
ఈయనఎవరు?

 సహోదరుడా, దీవించబడుదువు గాక. పర్భువు యొకక్ గృహమునకు
రావడం చాలా ఆనందంగా ఉనన్ది.

2 నేను కొంత కాలం కితం ఒక లేఖనానిన్ చదువుచుంటినని, నేను
అనుకొనుచునాన్ను, మరియు అది ఇటుల్ చెపెప్ను యేసు యె షలేమును
సమీపించినపుప్డు, ఆ శిషుయ్లు వారి కనున్లెతిత్ మరియు రానన్ ఆ
పరిశుదధ్ పటట్ణమును చిరి, మరియు వారు సంతోషించు ఇటల్నుటను
పారంభించిరి, అదేమిటనగా, “ఇపుప్డు రాజయ్ము పునరుదధ్రించబడును.”
3 మరియు ఈ ఫలానా వయ్కిత్ ఇటీవల పాలాసీత్నాను సందరిశ్ంచినదాని రిచ్
చెపుప్చుండెను, లేదా మాటాల్డుచుండెను, మరియు ఆయన చెపిప్నది ఏమిటనగా
ఇపుప్డు పర్జలు, గత సంవతస్రంలో, ఎటువంటి ఒక చోటుకు వచుచ్చుండిరనగా,
వారు ఆ లోయ నుండి పైకి వచిచ్ మరియు ఆ మలుపు చు ట్ డగా, అది యేసు
మరియు ఆ శిషుయ్లు ఆ కాలములో ఉనన్టువంటి అదే దారియైయునన్ది, మరి ఆ
పటట్ణమును వారు సినపుప్డు, వారు ఏడవ్టం మొదలుపెటిట్రి.
4 మీకు తెలుసా, ఆ దినములలో, రాజయ్ము పునరుదధ్రించబడుతుందని, ఆ
శిషుయ్లకు అనిపించుటకు, ఏదో ఉనన్ది, అని—అని నేను నముమ్చునాన్ను.
5 మరియు ఇపుప్డు దాదాపు సమయమైనది. మరియు ఆ రాజయ్ము మరలా
పునరుదధ్రించబడుటకు దాదాపు సిదధ్ముగా ఉనన్టుల్, పర్జలపై అటువంటి
అను తి ఉండియునన్దని నేను నముమ్చునాన్ను.
6 మన ఆశీరవ్దించబడిన కాపరి, మరియు దయగలవాడైన సహోదరుడు
నెవిల్, ఈ ఆలయము వదద్ ఇంకొనిన్ రా లలో, రానునన్ ఉజీజ్వ టముల
కొరకు పర్యతిన్ంచుటను రిచ్, దాని విషయమై పారిథ్ంచుటను రిచ్,
ఇంతకుముందే నాతో మాటాల్డినాడు. మరియు అదొక ఆశీరావ్దకరమైన
విషయముగా ఉంటుందని నేను అనుకునాన్నని, నేను అతనితో చెపాప్ను.
7 మీరు ఊరకే అనేక ఉజీజ్వములు కలిగియుండలేరు. మరియు చాలాసారుల్
ఒక ఉజీజ్వమును రిచ్ మనము తపుప్డు అభిపాయమును కలిగియుంటాము.
ఒక ఉజీజ్వము అనగా కొతత్ సభుయ్లను తీసుకువచుచ్ట కొరకు కాదు, కానీ అది
మనం ఇదివరకే కలిగియునన్దానిని ఉజీజ్వింపజేయుటకైయునన్ది. మరియు
నేను…
8 నేను దీనిని చెపుప్టకు ఇషట్పడుచునాన్ను, ఎందుకనగా నేను దానిని నా
హృదయాంతరంగము నుండి చెపుప్చునాన్ను. అదేమిటనగా ఎంతో కాలంగా
ఉనన్దానికంటే ఆలయము చు ట్ ఒక భినన్మైన అను తిని నేను కనుగొనడం
పారంభమైనది, అది చాలా కాలం కితం ఉనన్టువంటి, ఒక లోతైన ఆతీమ్య
సప్రశ్యొకక్, ఒక—ఒక అను తియైయునన్ది; మరది సిథ్రపరిచేదైయునన్ది,
మరియు అది ఒక నిజమైన పునాదిని కలిగియునన్ది. మరియు దేవుడు ఈ చినన్
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సంఘమును ఆశీరవ్దించునని నేను నముమ్చునాన్ను, మరియు…?…మరలా
దానియొకక్ శకిత్లో.
9 మరియు భవనము యొకక్ పని కొనసాగుటను నేను సుత్నాన్ను, మరియు
అదొక గొపప్ కారయ్మని నేను తలంచుచునాన్ను. ఏలయనగా తొందరగానో లేక
ఆలసయ్ంగానో, వృదుధ్లమైన మనము కవచమును తీసివేసి మరియు దానిని తిరిగి
మన పిలల్లకు అందజేసి, మరియు ఆ బంగారపు మెటల్పై నడువబోవుచునాన్ము.
10 ఇపుప్డు ఈ మధయ్నే, నేను యాభై సంవతస్రాల వయసుస్ అనే, ఆ సగం-

రపు గీతను దాటాను. నేను దానిని అసలు గర్హించలేకునాన్ను. కిస్ మైసన్ర్
కొరకు కిరాణా సామాగిని రవాణా చేసుత్నన్పప్టి నుండి ఎంతో సమయము
కాలేదని అనిపించుచునన్ది, అది దాదాపు పదెద్నిమిది, పదహారు, పదెద్నిమిది
సంవతస్రాల వయసస్పుప్డైయునన్ది. అయితే ఎంతో గడిచిపోయినది. అది
కేవలము ఇకక్డ మనకొక నిలవరమైన పటట్ణము లేదని పించుచునన్ది,
అయితే ఒకటి రావలెనని మనము కనిపెటుట్చునాన్ము. మరియు ఆ పటట్ణానికి
దేవుడే నిరామ్ణకుడైయునాన్డు, మరియు అకక్డ ఎనన్టికీ అంతము ఉండదు.
11 ఈ ఉదయము, మాతృదినోతస్వము అను అంశముపై నేను
మాటాల్డుచుండగా, తలిల్ని నిజంగా ఆమెను, ముడతలతో, చంకకరర్లతో, లేదా ఒక
పాత చకాల కురీచ్, లేదా చేతి కురీచ్, వీటనిన్ంటితో, మరియు ఆమె పర్కక్న ఒక చినన్

లతొటిట్తో, వృదాధ్పయ్ములో ఉనన్టుల్ పించుటకు పర్యతిన్ంచుట లేదు గానీ;
తలిల్ని పునరుతాథ్నములో, తిరిగి ఆమెయొకక్ యౌవవ్నములోకి పునరుధధ్రించబడి,
పర్కాశించుచు, నిలబడిన ఒక రాణివలె పించుచునాన్ను. నేను నా తలిల్ గురించి
ఆ విధంగా ఆలోచించుటకు ఇషట్పడతాను. ఆమె ఈనాడు ఉనన్టుల్, వృదుధ్రాలిగా
ఆమె ఉండుటను రిచ్ ఆలోచించుటకు నేను ఇషట్పడను. వచుచ్చునన్ దాని రిచ్
ఆలోచించుటకు నేను ఇషట్పడతాను. మరియు మీరు డా మీ తలుల్ల రిచ్ ఆ
విధంగానే భావించుదురని నేనెరుగుదును. ఆమె తన హృదయములో ఉనన్
పర్కారముగా మీరు ఆమె రిచ్ తలంచుదురు. అనేకమైన…కవి చెపిప్నటుల్,
“జీవితం ఆమెకి అంత సులువుగా ఏమీ లేదు, కానీ కేవలం మీ కొరకు ఏదైనా
చేయడానికి, ఆమె మరలా దానంతటిని జీవిసుత్ంది.” కావున ఆమె నితయ్ము మీతో
జీవించగలుగునటుల్ దేవుడు ఒక మారగ్మును కలుగజేయబోవుచునాన్డు. కాబటిట్
దాని విషయమై నేను ఆనందిసుత్నాన్ను.
12 నేను ఈ ఉదయం, ఈ పర్కటనను ఎందుకు చేసానో, నాకు తెలియదు,
అదేమనగా పర్భువు చితత్మైతే, ఈ రాతి నేను దీనిపై, మాటాల్డుదునని చెపాప్ను:
ఈయన ఎవరు? దానిని నేను ఎలా చేయుదునో నిశచ్యంగా నాకు తెలియదు.
అయితే నేను దాదాపు ఒక గంట పది నిమిషాల కితం వరకు మధాయ్హన్మంతా,
ఇంట వ్ లతో తీరికలేకయునాన్ను, మరియు పర్తేయ్కమైన మరియు—
మరియు అతయ్వసర ఫోనుల్ వచిచ్యునన్వి. నేను వాటిని అందుకోలేకపోయాను.
13 మరియు మీరు డాకట్ర్ శాయ్మ్ కొరకు పారిథ్ంచుటను
కొనసాగించవలయునని నేను కోరుచునాన్ను. అతడు—అతడు
కోలుకుంటునాన్డు, మరియు మనము కృతజుఞ్లమైయునాన్ము. మరియు
డాకట్ర్ బాలిడ్ న్ మరియు శీర్మతి. బాలిడ్ న్ ఇరువురు కోలుకుంటునాన్రు. వారు
బాగవుచునాన్రు.
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14 ఈ మధాయ్హన్ము, మీ పారథ్నా పటిట్కలో ఒక కొతత్ వయ్కిత్ని పెటట్వలసిందిగా నేను
కోరుచునాన్ను. అది ఇకక్డ మందులు ఇచేచ్వాడైన, హాయ్రీ లీస్. హాయ్రీ నాయొకక్
వయ్కిత్గత సేన్హితుడు. మరియు నాకతడు తెలిసినంతవరకు, ఈ మధాయ్హన్ము,
అతని ఆతమ్ రకష్ణ కొరకు తన సహోదరుడు పారథ్న వినన్పమును చేయువరకు,
అతడొక కైసత్వుడని నేను అనుకునాన్ను. సహోదరుడు మైక్ ఈగన్ తీసుకొని
వచెచ్ను…ఇకక్డునన్ మన ధరమ్కరత్, ఆ వారత్ను తీసుకువచెచ్ను. మరియు ఆ
ఆసుపతిలో, హాయ్రీ ఒక తీవర్మైన పరిసిథ్తిలో ఉనాన్డు. అతడు నా రిచ్ అంతగా
ఆలోచించాడని నాకు తెలియదు; కానీ, ఈ మధాయ్హన్ము, అతడు తన సొంత
సంఘకాపరిని, లేదా అతడు ఎకక్డికైతే వెళాత్డో ఆ సంఘముయొకక్ కాపరిని
తోసివేసి, మరియు అతనిని చుటకు ననున్ రమమ్ని కోరెను. మరియు నేను వెళిళ్
అతడిని డగోరుచునాన్ను. కావున, హాయ్రీ కొరకు పారిథ్ంచండి.
15 ఈ రాతి, జారీజ్య నుండి, నా సేన్హితులైన, సహోదరుడు వెల్ష్ మరియు
అతని కుటుంబము, ఇకక్డ ఉనాన్రని గురిత్ంచుటను బటిట్, మనము ఇకక్డ
ఆనందించుచునాన్ము. నాకు తెలియనటువంటి, ఇతర సందరశ్కులను

డా, నేను చుచునాన్ను, బహుశా ఈ ఉదయమున వారు ఇచచ్ట
ఉండియుందురు.
16 నేను పొరబడనియెడల, ఆరిజోనా, ఫీనిక్స్ నుండి, అచచ్ట వెనుక
సహోదరుడు మరియు సహోదరి ఎలమ్ర్ కాలిన్స్ లను నేను చుచునాన్ను.
ఓ, నీవు మారలేదు. నీవు నీ రైలు రోడుడ్ దుసుత్లను ధరించి, మరియు—
మరియు పటాట్ల మీద నుండి వచుచ్చునటుల్గా కనిపించుచునన్ది. మరియు తిరిగి
గృహమునకు సావ్గతం! ఇకక్డ ఉండమని నేను మిమమ్లిన్ అడగలేను, ఎందుకనగా
ఎంతో చకక్గా ఉనన్, డండి, ఒక మెరుగైన సథ్లానిన్ మీరు కనుగొనాన్రు, అది
ఫీనికుస్. ఏదో ఒక రోజు, సవ్యంగా నేను, అకక్డ నివసించడానికి ఇషట్పడతాను.
17 మరియు పిదప అకక్డ, చరిచ్ ఆఫ్ గాడ్ కి చెందిన, సహోదరుడు సిమ్త్ ని,
నేను ఇకక్డ చుచునాన్ను. సహోదరుడా సిమ్త్, ఒక దినమున, లేదా నినన్
మధాయ్హన్ం, ఆలసయ్ంగా, నీ చినన్ పుసత్కము, అది నాకు ఇవవ్బడినది. నేను
ఇంకా దానిని చదువలేదు, కానీ నీవు దానిని వాసావని నాకు తెలిసినంతవరకు,
నిశచ్యంగా నేను దానిని అంగీకరిసాత్ను. అది నిజమైన, సతయ్మైన లేఖనమై
ఉండవలసియునన్ది. దేవుడు నినున్ దీవించును గాక. మరియు అది
విజయవంతమవావ్లని నేను ఆశిసుత్నాన్ను.
18 ఇంకా ఇతరులు అనేకుల రిచ్, నేను చెపప్గలను. ఈ ఆలయము వదద్ మీ
అందరికి సావ్గతం. మరియు ఈ ఉదయం, సహోదరి సిట్కర్ పాడినటువంటి,
“ఆయన కిటికీ కంతగుండా, ఆమెను చుచునాన్డు,” అను ఆ పాటను
నేను ఆనందించాను. ఇకక్డునన్ నా మెనొనైట్ సహోదరులు, వారిని ఇకక్డ
కలిగియునన్ందుకు ఆనందంగా ఉనన్ది. మరియు, ఓ, మీ అందరినీ! ఇచచ్ట
ఒక సేన్హితుడు, ఇలిల్నాయిస్ కు చెందినవాడని, నేను నముమ్చునాన్ను, అతని
కుమారుడు వెనుక రికారిడ్ంగులను తీసుకొనుచునాన్డు, వారిని మరలా కలిసే
అవకాశం వచిచ్నది. మరియు అనేక మంది, నేను…నేను మీ పేరు చెపప్నియెడల
నేను మిమమ్లిన్ తకుక్వ చేయుచునాన్నని అనుకోకండి, అయితే నేను మాతర్ం మీ
అందరిని సావ్గతిసుత్నాన్ను.
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19 ఇపుప్డు ఈ రాతి మనము, ఒక లేఖన పాఠము కొరకై, మతత్యి సువారత్ 21వ
అధాయ్యము నుండి, 1వ వచనం మొదలుకొని, 11వ వచనమును కలుపుకొని
కింది వరకు చదువుదాము.

మరియువారుయె షలేమునకుసమీపించి,వారు వచిచ్, మరియు
ఒలీవ కొండ దగగ్ర ఉనన్, బేతప్గేకు వచిచ్నపుప్డు, యేసు ఇదద్రి
శిషుయ్లనుపంపెను,
మీ యెదుటనునన్ గామమునకు వెళుళ్డి, వెళళ్గానే కటట్బడియునన్
ఒకగాడిద,మరియుదానితోపాటుగాడిదపిలల్యుమీకు కనబడును:
వాటినివిపిప్, మరియువాటినినాయొదద్కుతోలుకొనిరండి.
మరియు ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనిన యెడల, అవి పర్భువు

నకు కావలసియునన్వని మీరు చెపప్వలెను, వెంటనే అతడు వాటిని
తోలిపెటుట్ననిచెపిప్వారిని పంపెను.
పర్వకత్వలన, చెపప్బడినది నెరవేరునటుల్, ఇదంతయుజరిగెను,
అదేమనగా…ఇదిగో నీ రాజు సాతివ్కుడై…గాడిదను, భారవాహక
పశువుపిలల్యైన చినన్ గాడిదను ఎకిక్ నీయొదద్కు వచుచ్చునాన్డని
సీయోనుకుమారెత్లతోచెపుప్డిఅనునది.
మరియుశిషుయ్లువెళిళ్,యేసుతమకాజాఞ్పించినపర్కారముచేసి,
మరియుఆగాడిదను,దాని పిలల్నుతోలుకొనివచిచ్, వాటిమీద తమ
బటట్లువేయగా, ఆయనబటట్లమీద రుచ్ండెను.
మరియు జనస హములోను అనేకులు తమ బటట్లు
దారిపొడుగున పరచిరి; మరియు కొందరు చెటల్కొమమ్లు నరికి,
మరియుదారిపొడుగున పరచిరి.
మరియు జనస హములలో ఆయనకు ముందు
వెళుల్చుండినవారును, వెనుక వచుచ్చుండిన వారును,
దావీదు కుమారునికి జయము: పర్భువు పేరట వచుచ్వాడు
సుత్తింపబడునుగాక;సరోవ్నన్తమైనసథ్లములలోజయముఅనికేకలు
వేయుచుండిరి.
మరియు ఆయన యె షలేము లోనికి వచిచ్నపుప్డు,
పటట్ణమంతయు,ఈయనఎవరో, అని కలవరపడెను?
మరియుజనస హము,ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు
పర్వకత్యైనయేసుఅనిచెపిప్రి…

పారథ్నకై మన తలలు వంచుదాము.
20 ఓ పర్భువా, మేము ఆ దినములలో జీవించినటెల్తే, మేము ఏమి
చెపిప్యుందుమోనని మేము ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ము. అయితే మేము
ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురు చుచునన్టిట్, ఒక గొపప్ దినములో మేము
జీవించుచునాన్ము. మరియు మేము సిదధ్పరచుకొనుచుండగా, పర్భువా,
మా హృదయములను సిదధ్పరచుకొనుచుండగా, మరియు గృహములో
మరియు విదేశాలలో రెండిటిలోను, కోతకాల పంటపొలముల నుండి మేము
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పోగుచేయగల పనలనిన్టినీ తీసుకువచుచ్చుండగా, ఎకక్డైతే ఏ పాపము లేదా
మరణము యొకక్ ఏ చన పర్వేశింపనటిట్, ఆయన యొకక్ సవ్ంత శరీరము
వంటిదైన ఒక మహిమా శరీరములోనికి, మా ఈ పాత నశించిపోయే శరీరాలను

పుదిదుద్టకు మరియు మారుచ్టకు, మహిమయొకక్ పర్వేశ దావ్రము నుండి,
ఆయన ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము మీద సావ్రీ చేయుచు వచుచ్టను మేము సే
ఆ సమయమును రిచ్, ఆలోచించుచు మరియు ఎదురు సుత్నాన్ము.
మరియు ఆయన ఉనన్టుట్గానే మేము ఆయనను చెదము, మరియు రానునన్
కాలములనిన్టిలో ఆయనను పేమించు , మరియు జీవించెదము.
21 ఈ సంఘము కొరకు మరియు దానియొకక్ కాపరి కొరకు, మరియు
ధరమ్కరత్లు మరియు సంఘపెదద్ల కొరకు, మరియు ఇకక్డికి వచేచ్ పర్తియొకక్రి
కొరకు; మరియు మా దావ్రముల వదద్ నునన్ సందరశ్కుల కొరకు, అనగా
వేరే దొడిడ్కి చెందిన, ఒకే రకం గొరెల మంద కొరకు నీకు కృతఙఞ్తలు
చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఈ రాతి నీ సనిన్ధి చేత, నీవు వారిని ఆశీరవ్దించవలెనని,
మేము అడుగుచునాన్ము.
22 మరియు నీ వాకయ్ముపై మమమ్లిన్ పోషించండి, తదావ్రా మేము ఈ
రాతి, ఇకక్డి నుండి, ఎనన్ లేనటువంటి ఉతత్మమైన కైసత్వులముగా మేము
ఉండాలనే నిరాధ్రణతో వెళుళ్దుము గాక. మా హృదయములో ఒక కొతత్
నిరీకష్ణతో, మరియు ఆనందముతో, ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురు త్ మేము
వెళుళ్దుము గాక.
23 అనుకోకుండా మా మధయ్న ఎవరైనా, వాయ్ధి మరియు బాధలతో ఉనన్యెడల,
వారి కొరకు పారిథ్ంచడం మేము మరచిపోకుందుము గాక. వారు…ఈ రాతి
ఎకక్డైతే మేము ఆరాధించడానికి డుకునాన్మో, అటిట్, ఈ భవనంలోనికి
వచుచ్చునాన్రు, లోపలికి వచుచ్చునన్, వాయ్ధిగర్సుత్లు, వారు బాగయి బయటకి
వెళుళ్దురు గాక.
24 ఇండల్ దగగ్ర మరియు ఆసుప లలో కోలుకుంటునన్వారి కొరకు, మరియు
బాధతో, పడకలమీద ఉనన్వారి కొరకు మేము అడుగుచునాన్ము. ఓ దేవా, నీ
కనికరము వారిని చేరుకోవలసిందిగా, మేము పారిథ్ంచుచునాన్ము.
25 ఈ రాతి, భినాన్భిపాయము గలవారి కొరకు, రుచి సి ఇంకను పర్భువు
ఉతత్ముడని తెలుసుకొననివారి కొరకు, దేవుని చేత పేమించబడటం అంటే
ఏమిటో తెలియనివారి కొరకు మేము పారిథ్ంచుచునాన్ము. వారు అసలు దేనిని
కోలోప్వుచునాన్రో వారికి అరథ్ం కావడంలేదు. ఓ దేవా, ఏదైనా రేడియో పర్సారం
దావ్రానో, లేదా ఏదో విధంగా, వారి హృదయాలను తాకుము, మరియు కృపా
దావ్రము సివేయబడి వారు వెలుపల ఉంచబడి కనికరము లేకుండా నాయ్య
తీరుప్లో నిలబడటానికిముందే, వారి భావోదేకములు నీ వైపుకు తిపప్బడునుగాక.
26 పర్భువా, మాకు సహాయం చేయుము. ఇటిట్ సంగతులను మేము పర్భువైన
యేసు నామములో పారిథ్ంచుచునాన్ము, మరియు ఆయన మహిమారధ్మై మేము
దీనిని అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
27 గేటల్ చు ట్ పర్జలు బాగా కికిక్రిసి ఉనాన్రు, మరియు వీధులు
కికిక్రిసిపోయాయి, మరియు కనీసం పర్జలు పడుకోవడానికైనా సథ్లం
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లేకుండెను. వారు మైదానం అంతటా, గోడ బయట ఉనాన్రు, ఎందుకనగా
ఇది పసాక్ సమయమైయునన్ది. మరియు ఈ సమయంలో, ఆరాధించడానికి
పర్పంచము యొకక్ నలు లల నుండి పర్జలు వచెచ్దరు. ఇది ఆ పసాక్ గొరెపిలల్
వధించబడిన సమయమైయునన్ది. మరియు ఆ…అది వారు ఐగుపుత్ బంధకము
నుండి, విడుదల పొందినదానిని చిసుత్ంది. మరియు వారు పర్తీ ఏటా,
దీనిని పాటించారు. పర్తి సంవతస్రం, ఈ గొపప్ పసాక్ జరుగుతుంది. మరియు

దా మతం యొకక్ సంఘటనలోల్…లేదా అసాధారణమైన సమయాలలో
ఇది ఒకటైయునన్ది, ఎందుకనగా ఇది వారు విడుదల పొందిన సమయానిన్

చిసుత్ంది.
28 పర్జలంద దాని రిచ్ అనగా, వారు విడుదల పొందిన సమయానిన్

రిచ్ ఆలోచించుటకు ఇషట్పడతారు. ఈ రాతి, మనలో పర్తియొకక్రము, మనం
విడుదల పొందిన ఆ సమయంలోనికి ఎటుల్ వెనకిక్ వెళళ్గలము కదా! దాని అరథ్ం
మనకు ఏమైయునన్ది కదా!
29 నా సవ్ంత అనుభవములో, దేవుని తాకుటకు నా పేద పసి హృదయం
ఎంతగా ఆరాటపడిందో నేను జాఞ్పకము ఉంచుకోగలను. నేనిటుల్ తలంచాను,
“ఓ, నేను అకక్డికి వెళిళ్ మరియు ఆయన తలుపు తటిట్, మరియు కొదిద్సేపు
ఆయనతో మాటాల్డగలిగితే చాలు!” మరియు, వాసత్వానికి, మీకు నా కథ తెలుసు.
నేను ఆయనతో మాటాల్డలేను గనుక, నేనొక కాగితమును మరియు పెనిస్లును
తీసుకొని, మరియు ఆయనకు ఒక ఉతత్రం వాయబోవుచునాన్ను. మరియు
ఆయన అడవులలో నివసిసాత్డని నేను ఎరుగుదును, ఎందుకనగా అడవులలో
ఆయన మాటాల్డుటను నేను వినియునాన్ను, మరియు ఆయన కదలికను నేను

సియునాన్ను. మరియు నేను వేటాడునపుప్డు లేదా చేపలు పటేట్టపుప్డు నేను
వెళుళ్నటిట్ బాగా తెలిసిన, ఒక—ఒక ఫలానా దారి ఉండియునన్ది. నేను ఇటుల్
తలంచాను, “దానికి శీర్. యేసు అనే చిరునామా వాసి, మరియు నేను కేవలం
దానిని ఆ చెటుట్కి తగిలిసాత్ను.” నా హృదయంలో నుండి ఆ భారము తొలగునటుల్
కేవలం ఏదో ఒక విధంగా చేసాత్ను.
30 ఓ, ఆ రాతి, సు రానన్! నేను నా వయసుస్ను మరిచ్పోవచుచ్ను, నా
పేరును సైతం నేను ఎపుప్డైనా మరిచ్పోవచుచ్ను, కానీ పాపము నుండి
ఆయన ననున్ విడిపించిన ఆ ఘడియను మాతర్ం నేనెనన్ మరిచ్పోలేను.
నా అంతరంగములో, ఏదో జరిగినది, అది ఆ గొపప్ చీకటి ఘడియలలో నాకు
సహాయము చేసినది. నేను విడుదల పొందిన ఘడియ అది, పాపభారము ననున్
విడిచిపెటిట్నది, మరియు నేనొక తన వయ్కిత్నయాయ్ను. మరి అపప్టినుండి, నేను
కీసుత్యేసులో ఒక తన సృషిట్నైయునాన్ను.
31 మరియు ఈ దులు, వారు, పర్తీ సంవతస్రం అకక్డికి వసాత్రు. మరియు
ఆ ఆలయం లోపల ఒక—ఒక ఊట ఉండియునన్ది. మరియు వారు ఆ—
ఆ రొటెట్ను, మరియు చేదు మొకక్లను, మరియు ఆ గొరెపిలల్ను తీసుకొని,
మరియు ఆలయములో ఈ ఊటయొదద్ నుండి తాగిరి. మరియు దేవుడు
వారిపటల్ దయ పించినందుకు వారు కలిసి ఆనందించిరి. కావున, ఇది పసాక్
సమయమైయుయ్ండగా, మరియు అది కేవలం పసాక్ మాతర్మే కాదు గానీ, అదొక
పర్తేయ్కమైన పసాక్యైయునన్ది.
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32 మీకు తెలుసా, కొనిన్సారుల్ మనం ఆలయానికి వెళాత్ము మరియు…మనం
ఎపుప్ వెళళ్డానికి ఇషట్పడతాము, అయితే ఏదో పర్తేయ్కమైనది జరుగునటిట్ కొనిన్
సమయములు ఉంటాయి.
33 మరియు ఇది అటువంటి సమయాలలో ఒకటైయునన్ది. సరిగాగ్
ఈనాడు ఉనన్టుల్గానే, అంతటా ఎదురు పుతో నిండియునన్ది. ఆయనను
పేమించినవారి కళుళ్ అనిన్యు ఆయన ఆ దావ్రములోనికి వచుచ్ట కొరకు
ఎదురు సుత్నన్వి.
34 మరియు ఆయనను పేమించువారు ఆయన కొరకు ఎదురు సుత్నాన్రు
గనుక, ఆ విధంగా ఈనాడు అదొక గొపప్ విషయమని నేను నముమ్చునాన్ను.
అంత ఎదురు పుతో నిండియునన్ది.
35 మనం, ఈ దినమున జీవిసుత్ండగా, వాసత్వానికి మి, ఒక గొపప్ మందు
పాతర వలె మారిపోయినది. మరియు విజాఞ్న శాసత్ం మనకు ఇటుల్ చెపుప్చునన్ది,
“అరథ్రాతికి కేవలం డు నిమిషములే.” మరియు మీరు చదువుచునాన్రనే
నిశచ్యతను నేను కలిగియునాన్ను, నేను, ఒక దినమున చెపిప్నటుల్, ఆ సైనయ్ంలోని
ఈ సైనాయ్ధయ్కుష్ని యొకక్ ఆ కథ, ఇటుల్, చెపెప్ను, “ఇంకొక యుదధ్ము జరిగిందంటే,
అది కేవలం రెండు లేదా డు నిమిషాలు మాతర్మే ఉంటుంది.” ఆ పాత
కాలపు పోరాటాలు, మరియు తుపాకులు పేలచ్టాలు, మరియు గుంటలు
తర్వవ్డాలు, అవనీన్ అయిపోయినవి. తరువాతి యుదధ్ం రెండు లేదా డు
నిమిషాలు మాతర్మే ఉంటుందని వారు చెపుప్చునాన్రు. ఏదో ఒక రోజు, ఎవరో
ఒక మతిసిథ్మితం లేని వయ్కిత్ తన త ఊడదీసి మరియు ఆ బాంబులలో
ఒకదానిని పేలిచ్వేయును. మరియు వారటుల్ చేసినపుప్డు, తిరిగి దానిని పేలుచ్టకు,
అనిన్చోటాల్, మనము భదర్తా దళములను కలిగియునాన్ము. పర్పంచము దానిని
అసలు తటుట్కోలేదు.
36 ఏదో జరగనైయునన్దని ఆ పసాక్ వదద్ పర్తియొకక్రికి తెలుసు, కానీ అసలు
అది ఏమిటనన్ది వారికి తెలియదు.
37 మరియు ఈనాడు అది ఆ విధంగానే ఉనన్ది. ఏదో జరగనైయునన్దని
దాదాపు పర్తియొకక్రికి తెలుసు. అది అందరికీ తెలియును. మీరొక పాపితో
మాటాల్డవచుచ్, మీరొక వరత్కుడితో మాటాల్డవచుచ్, మీరు ఎవరితోనైనా
మాటాల్డవచుచ్, మరియు, ఓ, పర్పంచానికి ఇది అటువంటి ఒక విశాంతి లేని
సమయమైయునన్ది.
38 అయితే ఆయన రాకడ కొరకు ఎదురు సుత్నన్ ఒక పురుషునితో
లేదా ఒక సీత్తో మీరు మాటాల్డవచుచ్, మరియు వారి ముఖము మీద, ఆ
మహిమ పర్కాశిసుత్ంది. వారు ఆ గొపప్ సంఘటన కొరకు ఎదురు సుత్నాన్రు.
కావున మరలా అంతటా, ఏదో జరగనైయునన్దను ఎదురు పుతో
నిండియునన్ది. ఏమి జరగబోతుందని లోకానికి తెలియదు, కానీ జీవముగల
దేవుని సంఘమునకు ఏమి జరగబోతుందో తెలుసు. తవ్రలోనే ఆ ర
మోగుతుందనియు, మరియు ఒక తెలల్ని గురర్ముపై సావ్రీ చేయు ,
మహిమలోనుండి, ఆయన రావడానిన్ మనం సాత్మనియు వారు ఎరుగుదురు,
మరియు పరలోక సైనయ్ములు ఆయనను వెంబడించుచుండును. మరియు
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కీసుత్నందునన్ మృతులు ఎతత్బడతారు మరియు ఆకాశములో ఆయనను
కలవడానికి కొనిపోబడతారు. దాని కొరకే మనం ఎదురు సుత్నాన్ము. దాని
కొరకు మనం ఆకాంకిష్సుత్నాన్ము.
39 మరియు మనము ఈ ఉదయము దాని రిచ్ మాటాల్డినటువంటి, ఆ
తలుల్ల ఆతమ్లు, మరియు అటువంటివి, సరిగాగ్ దేవునియొకక్ బలిపీఠము కింద,
ఇటుల్ కేకలు వేయుచునన్వని మనకు చెపప్బడినది, “పర్భువా, ఎంతకాలము?
ఎంతకాలము?” నీవు ఆమెను డాలని కోరుకునేంతగానే అమమ్ నినున్

డాలని కోరుకుంటుంది. మరియు మనం వారిని కలుసుకోవాలని
కోరుకునన్టేల్ మన పియులు డా మనలిన్ కలుసుకోవాలని కోరుకుంటారు.
40 ఆయన వచిచ్నపుప్డు, అది ఎటువంటి ఒక పునఃకలయికగా ఉంటుంది!
మన పియులను కలుసుకొని మరియు వారిని వారి పునరుతాథ్నపు శరీరములో

చుటకు, మరియు మహిమపరచబడి, మరియు పునరుతాథ్న వారసులతో
చు ట్ నడుచు , అది సాతివ్కంగా మరియు మృదువుగా ఎటుల్ మారినదని, వారి
గుణలకష్ణాలను, గమనించుచుందుము. మరియు అదొక బడాయిగా మరియు
అలల్రిగా, మరియు కుడుగా మరియు కుదిపినటుల్గా ఉండదు, ఏలయనగా
కలిసి జీవించడానికి మనము రిత్ నితయ్తవ్మును కలిగియుంటాము.
41 ఓ, మనం జీవిసుత్నన్ ఈ గొపప్ ఉదికత్త కాలంలో, అసలు దేనికీ సమయం
లేదు, కేవలం ఎకక్డం, మరియు కుదపడం, మరియు లాకోక్వడం, అంతెందుకు,
ఇదొక భయంకరమైన దినము.
42 పిదప, ఏదో జరగడానికి వారు వేచియుండగా, వారిలో చాలామంది పసాక్లో
ఆయనను అసలు డలేకపోవడం చాలా బాధకరమైన విషయమైయునన్ది.
అయినను, ఏదో జరగనైయునన్దని వారికి తెలియును, మరి అయిన వారు
ఆయనను డలేకపోయారు.
43 ఆ పర్కారమే పర్భువు యొకక్ రాకడలో జరుగును. ఏదో జరగనైయునన్దని
ఎరిగియునన్, ఎందరో విశాంతి లేని పర్జలు, ఈనాడు ఉనాన్రు, కానీ వారు—
వారు ఆయనను ఎనన్ డరు. ఏలయనగా ఆయన అరథ్రాతి యొకక్
నిశశ్బద్ంలో వచుచ్ను, ఆయనను చుటకు ఆశతో ఎదురు త్ మరియు
వేచియునన్ ఆ చినన్ సంఘమును తీసుకొనిపోవుటకైయునన్ది. ఆయన వచిచ్
మరియు తీసుకొనిపోయేది వారినేయైయునన్ది. సంఘము మహిమలోనికి
వెళిళ్పోయేంతవరకు ఈ లోకములో అందచందాలపై జీవి త్, మరియు ఈ
లోకపు కారయ్ములపై, తమ ఆతమ్లను పోషించుకుంటునన్ చాలామందికి,
ఏమి జరిగినదో అసలు తెలియదు, ఏలయనగా ఆయన రాతి వేళ దొంగవలె
వచిచ్ మరియు వారిని తీసుకొనిపోవును. కావున మనం తిరిగి మరలా అదే
చోటుకు వచిచ్యునాన్మని మనం డగలము. ఇపుప్డు మనం కనుగొంటాము,
అదేమిటనగా, ఈ ఎదురు పులు, దేవుడు వచేచ్ది ఎవరి దగగ్రకనగా…
లేఖనములనిన్టిలో, అది ఆ విధంగానే ఉండియునన్ది. వారు…ఆయన ఎపుప్
తన కొరకు కనిపెటుట్కొనువారికే, ఎలల్పుప్ ఆయనను డగోరుచునన్ వారికే
పర్తయ్కష్మౌతాడు. మరియు నిశచ్యంగా ఈ రాతి మన హృదయాలపై ఉనన్ ఆశ
అదేనని నేను అనుకొనుచునాన్ను.
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44 ఇది దాదాపు ఆరు నెలల కితం, అని నేను అనుకొనుచునాన్ను, నేను
కొంతమందికి సాకష్ మిచుచ్చుంటిని. మరియు నేను ఇటల్నాన్ను, “ఓ, ఏ
సమయంలోనైనా ఆయన రావచుచ్, అనన్దాని రిచ్ ఆలోచిసేత్నే!”
45 మరియు నేను దానిని చెపుప్టకు కారణమేదనగా, నేను సహోదరుడు బోసవ్ర్త్
గురించి మాటాల్డుచుంటిని. ఆయన చనిపోవుచునాన్డని మేము వినన్పుప్డు,
ఆ వృదుధ్డైన పరిశుదుధ్ని నేను చుటకు వెళిళ్నపుప్డు, ఎనభైకు-పైచిలు
సంవతస్రాల వృదుధ్డు, అతడు చనిపోవుటకు ముందు అతణిణ్ డాలని…
నేను మరియు నా భారయ్ అకక్డికి వెళుళ్చునాన్ము. నేను కేవలం అతనికి ఒకటి
చెపప్వలసియునన్ది. పరిశుదుధ్లు మహిమలోనికి పర్వేశించుచునన్పుప్డు నేను
వారిని డటానికి ఇషట్పడతాను, మరియు నేను నేను అతణిణ్ డాలిస్వచెచ్ను.
మరియు మేము అతయ్ంత వేగముగా వెళాళ్ము.
46 అయితే నేను అకక్డికి వెళిళ్, మరియు ఆ దావ్రములోనికి పరుగెతిత్నపుప్డు,
ఆ వృదధ్ లపురుషుడు ఒక చినన్ లన పడుకొనియునాన్డు. నేను రావడం

సినపుప్డు అతడు తన తలను పైకెతాత్డు. చరమ్ము కిందకు వేలాడు , తన
బలహీనమైన, వృదధ్ చేతులు వేలాడబడియునన్వి. మరియు అతడు నా కొరకు తన
చేతులను చాచాడు. మరియు నేను అతని మెడ మీద పడి హతుత్కొని మరియు
ఇటుల్ కేకవేసాను, “నా తండీ, నా తండీ, ఇశాయేలుయొకక్ రథములు, మరియు
రౌతులు నీవే,” ఏలయనగా అతడొక పరిశుదుధ్డైన, దైవజనుడైయునాన్డు.
47 మరియు నేను ఇటల్నాన్ను, “సహోదరుడా బోసవ్ర్త్, నేను నినున్ ఒకటి
అడుగగోరుచునాన్ను. నీవు బాగవుతావని నీవు నముమ్చునాన్వా?”

అతడు ఇటుల్ చెపాప్డు, “ఓ, నేను అసలు అనారోగయ్ంతోనే లేను.”
నేను అనాన్ను, “సరి, మరి విషయం ఏమిటి?”

48 అందుకతడు ఇటల్నాన్డు, “నేను గృహమునకు వెళుళ్చునాన్ను.” ఇంకా
అతడిటల్నాన్డు, “నేను అలసిపోయాను, మరియు నేను కీష్ణించిపోయాను.
మరియు నేను కేవలం గృహమునకు వెళళ్గోరుచునాన్ను.”
49 నేను ఇటల్నాన్ను, “అలాగైతే నీవు మరణమగుచునాన్వని నీవు గర్హించితివా?”
నేనింకా ఇటల్నాన్ను, “నేను నినున్ ఒకటి అడుగగోరుచునాన్ను. ఆ వెనుక దాదాపు
డెబెబ్-సంవతస్రాల పరిచరయ్లో, నీ యొకక్ అతయ్ంత మహిమకరమైన నిమిషము
ఏమిటి? అయాయ్, నీవు నాతో మాటాల్డి, మరియు ఇది నీ అతయ్ంత గొపప్
ఘడియ అని నీవు లెకిక్ంచగలుగునటుల్, మారగ్మంతటిలో, నీవు ఏ అనుభవమును
పొందుకునాన్వో నాకు చెపప్గలవా.”
50 నేను ఆయన వయసుస్ను సేవరకు జీవించెదను, ఆ కళళ్జోడు మీదుగా,
ఆ నలల్ని కళుళ్ ననున్ డగా, నేను ఎపప్టికీ మరచిపోలేను. అతడిటుల్ చెపెప్ను,
“నా పియ సహోదరుడా, నా జీవితంలో గొపప్ కష్ణము ఇదేయైయునన్ది. సరిగాగ్
ఇపుప్డునన్ ఈ సమయం కనాన్ ఏమాతర్మైన మహిమకరమైన సమయం ఏదైనా
ఉండుటను రిచ్ నేను తలంచలేను.”
51 నేను అతని ముఖంలోకి సి, మరియు నేను ఇటల్నాన్ను, “అయాయ్, నీవు
చనిపోవుచునాన్వని నీకు అసలు తెలియునా?”
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52 అతడు ఇటల్నెను, “సహోదరుడా బెనాహ్మ్, ఆయన ఆ దావ్రము తెరచుకొని
మరియు వచిచ్, ఆయనతో పాటు ననున్ గృహమునకు తీసుకువెళుళ్టకు, పర్తీ
నిమిషం ఎదురు త్ నేనికక్డ ఉనాన్ను.” చనిపోయే విధానం అదైయునన్ది.
ఆ విధంగా వెళళ్వలసియునన్ది.
53 మరియు మీకు తెలిసినటుల్, అది, అతను చనిపోవుటకు దాదాపు రెండు
గంటల ముందు…అతడు, రెండు రోజులుగా, కోమాలో ఉండియునాన్డు.
మరియు అతడు సప్ హలోనికి వచిచ్నపుప్డు, అతడు గదిలో పైకిలేచి, మరియు తన
భారయ్తో మాటాల్డనారంభించెను. పిదప, అకసామ్తుత్గా, అతడు పర్కాశవంతముగా
కనిపించాడు. మరియు నలభై లేదా యాభై ఏండల్ కితం చనిపోయిన, తన
సేన్హితులతో, ఒక గంట లేదా అంతకనాన్ ఎకుక్వసేపు, అతడు కరచాలనం
చేసాడు, వారు తన సంఘములో మారచ్బడినవారు. తన తలిల్తో మరియు
తన తండితో కరచాలనం చేసాడు. అతడు…తన శరీరము నుండి పాణము
విడిచి పోయేవరకు, దిండుమీద పడుకొని, మరియు పర్భువైన యేసు చేతులోల్
నిదర్లోనికి వెళాళ్డు. ఆయనను సేవించునటిట్ది, ఆయనకై ఎదురు చునటిట్ది
ఏదియు లేదు.
54 మరియు నేను ఈ వయ్కిత్తో దీని రిచ్ మాటలాడి, మరియు ఆ అనుభవమును
చెపుప్చుండగా, నేను ఇటుల్ అనాన్ను. నేను ఇటుల్ చెపాప్ను, “అయాయ్, ఓ, మనం
ఆయనను సినపుప్డు అది మహిమకరముగా ఉండదా? ఓ, ఆయన ఈ దినమే
వచిచ్నచో!”

అతడు ఇటుల్ చెపెప్ను, “సహోదరుడా బెనాహ్మ్, పర్జలను ఆ విధంగా
భయపెటట్కుము.”

“నీ ఉదేద్శయ్ం ఏమిటి?” అని నేను అనాన్ను.
55 అతడు ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఓ, లోకము వసుత్ందని, లేదా కీసుత్ వసుత్నాన్డు అని
పర్జలకు చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచవదుద్. అది వారికి ఆందోళన కలిగిసుత్ంది.”
56 “ఓ,” నేను అనాన్ను, “కాదు. మీరు ననున్ కష్మించాలి. ఆయన కొరకు
ఎదురు సుత్నన్ వారికి, అది వారు వినగలిగే అతయ్ంత మహిమకరమైన
వారత్యైయునన్ది, అదేమిటనగా తన సంఘమును తీసుకొనిపోవుటకు యేసు
దాదాపు బర్దద్లు చేసుకొని రాబోవుచునాన్డు.” వృదాధ్పయ్ం యౌవవ్నంలోనికి
మారచ్బడును. దుఃఖమునకు బదులు ఆనందము ఇవవ్బడును. మరణమునకు
బదులు జీవము ఇవవ్బడును. మరత్ త అమరత్ తకు, మారచ్బడుతుంది. ఓ, ఆయన
వసాత్డని తెలుకోవడమనన్ది, ఎటువంటి కష్ణమోగదా!
57 వారు ఆయన కొరకు ఎదురు సుత్ండిరి. ఆయన వసాత్డని వారు
అనుకునాన్రు. మరియు ఆయన వచిచ్నపుప్డు, రెండు వరాగ్లు ఉండుటను మనం
కనుగొనాన్ము. ఒక గుంపు ఆయన కొరకైయునన్ది, మరియు ఒకటి ఆయనకు
వయ్తిరేకంగా ఉనన్ది.
58 మరియు ఈనాడు దానిని మనం అటేల్ కనుగొంటాము. అదియే,
ఆయన రాకడ, ఎలల్పుప్ పర్జలను వేరుచేసుత్ంది. పర్తీసారి, మీరు యేసును
కనుగొనన్పుప్డు, దానితో వయ్తిరేకించువారు చు ట్ ఉండుటను మీరు
కనుగొంటారు. అది సాతాను. మరియు, ఈనాడు, మనం దాని రిచ్
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ఆలోచించినపుప్డు, మనకు అంతగా మారుప్ ఏమీ కనిపించదు. సరిగాగ్ అటేల్
ఉనన్ది. పర్జలు మారినారు, కానీ పర్జల యొకక్ ఆతమ్ మారలేదు.
59 కావున చివరికి వారు ఆ గేటు బయటకు సి మరియు ఆ చినన్, తెలల్ని
గాడిదపై సావ్రీచేసుకుం , ఆయన రావడానిన్ సినపుప్డు, “పరలోకరాజయ్ము
వచిచ్యునన్ది!” అని ఆ—ఆ శిషుయ్లు కేకలు వేయనారంభించుటలో,
ఆశచ్రయ్మేమీ లేదు. పర్జలు ఆయనను కలవడానికి పరుగెతాత్రు, మరియు
యె షలేము అంతయు కుదిపివేయబడినది. దానిలో ఏదో విషయం
ఉనన్ది, యేసు వచిచ్నపుప్డు, అది ఎలల్పుప్ కుదిపివేసుత్ంది. మరియు
ఆ పటట్ణమంతయు కుదిపివేయబడినది. మరియు వారు—వారు దానిని
దాచలేరు.
60 మరియు ఈ కుదుపు విషయమై ఆనాటి బోధకులు లెకక్
చెపప్వలసియుండెను, ఎందుకనగా అది పసాక్ పండుగ వదద్యైయునన్ది.
మరియు వారు ఇటుల్ కేకలు వేసిరి, “ఈయన ఎవరు?” అంతయు
నింపబడియుండగా, మరియు యె షలేముకు, పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడ,
ఆ పర్దేశానిన్ ఎదురు పులతో నింపివేసినది, ఏమి జరగబోతుందో ఆ బోధకులు
తెలుసుకోవలసియునన్దనన్టుల్ కనిపించినది. ఆ పర్ధాన యాజకుడు దానిని
ఎరిగియుండవచుచ్నేమో అనన్టుల్ కనిపించినది. ఆ ఇతర యాజకులంద
దానిని ఎరిగియుండవచుచ్నేమో అనన్టుల్ కనిపించినది.
61 మరియు ఈనాడు, అది ఎంతమాతర్ము మారలేదు, ఎందుకనగా పరిశుదాధ్తమ్
పర్భువైన యేసుయొకక్ రాకడను పరిచయం చేయుచునాన్డు. మరియు
పరిశుదాధ్తమ్ మి మీద విసత్రింపనారంభించగా, అంతటా, ఉజీజ్వపు మంటలు
పెళుళ్బికినవి, గొపప్ చనలు మరియు మహాతాక్రయ్ములు జరిగినవి, సవ్సథ్తలు
జరిగినవి, పర్వచనాలు వెలువడినవి. అపొసత్లుల ఆశీరావ్దములనిన్యు

డగటుట్కొని తిరిగి మరలా సంఘమునకు వచిచ్నవి. కావున, అపుప్డునన్టేల్,
ఇపుప్డును అలాగే ఉండియునన్ది, అవిశావ్సి యొకక్ ఆతమ్ ఇంక , “ఈయన
ఎవరు?” అని కేకలు వేయును.
62 కొందరు ఆయన ఒక మంచి వయ్కిత్యని చెపుప్టకు, పర్భువైన యేసునందు
విశావ్సముంచారు. కొందరు ఇటల్నాన్రు, “ఆయన ఒక మంచి మనిషి.”
63 ఈనాడు వారు దానినే చెపాత్రు. వారు ఆయనను ఒక యోధుడైన,
నెపోలియనుగా ఉంచడానికి పర్యతిన్సాత్రు. వారు ఆయనను ఒక—ఒక
సతయ్వంతుడైన, జారిజ్ వాషింగట్న్ లాగా ఉంచుటకు పర్యతిన్సాత్రు. అయితే ఆయన
అంతకు మించినవాడైయునాన్డు.
64 లేఖన పఠనమును మీరు గమనించారా? వారు ఇటుల్ అనాన్రు, “ఈయన
గలలియ నుండి వచేచ్ ఒక పర్వకత్.”
65 మరియు పర్భువు యొకక్ ఈ గొపప్ కదలికను వారు సినపుప్డు, ఈనాడు
వారు దానినే చెపుప్టకు పర్యతిన్సాత్రు: అదేమిటనగా, వాయ్ధి బాధలతో ఉనన్వారికి,
తిరిగి ఆరోగాయ్నిన్ పునరుదధ్రించుటకు; పర్జల తలంపులను వివేచించుటకు,
ఆయన తన ఆతమ్ను తన సంఘములో వాడుకొనుటను చుటకు; ఏమి
జరుగుతుందని ఆయన చెపాప్డో దానిని నెరవేరచ్డానికి, సరిగాగ్ ఆయన
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ఇకక్డ మి మీద ఉనన్పుప్డు చేసినటేల్ చేయుటను చుటకు; నిశచ్యంగా,
సంఘములు మరియు పర్జలు, దీనిని అడుగుతారు, “ఈయన ఎవరు?”
66 యేసు ఎవరనన్ది వారు గర్హించలేకపోయారు, ఎందుకనగా వారి
పాఠశాలల దావ్రా, ఆయనను ఎవవ్ గురిత్ంచలేకపోయారు. “ఆయన ఏ
సెమినరీ నుండి వచెచ్ను? ఆయన ఏ వేదాంత పాఠశాల నుండి వచెచ్ను?”
67 మరియు ఈనాడు అది అటేల్ ఉనన్ది. పరిశుదాధ్తమ్తో అభిషేకించబడిన
చాలా మంది పర్జలు ఏ సెమినరీ నుండి రాలేదు. వారు దేవుని యొకక్ సవ్ంత
ఎనిన్కవలనైన ఉతప్తుత్లైయునాన్రు. అయితే బైబిలులో వాగాద్నం చేయబడిన, ఈ

చక కియలు మరియు అదుభ్తాలు మరియు మహాతాక్రయ్ములు, పర్జల మధయ్న
ఈ గొపప్ పరిశుదాధ్తమ్ కదులుచుండగా దానిని వెంబడిసాత్యి.
68 మరియు ఈనాడు వారు ఇటల్ంటారు, “వారు ఏ పాఠశాల నుండి వచాచ్రు?”
మీరు ఒక ఉజీజ్వ టము కొరకు, ఒక పటట్ణములోనికి పర్వేశించిన వెంటనే,
“మీరు ఏ సంసథ్కు చెందినవారు?”
69 విలీల్ లోని ఆ ఐరిష్ సంఘము నుండి ఒక రోమను కాయ్థలిక్ బోధకుడితో,
శుకర్వారము మధాయ్హన్ం నాకు ఒక ఇంట వ్ జరిగినది. ఒక మంచి పండితుడు,
మరియు నేను అతనికి పరిచయం చేయబడిన వెంటనే, అతడు ఇటల్నాన్డు,
“మిసట్ర్. బెనాహ్మ్, మీరు ఏ సంసథ్తో ఉనాన్రు?”

“నేను దేనితోను లేను,” అని నేను అనాన్ను.
మరియు అపుప్డు, అతడు ఇటల్నాన్డు, “నీవు అభిషేకించబడినావా?”
“అవును, అయాయ్,” అని నేననాన్ను.
“నినున్ అభిషేకించినది ఎవరు?” అని అతడనాన్డు.

70 నేను ఇటల్నాను, “సువారత్ను పర్కటించుటకు, పర్భువైన యేసు నాకు
పరిశుదాధ్తమ్ను అనుగర్హించాడు, మరియు నాకు ఒక ఆజఞ్ ఇచాచ్డు.” మంచిది,
మనకు అవసరమైనది ఆ అభిషేకమే.
71 యేసు ఎనన్ ఆయన శిషుయ్లతో ఇటుల్ చెపప్లేదు, “బయటకు వెళిళ్…”
నేను అటిట్ సంగతులను విమరిశ్ంచుట లేదు, అయితే వారు వారి దినమును
జీవించారు. ఆయన ఇటుల్ చెపప్లేదు, “వెళుళ్ము, ఒక బోధకుడిగా ఉండుటకు,
ఇనిన్-సంవతస్రాలువిదయ్నభయ్సించుము.”
72 ఆయన ఇటల్నాన్డు, “మీరు పైనుండి శకిత్ పొందువరకు, పటట్ణంలోనే
వేచియుండుడి.” తమ సొంత పేరును సంతకం డా చేయలేని వయ్కుత్లతో
ఆయన దానిని చెపెప్ను. “మరియు అటు తరువాత, పరిశుదాధ్తమ్ మీ మీదికి
వచుచ్ను, అపుప్డు మీరు యె షలేములో, దయలో, సమరయలోను,
మరియు దిగంతములవరకు, నాకు సాకుష్లైయుందురు.” అదియే
అభిషేకించుటయైయునన్ది.
73 యేసు ఎనన్డైనా పాఠశాలకు వెళిళ్నటుల్, లేదా ఏదైనా సెమినరీ నుండి
పటట్భ డవుతునన్టుల్ మనకు ఎటువంటి దాఖలాలు లేవు. అయిన ,
లోకములో ఉనన్ ఏ ఇతర విషయములకంటెను, మతపరమైన కారణాలను బటిట్,
ఆయన పేరట ఎనోన్—ఎనోన్ వేదాంత పాఠశాలలు సాథ్పించబడినవి. ఆయన
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పాఠశాలకి వెళిళ్నటుల్ మనకు ఎలాంటి—ఎలాంటి దాఖలాలు లేవు. అయినా,
కానీ, ఆకాశము కిందనునన్ పాఠశాలలోల్ ఏ ఇతర నామము కంటెను ఆయన
పేరిటనే, అనేక పాఠశాలలు సాథ్పించబడినవి. ఆయన ఒక పుసత్కమును వాసినటుల్
మనకెనన్ తెలియదు. అయిన , వాయబడిన ఇతర సాహితయ్మంతటి
కంటెను ఆయన రిచ్ వాయబడిన పుసత్కములే అనేకములు కలవు. మరియు,
ఈనాడు, పర్పంచములోని సాహితయ్మంతటిలో, ఆయన యొకక్ బైబిలు గర్ంథమే
అతయ్ంత పేరుగాంచిన పుసత్కమైయునన్ది.
74 అయితే, మీరు డండి, దరిశ్ంచిన దినములో, వారు ఇటుల్ కేకలు వేసిరి,
“ఈయన ఎవరు?”
75 డండి, దాని నుండి ఏదైనా ఒక దానిని చేయుటకు, దేవుడు ఏమీ
లేదనన్టుల్ కనిపించే ఒక దానిని తీసుకుంటాడు. అదే ఆయనను దేవునిగా
చేసుత్ంది.
76 మరియు ఆయన ఆ గేటు వదద్కు, సావ్రీ చేసుకుం రావడానిన్ వారు

సినపుప్డు, వారిలో కొందరు ఇటల్నాన్రు, “ఈయన ఒక గొపప్ వయ్కిత్.”
77 ఈనాడు వారు అదే అంటారు. ఈనాడు, యేసు ఒక గొపప్ వయ్కిత్యని, ఆయన
ఒక మంచి మనిషియని, బోధించే వేదాంత పాఠశాలలు కలవు. వారిలో కొందరు
ఆయన ఒక పర్వకత్యని డా చెపుప్దురు. ఇపుప్డు, ఆయన ఒక పర్వకత్, లేదా
ఒక మంచి మనిషి మాతర్మే అయినచో, మనము మన పాపములలో ఉనాన్ము.
ఆయన ఒక పర్వకత్ కంటే గొపప్వాడు. ఆయన ఒక మంచి వయ్కిత్ కంటే గొపప్వాడు.
అయిన , ఆయన ఒక మంచి వయ్కిత్. అయినపప్టికీ, ఆయన ఒక దైవ-పర్వకత్. కానీ
ఆయన అంతకంటే గొపప్వాడు. ఆయన పాపమును తీసివేయుటకు, శరీరమందు
పర్తయ్కష్పరచబడిన దేవుడు.
78 మరియు ఆయన సావ్రీ చేసుకుం , లోపలికి రాగా, చాలా మంది పర్జలు
ఇటుల్ అనాన్రు, “ఆయన ఒక సవ్సథ్పరచువాడు. ఓ, ఆయన గుడిడ్వారి కనున్లు
తెరచుటను మేము సాము. ఆయన కుంటివాడిని నడచునటుల్ చేయుటను
మేము సాము. ఆయన పారథ్న చేయగా, పిలల్వాడిని జవ్రం విడిచిపెటుట్టను
మేము సాము.” కానీ, పిదప, అటువంటి వారు కేవలం ఆయనను రొటెట్ల
కొరకు మరియు చేపల కొరకు వెంబడించుచుండిరి.
79 మరియు ఈనాడు గుంపులు, ఆ విధంగానే ఉనన్వి. ఒక సవ్సథ్పరచువాడు
ఉనాన్డంటే, ఎందుకు, వారు—వారు ఆయనను వెంబడిసాత్రు, మరియు
ఆయన కేవలం—ఆయన కేవలం ఒక ఒయాసిస్ అయుయ్నాన్డు. వారు
అనారోగయ్ం పాలైతే, వారు పరుగెతుత్కొనిపోయి, ఇటల్ంటారు, “ఓ, పర్భువైన యేసు
ననున్ బాగుచేయునటుల్, దయచేసి నీవు నా కొరకు పారథ్న చేసాత్వా?” మరియు
వారు ఆసుపతి నుండి, లేదా ఆ వాయ్ధి పడక నుండి బయటకు వచిచ్న వెంటనే,
తిరిగి నేరుగా లోకములోనికి వారు వెళిళ్పోతారు, లేఖనము చెపిప్నటుల్, కుకక్
తన వాంతికి మరలినటుల్, లేదా ఒక పంది దాని బురదలోనికి దోరిల్నటెల్యునన్ది.
కేవలం ఆయన నుండి వారు పొందుకోగలిగే ఏదైనా మంచి కోసం ఆయనను
వెంబడిసాత్రు. వారు కేవలం ఒక—ఒక కొయయ్ బొమమ్వలె, లేదా—లేదా
వారు ఆయన నుండి పొందుకోగలిగే దేనిలాగా—దేనిలాగానైనా ఆయనను
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వాడుకుంటారు, మరియు ఆయనను సేవించాలని ఆశించరు. ఆ గుంపు నేటికి
కొనసాగుచునన్ది.
80 అకక్డ తొమిమ్ది మంది కుషుఠ్రోగులు సవ్సథ్త పొందారు, మరియు ఒకడు
ఆయనను సుత్తించుటకు తిరిగి వచాచ్డు. లేక అది పది మందా? వారు, వారిలో
ఒకడు, ఆయనను సుత్తించుటకు తిరిగి వచెచ్ను, మరియు ఆ మిగతావారు
కృతజఞ్త లేకుండానే, వెళిళ్పోయారు.
81 మరియు దేవుని యొకక్ శకిత్ చేత సవ్సథ్త పొందిన, అమెరికాలోని పర్జలు,
వారి హృదయాలను దేవుని వైపునకు తిపిప్నయెడల, పర్తియొకక్ సారా బటీట్లను

సివేయునటిట్ ఒక ఉజీజ్వము ఈ దేశమును తాకుతుంది, అది…మదయ్పాన
దుకాణాలు మరియు విసీక్ దుకాణాలు ఇక రంగం మీద ఉండవు. సంఘాలు
నిండిపోతాయి. ఆదివారము రాతి సినిమా హాళుళ్ ఖాళీ అవుతాయి. మరియు ఈ
దేశమంతటా ఒక ఉజీజ్వము, బర్దద్లవుతుంది. అయితే వారు అది జరుగుటను

సినపుప్డు, దేవుడు చేసే ఆ కారయ్ములను సినపుప్డు, వారు ఇంకను ఇటుల్
కేకలు వేసాత్రు, “ఈయన ఎవరు? వచుచ్చునన్ ఇతను ఎవరు? వారు ఎకక్డి నుండి
వచిచ్రి? ఈయన ఎవరు? ఏ అధికారము చేత ఇది జరుగుచునన్ది?”
82 దకిష్ణాఫికాలోని, జోహనస్ బర్గ్ వదద్, ఎనన్టికీ మరిచ్పోను. నేనపుప్డే
వెళిళ్యునాన్ను, దాదాపు ముపప్ది నిమిషాల ముందు, ఒక విమానంలో వెళాళ్ను.
నేను డు పగళుళ్ మరియు డు రా లు ఆకాశంలో ఉండియునాన్ను,
కావున నేను దానిని తటుట్కోలేకపోయాను. యాభై లేదా అరవై వేల మంది
పర్జలు డుకునన్ ఆ మైదానం వదద్కు వారు—వారు ననున్ తీసుకెళాళ్రు.
మరియు నేను వేదిక మీదకు వెళిళ్న వెంటనే, పరిశుదాధ్తమ్…ఆ సథ్లము గుండా,
ఒక—ఒక బసుస్ రావడం, నేను శాను. మరియు దానిపై “డరబ్ను,” అనే ఒక
గురుతును అది కలిగియునన్ది. ఒక యౌవనసుథ్డు తగువులాడి మరియు తన
తలిల్దం ల నుండి రముగా వెళిళ్పోవలసివచెచ్ను, ఒక కాలు మరొక కాలు
కనాన్ ఆరు లేదా ఎనిమిది అంగుళములు చినన్దైయుండెను. తన పాయ్ంటుని పటీట్
పటుట్కొనియుండగా, అతను ఒక తెలల్ చొకాక్ను ధరించియునాన్డు. మరియు
నేను ఆ యౌవనసుథ్డిని గమనించాను. నేను మరలా వెనుకకు సాను. ఆ
దరశ్నము వెళిళ్పోయినది. మరియు పిదప, కేవలం ఒకక్ కష్ణంలోనే, వెనకాల ఆ
జనాలలో, ఆ వెలుగు ఒక యౌవనసుథ్డిపై వేలాడటానిన్ నేను సాను. మరియు
నేను సాను. “నేను అతణిణ్ ఎకక్డో సాను,” అని నేను అనుకునాన్ను. నేను
అతణిణ్ గమనించాను, మరియు ఆ వెలుగు కొనిన్ నిమిషాల వరకు అతనిపై
వేలాడబడియునన్ది. మరియు ఆ అనువాదకుడు ఆ తరువాత మాటలను
పటుట్కొనుట కొరకు నేను వేచియునాన్ను. పిదప అదే యౌవనసుథ్డు లేచి నిలబడి,
తన ఊత కరర్లను కిందకు విసిరి పారేయడానిన్ నేను సాను, మరియు తన
ఆరు-అంగుళాల-పొటిట్ కాలు మిగతా దానివలె మా లుగా అయినది.
83 మరియు శీర్. ఏ.జే. చ్మెన్ తో నేను ఇటల్నాన్ను; ఈ రాతి, అతడు మహిమలో
ఉనాన్డు. నేను ఇటల్నాన్ను, “శీర్. చ్మెన్, సరిగా నా మాటలు గురుత్పెటుట్కోండి.
అదొక దరశ్నమైయునన్ది.”

“చాలా బాగా,” అని అతడనాన్డు.
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84 మరియు నేను ఇటల్నాన్ను, “తెలల్ చొకాక్ వేసుకొని, మరియు చొకాక్ పటీట్లతో
ఆ వెనుక రుచ్నియునన్ యౌవనసుత్డు, అతడు దేశములో దాదాపు పదిహేను
వందల మైళళ్ రమున ఉనన్, డరబ్ను అనే పటట్ణము నుండి, ఒక బసుస్లో
వచిచ్యునాన్డు. మరియు అతడు రావడానికి, తన తలిల్ మరియు తండి నుండి
చెపప్కుండా జారుకోవలసివచెచ్ను. అయితే అతడు పర్భువైన యేసు నందు
విశావ్సముంచెను, మరియు అతనికి ఒక కాలు ఇంకొక దాని కనాన్ ఆరు
అంగుళములు పొటిట్గానుండెను.”
85 మరియు ఆ యౌవనసుత్డు పైకి గెంతెను. అతని చంక కరర్ల కొరకు
తడుము , అకక్డ అతడు, నిలబడెను. మరియు నేను ఇటుల్ చెపాప్ను,
“యౌవవ్నసుథ్డా, పర్భువైన యేసు నినున్ సవ్సథ్పరిచెను.” మరియు వెంటనే అతని
కాలు ఆ మరొక దాని వలె, సాధారణముగా, ఆరు అంగుళములు పెరిగినది.
మరియు వారు ఆ యౌవనసుథ్డిని వేదిక మీదకు తీసుకువచాచ్రు, మరియు అకక్డ
వైదుయ్లు అతణిణ్ పరీకిష్ంచారు. నా పుసత్కములో మీరు అతని ఫోటోను డవచుచ్.
86 నేను కేవలం కొదిద్ కష్ణములు అకక్డ నిలబడియుంటిని, ఒక చినన్ ఆకుపచచ్ని
కారు, రోడుడ్పై వెళుత్ండటం నేను సాను, మరియు అది జారిపోయినది. అది
వెనుకకు, తిరిగి, మరియు ఒక చెటుట్ను గుదిద్నది. రాగి-జుటుట్ గల ఒక యౌవన
సీత్…ఒక విరిగిన వెనున్ సను కలిగియునన్ది. మరియు నేను ఇటల్నాన్ను,
“ఒక చెటుట్కి గుదుద్కొనిన ఒక చినన్, ఆకుపచచ్ని కారును నేను సుత్నాన్ను,
మరియు దాదాపు పదెద్నిమిది సంవతస్రాల వయసుస్ ఉనన్ ఒక రాగి-జుటుట్
గల యౌవనసుత్రాలి వెనున్ స విరిగినది. ఆమె ఒక తీవర్మైన సిథ్తిలో ఉనన్ది.”
ఎవవ్ సప్ందించలేదు. మరియు పర్జల యొకక్ ఆ పెదద్ స హములో,
నాకు ఆమె ఎకక్డా కనపడలేదు. మరియు నేను కేవలం కొదిద్ నిమిషాలు
అకక్డ నిలబడియునాన్ను. నేను ఇటల్నాన్ను, “అరథ్ం చేసుకొనుడి. ఇది…
అనుమానాసప్దంగా ఉండకండి. ఇది పునరుతాథ్నపు శకిత్లోనునన్, పర్భువైన
యేసు. ఆయన తన పనిని కొనసాగించుటకు పరిశుదాధ్తమ్ను పంపెను.” మరియు
అకక్డ ఆ దరశ్నము మరలా సంభవించుటను నేను సాను. మరియు నేను ఆ
యౌవవ్నసుత్రాలిని డలేకపోయాను.
87 సరిగాగ్ అపుప్డే, మీరు ఈ పఠములో సుత్నన్టుల్, ఆ వెలుగు, సరిగాగ్ నా
యెదుట నిలిచియునన్ది. మరియు అది ఇకక్డ నిలబడియునన్ది. నేను అకక్డికి
వెళాళ్ను, మరియు అకక్డ, ఆ వేదిక కింద ఆమె ఉండియునన్ది. నేను ఇటల్నాన్ను,
“యౌవవ్నసుథ్రాలా, పర్భువైన యేసు నినున్ బాగు చేసాడు.” మరియు ఆమె
ఏడవ్టం మొదలుపెటిట్నది.
88 ఆమె తలిల్ ఇటల్నన్ది, “ఓ, లేదు! పైకి లెమమ్ని ఆమెకు చెపప్వదుద్!” ఇంకా
ఇటల్నన్ది, “ఆమె కదిలినదంటే, ఆమె చనిపోతుంది.”
89 మరియు ఆ యౌవనసుత్రాలు కేకలు వేయు , మరియు పర్భువును
సుత్తించు , తన పాదాలపై గెంతినది. మరియు ఆ తలిల్ రఛ్పోయి మరియు
ఆ అమామ్యి పడుకునన్ మంచములో పడిపోయినది.

అదేమిటి?
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90 సరిగాగ్ ఆ సమయానికే, ఒక విమరశ్కుడు ఆ వెనుక లేచి, ఒక పాదం
ఒక కురీచ్పై మరియు, ఇంకొక పాదం మరొకదానిపై పెటిట్ నిలబడి, మరియు
ఇటల్నాన్డు, “అమెరికావాడవైన, నీవు! నీవు దీనిని ఏ నామములో చేసుత్నాన్వో నాకు
చెపప్వలెనని నేను సవాలు చేయుచునాన్ను! మరియు నీవు ఏ సంఘసంసథ్కు
చెందినవాడవు?” శారా?
91 అది అటేల్యునన్ది. వారు దానిని గర్హించరు. వారు ఈ సంగతుల
కొరకు ఎదురు చుట లేదు. సంఘములు పర్భువు యొకక్ రాకడ కొరకు
ఎదురు చుట లేదు. మరియు ఆయన రాకడను నిరాధ్రించుటకు, దానిని
నెరవేరుచ్టకు పరిశుదాధ్తమ్ ఇకక్డ ఉనాన్డు. ఎంతగానో…

పర్తి ఒకక్ తమ సవ్ంత దారిని తీసుకొనగోరుచునాన్రు. ఆ విధంగానే
అకక్డ ఉండియునన్ది. పర్తీ గుంపు దాని సవ్ంత ఆలోచనను కలిగియునన్ది.
92 కానీ ఈ రాతి పర్శన్ అది కాదు. నేను మాటాల్డేది దాని రిచ్ కాదు.
అయితే నేను మిముమ్లను అడిగే పర్శన్, ఏమిటనగా, ఇది ఏమిటని మీరు
తలంచుచునాన్రు? అది మిమమ్లిన్ రిచ్యైయునన్ది. ఇపుప్డు దేశముల-
గుండా వెళుళ్చునన్ ఈయన ఎవరు? మనుషులు కాదు. మనుషులు ఆ
కారయ్ములను చేయలేరు. జన స హములో ఉనన్ పర్జలతో, “ఇకక్డ, సరిగాగ్
ఇకక్డ రుచ్నియునాన్రు,” మరియు టములో ఆయా సథ్లములలో

రుచ్నియునాన్రు, అని చెపుప్ మరణావసత్లో ఉనన్ సీత్ పురుషులు, ఇకక్డికి
తీసుకురాబడినపుప్డు, మాటాల్డుచునన్ది ఎవరు? అది ఎవరు?
93 ఈ ఉదయము బాపీత్సమ్పు సథ్లములోనికి వచిచ్న ఆ యౌవవ్న సీత్, ఆమె డు
వారాల కితం, చరమ్పు కాయ్నస్రుతో చనిపోవుచుండెను, సరిగాగ్ ఇకక్డ మేపల్
వీధిలో నివసించును, శీర్మతి బైటీ. మరియు ఆమెతో ఉనన్ వైదుయ్లను నేను
అడిగాను. జీవించుటకు ఆమెకు ఒకక్ అవకాశము డా లేదు, నలుగురు
లేదా ఐదుగురు చినన్ పిలల్లను కలిగియునన్ది, మరియు నా తలిల్ వారిని

సుకొనుటకు పర్యతిన్ంచుచుండెను. అమమ్ ఇటల్నన్ది, “బిలీల్, ఆమె మరలా
ఎనన్ ఇంటికి రాలేదు.”
94 మరియు ఆమె ఉనన్ చోటుకు నేను వెళాళ్ను, మరియు పర్భువైన యేసు
మాటాల్డెను, “యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు, ఆమె సంఘముకు వెళిళ్
మరియు పర్భువైన యేసు నామములో బాపీత్సమ్ము పొందుదుననియు, మరియు
దేవుని సేవించుదుననియు పర్మాణము చేసినయెడల, ఆమె బాగయి, ఇంటికి
వెళుళ్ను.”

మరియు నేను ఆమెను ఇటల్డిగాను, “యువతీ, నీవు దీనిని చేయుదువా?”
95 మరియు ఆమె ఇటుల్ చెపిప్నది, “నీవు చెపేప్దంతా, నేను చేసాత్ను.” వెంటనే ఆ
నొపుప్లు విడిచిపెటిట్నవి. డు రోజుల తరావ్త, ఆమె ఇంటికి వెళిళ్నది, మరియు
వైదుయ్లు ఆ కాయ్నస్రు యొకక్ జాడను కనుగొనలేకపోయిరి.
96 పర్భువు నామములో వచుచ్ ఈయన ఎవరు? ఈయన ఎవరు? అది దేవుని
యొకక్ పరిశుదాధ్తమ్యే. దాని రిచ్ మీ ఉదేద్శయ్మేమిటి? మీ ఉదేద్శయ్మేమిటి,
మీ కాపరిని తెలుసుకోవడమా? మరియు ఇకక్డ ఈ కురీచ్లలో రుచ్నన్పుప్డు,
పటట్ణానికి వెలుపల నుండి వచిచ్న పర్జలు, రఛ్రోగముతో రుచ్నియునాన్రు,
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రుచ్నియుండగా…ఇకక్డ ఒక వయ్కిత్ రుచ్నియునాన్డు, ఇకక్డే ఎకక్డో, ఒక

మెననైట్ సహోదరుడు, సరిగాగ్ ఇకక్డునాన్డు, ఒక రఛ్రోగ బాధితుడు.
అతణిణ్ ఎనన్ డలేడు, లేదా అతని రిచ్ ఏమి తెలియదు. మరియు
అకసామ్తుత్గా, దాదాపు రెండు సంవతస్రాల కితం అని నేను అనుకొనుచునాన్ను,
లేదా మరేదో, అవును రెండు సంవతస్రాలు, పరిశుదాధ్తమ్ దానిని పిలిచి, మరియు
ఇటుల్ చెపెప్ను, “యెహోవ ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు.” అపప్టి నుండి అతడు
ఒకక్సారి డా లీ పడలేదు. ఈయన ఎవరు? ఈయన ఎవరు?
97 ఈ సీత్ ఇకక్డ రుచ్నియునన్ది, గడిచిన ఆదివారమున, పోయినసారి నేను
ఇకక్డ ఉనన్పుప్డు, ఇలిల్నాయిస్ లో ఎకక్డినుండో వచిచ్నది. ఆ మరునాడు…
ఆమె శరీరములో ఒక పెదద్ కణితితో ఉనన్ది, అది పాణాంతకమైనది. మరియు
సోమవారమున ఆపరేషన్ నిమితత్మై ఇలిల్నాయిస్ లోని ఒక ఉతత్మమైన వైదయ్
శాసత్ము, ఆమెను ఒక పెదద్ వైదయ్శాలకు, తీసుకువెళుళ్చునన్ది. మరియు ఆమె
ఇకక్డికి వచుచ్టకు సమయం కలుగజేసుకునన్ది. నా జీవితంలో, ఎనన్ ఆమెను

డలేదు లేదా ఆమె రిచ్ వినలేదు. మరియు అకసామ్తుత్గా, పరిశుదాధ్తమ్
ఆమెను కముమ్కునన్ది, మరియు ఆమె ఎవరనన్ది, ఆమె ఎకక్డి నుండి వచెచ్ననన్ది,
మరియు మరుసటి రోజున ఆమెకు ఆపరేషను జరగబోవుచునన్దని అది ఆమెతో
చెపిప్నది. దానిని చుటకు, అపుప్డు ఇకక్డ ఎంతమంది ఉనాన్రు? మరియు

డండి ఆ వారాత్ వాయ్పించినది. ఆ మరునాడు, ఆమె వైదుయ్ని వదద్కు వెళిళ్నపుప్డు,
వారు ఆమెను ఒక వైదయ్శాల నుండి మరొక వైదయ్శాలకు తీసుకువెళాళ్రు, మరియు
దాని జాడను కనుగొనలేకపోయారు.
98 ఈయన ఎవరు? ఓ, దేవా కనికరించుము! దీనిని చేయుచునన్ ఈయన
ఎవరు? అది మీ సంఘకాపరి అని చెపుప్టకు మీరు ధైరయ్ము చేయగలరా?
అసస్లు చేయలేరు. దీని విషయంలో మనుషుయ్లు చేయగలిగినది ఏదైనా ఉనన్దని
చెపుప్టకు మీరు ధైరయ్ము చేయగలరా? ఎనన్ చేయలేరు. అది పరిశుదాధ్తమ్యే,
మన పర్భువైన యేసు మీదనునన్ ఆతమ్యే. మరియు ఆయన తన సంఘముతో
ఐకయ్మవువ్ట కొరకైన ఆయన రాకడ, ఎంత సమీపంగా ఉనన్దనగా తవ్రలో
జరగనునన్ ఆ ఎతత్బడుట కొరకు, జీవముగల దేవుని సంఘమును విమోచించి,
మరియు సహవాసములోనికి తెచుచ్టకొరకు, ఆయన తన గొపప్ పరిశుదధ్
వెలుగును పర్సరింపజేయుచునాన్డు. ఆమేన్!
99 ఈయన ఎవరు? నేను మీ పర్శన్కు సమాధానం ఇవవ్లేను. నేను మీ
కొరకు జవాబు ఇవవ్లేను. అయితే నా కొరకు నేను జవాబు చెపుప్కోగలను.
మరియు, ఈ రాతి, ఈ పవితర్ బలల్ వెనుక, ఈ స హము, మరియు మన
పర్భువైన యేసు రకత్ము దావ్రా కొనబడినవారి—వారి చెవులలో, నేను దీనిని నా
హృదయాంతరంగము నుండి చెపుప్చునాన్ను. నేను మీలో ఒకడినైనందున కాదు,
నేను ఏదో భినన్మైనవాణిణ్ అయినందున కాదు, అయితే రకత్ము దావ్రా కడుగబడి
విమోచింపబడినవారిలో ఒకడిని అయినందునైయునన్ది. ఈ రాతి సంఘములో
వేలాడుచునన్ ఆ వెలుగు, అదే వెలుగు దాని సవ్భావము చేత, అది, పరిశుదాధ్తమ్

పములోనునన్, యేసుకీసేత్యని పించుచునన్దని, నేను నముమ్చునాన్ను.
100 లేఖనమును ఎరిగియునన్ ఎవరికైనా గానీ, యేసు ఇటుల్ చెపెప్నని తెలియును,
“నేను దేవుని యొదద్ నుండి వచిచ్యునాన్ను, మరియు తిరిగి దేవుని యొదద్కు
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వెళుళ్చునాన్ను.” ఆయన శరీరధారి కాకమునుపు, మోషేతో అరణయ్ములో
ఉనన్పుప్డు, ఆయన అగిన్సత్ంభమైయునాన్డు. మరియు మోషే ఆయనను

డాలని ఆశించినపుప్డు, ఆయన తన వీపు భాగమును అతనికి పించెను.
మరియు మోషే ఇటుల్ చెపెప్ను, “అది ఒక మానవునివలె కనిపించినది.”
ఆయన ఇకక్డ మి మీద ఉనన్పుప్డు, ఆయన ఒక మానవుడైయుయ్ండెను.
ఈనాడు, ఆయన చేయుచునన్ అవే కారయ్ములను, ఆయన విమోచించిన వయ్కుత్ల
దావ్రా, ఆయన చేసియునాన్డు. ఇదిగో ఆయన వచిచ్ మరియు తన ఫోటోను
తీయబడనిచెచ్ను. అది ఏమిటి?
101 తన మరణము, సమాధి మరియు పునరుతాథ్నము తరావ్త, ఒక రోజు,
పౌలు దమసుక్ మారగ్మున పోవుచుండెను, మరియు ఒక గొపప్ వెలుగు అతణిణ్
తాకి నేలన పడవేసినది. అతని చు ట్ ఉనన్ ఆ మనుషులు ఆ వెలుగును

డలేదు. అయితే అది పౌలును, గుడిడ్వాణిణ్ చేసేంతగా తాకినది. తన మిగతా
జీవితమంతా అతడు కళళ్ సమసయ్ను కలిగియుండెను. మరియు అతడు ఒకసారి
ఇటుల్ చెపెప్ను, “నాకు కలిగిన పర్తయ్కష్తలు బహు విశేషముగా ఉనన్ందున,
నేను అతయ్ధికంగా హెచిచ్పోకుండు నిమితత్ం,” అతని శరీరములో ఒక ములుల్,
అతణిణ్ నలగగొటుట్టకు సాతానుయొకక్ తగా, ఉంచబడెను. ఎందుకనగా అది
విశేషమైన పర్తయ్కష్తైయుండెను.
102 మరియు అతిగా గోల చేయుచునన్ పర్జలను హింసించుటకు, పౌలు
తన దారిన వెళుళ్చుండగా అతడు కొటట్బడెను; వారు ఒక తిరిగి-జనిమ్ంచిన
గుంపు, మత విరోధులుగా పిలువబడిన గుంపైయునాన్రు. వారిని హింసించి,
వారిని నిరభ్ంధించి మరియు వారిని యె షలేమునకు తీసుకువచుచ్టకు,
పౌలు తన జేబులో పతాలతో, తన మారగ్ములో ఉండెను. మరియు దాదాపు
మధాయ్హానన్ వేళలో, ఒక వెలుగు వచిచ్, తన పాదముల మీదనుండి, అతణిణ్ నేలకు
పడవేసెను, మరియు అతడు మిపై ఉనన్ ళిలోనికి పడిపోయెను. ఆ వెలుగు
నుండి ఇటుల్ చెపుప్ , ఒక సవ్రము వచిచ్నది, “సౌలా, సౌలా, నీవెందుకు ననున్
హింసించుచునాన్వు?”
103 మరియు సౌలు వెనుకకు తిరగి, తన అంధతవ్పు సిథ్తిలో, పైకి సెను.
మరియు అతడు ఆ గొపప్, మహిమకరమైన వెలుగును డగలిగెను. మరియు
అతడు ఇటల్నెను, “పర్భువా, నీవెవరవు?”
104 ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “నేను యేసును. నేను దేవుని యొదద్ నుండి
వచిచ్యునాన్ను; నేను దేవుని యొదద్కు వెళిళ్యునాన్ను. నేను దేవుని యొదద్ నుండి
వచాచ్ను; నేను దేవుని యొదద్కు వెళుళ్దును.” ఆయన ఇటల్నాన్డు, “మునికోలలకు
ఎదురు తనున్ట నీకు కషట్ము.”
105 ఆ పవితర్మైన నేల మీద ఒకక్ పర్తయ్కష్త, ఆ సథ్లములో ఒకక్ సమయము,
మనుషుయ్డు ఎనన్ అదే విధంగా ఉండలేడు. ఒక మనుషుయ్డు, తనను తాను
ఒక కైసత్వుడని చెపుప్కొనుటకు ముందు, తనను తాను గురిత్ంపజేసుకొనుటకు
ముందు, అతడు ఎకక్డైతే దేవుడిని ముఖాముఖిగా కలుసుకుంటాడో, అటిట్
ఎడారి-వెనుక-భాగపు-అనుభవమును కలిగియుండవలసియునన్ది.
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106 ఈ, దినమునకైతే, మీరు ఏ విధమైన జవాబునైనా కలిగియుండవచుచ్ను.
ఆయన చేసాత్నని చెపిప్నవాటినే ఖచిచ్తంగా పర్భువు చేయుటను మీరు

డగలరు, మరియు తెలివిగల వేదపండితులు దానిని వేరుగా వివరిసాత్రు. వారు
ఇటల్ంటారు, “అది మరొక దినము కొరకు. అది దీని కొరకు. లేదా, అది మరొక
కాలము కొరకు. లేదా, అది తపెప్యునన్ది.” వారు యేసును రిచ్ చెపిప్నటేల్
ఉనన్ది, “ఆయన ఒక బయెలెజ్ లు, దయయ్ం. ఆయన ఒక సోదె చెపుప్వాడు.”
మరియు ఆ సంగతులనిన్టికీ, వారికి జవాబునన్ది.
107 కానీ ఒక వయ్కిత్ ఎనన్డైనా కీసుత్ని సంధించి, మరియు పౌలు చేసినటుల్
ఆయనను సినయెడల, లేదా ఆయనను అను తి చెందినయెడల, అటిట్
అను తిని ఒక వయ్కిత్ నుండి వేరు చేయుటకు వివరించగల వేదపండితులు ఈ
పర్పంచములోనే లేరు.
108 ఆ కారణము చేతనే, ఈనాడు, వారికి ఆ అనుభవము లేదు. ఆ కారణము
చేతనే వారు చెపప్లేరు…వారంతా ఇటుల్ అనుచునాన్రు, “ఈయన ఎవరు? ఇది
ఏమిటి? ఇది ఎకక్డి నుండి వచెచ్ను?” వారి వదద్ జవాబు లేదు. ఎందువలన?
ఎందుకనగా, వారికి తెలిసిందలాల్ ఒక సంఘము తయారుచేసిన వేదాంతం
మాతర్మే. “వేదాంతమును ఎరుగుట” జీవము కాదు. “బైబిలును ఎరుగుట”
జీవము కాదు.
109 కానీ “ఆయనను ఎరుగుటయే” జీవము. నీ వయ్కిత్గత రకష్కునిగా, నినున్ తన
సనిన్ధిచేత నింపినవానిగా “ఆయనను ఎరుగుటయైయునన్ది.” అది జరిగినపుప్డు
నీవకక్డ ఉండియునాన్వు. నీ నుండి దానిని తీసివేయగలవారు ఎవవ్రును లేరు.
దానిని నీకు వేరుగా వివరించగలవారు ఒకక్రు లేరు. ఆ అనుభవము నీకు
జరిగినపుప్డు, ఆయన ఎవరనన్ది నీకు తెలుసుత్ంది. నాకైతే, ఆయన నినాన్, నేడు,
మరియు నిరంతరము ఒకక్టే రీతిగానునన్ యేసుకీసెత్యునాన్డు.
110 ఈ అదుభ్తాలను పర్దరిశ్ంచుచునన్ ఈయన ఎవరు? ఈ గొపప్ కియలను
చేయుచునన్ ఈయన ఎవరు? ఇది బోధకుడా? ఇది ఓరల్ రాబరాట్ ? ఇది బిలీల్
గర్హమా? ఇది జాయ్క్ లరా? విలియమ్ బెనాహ్మా? ఇది ఎవరైనాగానీ, దానిలో
వారు చేసేదేమియు లేదు. వారు సాధనములైయునాన్రు.
111 ఇది ఒక పర్జలను సిదధ్పరచుటకు, చనలు మరియు అదుభ్తాలు
మరియు ఆశచ్రయ్కారయ్ములలో, పరిశుదాధ్తమ్ సువారత్తో వచుచ్టయైయునన్ది.
ఆయన వసాత్డని ఎదురు సుత్నన్ విశావ్సులతో, అంతయు ఎదురు పుతో
నిండియునన్ది.
112 మరియు ఇతరులు ఇటుల్ అనుచునాన్రు, “ఈ ఉజీజ్వములు ఎందుకు?
మనమెందుకని వాటిని కలిగియునాన్ము? మనం ఒక సంఘానికి
సిథ్రపడుదాము.” అంతెందుకు, మనం తన ఆలయ నిరామ్ణానిన్
పారంభించినపుప్డు, అది, సరిగాగ్ ఇకక్డ సంఘములోనే చెపప్బడినది, ఇటల్నాన్రు,
“మనకు అదుభ్తాలు అవసరం లేదు. ఈ కారయ్ములు మనకిక ఎంతమాతర్ము
అవసరం లేదు. మీకు కావాలంటే, అవి బయట ఎకక్డైతే జరుగుతాయో అకక్డికి
వెళళ్ండి. మాకు అవి ఇకక్డ అవసరం లేదు.” బెనాహ్మ్ ఆలయం అటువంటి ఒక
అధమ సిథ్తికి దిగాజారినపుప్డు, అది మునిగిపోయినటేల్.
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113 ఈ ఆలయం యేసుకీసుత్ను రిచ్న సువారత్ యొకక్ తర్ములు మరియు
శకిత్పై పునాది వేయబడినది. మరియు ఈ ఆలయం నిలిచియునన్ంత వరకు, ఆ
మహిమకరమగు పరిశుదాధ్తమ్ ఆతమ్లను రకిష్ంచుటకు, మరియు పరిశుదాధ్తమ్తో
నింపుటకు, మరియు రోగులను సవ్సథ్పరచుటకు, మారగ్మును కనుగొనును
గాక. నాకైతే, ఇది నినాన్, నేడు, మరియు నిరంతరము ఒకక్టే రీతిగానునన్
యేసుకీసెత్యునాన్డు.

మనము పారిథ్ంచెదము.
114 ఆయన ఎవరనన్ది మీకు తెలియనియెడల, ఇదంతయు దేని రిచ్యనన్ది
మీకు తెలియనియెడల, మరియు మీరు తెలుసుకొనగోరినయెడల, మీరు
కేవలం మీ చెయియ్ని పైకెతెత్దరా? మీ చెయియ్ పైకెతిత్, మరియు ఇటుల్ చెపుప్డి,
“బెనాహ్మ్ సహోదరుడా, నేను ఆయనను ఎరుగునటుల్, నా కొరకు పారిథ్ంచుము.”
మరియు పర్భువు మిముమ్ను దీవించును. మరియు అంతటా, నేను మీ చేతులను

సుత్నాన్ను.
115 ఇపుప్డు, పరలోకపు తండీ, ఈ వరత్మానమును, మరియు వారు ఈయన
ఎవరనన్ది తెలుసుకొనగోరుచునాన్రని, తమ చేతులను పైకెతిత్నటిట్ పర్జల
యొకక్ ఫలములను మేము తెచుచ్చునాన్ము. వారు ఈ గొపప్ యేసును
ఎరిగియుండుటకు ఇషట్పడుచునాన్రు. అది, ఆ పునరుతాథ్నముయొకక్, ఆయన
రాకడ, ఎంత సమీపమున ఉనన్దనగా, రోగులు సవ్సథ్పరచబడటం డా
మొదలైనది. మరియు అది జరిగిన తరావ్త, సంఘములోనికి పర్వచనము
వచిచ్నది, పిదప వరములు మరియు అదుభ్తాలు, ఇపుప్డు ఆ చివరి చన
వరకు వచెచ్ను. ఆ తరావ్త, ఎతత్బడుట వచుచ్ను, సంఘము కొనిపోబడును.
మరియు, పర్భువా, నీ పునరుతాథ్నపు శకిత్లో నినున్ ఎరిగియునాన్మని
చెపుప్కునన్వారమైన మేము, మేము వేచియునాన్ము, మరియు ఆశిసుత్నాన్ము,
మరియు ఏడుచ్చునాన్ము, మరియు వేడుకొనుచునాన్ము, “పర్భువైన యే ,
రముమ్!”
116 పర్భువా, తవ్రగా నీ సంఘమును ఎతత్బడుటలోనికి తీసుకెళిళ్, మరియు
దానిని రముగా తీసుకొనిపొముమ్. ఏలయనగా, తవ్రలోనే, మనుషుయ్లు
వారు నివసించడానికి నీవు సృషిట్ంచిన ఈ మిని పేలిచ్వేయబోవుచునాన్రు,
ఎందుకనగా వారు నీపటల్ అవిధేయులయాయ్రు. వారు శాంతిని కాదు గానీ,
యుదాధ్నిన్ అభయ్సించారు. వారు నీతిని అభయ్సించలేదు, కానీ వారు పోకిరితనానిన్
అభయ్సించారు. వారంతా శకిత్ కొరకైన ఆకలితో గాక మరెటుల్ందురు! పర్భువా,
వారిని శకిత్ కొరకు ఆకలిగొనునటుల్ చేయునదైన వారి హృదయములో ఉనన్ ఆ
చినన్ భాగము, తమ సహచరుని పేలిచ్వేయుటకు, ఎకక్డో ఒక పరిశోధనాశాలలో
వారు దానిని తృపిత్పరచుటకు పర్యతిన్ంచుచునాన్రు.
117 దేవా, వారు ఏ శకిత్ కొరకైతే ఆశించుచునాన్రో అది దేవుని కుమారుని యొకక్
పునరుతాథ్నపు శకిత్యేనని, వారి జీవితాలను మారుచ్ట కొరకైన పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్
శకిత్యేనని వారు గర్హించగలిగితే చాలు; దేశాలను పేలిచ్వేయుటకు కాదు గానీ,
వారి జీవితాలను మారిచ్ మరియు వారిని నీ సేవకులుగా చేయుటకైయునన్ది.
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118 అనేకమంది పర్జలు, వెఱిఱ్తనముతో మొతత్బడియునాన్రు, వారు ఆరంభ
దినములలో చేసినటేల్, వీరు మనలిన్, “ఏమీ తెలియని,” ఒక గుంపుగా మరియు—
మరియు, “మత విరోధులు,” గా గురిత్సాత్రు. అయితే వారు నీ నామము కొరకు
నిందను భరించగలిగినందుకు, నీకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచు , సంతోషముగా
తిరిగివచిచ్రి. పర్భువా, ఈ రాతి, అనిన్చోటాల్, నీ పిలల్ల యొకక్ అను తి డా
అదేయైయునన్ది. మేము కేవలం సంతోషంగా ఉనాన్ము.
119 నీ దినములో కొందరు నినున్ గురిత్ంచుటకు పర్యతిన్ంచిరి. వారు ఇటల్నాన్రు,
“సరిగాగ్ వసత్ములైనా లేకుండా, కేవలం ఒక గొరె చరమ్మును చుటుట్కొనియుండి,
అరణయ్ము నుండి వచిచ్న, ఆ అడవి మనిషియైన యోహానుకు ఆయన
సేన్హితుడు. మాటలను, రుప్ మరియు పడమరకు విసరగొటిట్, మరియు
ఇటుల్ చెపిప్న ఒక అడవి మనిషి, ‘గొడడ్లి చెటుట్ వేరున పెటట్బడియునన్ది.’”
ఇటల్నిరి, “ఆయన తనకు ఒక—ఒక అనుచరుడు. అతడొక అడవి మనిషి.
అతడు వెఱిఱ్వాడు. అతడు మతిసిథ్మితం లేనివాడు.” ఓ పర్భువా, నీతో ఉనన్
సహజాతీతమైన పరిచరయ్, వారి కనున్లకు గుడిడ్తనము కలుగజేసినది.
120 మరియు ఈనాడు అది అటేల్ చేసినది: యోహాను తన దినములో చేసినటేల్,
పర్భువు యొకక్ రాకడను పరిచయం చేయుచునన్ ఈ గొపప్ పరిశుదాధ్తమ్,
దానిని డగోరని పర్జలకు, గుడిడ్తనము కలుగజేయుచునన్ది. అయితే ఎవరైతే

డగోరుచునాన్రో, వారిని నీవు ఏరప్రచుకునాన్వు. “మరియు తండి నాకు
అనుగర్హించిన వారందరు నా యొదద్కు వతుత్రు,” నీవు చెపిప్తివి, “మరియు
వారిలో ఎవవ్రును నశించిపోరు. మరియు నేను వానిని అంతయ్దినమందు
లేపుదును.” దీని కొరకై మేము నీకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ము.
121 మరియు ఈ రాతి, తమ చేతులు ఎతిత్న వారి కొరకు, ఓ పర్భువైన
దేవా, ఒక అనుభవములో, పునరుతాథ్నపు శకిత్లో, నినున్ నీవు వారికి
బయలుపరచుకోవలసిందిగా, మేము పారిథ్ంచుచునాన్ము. పర్భువా, దానిని
అనుగర్హించుము.
122 మరియు తమ చేతులు ఎతత్ని, ఇతరులు ఇకక్డ ఉండవచుచ్ను,
అయినను, అది వారికి అవసరమైయునన్దని, వారి హృదయములో వారు
ఎరిగియునాన్రు. నీవు వారిని ఆశీరవ్దించి, మరియు వారి హృదయ కోరికను
వారికి దయచేయవలసిందిగా నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను.
123 ఈ రాతి, మేము ఈ భవనమును విడిచి వెళుళ్నపుప్డు, మేము ఒక
భినన్మైన పర్జలుగా వెళుళ్దుము గాక. మేము లోనికి వచుచ్నపుప్డు మేము
కలిగియునన్ ఉదేద్శయ్ము, నీ దైవీక చితత్మునకు విరుదధ్ంగా ఉనన్యెడల,
మేము దానికి భినన్మైన ఉదేద్శయ్ంతో వెళుళ్దుము గాక. మేము నీతో ఒక
అనుభవమును కలిగియునన్ందున మా ఆతమ్లు సంతృపిత్ చెందువరకు, మేము
బలిపీఠము యొకక్ కొముమ్లను పటుట్కొని వేలాడుటకు పటుట్దలతో మేము
బయటకు వెళుళ్దుము గాక, మరియు మేము ఎవరి రిచ్ మాటాల్డుచునాన్మో
మేము ఎరిగియునాన్ము, ఎందుకనగా మేము ఆయనను కలుసుకునాన్ము
మరియు ఆయనను తెలుసుకునాన్ము, మరియు ఆయనతో సహవాసము
కలిగియునాన్ము. తండీ, ఈ సంగతులను అనుగర్హించుము. వాయ్ధి మరియు
బాధతో ఉనన్ వారిని సవ్సథ్పరచుము.
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124 మా పియమైన మరియు పర్శసత్మైన సంఘకాపరిని ఆశీరవ్దించుము.
దేవా, వారు సువారత్ను రేడియోలో పర్కటించు , మరియు పాడుచుండగా,
అతనితో మరియు అతని పియమైన సహోదరీలతో నీవు ఉండాలని మేము
పారిథ్ంచుచునాన్ము.
125 మా గుమమ్ములలో ఉనన్ అపరిచితులను ఆశీరవ్దించుము. పర్భువా, ఈ
రాతి, వారి హృదయములో ఒక తీవర్తతో మరియు ఒక ఉదేద్శయ్ముతో, బయటకు
వెళుళ్దురు గాక, అదేమిటనగా, వారు ఇదివరకు నినున్ ఎరుగకయుండి, నినున్
సేవించనియెడల, ఈ ఘడియ నుండి, వారు నినున్ సేవించుదురు గాక. దీనిని
ఎరిగియునాన్ము, అది, “ఇతర సంగతులనిన్యు వయ్రధ్మగును, కానీ దేవుని
వాకయ్ము ఎలల్పుప్ నిలుచును.” తండీ, దీనిని అనుగర్హించుము.
126 మమమ్లిన్, మా పాపములనిన్టిని కష్మించుము. మరియు మేము
కలుసుకుందుము గాక ఆ గొపప్…[టేపుపై ఖాళీగా ఉనన్ది—సంపా.]

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

127 ఇపుప్డు, వరత్మానం తరావ్త, మనము ఆయనకు పాట పాడుచుండగా,
మనము మన తలలు వంచి మరియు ఆయనను ఆరాధించెదము.

నేనాయనను పేమించుచునాన్ను,
మీ హృదయ రవ్కంగా.

నేనాయనను పేమించుచునాన్ను
ఎందుకనగా ఆయనే మొదటిగా ననున్ పేమించెను
మరియు నా రకష్ణను కొనెను
ఆ కలవ్రి వృకష్ము పైన.

128 ఎంతమంది ఆయనను నిజంగా పేమిసుత్నాన్రు? మీ చెయియ్ పైకెతిత్,
ఒక సాకష్ ంగా దీనిని చెపప్ండి, “నేను ఆయనను పేమిసుత్నాన్ను.” ఓ,
ఆయన అదుభ్తకరుడు కాదా? మీకు తెలుసా, నేను కేవలం ఈ విధంగా

రుచ్ని, మరియు ఎటెల్నను, కేవలం ఆయన సనిన్ధిని పానము చేయుటను
పేమించుదును. ఆయన వాకయ్ము, బయలువెళిళ్నది, అది హృదయాలలో
పడినది. అది మనలను సరిచేసుత్ంది. అది మనలను ఆయన ఆతమ్ యొకక్
ఆధీనములోనికి తీసుకువసుత్ంది. అటెల్న కేవలం ఆయనను ఆరాధించడమనేది
ఎంత పీతికరముగా ఉనన్ది కదా! ఇపుప్డు, మీరు ఈ రాతి సంఘము నుండి
వెళుళ్చుండగా, ఆయనను ఆరాధించు వెళుళ్డి.
129 మరియు గురుత్ంచుకొనండి, ఈ వారము, బుధవారము రాతి ఇకక్డ ఒక
పారథ్న డిక ఉనన్ది. ఆదివారము, లేదా శనివారము, తొమిమ్ది గంటలపుప్డు,
WLRP దావ్రా పర్సారమయేయ్ సహోదరుడు నెవిల్ యొకక్ కారయ్కర్మానిన్
మరిచ్పోకండి. నేను ఆయన మాటాల్డేది వినుటకు ఇషట్పడతాను, మీరు?
నలుగురు, లేదా ముగుగ్రు వినడమనేది, వినుటకు చాలా బాగునన్ది. సహోదరుడు
నెవిల్ చెపేప్ది మరియు తన పర్సారమును వినడానికి, నేను మరియు భారయ్,
మరియు—మరియు పిలల్లు, మేమందరము చినన్ రేడియోను బయటకు
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తీసి దాని చు ట్ గుమి డుతాము, మరియు అతడు నమిమ్ మరియు అతడు
పేమించునటిట్ దేవుణిణ్, అతడు ఘనపరిచేటటువంటి అతని అదుభ్తమైన మాటలు
వినుటకైయునన్ది. దీనిని చెపుప్టలేదు…
130 ఇకక్డునన్ అపరిచితులైన మీరు, మీకు సాథ్నిక సంఘము లేనియెడల,
వచిచ్ మాతో చేరండి. నేను దీనిని, అతను ఇకక్డ రుచ్నాన్డని చెపుప్టలేదు.
లేదు, అయాయ్. నేను దీనిని, చాలా సారుల్ చెపాప్ను. సహోదరుడు నెవిల్ ను
నేను పేమించుదును. ఇది, మొదటిగా, అతడొక వేదపండితుడు. మొదటి
విషయమేదనగా, అతడొక దేవుని బిడడ్యైయునాన్డు. తరావ్త విషయం
ఏమిటంటే, అతడు పర్తీ దినం ఒకటేరీతిగా ఉంటాడు. నాకు అతడు చాలా
ఏండుల్గా తెలుసు. అతను ఎనన్ , రవవ్ంతైనా మారలేదు. అతడు ఇంక
పర్భువైన యేసు యొకక్ సేవకుడైన, ఆరమ్న్ నెవిల్ గానే ఉనాన్డు. మరియు
అతడు…
131 వచిచ్, రోగుల కొరకు, పారిథ్ంచడానికి, అతని కారయ్కర్మములో, మాకు
సమయము కలిగించగలడేమోనని అడగటానికి గడిచిన రాతి నేను ఫోను
చేసాను. మీకు తెలుసు కదా, ఈ ఉదయము, కొందరు వచుచ్చుండిరి. మరియు
అతని దీనమైన భారయ్ ఫోను ఎతిత్నది, మరియు దాని రిచ్, ఆ వెనుక, నేను నా
భారయ్తో మాటాల్డుచుంటిని.
132 మరియు అతని పియమైన భారయ్ మరియు అతని కుటుంబము కొరకు
మేము దేవునికి ఎంతగానో కృతఙఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ము. అది చాలా బాగుంది.
ఒక సేవకుడు మరియు అతని భారయ్ ఆ విధంగా, మా రయ్ముగా మరియు
దీనముగా కొనసాగుటను మీరు సినపుప్డు, అది సంఘమును అంతే
శేషఠ్ముగా నడిపిసుత్ంది. రోజులు గడుసుత్నాన్ కొదిద్ అది మా రయ్ముగా
ఉంటుంది.
133 మీరు మీ హృదయ రవ్కంగా ఆయనను పేమిసుత్నాన్రా? మంచిది.యే
నామమును నీతో తీసుకొనిపొముమ్, అని మనం పాడుకునే ఒక వీడోక్లు
పాటను మనం కలిగియునాన్ము. మరియు సహోదరీ, దానిని పుసత్కములో
నీవు కలిగియునన్యెడల, మాకు ఆ చినన్ రాగమును అందివువ్ము. మరియు
మనము మన వీడోక్లు పాటను పాడెదము. మరియు మనము మొదటి
వచనమును పాడునపుప్డు, మనము తిరిగి, ఒకరితోనొకరము కరచాలనము
చేయగోరుచునాన్ము. మంచిది. మాకు ఆ రాగమును ఇవువ్ము.

…యేసు నామమును నీతో,
శర్మలో మరియు దుఃఖములోనునన్ బిడాడ్;
అది నీకు ఆదరణను మరియు సంతోషమును ఇచుచ్ను,
నీవు వెళుళ్ పర్తి చోటుకు దానిని తీసుకొనివెళుళ్ము.
శేషఠ్మౌ నామము, ఓ ఎంత మా రయ్ము!

లోక నిరీకష్ణ మరియు పరలోకపు ఆనందము;
(సహోదరుడా, దేవుడు నినున్ దీవించును.)

శేషఠ్మౌ నామము, ఓ ఎంత మా రయ్ము!
లోక నిరీకష్ణ మరియు పరలోకపు ఆనందము.
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ఇపుప్డు ఈ వచనానిన్ మనము తీసుకుందాము:
యేసు నామమున తలవంచుచునాన్ము,
ఆయన పాదముల నొదద్ సాగిలపడుచునాన్ము,
పరలోకములో రాజులకు రాజైన ఆయనకు మనము

కిరీటము ధరింపజేయుదుము,
అది మన పర్యాణము రిత్యైనపుప్డు. (అది అదుభ్తంగా

ఉండదా?)
శేషఠ్మౌ…(శేషఠ్మౌ నామము!) ఓ ఎంత మా రయ్ము!

లోక నిరీకష్ణ మరియు పరలోకపు ఆనందము;
శేషఠ్మౌ నామము, (శేషఠ్మౌ నామము!) ఓ ఎంత

మా రయ్ము!
లోక నిరీకష్ణ మరియు ఆనందము…

134 కుటుంబ పారథ్నను మరువకండి, అని మనం ఇదివరకు పాడుకునే మన
చినన్ పాట ఎంతమందికి గురుత్నన్ది? మీకది గురుత్నన్దా? నాకు తెలియదు…
తెలామ్, నీకది ఆ రాగము, నీకు తెలుసా, లేదా తెలియదా? మనం ఒకసారి దానిని
పర్యతిన్ంచుదాము. మీకది గురుత్లేదా? మనం…బహుశా నేను మీతో పాటు
దానిని ఒకసారి పర్యతిన్సాత్ను.

కుటుంబ పారథ్నను మరచిపోవదుద్,
యేసు మిమమ్లిన్ అకక్డ కలుసుకొనగోరుచునాన్డు;
ఆయన మీ పర్తీ విషయమై శర్దధ్ వహిసాత్డు,
ఓ, కుటుంబ పారథ్నను మరచిపోవదుద్.

135 ఎంతమంది కుటుంబ పారథ్నలు కలిగియునాన్రు? అది మంచిది. మనం
మరలా దానిని పర్యతిన్ంచుదాము. నేను మరలా ఇకక్డ దానిని తీసుకుంటాను.
నేను దానిని ఇషట్పడుదును. ఇపుప్డు అందర కలిసి:

వదుద్—వదుద్ కుటుంబ పారథ్నను మరచిపోవదుద్,
యేసు మిమమ్లిన్ అకక్డ కలుసుకొనగోరుచునాన్డు;
ఆయన మీ పర్తీ విషయమై శర్దధ్ వహిసాత్డు,
ఓ, కుటుంబ పారథ్నను మరచిపోవదుద్.

136 ఓ పర్భువా, వారు పౌలు యొకక్ శరీరము నుండి, చేతిరుమాళళ్ను
లేదా వసత్ములను తీసుకెళిళ్రనియు, మరియు అపవితాతమ్లు పర్జల
నుండి వెళిళ్పోయినవనియు, మరియు రోగములు సవ్సథ్పరచబడెననియు,
లేఖనములలో వాయబడియునన్ది. ఓ పర్భువా, అవసరతలో మరియు
అనారోగయ్ముతో ఉనన్వారికి నేను వాటిని పంపుచుండగా, ఈ రాతి, వీటి
విషయములో డా, అటేల్, పించబడవలెనని, మేము పారిథ్ంచుచునాన్ము.
ఇది జరగాలని ఆశి త్ మరియు వేచియుంటునన్వారు, బయట ఎకక్డో
దేశములలో ఎవరో ఉనాన్రు. తండీ, నీ కుమారుడైన, యేసు నామములో నీవు
దీనిని అనుగర్హించెదవని, నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. ఆమేన్.
137 ఇపుప్డు మన తలలు వంచియుండగా, చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ నుండియైన, మన
అతయ్ంత పర్శసత్మైన సిమ్త్ సహోదరిని, నేను అడుగబోవుచునాన్ను, సరిగాగ్ మన
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నెవిల్ సహోదరుని వలె, ఇతను, దేవుని యొకక్ విశావ్సనీయమైన, నమమ్కమైన
సేవకుడని మనము కనుగొనాన్ము, రానునన్ ఈ వారమంతా కొనసాగుటకు,
మీపై ఆశీరావ్దములను కోరవలెనని నేను అతణిణ్ అడుగబోవుచునాన్ను. మేము
మరలా మిమమ్లిన్ కలుసుకొను వరకు, దేవుడు మిమమ్లిన్ దీవించుగాక.
138 సహోదరుడా సిమ్త్. [సహోదరుడు సిమ్త్ పారిథ్ంచుచుండెను—సంపా.]
అవును, పర్భువా. దానిని అనుగర్హించండి, పర్భువా. అవును. అవును. అవును.
అవును. ఆమేన్.
139 ఒకరితో ఒకరు కరచాలనం చేయండి. తిరిగి మరలా, ఈ ఆలయానికి
సావ్గతం. దేవుడు మిమమ్లిన్ దీవించును. 
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