన్డో
ఆయనవైపు డండి,ఆమారగ్ములోమీరు డండి.
590 ఓ సీత్, ఇపుప్డు నేను నీకు కొతత్వాడను. ఈ సీత్ ఎవరో డా నాకు
తెలియదు. మనము ఒకరికి ఒకరము కొతత్వారము. అది నిజము. ఇపుప్డు
పర్భువైన యేసు, (నీవు నాకు తెలియదు, నేను నీకు తెలియదు), నాకు
ఏదైనను, ఇకక్డ నీవు ఎందుకొరకుయునాన్వో నాకు బయలుపరిచ్నటెల్తే, నీవు
చేసియునన్దిలేదానీవుచేయ డనిది, ఆమారగ్ములో,అపుప్డదిఒకవిశేషమైన
అదుభ్తముగాయుంటుంది. అది ఏదో వివరించబడలేనిది. ఒక అదుభ్తమనగా
అది వివరించబడలేనిది. ఎవరికైనాఅది తెలుసు. డండి? అది ఒక విశేషమైన
అదుభ్తముగాయుంటుంది.
591 ఇకక్డ చకాల కురీచ్లో, నరముల బలహీనతతోయునన్, కుంపటి మీద
పెటట్బడియునన్ సీత్ కంటే, అది ఎకుక్వైన అదుభ్తముగాయుంటుంది. “నీవు లేచి
నడువుము,” అని నేను చెపిప్నటెల్తే, ఇకక్డ నుండి ఆమె నడిచి వెళుతుంది,
పర్తిఒకక్ ఆమెను సి కేకలు పెడతారు. కానీ, మీరు డండి, నిజానికి
విశావ్సపుశకిత్, నమిమ్కదావ్రా,ఆమెలేచినడుచునటుల్చేసుత్ంది.
592 కానీ వెనుకకు వెళిళ్, ఎకక్డనుండో ఒక జీవితమును బయటకు తెచుచ్ట,
దానికంటే ఎకుక్వ తీసుకొంటుంది. అది దేవునిని మాతర్మే తీసుకొంటుంది,
అకక్డనీవు డగలవు,చెపప్గలవు.అదిసరియోకాదోనీకుతెలుసు.
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593 ఇపుప్డు, ఎకక్డో ఏదో సంభవించింది, ఇపుప్డు కనిపెటట్ండి. అది ఇకక్డ
నుండివెళిళ్పోయింది. అదిశోతలలోనికి, ఎకక్డికోవెళిళ్పోయినది. ఇపుప్డుఅది
వెళిళ్పోయినది.

ఒకక్నిమిషము,ఈసీత్తోమరలాననున్మాటాల్డనియయ్ండి.
594 ఇపుప్డు,చాలామరాయ్దగాయుండండి,గమనించండి.పారిథ్ంచండి,బయట
పారథ్న చేయు యుండండి. మీరు పారథ్న చేయాలని నేను కోరుచునాన్ను.
“పర్భువా, అది ననున్గాయుండనివవ్ండి.” కొందరు ఆ బయటపారథ్నా వరుసలో
లేనివారు,పారథ్నలోయుండండి,పారిథ్ంచండి.
595 మరలానేనునీతోమాటాల్డుచునాన్ను…మీవిశావ్సముకొరకు. డండి?
అదిఆసీత్కి జరిగించబడినటెల్తే, అది నీకునుజరిగించబడుతుంది. అది నీయొకక్
విశావ్సమైయునన్ది. డండి? దానిని జరిగించేది నీవే. అది నేను కాదు. అది
దేవునియందలినీవిశావ్సమైయునన్ది. డండి?
596 “ఓ, నేను ఆ సీత్ని అకక్డ కలుసుకొనబోవుచునాన్నని యేసు ఎనన్
చెపప్లేదు.” లేదు.
597 కానీ లాజరుయొకక్ పునరుతాథ్నము వచిచ్నపుడు, అదే ఆయనకు దేవుడు
చేయమని పించినది. డండి? దేవుడు అనాన్డు, “ రముగా వెళిళ్పో.”
ఆయన ఏమైయునాన్డో ఆయన రుజువు చేశాడు. ఆయన రముగా
వెళిళ్పోయాడు.మరలాఆయనతిరిగి వచిచ్నపుడు, “లాజరునిదించుచునాన్డు,”
అని అనాన్డు. ఆయన తిరిగివచిచ్, లాజరును సమాధిలోనుండి లేపాడు. అతడు
వెళిళ్పోయిన నాలుగు దినములకు, అతని ఆతమ్ను పిలిచాడు. అకక్డ నేను
బలహీనుడనయాయ్నని ఆయన ఎనన్ చెపప్లేదు. అది దేవుడు తన వరమును
వాడుచునాన్డు.
598 కానీ ఈ సీత్, ఆయనను తాకినపుడు, అది ఆ సీత్యే దేవుని వరమును
వాడుచునన్ది.

అదిఇకక్డఅదేకారయ్ము.అదిచేయుచునన్దినీవే.
599 ఈవేటాడుసమయములో…నేనుఎలుగుబంటిని శాను, ఆ వివిధమైన
సంగతులు, అవనిన్ ముందుగా చెపప్బడియునన్వి మరియుమాట వెంబడి
మాటనెరవేరియునన్ది.అదిదేవుడైయునాన్డు.అదిననున్ఇబబ్ందిపెటట్దు.
600 కానీ, పర్జలు దేవుని యొకక్ వరమును వాడుట ఆరంభించినపుడు, నీవు
దేవునియొకక్ పర్జా సేవకుడిగామారతావు, కారణము నీవు సరిగాగ్ మారగ్ములో
నినున్తటట్నియయ్వలసియునన్ది. డు?

అపుప్డు దాని దావ్రా నీవు ఆయనను తాకుతావు, తరువాత ఆయన తిరిగి
మాటాల్డును. డు?
601 అవును, ఇపుప్డు ఆ సీత్ దరశ్నములోనికి వచుచ్చునన్ది. ఆమె లోనికి
వచుచ్చునన్ది, దరశ్నములోనికి కదులుచునన్ది. ఆమెచు ట్ నీవు సుత్నన్టుల్గా
కనబడుచునన్ది. ఆ సీత్ వాయ్ధితోయునన్ది. ఆమె బాగా రోగిగాయునన్ది. ఆమె
ఒకక్టి, కడుపునొపిప్తోబాగాబాధపడుచునన్ది. అదినిజమైతేనీచేతినిఎతుత్ము.
నీవుఎనోన్ఇబబ్ందులనుకలిగియునాన్వు.అదినిజము.



వధువువృకష్ముయొకక్పునరుదధ్రణ 93
602 నీతో ఎవరోయునాన్రు, అది నీ భరత్యైయునాన్డు. అతడు
రోగిగాయునాన్డు. [ఆ సహోదరి, “అది నిజము,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]
నీ భరత్తోయునన్ ఇబబ్ంది ఏమిటో, దేవుడు నాకు దానిని బయలుపరచినటెల్తే,
ఆయనపర్వకత్గానీవుననున్నముమ్తావా?అతడుకనున్లలో,చెవులలోఇబబ్ందితో
ఎంతో హీనముగా బాధపడుచునాన్డు. [“అవును. అవును. దేవునికి మహిమ
కలుగునుగాక!దేవునికిమహిమకలుగునుగాక!”]అవునండి.
603 నీవుఎవరవోదేవుడుఎరుగుననినముమ్తావా? [ఆసహోదరి, “అవును,” అని
చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] నీవు ఎవరివైయునాన్వో నేను చెపిప్నటెల్తే, నేను ఆయన
పర్వకత్గా, ఆయన దీరఘ్దరిశ్గా నీవు నముమ్తావా? [“అవును.”] నీవు నముమ్తావా?
శీర్మతి రాబర్ట్ సన్, నీవు అలబామాలోని హంట్స్ విల్ నుండి వచాచ్వు. తిరిగి
వెళుళ్ము,నీభరత్ సవ్సథ్తనొందుము.
604 నీవు నముమ్చునాన్వా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]
“నముమ్వానికి సమసత్ సాధయ్మే.” నీవు నమమ్గలిగినటెల్తే, సరిగాగ్ నీసాథ్నమును
తీసుకొని,దేవుడుదానినిచేసాత్డనినముమ్,ఇపుప్డుసందేహించవదుద్. నీసవ్సథ్తను
దేవుడు నీకు దయ చేశాడని, నీ హృదయమంతటితో నముమ్ము. అపుప్డు నీవు
అడిగినదిపొందుతావు.
605 అయాయ్, మంచిది. అయాయ్ మనము ఒకరికి ఒకరము కొతత్వారమని
భావించుచునాన్ను. సీమోనుఅనుమనిషిదగగ్రకుయేసువచిచ్, అతనిసిథ్తినంతా
చెపాప్డు, అది సీమోనునుఅతనిహృదయమంతటితోనముమ్నటుల్ చేసియునన్ది.
అది నినున్ను ఆ పర్కారమే చేయనిసుత్ందా? [ఆ సహోదరుడు “అవును,” అని
చెపుప్చునాన్డు.—ఎడి.]అదిచేసుత్ంది.మంచిది,మనముకొతత్వారము.
606 ఇపుప్డు, దేవునికి సీత్ అని పురుషుడని వయ్తాయ్సము లేదు. ఆయన ఒకేరీతిగా
యునాన్డు.ఆయనదేవుడైయునాన్డు. డండి?
607 నీవు దానిని నముమ్తావా, (ఆ భావన ఇపుప్డు నీ చు ట్యునన్ది), ఇపుప్డు
ఆయన సేవకుడనైన నా దావ్రా, నీవు ఇకక్డ ఎందుకుయునాన్వో, నీ ఇబబ్ంది
ఏమిటో, అది ఏమైయునన్పప్టికీ, నా దావ్రా బయలుపరుచ్తాడని నముమ్తావా?
బాగుంది, అది సతయ్మో కాదో నీకు తెలుసు. మంచిది. ఆయన దయచేయును
గాక.
608 ఇపుప్డు, ఆ మనిషి దరశ్నములోనికి వసుత్నాన్డు, లేక ఆ దరశ్నము
మనిషిలోనికి వసుత్నన్ది. అతడు వాయ్ధి కొరకు ఇకక్డ లేడు. అతడు పరిశుదాధ్తమ్
బాపిత్సమ్మును వెదుకుచునాన్డు. అదే అతడు వెదుకుచునాన్డు. అయాయ్, అది
నిజము. అవునండి. నీవు ఇకక్డివాడవు కాదు, ఇండియానాలోని, సేమర్ నుండి
నీవు వచాచ్వు. వారు నినున్ “బిల్,” అని పిలుసాత్రు. ఇంటికి వెళుళ్ము,యేసుకీసుత్
నామములోపరిశుదాధ్తమ్బాపిత్సమ్మునుపొందుము.నముమ్ము.
609 ఓ సీత్, రముమ్. ఆయన పర్వకత్గా నీవు ననున్ నముమ్చునాన్వా? దేవుని
కుమారుడైన యేసుకీసుత్ జీవించుచునాన్డని నీవు నముమ్చునాన్వా? అది
సంభవించునటుల్ఆయనదానినిఅనుమతించుచునాన్డనినీవునముమ్చునాన్వా?
నీవుదానినినముమ్చునాన్వా?
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610 మనము ఎంతమందిని కలిగియునాన్ము? ఏమిటి? డండి, నేను మరి
ఎకుక్వగాబలహీనుడుగామారగోరుటలేదు.మంచిది.
611 లేదు.అదిఏమీకాదు;ఇకక్డనీవునీకొరకులేవు.నీవుఇకక్డమరొకరికొరకు
యునాన్వు. అదిమరొకరు,వారుఇకక్డ లేరు. ఆ వయ్కిత్తోయునన్ ఇబబ్ందిని నేను
చెపిప్నటెల్తే, నీవు సవ్సథ్తను అంగీకరించి, నమిమ్ తీసుకొని వెళతావా? అది కేనస్ర్.
వారుసవ్సథ్పడతారనినీవునముమ్తావా?అలాగైతే,యేసుకీసుత్నామములోవెళుళ్,
నముమ్ము.
612 మీరంద నముమ్తారా? [సమాజము“ఆమేన్,”అనిచెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]
పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ అభిషేకమును నీవు నముమ్చునాన్వా? [“ఆమేన్.”] ఆయన
ఆశచ్రయ్కరుడుకాడా?[“ఆమేన్.”]నీవునముమ్చునాన్వా? [“ఆమేన్.”]మంచిది.
613 ఇపుప్డు, మనము ఎంతమందిని కలిగియునాన్ము? సాధారణముగా
ఇదద్రు లేక ముగుగ్రు, ఒక రుజువైయునన్ది. [కొంతమంది “ముగుగ్రిన్,” అని
చెపుప్చునాన్రు.—ఎడి.] ఏమంటారు? [ఎవరో “నీవునలుగురిన్ కలిగియునాన్వు”
అని చెపాప్రు.] నలుగురా? [“అవును.”] అకక్డ ఐదవ వయ్కిత్ నిలబడియునాన్డా?
మంచిది.
614 యేసుకీసుత్ దేవునియొకక్ కుమారుడని, ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగాయునాన్డని,మనహృదయమంతటితోనముమ్దాము.
615 ఆబిడడ్కొరకునీవుఇకక్డయునాన్వు.ఆబిడడ్యొకక్ఇబబ్ందిఏమిటోదేవుడు
నాకుబయలుపరిచ్నటెల్తే, దేవుడుదానినిసవ్సథ్పరుచ్తాడని నీవునముమ్చునాన్వా?
ఆ చినన్వాడు పర్మాదకరమైన గుండె జబుబ్ను కలిగియునాన్డు. అది నిజము.
ఆ చినన్ బిడడ్ ఇకక్డిది కాదు, అది వేరే నగరములోనుండి వచిచ్యునన్ది. వేరే
రాషట్ము నుండి వచిచ్యునన్ది. ఆ బిడడ్ ఎకక్డ నుండి వచిచ్యునన్దో, దేవుడు
నాకు చెపప్గలడని నీవు నముమ్చునాన్వా? నీవు నమిమ్, సవ్సథ్తనొందుతావా?
తిరిగి కెంటకీక్లోని, పాంక్ లిన్ కు తీసుకొని వెళుళ్ము, అవును, అమామ్, నీ
హృదయమంతటితో నముమ్ము. నీవు నమిమ్నటెల్తే, నీవు చేయవలసినదంతా
అదియే.
616 ఒకక్ కష్ణము ఇకక్డకు రముమ్. ఆ చెడును నేను ఖండించుచునాన్ను.
యేసుకీసుత్నామములోమరణమువెళిళ్పోయి,జీవమువచుచ్నుగాక.

“వారురోగులమీదచేతులనుఉంచినపుడు,వారుసవ్సథ్తనొందుదురు.”
నీవు వెళిళ్ భుజించగోరుచునాన్వా? ఆయన నినున్ బాగుచేసాత్డని

తలంచుచునాన్వా?వెళుళ్ము,అదినినున్విడిచిపెటిట్యునన్ది.ఆమేన్.
617 ఆ సీత్ సంబంధమైనవాయ్ధి నినున్ విడిచిపెటట్బోవుచునన్దని నముమ్చునాన్వా?
మంచిది.నీకురీచ్లోనికివెళిళ్, “పర్భువా,నీకువందనములు,”అనిచెపుప్ము.

అయాయ్,నీవుఎలాఉనాన్వు?ఓ,ఆదయయ్ము,ఆసత్మా!
618 ఒకక్ కష్ణము,ఇపుప్డుఒకక్ కష్ణము.ఏదోతపుప్జరిగింది…ఏదోతపుప్లోనికి
వెళళ్లేదు; సరిగానే వెళిళ్ంది. ఇపుప్డు, ఆలాటిదే, ఆ మనిషిని ఆ సమయములో
పటుట్కొనన్ది. అది ఏమైయునన్దో మరలా ననున్ డనివవ్ండి. ఇపుప్డు నావైపు
డు.ఏదీచెపప్వదుద్. ఒకక్ కష్ణము.
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619 అది ఒక నలల్జాతి మనిషి, అకక్డ రొచ్ని, నా వైపు సుత్నాన్డు.
రోగిగాయునన్ ఒకరిని అతడు కలిగియునాన్డు. అది నిజము. ఆసత్మా మరియు
శావ్సకోశ వాయ్ధిని కలిగియునాన్డు. అది నిజము. నీవు ఆయననుతాకావు. నీవు
ఇకక్డవాడవుకాదు. అయాయ్, నీవు రుప్నుండి, ఉతత్ర రుప్ నుండి వచాచ్వు.
నీవుఈ వైపున, య్యార్క్నుండి వచాచ్వు. అవునండి. అది నిజము. నీ పేరు శీర్.
హంట్.ఇపుప్డునీవునముమ్చునాన్వా?మంచిది,అయాయ్.అదిబాగుంది.
620 నీ పర్కక్న రొచ్నన్ది, నీ సేన్హితుడు, పారిథ్ంచుచునాన్డు. అయాయ్! దేవుని
యొకక్పర్వకత్గానీవుననున్ నముమ్చునాన్వా? [సోదరుడుకోల్మెన్నిశచ్యతతో
సమాధానం చెపాప్డు.—ఎడి.] నీవు అతనితో ఇకక్డికి రముమ్. నీ పేరు కోల్
మెన్. [“అవును.హలేల్ య!”] నీవు తండికొరకుపారిథ్ంచుచునాన్వు. [“అవును.”]
ఆయనకు పకష్వాతము వచిచ్ంది. అది యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.
[“హలేల్ య.”]నముమ్ము.వెళుళ్,ఇపుప్డునముమ్,అదినినున్విడిచిపెడుతుంది.
621 నీవు నరములతో డిన కడుపు బాధను కలిగియునాన్వు, అది నినున్
ఇబబ్ందిపెడుతుంది. అది నిజమేనా? వెళిళ్, భోజనము చెయియ్. పర్భువైన
యేసు నామములో, ఆయన నినున్ సవ్సథ్పరచియునాన్డని నముమ్చునాన్వా?
వెనుకకు వెళిళ్, “పర్భువైన యేసు, నీకు వందనములు,” అని చెపుప్ము. నీ
హృదయమంతటితోనముమ్ము.
622 నీవు నరముల బలహీనతతో ఇబబ్ంది పడుతునాన్వు, అంతా
కలవరముగాయుంటావు. నీ హృదయమంతటితో నముమ్ము. వెనుకకు వెళుళ్,
సవ్సథ్తనొందుము.
623 నరముల బలహీనత. నీ హృదయమంతటితో నముమ్ము. దేవుడు నినున్
బాగుచేసాత్డనినముమ్,ఆయనదానినిచేసాత్డు.ఒకక్రవవ్ంతఅనుమానించవదుద్.
624 నరముల బలహీనత, గుండె జబుబ్. యేసుకీసుత్ నినున్ బాగుచేసాత్డని
నముమ్చునాన్వా?యేసునామములోసవ్సథ్తనొందుము.
625 నరముల బలహీనత, కడుపు జబుబ్, కడుపులోని గాస్ ను బటిట్ ఆహారము
పులల్గా మారుతుంది, కలవరముగా యునాన్వు. వెళుళ్, నీ హృదయముతో
సందేహించవదుద్. అది నినున్ ఎంతమాతర్ము ఇక బాధించదు, అది
నెరవేరుతుంది.
626 నీ వెనున్ నినున్ బాధిసుత్ంది. నీ హృదయమంతటితో నీవు నముమ్చునాన్వా?
అలాగైతేవెళుళ్,దానినుండియేసునినున్బాగుచేశాడు.
627 ఒకక్ కష్ణము, ఒకక్ నిమిషము, ఆగండి. ఇపుప్డు ఏదో సంభవించింది.
ఈ సీత్ కొతత్ వయ్కిత్. ఈ వెలుగు ఎంతో వేగముగా ఆమె చు ట్ తిరిగింది,
తరువాత వెళిళ్పోయింది; తినన్గా తిరిగి వెనుకకు వెళిళ్పోయింది. ఏదో
సంభవించియునన్ది. ఒకక్ కష్ణము. అది ఒక నలల్ జాతి మనిషి. అతడు ఒక
నలల్ జాతివాడని నేను నిశచ్యించుచునాన్ను. కారణము ఒకక్ నిమిషము, అది
వచిచ్యునన్ది,అదిఇకక్డయునన్ది (బిలీల్,వెనుకకువెళుళ్.)అదిఇకక్డయునన్ది.
628 ఇకక్డ రొచ్నన్ది నలల్జాతి మనిషేనా. నీవు డా వెనున్పోటుతో
బాధపడుచునాన్వు. అదినిజము.నీవునాకుకొతత్వాడవు. నేనునీకుకొతత్వాడను.
కానీ ఆ వెనున్పోటు కంటే శేషఠ్మైనది నీకు అవసరము, నీ హృదయమును
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కీసుత్కు ఇముమ్, ఒక కైసత్వుడవుకముమ్. నీ రకష్కుడిగా ఆయనను అంగీకరిసాత్వా?
నీవు ఒహియో నుండి వచాచ్వు, అది నిజము. ఒహియో, తిరిగి వెళుళ్,
సవ్సథ్తనొందుము. యేసుకీసుత్ నీ పాపములను కష్మించును. నీవు ఇంటికి
వెళుళ్ము,సవ్సథ్తనొందుము.ఇపుప్డుఅంతాసమాపత్మైనది.ఇపుప్డునీవుఇంటికి
వెళళ్వచుచ్. నీహృదయమంతటితోనముమ్ము.
629 మంచిది, సహోదరీ, రముమ్. నరముల బలహీనత, ఎనోన్ ఇబబ్ందులు,
చింతతోయునాన్వు. దేవుడు నినున్ బాగుచేసాత్డని నీ హృదయమంతటితో
నముమ్తావా? నీ కురీచ్లోనికి వెళిళ్, “పర్భువైన యేసు, నీవు చేసిన దానంతటిని
బటిట్, నీకువందనములు,”అనిచెపుప్.
630 ఆ సరవ్శకిత్గల దేవుడు, నినున్ బాగుచేసి, నీ వెనున్ను, నీ తర్పిండముల
వాయ్ధిని బాగుచేసాత్డని నీవు నముమ్చునాన్వా? తినన్గా నీ దారిని ఆనందించుచు
వెళుళ్, “పర్భువైనయేసు,నీకువందనములు,”అనిచెపుప్.
631 కుమారుడా, నీవు నముమ్చునాన్వా, నినున్ ఆయన బాగు చేయును?
“పియమైనదేవా,నీకువందనములు,”అనిచెపుప్,దేవునిసుత్తి త్వెళుళ్ము.
632 సహోదరీ,ఇపుప్డునీహృదయమంతటితోనముమ్చునాన్వా?అలాగైతేవెళుళ్,
యేసుకీసుత్ నినున్బాగుచేయును.
633 ఒకక్ కష్ణము. లేదు, అది ఆమెకాదు, ఒకక్ నిమిషము. అది అకక్డయునన్ సీత్
కాదు.ఒకక్ కష్ణము.ఒకక్ కష్ణముసరిగాగ్.
634 నీళుళ్ చిందుచునన్టుల్ సియునాన్ను. ఇకక్డ ఎవరో సముదర్మునుదాటి
ఇకక్డకు వచిచ్యునాన్రు. అది ఒక సీత్, ఆమె హాలెండ్ నుండి వచిచ్ంది. ఆమె
ఎకక్డయునన్ది?అకక్డేయునన్ది.మంచిదిసహోదరీ,నీవుసవ్సథ్తకొరకు,ఎంతో
రమునుండి వచిచ్యునాన్వు. ఆయన పర్వకత్గా నీవు ననున్ నముమ్చునాన్వా?

[ఆ సహోదరి “ఓ, అవును,” అని చెపుప్చునన్ది.—ఎడి.] నీవురొముమ్పడిశెముతో,
నరముల వాయ్ధితో బిగుసుకొనుటతో బాధపడుచునాన్వు. యేసుకీసుత్ నందు
విశావ్సముంచుము, నీ పర్జలకు వరత్మానమును తీసుకొనివెళుళ్ము. పర్భువు
నినున్ దీవించునుగాక. అది నినున్ విడిచిపెడుతుంది, వెళిళ్ సవ్సథ్త నొందుము.
ఆమేన్.

నీవునముమ్చునాన్వా? [సమాజము“ఆమేన్,”అనిచెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]
635 ఇకక్డ, వెనుక ఒక సీత్ రొచ్నియునన్ది, తినన్గా వెనుక. ఆమె పితాత్శయపు
వాయ్ధితోబాధపడుచునన్ది. ఓ, ఆమెదానినుండి తపిప్ంపబడబోవుచునన్ది, దేవా
నాకుసహాయముచేయుము.ఆమెఇండియానాపొలిస్నుండివచిచ్యునన్ది.ఓ,
సీత్, నీవు ఎకక్డయునాన్వోఅకక్డ నిలబడుము.అకక్డే నీవునాన్వు. ఆమెపేరుగిల్
బర్ట్.యేసుకీసుత్నామములోసవ్సథ్తనొందుము.
636 మీరంద మీ హృదయమంతటితో నముమ్చునాన్రా? [సమాజము
“ఆమేన్,”అనిచెపుప్చునన్ది.—ఎడి.]యేసుమృతులలోనుండిలేచియునాన్డా?
[“ఆమేన్.”] ఆయననినన్, నేడు, నిరంతరముఒకేరీతిగాయునాన్డా? [సమాజము
ఆనందించుచునన్ది.] నేను సహోదరి కెలీల్ కొరకుపారిథ్ంచుచుండగా,మీరుఒకరి
మీదఒకరుచేతులుంచిపారిథ్ంచండి.
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637 పర్భువైన యేసు, నీ పరిశుదధ్మైన శకిత్, సంఘములోనికి ఇపుప్డు
వచిచ్యునన్ది! అది దీని గుండా తుడిచివేసి, మా సహోదరి పాణమును
కాపాడునుగాక, పర్భువా. ఆమె కోరుకొనన్ గొపప్ సవ్సథ్తను ఆమెకు ఇముమ్,
పర్భువా.ఇకక్డనీపర్జలనుసవ్సథ్పరుచ్ము.నీకుమహిమతెచుచ్కొనుము.పర్భువా,
దానినిదయచేయుము.
638 ఇకక్డపర్జలు,ఒకరిమీదఒకరుహసత్ములనుఉంచియునాన్రు.
639 సాతానా…

ఇపుప్డు, మేము చేతి రుమాళుళ్ యొదద్కు వసుత్నాన్ము; యేసుకీసుత్
నామములో, పర్తీ ఒకక్ సవ్సథ్పడుదురుగాక. పర్భువా, చనలను
వెంబడింపచే త్ నీవాకయ్మునురుజువుచేయుము.
640 ఇపుప్డు, సాతానా, దయయ్పు పకిష్, నీవు ఓడిపోయావు. మీ ఆచారముల
దావ్రా మీరు మోసగించిన దేవుని కుమారుడిని ఆయన పునరుదధ్రిసాత్నని
చెపిప్యునాన్డు. సాయంకాలపు వెలుగులు పర్కాశించుచుండగా, ఆయన
సంఘమును దాని యొకక్ మొదటి సిథ్తికి దానిని పునరుదధ్రిసాత్నని ఆయన
వాగాద్నము చేశాడు. మేము దానిలో జీవించుచునాన్ము. పునరుదధ్రించుటకు,
మేముహకుక్ను కలిగియునాన్ము, మేముమాఉతత్రవాదిని,మానాయ్యవాదిని,
మా పర్ధాన యాజకుడిని కలిగియునాన్ము, మేము దావాను అమలుచేసాత్ము.
నీవు దీరఘ్కాలము వారిని పటుట్కొనియునాన్వు. నీవు ఇక ఎంతమాతర్ము
దానిని చేయలేవు. యేసుకీసుత్ నామములో, ఆయన పునరుతాథ్న శకిత్ దావ్రా,
ఇకక్డయునన్ పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా. నీకు ఆజాఞ్పించుచునాన్ము; శోతలలోనుండి
బయటకురా! [సమాజముగొపప్గాసంతోషించుచునన్ది—ఎడి.] 
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