
అయాయ్, ఇదేనాఅంతమునకు చన?

 నెవిల్ సోదరుడా, నీకు చాలా వందనములు.
నా పర్శసత్ సేన్హితులారా, శుభ సాయంకాలము. పర్భువు యొకక్ సేవలో,

మన దేవుని సేవలో, తిరిగి ఈ రాతికి వచుచ్ట ఎంతో సంతోషముగా యునన్ది.
2 [“ఇకక్డ, ఇది లైవ్,” అని బెన్ హాం సోదరునికి నెవిల్ సోదరుడు
చెపుప్చునాన్డు.—సంపా.] ఇదా…ఇది అంతే. ఓ, అవును. అది చకక్గా
యునన్ది.
3 ఈ ఉదయమున నేను మిముమ్ను చాలాసేపు నిలిపియుంచాను, చివరకు
నేను భావించేది ఏమనగా, తపప్క ఈ రాతి చాలా తవ్రపడతాను. అయోయ్, అది
ఎంత భయంకరముగా యునన్దో, ఆలాగున నిలబడియుండుట, ఈ రాతికి

డా అది అంతే చెడడ్గా యునన్ది. కాబటిట్, మేము మీకు కొంచెము సథ్లమును
కలిగియుండు వరకు మేము ఎకుక్వ సమయానిన్ తీసుకోము, డండి, సంఘ
నిరామ్ణము రిత్యైన వెంటనే. లేదు, అయితే ఈ రాతి ఎకుక్వసేపు యుండుటకు
మేము ఇషట్పడుటలేదు.
4 కానీ, రేపు రాతి, మేము కొంచెము ఎకుక్వసేపు యుండాలని
తలంచుచునాన్ము. రేపు రాతికి, మీలో కొందరు రావచుచ్. రేపు రాతికి,
ఎందుకంటే, పర్భువులో గొపప్ సమయము కలిగియుండుట కొరకు మేము
ఎదురు సాత్ము. రేపురాతికి ఇకక్డ కొందరు చకక్ని మనుషులు ఉంటారు.
మనమంతా, ఒక సమయమును కలిగియుంటాము…
5 [సోదరుడు బెన్ హాం యొకక్ సోదరుడు, ఎడగ్ర్ బెన్ హాం, చెపుప్చునాన్డు,
“ఓ, హనీ, ఆగుము! నినున్ అడుగుటకు నేను ఒక మనవిని కలిగియునాన్ను.
నేను దానిని నీకు చెపుప్ట మరిచ్పోయాను. నీవు డిక నుండి బయటకు
వెళేళ్టపుప్డు, నీవు రదీద్గా యుంటావని పర్జలు నాతో చెపాప్రు. కానీ రేపు రాతి
మీరు కోరియునన్టెల్తే, ఏడు గంటల నుండి పనెన్ండు గంటల వరకు మీరు
సమయమునంతా తీసుకొనవచుచ్ను. అదే ఇకక్డ శోతలు మిముమ్ను అడగమని
ననున్ అడిగారు. కాబటిట్, మీరు ఆ విధముగా తలంచని యెడల, మీరు దానిని
వారికి వివరించవచుచ్ను.”—సంపా.]
6 రేపు అరథ్రాతికి మనము పర్భురాతి భోజనమును ఇవవ్బోవుచునాన్ము,
రేపు అరథ్రాతి. దానితో యుండాలని…మీరంద దానిని కలిగియుండుటకు
ఇషట్పడతారని, నా నిశచ్యత. మిగిలిన వారంద రెచచ్గొటుట్కొం , గటిట్గా
అరు త్, తాగు మరియు తుపాకీలు పేలుచ్చుండగా, మనము దేవుని ముందు
గౌరవముగా నమసక్రించి, [టేపు మీద ఖాళీ యునన్ది—సంపా.] పర్భురాతి
భోజనమును తీసుకొని, మన హృదయములను దేవునికి పర్తిషిఠ్ంచు ,
మరియు ఆయనకు పర్తిజఞ్ చేయు తన సంవతస్రమును పారంభిదాద్ము.
7 రేపు రాతికి కొంతమంది చకక్ని బోధకులు నిశచ్యముగా ఇకక్డ
యుంటారు. అకక్డ జారిజ్యా నుండి వచిచ్న ఒక చకక్ని పర్సంగీకుడు, సోదరుడు
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పామర్ యునాన్డు, ఒక అదుభ్తమైన పర్సంగీకుడు. సోదరుడు నియర్
జాకస్న్ రేపు రాతికి ఇకక్డ యుంటాడు; సోదరుడు బీలర్, సోదరుడు నెవిల్.
ఓ, అయోయ్, అయోయ్! సరిగాగ్ ఇంకా ముందుకు, ముందుకు వెళదాము. చకక్ని
దేవుని మనుషులు ఇకక్డ యుంటారు, సోదరుడు విలాల్డ్డ్ కాలిన్స్ మరియు ఆ
సోదరులంద మనకు గొపప్ వరత్మానములను ఇసుత్నాన్రు. ఇంకా ఇతరులు

డా వసుత్నాన్రు, కాబటిట్ రేపు రాతికి గొపప్ సమయము కొరకు మనము ఎదురు
సాత్ము.

8 ఇపుప్డు, నా భారయ్ అనన్ది, “నీవు దీనిని చెపప్వా,” కాని ఎలాగైనా నేను దానిని
తపప్క చెపాప్లి. ఈ ఉదయమున అంపైర్ కు బదులుగా నేను ఎంపైర్ అనాన్ను.
[సహోదరుడు బెన్ హాం మరియు సంఘము నవావ్రు—సంపా.]

బిలీల్ వెనుక రొచ్నియునాన్డు, అతడనాన్డు, “అతడు అటు
వెళుళ్చునాన్డు.”
9 నేననాన్ను, “ఎంపైర్; ఒక ఎంపైర్ కలిగియుండాలని అతడు కోరాడు.” నా
భావము, అంపైర్.
10 మీకు, తెలుసా, ఆ డచ్ మనిషిని రిచ్ వాళుళ్ చెపిప్నటుల్ నేనునాన్ను. “నేను
చెపేప్దానిని తీసుకోవదుద్, కాని నా భావమును తీసుకోండి.”
11 నేననాన్ను, “ఈ సంవతస్రములనిన్టి తరువాత, వాళుళ్ ననున్ అరథ్ం
చేసుకొంటారు.” మీకు తెలుసా, ఇది దానిని రేచ్…
12 నేను వేదిక వెనుకయుండి, ఇది ముపప్యి సంవతస్రములైనది. ముపప్యి
సంవతస్రములు ఈ ఆలయములో యునాన్ను! ఈ సమయమునకు మీరు తపప్క
ఎరిగియుండవలసి యునన్ది, తపప్క మీరు ఎరిగియుండవదాద్? ఓ, అయోయ్!
నిశచ్యముగా నా విదయ్ పరిమితితో డియునన్ది. నేను మాటాల్డలేనని నాకు
తెలుసు, కాని నేను పర్భువుకు సతయ్మైన శబద్మును చేసాత్ను.
13 సోదరుడా, అది డాకట్ర్. లంసాయై యునాన్డు, లంసా బైబిలు, అది
అనువాదములో వునన్ది.
14 ఒకసారి నేను మాటాల్డుచుంటిని, మరియు అతడు అకక్డ యునాన్డని
నాకు తెలియదు. అతడు తిరిగి వచిచ్నపుడు, అతడు ఊరీము-తుమీమ్మమును

రిచ్ మాటాల్డాడు, తరువాత అతడు ఆ వెలుగును రిచ్ మాటాల్డాడు.
అతడనాన్డు, “ఈ రోజున ఈ పర్జలతోయునన్ ఇబబ్ంది ఏమిటి?” అతడనాన్డు,
“ఆ అనువాదకులు, బైబిలును సరిగాగ్ అనువాదము చేసియుండలేదు, ఆ
తరుజ్మాదారులు ఉనన్తమైన పదజాలముతో అనువాదము చేయుటకు
పర్యతిన్ంచారు. కాని యేసు సామానయ్ తరగతికి చెందిన పర్జల భాషను
మాటాల్డాడు, సరిగాగ్ వీధులలో మాటాల్డే పర్జలు మాటాల్డునటుల్గా మాటాల్డాడు.”
15 మీకు తెలుసా, అకక్డ ఒక లేఖనము కాలో యునన్ది, అది, “సామానయ్
జనులు ఆయన మాటలు సంతోషముగా వినుచుండిరి.” వారి భాషలో ఆయన
మాటాల్డాడు. మరలా అది ఆలాగునే యుంటుందని నా ఆశ.
16 పర్భువును బటిట్ మనము సంతోషిసాత్ము. ఇపుప్డు, నాకు తెలుసు, సీత్లు
చు ట్ర నిలబడియునాన్రు. బాలలు, బాలికలు, సీత్లు, చినన్ పిలల్లు డా గోడలు
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చు ట్ నిలబడాడ్రు, పురుషులు నిలబడి యుండుట డటం నాకు ఎంతో
బాధగాయునన్ది. మనకు సరిపోయినంత రొచ్నే సథ్లము లేదు. కాబటిట్ మనము
దాని కొరకు పారిథ్దాద్ము, తరువాత మనము టములు కలిగియుండేటపుప్డు,
ఈ వారము తరువాత, ఈ సమయము తరువాత…
17 మీకు తెలుసా, రాబోయే విషయము, మనము ఎరిగియునన్ంత వరకు,
ఆ ఏడు ముదర్లు. మరియు, పర్భువు చితత్మైన యెడల, సంఘ నిరామ్ణము
ముగించబడిన వెంటనే, మనము దానిలోనికి వెళిళ్ పారంభిదాద్ము. మరలా
మనము పునఃపర్తిషఠ్కు వసాత్ము. బహుశా, ఏడు ముదర్ల కొరకు తినన్గా పైకి,
ఒకటి, రెండు, డు వారములు తీసుకొందాము. కాబటిట్, ఆ సమయములో,
పర్భువులో ఒక గొపప్ సమయము కొరకు మనము ఎదురు సుత్నాన్ము. ఈ
పటట్ణము వెలుపల యునన్ పర్జలందరికి ఒక వారము రోజులకు ముందే లేక
రెండు వారములకు ముందే, ముందుగానే, కచిచ్తముగా ఆ సమయమును రిచ్
మీకు తెలియజేసాత్ము.
18 కాంటాకట్ర్, ఏమనాన్డో బిలీల్ ఈ రాతికి చెపుతాడు, ఫిబర్వరి 10వ తారీఖు
వరకు జరుగుతుంది. బాగుంది, అలాగైతే, మనము పదిహేను ఆ పాంతములో
పారంభిదాద్ము. వారు పనిని ముగించగానే, మనము తినన్గా దానిమీద
పారంభిదాద్ము.
19 వృదధ్ సహోదరి కిడ్ కొదిద్ సేపటి కితము పిలిచింది, ఆమె దరిదాపుగా
కనీన్టితో యునన్ది. ఆమె అనన్ది, “బెన్ హాం సోదరుడా, ఆ పాత కారును
సాట్ర్ట్ చేయటానికి మేము ఎంతో కఠినముగా పర్యతిన్ంచాము, కాని అది సాట్ట్
అవలేదు. కాబటిట్,” ఆమె అనన్ది, “నీవు పారథ్న చెయియ్, అది సాట్ర్ట్ అవుతుంది,
మరియు రేపు నేను వసాత్ను.” ఆమె అనన్ది, “నేను వేచియుండుటకు, ఒక సథ్లము
కనుగొనగలనా అని ఆశచ్రయ్పోతాను?”
20 నేననాన్ను, “భయపడవదుద్, సహోదరి కిడ్, నీవు ఇకక్డకు రాగానే, నీకు ఒక
గదిని మేము కలిగియునాన్ము…”
21 నీవనాన్వు, “నీ హృదయము ధనయ్మగునుగాక.” అనన్ది, “నీవు పనెన్ండు
గంటల వరకు డికను కలిగియునన్టల్యితే,” అనన్ది, “నేను పనెన్ండు గంటల
ఆరాధన నుండి బయటకు వెళళ్ను.”
22 మీకు తెలుసా, ఆమె మరియు సోదరుడు కిడ్ కు ఒకొక్కక్రికి దరిదాపుగా
ఎనభై అయిదు సంవతస్రములు, మరియు వారు ఇంక సేవలోయునాన్రు.
వారు ఏమి చేసాత్రో నీకు తెలుసా? వాళుళ్ ఒక టేప్ రికారడ్రు మరియు నా
వరత్మానములు తీసుకొని హాసిప్టల్ నుండి హాసిప్టల్ కు, ఇంటి నుండి ఇంటికి
తిరుగు టేపులను వినిపిసాత్రు. ఇపుప్డు అది వదిలివేయటం కాదు! అది
పదవీ విరమణ కాదు. అది అంతము వరకు విశావ్సమును పటుట్కొని, చేతిలో
ఖడగ్మును పటుట్కొని చనిపోవుటయై యునన్ది. వెళళ్వలసిన విధానము అదే. ఆ
మారగ్ములోనే నేను చేయగోరుదును. హ-హ.
23 అపుప్డు, ఆమె అనన్ది, “మీకు తెలుసా, ఆ పెదద్ రహదారుల గుండా పనెన్ండు
గంటలకు పర్యాణిసుత్నన్పుప్డు,” ఆమె అనన్ది, “రాతి పనెన్ండు గంటల వరకు
ఇంటికి వసుత్నన్పుడు, దారిలో అనీన్ తాగుబోతు దయయ్ములే,” ఆమె అనన్ది,
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“కారు నడుపుచునన్వి,” “పర్తి మారగ్ము గుండా తాగుబోతు దయయ్ములే,” ఆమె
అనన్ది, “ఆ దయయ్ములు చు ట్ తిరుగుతునాన్యి,” “నాకు చనిపోవునంతగా
భయమేసుత్ందని,” అనన్ది.
24 పాట్ సోదరుడా, నిశచ్యముగా ఆమె ఒక చకక్ని వృదుధ్రాలు. మీలో
ఎంతమందికి సహోదరి కిడ్ తెలుసు? [సంఘము “ఆమేన్” చెపుప్చునన్ది.—
సంపా.] ఆమె ఇకక్డ రొచ్ంటుంది, ఒక చినన్గా కనబడుచునన్ పరిశుదుధ్రాలు.
25 కొంచెము ఆలోచించినపుడు, నేను జనిమ్ంచుటకు ఎనోన్ సంవతస్రముల
ముందు నుండి, (ఇపుప్డు నేను ఒక వృదుధ్డను), ఆమె మరియు సోదరుడు కిడ్
కొండలో ఆ పైన యునాన్రు. ఆమె దినమంతా పదిహేను లేక ఇరవై సెంటుల్
కొరకు, బండ మీద బటట్లు ఉతికి, ఆ రాతి, సువారత్ను బోధించుటకు, ఎకక్డకో
తన భరత్ను పంపేది. అకక్డయునన్ కెంటకీక్ కొండలపైన, నినున్ కాయుటకు ఒక
తుపాకీతో ఒక గారుడ్ను తీసుకొని, ఆయన బోధించుటకు అకక్డకు వెళేళ్వాడు!
అపుప్డు నేననుకొంటాను:

సుఖమైన ల పానుప్ మీద నేను పరలోకపు గృహమునకు
మోయబడాలా,

ఇతరులు బహుమానము గెలుచుట కొరకు రకత్పు
సముదర్ముల గుండా పోరాడియుండగా?

నేను తపప్క ఏలవలెనంటే, నేను తపప్క పోరాడాలి; పర్భువా,
నా ధైరయ్మును పెంచుము!

26 అదే, ఆయన వాకయ్ము దావ్రా, నాకు ఆయన సహాయము కావాలి. ఈ రాతి
అదే నాకు కావాలి. రికారడ్రుల్ తిరుగుచునన్వని నేను అనుకొంటాను.
27 [ఒక సోదరుడు చెపుప్చునాన్డు, “శిశువును పర్తిషఠ్ చేయుటను రిచ్
మరచిపోవదుద్” అని.—సంపా.] ఓ, అవును. నాకునన్ది…ననున్ మనిన్ంచండి.
28 ఒక సహోదరి ఈ ఉదయమున, తన చినన్ బిడడ్ను పర్తిషిఠ్ంచుటకు
ఇకక్డయునన్ది. తపప్క ఈ రాతి మేము దానిని చేసాత్మని ఆమెకు చెపాప్ను,
ఇపుప్డు. మరియు రేపు రాతికి, చినన్ బిడడ్ల పర్తిషఠ్ను, సవ్సథ్తా టములను,
సాధయ్మైన వాటి గుండా మనము వెళదాము. మనకు ఎంతో సమయమునన్ది.
కాబటిట్ ఆ చినన్ సహోదరి ఇకక్డ ఉండి, ఆమె చినన్ బిడడ్ను కలిగియునన్టెల్తే.
29 ఈ ఉదయమున వయ్కిత్గత దరశ్నము కొరకు, తపప్క ఈ ఉదయమున ఎంతో

రము నుండి నేను కొందరిని కలిగియుండబోవుచునాన్ను. మరియు వారు
ఈ ఉదయమున ననున్ తపప్క కలుసుకోవాలి, మరియు బిలీల్ వారి కొరకు, రాతి
వరకు కనిపెడతాడు. అతడు ఎకక్డ వారిని కనుగొనలేదు, రాతికి దాద్ము.
సహోదరీ, నీవు ఇకక్డ యునన్టెల్తే, ఆ సీత్ని డా అతడు కనుగొంటాడేమోనని,
నేను చాలా సేపు వెనుక కనిపెడుతునాన్ను. అది వారిలో ఇదద్రై యునాన్రని,
నేననుకొంటాను, ఇకక్డ నుండి ఎంతో రము నుండి వారు వయ్కిత్గత దరశ్నము
కొరకు యునాన్రు. కాబటిట్, నేను మిముమ్ను తపిప్పోయినటెల్తే, బహుశా రేపు
రాతికి, నేను లోనికి వచుచ్చుండగా, నేను మిముమ్ను తీసుకొంటాను.
30 ఆ చినన్ అలిల్క దుసుత్లతో, ఆ చినన్ బిడడ్ను తీసుకొసుత్నన్ది, ఈమేనని, నేను
నముమ్తాను?
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31 “అలిల్క దుసుత్లు?” మెడా, అది ఏమిటో, మెడా, నా భావము అది కాదు. అది
ఒక చినన్ డర్స్ వలె కనబడుతుంది…మీలో ఎంతమందికి ఆ అలిల్క బటట్ అనగా
తెలుసు? ఎందుచేత, నిశచ్యముగా. అది నాకు పైన వేసుకొనే పాత జాకెట్
వంటిది…
32 ఎందుచేత, అది డలాల్స్’ చినన్ బిడడ్. అయోయ్, అది చకక్గా యుంది. సోదరుడా,
నీవు ఇకక్డకు నడిచి రాగలవా, ననున్ మనిన్ంచండి. [సహోదరుడు బెన్ హాం
మైకోఫోన్ ను విడిచి, పర్సంగ వేదికకు ఒక పర్కక్గా వెళిళ్యునాన్రు.—సంపా.]
33 బాగుంది, బాగుంది, అది నీవు ఉంచిన ఒక రిబబ్న్ వలె కనబడుతుంది.
దాని పేరు ఏమిటి? [తండి చెపుప్చునాన్డు, “రిబాక్ లిన్” అని.—సంపా.] రిబాక్
లిన్. L-y-n-n. ఇపుప్డు నీ చివరి పేరు ఏమిటి? సేట్టన్. రిబాక్ లిన్ సేట్టన్.
అది సరియేనా? నేను ఆమెను తీసుకొనవచుచ్నా? [“నిశచ్యముగా.”] అలాటి
ఒక బిడడ్ను ఇచిచ్వేయుట, చాలా కషట్ముగా యుంటుందని నాకు తెలుసు. ఆ
తియయ్ని? రిబాక్ లిన్ సేట్టన్.
34 ఈ కుటుంబము చాలా వాటి గుండా వచిచ్ంది. ఈ చినన్, యౌవవ్న సీత్, ఆమె
భరత్, ఈ మధయ్నే రకిష్ంచబడి, పర్భువు యొకక్ జాఞ్నములోనికి వచిచ్యునాన్రు.
ఇపుప్డు, వారి ఐకయ్తలో, దేవుడు ఈ చకక్ని, చినన్ రిబాక్ను ఇచాచ్డు, మరియు
వారు దానిని పర్భువు నొదద్కు తెసుత్నాన్రు.
35 ఇపుప్డు, అనేకమంది పర్జలు, చినన్ బిడడ్ల బాపిత్సమ్ము అని పిలుసాత్రు.
మెథడిసుట్ సంఘములో, ఇంకా ఇతర సంఘములలో, వారు చినన్ బిడడ్లుగా
యుండగానే వారిని చిలకరిసాత్రు. ఇపుప్డు అది బాగానేయుంది, నాకు
తెలిసినంత వరకు, మనము ఎలల్పుప్డు బైబిలు ఏమి చెపుతుందో దానితోనే
నిలబడాలి. బైబిలులో చినన్ పిలల్లకు బాపిత్సమ్ము ఇచుచ్ట అనునది ఎనన్
లేదు; చరితర్లో ఎకక్డా లేదు, పారంభ కాథలిక్ సంఘము వచుచ్ వరకు, మనకు
తెలిసినంత వరకు, నైసీన్ కౌనిస్ల్ ఎంత రముగా యునన్దో, అదియు అంత

రముగా యునన్ది.
36 [శిశువు “బా!” అని ఏడుసుత్నన్ది.—సంపా.] కాబటిట్, అది “ఆమేన్,” చెపుప్
దారిలో యునన్ది, అదే మీరు డండి, మీరు తపప్క దానికి అనువాదమును
కలిగియుండవలెను.
37 కాని, బైబిలులో, ఆయన వారిని ఆశీరవ్దించవలెనని, చినన్ పిలల్లను ఆయన
యొదద్కు తెచిచ్రి, ఆయన తన చేతులను వారిపై యుంచి ఆశీరవ్దించెను,
మరియు, మనము ఇంక దానిని చేసాత్ము.

ఇపుప్డు మన తలలను వంచుదాము.
38 మా పరలోకపు తండీ, దేవుని యొకక్ ఉపదేశములో పెంచుటకు, మరియు
వారి యొకక్ ఆధీనములోనికి ఇవవ్బడిన, ఈ పియమైన చినన్ రిబాక్ను, ఈ
యౌవవ్న సీత్ మరియు ఈ యౌవవ్న పురుషుడు ఇకక్డకు తెచిచ్యునాన్రు. ఈ
రాతి పర్భువునకు బహుమానముగా వారు దానిని తెచాచ్రు. ఈ చినన్ రిబాక్ను,
తలిల్ తన చేతుల నండి నాకు ఇచిచ్ంది, తరువాత నా చేతుల నుండి ఆమెను
నీకిసాత్ను. దేవా, ఆమెతో యుండండి, మరియు ఆమెను దీవించండి. ఆమె తలిల్ని
మరియు తండిని దీవించుము. వారంద , నమమ్కమైన వారుగా దీరఘ్కాలము
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జీవించుదురు గాక. మరియు అది సాధయ్మైతే, పర్భువైన యేసు రాకడను
చుదురుగాక. ఈ బిడడ్ పర్భువు యొకక్ జాఞ్నములో పెరుగునుగాక. మరియు

అకక్డ రేపు అనునది యునన్టెల్తే, ఆమె నీకు ఒక గొపప్ సాకిష్గా యుండునుగాక.
పర్భువా, దానిని దయచేయుము. నీవు మి మీద యునన్పుప్డు, ఈ సీత్
పురుషులు వారి బిడడ్లను నీ యొదద్కు తెచాచ్రు. కాని మేము, సువారత్ సేవకులుగా,
నీ పర్తినిధులమైయునాన్ము. కాబటిట్, ఈ బిడడ్ను నీ రాజయ్ములో, ఒక సేవా
జీవితము కొరకు, నీ కుమారుడైన పర్భువైన యేసు నామములో, మేము నీకు
ఇసుత్నాన్ము. ఆమేన్.
39 చినన్ రిబాక్, దీవించబడునుగాక! ఎలాటి చినన్ది, మీ ఇదద్రిని, బిడడ్ను,
దేవుడు దీవించునుగాక. మరియు పర్భువు యొకక్ సేవలో మీకు, దీరాఘ్యువును,
సంతోషమైన జీవితములను ఇచుచ్నుగాక.
40 నేను తగినంత బలముగా యునాన్నో లేదో నాకు తెలియదు. ఈ కురర్వాడేనా.
అతని పేరు ఏమిటి? [తలిల్ చెపుప్చునన్ది, “సాట్న్ లీ వికట్ర్ కీల్వ్ లాండ్” అని.—
సంపా.] సాట్న్ లీ…[“సాట్న్ లీ.”] సాట్న్ లీ వికట్ర్…[“కీల్వ్ లాండ్.”] కేల్లాండ్? కేల్…
[“కీల్వ్ లాండ్.”] కీల్వ్ లాండ్. చినన్ సాట్న్ లీ, ఎలా చినన్ చకక్ని పేరు, ఎలాటి చకక్ని
చినన్ బాలుడు! బాగుంది, నేననుకొంటాను, ఈ పైకి దాద్ము, సాట్న్. ఒక చకక్ని
కురర్వాడు? ఓ, నీకు తెలుసా. దీనిని మనము ఆచరణములో పెటట్ము. మీకు
తెలుసా, మనము కేవలము దీనిని చేసాత్ము, అకక్డ పదధ్తి పర్కారమైనది ఏదియు
లేదు. అది నిజము. నిశచ్యముగా అతడు ఒక తియయ్ని బిడడ్. చివరి పేరును నేను
మరిచ్పోయాను. నేను దానిని సరిగాగ్ ఉచఛ్రణ చేయుచునాన్నని నేను అనుకొనను.
[“కీల్వ్ లాండ్.”] కీల్వ్ లాండ్. మంచిది.

ఇపుప్డు మన తలలను వంచుదాము.
41 పరలోకపు తండీ, పర్భువైన యేసునకు పర్తిషిఠ్ంచుటకు, ఈ చినన్ బిడడ్ను,
ఈ చినన్ సాట్న్ లీ కీల్వ్ లాండ్ ను, ఈ జంట తెసుత్నాన్రు. ఇకక్డయునన్, సంఘ
కాపరిగా, సంఘము మరియు నేను, ఈ బిడడ్ను ఒక సేవా జీవితము కొరకు
నీకు ఇచుచ్టకు, పర్భువు యొకక్ కారయ్ములలో ఏకముగా ఐకయ్తతో నిలబడాడ్ము.
నీవు అతనికి తలిల్ని తండిని ఇచాచ్వు; మరియు ఇపుప్డు వారు, అతనిని నా
చేతులలోనికి ఇసుత్నాన్రు; ఇపుప్డు అతనిని నా చేతులలో నుండి నీ చేతులలో
యుంచుతునాన్ను. దేవా, అతని తలిల్ని మరియు తండిని దీవించుము. చినన్
బిడడ్ను దీవించుము, వారు దీరఘ్కాలము నీ సేవకొరకు సంతోషకరమైన
జీవితములను జీవించుదురు గాక. ఆ బిడడ్ తన జీవిత దినములనిన్యు,
ఆయనను సేవించుటకు, ఆయనకు భయపడుటకు, ఆయనను పేమించుటకు
ఆ బిడడ్ పర్భువు యొకక్ హితబోధలో పెంచబడునుగాక. నీవు వారిని దీవించాలని,
పిలల్లను వారు నీ యొదద్కు తెచాచ్రు; మరియు మేము ఆ బిడడ్పై చేతులను
ఉంచి; పర్భువు నామములో దీవించుచునాన్ము. మరియు నీ సేవ కొరకు, ఆ
బిడడ్ దీరఘ్కాలము, సంతోషకరమైన, ఆరోగయ్ము, బలముతో, యేసు’ నామములో
జీవించును గాక. ఆమేన్.

చినన్ సాట్న్ లీ, పర్భువు నినున్ దీవించును గాక. అకక్డ ఒక చకక్ని బాలుడు
నీకునాన్డు.
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42 యువకులను, చినన్వారిని, నేను ఒక చినన్ ఉపకారము కొరకు
అడుగుచునాన్ను. అది కఠినముగా యుంటుందని నాకు తెలుసు. మీరు
ఎకుక్వసేపు ఊరకనే నిలబడలేరు, కారణమేమనగా, నీ కాళుళ్ తిమిమ్రి ఎకుక్తాయి.
అయితే ఇదివరకు ఎనన్ నేను సమీపించని ఒక అంశమును, నేను ఈ రాతి
సమీపించబోవుచునాన్ను. నేను ఒక విషయము మీద మాటాల్డబోవుచునాన్ను,
అదేమనగా అలాటి విషయమును రిచ్ నేను మాటాల్డతానని, నేను ఎనన్
తలంచి యుండలేదు.
43 ఆ కారణమును బటిట్యే ఈ ఉదయమున, ఆ వరత్మానమునకు ముందు
ఆ సమయమును ఉంచుట నాకు ఇషట్ము లేదు, మరియు నా పరి రణ్తను

రిచ్ నేను ఎనన్ మాటాల్డుట ముగించలేదు, మరియు నేను ఎనన్డైనా దానిని
ముగిసాత్నని అనుకోను. నేను దానిని ఎనన్ చేయనని నా ఆశ. ఆయన ఎంతో
అదుభ్తమైనవాడు!
44 కాని, ఈ రాతి, నేను ఎరుగని ఒకదానిపై నేను మాటాల్డబోవుచునాన్ను.
ఇపుప్డు, తాను ఎరుగని ఒక దానిని రిచ్, ఒక సేవకుడుగా నేను
మాటాల్డబోవుచునాన్నని చెపుప్ట, అది ఒక పెదద్ విషయమైయునన్ది. అయితే నా
శేషఠ్మైన జాఞ్నముతో నేను ఎరిగినంతవరకు, నేను సాహసము చేయుచునాన్ను

డా, దానినే ఈ సంఘము గర్హించాలి. మరియు లాభకరమైనదేది , మీ
నుండి ఏ విధముగాను నేను దాయను.
45 తరువాత, ఈ టేపు, బాలురు ఈ టేపును తయారు చేసుత్నాన్రని నాకు
తెలుసు. మరియు ఈ టేపును పొందుట సంభవించినటెల్తే, ఈ టేపును ఎవరు
వినుచునన్పప్టికి, గురుత్ంచుకోండి, దానిలో ఏదైనా మీకు అయోమయముగా
యునన్టెల్తే, అది టేపు మీద యుంటే ’తపప్ దానిని చెపప్వదుద్. టేపు మీద
యునన్దానికి విరుదధ్ముగా ఏదియు చెపప్వదుద్.
46 సరప్ సంతానము మీద అనేకమంది నాకు వాసి, నేను పలానా —పలానా
దానిని చెపాప్నంటారు. అపుప్డు నేను టేపును తీసుకొని, తిరిగి ఆడించి వింటాను.
నేను దానిని ఆ విధముగా చెపప్లేదు. డండి, పర్జలు ఆ విషయములను
తపుప్గా తీరుప్ తీరుచ్తారు.
47 మీకు తెలుసా, యేసు, ఒకసారి ఆయన పునరుతాథ్నము తరువాత,
అపొసత్లులతో సముదర్ తీరమున నడుసుత్నాన్డు, మరియు యోహాను ఆయన
రొముమ్పై ఆనుకొనియుండెను. వారనాన్రు, “ఈ మనిషికి ఏమి సంభవిసుత్ంది?”

యేసు అనాన్డు, “నేను వచుచ్వరకు అతడు యునన్టెల్తే మీకు ఏమిటి?”
48 “అపుప్డు ఒక సామెత బయలువెళిళ్ంది, అదేమనగా, ‘యేసు వచుచ్ వరకు
యోహాను మరణము డడు.’”
49 లేఖనము చెపుతుంది, “అయినపప్టికి, ఆయన ఎనన్ ఆ విధముగా
చెపప్లేదు.” నీవు డు, ఆయన ఎనన్ దానిని చెపప్లేదు. ఆయన అనన్ది, “నేను
వచుచ్వరకు అతడు నిలిచియుంటే నీకు ఏమిటి?” అతడు నిలిచియుంటాడని
ఆయన ఎనన్ చెపప్లేదు. కాని, డండి, తపుప్గా అరథ్ము చేసుకోవటం. అది
ఎంతో సుళువుగా.
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50 ఇపుప్డు, దానిని చేసుత్నన్ందుకు నేను ఎవరినో దోషిగా తీరుప్ తీరుచ్చునాన్నని
కాదు. కారణము, నాకై నేనుగా, దానిని చేసాత్ను. అంద దానిని చేసాత్రు;
ఆయనతో నడిచిన అపొసత్లులు, ఆయనను తపుప్గా అరథ్ం చేసుకునాన్రు.
మరియు వారు ఎనన్ ఆయనను తేటగా గర్హించలేదు.
51 చివరగా, వారనాన్రు, “ఇది, ఇపుప్డు మేము గర్హిసాత్ము. ఇపుప్డు మేము
నముమ్తాము. ఏ మనిషి నీకు ఏమియు చెపప్వలసిన పనిలేదని మాకు నిశచ్యత
యునన్ది, ఏలయనగా నీకు అనిన్ తెలుసు.”
52 యేసు అనాన్డు, “ఇపుప్డు నీవు నముమ్చునాన్వా?” డండి?
“అనిన్వేళలా…అది చివరగా, నీవు నమామ్వని నీ యొదద్కు వచిచ్ందా?”
53 అది సరిగాగ్ మానవపరమైనది. మరియు మనమంతా
మానవమా లమైయునాన్ము, కాబటిట్ మనము తపుప్గా అరథ్ం చేసుకొంటాము.
54 అది నీకు కొంచెము అయోమయముగా యునన్టెల్తే, తిరిగి టేపును వినండి.
అపుప్డు జాగర్తత్గా వినండి. అపుప్డు పరిశుదాధ్తుమ్డు నీకు బయలుపరుచ్తాడని
నాకు నిశచ్యత యునన్ది.
55 తరువాత, చినన్ పిలల్లు, మీరు మీ “ఆమేన్” లను కొంచెము నిలిపినటెల్తే,
చినన్ పిలల్లు. కొంచెము సమయము, కారణము నిశచ్యముగా మీరు
దీనిని పొందాలని నేను కోరుచునాన్ను. ’ఏలయనగా చాలామంది టేపును
కలిగియుండలేరు. కాబటిట్ మీరు నిశచ్యముగా టేపును పొందాలని నా ఆశ.
ముపప్యి అయిదు లేక నలభై నిముషములు దానిని ఎలా చేయాలో, మనము
ఎరిగినంత గౌరవముగా చేదాద్ము.
56 కారణమేమనగా, అది నాకు ఒక అమోఘమైన సమయము. అకక్డే ఏదో
సంభవించియునన్ది, ఏమి చేయాలో నాకు తెలియదు. డండి? నా పరిచరయ్
దినములలో, నేను ఎరిగియునన్ంతవరకు, నేను ఎనన్ నిలబడిన, ఒక అతయ్ంత
భీతిగొలుపు ఇరుకు మారగ్ములో నేను నిలబడియునాన్ను.

కాబటిట్, మనము వాకయ్మును సమీపించకముందు, మన తలలను
వంచుదాము.
57 పరలోకపు తండీ, కొదిద్కాలము కితము ఊహించుట, అనే అంశమును

రిచ్ నేను మాటాల్డియునాన్ను. మరియు ఊహించుట అనగా, “అధికారము
లేకుండా సాహసము చేయుట.” బహుశా, ఈ రాతి పర్భువా, ఈ రాతి దానిని రిచ్
దరశ్నము లేకుండా, పర్జలకు ఒకదానిని అనువాదము చేయుటకు, దానిని నాపై
వేసుకొనాన్ను. అందుచేత, పర్భువా, ఎకక్డ ఆ విషయములు పరీకిష్ంచబడాలో,
అకక్డ ననున్ పరీకిష్ంచండి; పర్భువా, నా నోటిని ముయయ్ండి. నీవు గుహలో
దానియేలుతో యునన్ సింహముల నోళళ్ను, అతనికి హాని చేయకుండా

శావు. పర్భువా నా పారథ్న యేమనగా, నేను ఏదైనా తపుప్గా అనువాదము
చేయుటకు పర్యతిన్ంచినటెల్తే, నీవు ఇంక తపప్క నా నోటిని యు శకిత్ని
కలిగియునాన్వు. కాని అది సతయ్మైయునన్టెల్తే, అపుప్డు, దానిని దీవించుము,
పర్భువా, దానిని ముందుకు పంపుము. ఏది సరిగాగ్ సమీపమైయునన్దో, ఆ
పరిసిథ్తులు నీకు తెలుసు. ఆ కారణమును బటిట్యే, ఈ చివరి కష్ణములో
సహితము, పర్సంగ వేదిక నొదద్కు, ఈ విషయములను అనువాదము చేయుటకు
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పర్యతన్ము చేయుచు నేను వచాచ్ను. మరియు మాకు సహాయము చేయుమని
పారిథ్సాత్ను.
58 ఈ చినన్ సంఘమును దీవించుము. ఎనోన్ రాషట్ముల నుండి, ఈ
పటట్ణములో మాతో తాతాక్లికముగా నివాసము చేయుటకు ఈ చినన్
గుంపు, ఈ కపుప్ కిందకు వచిచ్యునన్ది. ఓ, సాయంకాలపు నీడలు
పడుచుండగా, వచుచ్టకు మేము ఒక సథ్లమును కలిగియునన్ందుకు, మేము
ఎంతో సంతోషిసాత్ము. పర్పంచము ఎంతో గందరగోళములో యుండి,
మరియు వారు ఎకక్డ నిలబడియునాన్రో తెలియని సిథ్తిలోయుండగా, మేము
సంతోషముగా యునాన్ము, ఎందుకంటే, “యెహోవా నామము బలమైన
దురగ్ము, నీతిమంతుడు అందులోనికి పరుగెతిత్ కేష్మముగా ఉంటాడు.” ఎకుక్వ
మాటలు కాదు, కాని ఒక పర్తయ్కష్త!
59 కాబటిట్, తండీ, మా పారథ్న యేమనగా, రుయ్డు అసత్మించుచునన్
సమయములో సాయంకాలపు వెలుగులు వసాత్యి. మరియు మేము
నముమ్చునన్దేమనగా, రుయ్డు అసత్మించుచునన్ సమయములో మేము
జీవించుచునాన్ము. మీరు మా పటల్ చేసిన కారయ్ములను బటిట్, మా
హృదయములనిన్టి నుండి, ఎంతో భయభకుత్లతో నీకు కృతజఞ్తలు
చెపుప్చునాన్ము. పర్భువా, ఈ యుగము కిందివరకు, నీవు ఇచిచ్న దరశ్నములో,
పర్తి ఒకక్టి, మరియు ఆ కలల యొకక్ అనువాదములు, పరి రణ్ముగా నీవు
చెపిప్నటేల్యునన్వి. కాబటిట్, పర్భువా, అది నీవు మాతర్మే యైయుండగలవని
మాకు తెలుసు; ఏలయనగా మేము మరుత్ లము, అందర పాపములో
పుటిట్నవారము, మరియు మాలో ఏ మంచియు లేదు. నీవు ఒక మనిషిని,
అలాటి దానిని తీసుకొని, నీ వాకయ్ జలములతో మరియు నీ రకత్ములో కడుగుట
అనుదానిని ఆలోచించుట; మరియు అలాటి చేతిని చాపుట, చివరకు ఆ వయ్కిత్ తన
సొంత ఆలోచనను చేయక, అనిన్ ఎరిగియునన్, కీసుత్ యొకక్ మనసుస్లోనికి
రానిచుచ్ట దావ్రా అది వచిచ్ ఒక గుడారమును వాడుకొని మాటాల్డునుగాక. తండీ,
నీకు కృతజఞ్తలు.
60 ఇపుప్డు మేము నీ యొకక్ పరిశుదధ్ నామానిన్ దీవిసుత్నాన్ము. మరియు
ఈ యొకక్ చినన్ గుంపును, ఈ రాతి, మీ యొకక్ నామములో దీవిసుత్నాన్ము.
దేవుని యొకక్ బలమైన సేవకుడైన, సహోదరుడు నెవిల్ పాసట్ర్ ని దీవిసుత్నాన్ము.
డీకనల్ను మరియు ధరమ్కరత్లను మరియు కీసుత్ యొకక్ శరీరములోనునన్ పర్తీ
ఒకక్రినీ, ఇచచ్ట మరియు సరవ్ పర్పంచ వాయ్పత్ముగా ఉనన్ వారందరినీ, పర్భువైన
యేసు నామములో దీవిసుత్నాన్ము.
61 ఓ, కైసత్వయ్ము మీదుగా, చీకటి, మాసిపోయిన, నాశనకరమైన నీడను
మేము త్యుండగా, కాలము సమీపించుచునన్దని మాకు తెలుసు. అకక్డ
ఒక ఎతత్బడుట యుంటుంది, మరియు సంఘము పైకి కొనిపోబడుతుంది.
విశావ్సమునకు కరత్యు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసు వైపు

చుచు, మనము ముందుకు అడుగులు వేయుదుముగాక. పర్భువా, దానిని
దయచేయుము. మా హృదయములపై యుంచబడిన ఈ కారయ్ములను
మేము చేపటుట్టకు, పర్భువైన యేసు నామములో మేము ముందుకు
అడుగులు వేయుచుండగా, మీరు మాతో యుండుమని, మాకు సహాయము
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చేయమని పారిథ్సుత్నాన్ము. పర్భువా దాని నుండి మహిమను పొందండి,
ఏలయనగా యేసుకీసుత్ నామములో, నీ వాకయ్ముతో, మముమ్లను మేము నీకు
అపప్గించుకొనుచునాన్ము. ఆమేన్.
62 ఇపుప్డు, మీ యొదద్ పెనిస్ల్, పేపరు యునన్టెల్తే, మీరు కోరినది
ఏదైనను, కొనిన్ విషయములను మీరు కింద వాసుకోండి. మీరు వాటితో
సిదధ్ముగా యుండండి. అపుప్డు, టేపు మీద డా, మీరు లేఖనములను
వాసుకొనగోరినటెల్తే, ఏ సమయములోనైనా, కారణము లెకిక్ంచబడేది
లేఖనమేనని నేను నముమ్తాను.
63 ఇపుప్డు, ఈ రాతి ఒక అంశము కొరకు, లేక లేఖనము చదువుట కొరకు,
యేసుకీసుత్ యొకక్ పర్కటన గర్ంథములో నుండి చదువుదాము. మరియు
గర్ంథములో వాయబడియునన్టుల్గా, ఇది యేసుకీసుత్ యొకక్ పర్తయ్కష్తయై
యునన్దని నేను నముమ్చునాన్ను. ఈ పర్తయ్కష్తకు వయ్తిరేకముగాయునన్ ఏ
పర్తయ్కష్తయైనను, అది తపుప్యైయునన్ది. మరలా నేను దానిని చించుటను,
మీరు భరించాలని నేను నముమ్తాను. ఏ పర్తయ్కష్తయైనను, ఈ పర్తయ్కష్తతో
సరిపడని యెడల, మరియు ఈ పర్తయ్కష్తను వెలుగులోనికి తేనియెడల, అది తపుప్
పర్తయ్కష్తయైయునన్ది. అది తపప్క లేఖనానుసారముగా యుండాలి.
64 ఇపుప్డు, పర్కటన గర్ంథములోని యేసుకీసుత్ పర్తయ్కష్త, 10వ అధాయ్యము,
మొదటి ఏడు వచనములను నేను చదువగోరుచునాన్ను, 1 నుండి 7 వచనములు.
ఇపుప్డు జాగర్తత్గా వినండి, మరియు నా కొరకు పారిథ్ంచండి.

బలిషుఠ్డైన వేరొక త పరలోకము నుండి దిగివచుచ్ట చితిని.
ఆయన మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్ మీద
ఇందర్ధనసుస్ండెను; ఆయన ముఖము రయ్బింబము వలెను ఆయన
పాదములు అగిన్ సత్ంభములవలెను ఉండెను.

ఆయన చేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్ పుసత్కముండెను.
ఆయన తన కుడి పాదము సముదర్ము మీదను ఎడమ పాదము మి
మీదను మోపి,

సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను. ఆయన
ఆరభ్టించినపుప్డు ఏడు ఉరుములు వాటివాటి శబద్ములు పలికెను.

ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వాయబోవుచుండగా—
ఏడు ఉరుములు పలికిన సంగతులకు ముదర్వేయుము, వాటిని
వాయవదద్ని పరలోకమునుండి యొక సవ్రము పలుకుట వింటిని.

మరియు సముదర్ము మీదను మి మీదను నిలిచియుండగా నేను
చిన ఆ త తన కుడి చెయియ్ ఆకాశము తటుట్ ఎతిత్

—పరలోకమును అందులో ఉనన్ వాటిని, మిని అందులో
ఉనన్వాటిని, సముదర్మును అందులో ఉనన్ వాటిని సృషిట్ంచి,
యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు ఒటుట్ పెటుట్కొని—
ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని
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యేడవ త పలుకు దినములలో అతడు ర

ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్
పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను.

65 ఈ రాతి నా అంశము, నేను తపప్క దానిని పిలిచినటెల్తే, అది, ఇదే: అయాయ్,
ఇదేనా అంతమునకు చన?
66 మనందరికి తెలుసు, మనము సంఘము కొరకు ఒక మహిమకరమైన
సమయములో జీవించుచునాన్ము, కాని అవిశావ్సికి ఇది ఒక భయంకరమైన
సమయము. పర్పంచము పారంభమైనపప్టి నుండి, ఎనన్డైనాయునన్
కాలములనిన్టిలో, మనము ఒక అతయ్ంత పర్మాదకరమైన కాలములో
జీవించుచునాన్ము. ఇపుప్డు మనము జీవించుచునన్ కాలము వంటి కాలములో,
ఏ పర్వకత్, ఏ అపొసత్లుడు, ఎనన్ , ఈలాటి కాలములో జీవించియుండలేదు.
ఇది అంతమైయునన్ది.
67 అది ఆకాశములలో వాయబడియునన్ది. అది మి యొకక్ ముఖముపై
వాయబడియునన్ది. అధి పర్తి వారాత్ పతికలో వాయబడియునన్ది. నీవు
చేవాతను చదివినటెల్తే, ఇది అంతమైయునన్ది. ఒక దేశము యొకక్ గోడ మీద
చేవాత వాయబడిన కాలములో పర్వకత్లు జీవించియునాన్రు, కాని మనము
జీవించుచునన్ కాలములో, కాలమనే గోడపై చేవాత యునన్ది. అనిన్ దేశములకు,

మికి, సమసత్మునకు కాలము సమీపమైయునన్ది. కాబటిట్ మనము ఏ
ఘడియలో జీవించుచునాన్మో దానిని తెలుసుకొనుటకు మనము తపప్క
లేఖనములను పరిశోధించాలి.
68 ఎలల్పుప్డు, ఒక నిజమైన పర్వకత్ లేఖనములలోనికి వెళతాడు. కాబటిట్ అతని
పరి రణ్త, ఆ మారగ్ములో ఉండబోవుచునన్ది. పాత నిబంధనలో, పర్వకత్లు ఏదైనా
చెపిప్నపుప్డు, అకక్డ ఎలల్పుప్డు, ఎకక్డో, ఒక పర్వకత్ వాకయ్ముతో ఉంటాడు,
అతడు వాకయ్ముతో నిలబడి యుంటాడు. అతడు దరశ్నముల కొరకు దేవుని
కొరకు కనిపెడతాడు. అతని దరశ్నము, వాకయ్మునకు వయ్తిరేకముగా యునన్టెల్తే,
అపుప్డు అతని దరశ్నము తపుప్. అది ఆయన పర్జలకు ఆయన వాకయ్ము ఇచుచ్
విధానమై యునన్ది.
69 ఆ వెనుక, నా మాటను వినగలుగుచునాన్రా, మంచిది? [సహోదరుడు
బెన్ హాం ఆగియునాన్రు.—సంపా.] కనీసము ఎకక్డ పారంభించాలో నాకు
తెలియదు.
70 ఇపుప్డు, ఈ ఆలయము, నా మొదటి సంఘమైయునన్దని ఎరుగుట, నాకు
ఒక గొపప్ భాగయ్మైయునన్ది. ఇది ఒక మహిమకరమైన విషయము. నేను ఎనన్
మరిచ్పోను, యేసు ఆలసయ్ము చేసినటెల్తే, మరియు నేను వందల సంవతస్రముల
వయసుస్తో జీవించవలసి వసేత్. ఆ లలో, పునాది రాయిని వేసినపుప్డు, ఆ
ఉదయమున, ఈ ఆలయమును రిచ్ ఆయన నాకు ఇచిచ్న దరశ్నము గురుత్నన్ది.
మీ అందరికీ గురుత్నన్ది. అది పుసత్కములపై వాయబడియునన్ది. అదంత
ఒకక్ రవవ్ తపిప్పోకుండా, అది అకష్రాలా నెరవేరియునన్ది.
71 ఇపుప్డు, నా జీవితములోని ఈ సంవతస్రములనిన్టిలో, ఆయన మాటాల్డినది
ఏదైనా, నేను పర్జలతో మాటాల్డిన సంగతులు, అనిన్ నెరవేరియునన్వి.



12 పలుకబడిన మాట

అనేకమంది వారి కలలతో నా దగగ్రకు వచిచ్నపుడు, ఆయన కృపను బటిట్,
వారి కొరకు వాటిని నా దావ్రా అనువదించనిచాచ్డు. మరియు అనేకమంది
వారి కలలతో, వారి సమసయ్లతో నా యొదద్కు వచిచ్నపుడు, నేను వాటిని
అనువదించలేకపోయాను.
72 నేను అనిన్టికి జవాబులు కలిగియునాన్నని, పర్జలలో పర్చారము
చేయటానికి, నేను ఏ ఎతుత్గడను వారికి పరిచయము చేయలేదు. మరియు
నేను యథారథ్ముగా యుండుటకు పర్యతన్ము చేశాను మరియు ఆయన నాకు
చెపిప్నటుల్గా, ఆయన మీకు చెపప్మనన్దానిని మాతర్మే, ఏది సతయ్మైయునన్దో
దానినే మీకు చెపాప్ను. మరియు అపుప్డు అది ఏలాగు నా యొదద్కు వసుత్ందో,
దానినే మీకు చెపాత్ను.
73 నేను మిముమ్ను హెచచ్రించగోరుచునాన్ను. మనము జీవించుచునన్ ఈ
సమయములో ఎందరో…పర్జలకు వయ్తిరేకముగా నేను ఏమియు చెపుప్టలేదు.
కాని సమసత్మునకు నేను జవాబు కలిగియునాన్ననన్, ఒక వయ్కిత్ని మీరు

చినపుడు, అది వాకయ్మునకు భినన్మైనది.
74 యేసు అనాన్డు, “ఏలీయా కాలములో అనేకమంది కుషుఠ్ రోగులునాన్రు,
కాని ఒకక్డే సవ్సథ్పడాడ్డు.” ఏలీయా జీవించిన ఎనభై సంవతస్రములలో, ఒకే కుషుఠ్
రోగి సవ్సథ్పడాడ్డు. ఎలీషా కాలములో అనేకమంది విధవరాళుళ్ ఉనాన్రు, కాని
అతడు ఒకరి యొదద్కే పంపబడాడ్డు. మరియు దేవుడు చేయు అనేక కారయ్ములను
మనము కనుగొంటాము, అదేమనగా ఆయన అనిన్ ఆయన సేవకులకు
బయలుపరచడు. కాబటిట్ ఏ సేవకుడు, అతని యజమాని కంటే గొపప్వాడు కాదు.
75 మరియు, దేవుడు, తన మహిమను ఎవరితోను పంచుకొనడు. ఆయన
దేవుడైయునాన్డు. ఒక సేవకుడు ఒక సాథ్నముగా మారి, దేవుని యొకక్
సాథ్నమును తీసుకొనుటకు పర్యతిన్ంచినపుడు, అపుప్డు దేవుడు అతని
పాణమును తీసుకొని, ఎకక్డికో తోసివేసి, ఏదో చేసాత్డు. మనము తపప్క దానిని
గురుత్ంచుకోవాలి.
76 ఇపుప్డు, ఆ దరశ్నములు వాటి అనువాదములు, ఆ కల ఏమైయునన్దో, ఆ
కల యొకక్ అనువాదమును, నేను కచిచ్తముగా దరశ్నము దావ్రా చువరకు
నేను దానిని చెపప్లేను. మీలో అనేకమందికి తెలుసు, మీ కలను మీరు నాకు
చెపిప్యుండగా, నేను కనీసము దానిని మొతత్ము చెపప్లేకపోయాను. మరియు ఆ
కల నా యొదద్కు తిరిగి వచిచ్నపుడు, నేను మీ వైపు తిరిగి, ఆ కలలో ఎకుక్వ భాగము
మీరు మరిచ్పోయారని, మరియు దానిలో మీరు ఏమి మరిచ్పోయారో చెపాప్ను.
అది సతయ్మని మీకు తెలుసు. అది సతయ్మైయునన్టెల్తే, “ఆమేన్,” చెపప్ండి.
ఆమేన్. [సమాజము “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] అవి మీరు నాకు
చెపప్ని సంగతులు. అందుచేత, మీరు డండి, నెబుకదెన్జరు చెపిప్నటుల్గా,
“నేను ఏమి కలగనాన్నో మీరు చెపప్లేకపోయినటెల్తే, అపుప్డు మీరు దాని యొకక్
అనువాదమును కలిగియునాన్రని, నేను ఎటుల్ తెలుసుకొనగలను?”
77 అయితే ఈ అభిపాయములనిన్టిని తీసుకొని, “యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డని,” మనము తపప్క చెపప్రాదు. మనము తపప్క దానిని
చేయరాదు. అది దేవునిదై యునన్ది, అది దేవుడై యునాన్డని మనము
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చెపప్కముందు, మనము తినన్ని సవ్రమును, దేవుని నుండి జవాబును
కలిగియుండాలి. ఒక అభిపాయము కాదు, ఒక ఉదేకము కాదు, అది ఎంతగా
నాడి కొటుట్కొనన్పప్టికి.

నీవంటావు, “అది ఆ విధముగా ఉంటుందని నేను నముమ్తాను.”
78 కాని నీవు మాటాల్డినపుడు, “యెహోవాఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డు,” అనేది,
అది నీవు కాదు. వేదిక మీద గమనించండి. అది ఎనన్డైనా తపిప్పోవుటను మీరు
గమనించారా? యెహోవాఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు, అనేది పరి రణ్మైనది,
ఎనన్ తపిప్పోదు. అది, “యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుగా,”
యునన్ంతవరకు, అది తపిప్పోదు.
79 అయితే, ఇంతవరకు ఆయన ననున్ కాపాడాడు, ’కారణమేమనగా, నేను
ఆయన కొరకు కనిపెటిట్యునాన్ను. పేరు పర్తిషఠ్లు లేక మనుషుయ్ల వయ్రథ్మైన
మహిమను వెదుకుట కొరకు నేను పర్యతన్ము చేయలేదు. ఒక దీనమైన
జీవితమును జీవించుటకు మరియు ఒక కైసత్వుడు తపప్క జీవించవలసిన
జీవితమును జీవించుటకు, నా శేషఠ్మైన రీతిలో పర్యతిన్ంచియునాన్ను. నాకై
నేనుగా, నా సామరథ్ మంతటితో నేను దానిని చేసియుండలేదు, కాని ఈ దినము
వరకు ఆయన దానిని చేసియునాన్డు. నేను చెపుతునన్టుల్గా, ఆయనే ననున్
నడిపించియునాన్డు.
80 ఈ విధముగా ఎనోన్ విషయములు చెపప్బడవచుచ్ను, కాని అది ఎకుక్వ
సమయమును తీసుకొంటుంది. కాని మీ అందరికి ఈ విషయములు తెలియును.
కొదిద్సేపటి కితము, నేను “ఆమేన్,” చెపప్మనన్ ఒకే కారణమే ఏమనగా, మీరు మీ
కలలను నాకు చెపాప్రు, తరువాత నేను వచిచ్, మీరు విడిచిపెటిట్న దానిని చెపాప్ను,
కారణమేమనగా ఈ వరత్మానము టేపు చేయబడుతుంది. అనిన్ దేశముల పర్జలు
దీనిని వింటారు. మరియు “ఆమేన్,” అని చెపప్బడుటను వారు వినన్పుప్డు,
అపుప్డు వారికి తెలుసు, అదేమనగా ఈ పరిచరయ్ కింద రొచ్నియునన్ కొనిన్
సవ్రములునన్వి, వారు ఒక తపుప్ కారయ్మునకు, “ఆమేన్,” చెపప్కుండా, ఇంకా
శేషఠ్మైన దానిని చేయుట వారికి తెలుసు. ఆమేన్ అనగా, “ఆలాగు జరుగును
గాక.” అది దానికి అనుమతినిసుత్ంది.
81 ఇపుప్డు, నా జీవితమంతా, నేను ఒక చినన్ బాలుడుగా యునన్పప్టి
నుండి, అకక్డ ఒకటి ననున్ బాధించియునన్ది. నేను ఒక వింతైన జీవితమును
కలిగియునాన్ను, దానిని గర్హించుట చాలా కషట్ము. నా భారయ్ సహితము, తన
తలను గోకి దానిని చెపిప్ంది, “బిల్, అకక్డ ఎవరైనా నినున్ అరథ్ము చేసుకొనేవారు
యుంటారని, నేను నమమ్ను.”
82 నేననాన్ను, “ననున్ నేను అరథ్ము చేసుకోలేను.” కారణము ఏమనగా ఎనోన్
సంవతస్రముల కితము, ననున్ నేను కీసుత్కు అపప్గించుకొనాన్ను. నడిపించుటను
ఆయన చేసాత్డు. నేను దానిని గర్హించుటకు పర్యతన్ము చేయను. నా శేషఠ్మైన
రీతిలో నేను ఎరిగినంత వరకు, ఆయన ననున్ ఎకక్డకు నడిపిసాత్డో, నేను
అకక్డకు వెళాత్ను.
83 ఒక అదుభ్తమైన భారయ్, నా పిలల్లను బటిట్ నేను కృతజుఞ్డను, కారణమేమనగా,
ఏ తపెప్న దానిని నేను వారికి చెపప్నని, వారికి నా మీద నమమ్కమునన్ది.
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అదేమనగా వారు నముమ్తారు. నేను వారికి ఏదైనను చెపిప్న పర్తిసారి, వారు
తినన్గా దానిని పటుట్కొని యుంటారు. నేను ఏదియు వారికి తపుప్ చెపప్నని
వారికి తెలుసు.
84 అలాగైతే, దేవుని యొకక్ పిలల్లలో ఒకరు ఏదైనా తపుప్ చేసాత్రా?
బుదిధ్ రవ్కముగా కాదు. లేదండి. తన పిలల్లు సరియైన తరీఫ్దులో యుండాలని
దేవుడు కోరుచునాన్డు, మరియు వారితో యథారథ్ముగా యుండండి, వారితో
నమమ్కముగా వుండండి, మరియు దేవుడు దానిని దీవిసాత్డని నేను నముమ్తాను.
85 ఇపుప్డు, అనీన్ కలిపి, పర్యాణమంతటి గుండా కిందవరకు, అకక్డ
సంభవించియునన్ సంఘటనలునన్వి, వాటిని నేను అరథ్ము చేసుకొనలేను.
నేను గర్హించలేని విషయములలో ఒకటి యేమనగా, నేను చినన్ బాలుడిగా
యునన్పప్టి నండి, నాపైకి వచిచ్యునన్ దరశ్నములే. నేను వాటిని సేవాడను,
మరియు సంభవించబోవు కారయ్ములను, నా తలిల్దం లకు చెపేప్వాడను.
నేను ఒక నరముల బలహీనతగల కురర్వాడినని వారు తలంచారు. కాని వింతైన
విషయము ఏమనగా, అది చెపప్బడిన రీతిగానే, సరిగాగ్ అది సంభవించేది.

“అది నీవు మారుప్ చెందక ముందు అని అంటావా?” అవును.
86 “వరములు మరియు పిలుపులు మారుమనసుస్తో పర్మేయము లేనివి,” అని
బైబిలు చెపిప్ంది. నీవు ఒక ఉదేద్శయ్ముతో ఈ మి మీద జనిమ్ంచావు…నీ
మారుమనసుస్ వరములను తేదు; అది నీకు ముందుగా నిరణ్యించబడియునన్వి.
87 ఇపుప్డు, దారి వెంబడి, నేను చినన్ బాలుడుగా యునన్పప్టి నుండి, నా ఆశ
ఏమనగా…నేను జీవించిన పటట్ణములో నేను తృపిత్చెందలేదు. ఎలాగైనా, నేను
పశిచ్మానికి వెళాళ్లని, నేను ఆశించాను.
88 నేను చినన్ బాలుడుగా యుండగా, తుపాకీతో నేను పేలచ్బడినపుడు, నాకు
ఆపరేషన్ చేయబడింది. మొదటగా నేను మతుత్మందు కింద యునన్పుప్డు,
అది దిగిపోతుండగా, నేను వేదించబడాడ్ను. ఒక విధమైన దావకము
ననున్ విడిచిపెటిట్ంది. మరియు ఎనిమిది గంటలు నేను మతుత్ లేకుండా
ఉండిపోయానని, నేననుకొంటాను. వాళుళ్ మరలా నా యొదద్కు చేరుకొనుటకు
కంగారు పడుచుండిరి. పెనిస్లిన్ లేకుండా వాళుల్ నాకు పెదద్ ఆపరేషన్ చేశారు.
రకత్ము; మర తుపాకీతో నా రెండు కాళుళ్ పేలిచ్వేయబడాడ్యి. నా చినన్ బాలయ్
సేన్హితుడు, అతని తుపాకీని పేలనిచాచ్డు.
89 అపుప్డు ఏడు నెలల తరువాత, నేను మరొక మతుత్ మందును తీసుకొనాన్ను.
నేను మతుత్లోనికి వెళిళ్నపుడు, నేను బయట పశిచ్మ మైదానములలో
నిలబడియునన్టుల్గా తలంచాను. ఒక గొపప్ బంగారు సిలువ ఆకాశములో
యునన్ది, మరియు దేవుని మహిమ దాని నుండి కిందకు పర్కాశించుచునన్ది.
నేను ఈ రీతిగా అకక్డ నిలబడియునాన్ను.
90 ఈ రాతి ఆ చితర్ము మీద వెలుగును మీరు సుత్నన్పుప్డు, శాసీత్య
పరిశోధన దావ్రా, అది సహజాతీతమైన వయ్కిత్ అని రుజువు చేయబడింది. నాకైతే,
అదే వెలుగు పరిశుదధ్ పౌలును, కింద పడవేసినది. అదే వెలుగు రాతివేళ,
ఇశాయేలు పర్జలను నడిపించింది. ఇకక్డ మీరు గమనించారా, ఈ త?
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“ఆయన మేఘమును ధరించుకొని యుండెను.” డండి, “పగలు ఆయన ఒక
మేఘమై యుండెను.” ఇపుప్డు ఆ అదే వెలుగు.
91 పర్జలు దానిని అరథ్ము చేసుకోలేదు, వారు మొదటిగా అది తపుప్ అని
భావించారు, నేను సరిగాగ్ దానినే చెపిప్యునాన్ను. అయితే పరిశుదాధ్తమ్ వచుచ్టను
ఆ విజాఞ్నశాసత్ పరికరాలు బంధించి ఉంచాయి, మరియు అకక్డ పర్జలునాన్రు,
ఒక ని పణగా ఉండుటకు, మరియు దాని యొకక్ చితర్మును అనేకసారుల్
తీసారు.
92 నేననాన్ను, “ఒక మనిషి మరణపు నీడతో ఆవరించియునాన్డు,” నలల్టి నీడ
వారిపై యునన్ది. కొనిన్ వారముల కితము, నేను ఒక పటట్ణములో యునాన్ను.
మేము బోధి త్యుండగా, నీకు తెలుసా, నీవు తపప్క చితర్ములను తీయరాదు,
బోధి త్ యుండగా. దానిని తీసినపుప్డు అదే విషయము; ఎవరో కెమెరాతో
చితానిన్ తీశారు. మరియు నేను చెపాప్ను, అకక్డ ఒక సీత్ రొచ్ని ఉనన్ది,
ఒక కొతత్ వయ్కిత్…నేను సదరన్ పైన్స్ లో యునాన్ను. ఒక కొతత్ వయ్కిత్. నేననాన్ను,
“అకక్డ పలానా-పలానా సీత్ పై ఒక నీడయునన్ది.” నేను ఆమెను ఎనన్

చియుండలేదు. “నీవు ఇపుప్డే వైదుయ్ని దగగ్ర నుండి వచాచ్వు; ఒకొక్కక్ రొముమ్పై
ఒకొక్కక్టి, నీకు రెండు కాయ్నస్ర్ లు యునన్వి, నీవు వదిలివేయబడాడ్వు. నీవు తలను,
మెడను కపుప్ టోపీవంటి నలల్ని నీడతో, మరణమగుచునాన్వు.”
93 ఆ పర్కక్నే ఫాల్ష్ కెమేరాతో రొచ్నియునన్ ఒక సహోదరీతో ఏదో చెపిప్ంది,
“ఒక చితర్ము తీయుము.” అది తీయుట ఆమెకు ఇషట్ము లేదు. ఇంక ,
“చితర్ము తీయుము,” అని ఏదో చెపిప్ంది, అమె ఇంక వెనకుక్ తగిగ్ంది. మరలా
అది వచిచ్నపుడు, ఆమె చితానిన్ లాకుక్ంది…చితర్మును తీసింది. మరియు అది
అకక్డయునన్ది, శాసీత్యముగా. అది బులెల్టన్ బోరుడ్ మీద యునన్ది, ముఖము
మరియు మెడ కనబడకుండాయునన్ నలల్టి నీడ.
94 తరువాత ఆ సీత్ నమిమ్నపుడు, మరియు ఆమె కొరకు పారథ్న చేయబడినపుడు,
దానివెనుక తినన్గా మరలా ఒక చితర్ము తీయబడినది, అది చకక్గా ఉనన్ది.
నేననాన్ను, “ఆ నీడ అదృశయ్మైపోయింది.” డండి? దేవుని కృపను బటిట్ ఆ సీత్
ఇపుప్డు జీవించుచునన్ది.
95 నా భావమును మీరు శారా? [సమాజము “ఆమేన్,” అని
చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] నీవు సతయ్మును చెపిప్నపుడు, కొదిద్ సమయము నినున్

సి నవువ్తారు, కొదిద్సేపు నినున్ తపుప్గా అరథ్ం చేసుకొంటారు. కానీ, నీవు
దానితో నిలబడినటెల్తే, అది సతయ్మని, అది సతయ్మై యునన్దని దేవుడు రుజువు
చేసాత్డు. డండి? దానిని పటుట్కొని యుండండి. అది కొనిన్ సంవతస్రములు
పటట్వచుచ్, కానీ, అబాహాము మరియు ఇతరులవలె, కాని ఆయన ఎలల్పుప్డు
దానిని సతయ్ముగా చేసాత్డు.
96 అకక్డయునన్ త…బహుశా నా భారయ్ కాక, ముపప్యి సంవతస్రముల
కితము, అది దగగ్రగా నిలబడి కిందికి వచిచ్నపుడు, అకక్డయునన్ పర్జలు ఈ
రాతి ఇకక్డయునాన్రు. ఆ పర్భువు యొకక్ త, మొదటిసారిగా ఆ నది యొదద్
పర్జల ముందు దిగియుండగా, ఇకక్డ శోతలలో యునన్వారు అకక్డ ఎవరైనా
యునాన్రా? మీ చేతులు పైకెతత్ండి. అవును, అకక్డ యునన్వారు యునాన్రు.
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డండి? ఇపుప్డు, శీర్మతి విలస్న్ ను నేను సాత్ను, మీ చేతిని ఎతత్ండి. ఆమె
అకక్డ నిలబడియునన్ది. నా భారయ్, ఆమె అకక్డ ఉనన్ది. మరియు మధాయ్హన్ము
రెండు గంటల సమయములో, నేను బాపిత్సమ్మిచుచ్చుండగా, ఆ నది యొడుడ్న
నిలబడియునన్, మిగిలిన వారెవరో నాకు తెలియదు.
97 తినన్గా ఇతత్డి వంటి ఆకాశము నుండి, అకక్డ ఎనోన్ వారముల నుండి,
అకక్డ వరష్ము పడియుండలేదు, అపుప్డు ఆయన ఒక గరజ్నతో వచాచ్డు.
ఇలా అనాన్డు, “బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను, కీసుత్ యొకక్ మొదటి రాకడను

చించుటకు ముందు పంపబడియునన్టుల్గా, కీసుత్ యొకక్ రెండవ రాకడను
చించుటకు, నీవు ఒక వరత్మానముతో పంపబడాడ్వు.”

98 ఆ నది యొడుడ్న, ఆ పటట్ణములోని అనేకమంది మనుషుయ్లు, బిజినెస్ మెన్
వారు, నిలబడియునాన్రు, దాని భావము ఏమిటి అని ననున్ అడిగారు. నేననాన్ను,
“అది నా కొరకు కాదు, అది మీ కొరకే, అని నేను నముమ్చునాన్ను.” హ-హ.
అది ఇంకా ముందుకు కొనసాగింది. మరియు త వెళిళ్పోయినపుప్డు, మీకు
గురుత్నన్టెల్తే, అతడు పైకి వెళుళ్చుండగా, అతడు పశిచ్మ దిశగా వెళాళ్డు; తినన్గా
తినన్గా బయటకు, పైకి వంతెన పైగా, పశిచ్మ దిశగా వెళాళ్డు.
99 తరువాత, నేను ఒక నకష్తర్శాసత్వేతత్ను, ఒక జాఞ్నిని కలుసుకొనాన్ను. మరియు
వాళుళ్ నాతో అనాన్రు, ఒక నకష్తర్ టమి ఏకమై, ఒక టమిగా వచిచ్యునన్వి.
100 బబులోనులోయునన్ జాఞ్నులు పాలసీత్నా వైపు సినపుడు, ఈ డు
నకష్తర్ములు ఒక టమిగా యునన్వి. ఎనోన్సారుల్ నేను దానిని మీకు చెపుప్టను
వినాన్రు. ఈ గత కొదిద్ వారములలో, అది రుజువు చేయబడియునన్దని మీరు
నముమ్తారా? సాత్ మన్ సోదరుడా ఈ రాతి ఆ పేపరు నీతో యునన్దా,
నీవు ఎకక్డ యునాన్వు? అది ఆదివారము వారాత్ పతికలో వాయబడియునన్ది,
డిసెంబరు తొమిమ్దవ తారీఖు వారాత్పతిక. అదేమనగా, ఒక విలేఖరి అకక్డికి వెళిళ్,
అనిన్టినీ పైకి తర్వివ్యునాన్డు. ఇపుప్డు, అది రుజువు చేయబడిన సమయములో
మనము జీవిసుత్నాన్ము. వచుచ్చునన్ ఈ సంవతస్రము 1970 యై యునన్ది.
ఏడు సంవతస్రములు, వాడుకలో లేవు. బండలను తర్వువ్ట దావ్రా, అది తపుప్
అని రుజువు చేసాత్రు. ఇది నీవు అనుకునన్ దానికనాన్ తరువాతయై యునన్ది.
ఎలాగైనా, సోదరుడు ఫెడ్ ను నేను చుటలేదు. సోదరుడు సాత్ మన్, నీవు
ఇకక్డ యునాన్వా? సాత్ మన్ సోదరుడా, ఆ పేపరు నీ యొదద్ యునన్దా? నీవు
కలిగియునాన్వు. అతడు పేపరును కలిగియునాన్డు. బహుశా రేపు రాతికి, నేను
ఆ పేపరును చదవవలసి యునన్ది. ఈ రాతి మనకు సమయము లేదు. కాబటిట్,
మీరు డవచుచ్.
101 కచిచ్తముగా గమనించండి. ఆ జాఞ్నులు, ఆ ద జాఞ్నులు బబులోనులో
యుండి, నకష్తర్ములను చదువుచునాన్రు, మరియు ఆ నకష్తర్ములు ఒక

టమిగా ఏరప్డుట శారు. వారు దానిని సినపుడు, మెసీస్యా
మి మీద యునాన్డని వారు ఎరిగియుండిరి. వారు పాటలు పాడుచు

యె షలేమునకు వచాచ్రు. రెండు సంవతస్రముల’ పర్యాణము! “ దుల
రాజుగా పుటిట్న వాడెకక్డ?” ఆ వీధులలో పైకి, కిందికి తిరిగారు.
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ఇశాయేలు, వారివైపు సి నవివ్ంది, “ఈ ఢభకిత్ గల గుంపు అనన్ది!”

దానిని రిచ్ వారికి ఏమియు తెలియదు, కాని మెసీస్యా మి మీద యునాన్డు.
ఇపుప్డు వాళుళ్ ఏమనాన్రో మిగిలిన కథ అంత మీకు తెలుసు.

రేపు రాతికి మనము దానిని చదువుదాము.
102 ఇపుప్డు, దీని యొదద్కు వదాద్ము, ఆ దరశ్నములు ఎనన్ తపిప్పోవు,
కారణమేమనగా, అవి దేవుని నుండి వచిచ్నవి. పర్యాణము అంతటి గుండా, ఏదో
ననున్ లాగు , తీవర్ముగా పర్యతన్ము చేయుచునన్ది.
103 నేను ఒక చినన్ బాలుడిగా గేమ్ వారెడ్న్ గా యునన్పుప్డు, ఆ జాఞ్నులు నాకు
ఈ విషయములను చెపాప్రు; లేక దానికి ముందే, ఈ విషయములను రిచ్
చెపాప్రని నేను నముమ్తాను. అది ననున్ భయపెటిట్ంది, కారణమేమనగా ఆ
జాఞ్నులు అంటేనే నాకు భయము. కాని తరువాత నేను కనుగొనన్దేమనగా,
బైబిలులోని జాఞ్నులు నిజమైనవారు, ఆ పరలోకపు శరీరములను వారు
గమనిసుత్నాన్రు, కారణమేమనగా దేవుడు దానిని మి మీద పర్కటించక
ముందు, ఆయన దానిని ఆకాశములో పర్కటిసాత్డు.
104 “అనిన్ దేశములలో దేవుడు పకష్పాతి కాడని,” పేతురు అనాన్డు. ఇపుప్డు అనిన్
దేశములలో, ఆయనకు భయపడువారిని, దేవుడు అంగీకరించును. [టేపులో ఖాళీ
ఉనన్ది.—సంపా.]
105 అలాగైతే మనము దానిని కనుగొందాము, నేను ఆ తలంపును
విడిచిపెటట్టానికి పర్యతన్ము చేశాను. కాని, ఓ, దానిలోనికి వెళళ్టానికి గంటలు
పడుతుంది, ఎలా అది ఎడతెగకుండా ఆ రీతిగా కదిలియునన్దో, ఆ మారగ్ములో
కదిలిందో. అయితే నేను దానిని రిచ్ భయపడతాను.
106 ఈ జాఞ్నులు నాతో అనాన్రు, “ రుప్న నీవు ఎనన్ విజయవంతము
కాలేవు.” “నీవు ఒక గురుతు కింద పుటిట్యునాన్వు,” అనాన్రు. “ఆ గురుతు, ఆ

టమి, నీవు జనిమ్ంచిన సమయములో, అవి దా , అకక్డ పశిచ్మాన
వేలాడుచుండెను, కాబటిట్ నీవు తపప్క పశిచ్మానికి వెళాళ్లి.”

నేననాన్ను, “దానిని మరచిపోండి.”
107 నేను దానితో చేసేది ఏదియు లేదు. అయినను, అనీన్ వెంటగా, ఇంక అది
దానిని నా హృదయములో నుండి తీసివేయలేకపోయింది.
108 తరువాత, ఈ దరశ్నములను బటిట్, ఈ రాతి నేను అకక్డ యుండి
యునాన్ను. నేను వాటిని గర్హించలేకపోయాను. నా బాపిట్సుట్ సోదరులు నాతో
అవి దయాయ్నివని అనాన్రు. తరువాత ఆ త పర్తయ్కష్మైనపుడు, అతడు
పరి రణ్ముగా, దానిని లేఖనములోనికి పించి, “అపుప్డు జరిగినటుల్గా
యుంటుంది!” అనాన్డు.
109 అపప్టి యాజకులు, వాళుళ్ ఏ విధమైన కోటులు ధరించాలి, ఏ విధమైన
బటట్లు ధరించాలి, అని సమసత్మును రిచ్ వాదించుచుండగా, జాఞ్నులు కీసుత్
నొదద్కు వచుచ్టకు, ఆ నకష్తర్మును వెంబడించుచుండిరి.
110 ఆ బోధకులు యేసును, ఒక మోసగాడని, ఒక బయలెజ్ బు అని అనన్పుప్డు;
ఒక దయయ్ము పైకి లేచి ఇలా అనన్ది, “నీవు ఎవరవో మాకు తెలుసు, నీవు దేవుని
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పరిశుదుధ్డవు. సమయమునకు ముందే ఎందుకు మముమ్ను బాధించుటకు
వచాచ్వు?”
111 పౌలు మరియు సీల అకక్డ సువారత్ను బోధిసుత్నన్పుప్డు, జాతకము చెపేప్
ఒక చినన్ది, ఆ వీధిలో రొచ్నన్ది…ఆ దేశములోని బోధకులు అనాన్రు, “ఈ
మనుషులు మోసగాళళ్ని, మన సంఘములను చీలిచ్వేయుచునాన్రని, మరియు
వారి అవినీతితో పర్పంచమును తలకిందులు చేసుత్నాన్రు” అని.
112 కాని ఏమి జరిగింది? ఆ చినన్ జాఞ్ని, ఆ చినన్ జాతకము చెపుప్ పాప, “వీరు
దేవుని యొకక్ దాసులు, మనకు జీవమారగ్మును చెపుతారు,” అనన్ది. పౌలు
ఆమెలో యునన్ ఆతమ్ను గదిద్ంచెను. అతడు ఎవరైయునాన్డో సాకష్ మిచుచ్టకు,
అతనికి ఏ సహాయము అవసరము లేదు.
113 ఊరకుండుమని ఎలల్పుప్డు యేసు వారికి చెపాప్డు. అయితే అది

పునదేమనగా, కొనిన్సారుల్, దేవుని యొకక్ కారయ్ములను రిచ్, బోధకుల
కంటే దయయ్ములకు ఎకుక్వ తెలుసు; ఎందుకంటే వారు ఎంతగానో
మతపరముగా బంధించబడాడ్రు. అది ఆ రీతిగా యునన్ది, బైబిలులో, మరియు
దేవుడు మారడు.
114 ఒక దినమున, ఐదు సంవతస్రముల కితము, సోదరుడు నార్ మన్ దగగ్ర
నుండి, నేను రోడుడ్ మీద కారు నడుపుకొని వసుత్నాన్ను. నేను అకక్డ ఒక

టమును కలిగియునాన్ను, మరియు పర్భువైన దేవుడు, ఒక దరశ్నములో నాకు
పర్తయ్కష్మాయెను. నేను నా ఇంటి ముందు గేటు దగగ్ర రొచ్నియునాన్ను. అది
మంచి వాతావరణముగా యుండలేదు.
115 మీలో అనేకమందికి ఆ దరశ్నము గురుత్నన్ది. నా దరశ్నముల పుసత్కములో
నేను దానిని వాశాను. నేను వాటిని వాసుకొనాన్ను. ఆ పర్కారము వాటిని నేను
మరిచ్పోకుండా నిశచ్యతను కలిగియుంటాను.
116 ఆ దరశ్నములో, ఆ వీధి గుండా ఏదో వచిచ్యునన్ది, మరియు నా దొడిడ్
అంతటా రాళుళ్ ఉంచబడియునన్వి, మరియు అకక్డ తర్వెవ్డి యంతర్ములు,
రోడుడ్ను సమతలము చేయు యంతర్ములు, ఆ వీధిగుండా పైన కిందయునన్వి,
మరియు చెటుల్ నరకబడి, వేరుల్తో పైకి పెలల్గించబడియునన్వి. నేను గేటు దగగ్రకు
వెళుళ్టకు పర్యతిన్ంచాను, మరియు అది అంత రాళళ్తో యబడింది.
“ఇది ఎందుకు?” అని నేను ఆ మనిషికి చెపప్టానికి వెళాళ్ను.

అతడు చాలా ఉదేకముతో ననున్ వెనకిక్ నెటిట్, “మీ బోధకులు ఆలాగే
ఉంటారు,” అనాన్డు!
117 నేననాన్ను, “‘నీవు దీనిని ఎందుకు చేశావు?’ అని మాతర్మే అడిగాను. నీవు
ఇకక్డ నా వీధి వైపు వసుత్నాన్వు. నీవు దీనిని ఎందుకు చేసుత్నాన్వు?” అతడు ననున్
చెంపల మీద చరిచి, ననున్ వెనకిక్ నెటాట్డు.
118 నేననుకొనాన్ను, “అతడు ఏమి మాటాల్డుచునాన్డో, అతడికి తెలియదని నేను
అతనికి చెపప్బోవుచునాన్ను.”
119 ఒక సవ్రము నాతో మాటాల్డి, చెపిప్ంది, “అది చెయయ్వదుద్. నీవు ఒక
సేవకుడవు.”
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నేననాన్ను, “చాలా బాగుంది.”

120 నేను చు ట్ కుడివైపుకు తిరిగాను, నా గేటు ముందు, ఒక పాత మైదానపు
ఓడ ఉనన్ది. గుఱఱ్ములు దానికి తగిలించబడి, ఒక యబడియునన్ ఒక గుఱఱ్పు
బండి నీకు తెలుసా. ఆ డైవరుకు ఎదురువైపుగా నా భారయ్ రొచ్నియునన్ది.
నేను బాగా వెనుకకు శాను, నా పిలల్లు వెనుక రొచ్నియునాన్రు. నేను ఆ
బండి పైకి ఎకాక్ను. నా భారయ్తో అనాన్ను, “నేను నిలబడవలసిన వాటనిన్టికి
నేను నిలబడాడ్ను.” నేను తాళళ్ను తీసుకొని, కటట్బడియునన్ గుఱఱ్మును లాగి,
పశిచ్మానికి పయనించాను.
121 “ఇది నెరవేరినపుడు, అపుప్డు పశిచ్మానికి వెళుళ్,” అని ఒక సవ్రము నాతో
చెపిప్ంది.
122 సోదరుడు ఉడ్, మన సంఘములో ఒక ధరమ్కరత్ మరియు కాంటాకట్ర్.
ఇపుప్డు, ఎంతమందికి ఆ దరశ్నమును నేను చెపుప్ట గురుత్నన్ది, నేను చెపుప్ట
గురుత్నన్దా? నిశచ్యముగా. అది ఒక పేపరు మీద వాయబడింది. నేను సోదరుడు
ఉడ్ తో అనాన్ను…ఎందుకంటే, ఇకక్డ ఈ మధయ్లో యునన్ సథ్లమును అతడు
కొనాన్డు. అకక్డ ఒక రాతి ఇంటిని అతడు కటట్బోవుచునాన్డు. నేననాన్ను,
“ఉడ్ సోదరుడా, నీవు దానిని చేయవదుద్, ’కారణము వాళుళ్ ఎనన్ నీకు ఆ
డబుబ్ను ఇవవ్రు. బహుశా…” అయిదు సంవతస్రముల కితము. నేననాన్ను,
“వారు ఆ వంతెనను ఇటు గుండా తేబోవుచునాన్రు, బహుశా నా పునాది,
అకక్డునన్ నా వసుత్వులు, నా నడకలు పేలిచ్వేసాత్రు.” అవి రాళళ్కు బదులుగా పెదద్
కాంకీటు బిళళ్లై యునన్వి. “వారు దానిని అకక్డ ఉంచబోవుచునాన్రు, ’కారణము
ఏమి చేయబోవుచునాన్రో అది పేపరులో వాశారు.” బాగుంది, అతడు దానిని
నిరిమ్ంచలేదు. చివరగా, ఒకటి, లేక రెండు సంవతస్రముల తరువాత, ఈ దిగువగా
దానిని నిరిమ్ంచుటకు తీరామ్నము చేశారు. అది దానిని పరిషక్రించింది, కాబటిట్
నేను దానిని మరిచ్పోయాను, ఆలాగున దానిని వెళళ్నిచాచ్ను.
123 ఇపుప్డు, ఒక సంవతస్రము కితము, ఒక వింతైన కారయ్ము సంభవించింది.
ఒక రాతి సోదరుడు నియర్ జాకస్న్ దగగ్ర నేను టములను
కలిగియునాన్ను. ఇకక్డే రొచ్ని, ఒక మెథడిస్ట్ బోధకుడు పరిశుదాధ్తమ్ను పొంది,
యేసుకీసుత్ నామములోనికి బాపిత్సమ్ము పొంది, మన సహోదరీ సంఘములలో
ఒక దానికి కాపరిగా యునాన్డు.
124 సరిగా దేవుడు ఈ పర్జలతో ఎలా పనిచేశాడో, నా హృదయమంతటితో నేను
దీనిని చెపుతాను. ఒక సంఘముగా కలిపి, ఈ మొతత్ము పర్పంచమంతటిలోనే,
ఈ సంఘములో యునన్ంత పరిశుదాధ్తమ్ కంటే ఎకుక్వ, నేనెరిగినంతవర ,
ఏ సంఘములో లేదు. వారు వారి బేధములను కలిగియునాన్రు. వారు తపప్క
యుండవలసినంతగా, నిశచ్యముగా వారు లేరు, మనలో ఎవరు ఆలాగున
లేరు, కాని నేను ఎరిగియునన్ంత వరకు, ఎవరి కంటెను, ఎంత దగగ్రగా
యుండాలో, అంత దగగ్రగా యునాన్రు.

ఏమి సంభవించబోవుచునన్దో, నేను ఎరిగినవాడనై, నేను మీకు పిసాత్ను.
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125 సోదరుడు జాకస్న్ ఒక కల కనాన్డు. దాని నుండి అతడు రముగా
వెళళ్లేకపోయాడు; మరియు నేను అతని సంఘమును విడిచి వెళుళ్చునాన్ను,
దానిని అతడు తటుట్కొనలేకపోయాడు.
126 జాకస్న్ సోదరుడా, అది ఎంత కాలమైయునన్ది? [జాకస్న్ సోదరుడు
చెపుప్చునాన్డు, “ఫిబర్వరి ’61 సంవతస్రములో నేను కలను కలిగియునాన్ను,
బెన్ హాం సోదరుడా.”] ఫిబర్వరి ’61 సంవతస్రములో, అతడు కలను
కలిగియుండెను.
127 అతడు నా దగగ్రకు వచిచ్ చెపాప్డు, “నా హృదయములో ఒకటి యునన్ది. నేను
తపప్క నీకు చెపాప్లి, బెన్ హాం సోదరుడా.”

నేననాన్ను, “ముందుకు వెళుళ్, జాకస్న్ సోదరుడా.”
128 అతడనాన్డు, “నేను ఒక కల కనాన్ను.” అకక్డ నేను యునాన్ను. నేను
మౌనముగా రొచ్నాన్ను, మరియు నేను వినాన్ను, గమనించాను. అతడనాన్డు,
“నా కలలో బయట పొలములో వలె నీలిరంగు గడిడ్ వంటిది ఏదో యునన్ది, అకక్డ
ఒక గొపప్ పరవ్తమునన్ది.” అతడనాన్డు, “ఆ కొండ శిఖరమున, అకక్డ మటిట్నంతా
నీరు కడిగి వేసింది, అకక్డ ఆ కొండ పైన, ఒక శిఖరపు రాయి యునన్ది, ఒక పరవ్త
శిఖరము వలె. అది ఒక రాయి; దాని మీద గడిడ్ లేదు. దానిని కిందవరకు నీరు
కడిగివేసి, ఈ రాళళ్పై ఒక రకమైన వాతలతో అది గాటును కలిగియునన్ది.”
మరియు అతడనాన్డు, “మేమందరము,” ఈ విధముగా అతడు దానిని
ఉంచి, చెపాప్డు, “జారిజ్యా నుండి వచిచ్న సోదరులు, మరియు చుటుట్పర్కక్ల
నుండి వచిచ్న అనేకమంది, మేమంతా ఏకముగా నిలబడి, ఆ పరవ్తముపై ఆ
రాయిపై వాయబడిన మరమ్మైన చేవాతను, నీవు అనువదించుటను మేము
వినుచునాన్ము.”
129 అతడనాన్డు, “అపుప్డు నీవు గాలిలో నుండి, ఎంతో పదునుగా నునన్ ఒక
బర్దద్లుగొటేట్ గునపమును నీ చేతిలోనికి తీసుకొనాన్వు.” “అలాటి దానిని, చాలా
పదునైన, బర్దద్లుగొటేట్ గునపము.” “అది నీవు ఎలా చేశావో నాకు తెలియదు”
అనాన్డు. “మరియు నీవు పరవ్తము యొకక్ శిఖరానిన్ కొటిట్, చు ట్ చీలిచ్, దాని
మీదయునన్ తను తెరిచావు. అది ఒక పిరమిడ్ ఆకారములో యునన్ది. దాని
పై భాగానిన్ చీలిచ్వేశావు.” ఇపుప్డు, అది పిరమిడ్ వరత్మానమును బోధించక
ముందు, ఎనోన్ ఎనోన్ నెలల ముందైయునన్ది. అతడనాన్డు, “దాని కింద తెలల్ని
గానైట్ రాయి యునన్ది. మరియు నీవు అనాన్వు, ‘ రుయ్డు, లేక వెలుగు,
ఎనన్ ఇంతకు ముందు దానిపై పర్కాశించి యుండలేదు. దీనిని డండి.
దీనిని గమనించండి.’”
130 అది నిజము, కారణమేమనగా పర్పంచము నిరామ్ణములో, పర్పంచము,
వెలుగు అనునది లేనపుప్డు నిరిమ్ంచబడెను. మన అందరకు అది తెలుసు. దేవుడు
నీళళ్పై కదిలెను. మరియు అపుప్డు పారంభములో, ఆయన వెలుగు కమమ్ని
పలికెను. సహజముగా, దానికింద, అది నిరిమ్ంచబడిన యుగములో, ఆ వెలుగు
ఆ రాయిపైకి ఎనన్ వచిచ్యుండలేదు.
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131 అతడనాన్డు, “‘దీని మీద డండి. ఇదివరకు ఎనన్ దానిమీదకు వెలుగు
వచిచ్యుండలేదు.’” మరియు అంద పైకి లేచినపుడు, దానిని గమనించమని
నేను వారికి చెపాప్ను, అపుప్డు అంద పైకి వచిచ్, దానిలోనికి శారు.
132 కాని అతడనాన్డు, వారు లోనికి త్యుండగా, అతడు తన కంటితో

లగా బయటకు శాడు, అది ఆలాగేయై యునన్ది, మరియు ననున్
గమనించాడు. నేను ఒక పర్కక్కు జారి, పశిచ్మము వైపు వెళుళ్ట పారంభించాను.
అది రుయ్డు అసత్మించుచునన్ వైపు; ఒక కొండ మీదకు వచాచ్ను, కొండ మీద
నుండి దిగుతునాన్ను, మళీళ్ ఒక కొండ మీదకు ఎకుక్తునాన్ను, మరలా కొండ
మీద నుండి దిగుతునాన్ను; చినన్గా, ఇంకా చినన్గా మారిపోవు , వారి దృషిట్
నుండి మరుగైపోయాను.
133 అతడనాన్డు, తరువాత, నేను అదృశయ్మైనపుడు, అతడనాన్డు, “అపుప్డు
సోదరులు చు ట్ తిరిగి, కొదిద్ సేపటికి, ‘అతడు అదృశయ్మయాయ్డా? అతడు
ఎకక్డకు వెళాళ్డు?’” అనాన్రు. అతడనాన్డు, “కొందరు ఆ దారి తీసుకొనాన్రు;
కొందరు ఈ దారి తీసుకొనాన్రు; కొందరు మరొక దారిని తీసుకొనాన్రు.” కాని
చాలా కొదిద్మంది దానిలో నిలిచి, ముందుకు సాగారు.
134 ఇపుప్డు, ఆ కల యొకక్ అనువాదమును గమనించండి. దానిలో ఒకక్
విషయము నేను అతనికి చెపప్లేదు, లేక వారిలో ఒకక్రికీ నేను చెపప్లేదు.
కాని, నేను చెపాప్ను, “అవును.” మరియు నా గుండె కదిలిపోవుచునన్ది. నేను
గమనిసుత్నాన్ను. ఇపుప్డు, మరమ్మైన చేవాత…ఆగండి, నేను కొంచెము దానిని
విడిచి పెడతాను.
135 ఈ మధయ్నే, సోదరుడు బీలర్…సాధారణముగా సోదరుడు బీలర్
మాతో వుంటాడు. బీలర్ సోదరుడా, నీవు ఇకక్డ యునాన్వా? అవును, వెనుక
యునాన్డు. బిలీల్ అనాన్డు, “సోదరుడు బీలర్ అంతా చీలిచ్వేయబడాడ్డు. అతడు
ఒక వింతైన కలను కనాన్డు.”
136 నేను సోదరుడు బీలర్ దగగ్రకు వెళాళ్ను, అతడనాన్డు, ఒక రాతి అతని ఇంటి
దగగ్ర, నేను కొనిన్ ఫోన్ సంభాషణలు చేయుచునాన్ను. అతడనాన్డు, “బెన్ హాం
సోదరుడా, నాకు ఒక వింతైన కల వచిచ్ంది.” అతడనాన్డు, “నేను ఒక నీటి
పర్వాహము గుండా పశిచ్మానికి వెళుళ్చునాన్ను. మరియు అకక్డ ఎడమ వైపున
ఒక రోడుడ్ యునన్ది. నేను రోడుడ్ ఎడమ భాగములో పర్యాణి త్, పశిచ్మానికి
వెళుళ్చునాన్ను, అది జంతువుల వేటకు వెళుళ్చునన్టుల్గా కనబడుతుంది.
మరియు కుడివైపున, నేను అకక్డకు వెళిళ్న తరువాత, నేను గమనించటం
జరిగింది, అకక్డ నీవునాన్వు. ఒక పెదద్ పశువుల మందను, గుండర్ముగా
మళిళ్ంచుచునాన్వు, మరియు అకక్డ విసాత్రమైన గడిడ్యునన్ది.” అతడనాన్డు,
“తరువాత నీవు ఆ పశువులను తీసుకొని, నది పైకి తిరిగి తీసుకొని రావటం
పారంభించావు.” ఆ కారణముగా, ఆ పశువులను గమనించవలసినదిగా, తపప్క
నేను అతనికి తల ఊపాను. అతడనాన్డు, “ఇపుప్డు ఆ పశువులకు తేలికగా
వుంటుంది. కనీసము ఆటంకము లేకుండా, అవి మారగ్ములో వెళతాయని నాకు
తెలుసు. కాని సోదరుడు బెన్ హాం, ఆ నదికి కుడివైపున అవి నిలిచియుండాలని
కోరుచునాన్డు, కాబటిట్ నేను ఈ దారిగుండా వెనుకకు వెళిళ్, ఈ వైపున అవి
నది గుండా రాకుండా ఆపి, నదికి అవతలివైపున వాటిని ఉంచుతాను.” అయితే
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అతడు గమనించాడు, నేను ఎనన్ ఆ పశువులను వెంబడించలేదని, అయితే
పశిచ్మానికి ముందుకు. అతడనాన్డు, “అతడు తపప్క తపిప్పోయిన వాటిని
వేటాడుచునాన్డు.”
137 అతడు కల చెపిప్న వెంటనే, ఎంతమాతర్ము సమయము లేకుండా, నేను
దానిని శాను. తరువాత, గమనించండి, నేను ఒక జితుత్లమారి వలె యునన్టుల్
చెపాప్డు, కాబటిట్ అతడు డటానికి వెనుకకు వెళాళ్డు. మరియు నేను ఒక
దృఢమైన పరవ్తము మీదకు వసుత్నన్టుల్ చెపాప్డు, మరియు అకసామ్తుత్గా, నేను
అదృశయ్మైపోయాను. ఏ పొరపాటు జరిగింది అని అతడు ఆశచ్రయ్పడాడ్డు. అతడు
కిందికి వెళాళ్డు. అకక్డ అతడు ఒక చినన్ నీటి పర్వాహమును కలిగియుండెను.
అది ఎడమ వైపునకు చీలియుండెను. బీలర్ సోదరుడా, అది సరియేనని
నేననుకొంటాను. మరియు నా పర్కక్గా, ఒక అదుభ్తమైన జలపాతానిన్ అతడు
గమనించాడు. అపుప్డు, నేను, ఆ జలపాతములో పడి చనిపోయానని అతడు
అనుకొనియుంటాడు. అపుప్డు అతడు గమనించాడు, అతడు చు ట్ డగా,
అతడనాన్డు, అతడు ఆ జలపాతము యొకక్ పర్భావములను శాడు. మరియు
అతడు ఈ వైపుగా కిందికి వెళళ్గా, అకక్డ ఒక బుగగ్ బావి నీటిని పైకి సుకొని
వసుత్ంది, కాని ఆ నీరు తిరిగి మిలోనికి వెళుళ్టలేదు. ఆ చినన్ కాలువగుండా
లేక ఆ చినన్ పర్వాహము గుండా అతడు శాడు, మరియు అతడు చినన్
గుండర్టి చెవులతో యునన్, కొనిన్ చినన్ జంతువులను శాడు. “నేను ఒక దానిని
తీసుకొంటాను,” అని అనుకొని, అతడు దాటాడు.
138 తరువాత అతడు నా గురించి ఆలోచన చేసుత్నాన్డు. మరియు నేను చు ట్
నడిచిన, ఒక ఇరుకైన వరుస, ఉందా, అని పైకి శాడు, కాని, “అకక్డ ఏమీ
లేదని,” అనాన్డు. అతడు కలత పడాడ్డు. “మన సోదరునికి ఏమయియ్ంది?
అనాన్డు. సోదరుడు బెన్  హాంకు ఏమి సంభవించియునన్దని ఆశచ్రయ్పడాడ్డు.”
అతడు భయపడినపుప్డు, నేను మాటాల్డుటను అతడు వినాన్నని చెపాప్డు. నేను
ఒక పరవ్తము మీద నిలబడియునాన్ను. ఈ మధయ్నే, ఒక కల యొకక్ భావానిన్
నేను సోదరుడు బీలర్ కు చెపిప్, పర్భువు కొరకు కనిపెటట్మని చెపాప్ను, అదేమనగా
ఒక రోజున నేను ఆ దీవ్పము మీద నినున్ కలుసుకొంటాను. మరియు అకక్డ
అతడునాన్డు.
139 ఇపుప్డు, ఆ కల యొకక్ భావము ఇదియే: ఆ పర్వాహము అంతమటుట్కు
పొడవుగా యుండెను, అది జీవ నదియై యునన్ది. నేను దానిపై పశిచ్మానికి
వెళుళ్చునాన్ను, ఆలాగునే అతడు డా; కారణమేమనగా, అతడు ఒక దానిమీద
యునాన్డు, ఆ దారిమీద, అతడు చినన్వాడిగా పరుగెతుత్చునాన్డు…మరొక
వైపున ఎంతో గడిడ్యునన్ది, కాని ఎనోన్ ముళళ్ పొదలు, పొదలు మరియు
అడవి యునన్ది; కాని అకక్డ ఎకుక్వ గడిడ్ యునన్ది. మరియు ఆ మారగ్ములోనే
ఇబబ్ంది గుండా, పర్భువు యొకక్ ఆహారము కొరకు, పర్భువు కొరకు వేటాడతాము.
పశువులను చు ట్ మలల్ వేయుట అనగా అది ఈ సంఘము, మరియు వాటిని
ఆ వైపు వుంచుటయైయునన్ది. నిజానికి పశువులు వెళళ్గలిగితే మృధువైన
దారి గుండా, సంఘశాఖల గుండా వెళతాయి; అదే, ఆ దారి సంఘశాఖకు
పాతినిధయ్ము వహించుచునన్ది. అవి ఏ సంఘశాఖకు వెళళ్కుండా చుటకు,
దారిగుండా పైకి, నేను అతనిని తిరిగి తోలుట పారంభించాను.
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140 అంతమటుట్కు, అతడు ఒక గోడను శాడు, మరియు దానిని దాటుట
సం రణ్ముగా అసాధయ్ముగా యునన్ది, అదే ననున్ పశిచ్మానికి వెళళ్కుండా
ఆపింది, అదే గవరన్మెంటుతోయునన్ టాక్స్ కేసు. దానిగుండా నేను ఎలా
బయటకు వచాచ్నో, ఎవ గర్హించలేరు. ఆ గోడయే ననున్ ఆపియునన్ది, కాని
పర్భువు దానిగుండా ననున్ తీసుకొని వెళాళ్డు, నేను దానికి పైగా యునాన్ను.
సోదరుడు బీలర్, ఆ దీవ్పములో నేను నినున్ కలుసుకొంటాను.
141 కాబటిట్, దాని వెంటనే, సోదరుడు రాయ్ రాబర్ సన్. సోదరుడా రాయ్,
ఈ రాతి నీవు ఇకక్డ యునాన్వా? అవును, నేను నముమ్తాను…ఏమిటి? [“ఆ
వైపున” అని ఒక సోదరుడు చెపుప్చునాన్డు.—సంపా.] ఆ వైపున. అతడు ననున్
పిలిచాడు, అతడు ఒక కలను కలిగియునాన్డు. అతని కల యేమనగా, మనము
పశువులను గుండర్ముగా మలల్ వేయుచునాన్ము. (ఇపుప్డు, అది డవది.)
పశువులను చు ట్ వేయుచునాన్ము. అకక్డ గడిడ్ యునన్ది, కడుపు నిండుగా,
విసాత్రమైన ఆహారమునన్ది. మన సోదరులంద ఏకముగా యునాన్రు.
మరియు మనము ఒక సథ్లములో భోజనము చేయుటకు వచాచ్ము, మరియు
సోదరుడు ఫెడ్ సాత్ మన్ పైకి లేచి, ఇలా అనాన్డు, “గొపప్ పర్వకత్యైన ఏలీయా,
ఈ మధాయ్హన్ము మన మధయ్ మాటాల్డతాడు.” తరువాత మనమందరము
భోజనము చేసి, అందరము వెళిళ్పోయాము, మరియు ఆ మాటలు వినుటకు,
వాళుళ్ ఎందుకు కనిపెటట్లేదని, అతడు ఆశచ్రయ్పడాడ్డు.
142 ఇపుప్డు, డండి, కచిచ్తముగా అది ఎలా సోదరుడు జాకస్న్ ను
నిలిపివేసిందో! డండి, కచిచ్తముగా సోదరుడు బీలర్ చెపిప్ంది, అది
కచిచ్తముగా తాకుతుంది. దానిని కనుగొనుటకు, ఎవరును కనిపెటట్లేదు.
143 గమనించండి, అది జరిగిన వెంటనే. సహోదరి కాలిన్స్, నీవు ఇకక్డ
యునాన్వా? సహోదరి కాలిన్స్, ఇకక్డ సంఘము నొదద్ యునన్టుల్గా కల
కనన్ది, మరియు ఒక వివాహము జరుగుటకు నిశచ్యమైయునన్ది. ఆమె కలలో,
పెండిల్కుమారుడు పరి రణ్ముగా వచుచ్టను ఆమె సింది, కాని పెండిల్ కుమారెత్,
అంత పరి రణ్ముగా లేదు, అయినను అది పెండిల్కుమారెత్యై యునన్ది, ఇపుప్డు,
అది సంఘమైయునన్ది. అకక్డ ఒక పర్భురాతి భోజనము వలె యునన్ది, లేక ఒక

టము జరుగుచునన్ది, ఒక విందు సిదధ్పరచబడియునన్ది. అది ఒక విధముగా
ఆమె పర్కక్నే యునన్ది, ఏలయనగా సోదరుడు నెవిల్, సంఘములో ఒక విందును
వడిడ్ంచుచునాన్డు, మరియు ఆమె అనన్ది, అది ఎనన్డైనా ఆమె సిన శేషఠ్మైన
ఆహారమైయునన్ది. ఆమె ఎంతో ఆకలితో యునన్ది. అయితే, బహుశా ఆమె
కలలో అతడు తపప్క దానిని వడిడ్ంచ డదని అనుకొనన్ది, ఆమె మరియు
సోదరుడు విలాల్ర్డ్, గడిడ్ బీడు గృహమునకు, తినుటకు వెళళ్బోవుచునాన్రు. వారు
ఆలాగున చేసినపుడు, కుడివైపున యునన్ వెలుగు బయటకు వెళిళ్పోయింది.
ఇపుప్డు, అది ఏమిటో మీకు తెలుసు.
144 ఇపుప్డు, ఆహారము. వధువు పరి రణ్ము కాలేదు, కాని పెండిల్ కుమారుడు
పరి రణ్ముగా యునాన్డు. పెండిల్కుమారెత్ ఇంకా పరి రణ్ము కాలేదు, అయితే
ఇవవ్బడిన ఆహారము అకష్రాల ఆహారము కాదు, అది మారగ్మంతటి గుండా నీవు
కలిగియునన్ ఆతమ్ సంబంధమైన ఆహారమై యునన్ది.

ఒకక్ కష్ణము, నాలగ్వ కల దగగ్ర ననున్ ఆగనివవ్ండి.
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145 సోదరుడు ఫెడ్ సాత్ మన్, సోదరుడు బాంక్స్ ఉడ్, ఆరిజోనాలో మనము
గత సంవతస్రము, మనము అడవి పందులను వేటాడుచుండగా, పర్భువు
మనతో మాటాల్డటం, మీకు గురుత్నన్దా? మనము దారిగుండా వెళుళ్చుండగా,
ఏమి సంభవించబోవుచునన్దో, ఆయన పరి రణ్ముగా కారయ్మును చేయుట
మీకు గురుత్నన్దా? అది సతయ్మై యునన్టెల్తే, మీ ఇదద్రు సోదరులు, “ఆమేన్”
చెపప్ండి. [ఇదద్రు సోదరులు, “ఆమేన్” అని చెపుప్చునాన్రు.—సంపా.] ఎనన్
తపిప్పోవదుద్.
146 మనము కారు నడుపుచుండగా ఒక రోజున, పర్భువు దరశ్నము, ఒకటి నాకు
వచిచ్ంది, ఆ సమయములో నేను ఇంటికి తిరిగి వచిచ్నపుడు, నేను విదేశములకు
వెళుళ్టకు సిదధ్పడుచునాన్ను. నేను విదేశములకు వెళిళ్నపుడు, నేను ఓడ మీద

శాను…లేక సముదర్ము పర్కక్న, ఓడలు బయటకు వెళేళ్ చోటు శాను.
అకక్డ ఒక చినన్ మనిషి, “బెన్ హాం సోదరుడా, నేను ఒక చినన్ పడవను నీ
కొరకు సిదధ్ము చేశాను” అని అనాన్డు. అది ఒక చినన్ ఓడ, దరిదాపు ఒక అడుగు
పొడవునన్ది, అయితే అది మంచు వలె తెలల్గా యునన్ది. అతడు నాతో అనాన్డు,
“ఇది నీవు లోపల దాటుట కొరకై యునన్ది.”

“ఓ,” నేననాన్ను, “అది సరిపోయినంతగా లేదు.”
147 అతడనాన్డు, “పైకి కిందికి ఈ దారిలో, నేను గంటకు నలభై మైళుళ్ వెళాత్ను.”
అది నదిలో పైకి కిందికి.

“కాని,” నేననాన్ను, “అది ననున్ ఈ వైపు నుండి ఆ వైపునకు తీసుకొని
వెళళ్లేదు.”
148 అపుప్డు అతడు కిందికి సి అనాన్డు, “వారు వెళిళ్నటుల్ వెళుళ్.” మరియు
నేను డగా, అకక్డ సోదరుడు ఫెడ్ సాత్  మన్, మరియు సోదరుడు బాంక్స్ ఉడ్,
ఒక శిఖరము దాని వెనుక అలంకరించబడి, ఆకుపచచ్ రంగు వేయబడిన, ఒక
చినన్ ఓడలో రొచ్నియునాన్రు. సోదరుడు బాంక్స్ టోపీ ఈ విధముగా సగము
పైకి తిరగబడియునన్ది; సోదరుడు ఫెడ్ గిలిల్న తన బిలుల్తో ఉనాన్డు. మరియు
అతడనాన్డు, “వారి వలె వెళుళ్ము.”

నేననాన్ను, “లేదు. నేను వెళళ్ను.”
149 మరియు ఈ మనిషి వారితో అనాన్డు, ఈ చినన్ మనిషి, “మీరు పడవ
మనుషులా?” అనాన్డు.

సోదరుడు బాంక్స్, “అవును,” అనాన్డు. సోదరుడు ఫెడ్ డా, “అవును”
అనాన్డు.
150 కాని నేననాన్ను, “వారు కాదు. నేను పడవ మనిషిని, కేవలము దానికొరకు
ఆలాగున నేను వెళళ్ను, నిశచ్యముగా నేను ఆ మారగ్ములో వెళళ్ను.”

అతడనాన్డు, “నీవు వారితో వెళళ్వా?”
నేననాన్ను, “లేదు, లేదు.”

151 బాగుంది, నేను పర్కక్కు తిరిగాను. అకక్డ ఓడ రేవు దగగ్ర యునన్ మనిషి, నా
మంచి సోదరుడైన ఆరాగ్న్ బైట్ గా మారిపోయాడు.
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152 నేను తిరిగి దరశ్నములోనికి వెళాళ్ను, అకక్డ ఒక చినన్, పొడవైన
కటట్డమునన్ది. అపుప్డు ఒక సవ్రము, నాతో చెపిప్ంది…మీ అందరికీ ఇది
గురుత్నన్దా, లేదా, మీలో అనేకులకు. ఒక సవ్రము నాతో చెపిప్ంది, “ఆహారమును
లోనికి తెముమ్. దానిని నిలువ చేయుము. వాటిని ఇకక్డ యుంచే ఒకే మారగ్ము,
వాటికి ఆహారము ఇచుచ్టయైయునన్ది.” నేను ఎనన్డైనా డని ఎంతో చకక్ని

రగాయలు, కాయ్రెటుల్, పెదద్ గొపప్ డర్ముమ్ల నిండా లోనికి తెచాచ్ను. ఇపుప్డు, ఆ
దరశ్నము మీకు గురుత్నన్దా?
153 ఇపుప్డు, దాని భావము ఏమైయునన్దో, నేను మీకు తరువాత చెపాత్ను.
సోదరుడు ఆరాగ్న్ బైట్ తో కలిసి, నేను సివ్టజ్రాల్ండ్ లోని రిచ్ కు, ఐదు రా ల

టముల కొరకు వెళళ్వలసి యునన్ది. అది సంభవించక ముందే నేను
సోదరులకు చెపాప్ను, “నేను వెళళ్ను.” దాని యొకక్ అనువాదమును ఇచిచ్నపుడు,
సోదరుడు వెల్ష్ ఇవాన్స్ తో నేను అకక్డ యునాన్ను.
154 ఒకరాతి, సోదరుడు వెల్ష్, నా యొదద్కు చేరాడు, అతడు చేపలు వేటకు
వెళుతునాన్డు, మరియు సోదరుడు ఆరాగ్న్ బైట్ ననున్ పిలుసుత్నాన్డని
చెపాప్డు. నేననాన్ను, “మంచిది, అది ఇకక్డ యునన్ది. వారు ననున్
విడిచిపెటట్బోవుచునాన్రు.” అనేకసారుల్…
155 సోదరుడు మైనర్ దావ్రా కాదు; అతడు నా చకక్ని సేన్హితులలో ఒకడు.
కాని కొనిన్సారుల్, నీవు వారి సిదాధ్ంతమునకు వయ్తిరేకముగా బోధిసుత్నాన్వని
తలంచినటల్యితే, నీ సేన్హితులు అకక్డకు రావటానికి, నీవు అకక్డ
ఉండబోవుచునాన్వని వారు అంటారు.
156 సహోదరుడు ఆరాగ్న్ బైట్ ననున్ పిలిచి ఇలా అనాన్డు, “బెన్ హాం సోదరుడా,”
సరిగాగ్ ఆతమ్ ఏమి చెపిప్ందో. “నీవు రముమ్. రముమ్ మరియు నీవు నీ భారయ్ను
తీసుకొని రముమ్,” “ఎందుకంటే నీవు ఎకుక్వ బోధించవలసిన పనిలేదు,”
“కారణము వాళుళ్ నినున్ ఒకక్ రాతికి మాతర్మే పిలిచారు,” “నీవు దానిని
బోధించవలసిన పనిలేదు,” అనాన్డు.

నేననాన్ను, “లేదు.”
157 “బాగుంది,” “రండి, నీవు మరియు నీ భారయ్, అంద రండి, డండి, నీవు
వచిచ్నటెల్తే, నేను మిముమ్లను ఒక పరయ్టనకు తీసుకొని వెళతాను. ఓ, నా భారయ్, నీ
భారయ్, మనందరము పాలసీత్నా మీదుగా, సివ్టజ్రాల్ండ్ వెళదాము.”

నేననాన్ను, “వదుద్.”
158 నేను దానికి అనువాదమును కలిగియునాన్ను. నేను సోదరుడు వెల్ష్,
సోదరుడు, లేక సోదరుడు ఫెడ్ కు చెపాప్ను, “నేను ఉదయమున చెపుతాను,
కాని మొదట నా భారయ్ ఏదైనా చెపప్వలసియునన్ది.” మరియు నేను ఆమెను
పిలిచినపుడు, ఆమె వెళుళ్టకు నిరాకరించింది. నేననాన్ను, “అది ఇకక్డ యునన్ది.”

డండి?
159 ఇపుప్డు, ఆ చినన్ తెలల్ని పడవ ఆ ఒకే టమై యునన్ది. ఒకే టము
కొరకు, నది మీద వెళుళ్ట మంచిదే, ఎకక్డికైనను వెళుళ్ట మంచిదే, అది తెలల్గా
మరియు చకక్గా కనబడియునన్పప్టికీ, సముదర్ముల గుండా ననున్ ఈ వైపు
నుండి, ఆ వైపునకు పిలవటము, అది చాలదు.
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160 సోదరుడు ఫెడ్, మరియు ఇకక్డునన్ సోదరుడు, దరశ్నములో పాతినిధయ్ం
వహించారు, “ఏదో తమాషా కొరకు, యాతికుడిగా వెళుళ్ట.” కాని దానిని
చేయటము నేను లెకక్ చెయయ్లేదు. వారు పడవ మనుషులు కాదని నేను
నిరాకరించుచునాన్ను, దాని భావము వారు బోధకులు కాదు. కాని నేను ఒక
బోధకుడనై యునాన్ను.
161 తరువాత, ఆ చినన్ పొడవైన కటట్డములో యునన్ ఆహారము. నేను
విదేశములకు వెళళ్లేదు; మరియు ఈ చినన్ కటట్డము నొదద్కు తిరిగి వచాచ్ను,
మనము జీవించుచునన్ ఘడియను పించుటకు, పిరమిడుల్ మరియు
సమసత్మును రిచ్, మేము డజనల్ కొలదిగా టేపులను సిదధ్ము చేశాము.
162 ఆ కలలను, ఇతర కలలతో సహితము పోలిచ్ డండి. ఇది ఒక దరశ్నమై
యునన్ది. ఇకక్డ ఆహారమునన్ది. ఇదే ఆ సథ్లము.
163 గమనించండి, తరువాత ఏమి సంభవించింది,. అపుప్డు, వెంటనే, నాలగ్వ
దరశ్నము ముందుకు వచిచ్ంది, లేక నాలగ్వ కల చెపప్బడింది, సోదరుడు పారెన్ల్
పైకి వచాచ్డు. ఇకక్డే, ఎకక్డో, అతడునాన్డు. అపుప్డు బిలీల్ ఇకక్డ లేడు. అతడు
ఒక ఉదేకము గల మనిషి. అతడు ల్మింగ్ టన్ నుండి లేక బెడ్ పోరుడ్ నుండి
వచాచ్డని నేను నముమ్తాను? [ఒక సోదరుడు “లఫేట్” అని చెపుప్చునాన్డు.—
సంపా.] లఫేట్, అకక్డ టములను జరిగించుచునాన్డు. మరియు అతడు ఒక
కలను కలిగియునాన్డు, అతడు సోదరుడు ఉడ్ దగగ్రకు వచాచ్డు. అతడనాన్డు,
“నేను సరిగాగ్ దీనిని వెళళ్నియయ్లేను. నేను తపప్క దానిని చెపాప్లి, తపప్క సోదరుడు
బెన్  హాంకు చెపాప్లి. అది ననున్ బాధించుచునన్ది.”
164 వాటి మధయ్లో ఒకక్ కల లేదు. సరిగాగ్ ఒకటి, రెండు, డు, నాలుగు, ఐదు,
ఆరు వచిచ్నవి.
165 పారెన్ల్ సోదరుడు అనాన్డు, “నేను ఒక వింతైన కలను కలిగియునాన్ను. నేను
అకక్డ ఒక టమును కలిగి యుండబోవుచునాన్నని, ఒక కల కనాన్ను. ఎలాగైనా
మరొకటి, ఇకక్డ ఒక తన సంఘములో ఒక టము వలె యునన్ది.”
అతడనాన్డు, “ఇది కొతత్ సంఘము.” అది ఎలా బయటకు వచిచ్ంది. మరియు
ఆ రెండు సంఘముల మధయ్ ఎందుకు సహకారము లేదో అని ఆశచ్రయ్పడాడ్డు.
మరియు అతడు ఇకక్డ నిలబడియునాన్డు, అతడనాన్డు, “బాగుంది, నేను ఇకక్డ
యుండియునాన్ను. నేను ఇకక్డ కనిపెడతాను, మరియు టము అయిపోయే
వరకు నేను నిలబడతాను.” “ఒక మనిషి గోధుమ రంగు టు ధరించి ఒక
పుసత్కముతో లోనికి వచాచ్డు. అతడు వాసుత్నాన్డని నేను అనుకొనాన్ను.” అతడు
సోదరుడు పారెన్ల్ తో చెపాప్డు, “‘ఇది ఒక లోపలి టము. అది పెదద్లు మరియు
ధరమ్కరత్లు కొరకై యునన్ది.’” బాగుంది, అతడు ఒక విధము భావించి ముందుకు
అడుగు వేశాడు. కాబటిట్ అతడు కొతత్ ఆలయము యొకక్ దావ్రము బయటకు
వెళాళ్డు, సంఘము నిరిమ్ంచబడియునన్ది, లేక కొంత రిపేరు చేయబడి తిరిగి
కటట్బడింది. మరియు అతడు బయటకు వెళిళ్నపుడు, అది చెడడ్ వాతావరణమును,
చలికాలమును పుచునన్ది.

మరియు ఈ పర్జలలో ఎవరికీ దానిని రిచ్ తెలియదు.
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166 అతడు దావ్రము బయటకు వెళిళ్నపుడు, పశిచ్మానికి త్ నేను అకక్డ
నిలబడియునాన్ను. నేననాన్ను, “పారెన్ల్ సోదరుడా, నీవు అడుగు వేయటానికి
సంకోచించవదుద్. నీవు తపప్క ఏమి చేయాలో, నేను నినున్ నడిపిసాత్ను.”
167 నేను దాని యొకక్ అనువాదమును చెపప్లేదని, సోదరుడు పారెన్ల్ తోగాని,
మిగిలిన ఏ సోదరులతో గాని చెపప్లేదు. అది ఇపుప్డే యైయునన్ది; ఇంకను
వారు దానిని మాటాల్డుచునన్పుప్డు సుత్నాన్ను. సోదరుడు పారెన్ల్, నేను
అకక్డ నుండి ఎంత తవ్రగా బయటకు వచేచ్శానో నీవు గమనించావా? నీకు
దానిని చెపప్కుండా దాయుటకు, నేను పైకి వెళాళ్ను, సోదరుడు ఉడ్ కు గాని,
మరి ఎవవ్రికీ నేను ఏమియు చెపప్లేదు. దానిని కేవలము విడిచిపెటాట్ను,
’కారణమేమనగా, అది ఎటు నడుపుచునన్దో, నేను డగోరాను. ఈ మధయ్నే
నేను దానిని చెపుప్ట వినాన్రా, “నేను కలత చెందాను?” అది అదేయై యునన్ది.
168 తరువాత, “పారెన్ల్ సోదరుడా, పారంభించు అని, నేను అతనితో
చెపిప్నటుల్, అతడు చెపాప్డు. మరియు మొదటగా నీవు వచేచ్ సథ్లము, సిపోప్రాగా
యుంటుంది.” సిపోప్రా, “సిపోప్రా,” దాని భావము ఏమనగా అడడ్గీత, లేక
ఆగు, లేక అలాటిది. నేననాన్ను, “అకక్డ ఆగవదుద్. తరువాత, ముందుకు
వెళుళ్, అకక్డ నీవు ఒక వృదుధ్రాలిని కనుగొంటావు; తరువాత అకక్డ ఆగవదుద్.
మరలా ముందుకు వెళుళ్, నీవు ఒక నిజమైన వృదుధ్రాలిని కనుగొంటావు; అకక్డ
ఆగవదుద్.” సమయమంతటా, నేను మాటాల్డుచునాన్ను, మేము మంచుగుండా
నడుచుచుంటిమి. నేననాన్ను, “నా భారయ్ను కనుగొనువరకు వెళుళ్ము.
మరియు నీవు నా భారయ్ను కనుగొనన్పుప్డు, అకక్డ ఆగుము!” మరియు
అతడు శాననాన్డు, మేము ఆ మంచులో, ఎడారిలో యునాన్ము. నేను
అదృశయ్మైపోయాను. అతడు వెనకుక్ శాడు, మరియు ఆమె పంపునుండి
నీళళ్ను కొటుట్చునన్ది, మరియు ఎవరో ఒక సేవకుడు, పంపు నుండి రముగా
ఆమెను లాగుచునాన్డు. ఆమె అతనిని గమనించుచునన్ది. మరియు అతడు
మేలొక్నాన్డు.
169 ఇది నీ కల యొకక్ భావమై యునన్ది. ఆ రాతే, నేను దానిని నీకు
చెపిప్యుండేవాడిని, కాని నేను రముగా తిరిగిపోయాను. అంతమటుట్కు,
ఆ సిపోప్రా, ఒక వృదధ్ సీత్, మరియు ఒక నిజమైన వృదధ్ సీత్, అవి సంఘములు.

డండి? మరియు సిపోప్రా నిజానికి, మోషే యొకక్ భారయ్, సిపోప్రా, మరియు
మేము గమనించాము, నేను అతనితో ఏమనాన్నంటే, వాళుళ్ ఎంత వృదుధ్లైనా
లెకక్ కాదు, నీవు వారి యొదద్ ఆగవదుద్. వారు సంఘశాఖలు. వారి యొదద్ ఆగవదుద్.
వారు వారి కాలమున జీవించారు. కాని అతడు నా భారయ్ యొదద్కు వచిచ్నపుడు,
అది యేసుకీసుత్ ననున్ పంపియునన్ నా సంఘము, ఇది చివరి దినములలో ఇకక్డ
యునన్ది, “అకక్డ ఆగుము!” మరియు నేను పశిచ్మానికి వెళాళ్ను.
170 తరువాత సహోదరీ, సెట్పీఫ్. ఆమె ఇకక్డ యుండకపోవచుచ్, కారణము
ఆమె హాసిప్టల్ లో యుండియునన్ది. ఆ సహోదరి ఎకక్డ యునన్దో నాకు
తెలియదు? అవును, ఆమె ఇకక్డే యునన్ది. ఆమె సరజ్రీకి హాసిప్టల్  కు వెళళ్క
ముందు, దేవుడు ఆమెకు సహాయము చేయాలని, ఆమెను దీవించాలని, సహోదరి
సెట్పీఫ్ పారథ్న కొరకు మా ఇంటికి వచిచ్ంది. ఆయన నిశచ్యముగా ఆమెకు
సహాయము చేశాడు.
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ఆమె అనన్ది, “బెన్ హాం సోదరుడా, నేను ఒక వింతైన కలను కనాన్ను.”
నేననాన్ను, “అవును?”

171 ఆమె అనన్ది, “నేను పశిచ్మాన యునన్టుల్ కలగనాన్ను.” అది ఆరవ కలయై
యునన్ది. ఆమె అనన్ది, “నేను పశిచ్మాన చినన్ కొండలతో యునన్ దేశములో
యునాన్ను. నేను డగా ఒక కొండ మీద, ఒక నిజమైన వృదుధ్డు, తెలల్ని
గడడ్ముతో, ముఖమంతా తెలల్ని వెం కలతో పెరిగియునాన్డు. మరియు అతడే
ఒక తెలల్ని దటీట్ని-ఒక వసత్మును చు ట్ ధరించాడు.” “మరియు గాలి దానిపై
వీచుచునన్ది.” సహోదరీ సెట్పీఫ్, అది నిజమని నేను తలసాత్ను. “నేను దగగ్రకు
వెళు నే యునాన్ను. అతడు రుప్ వైపునకు త్, ఒక పరవ్తముపై
నిలబడాడ్డు.” “‘ఈ వృదుధ్డు ఎవరని?’ నేను ఆశచ్రయ్పడాడ్ను,” అనన్ది. ఆమె
దగగ్రగా, ఇంకా దగగ్రగా కదిలింది. మరియు ఆమె దగగ్రకు వెళళ్గానే, అది ఎవరో
ఆమె గురిత్ంచినది. అది అమరుత్ డైన ఏలీయా పర్వకత్, అకక్డ నిలబడి రుప్ వైపు

సుత్నాన్డు.
172 “నేను తపప్క ఆయనను డాలి,” అని ఆమె అనన్ది. ఆమె ఒక అవసరతను
కలిగియునన్ది. ఆమె కొండ పైకి పరుగెతిత్, అకక్డ సాగిలపడి, ఏలీయా
నామములో, అతనితో మాటాల్డింది. ఆమె మాటాల్డినపుడు…ఒక సవ్రము వినన్ది,
“సహోదరీ సెట్పీఫ్ నీకు ఏమి కావాలి?” అనన్ది. మరియు అది నేనే.
173 సహోదరి సెట్పీఫ్, నీ కల అకక్డే తినన్గా నెరవేరియునన్ది. కారణము, అది
జరిగిన వెంటనే, నేను యిస్ విల్ వెళాళ్ను. ఆమెకు అవసరమైయునన్దేమనగా
పారథ్న. డండి? ఆమె హాసిప్టల్ నొదద్ బాగుపడినది; రుప్నకు త్,
పశిచ్మానికి వెళేళ్ చన ఏమనగా, నా మంద కొరకు. గమనించండి.
174 నేను యిస్ విల్ వెళాళ్ను. నేను తిరిగి వచిచ్నపుడు, నా గేటు మీదుగా, చెటుట్
మొదుద్లను అకక్డకు తోశారు. శీర్ గోయాన్స్, సిటీ వీధి యొకక్ పని జరిగించు
అధికారి, ఆ దారిని వేయుచునాన్డు. అతడనాన్డు, “బిలీల్, ఇకక్డకు రా.” “నీవు నీ
యొకక్ గేటులను, కంచెలను, రాళళ్ కంచెను ఇకక్డ నుండి తీసివేయాలి.”

నేననాన్ను, “మంచిది, అలాగే బిల్.” నేననాన్ను, “నేను దానిని చేసాత్ను.
ఎపుప్డు?”
175 అతడనాన్డు, “నేను నీకు చెపుతాను. అది ఎపుప్డో నేను నీకు చెపుతాను.”
“వచేచ్ సంవతస్రము పారంభములో తినన్గా, వారు దానిని పారంభిసాత్రు.”

నేననాన్ను, “మంచిది.”
176 కాబటిట్ నేను తిరిగి ఇంటిలోనికి వెళుళ్ట పారంభించాను, నా భారయ్ అనన్ది,
“నేను వెంటనే కిరాణా కొటుట్కు వెళాళ్లి.” నేను ఆ దారిగుండా వెళాళ్ను. ఒక
కురర్వాడు, అతని పేరు రేమండ్ కింగ్, అతడు పటట్ణపు ఇంజనీర్. నేను అతనిని
ఎలల్పుప్డు, “బురద చెవి,” అని పిలుసాత్ను. కారణమేమనగా, మేము చినన్ పిలల్లుగా
యునన్పుప్డు కలిసి ఈత వేసేవారము, అపుప్డు అతడు ఒక కురర్వాడిని చెవి
మీద ఒక మటిట్ ముదద్తో కొటాట్డు. మరియు మేము ఎలల్పుప్డు అతనిని, “బురద
చెవి,” అని పిలుసాత్ము. నా నుండి కింది వీధిలో, సహోదరుడు ఉడ్ కి, రెండు ఇళళ్
అవతల అతడు జీవిసాత్డు.
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కాబటిట్ నేననాన్ను, “మడ్, ఒకక్ నిముషము ఇకక్డకు రా.”
అతడనాన్డు, “మంచిది, బిలీల్.” అతడు అకక్డకు వచాచ్డు.
నేననాన్ను, “ఆ కొయయ్ను నీవు కిందకు నెటిట్వేశావు.”

177 అతడనాన్డు, “బిలీల్, వారు మొతాత్నిన్ లోపలకు తీసుకొనబోవుచునాన్రు.” “ఈ
చెటల్నీన్, ఈ కంచెలనీన్, సమసత్ , తపప్క తీసివేయవలసి యునన్ది.”
178 నేననాన్ను, “బాగుంది, నా ఆసిత్, మధయ్ వీధిలోనికి వసుత్ందని ఇంజనీర్
అనాన్డు.”
179 అతడనాన్డు, “కాని వారు దానిని పెంచబోవుచునాన్రు, ఎలాగైనా దానిని
లోనికి తీసుకొనబోవుచునాన్రు.” “నాది డా,” అని అనాన్డు.
180 నేననాన్ను, “మంచిది, సోదరుడు ఉడ్ ఒక రాతి పనివాడు,” “దానిని వెనకుక్
నెటట్మని ఆయనతో చెపుతాను.”
181 అతడనాన్డు, “బిలీల్ దానిని ముటుట్కొనవదుద్. కాంటాకట్రే దానిని చేయనిముమ్.
అది వారి వయ్కిత్గతమైనది. కాదా?”

నేననాన్ను, “అవునండి.”
అతడనాన్డు, “అతనినే చేయనిముమ్.” “నా భావమేమిటో నీకు తెలుసు.”
నేననాన్ను, “అవును.”

182 ఒకక్సారి వేగముగా, పర్కక్కు తిరిగాను, ఏదో దానిని తాకియునన్ది. [బెన్ హాం
సోదరుడు తన వేలిని విరిచాడు—సంపా.] నేను ఇంటికి వెళాళ్ను, నా గుహ
లోనికి వెళాళ్ను. ఆ పుసత్కానిన్ తీసుకొనాన్ను, అది అకక్డ ఉనన్ది. అది కాంకీటు
దిమమ్లు కాదు; అవి రాళుళ్. నేననాన్ను, “మెడా, బయలుదేరు.”
183 తినన్గా ఆరు కలలు, మరియు తరువాత, ఒక దరశ్నము దానికి కపుప్ వేసినది.
“ఈ సంగతులు నెరవేరినపుడు, పశిచ్మానికి వెళుళ్ము.”
184 సోదరుడు నార్ మన్ ఒక సథ్లము కలిగియునాన్డు. నేను ఆయనను
పిలిచాను. నేను ఎటు వెళుళ్చునాన్నో నాకు తెలియదు. ఏమి చేయాలో నాకు
తెలియదు. నేను సరిగాగ్…నిలబడియునాన్ను. ఏమి చేయాలో నాకు తెలియదు.
నేను నా గృహమును విడిచి పెటుట్చునాన్ను, ఇక నేను అదెద్ కటట్వలసిన పనిలేదు.
ఒక వారమునకు నాకు వంద డాలరుల్ జీతము. మరియు నేను దరిదాపుగా, ఇంటి
అదెద్ కొరకు వంద డాలరుల్ చెలిల్ంచాలి. నేను పేమించబడే సోదరులు మరియు
సోదరీల మధయ్నే ఇక ఉంటాను. నేను వెళుళ్చునాన్ను, ఎకక్డికో, ఎందుకో నాకు
తెలియదు. ఎందుకో నేను మీకు చెపప్లేను. కాని ఒకక్ విషయము నాకు తెలుసు,
అదేమనగా, ఆయన చేయమని చెపిప్నటుల్ వెంబడించుటయే. ఎటు తిరగాలో,
ఏమి చేయాలో నాకు తెలియదు. అది నా పని కాదు…
185 ఆయన అబాహాముతో మాటాల్డినపుప్డు, అబాహాము ఆలాగునే
భావించాడని నేను నముమ్తాను. “ఆ నది దాటి బయటకు వెళుళ్.” తనున్ తాను
వేరు చేసుకొని, పరవాసిగా సాగుట తపప్, ఏమి చేయాలో అతనికి తెలియదు.
ఏమి చేయాలో నాకు తెలియదు.
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186 గత ఆదివారము ఉదయము, నినన్టి నుండి ఒక వారము ముందు,
ఉదయము డు గంటల సమయములో, నేను లేచి కొంచెము నీళుళ్ తాగాను,
అతని గదిలో యోసేపు మీద దుపప్టి ఉంచి, మరలా తిరిగి వచిచ్, విశర్మించాను.
నేను నిదర్పోయాను. నేను నిదర్పోయినపుడు…ఈ చినన్ కలలు వచిచ్యునన్వి,
ఆలాగున నేను ఏమి చెపప్బోవుచునాన్నో, వాటి వెనుకటి వృతాత్ంతమును

సాత్ను. నేను యోసేపునకు దుపప్టి కపిప్, వెళిళ్ పడుకొని నిదర్పోయాను.
అపుప్డు ఒక కల కనాన్ను.
187 నేను ఒక కల కనాన్ను, అతడు ఒక గొపప్ పెదద్ వయ్కిత్యైనను, ఒక మనిషి నా
తండి వలె యునాన్డు. నేను ఒక సీత్ని శాను, నా తలిల్ వలె కనబడకపోయినను,
ఆమె నా తలిల్వలె యునన్ది. ఈ మనిషి తన భారయ్ పటల్ ఎంతో నీచముగా
పర్వరిత్ంచుచునాన్డు. అతడు ఒక ముకోక్ణపు కరర్ను కలిగియునాన్డు, ఈ
చెకక్ గోళళ్ చెయియ్ వలె చేయించాడు. నీకు తెలుసు, ఒక నరికిన కరర్, ఒక
మొదుద్లో, నీకు తెలుసా, అది ముకోక్ణపు కరర్ను తయారు చేసింది. ఆ సీత్ పైకి
లేచుటకు పర్యతిన్ంచిన పర్తిసారి, అతడు ఆమె మెడ పటుట్కొని లాగి, ఆమెను
కిందకు తనున్తునాన్డు. అపుప్డు ఆమె అకక్డ పడియుండి, నోరు సుకొని
ఏడుచ్చునన్ది. తరువాత ఆమె పైకి లేచుటకు పారంభించింది. అతడు గరవ్ముగా
అతని రొముమ్ చాసి, చు ట్ నడుసుత్నాన్డు, ఒక పెదద్ వయ్కిత్. మరలా ఆమె పైకి
లేచినపుడు, అతడు ఆమెను మెడ పటుట్కొని, ఈ ముకోక్ణపు కరర్ను తీసుకొని,
దానితో ఆమె తలను పగుల గొటుట్చునాన్డు, మళీళ్ ఆమెను కింద పడవేసుత్నాన్డు.
అతడు ఏదో గొపప్ పని చేసినటుల్గా, తన రొముమ్ చాసి వెనకుక్ నడుసుత్నాన్డు.
188 నేను రములో యుండి దానిని గమనిసుత్నాన్ను. నేను అనుకొనాన్ను,
“నేను ఆ మనిషిని అధిగమించలేను. అతడు ఎంతో పెదద్గా యునాన్డు. తరువాత,
అతడు నా తండిగా యుండవలసి యునాన్డు, కాని అతడు నా తండి కాదు.”
నేననాన్ను, “ఆ సీత్ని ఆ విధముగా హింసించే పని అతనికి లేదు.” నేను ఒక
రకముగా, అతనిని బటిట్ కలత చెందాను. కాబటిట్, అపుప్డు, అకసామ్తుత్గా,
ఒకక్సారిగా, నాకు తగినంత ధైరయ్ం వచిచ్ంది, నేను అతని దగగ్రకు వెళిళ్, అతని
కాలర్ పటుట్కొని, చు ట్ తిపాప్ను. నేననాన్ను, “నీకు ఆమెను కొటేట్ హకుక్ లేదు.”
నేను ఆ మాట అనన్పుప్డు, నా కండరాలు పెరిగియునన్వి. నేను ఒక రుని
వలే కనబడాడ్ను. అపుప్డు అతడు నా కండరాలు సి, నాకు భయపడాడ్డు.
నేననాన్ను, “నీవు మళీళ్ ఆమెను కొటిట్నటెల్తే, ఇక నీవు నాతో పెటుట్కోవాలి.” అపుప్డు
అతడు మరలా ఆమెను కొటట్టానికి సంకోచించాడు. అపుప్డు నాకు మెళకువ
వచిచ్ంది.
189 నేను కాసేపు ఆలాగునే పండుకొని, “అది ఏమిటి? అనుకొనాన్ను. ఆ సీత్ని

రిచ్ కలగనుట వింతగా యునన్ది.” ఒకక్ కష్ణములో ఆయన అకక్డకు వచాచ్డు.
ఆ కల భావము నాకు తెలిసింది.
190 ఆ సీత్ పర్పంచ సంఘమునకు పాతినిధయ్ం వహిసుత్ంది, ఈ రోజున,
పర్పంచమంతా. నేను ఈ గందరగోళములోనే జనిమ్ంచియునాన్ను, నేను ఇకక్డ
యునాన్ను. ఆమె తపప్క ఒక విధముగా, వేశయ్లకు తలిల్గా యునన్ది, కాని
ఇంక నేను దానిలోనికి జనిమ్ంచియునాన్ను. ఆమె భరత్, ఆమెను పాలించు
సంఘశాఖలై యునన్వి. అతడు కలిగియునన్ ముకోక్ణపు కరర్, తపుప్డు పేరల్లో,
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తితవ్ బాపిత్సమ్మై యునన్ది. అదేమనగా, ఆమె పైకి లేచే సమయానికి, సంఘము
దానిని అంగీకరించుట పారంభించగానే, అతడు ఆమెను కిందకు కొటిట్
పడవేసుత్నాన్డు. అతడు, ఎంతో పెదద్వాడైనందున, నేను చు ట్ తిరిగి, అతనికి
కొంచెము భయపడాడ్ను. తరువాత, నేను ఎలాగో, అతనిని ఢీ కొనాన్ను, నాకునన్ ఆ
కండరములు, అవి విశావ్స కండరములు. అది ననున్ ఆలోచింపజేసింది, “దేవుడు
నాకు తోడుగా యునన్టెల్తే, నాకు కండరములను ఇచిచ్నటెల్తే, ననున్ ఆమె కొరకు
నిలబడనిముమ్. ‘అతడు ఆమెను కొటట్టం ఆపివేసాత్ను!’”
191 అది తపప్క పగలు 10 గంటలై యుంటుంది, అపుప్డు నా భారయ్ గదిలోనికి
వచుచ్టకు పర్యతన్ము చేయుచుండగా, అది సంభవించియునన్ది. నేను ఆ
ఉదయమున ఒక దరశ్నములోనికి వెళాళ్ను, ఎలాగైనా, ఇపుప్డు గురుత్నన్ది, అది
ఒక కల కాదు.
192 అకక్డ దరశ్నములు మరియు కలల మధయ్ తేడా యునన్ది. కలలు నీవు
నిదర్పోయినపుప్డు వచేచ్వి. దరశ్నములు, నీవు మెళకువగా యుండగా వచేచ్వి.
మనము ఆ రీతిగా జనిమ్ంచియునాన్ము. సాధారణమైన మనిషి, అతడు కల
కనన్పుప్డు, అది అతని సప్ హలేని సిథ్తి. మరియు అతని సప్ హలేని సిథ్తి అతనికి

రముగా యునన్ది. అతడు అతని సప్ హలో యునన్ంత వరకు, అతని
జాఞ్నేందియములు చురుకుగా యుంటాయి. ఈ సప్ హయునన్ సిథ్తిలో, నీవు
సాధారణముగా యుంటావు; అదే చుట, రుచి చుట, వాసన చుట,
వినుట, సప్రశ్. కాని నీవు సప్ హలేని సిథ్తిలో యునన్పుప్డు, నీవు నిదర్పోతావు,
నీవు డవు, రుచి డవు, సప్ శించవు, వాసన డవు, వినవు. కాని నీవు కల
కనన్పుప్డు, అకక్డ ఒకటి యునన్ది, నీవు తిరిగి ఈ సప్ హ కలిగిన సిథ్తిలోనికి
వసాత్వు. అకక్డ ఒక జాఞ్పకశకిత్ యునన్ది, అదేమనగా ఎనోన్ సంవతస్రముల
కితము, నీవు కల కనన్ది నీకు గురుత్ంటుంది. ఒక సామానుయ్డు ఆ రీతిగా
యుంటాడు.
193 కాని ఒక దీరఘ్దరిశ్, దేవుడు దానిని ముందుగా నిరణ్యించినపుడు, అది
అతనికి రముగా యుండదు, అవి అతనికి సప్ హ కలిగిన సిథ్తి, సప్ హలేని సిథ్తి
రెం ఏకముగా కలిసి యుంటాయి. ఒక దీరఘ్దరిశ్, నిదర్పోకుండానే దరశ్నములో
వుంటాడు. అతడు ఇంక అతని యొకక్ జాఞ్నేందియములలో యుండి, దానిని

సాత్డు.
194 మొనన్టి దినమున కొంతమంది వైదుయ్లకు నేను దానిని వివరిసుత్నాన్ను.
వాళుళ్ లేచి అనాన్రు, “అది అమోఘముగా యునన్ది. కనీసము మేము దానిని

రిచ్ ఊహించలేదు.” నేను తరంగముల పరీకష్ రిచ్ మాటాల్డుచునన్పుప్డు,
వాళుళ్నాన్రు…అలాటి దానిని వాళుళ్ ఎనన్ డలేదనాన్రు. డండి?
“బాగుంది,” నేననాన్ను, “అకక్డ నీకు ఏదో సంభవిసుత్ంది.” నేను దానిని చెపాప్నని,
నేననాన్ను. అతడనాన్డు, “అది అంతే, కచిచ్తముగా.” డండి?
195 రెండు మనసాస్కుష్లు, తినన్గా దగగ్రగా రొచ్ని యుంటాయి. అకక్డ నేను
చేయగలిగేది ఏమియు లేదు, ఎవరికంటెను అది ననున్ ఎంతమాతర్ము ఎకుక్వగా
చేయదు. అది సరిగాగ్, దేవుడు ఆ రీతిగా చేసియునాన్డు. నీవు నిదర్పోవు. ఒక నిదర్
వలె, నీవు అకక్డ నిలబడి, ఈ రీతిగా బయటకు సాత్వు.
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196 పర్పంచమంతటా మీరంద సియునాన్రు. నీవు నిదర్లోనికి వెళళ్వు.
వేదిక మీదనే నిలబడి, నేను పర్జలతో మాటాల్డుచుండగా, నేను దరశ్నములోనికి
వెళిళ్ తిరిగి వచుచ్టను మీరు సాత్రు. నేను కారులో మీతో పర్యాణము
చేసుత్నన్పుప్డు ఎకక్డైనను, సంభవించబోవు విషయములను రిచ్ నేను మీకు
చెపుతాను; అవి ఎనన్ తపిప్పోవు, ఎనన్ తపిప్పోలేదు. అది ఎపుప్డైనా
తపిప్పోవుటను ఎవరైనా శారా? [సమాజము “లేదు” అని చెపుప్చునన్ది.—
సంపా.] లేదండి. అది తపిప్పోలేదు. అది తపిప్పోదు, అది దేవుడై యునన్ంత
వరకు. గమనించండి, తినన్గా వేదిక మీద, లకష్ల కొలది పర్జల ముందు, నేను
కనీసము మాటాల్డలేని ఇతర భాషలు మాటాల్డు పర్జల ముందు, అది ఇంక
తపిప్పోదు. డండి? అది దేవుడై యునాన్డు!
197 ఇపుప్డు, ఈ దరశ్నములో, లేక నేను మాటాల్డుచుండగా, నేను ఒక వింతైన
దానిని శాను.
198 అది నా చినన్ కుమారుడు, యోసేపు నా పర్కక్న యునన్టుల్గా యునన్ది.
నేను అతనితో మాటాల్డుచునాన్ను. ఇపుప్డు మీరు ఆ దరశ్నమును ఎంతో
దగగ్రగా గమనించినటెల్తే, ఎందుకు యోసేపు అకక్డ నిలబడియునాన్డో మీరు
గమనిసాత్రు.
199 నేను డగా, అకక్డ ఒక పెదద్ పొద యునన్ది. ఈ పొద మీద, ఈ పకుష్ల
స హము యునన్ది, అవి చాలా చినన్ పకుష్లు, ఒక అర అంగుళము పొడవు,
అర అంగుళము ఎతుత్గా యునన్వి. అవి చినన్ మాజీ పర్ముఖులు. వాటి చినన్
రెకక్లు కిందకు విరిగిపోయియునన్వి. అకక్డ పై కొమమ్ మీద రెండు లేక డు
ఉనన్వి, తరువాత కొమమ్ మీద ఆరు లేక ఎనిమిది యునన్వి, మరియు తరువాత
కొమమ్ మీద పదిహేను లేక ఇరవై యునన్వి; అవి ఒక పిరమిడ్ ఆకారములో దిగి
వసుత్నన్వి. ఆ చినన్ పకుష్లు, చినన్ వరత్మానికులు, మరియు అవి ఎంతగానో ఓపిక
లేనటుల్గా అలసిపోయి యునన్వి. అవి రుప్ వైపునకు గమనిసుత్నాన్యి.
200 నేను ఆరిజోనాలోని సాన్ లో యునాన్ను, దరశ్నములో, కారణమేమనగా
అది ఎకక్డ యునన్దో, నేను తపిప్పోకుండా డాలని ఆయన ఎంతో
ఉదేద్శించియునాన్డు. నేను ఆ ఎడారిలో నుండి, ఒక పలేల్రు కాయను
ఏరుతునాన్ను. నేననాన్ను, “ఇపుప్డు ఇది ఒక దరశ్నము అని నాకు తెలుసు,
మరియు నేను సాన్ నొదద్ యునాన్నని నాకు తెలుసు. మరియు ఆ చినన్
పకుష్లు ఒకదానిని చించుచునన్వని నాకు తెలుసు.” అవి రుప్ వైపునకు

సుత్నాన్యి. మరియు అకసామ్తుత్గా, ఎగిరిపోవలెనని భావనతో, రుప్
వైపునకు రముగా వెళిళ్పోయినవి.
201 అవి వెళిళ్పోయిన వెంటనే, ఒక పెదద్ పకుష్ల స హము వచిచ్యునన్ది. అవి
పావురముల వలె కనబడియునన్వి, పదునైన మొన గలిగిన రెకక్లతో, ఒక విధమైన

డిద రంగులో యునన్వి, ఈ మొదటి చినన్ వరత్మానికుల కంటే, చినన్ తేలికైన
రంగులో యునన్వి. అవి వేగముగా రుప్ వైపునకు వచుచ్చునన్వి.
202 అవి నా దృషిట్ నుండి అదృశయ్మైపోగానే, నేను తిరిగి పశిచ్మము వైపు

శాను, మరియు అది అకక్డ సంభవించియునన్ది. అకక్డ ఒక పెదద్ పేలుడు
సంభవించి, అది నిజానికి మొతత్ం మిని కదిలించివేసింది.
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203 ఇపుప్డు, దీనిని తపిప్పోవదుద్. టేపులను వినుచునన్ మీరు దీనిని సరిగాగ్
నిశచ్యముగా పొందండి.
204 మొదట ఒక పేలుడు. విమానములు శబద్మును తాకినపుడు, ఆ శబద్ము
తిరిగి మి మీదకు వసుత్ంది, అది ఒక శబద్ అవరోధము వినిపించింది, అదే
విమానములు శబద్మును తాకినపుడు అని మీరు పిలుసాత్రు. అది సమసత్మును
కుదిపివేసి, గరిజ్ంచింది. అపుప్డు, అది ఒక గొపప్ ఉరుము చపప్టుల్ వలె, మెరుపుల
వలె యునన్ది; నేను మెరుపులను డలేదు. ఒక పెదద్ పేలుడు, అది నా నుండి
దకిష్ణానికి, మెకిస్కో వైపుకు ముందుకు వెళిళ్ంది.
205 కాని, అది మిని కంపించి వేసింది. అది జరిగినపుడు, నేను ఇంక
పశిచ్మానికి సుత్నాన్ను. నితయ్తవ్ము వైపు సుత్నాన్ను, అపుప్డు ఒక
స హము ఏదో వచుచ్చునన్ది. అది చినన్ చుకక్ల వలె నాకు కనబడుచునన్వి.
అవి ఐదు కంటె తకుక్వ కాదు; మరియు ఏడు కంటే ఎకుక్వ కాదు. కాని అవి
ఈ వచుచ్చునన్ వరత్మానికుల వలె, ఒక పిరమిడ్ ఆకారములో యునన్వి. అది
సంభవించగానే, సరవ్శకుత్డైన దేవుని శకిత్ వారిని కలుసుకొనుటకు ననున్ లేపింది.
206 నేను దానిని డగలను. అది ఎనన్ ననున్ విడిచిపెటట్లేదు. ఇపప్టికి
ఎనిమిది రోజులైనది, ఇంక నేను దానిని మరిచ్పోలేకపోయాను. ఆ రీతిగా ఏదీ,
ననున్ ఎనన్ బాధించి యుండలేదు. నా కుటుంబము మీకు దానిని చెపుతుంది.
207 నేను ఆ తలను డగలను, వెనుకకు రెకక్లు కలిగియునన్వి, శబద్
వేగము కంటే, ఎకుక్వగా పర్యాణము చేసుత్నాన్యి. ఒక రెపప్పాటులో, ఇంకా
తకుక్వ సమయములో, అవి నితయ్తవ్ము నుండి వసుత్నాన్యి. తగినంతగా
రెపప్ వేసే సమయము డా కాదు, ఒక తళుకుక్మనే సమయములో, అవి
అకక్డ వునన్వి. నాకు వాటిని లెకక్వేసే సమయము లేదు. సరిగాగ్ చుటకంటే,
ఎంతమాతర్ నాకు సమయము లేదు. గొపప్ శకిత్వంతమైన, బలమైన తలు,
హిమమంత తెలల్గా వునన్వి; తలలను, రెకక్లను వాలిచ్యునన్వి. అవి అకక్డ
యునన్వి, “అయోయ్, అయోయ్!” అది జరిగినపుడు, ఈ పిరమిడ్ స హపు

తలలోనికి నేను కొనిపోబడాడ్ను.
208 నేననుకొనాన్ను, “ఇపుప్డు, ఇది అంతే.” నేను అంతటా లెకిక్ంచబడాడ్ను.
మరియు నేననాన్ను, “ఓ, అయోయ్! దీని భావమేమనగా, అకక్డ ఒక పేలుడు
సంభవించి, ననున్ చంపివేసుత్ంది. ఇపుప్డు నేను నా మారగ్ము యొకక్ అంతములో
యునాన్ను. ఈ దరశ్నము విడిచినపుడు, నా పర్జలకు నేను తపప్క చెపప్ డదు.
దీనిని రిచ్ వాళళ్కు తెలియటము నాకు ఇషట్ము లేదు. కాని, పరలోకపు తండి
ననున్ తెలుసుకోనిచాచ్డు, అదేమనగా నా సమయము ముగించబడింది. మరియు
నా కుటుంబమునకు నేను చెపప్ను, అలాగైతే వాళుళ్ ననున్ రిచ్ కలతపడతారు,
‘కారణమేమనగా, అతడు వెళిళ్పోవటానికి నియమించబడాడ్డు.’ ఈ తలు
నా కొరకు వచిచ్నవి, మరియు అతి తవ్రలోనే, నేను ఒక విధమైన పేలుడులో
చనిపోతాను.”
209 తరువాత అది నా యొదద్కు వచిచ్ంది, నేను ఆ స హములో యుండగా,
“లేదు, అది అది కాదు. అది నినున్ చంపినటెల్తే, అది యోసేపును చంపియుండేది.”
మరియు యోసేపు ననున్ పిలచుటను నేను వినగలను.
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210 బాగుంది, నేను మరలా తిరిగి, ఇలా అనుకొనాన్ను, “పర్భువైన దేవా, ఈ
దరశ్నము యొకక్ భావమేమిటి?” అని నేను ఆశచ్రయ్పడాడ్ను.
211 అపుప్డు, అది నా యొదద్కు వచిచ్ంది (ఒక సవ్రము కాదు,) సరిగాగ్ నా
యొదద్కు వచిచ్ంది. “ఓ! అవి పర్భువు యొకక్ తలు, నాకు కొతత్ పనిని
ఇచుచ్టకు వచుచ్చునన్వి.” నేను దానిని ఆలోచించినపుడు, నా చేతులను పైకెతిత్,
“ఓ, పర్భువైన యేసు, ననున్ ఏమి చేయమంటావు?” అని అనాన్ను. ఆ దరశ్నము
ననున్ విడిచిపెటిట్ంది. దరిదాపుగా, ఒక గంట నాకు సప్ హలేదు.
212 ఇపుప్డు, పర్భువు యొకక్ దీవెనలు అనగా ఏమిటో మీకు తెలుసు. కాని, దేవుని
యొకక్ శకిత్, మొతాత్నికి భినన్మైయునన్ది, అదే కొనిన్ సథ్లములలో వారిలోయునన్
పర్భువు యొకక్ శకిత్. ఒక దరశ్నమునకు ముందు, ఎనోన్, ఎనోన్సారుల్ నేను
దానిని సప్ శించాను, కాని ఆ రీతిగా ఎనన్ సప్ శించలేదు. అది ఒక గౌరవమైన
భయముగా అది సప్ శిసుత్ంది. ఆయన సనిన్ధిలో, ఆ జీవుల మధయ్లో, నేను ఎంతో
భయపడి, చివరకు చచుచ్బడిపోయాను.
213 పౌలు వలె, నేను సతయ్మును చెపుతాను, “నేను అబదధ్మాడను.” అలాటి
దానిని రిచ్, నేను ఏదైనా తపుప్ చెపాప్నని, నీవు ఎనన్ ననున్ పటుట్కొనలేవు.
ఏదో సంభవించుటకు సమయమైయునన్ది.
214 తరువాత, కొదిద్ సమయానికి, నేననాన్ను, “పర్భువైన యేసు, నేను
చంపబడబోవుచునన్టెల్తే, ననున్ తెలుసుకొననిముమ్, ఆ పర్కారము నేను పర్జలకు
దీనిని రిచ్ చెపప్ను. కాని అది ఇంకా ఏదైనాయైతే, ననున్ తెలుసుకొననిముమ్.”
కాని, ఏమీ జవాబు రాలేదు.
215 ఆతమ్ ననున్ విడిచిపెటిట్న తరువాత, దరిదాపు ఒక అరగంట అని నేను
ఊహిసాత్ను, లేక ఎకుక్వ కావచుచ్, నేననాన్ను, “పర్భువా, అది ఆలాగున
యైయునన్టెల్తే, అపుప్డు, నేను చంపబడబోవుచునాన్ను. మరియు మి
మీద నీవు నాతో నీ పని ముగించావు, ఇపుప్డు నేను గృహమునకు తీసుకొని
వెళళ్బడబోవుచునాన్ను; అది అలాగైతే, అది మంచిది. అది బాగుంది. కాబటిట్,”
నేననాన్ను, “అది ఆలాగైయునన్టెల్తే, ననున్ తెలుసుకొననిముమ్. మరలా నీ
శకిత్ని నా పైకి పంపుము, అపుప్డు, నా పర్జలకు మరి ఎవవ్రికీ దానిని రిచ్
ఏమియు చెపప్ డదని నేను తెలుసుకొంటాను, కారణము ఏమనగా నీవు ననున్
పటుట్కొని వెళళ్టానికి వచేచ్ సమయము నియమించబడింది.” మరియు ఏమియు
సంభవించలేదు. నేను మరికొంచెము సేపు కనిపెటాట్ను.
216 అపుప్డు నేననాన్ను, “పర్భువైన యేసు, దాని భావము అది కానియెడల,
మరియు నేను ఏదో చేయాలని నీవు కోరిన యెడల, అది నాకు తరువాత బయలు
పరచ్బడుతుంది, అపుప్డు నీ శకిత్ని పంపుము.” అది దరిదాపుగా ననున్ గదిలో
నుండి తీసుకొని వెళిళ్ంది.
217 అపుప్డు నేను చుకొనగా, నేను గదిలో ఒక లన యునాన్ను, ఎకక్డో,
నా భారయ్ మాట వినాన్ను, తలుపును కదిలించుటకు పర్యతన్ము చేయుచునన్ది.
పడక గదిలోని తలుపు యబడింది. నా బైబిలు తెరువబడియుంది, నేను
చదువుచునాన్ను, నాకు తెలియదు, అది రోమా 9వ అధాయ్యము, చివర అని
అనుకొంటాను:
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…ఇదిగో నేను అడుడ్రాతిని అడుడ్బండను సీయోనులో

సాథ్పించుచునాన్ను; ఆయనయందు విశావ్సముంచు వాడు సిగుగ్
పరచబడడు.

218 నేననుకొనాన్ను, “నేను దానిని చదువుచునాన్ను, అది వింతగా యునన్ది.” నా
గదిలో లన ఆతమ్ ఇంక ననున్ పటుట్కొని యునన్ది! నేను బైబిలు సి
నిలబడాడ్ను.
219 నేను కిటికీ దగగ్రకు వెళాళ్ను. అది పగలు పది గంటలైంది లేక ఇంకా
ఎకుక్వైంది. నేను నా చేతులను పైకెతిత్, ఇలా అనాన్ను, “పర్భువైన దేవా, నాకు
అరథ్మగుట లేదు. ఇది నాకు ఒక వింతైన దినముగా యునన్ది. దరిదాపుగా, నాకు
ఏమియు తెలియదు.”
220 నేననాన్ను, “పర్భువా, దాని భావమేమిటి? అది నీవైతే, మళీళ్ ననున్ దానిని
చదువనిముమ్.” ఇపుప్డది, వయసుస్రాని బాలుడివలె వినబడుతుంది. నా బైబిలును
తీసుకొనాన్ను, దానిని తెరిచాను. అది అదే సథ్లములో, మరలా అకక్డ యునన్ది.
పౌలు దులతో చెపుప్చునాన్డు. అతడు చెపేప్ది ఏమిటంటే, విశావ్సము
దావ్రా మనము దానిని నముమ్చుండగా, దులు దానిని కియల దావ్రా
అంగీకరిసుత్నాన్రని, రోమీయులకు చెపుతునాన్డు.
221 బాగుంది, ఇది ఒక అమోఘమైన సమయమైయునన్ది, అపప్టి నుండి.
ఇపుప్డు నేను ఎకక్డ నిలబడాడ్నో మీరు డండి. ఏమి సంభవించుచునన్దో
నాకు తెలియదు. ఏమి చెపాప్లో నాకు తెలియదు.
222 కాని ఇపప్టి నుండి, వచేచ్ పదిహేను, ఇరవై నిముషములలో, ఇకక్డ
ననున్ ఒక విషయమును చెపప్నివవ్ండి. గురుత్ంచుకోండి, ఒకక్సారి డా ఈ
దరశ్నములు ఎనన్ తపిప్పోలేదు. మీరు గమనించినటెల్తే, ఒకక్ కష్ణము నేను
ఒక లేఖనమును తీసుకొనబోవుచునాన్ను, పర్కటన 10వ అధాయ్యము. ఇపుప్డు
ననున్ దీనిని చెపప్నియయ్ండి. ఒక దరశ్నము లేఖనానుసారముగా యునన్టెల్తే అది
లేఖనానుసారముగా మాతర్మే అనువదించబడుతుంది. అలాగైతే, మీరు దీనిని
ఏకముగా ఉంచండి.
223 ఇపుప్డు, ఇకక్డ హాజరైన మీరు, బయట టేపులను వినుచునన్వారు,
నిశచ్యముగా దీనిని నేను చెపిప్నటుల్గా చెపప్ండి, ’ఎందుకంటే ఇది ఎంతో
తేలికగా తపుప్గా అపారథ్ము చేయబడుతుంది.
224 మీరు తొందరలో యునాన్రా? [సమాజము, “లేదు” అని చెపుప్చునన్ది.—
సంపా.] మంచిది. మీరు ఎంతో చకక్గా, నెమమ్దిగా యునన్ందుకు, నేను మిముమ్ను
అభినందించుచునాన్ను.

ఇపుప్డు, “ఏడవ త…”
225 ఇపుప్డు, అయయ్లారా (నేను దీనికి పేరు పెటిట్నటుల్గా,) అంతమునకు చన
ఇదియేనా? మనము ఎకక్డ జీవిసుత్నాన్ము? ఇది దినములో ఏ సమయము?
రాతిగుండా అలసిపోయిన వాడు, కుసీత్ పటిట్నటుల్గా, పగలు అవుతుందా అని
అతడు గడియారమును తిపిప్ సమయము సినటుల్గా, నా పారథ్న యేమనగా,
“దేవా, మముమ్ను వెలుగునకు తిపుప్ము.”
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226 నేను ఒక భయంకరమైన సథ్లములో నిలబడియునాన్ను, మీరు
దానిని ఎరిగినటెల్తే. గురుత్ంచుకోండి, పర్భువు నామములో నేను మీకు
చెపుప్చునాన్ను, నేను మీకు సతయ్ము చెపాప్ను, మరియు ఏదో సంభవించుటకు
సమయమైయునన్ది.
227 నాకు తెలియదు. ఇపుప్డు, టేపును వినుచునన్ మీరు, దానిని పొందండి.
నాకు తెలియదు. నేను పర్యతిన్ంచబోవుచునాన్ను. నేను నినన్ నా గుహలో

రొచ్నియుండగా, ఏది నా యొదద్కు వచిచ్ంది, ఇది సతయ్మై యునన్దని
నేను చెపప్ను; నేను నేల మీద నడుసుత్ండగా, అది ఏదో నా హృదయములో
కదులుచునన్ది.
228 మేము ఒకరినొకరము వేరవక ముందు, నేను చారీల్తో వేటకు వెళిళ్, ఒక
దినమున కొంత సమయమును గడిపి రావలసియునన్ది.
229 దానిని ననున్ చెపప్నీయండి, కారణమేమనగా, నేను పశిచ్మానికి
వెళుళ్చునాన్ను, నేను ఆలయమును విడిచిపెటుట్టలేదు. ఇది పర్భువైన దేవుడు
నాకిచిచ్న సంఘమై యునన్ది. ఇకక్డే నా పర్ధాన కారాయ్లయమునన్ది. ఇకక్డే
నేను యుండేది. నా దరశ్నము దావ్రా ఇవవ్బడిన ఆజఞ్కు విధేయత పుచు
నేను కేవలము వెళుళ్చునాన్ను. నా కుమారుడు బిలీల్పాల్, నా సెకర్టరీగానే
మిగిలియుంటాడు. నా కారాయ్లయము ఇకక్డే ఆలయమునొదద్ యుంటుంది.
దేవుని సహాయమును బటిట్, ఏడు ముదర్లు బోధించబడుట ముగించబడింది.
మరియు నేను తయారు చేసే టేపులు, మరి ఏదైనను, ఇకక్డే తినన్గా
సంఘము నొదద్ తయారు చేయబడతాయి. ఇకక్డే నేను ఎరిగియునన్ంతవరకు,
పర్పంచములోని ఏ సథ్లములో కంటెను, నేను ఈ సథ్లములో ఎకుక్వ సేవ్చఛ్తో
నేను బోధించగలను, కారణము ఏమనగా, ఇకక్డ యునన్ ఒక గుంపు పర్జలు,
ఆకలితో దానిని పటుట్కొనియునాన్రు. ఇది నాకు గృహము వలె యుంటుంది. ఇదే
ఆ సథ్లము. మీరు గమనించినటెల్తే, ఆహారము ఎకక్డ యునన్దో కలలు దానినే
మాటాల్డినవి, డండి.
230 కాని ఇపుప్డు, భవిషయ్తుత్లో ఏమి యుంచబడియునన్దో నాకు తెలియదు,
కాని భవిషయ్తుత్ను ఎవరు పటుట్కొని యునాన్రో నాకు తెలుసు. అదే ముఖయ్మైన
సంగతి.
231 ఇపుప్డు, దేవా, నాది తపుప్యై యునన్టెల్తే ననున్ కష్మించండి, అపుప్డు నీ
చితత్ము కానిది, ఏదైనా నా నోటిని సివేయుము. పర్భువా, నేను కేవలము
ఒపిప్ంచబడిన కారణమును బటేట్, నేను దానిని చేయుచునాన్ను. పర్జలు దానిని
గర్హించుదురుగాక; కేవలము ఆకటుట్కొనబడాడ్రు.
232 దాని అనువాదము వెంటనే రాని కారణము ఏమనగా, అది దేవుని యొకక్
సారవ్భౌమాధికారమై యునన్ది, కారణమేమనగా, అది బైబిలులో ఇకక్డ నా
కొరకు వాయబడినదని నేను నముమ్తాను. తరువాత అది లేఖనమై యునన్టెల్తే,
అపుప్డు లేఖనము మాతర్మే దానిని అనువదించగలదు. అది నిజమై యునన్టెల్తే,
సోదరుడా, సోదరీ, మిముమ్ను భయపెటుట్ట, నా భావము కాదు, కాని మనము
చాలా జాగర్తత్గా యుండుట మంచిది. ఏదో సంభవించుటకు నిశచ్యమై
యునన్ది. నేను దీనిని భయముతో మరియు గౌరవముగా చెపుప్చునాన్ను. నేను
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ఇకక్డ నిలబడతానని మీరు అనుకొంటారా…మరియు పర్జలైన మీరు, ఆయన
పర్వకత్గా సహితము నాయందు విశావ్సముంచారు; నేను అదియై యునాన్నని
చెపుప్కోను.
233 ఇది నా భావోదేవ్గమై యునన్ది. గత సంవతస్రము, నేననాన్ను, “నేను

సినది ఎలాగైనా, ఒకక్టి మాతర్మే, అదేమనగా ఈ దేశములో, దేశములలో
ఉజీజ్వము సమాపత్మైనది.” నేను ఒక సువారిత్కుని యాతర్ చేశాను. మీలో
అనేకమంది నాతో వచాచ్రు. ఓ, అది మంచిదే. మనము గొపప్ సమయములను
కలిగియునాన్ము, చకక్ని టములు, గొపప్ స హములు, కాని అది ఆ
సాథ్నమును తాకలేదు.
234 ఈ సంవతస్రము, నేను ఒక సువారీత్కరణ యాతర్ను తీసుకొంటాను.
నేను దానిని పారంభించగానే, నేను ఆఫికా, ఇండియా, పర్పంచమంతా
వెళళ్బోవుచునాన్ను, నేను చేయగలిగినటెల్తే, మరొక సువారీత్కరణ యాతర్.
235 అది పని చేయని యెడల, నేను నీళుళ్ కాని ఆహారము కాని తీసుకొనను,
మరియు నేను అదిగో ఆ ఎతెత్న పరవ్తములను ఎకిక్, దేవుడు ఏదో మారగ్ములో
నాకు జవాబు ఇచేచ్వరకు, నేను అకక్డే నిలిచియుంటాను. నేను ఈ విధముగా
జీవించలేను. నేను సరిగాగ్ ముందుకు వెళళ్లేను.
236 ఇది దానికి ఇకక్డ జవాబు కావచుచ్. నాకు తెలియదు. “ఆయన ననున్
మారుచ్ వరకు,” డు వారముల కితము వచిచ్న దరశ్నము మీకు గురుత్నన్దా,
“ రుయ్నిలో నిలబడి, పర్జలకు బోధించుచునాన్ను?” మీరంద గత
ఆదివారము ఇకక్డ యునాన్రు. అనేక ఆదివారములు, ఇకక్డ టేపులు
తయారు చేయబడినపుడు, వాటిని పొందు మీరు, ఈ సంగతులను మీరు
గర్హిసాత్రు. కారణమేమనగా, నేను ఈ సథ్లములను తాకుచుండగా, మీరు దానిని
గమనించండి. చెపప్బడిన పర్తీ చినన్ విషయము సహితము, దీనిలోనికి తినన్గా
మాదిరి చేసుత్ంది, కాబటిట్ అది తపప్క దాని యొకక్ అనువాదమై యుంటుంది.
నాకు తెలియదు. అందుకే నేను చెపుప్చునాన్ను, “అయయ్లారా, ఇది అదియేనా?”
237 పర్కటన 10లోని “ఏడవ త,” పర్కటన 3:14 యొకక్, ఏడవ త
వరత్మానికుడై యునాన్డు. గురుత్ంచుకోండి. ఇపుప్డు ననున్ చదువనివవ్ండి. నేను
ఎకక్డ చదువగలనో డండి. ఇపుప్డు, ఇది ఏడవ తయై యునాన్డు.

యేడవ త పలుకు దినములలో (7వ వచనము), అతడు ర
ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్
పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను.

238 ఇపుప్డు, గమనించండి, ఇది ఒక తయై యునాన్డు. ఇది ఏడవ
సంఘకాలము యొకక్ తయై యునాన్డు, కారణమేమనగా, అది ఏడవ సంఘ
యుగము యొకక్ “ఏడవ త,” అని ఇకక్డ చెపప్బడింది. దానిని కనుగొంటే, ఆ

త ఎకక్డ యునాన్డో మీరు డగోరినటెల్తే, అది పర్కటన 3:14 యై యునన్ది,
“అది లవొదికయ సంఘకాలపు త.”
239 ఇపుప్డు, అది అకక్డ చెపప్బడినపుప్డు మీరు గురుత్ంచుకోండి, తలు
మరియు సంఘకాలములు. మరియు ఇపుప్డు, దీనిలో, అది తినన్గా ఇపుప్డు
మనము మాటాల్డబోవుచునన్ ఏడు ముదర్లతో పొందికగా యుంటుంది.
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మనము మాటాల్డుటకు పర్యతిన్ంచుచునన్ ఏడు ముదర్లు, ఈ సమయమునకు
వచిచ్నపుడు, అవి వాయబడిన ఏడు ముదర్లైయునన్వి. ఈ ఏడు ముదర్లు,
మీరు ఎరిగియునన్టుల్గా, అది ఏడు సంఘకాలములకు, ఏడు తల యొకక్
పర్తయ్కష్పరచ్బడుటయై యునన్ది; కాని అకక్డ మరొక ఏడు ముదర్లు, గర్ంథము
వెనుక యునన్వి, అది బైబిలుకు బయట యునన్ది. గమనించండి. ఒకక్ కష్ణములో
మనము దానిలోనికి వెళదాము.
240 ఇపుప్డు, నేను దీనిని పారంభించకముందు, మీరు అలసిపోయారా?
మీరు నిలబడి, మీ సాథ్నములను మారుచ్కొంటారా? [సమాజము “లేదు” అని
చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] ఇపుప్డు, జాగర్తత్గా వినండి.
241 పర్కటన 10:7 యొకక్ త, ఏడవ సంఘకాల వరత్మానికుడై యునాన్డు.

డండి? ఇపుప్డు గమనించండి. “దినములలో…” ఇపుప్డు ఇకక్డ
గమనించండి:

యేడవ త పలుకు దినములలో, అతడు ర
ఊదబోవుచుండగా, దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగును…

242 ఇపుప్డు, వరత్మానికుడు, ర ఊదుట, ఇకక్డ ఏడవ త,
లవొదికయ సంఘమునకు ర ఊదుతునాన్డు. గమనించండి, ఆయన
వంటి వరత్మానము. అది మొదటి తకు ఇవవ్బడలేదు; రెండు, డు,
నాలుగు, ఐదు, ఆరుగురు వరకు ఇవవ్బడలేదు. కాని ఈ ఏడవ త
ఈ రకమైన వరత్మానమును కలిగియునాన్డు. అది ఏమైయునన్ది? ఈ
రకమైన అతని వరత్మానమును గమనించండి, “గర్ంథములో వాయబడిన
మరమ్ములను రిత్చేయుటయైయునన్ది.” విడిగా మిగిలియునన్ చివరలను,
ఆ మరమ్ములనిన్టిని, ఈ ఏడవ త, ఈ సంఘశాఖలు మరియు సంసథ్ల దావ్రా
విడిచిపెటట్బడిన వాటనిన్టిని చుటిట్వేయుచునాన్డు. ఏడవ త వాటనిన్టిని
పోగుచేసి, సం రణ్మైన మరమ్మును రిత్చేయును. అదే బైబిలు చెపిప్యునన్ది,
“వాయబడియునన్ గర్ంథము యొకక్ మరమ్మును ముగించును.”
243 మీరు ఇపుప్డు వీటిని వాసుకొనగోరియునన్టెల్తే, ఈ మరమ్ములలో కొనిన్టిని
గమనించండి. మొదటిగా, మతత్యి 13వ అధాయ్యములో సోక్ఫీల్డ్ ఏమి
చెపుతునాన్డో నేను తీసుకొంటాను. మీకు సోక్ఫీల్డ్ బైబిలు లేకపోయినటెల్తే,
వీటిలో కొనిన్టిని మీరు వాసుకొనగోరియునన్టెల్తే, ఈ మరమ్ములలో కొనిన్టిని

రిచ్, అతడు ఏమి తలంచియునాన్డో మీరు చదువవచుచ్. ఇపుప్డు 11వ
వచనములో,

ఆయన వారితో ఇటల్నెను, పరలోక రాజయ్ మరమ్ములు ఎరుగుట
మీకు (ఆయన శిషుయ్లకు) అనుగర్హింపబడియునన్ది గాని వారికి
అనుగర్హింపబడలేదు.

244 మరమ్ములు, ఇకక్డ, “మరమ్ము.” ఒక మరమ్ము అనగా లేఖనము, ఇదివరకు
దాచబడిన సతయ్ము, ఇపుప్డు దైవికముగా బయలుపరచ్బడియునన్ది. కాని
(అది) ఒక పర్తయ్కష్త కాకుండా, ఇంకను ఒక సహజాతీతమైన పదారథ్ము అకక్డ
దాగియునన్ది. అతిగొపప్ మరమ్ములు మరియు గొపప్ మరమ్ములనగా:
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245 నంబరు ఒకటి, పరలోక రాజయ్పు మరమ్ము. దానిని రిచ్యే ఇపుప్డు
మనము మాటాల్డుచునాన్ము. 13, మతత్యి 13:3 నుండి 50వ వచనము వరకు.
246 రెండవ మరమ్ము ఈ యుగములో ఇశాయేలు యొకక్ గుడిడ్తనము. రోమా
11:25లో, దాని సందరభ్ము.
247 డవ మరమ్ము, ఈ యుగములోని అంతయ్కాలము నొదద్, సజీవులైన
పరిశుదుధ్లు పాంతరము చెందుటను రిచ్న మరమ్ము. మొదటి కొరింథీ 15వ
అధాయ్యము, ఇంకా థెసస్లోనీకయులకు 4:14-17.
248 నాలగ్వ మరమ్ము, కొతత్ నిబంధన సంఘము, దులు మరియు అనుయ్లు
కలిపి, ఒకే సంఘముగా యుండుట. ఎఫెసీ 3:1 -11, రోమా 16:25, ఇంకా ఎఫెసీ
6:19, కొలసీస్ 4:3.
249 ఐదవ మరమ్ము, సంఘము కీసుత్ యొకక్ వధువుగా యుండుట. ఎఫెసీ
5:28-32.
250 ఆరవ మరమ్ము, సజీవుడైన కీసుత్ నినన్, నేడు, నిరంతరము ఒకేరీతిగా
యునాన్డు. గలతీ 2:20, హెబీ 13:8, అనేక సథ్లములలో ఆ రీతిగా యునన్ది.
251 ఏడవ మరమ్ము, కీసేత్ దైవతవ్ము యొకక్ సరవ్ పరి రణ్త శరీరాకారముగా
యునన్ది, ఆయనలోనే దైవిక జాఞ్నమంతయు యునన్ది.

మరియు దైవతవ్ము మానవునికి పునరుదధ్రించబడినది.
252 తొమిమ్దవ మరమ్ము, రెండవ థెసస్లోనీకయలో కనబడే ధరమ్విరోధ
సంబంధమైన మరమ్ము.
253 పదవ మరమ్ము, పర్కటన 1:20లోని ఏడు నకష్తర్ములను రిచ్న మరమ్ము.
మనము ఇపుప్డే దాని గుండా వెళిళ్యునాన్ము, “ఏడు సంఘముల యొకక్ ఏడు
నకష్తర్ములు, ఏడుగురు వరత్మానికులు.”
254 పదకొండవ మరమ్ము, మహా బబులోనును రిచ్న మరమ్ము, అదే వేశయ్.
పర్కటన 17:5-7.
255 మరికొనిన్ మరమ్ములు, ఈ త తపప్క చుటిట్ వేయవలెను, “మరమ్ములనీన్,”
దేవుని యొకక్ మరమ్ములనీన్.

మరియు ఇతర మరమ్ములు:
256 కాని ననున్ నేను చించుకొం గాక, పర్భువు యొకక్ తను చి త్,
నేను దీనిని గౌరవముగా చెపప్వచుచ్నా.
257 సరప్ము యొకక్ సంతానము, సంవతస్రములనిన్టి గుండా, ఒక దాచబడిన
మరమ్మైయునన్ది.
258 కృప, తినన్గా చేయబడింది; అపకీరిత్ కాదు, కాని నిజమైన, యథారథ్మైన కృప.
259 నితయ్మైన, మండుచునన్ ఒక నరకము అనునది అకక్డలేదు. నీవు అకక్డ కోటల్
సంవతస్రములు కాలుట అనునది లేదు. కాని, నితయ్మైన దేదైనా, దానికి ఎనన్
ఒక ఆరంభము లేదు; మరియు నరకము సృజించబడియునన్ది.

ఈ మరమ్ములనిన్ !
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260 ఏ విధమైన అను తి లేకుండా పొందే, పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము యొకక్
మరమ్ము, కాని కీసేత్ వయ్కిత్గా, ఆయన చేసిన అవే కారయ్ములను నీలో చేయుట.
261 నీటి బాపిత్సమ్ము యొకక్ మరమ్ము. అకక్డ అతివాదులైన తితవ్ వాదులు,
దానిని, “తండి, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్” బిరుదులలోనికి తెచాచ్రు. మరియు
దైవతవ్ము యొకక్ మరమ్ము, “యేసుకీసుత్,” నామములో నెరవేరుట, పర్కటన
గర్ంథము పర్కారము, సంఘము ఈ సమయములో దానిని సీవ్కరించవలసి
యునన్ది.

అకక్డ మరికొనిన్ మరమ్ములునన్వి.
262 అగిన్ సత్ంభము తిరిగి వచుచ్ట. ఆమేన్! అదే కారయ్ము జరగవలసియునన్ది,
మరియు మనము దానిని సాత్ము.

ఓ, ఎలా ఆ మరమ్ములను మనము చెపుప్కొం వెళళ్గలమో!
263 ఇశాయేలు పర్జలను నడిపించిన, అదే అగిన్ సత్ంభమును మనము

సుత్నాన్ము, అదే దమసుక్ మారగ్ములో సౌలును కింద పడవేసింది! అదే
వయ్కిత్, అదే శకిత్తో, అవే కారయ్ములను చే త్, అదే వాకయ్మును బయలుపరుచ్
వసుత్నాన్డు, బైబిలులోని మాట మాటతో నిలబడుచునాన్డు!
264 ర ఊదుట అనగా భావము, “సువారత్” ర. బైబిలులో సువారత్ ర
ఊదుట అనగా భావము, “లేఖనానుసారమైన యుదధ్మునకు సిదధ్పడుట.” దీనిని
మీరు వాసుకొనుచునాన్రా? లేఖనానుసారమైన యుదధ్ము!
265 పౌలు అనాన్డు, మీరు దీనిని వాసుకొనగోరినటెల్తే, మొదటి కొరింథీ
14:8. పౌలు అనాన్డు, “ ర సప్షట్ము కాని ధవ్నిని ఇచుచ్నపుప్డు, దేనికొరకు
సిదధ్పడాలో ఒక మనిషి ఎలా తెలుసుకొంటాడు?” అది లేఖనానుసారమైన
ధవ్నిని ఇవవ్ని యెడల, ఒక రుజువుచేయబడిన, ఒక రుజువు చేయబడిన
వాకయ్మును పర్తయ్కష్పరచ్నటెల్తే, మనము అంతములో యునాన్మని ఎలా మనము
తెలుసుకొనగలము?
266 యేసుకీసుత్ నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా యునాన్డని వారు నముమ్
ఇంకా ఆయన అదుభ్తములను, చక కియలను, ఎలా నిరాకరిసాత్రు,
సం రణ్మైన సహజ పరిమాణములో, దీని దావ్రా సంఘమంతయు
ఆయనను నమిమ్యునన్ది, అలాగు కానియెడల మనము సిదధ్పడవలెనని ఎలా
తెలుసుకొంటాము?
267 ఎవరో వచిచ్ ఒక పటములో దానినంత గీచియునాన్రు; మరియు
మరొకరు వచిచ్, మరొక దానిని, దీనికి వయ్తిరేకముగా అంతా గీచియునాన్రు.
మరొకరు ముందుకు వచిచ్, దాని వెనుక, ఇది అంతేనని చెపాప్డు. మరియు
ఇతరులు కొనిన్ పుసత్కములు వాశారు.
268 కాని, దేవుడు తన పునరుతాథ్న శకిత్తో లోనికి వసాత్డు! అపుప్డు దానికి
వయ్తిరేకముగా ఎవరు మాటాల్డగలరు? యేసుకీసుత్ నినన్, నేడు, నిరంతరము
ఏకరీతిగా యునన్టెల్తే, ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము చేసిన అవే కారయ్ములను
చేసాత్డు. ఈ త దానినే తపప్క చేయవలసియునన్ది, ఆ విడిగా విడిచిపెటిట్
ముందుకు పరుగెతిత్ంచిన చివరలను, ఈ మరమ్ములను తీసుకొనవలసియునన్ది.
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269 గమనించండి, ఇది ఒక అసప్షట్మైన, లేఖనానుసారము కాని ధవ్నిని
ఇచిచ్నటెల్తే, ఎవడు తనున్తాను సిదధ్పరుచ్కొనగలడు? కాని, ఒక ర, నీవు
గమనించావా, ఆ యుగములలో పర్తి ఒకక్టి, లోపలికి వచుచ్చునన్ సంఘమును

రిచ్ నేను చెపిప్యునన్టుల్గా. అకక్డ ఒక ర ఊదబడింది, ఒక ముదర్
తెరవబడింది. ఒక ర అనగా భావము యుదధ్ము. అది ఒక లేఖనానుసారమైన
శబద్మును ఇవవ్కపోయినటెల్తే, దాని సంగతి ఏమిటి?

అయితే దీనిని మీ జాఞ్పకానికి పిలవనివవ్ండి. దీనిని ఇపుప్డు తపిప్పోవదుద్.
270 గమనించండి. పర్తి సంఘకాలము దాని వరత్మానికుని కలిగియునన్ది.
మనకు అది తెలుసు. పౌలు మొదటి వరత్మానికుడు. మరియు మొదటి

ర ఊదబడినపుడు, మొదటి ముదర్ విపప్బడింది, మనము కనుగొనన్టుల్గా
పౌలు మొదటి వరత్మానికుడు, మరియు అతడు ఏమి చేశాడు? (దేనిమీద?)
యుదధ్మును పర్కటించాడు, సనాతన సంఘము, యేసు వారికి పించిన
మెసీస్యా చనను నమమ్నందుకు. ఎందుచేత, వారు దానిని ఎరిగి
యుండవలసియునన్ది. వారు తపప్క ఆయనను ఎరిగియుండవలసియునన్ది.
271 గురుత్ంచుకోండి, ఆ యుగము యొకక్ అంతములో పౌలు వచాచ్డు.
వరత్మానికులంద యుగము యొకక్ అంతములో వచాచ్రు. ఇది
అంతయ్కాలమునొదద్ యునన్ది, అపుప్డు ఈ విషయములనిన్యు ముందుకు
తేబడతాయి.
272 పౌలు, యేసే, మెసీస్యాయై యునాన్డని లేఖనములను ఎరిగినవాడై,
సథ్లము నుండి సథ్లమునకు, లేఖనములతో ఆ సమాజ మందిరములను అతడు
పేలిచ్వేశాడు, మరియు వాటిలో పర్తిదానినుండి బయటకు వెళళ్గొటట్బడాడ్డు.
ఎంతవరకనగా, చివరకు, అతడు తన పాదముల మీద యునన్ ళిని
దులిపి, అనుయ్లవైపు తిరిగాడు. అది ఏమైయునన్ది? ఒక ర ఊదుట; ఒక

త, వరత్మానికుడు, వాకయ్ముతో అకక్డ నిలబడియునాన్డు! ఓ, అయోయ్!
ఇపుప్డు దానిని మీరు తపిప్పోవదుద్. వాకయ్ము! కలీత్లేని దేవుని వాకయ్ము యొకక్
అనువాదముతో ఆ సమాజ మందిరములలో పర్తి దానిని పేలిచ్వేసెను. అది తన
పాణమునే వెలగా తీసుకొనన్ది.
273 ఎలా మనము, తరువాత యుగము వరత్మానికుడైన ఐరేనియస్ వరకు
వెళళ్గలమో!
274 పరిశుదధ్ మారిట్న్, తరువాత యుగము, అపుప్డు వారు నీకొలాయితుల బోధన
లోనికి వచుచ్ట ఆరంభమైనది. వారు ఆ యుగమును పేలిచ్వేశారు. పరిశుదధ్
మారిట్న్ అతని యుగమును పేలిచ్వేసెను.
275 తరువాత థర్, ఐదవ వరత్మానికుడు, అతడు దేవుని యొకక్ వాకయ్ముతో
కాథలిక్ సంఘమును పేలిచ్వేసెను. అదే, “నీతిమంతుడు విశావ్స లముగా
జీవించును,” మరియు అతడనాన్డు, “మరియు ఇది అకష్రారథ్ముగా నిజమైన కీసుత్
శరీరము కాదు,” మరియు అతడు ఆ పర్భురాతి భోజనానిన్ నేలమీద విసిరికొటిట్,
కాథలిక్ సంఘమును పేలిచ్వేసెను. ఆ ర సరిగా ధవ్నించియునన్ది. అది
నిజము? [సమాజము “ఆమేన్,” చెపిప్ంది.—సంపా.]
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276 ఆంగిల్కన్ సంఘకాలములో జాన్ వెసీల్ లేచాడు, “ఎందుకు?” వారనాన్రు,
“ఉజీజ్వములు కలిగియుండుటకు అకక్డ ఎంతమాతర్ము కారణము లేదు,”
మరియు అది వితత్నములోనికి వెళిళ్ంది. కాని జాన్ వెసీల్ కృపలో రెండవ
వరత్మానమైన శుదీధ్కరణముతో నిలబడి, ఆంగిల్కన్ సంఘమును సువారత్ రతో
పేలిచ్వేసి, యుదధ్ము కొరకు సిదధ్ము చేశాడు. అది నిజము. అతడు దానిని
చేశాడు.
277 ఇపుప్డు, మనము లవొదికయ యుగములో యునాన్ము, మరలా
వారు సంసథ్గా మారారు; వారే మెథడిసుట్, బాపిట్సుట్, పెసిబ్టేరియన్,

థరన్, పెంతెకొసుత్లు. మరియు ఈ యుగమును పేలిచ్వేయటానికి, వారి
అకర్మము నుండి పర్కక్కు తిపుప్టకు, ఒక పర్వకత్ వచుచ్ట కొరకు మనము
ఎదురు సుత్నాన్ము.
278 ఇపుప్డు, యుగములనిన్టిగుండా, అది దేవుని యొకక్ నిరీణ్తమైన పదధ్తియై
యునన్టెల్తే, ఈ దినమున ఆయన తన పదధ్తిని మారుచ్తాడా? [సమాజము “లేదు,”
అని చెపిప్ంది.—సంపా.] ఆయన దానిని మారచ్లేడు. ఆయన సాధారణమైన
అడుగులను పాటించవలెను.
279 గురుత్ంచుకోండి, ఈ వరత్మానికుడు ఏడవ తయై యునాన్డు, మరియు
అతడు ఈ మరమ్ములనిన్టిని తీసుకొని, పైకి పోగుచేయవలసి యునన్ది.
గురుత్ంచుకోండి, ఈ ఏడవ త, ఈ ధనిక సంఘమైన లవొదికయను
పేలిచ్వేయవలసి యునన్ది. “‘నేను ధనవంతుడను, ధన వృదిధ్ చేసుకొనాన్ను,
నాకు కొదువ లేదు.’” ఆయన అనాన్డు, “నీవు దరి డవు, దికుక్మాలిన వాడవు,
దిగంబరుడవు, మరియు దానిని ఎరుగకునాన్వు.” అది ఆయన వరత్మానమై
యునన్ది.
280 ఓ, దేవా, అతడు దేవుని యొదద్ నుండి పంపబడాడ్డని, మరియు సతయ్మని
రుజువు చేయబడిన వాకయ్ము దానిగుండా కదులునటుల్, ఒక నిరభ్యమైన
పర్వకత్ను యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుతో పంపుము. అతడు
వచిచ్నపుడు, ఆ యుగములను అతడు పేలిచ్వేసాత్డు. నిశచ్యముగా చేసాత్డు. ఆ
లవొదికయ సంఘమును అతనికి వయ్తిరేకముగా ఉంచుతాడు. నిశచ్యముగా,
అతడు చేసాత్డు. పర్తి ఇతర యుగములో వారు దానిని చేశారు. అది ఈ
యుగములోను మారదు. అది తపప్క ఒకే రీతిగా యుండవలసియునన్ది.
281 ఇపుప్డు, లవొదికయ సంఘమును గమనించండి. లవొదికయ
వరత్మానికుడు (ముగిసాత్డు), ఏడవ త, ఇదివరకు సతయ్ము కొరకు,
యుదధ్ములలో కోలోప్యిన మరమ్ములనిన్టిని అతడు ముగిసాత్డు.
282 థర్ లేచాడు, కాని సతయ్మునంతా అతడు కలిగియుండలేదు. అతడు
కేవలము నీతీకరణమును మాతర్మే కలిగియునాన్డు. నిజము.
283 దానితరువాత మరొక వరత్మానికుడు వచాచ్డు. ఆయనే జాన్ వెసీల్,
శుదీధ్కరణముతో వచాచ్డు. అతడు దానిని కలిగియుండలేదు. బైబిలు చెపిప్ంది.
అదే ఫిలదెలిఫ్యా సంఘము.



అయాయ్, ఇదేనా అంతమునకు చన? 43
284 తరువాత పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ బాపిత్సమ్ముతో లవొదికయ సంఘకాలము
వచిచ్ంది. అయితే వారు దానినంతా కలగలుపు చేశారు, మరియు వారు మొదటి
సాథ్నములో చేసినటుల్గా, వారును తినన్గా నామకారథ్ములోనికి వెళిళ్పోయారు.
285 “ఆయన ఆలాఫ్ మరియు ఒమేగా పై డవలసి వచిచ్నపుడు,” ఆయన
హసత్ము ఒకే మారగ్ము, ఒకే మారగ్మును ఉంచుచునన్ది, “మొదటివాడు మరియు
కడపటివాడు.”

ఆయన ఆతమ్ పెంతెకొసుత్ దినము, ఆ గుంపును నింపింది.
286 అది చీకటి యుగములను వచుచ్వరకు, ఆమె కర్మేణా ఖాళీయై పోయినది.
ఏడు సువరణ్ దీప సత్ంభములు, ఏడు సంఘ యుగములు, చివరిది ఎంతో ఎంతో
ఆయనకు రముగా వెళిళ్ంది. అది దరిదాపుగా వెయేయ్ండుల్, కాథలిక్ సంఘము
యొకక్ చీకటి యుగములు.
287 తరువాత వెలుగును థర్ తెచుచ్టకు ఆరంభించాడు, కొంచెము
వాకయ్మునకు దగగ్రగా.

తరువాత వెలుగు ఇంకా దగగ్రగా వచిచ్ంది.
288 తరువాత వెలుగు లవొదికయ. తరువాత మొదటి సాథ్నములో వలె, అది
వచిచ్యునన్టుల్గా తినన్గా వెనుకకు వచిచ్ంది, మరలా మొదటి సాథ్నములో
చేసినటుల్గానే, అది తినన్గా గజిబిజిలోనికి వెళిళ్పోయింది. నా భావమును మీరు

శారా? [సమాజము “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది.—సంపా.]
289 ఇపుప్డు గమనించండి. అకక్డ ఎంతో సతయ్ము కోలోప్యి యునన్ది,
(ఎందుకు?) అకక్డ ఇతరులు సతయ్ము మీద రాజీపడియునాన్రు. కాని
ఈ ఏడవ త, దేనిమీదను రాజీపడడు. ఆ విడువబడిన చివరలనిన్టిని
అతడు పోగు చేసాత్డు, వాటనిన్టిని పైకి పోగు చేసాత్డు. మరియు అతడు

ర ఊదుచుండగా, “దేవుని యొకక్ మరమ్ములనిన్యు తపప్క సమాపత్ము
చేయబడాలి.” ఓ! దేవా, అతనిని పంపుము. దాచబడిన మరమ్ములనిన్యు, అవి
అతనికి బయలుపరచ్బడినపుడు సమాపత్ము చేయబడతాయి. దేనిదావ్రా? ఇవి
దాచబడియునన్ మరమ్ములై యునన్టెల్తే, ఈ మనిషి ఒక పర్వకత్గా యుండవలసి
యునాన్డు. ఈ చివరి దినములలో, మనము ఎదురు సుత్నన్ ఆ గొపప్
ఏలీయాను మనము త్, దానిగుండా వెళుళ్ట లేదా? [సమాజము, “ఆమేన్,”
చెపిప్ంది.—సంపా.] కారణమేమనగా, వేదాంత పండితుల గుండా, అవి
దాచబడియునన్వి. అవి దేవుని దావ్రా బయలుపరచ్బడవలసియునన్ది. మరియు
వాకయ్ము పర్వకత్ యొదద్కు మాతర్మే వసుత్ంది. [“ఆమేన్.”] అది మనకు తెలుసు.
వాగాద్నము చేయబడినటుల్గా అతడు రెండవ ఏలీయా. ఓ, అయోయ్! అతడు తెచేచ్
వరత్మానము, మరమ్ములై యునన్వి, అనీన్, ఇవనిన్ .
290 మనము నీటి బాపిత్సమ్మును కలిగియునాన్ము. అదంత కలగలుపై
పోయింది. ఒకరు చిలకరిసాత్రు; ఒకరు కుమమ్రిసాత్రు. ఒకరు, “తండీ, కుమార,
పరిశుదాధ్తమ్ను తీసుకొంటారు.” మరొకరు దీనిని తీసుకొంటారు, ఒకరు
ముఖమును ముందుకు వంచి డుసారుల్ బాపిత్సమ్మును ఇసాత్రు; ఒకసారి,
“తండియైన దేవుని కొరకు,” మరొకసారి, “కుమారుడైన దేవుని కొరకు,”
మరొకసారి “పరిశుదాధ్తమ్ దేవుని కొరకు” బాపిత్సమ్ము ఇసాత్రు. మరొకరు ఇలా
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అనాన్రు, “మీరు తపుప్. బాపిత్సమ్ము వెనుకకు డుసారుల్ ముంచి ఇవావ్లి, అది
విధానము.” ఓ, ఎలాటి గందరగోళము!
291 కాని మొతత్ము ఒకేదానిలో చుటట్బడింది, ఏలయనగా ఒకే దేవుడునాన్డు,
మరియు ఆయన పేరు యేసుకీసుత్. “మరియు ఆకాశము కింద మనుషులు తపప్క
రకిష్ంచబడుటకు అకక్డ మరొక నామము లేదు.” లేఖనములో అకక్డ ఆ అంశము
యొకక్ ఒకక్ లేఖన లేదు, పర్భువైన యేసుకీసుత్ నామములో తపప్, ఎనన్
ఏ ఒకక్రు ఏ ఇతర మారగ్ములో బాపిత్సమ్మును పొందియుండలేదు. ఏ ఒకక్సారి

డా, తన సంఘము కాని, యేసుకీసుత్ యొకక్ సంఘము కాని, ఎనన్
చిలకరింపు, లేక కుమమ్రింపు, లేక మరొక విధముగా బాపిత్సమ్మును ఇవవ్లేదు.
ఒకక్సారి డా, “తండీ, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్ నామములో నీకు బాపిత్సమ్మును
ఇసుత్నాన్నని,” ఒకక్సారి డా ఆలాగు విధిని జరిగించలేదు. అవి ఆచారములు
మరియు పదధ్తులు.
292 సతయ్ము కొరకైన యుదధ్ములో, ఆ చివరలు తపిప్పోయి యునన్వి, కాని
చివరి దినమున, మరలా అవి పునరుదధ్రించబడతాయని దేవుడు చెపాప్డు. “నేను
దానిని పునరుదధ్రిసాత్నని,” పర్భువు సెలవిచిచ్యునాన్డు. ఈ మధయ్ కాలములోనే,
మనము దాని గుండా వెళాళ్ము, అదే, వధువు వృకష్ము. అది ఒక పర్వకత్ను
తీసుకొంటుంది. అతడు ఇకక్డ యుంటాడని బైబిలు చెపిప్ంది. అది నిజము.
అతడు ఇకక్డ యుంటాడని మలాకీ 4 చెపుతుంది. అతడు ఇకక్డ యుంటాడని
మనము నముమ్తాము. మనము అతని కొరకు ఎదురు సాత్ము. అతని పర్తయ్కష్త
కొరకు మనము ఎదురు సుత్నాన్ము, మరియు సతయ్మని రుజువు చేయబడిన
వాకయ్మును మనము సాత్ము.
293 అకక్డ కొదిద్మంది మాతర్మే దానిని గర్హిసాత్రు. “నోవహు దినములలో
జరిగియునన్టుల్గా, ఆ పర్కారమే మనుషయ్కుమారుని రాకడలో యుండును.”
ఎంతమంది రకష్ణ పొందారు? అయిదు ఆతమ్లు…లోతు దినములలో,
నిజానికి అకక్డ ముగుగ్రు రకిష్ంచబడాడ్రు. భారయ్ బయటకు బయలుదేరింది,
మరియు తపిప్పోయింది. “ఆ పర్కారమే మనుషయ్కుమారుని రాకడలో
ఉండును.” అకక్డ చాలా కొదిద్మంది రకిష్ంచబడతారు, ఆ సమయములో
మారుప్ చెందుతారు; మరమ్ములలో ఒకటి, సంఘము ఆ సమయములో పైకి
కొనిపోబడుతుంది. లోతు తీసివేయబడినటుల్గా, లోతు బయటకు రముగా,
తీసివేయబడినటుల్గా; నోవహు పైకి తీసుకొనిపోబడాడ్డు; ఆలాగునే సంఘము

డా, పైకి తీసుకొనిపోబడుతుంది. ఒకరు లోనికి వెళాళ్రు; ఒకరు బయటకు
వచాచ్రు; మరియు మరొకరు పైకి వెళాళ్రు. డండి, అది కచిచ్తముగా,
పరి రణ్ముగా యునన్ది.
294 వాకయ్ము వసుత్ంది. “గర్ంథములో లోపల వాయబడియునన్ది,” తరువాత,
ఈ మరమ్ములనిన్యు ర ఊదబడినపుడు, అవనిన్యు సమాపత్ము
చేయబడతాయి. ఇపుప్డు మరలా మనము దానిని చదువుదాము, ఇపుప్డు, ఆ
పర్కారము మీరు నిశచ్యతకు వసాత్రు. ఇపుప్డు డండి:

యేడవ త (చివరి త) పలుకు దినములలో, అతడు ర
ఊదబోవుచుండగా, దేవుని యొకక్ మరమ్ము సమాపత్మగును…
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295 ఇపుప్డు, “దేవుని యొకక్ మరమ్ము అనగా ఏమిటి,” వాటిలో ఒకటి?
పౌలు అనాన్డు, మొదటి తిమోతి 3 లో, అని నేను అనుకొంటాను,
“నిరాకేష్పముగా దైవభకిత్ని రిచ్న మరమ్ము గొపప్దై యునన్ది: ఆయన
సశరీరుడుగా పర్తయ్కుష్డయెయ్ను (మేము ఆయనను శాము, ముటుట్కొనాన్ము),
ఆతమ్ విషయమున నీతిపరుడని తీరుప్నొందెను, దేవ తలకు కనబడెను,
రకష్కుడని జనములలో పర్కటింపబడెను, లోకమందు నమమ్బడెను ఆరోహణుడై
తేజోమయుడయెయ్ను.” ఆయన దేవుడై యునాన్డు! నిశచ్యముగా, అది ఒక గొపప్
మరమ్ము. కాని అదంత పరిషక్రించబడింది. “తండి, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్,”
ముగుగ్రు దేవుళుళ్ కాదు; కాని డు కారాయ్లయములలో యునన్ ఒకే దేవుడు.
మోషే కింద పితృతవ్ము; కీసుత్ కింద కుమారతవ్ము; ఈ యుగములో పరిశుదాధ్తమ్
యుగము కింద. ఒకే దేవుని యొకక్ డు యుగములు; ముగుగ్రు దేవుళుళ్
కాదు. ఇపుప్డు, ఆ మరమ్ము ముగించబడింది, అది తపప్క ముగించబడాలని
బైబిలు చెపిప్ంది.
296 మొనన్టి దినమున నేను సియునాన్ను, అకక్డ సైనుస్ నాతో
విభేదించుటకు పర్యతన్ము చేయుచునన్ది, అది వారు ఎలల్పుప్ చెపేప్దే, “హవవ్
ఒక ఆపిల్ పండును తినియునన్దా!” అని నేననాన్ను. ఇపుప్డు సైనుస్ చెపుతుంది,
మొనన్టి దినమున వారాత్ పతికలో నేను పర్ధాన శీరిష్కను శాను, “ఆమె ఒక
ఆపిల్ పండు తినన్ది,” అని వారనాన్రు. బుదిధ్హీనత. అది ఆమెను మోసగిసుత్ందా?
[సమాజము, “లేదు” అనాన్రు.—సంపా.] నిశచ్యముగా కాదు. డండి? మీకు
తెలుసా, కయీను దానినే ఆలోచించాడు, కాబటిట్ అతడు దానినే తిరిగి తెచాచ్డు,
కాని దేవుడు అతని అరప్ణను అంగీకరించలేదు. హేబెలు, నీతిమంతుడు, “అది
రకత్ము” యైయునన్దని అతనికి బయలుపరచ్బడెను, కాబటిట్ అతడు రకత్మునే
తెచాచ్డు.

ఓ, దేవా, ఈ సంఘము మరియు మేము జీవించుచునన్ యుగములో!
297 “ఈ గర్ంథములో లోపట వాయబడింది,” మరియు ఈ త
ఆగిపోయినపుడు, అది రిత్ చేయబడుతుంది, (ఇపుప్డు దీనిని దయచేసి
గర్హించండి,) ఏడవ త వరత్మానము, ముగించబడినపుడు; దైవతావ్నిన్ రిచ్న
మరమ్ము, సరప్సంతానము యొకక్ మరమ్ము మరియు ఇతర మరమ్ములు, ఈ
విషయములనిన్యు ముగించబడతాయి.
298 వారు దానిని రిచ్ మాటాల్డుచునన్, నితయ్మైన కుమారతవ్ము. నితయ్తవ్ము
అనునది ఎనన్ పారంభించనపుడు లేక ఎనన్ ముగించబడనపుడు, ఆయన
ఒక నితుయ్డైన కుమారుడుగా ఎలా యుంటాడు; మరియు ఒక కుమారుడనగా
పుటిట్నవాడు? అది ఎలా భావమునిసుత్ంది?
299 అకక్డ ఒక నితయ్మైన నరకము ఎలా ఉంటుంది, నరకము అనునది
సృజించబడినపుడు? ఒక మండుచునన్ నరకమును నేను నముమ్తాను. బైబిలు
ఆ రీతిగా చెపిప్యునన్ది. కాని అది వారిని నాశనము చేయుట కొరకు.
బైబిలు చెపిప్ంది, “రెండవ మరణములో పాలుపొందని వాడు ధనుయ్డు.”

డండి? డు, నీవు రెండవ మరణము దావ్రా నాశనము చేయబడవు.
మొదటిది భౌతికమైన మరణము. రెండవది ఆతమ్సంబంధమైన మరణము,
అపుప్డు సమసత్ము సమాపత్మవుతుంది. “పాపము చేయు ఆతమ్, ఆ ఆతమ్
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మరణిసుత్ంది.” బహుశా వందల సంవతస్రముల గుండా, వేల సంవతస్రముల
గుండా, నీవు నీ యొకక్ పాపములను బటిట్ శికిష్ంచబడతావు. కాని అకక్డ ఒక
నితయ్మైన నరకము ఉండదు. కారణమేమనగా నరకము సృషిట్ంచబడియునన్దని
బైబిలు చెపుప్చునన్ది. అది సృజించబడినదై యుండి, ఎలాగు నితయ్మైనదిగా
యుంటుంది? అకక్డ ఎనన్డైనా యునన్ది…బైబిలు చెపిప్ంది, “నరకము
సాతాను మరియు వాడి తల కొరకు సృజించబడియునన్ది.” అపుప్డు,
అది సృజించబడినదైతే, అది నితయ్మైనది కాదు. ఏలయనగా, నితయ్మైనది,
నితయ్మైనదేదైనను, ఎనన్ దానికి ఆరంభము లేదు, మరియు అంతము లేదు.
300 ఆ కారణము చేతనే మనము ఎనన్ చనిపోలేము, కారణమేమనగా
మనము ఎలల్పుప్డు యుండియునాన్ము. మనము దేవునిలో ఒక భాగమై
యునాన్ము. మనము దేవుని యొకక్ సంతానమై యునాన్ము, అకక్డయునన్
ఒకే ఒక నితయ్మైనది, ఆయనేయై యునాన్డు. [సోదరుడు బెన్ హాం వేదికను

డుసారుల్ కొటుట్చునాన్రు.—సంపా.] ఆమేన్. దేవుడు ఎలా చనిపోలేదో,
ఆలాగునే నీవును ఎంత మాతర్ము చనిపోవు, కారణమేమనగా నీవు ఆయనతో,
నితుయ్డవై యునాన్వు. ఆమేన్! దానిని రానివవ్ండి! హలెల్ యా! ఎలాగైనా, ఒక
విధముగా ఈ పాత రోగాల ఇలుల్ను రిచ్ నేను అలసిపోయాను.
301 గమనించండి, “ఈ గర్ంథము వాయబడింది.” ఈ త ఈ విడిగా
విడిచిపెటట్బడిన పరిచరయ్లు, వారు పోరాడిన పోరాటము గుండా, థర్
పోరాడాడు, వెసీల్ పోరాడాడు, మరియు పెంతెకొసుత్ పోరాడింది. “కాని
అకక్డ ఒకరు రాబోవుచునాన్రని” బైబిలు చెపుతుంది, “మరియు అతడు ర
ఊదబోవుచుండగా, ఈ మరమ్ములనిన్యు…” ఏకతవ్ము వారు యేసు నామము
మీద పరుగెతాత్రు; తితవ్ము వారు తండి, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్ మీద పరుగెతాత్రు,
సరిగాగ్ నైసీన్ కౌనిస్ల్ నొదద్ వారు చేసినటుల్గానే, అదే సంగతి; వారిదద్ తపేప్.
కాని ఇపుప్డు, రోడుడ్ మధయ్లో, లేఖనములలో, అకక్డ సతయ్ము యుంచబడింది.
మనము ఎకక్డ యునాన్మో మీరు డండి? పర్భువు యొకక్ త!
302 గమనించండి, పర్కటన 5:1. ఇపుప్డు దీనిని వినండి:

మరియు లోపటను (లోపల వాతకలిగి) వెలుపటను
వాతకలిగి, యేడు ముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ యొక గర్ంథము
సింహాసనమునందు ఆసీనుడై యుండువాని కుడిచేత చితిని.

303 ఇపుప్డు, ఆ గర్ంథము లోపట వాతయునన్ది. కాని, దాని వెనుక, గర్ంథములో
వాయబడని, యేడు ముదర్లను అది కలిగియునన్ది. ఇపుప్డు, యోహాను, ఈ
పర్తయ్కష్తను మాటాల్డుచునాన్డు. ఇపుప్డు, గురుత్ంచుకోండి, అది గర్ంథములో
వాయబడియుండలేదు. “మరియు ఏడవ త పలుకు దినములలో లోపల
వాయబడిన మరమ్మంత ముగించబడును.” ఆ దినమున, అది తపప్క
శర్దధ్ వహించబడాలి. ఇపుప్డు, నా భావానిన్ మీరు శారా? [సమాజము,
“ఆమేన్” చెపిప్ంది.—సంపా.] మీరు ననున్ వెంబడిసుత్నాన్రా? [“ఆమేన్.”]
అపుప్డు, పర్కటన 10 యొకక్ ఏడు సవ్రములు ఇపుప్డు బయలుపరచ్బడవలసిన
సమయమైయునన్ది. ఆ గర్ంథము ముగించబడినపుడు, అకక్డ ఒకే విషయము
మిగిలియునన్ది, అదేమనగా ఆ వెనుక గర్ంథములో వాయబడిన, ఉరుముల
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యొకక్ ఏడు మరమ్మైన సవ్రములై యునన్వి, దానినే వాయ డదని యోహాను
అడడ్గించబడాడ్డు. ననున్ దానిని చదవనివవ్ండి.

బలిషుఠ్డైన వేరొక త పరలోకము నుండి దిగివచుచ్ట చితిని.
ఆయన మేఘము ధరించుకొని యుండెను, ఆయన శిరసుస్ మీద
ఇందర్ధనుసుస్ండెను; ఆయన ముఖము రయ్బింబము వలెను
ఆయన పాదములు అగిన్ సత్ంభములవలెను ఉండెను.

ఆయన చేతిలో విపప్బడియునన్ యొక పుసత్కముండెను:… (ఇపుప్డు
దీనిని గమనించండి)…ఆయన తన కుడిపాదము సముదర్ము
మీదను…ఎడమ పాదము… మి మీదను మోపి,

సింహము గరిజ్ంచునటుల్ గొపప్ శబద్ముతో, ఆరభ్టించెను. ఆయన
ఆరభ్టించినపుప్డు…ఏడు ఉరుములు వాటి వాటి శబద్ములు పలికెను.
(గమనించండి.)

ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను వాయబోవుచుండగా…
304 అకక్డ ఏదో చెపిప్ంది. అది కేవలము ఒక శబద్ము కాదు. ఏదో
చెపప్బడియునన్ది. అతడు వాయబోవుచుండగా.

…పరలోకము నుండి యొక సవ్రము పలుకుట వింటిని…
305 ఆ సవ్రములు, ఉరుములు ఎకక్డ యునన్వో డండి. పరలోకములో కాదు;

మి మీద! ఆ ఉరుములు పరలోకము నుండి ధవ్నించలేదు. అవి మి మీద
నుండి ధవ్నించినవి.

…నేను వాయబోవుచుండగా, ఏడు ఉరుములు పలికిన
సంగతులకు ముదర్వేయుము (పెదద్ అకష్రాలలో S-e-a-l), వాటిని
వాయవదద్ని పరలోకము నుండి యొక సవ్రము పలుకుట వింటిని.

306 ఒక గర్ంథము రిత్ చేయబడినపుడు, అది వెనుక భాగములో యునన్ది.
“ముందు భాగము,” అని అతడు చెపప్లేదు. అతడనాన్డు, “వెనుక భాగము
మీద,” అదంతయు రిత్చేయబడిన తరువాత, ముగించబడినపుప్డు. తరువాత
బయలుపరచ్బడని ఏడు ఉరుములు మాతర్మే గర్ంథముతో అతుకొక్ని యునన్వి.
అది కనీసము గర్ంథములో వాయబడలేదు.
307 ఓ, అయోయ్! నేను దానిని పొందాలని ఆశిసాత్ను, అపుప్డు పర్జలు నిజానికి…
తపిప్పోవదుద్. తపిప్పోవదుద్, తపిప్పోవదుద్. ఈసారి తపిప్పోవదుద్. నేను మిముమ్ను
విడిచిపెటట్బోవుచునాన్ను. తపిప్పోవదుద్. మీరు ఎనన్డైనా వింటే, వినండి!
308 ఈ ముదర్లు గర్ంథము వెనుకయునన్వి. “మరియు ఏడవ త

ర ఊదే సమయములో ఆ గర్ంథములో వాయబడిన మరమ్ములనిన్యు
ముగించబడతాయి.” వెంటనే ఆ గర్ంథము, తెరువబడి లోలోపల వాయబడి,

సివేయబడింది, “దేవుని యొకక్ మరమ్ము సమాపత్ము చేయబడింది.” ఇవి
దేవుని యొకక్ మరమ్ములైయునన్వి: సంఘము వెళిళ్పోవుటయై యునన్ది,
మరియు “ఈ మరమ్ములనిన్ సమాపత్మైనవి.” ఆ యేడవ త ర
ఊదిన తరువాత, పర్తి మరమ్ము, సమాపత్మైనది. అతడు ఎవరైయునన్ను, అది
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ఏమైయునన్ను, ఆలాగునే అతనిని ఉండనివవ్ండి. దేవుని వాకయ్ము తపిప్పోదు.
ఆయన అనాన్డు:

యేడవ త పలుకు దినములలో అతడు ర
ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన సువారత్
పర్కారము దేవుని మరమ్ము సమాపత్మగునని చెపెప్ను.

309 ఈ సంగతులనీన్, ఓ, రోమ్ వేశయ్యైయుండి, మరియు పొటసెట్ంటు
సంఘములనీన్, ఆమెతో సంసథ్గా మారు , వేశయ్లుగా మారినవి. డండి?
పర్వకత్లు మాటాల్డినవి, ఈ మరమ్ములనిన్యు, తినన్గా ఈ చివరి ఘడియలో
బయలుపరచ్బడతాయి.
310 లవొదికయ యుగములో, ఈ యేడవ త లేచి, ర ఊదబోవుటకు
పారంభించగా, కారణమేమనగా అది వయ్తిరేకముగా వుంటుంది, వారు దానిని
నమమ్రు. నిశచ్యముగా వారు దానిని నమమ్రు. కాని, అతడు ఒక పేరేపించబడిన
పర్వకత్యై యుంటాడు, కారణమేమనగా దానిని గురిత్ంచే మారగ్మే లేదు.
311 మనుషులు తితవ్మును గురిత్ంచుటకు పర్యతన్ము చేసాత్రు, మరియు తల
నెరసిపోయిన వారై వెరివారవుతారు. ఏ ఒకక్ దానిని అరథ్ము చేసుకొనలేరు.
వాళుళ్ ఇంక అలాటి వాటిని నముమ్ , ఇంక హవవ్ ఆపిల్ పండును
తినాన్దని నముమ్తారు. కారణము అది మనుషులు ఆచారమును అంటి
పెటుట్కొనన్టుల్గా, సరిగాగ్ యేసు సంఘమును కనుగొనన్టుల్గా యునన్ది.
312 కాని అది ఒక దైవికముగా నడపబడిన పర్వకత్గా యుండాలి, ఏలయనగా,
యేసుకీసుత్ పర్తయ్కష్తను రిచ్న నిజమైన అనువాదముతో, దేవుని వాకయ్ము
అతని యొదద్కు వసుత్ంది. కాబటిట్, అలాగైతే, అది తపప్క ఆ మారగ్ములో
యుండవలసియునన్ది. దేవా, మాకు సహాయము చేయుము!
313 ఇపుప్డు, “అతడు ర ఊదుచుండగా,” ఇపుప్డు, అదియెహోవాఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు, యైయునన్ది. మనము దానిని తేటగా కలిగియునాన్ము.
అతడు తన వరత్మానమును ధవ్నించుచుండగా, యుదధ్ము పర్కటించబడుతుంది;
ఆ సనాతన సంఘముపై పౌలు చేసినటుల్గా, మిగిలిన వారంద చేసినటుల్గా,

థర్, వెసీల్, సంసథ్లకు వయ్తిరేకముగా యుదధ్మును పర్కటించారు. అతడు
యుదధ్మును పర్కటించినపుడు, “వారు అబదధ్మాడుచునాన్రని, అది సతయ్ము
కాదని వారికి చెపుతాడు! మరియు వాళుళ్ మోసము చేసే మనుషులు!” అతడు
ఆ రను ఊదినపుడు, నీవు తపిప్పోలేవు. అది తపిప్పోదు, కారణమేమనగా,
అతడు దేవుని యొకక్ వాకయ్ము దావ్రా సతయ్మని రుజువు చేయబడతాడు. అది
కచిచ్తముగా ఏమైయునన్దో నీవు గర్హిసాత్వు. అతడు ర ఊదినపుడు, “నా
పర్జలారా, దాని పాపములలో మీరు పాలివారు కాకుండునటుల్, దానిని విడిచి
బయటకు రండి,” అని, బబులోనును విడిచి రండి అను కేకయైయునన్ది. దేవా
అతనిని పంపుము! దానిని తపిప్పోవదుద్.
314 ఇపుప్డు, “అతడు ర ఊదుట పారంభించినపుడు, మరమ్ము
సమాపత్మవుతుంది.” ఇపుప్డు, గమనించండి, అలాగైతే, పర్కటన
10వ అధాయ్యములోని ఏడు సవ్రములు బయలుపరచ్బడవలసిన
సమయమైయునన్ది. నీకు అరథ్మైనదా? [సమాజము “ఆమేన్,” చెపాప్రు.—
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సంపా.] గర్ంథములోని మరమ్ములనిన్ సమాపత్మైనపుడు! బైబిలు ఇక
చెపిప్ంది, అదేమనగా అతడు ఈ మరమ్ములను సమాపత్ము చేసాత్డు.
315 మనుషులు, ఇతర యుగములలో సతయ్ము కొరకు పోరాడారు. వారు
నీతీకరణము కొరకు పోరాడారు. వారు కొంచెము ముందుకు వెళాళ్రు.
అదే శుదీధ్కరణము! వారు దీనికొరకు, దానికొరకు పోరాడియునాన్రు. వారు
దీనికొరకు పోరాడారు. వారు ఏమి చేశారు? చు ట్ తిరిగి, దానిలోనికి శాఖగా
మారారు, అదే సంగతి. పెంతెకొసుత్ వారు, బాపిట్సుట్లు, పెసిబ్టేరియన్ లు,

థరన్ లు పర్తి ఒకక్ , అదే పని చేశారు, తినన్గా చు ట్ తిరిగి అదే కారయ్ము
చేశారు.
316 పర్కటన 17లో వాళుళ్, ఆ పాత వేశయ్యైన తలిల్ మరియు ఆమె కుమారెత్లు,
ఏమి చేసాత్రో, బైబిలు చెపిప్ంది. “మరమ్మైన బబులోను.” ఆ మరమ్ములలో ఒకటైన
ఆ మరమ్ము బయలు పరచ్బడుతుందని బైబిలు చెపిప్ంది. పొటసెట్ంటులైన
వేశయ్లు, “ఆతమ్ సంబంధమైన జారతవ్ము చేసుత్నాన్రు.” మానవ కలిప్తమైన
సిదాధ్ంతముల దావ్రా, వారి యొకక్ “దోషపు గినెన్తో,” సంసథ్ల దావ్రా పర్జలను
నడిపించుచునాన్రు; రకత్ముతో నింపబడిన ఊట నుండి, పర్జలను బయటకు
లాగివేయుచునాన్రు, అకక్డే సరవ్శకుత్డైన దేవుని యొకక్ శకిత్, ధారాళముగా
యేసును పర్తయ్కష్పరుచ్తుంది. అది సతయ్మైయునన్ది. అలాగైతే, దేవుడు దానిని
బయలుపరుసాత్డు, ఆయన దానిని చేశాడు. మరియు ఆయన దానిని
కొనసాగిసాత్డు. అది నెరవేరినపుడు, వాకయ్ము సమాపత్మవుతుంది.
317 ఇపుప్డు, అకక్డ ఒకటి మాతర్మే మిగిలియునన్ది, అదే ఏడు ఉరుములు, అది
మనకు తెలియదు. మరియు ఉరుములును అది వయ్రథ్ముగా కలిగియుండలేదు.
318 ఆటలాడునటుల్గా, దేవుడు దేనినీ చెయయ్డు. మనమైతే ఆటలాడతాము, తెలివి
తకుక్వగా పర్వరిత్సాత్ము, కాని దేవుడు కాదు. సమసత్ము దేవునిలో “అవును,”
మరియు “కాదు” యైయునన్ది. ఆయన వెరిగా పర్వరిత్ంచడు. ఆయన పిలల్వానివలే
చేయడు. ఆయన ఏమి చెపుతాడో దాని భావము అదియే. దానికి అరథ్ము ’లేని
దానిని ఆయన ఏదియు చెపప్డు.
319 ఏడు ఉరుములు, తినన్గా ఇకక్డ యేసుకీసుత్ యొకక్ పర్తయ్కష్త నొదద్ ఉనన్వి.
అది ఒక మరమ్మైయునన్ది. ఇది “యేసుకీసుత్ యొకక్ పర్తయ్కష్తయై యునన్దని”
బైబిలు చెపుప్టలేదా? [సమాజము, “ఆమేన్,” చెపాప్రు.—సంపా.] ఎందుచేత,
అలాగైతే, దానియొకక్ దాచబడిన మరమ్ము అకక్డయునన్ది. హమ్! అది
ఏమిటి? ఏడు ఉరుములు దానిని కలిగియునన్వి. కారణము, యోహాను సరిగాగ్
వాయబోవుచుండగా, ఒక సవ్రము పరలోకము నుండి దిగివచిచ్ ఇలా అనన్ది,
“దానిని వాయవదుద్. కాని, దానిని ముదించుము. దానిని ఆ గర్ంథము వెనుకటి
భాగముపై యుంచుము.” అది తపప్క బయలుపరచ్బడాలి, అవి మరమ్ములు.
320 పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా, ఇపుప్డు, మనము ఈ విషయములను పరిషక్రించాము,
“అవి ఆపిల్ పండుల్ కాదని, ఆయన మనకు చెపాప్డు. అది లైంగిక పరమైనది.”
ఈ విషయములనీన్ మనకు చెపాప్డు. దానిముందు అకక్డ ఎవరును
నిలబడలేరు. నా జీవితములో దానితో సమమ్తించిన, ఒక బోధకుని నేను ఎనన్

సియుండలేదు. కాని నేను వారిని అడిగాను.
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321 మీకు తెలుసు, చికాగోలో మేము వారి ముందు నిలబడినపుడు, దరిదాపుగా
డువందల యాభై మంది బోధకులు అకక్డయునాన్రు, చికాగో నుండి వచిచ్న

సీత్లైన మీరు, మీరు ఇకక్డ ఉండి యుండి, దానిని రిచ్ వినాన్రు.
322 డు రా లకు ముందే పర్భువు నాతో చెపిప్యునాన్డు, “వారు నీ
కొరకు ఒక వలను వేయుచునాన్రు.” “ఆ కిటికీ దగగ్ర నిలబడు, నేను నీకు
దానిని పిసాత్ను,” అనాన్డు. “శీర్ కార్ల్ సన్ మరియు టామీ హిక్స్, రేపు
ఉదయమున అలాప్హారానికి వెళుళ్టకు నినున్ కలుసుకొంటారు. మరియు
టామీని వేచియుండమని నీవు చెపుప్. కాని,” “అది ఈ రీతిగా కనబడుతుందని,
అనాన్డు. వారు ఆ టములను పెటాట్లని ఆలోచించే సథ్లములో, వాళుళ్ ఆ

టమును పెటుట్టలేదు. అది మరొక సథ్లములో ఉండబోవుచునన్ది.” “నీవు
భయపడవదుద్, అని అనాన్డు. నేను నీకు తోడుగా యుంటాను.” అది నాకు
తగినంత మంచిమాటయై యునన్ది.
323 తరువాత రోజు ఉదయమున, శీర్ కార్ల్ సన్, ఫుల్ గాసప్ల్ బిజినెస్ మెన్
పెసిడెంట్, వచిచ్ ననున్ పిలిచి, “బెన్ హాం సోదరుడా, నేను నీతో అలాప్హారమునకు
అనాన్డు.”
324 నేననాన్ను, “మంచిది.” (నేననాన్ను, “అకక్డ టామీ హిక్స్ డా ఉంటాడు,
గమనించు.”)
325 మేము పటట్ణములోనికి వెళాళ్ము, అతడనాన్డు, “మంచిది, బెన్ హాం
సోదరుడా,” “ఓ, ఇది అదేనని,” అనాన్డు…

నేననాన్ను, “టామీ నాకు ఒక ఉపకారము చేయగలవా?”
“నిశచ్యముగా, బెన్ హాం సోదరుడా.”
నేననాన్ను, “నీవు నా పకష్మున మాటాల్డతావా, అని ఆశచ్రయ్పడతాను?”
అతడనాన్డు, “ఓ, నేను అది చెయయ్లేను.”

326 నేననాన్ను, “ఎందుకంటే, నేను ఏడవ తరగతి చదువుకునన్వాడిని, ఎంపైర్
అనే మాటకు బదులుగా అంపైర్ అని చెపాప్ను. డు? అకక్డ ఎలా మాటాల్డాలో
నాకు తెలియదు. మరియు ఘనమైన చికాగో అసోసియేషన్ యొకక్ సేవకుల
సమాఖయ్ అకక్డ ఉండబోవుచునన్ది. నేను ఏడవ తరగతి విదయ్తో, వారి ముందు
ఎలా మాటాల్డగలను, టామీ? నీవు డాకట్ర్ ఆఫ్ డివినిటి పటాట్ను కలిగియునాన్వు.”
“ఎలా మాటాల్డాలో నీకు తెలుసు, కాని నాకు తెలియదు.”

అతడనాన్డు, “బెన్ హాం సోదరుడా, నేను దానిని చేయలేను.”
327 నేననాన్ను, “ఎందుచేత? నేను నీకు ఎనోన్ ఉపకారములను చేశాను.” నేను
దానిని నిజముగా తినన్గాయుంచాను.
328 సోదరుడు కార్ల్ సన్ అనాన్డు, “ఓ, బెన్ హాం సోదరుడా, అతడు దానిని
చేయలేడు.”

నేననాన్ను, “ఎందుచేత?”
అతడనాన్డు, “బాగుంది, అతడు…”
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329 నేననాన్ను, “ఎందుకో, నీకు తెలుసా? ఎందుకో తెలుసా, అయితే నాకు
చెపప్టం నీకు ఇషట్ము లేదు. వాళుళ్ నా కొరకు ఒక వల పనాన్రు.”
330 నేననాన్ను, “కార్ల్ సన్ సోదరుడా, నీవు ఆ హోటల్ గదిని కలిగియునాన్వు, నీవు
కలిగిలేవా, అకక్డే మనము వేరొక విందును కలిగియునాన్ము?”

“అవును.”
నేననాన్ను, “నీవు దానిని పొందబోవుటలేదు.”

331 అతడనాన్డు, “మంచిది, బెన్ హాం సోదరుడా, నేను దానిమీద డిపాజిట్
చెలిల్ంచాను.”
332 నేననాన్ను, “నీవు ఏమి కలిగియునాన్వో నేను లెకక్ చెయయ్ను. అది అకక్డ
ఉండబోవుటలేదు. అది ఆకుపచచ్ రంగు గది. మనము ఒక గోధుమ రంగు గదిలో
ఉండబోవుచునాన్ము. నేను ఆ లన ఉండబోవుచునాన్ను. డాకట్ర్. మెడ్,
దానికి కుడివైపున రొచ్ంటాడు. పలానా—పలానా నలల్జాతి వయ్కిత్, అతని భారయ్
ఇకక్డ రొచ్ంటారు. నాకు బాగా చివరిలో బుదధ్ యాజకుడు రొచ్ంటాడు,”
మరియు వాళుళ్ ఎలాటి బటట్లు ధరిసాత్రో.
333 నేననాన్ను, “టామీ, అది ఏమిటో నీకు తెలుసా. ఆ ఘనమైన చికాగో
మినిషీట్రియల్ అసోసియేషన్, ‘యేసుకీసుత్ నామములో, నేనిచేచ్ బాపిత్సమ్ము
మీద ననున్ సవాలు చేయబోవుచునాన్రు.’ ఆ ఘనమైన చికాగో మినిషీట్రియల్
అసోసియేషన్ వారు, భాషలతో మాటాల్డుటయే, ‘పరిశుదాధ్తమ్ను పొందినందుకు
రుజువై యునన్దని,’ నాతో సవాలు చేయబోవుచునాన్రు. వారు ‘సరప్సంతానము’
మీద, మరియు ‘కృప’ పై నా ఉపదేశము మీద వారు ననున్ సవాలు
చేయబోవుచునాన్రు.”
334 టామీ పైకి శాడు, “కనికరము! మంచితనము!” “కనీసము నేను
వెళతానని అనుకోను,” అని అనాన్డు.

నేననాన్ను, “అవును, నీవు ముందుకు రా.”
335 తరువాత రోజు, డిపాజిట్ తీసుకొనన్ వయ్కిత్, ఆ డబుబ్ను తిరిగి ఇచిచ్వేశాడు,
మరియు, “మనము అకక్డ ఒక వాయిదయ్ బృందమును కలిగియునాన్ము, అని
అనాన్డు. మనము దానిని నిరాధ్రించాము, దానిని మరిచ్పోయాము, మరియు
దానిని పోగొటుట్కొనాన్ము. దానిని మనము ఒక వాయిదయ్ బృందమునకు మనము
ఇవవ్వలసియునన్ది, మరియు దానిని మనము కలిగియుండలేము.” మేము
పటట్ణములోనికి వెళాళ్ము.
336 ఆ ఉదయమున, అకక్డకు నడిచివెళాళ్ము, అకక్డ వారంద
నిలబడియునాన్రు. నేను ఆ బలల్ వెనుక రొచ్ని, వారి అలాప్హారము
ముగించేవరకు కనిపెటుట్చునాన్ను, ఆ రీతిగా వారివైపు చు ట్ శాను. మేము
అలాప్హారమును ఒక గదిలో తినాన్ము. బయటకు వచిచ్, అకక్డ రొచ్నాన్ము,
మరియు అకక్డ ఘనమైన చికాగో మినిషీట్రియల్ అసోసియేషన్ అకక్డయునన్ది.
నేను వారి చు ట్ శాను. పర్తిఒకక్ , డాకట్ర్ పి.హెచ్.డి అని, ఎల్.ఎల్.,

య్.యు.ఎస్.టి., అని అలాటి వాటితో ననున్ వారు పరిచయము చేసుకొనాన్రు.
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వారు ముగించేవరకు, నేను సరిగాగ్ అకక్డ రొచ్ని వారి మాటలు వినాన్ను.
సోదరుడు కార్ల్ సన్ నిలబడి, “పెదద్మనుషులారా,” అనాన్డు…
337 మీ అందరికీ హేంక్ కార్ల్ సన్ తెలుసు. అకక్డ, అతనిని అడగండి.
బాగుంది, ఇపుప్డే మీరు దానిని టేపు మీద కలిగియునాన్రు. మీరు టేపును
కొనగోరినటల్యితే, అది ఇకక్డయునన్ది. పిలల్లు దానిని కలిగియునాన్రు.
338 అతడనాన్డు, “పెదద్ మనుషులారా,” “తరువాత, నేను మీకు సోదరుడు
బెన్ హాంను పరిచయము చేసాత్ను.” “మీరంద , ఆయన యొకక్ సిదాధ్ంతముతో
విభేదించవచుచ్, కాని ననున్ ఒక విషయమును చెపప్నివవ్ండి, అని అనాన్డు.

డు రోజుల కితము మేము ఒక సథ్లములో రొచ్నాన్ము, మరియు ఈ
ఉదయమున సంభవించే సమసత్మును ఆయన చెపప్కపోతే, నేను ఇకక్డ నిలబడి
యుండేవాడను కాదు. మీరంద ఆయన సిదాధ్ంతము మీద పర్శిన్ంచుటకు
నిశచ్యించుకొని యునాన్రని అతడు నాతో చెపాప్డు. మరియు నేను ఆ ఇతర
సథ్లమును కానిస్ల్ చేసి, ఇకక్డ యుంటానని అతడు నాతో చెపాప్డు. కచిచ్తముగా
డాకట్ర్. మెడ్ మరియు ఈ పర్జలు ఎలా రొచ్నియుంటారో అతడు నాకు
చెపాప్డు, మరియు వాళిళ్కక్డ అలాగే యునాన్రు.” అతడనాన్డు, “మీరు అతనితో
సమమ్తించకపోవచుచ్, కాని, నేను ఒకక్ సంగతి చెపుతాను, అదేమిటంటే అతడు
దేనిని ఆలోచిసాత్డో దానిని బటిట్ నిరభ్యముగా యుంటాడు.”

అతడనాన్డు, “ఇపుప్డు, బెన్ హాం సోదరుడా, నటిట్లుల్ నీదే.”
339 నేననాన్ను, “మనము పారంభించకముందు…” నేను ఈ ఉదయమున
నేను ఏమి చేశానో, దానిని చదువుతాను. “‘ఆ పరలోక దరశ్నమునకు నేను
అవిధేయుడను కాదు.’” నేననాన్ను, “ఇపుప్డు దీనిని మనము పరిషక్రిదాద్ము.
ఇపుప్డు, మీరందరు దైవతవ్పు పండితులైయునాన్రు; మరియు నేను, నాకై నేనుగా
ఇకక్డ నిలబడియునాన్ను.” నేననాన్ను, “అది ఆలాగైనటెల్తే, యేసు’ నామములో
బాపిత్సమ్ము మీద, మీరు ననున్ పర్శిన్ంచగోరుచునాన్ను. దానితో మొదట మనము
పారంభిదాద్ము. మీ మనుషులలో ఒకరు, నేను బోధించే దేనిమీదనైనా, మీ బైబిలు
తీసుకొని వచిచ్, ఇకక్డ నా పర్కక్న నిలబడండి.” “దేవుని వాకయ్ముతో నా పర్కక్న
నిలబడి, అది తపుప్ అని ని పించండి,” అనాన్ను. నేను వాళళ్ కొరకు కనిపెటాట్ను.
ఎవ ఏమీ మాటాల్డలేదు. నేననాన్ను, “మీలో కొందరు ఇకక్డకు వచిచ్, నా పర్కక్న
నిలబడండి.” “మీతోయునన్ సంగతి ఏంటి? అలాగైతే, నా పర్కక్న నిలబడుటకు
భయపడినటెల్తే నా వెనుక నిలబడండి.”
340 అది వారు భయపడునది నాకు కాదు; అది సరవ్శకిత్గల దేవుని తయై
యునాన్డు. అదేమనగా, వారికి తెలుసు, ఆయన ననున్ రమమ్ని ముందుగా
చెపిప్నటెల్తే…నేను తలంచిన దానికంటే సహితము వారు ఎంతో చురుకుగా
యునాన్రు. అకక్డ నిలబడుట కంటే ఎకుక్వ వారికి తెలుసు. హ-హ. మీకు
తెలుసు, మీరు ఆ సమయములలో యుండియునాన్రు. కాని వారు
దానిని చేయలేదు. విషయము ఏమిటి, అది ఎంతో గొపప్దైయునన్టెల్తే, అది
సతయ్మైయునన్దని డా వారికి తెలుసు?
341 నేను దానిని టేపు మీద యుంచాను, మరియు ఎకక్డైనా యుంచగలను;
ఏ సోదరుడితోనైనా, కైసత్వ విధానములో, నేను దానిని రిచ్ మాటాల్డుటకు
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సిదధ్ముగా యునాన్ను. నేను ఎవరితో వాదించను; కాని మీరు వచిచ్, వాకయ్ము
దావ్రా దానిని తపుప్ అని రుజువు చేయండి. ఇపుప్డు నీ పాఠయ్గర్ంథము దావ్రా
కాదు; డాకట్ర్ పలానా—పలానా, లేక పలానా—పలానా పరిశుదుధ్డు చెపాప్డు
అనుట కాదు. దేవుడు ఏమి చెపాప్డో నేను తెలుసుకొనగోరుదును. అదియే

లము. అది ఏమిటో నేను తెలుసుకోవాలి. వారు దానిని చేయలేకపోయారు.
342 డండి, ఇపుప్డు, అది ఏడు సవ్రముల కొరకు సమయమైయునన్ది.
అలాగైతే ఏడు సవ్రములకు అది సమయమైయునన్ది, అపుప్డు పర్కటన 10
బయలుపరచ్బడుతుంది, అపుప్డు ఆ గర్ంథము ముగించబడుతుంది. ఇపుప్డు
గమనించండి, వినండి.
343 ఇపుప్డు, నేను ఎకుక్వ సమయము మిముమ్ను ఉంచను. ఇకక్డ మిముమ్లను
నేను అలసిపోయినటుల్ చేయుచునాన్ను. ఇపుప్డు ఇరవై నిముషములు తకుక్వ
పదిగంటలైనది. [సంఘము, “లేదు. ముందుకు సాగండి!” అనాన్రు.—
సంపా.] ఇపుప్డు, జాగర్తత్గా వినండి. మీరు నిలబడి, మీ సథ్లములను
మారుచ్కొనుచునాన్రని నాకు తెలుసు. సంఘము రిత్గా సిదధ్మైనటెల్తే, ఆ
పర్కారము, మనము ఇరుకుగా తిమిమ్రి పటిట్నటుల్ యుండవలసిన పనిలేదు.
అపుప్డు ఒక దినమంతా మనము బోధించుటకు తీసుకొనవచుచ్ను.
344 ఇపుప్డు, గమనించండి. ఇపుప్డు డండి. ఏడు సవ్రములు, ఏడు
ఉరుములై పేలినవి.

దేవా, మాకు సహాయము చేయుము. నేను తపుప్యై యునన్టెల్తే, పర్భువా,
ననున్ కష్మించుము.
345 నేను మిముమ్ను పర్శన్ అడుగుచునాన్ను. ఈ శబద్ము మోగినపుడు, అది
ఉరుముతో పేలినది. మీరు గమనించారా, అదే, ఏడు సంఘ కాలములను
వెంబడించవలసిన ఏడు ముదర్లు; మొదటి ముదర్ విపప్బడినపుడు, అకక్డ ఒక
ఉరుము ఉనన్ది? గర్ంథములోని మొదటి ముదర్ తెరవబడినపుడు, అకక్డ ఒక
ఉరుము ఉనన్ది, గర్ంథము బయట యునన్ మొదటి ముదర్, అదే మారగ్ములో
విపప్బడదా? [సమాజము “ఆమేన్,” చెపిప్ంది.—సంపా.] దేవుడు తన పర్ణాళికను
మారచ్డు. పర్కటన 6వ అధాయ్యము వైపు తిరుగుదాము.

ఆ గొఱెఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను
డగా ఆ నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుము వంటి

సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని.
346 ఇపుప్డు, అకక్డ మరొక ఉరుము ఎనన్ లేదు. “ఏడవ ముదర్
విపప్బడినపుడు, పరలోకమందు ఇంచుమించు అరగంటసేపు నిశశ్బద్ముగా
వుండెను.” కాని మొదటి ముదర్ విపప్బడినపుడు, అకక్డ ఒక ఉరుము
పేలియునన్ది.
347 ఓ, సంఘమా, అది కావచుచ్నా? మనము అంతే రములో యునాన్మా?
సేన్హితులారా, ఆలోచించండి. బహుశా. అది కాదని నా నిరీకష్ణ. కాని
అదియైయునన్టెల్తే? ఉరుము ఏమైయునన్ది? దేవుని ముందు తెరువబడియునన్
బైబిలు ముందు, నేను అబదధ్మాడుట లేదు. పేలుడు, మిని కదిలించి వేసింది!
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348 బైబిలులోని ఏడు ముదర్లలో ఒకటి తెరవబడినపుడు, అది ఒకటి సరిగా
ముందుకు వచిచ్ంది, కాని ఒక ఉరుము సమసత్మును కదిలించింది, ఒక ఉరుము.
అలాగైతే, ఆ వెనుక యునన్ ముదర్లు తెరవబడినటెల్తే, అది డా ఒక ఉరుముగా
యుండదా? నాకు తెలియదు. నేను చెపప్లేను.
349 అకక్డ ఒక ఉరుమునన్ది, మొదటి ముదర్, మరియు ఒక ముదర్ ఉరుమై
యునన్ది. ఆ సమయమలో ర తెరవబడింది. మరియు ర పెంతెకొసుత్ నొదద్,
నిజానికి ఊదబడింది. నేను దానిలోనికి వెళళ్ను.
350 ఇపుప్డు, దరశ్నము లేఖనానుసారమైనదైతే; నేను మాటాల్డుచునన్ దరశ్నము,
గత శనివారము నేను సినది. ఇపుప్డు, అది ఒక వారము కితము. ఇపుప్డు
గురుత్ంచుకోండి, ఇకక్డ, ఒక దరశ్నము లేఖనానుసారమైనదైతే, అది తపప్క
లేఖనము దావ్రా అనువదించబడాలి, లేక అదే లేఖనము యొకక్ కొనసాగింపై
యుండాలి. [సోదరుడు బెన్ హాం ఆగియునాన్డు—సంపా.] నేను కొంచెము
ఆగాను, ఆ పర్కారము అది లోపల నానుతుంది.
351 నేను సియునన్ది, అది ఏమైయునన్ది, నాకు తెలియదు, కాని నేను
మరణమగునటుల్ భయపడుతునాన్ను. మనము వయ్రధ్ము చేసియునాన్మా?
మనము అంతములో యునాన్మా? గురుత్ంచుకోండి, ఇది సంభవించినపుప్డు,
ఈ త చెపిప్ంది, “ఇక సమయము ఎంతమాతర్ము ఉండదని,” అతడు
ఒటుట్ పెటుట్కొనాన్డు. దీనిని మనము నిజముగా గర్హించామా అని నేను
ఆశచ్రయ్పడతాను.
352 నీవంటావు, “బాగుంది, అది పేలుడు వలె కనబడుచునన్ది…” సోదరుడా,
మీరు అనుకొనని ఘడియలో ఆయన వచుచ్ను. నీవు నీ చివరిసారి దానిని
వింటావు.
353 ఇపుప్డు, అది తేటగా యునన్దా? మొదటి ముదర్ విపప్బడినపుప్డు, ఆ
గర్ంథము లోపల యునన్ ముదర్లు, ఈ మరమ్ములు ముందుకు ధవ్నించినవి:
నీతీకరణము, శుదీధ్కరణము, రోమన్ కాథలిక్ సంఘము, పొటసెట్ంటులు! వారి
యొకక్ చినన్ చినన్ యుదధ్ములు దేవుని వాకయ్ములో ఈ వదులుగాయునన్
చివరలను మిగిలిచ్నవి, ఇపుప్డు ఏడవ త వచిచ్, వాటనిన్టిని పోగు చేసి
వివరిసాత్డు. డండి? తరువాత అతడు ముగిసాత్డు, ఏడు ఉరుములు
బయటకు ధవ్నించును.
354 యోహాను వాయుటకు పారంభించాడు, “దానిని వాయవదుద్,
ముదించుము,” అని చెపప్బడింది.
355 ఆ గర్ంథము లోపల యునన్ ముదర్లలోని, “మొదటి ముదర్ విపప్బడింది,” అది
ఉరుముతో తెరవబడింది. హ!
356 అది లేఖనమై యునన్టెల్తే, అది కేవలము…ఏ లేఖనమైనా…ఏదైనా అది
బైబిలుగా యుండవలసియునన్ది…
357 అకక్డ ఒక “శుదిధ్ చేయు సథ్లము” యునన్దని, అలాటి వాటిని నీవు నాకు
చెపప్లేవు. దానిని బలపరిచే ఏ లేఖనము బైబిలులో లేదు. మకాక్బీయుల
గర్ంథమని, అలాటివి నీవు నాకు చెపప్లేవు, అవి పరవాలేదు…“మరియు
దానియేలు నాలగ్వ గర్ంథములో, అకక్డ త అతని తలను లాగి, కింద రోచ్
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పెటిట్ందని,” అలాటిది బైబిలులో ఎనన్ సంభవించి యుండలేదు. అకక్డ,
“నజరేయుడైన యేసు ఒక చినన్ పిటట్ను మటిట్తో చేసి, దానికి కాళుళ్ పెటిట్, ‘అయోయ్!
చినన్ పకిష్ ఎగిరిపో,’” అనేది అది బుదిధ్హీనత. దానిని బలపరుచ్టకు బైబిలులో
అకక్డ ఏమియును లేదు. కాబటిట్ అది వెరిగా చేయలేదు. అనువాదకులు ఏ
సిదాధ్ంతములు, వెరితనమును కనీసము దానికి కలుపకుండా యుండునటుల్
దేవుడు సియునాన్డు. వారు మంచి పర్జలే, మకాక్బి సోదరులు. వారు
అంతమటుట్కే యైయునాన్రు. వాళుళ్ మంచి వారు కాదని నేను అనను. కాని
అది లేఖనానుసారమైనది కాదు.
358 అది యేసుకీసుత్ యొకక్ సం రణ్మైన పర్తయ్కష్తయై యునన్ది. “దానికి
ఏదియు చేరచ్ డదు లేక దాని నుండి ఏదియు తీసివేయ డదు.” ఆలాగున
మనము దానిని అకక్డ యుంచినటెల్తే, అది మిగిలిన లేఖనము లనిన్టితో
పనిచెయయ్దు. అకక్డ బైబిలులో అరవై ఆరు గర్ంథములునన్వి, దానిలో ఒకక్మాట
ఇతర మాటలతో విభేదించదు.
359 అలాగైతే, ఈ రలు ధవ్నించుటకు లేక ఏడు ఉరుములు ముందుకు
రాబోవుచునన్వాటికి, మరమ్ములకు, చివరి ముదర్లకు అది కొనసాగింపై యునన్ది,
అది మిగిలిన లేఖనముతో పోలచ్బడి, సం రిత్ చేయవలసియునన్ది. వాటిలో
మొదటిది, ఉరుము వంటి పేలుడుతో తెరవబడియునన్టెల్తే, ఆ గర్ంథమే
వెనుక యునన్, రెండవది డా ఆలాగునే యుంటుంది. ఏమి సంభవిసుత్ందో
గమనించండి. ఒక దరశ్నము లేఖనానుసారముగా యునన్టెల్తే, అది తపప్క
లేఖనము దావ్రా అనువదించబడవలసియునన్ది, లేక అదే లేఖనము యొకక్
ఒక కొనసాగింపై యుండాలి.
360 గమనించండి, పర్కటన 3 మరియు 4 అధాయ్యములు, “ఏడు ఉరుములు.”
ఏడు ఉరుములు, తరువాత గమనించండి. 3 మరియు 4, తరువాత (ఏమిటి?)
బలిషుఠ్డైన త నుండి ఒటుట్, అదే “కాలము సమాపత్మైనది.” ఈ ఉరుములు,
మీరు డండి, వాటి సవ్రములను ముందుకు తెచిచ్నవి, అపుప్డు త…
361 దానిని కొంచెము ఆలోచించండి! “ఒక త, మేఘమును ధరించుకొని
ఉండెను, మరియు ఇందర్ధనుసుస్ ఆయన తల మీద యుండెను.” ఎందుచేత,
నీకు తెలుసా, అది ఎవరో. “ఒక పాదము సముదర్ము మీదను, మరొక పాదము

మి మీదను మోపి, ఆ త తన కుడి చెయియ్ ఆకాశము తటుట్ ఎతిత్, ఒటుట్
పెటుట్కొనినపుప్డు, ‘ఏడు ఉరుములు వాటి వాటి సవ్రములను పలికెను,’ అదే ‘ఇక
సమయము ఎంతమాతర్మును ఉండదు.’”
362 దేవుని మరమ్ముల యొకక్ పరిచరయ్ ముగించబడినటెల్తే, ఆ ఏడు మరమ్ములు
ముందుకు వసుత్నన్టెల్తే ఏమిటి? ఒక దీనమైన, చినన్ మనవంటి సంఘమునకు,
సరవ్ శకిత్గల దేవుడు వచిచ్, తన పర్జల యొకక్ దయనీయమైన సిథ్తిని
గౌరవించాడు! నీవంటావు, “ఏమిటి? నేను ఆలాగున తలంచను.” అది ఆలాగున
యుండకపోవచుచ్. కాని అది ఆలాగున యునన్టెల్తే? అపుప్డు, సమయము
ముగిసిపోయినది. దానిని నీవు యోచిసాత్వా? తీవర్ముగా యుండండి. అది నీవు
తలంచుట కంటే ఆలసయ్మవుతుంది.
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363 అదిగో ఆ వెనుక, ఈ నకష్తర్ములు వాటి రాశిలోనికి డియునన్వి! ఆ త
వచిచ్ అనాన్డు, “యోహాను వచిచ్ పాత నిబంధనను చుటిట్వేసి, కీసుత్ను ముందుకు
పరిచయము చేసినటుల్గా, ఒక వరత్మానము విడిగాయునన్ చివరలను చుటిట్వేసి,
ఆయన రాకడకు ముందు, చివరి దినముల యొకక్ వరత్మానము మెసీస్యాను
పరిచయము చేసుత్ంది.”
364 గమనించండి, ఆ బలిషుఠ్డైన త, “సమయము ఇక ఎంతమాతర్ము
ఉండదు,” అని ఒటుట్పెటుట్కొని పర్మాణము చేశాడు.
365 ఇపుప్డు, నేను మిముమ్ను ఎకుక్వ సమయము ఉంచను. ఒకక్ నిముషము,
దీనిని కొంచెము ఆలోచించండి.
366 ఇపుప్డు వినండి. ఈ త పరలోకము నుండి దిగి వచిచ్యునాన్డు.

డండి? ఈ ఇతర ఏడు సంఘకాలము తలు, సంబంధమైన
తలు. కాని ఈ త…వరత్మానమంతయు ముగించబడింది; ఏడవ త

మొతత్మును చుటిట్వేసింది. మరియు ఈ త మి మీదకు వచుచ్టలేదు;
ఇతర సంఘ కాలముల వరత్మానికుల వలె అతడు మనిషి కాదు; ఇది
సమాపత్మైనది. కాని, ఈ త తరువాత పర్కటనను తెసుత్నాన్డు. ఒక త
అనగా, “వరత్మానికుడు.” ఆయన అగిన్ వలె వెలుగును ధరించి పరలోకము
నుండి, మేఘములో దిగివసుత్నాన్డు, ఒక ఇందర్ధనుసుస్ ఆయన తలమీద
యుండెను. ఇందర్ధనుసుస్ ఒక నిబంధనయై యునన్ది. అది కీసుత్, “ఒక
పాదమును మిమీద, మరొక పాదమును సముదర్ము మీద మోపి, ‘ఇక
సమయముండదని,’ ఒటుట్పెటుట్కొనాన్డు.”

అయయ్లారా, మనము ఎకక్డ యునాన్ము? దీనిని రిచ్ ఇదంతా ఏమిటి?
నేను మిముమ్ను అడుగుచునాన్ను.
367 ఇతర తలు, వరత్మానికులైన సంబంధమైన మనుషులు. కాని ఈ

త…ఈ మాటలు చెపిప్నది, “లవొదికయలోయునన్ సంఘపు తకు,”
“ఎఫెసులో యునన్ సంఘపు తకు,” వీళుళ్ సంబంధమైన వరత్మానికులు;
సంఘమునకు డండి, మనుషులు, వరత్మానికులు, పర్వకత్లైయునాన్రు.
368 కాని, ఈ త మి మీద నుండి రాలేదు. ఆయన పరలోకము
నుండి వచాచ్డు, కారణమేమనగా మరమ్మంత సమాపత్మైనది. మరమ్ము
సమాపత్మైనపుడు, ఆ త, “ఇక సమయముండదని,” అనాన్డు, మరియు ఏడు
ఉరుములు, వాటి సవ్రములను బయటకు పలికినవి.
369 ఎతత్బడు విశావ్సములో పర్వేశించుటకు, అది ఏదో మనము
ఎరుగవలసినదైయునన్టెల్తే? అదేనా? మనము పరుగెతుత్దామా, గోడలపై
గంతులు వేదాద్మా? ఏదో సంభవించుటకు సమయమైయునన్టెల్తే, ఈ పాత,
చెరుపబడిన, రమైన దేహములు మారుప్ చెందబోవుచునన్వా? నేను దానిని

చుటకు జీవించగలనా, ఓ, దేవా? అది నేను చుటకు ఎంతో దగగ్రగా
యునన్ది? ఇదేనా ఆ తరము? అయయ్లారా, నా సోదరులారా, అది ఎంత
సమయము అయింది? మనమున ఎకక్డ యునాన్ము?
370 మనము ఏ దినమున జీవించుచునాన్మో, డటానికి, గడియారమైన
కాలెండర్ ను దాద్ము. ఇశాయేలు పాలసీత్నాలోని, ఆమె యొకక్ జనమ్ మిలో
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యునన్ది. ధవ్జము, దావీదు యొకక్ ఆరు మొనల నకష్తర్పు జెండా (రెండు
వేల సంవతస్రముల కితము, అవును, దరిదాపుగా రెండువేల ఐదు వందల
సంవతస్రముల కితము) అతి పాచీనమైన జెండా ఎగురుచునన్ది. ఇశాయేలు
తిరిగి తన జనమ్ మిలో యునన్ది. “అం రపు చెటుట్ చిగురించినపుడు,
ఇవనిన్యు నెరవేరువరకు, ఈ తరము గతించదు.”

దేశములు బర్దద్లగుచునన్వి, ఇశాయేలు మేలొక్నుచునన్ది,
పర్వకత్లు ముందుగా చెపిప్న చనలు;
హింసతో భీతులు చుటుట్ముటట్బడాడ్యి, అనుయ్ల దినములు

లెకిక్ంచబడినవి;
“ఓ విడువబడినదానా, నీ యజమానుని యొదద్కు

తిరిగిరముమ్.”
విమోచనా ఘడియ సమీపమైనది,
మనుషుల హృదయములు భీతితో ఆగిపోవుచునన్వి;
ఆతమ్తో నింపబడుము, మీ దీపములు తేటగా

చకక్పెటుట్ము,
పైకి డుము, మీ విమోచన సమీపమైయునన్ది!
అబదధ్ పర్వకత్లు అబదధ్మాడు ,
యేసుకీసుత్ మన దేవుడై యునాన్డనన్ దేవుని సతయ్మును

వారు నిరాకరించుచునాన్రు.
అది సతయ్మైయునన్ది, నీకు తెలుసా! అవును.

అయితే అపొసత్లులు నడిచిన బాటలో నడువుము.
ఏలయనగా విమోచనా దినము సమీపమై యునన్ది,
మనుషుల హృదయములు భీతితో ఆగిపోవుచునన్వి;
ఆతమ్తో నింపబడుము, మీ దీపములు తేటగా

చకక్పెటుట్ము,
పైకి డుము, మీ విమోచన సమీపమైయునన్ది!

371 అది నీవు అనుకొనన్దానికంటె అతి సమీపమై యునన్ది. అది ననున్
భయపెటిట్ంది. ఓ, నేను తగినంతగా చేయలేదు. మనము ఎకక్డయునాన్ము?
372 “సమయము ఇక ఎంతమాతర్ము ఉండదు.” సమయము సమాపత్మైనదని
ఆయన పర్కటిసాత్డు. ఏమి సంభవిసుత్ంది? ఏమి సంభవిసుత్ంది? సోదరులారా,
అది ఆలాగునే యునన్దా? తీవర్ముగా ఆలోచించండి. అది ఆలాగున యునన్టెల్తే,
అపుప్డు ఏడు ఉరుముల చేత పిరమిడ్ కపుప్ వేయబడుతుంది.
373 మీకు పిరమిడ్ వరత్మానము గురుత్నన్దా? అది తలరాయియై యునన్ది.
అది ఏమి చేసింది? మనము విశావ్సమునకు కలిపినపుడు, పరిశుదాధ్తుమ్డు ఆ
వయ్కిత్కి కపుప్ వేసి ముదిసాత్డు; నీతి, దైవభకిత్, విశావ్సము, మొదలగునవి, ఏడు
విషయములు మనము పొందువరకు, దానికి కలుపుచునే యుండాలి. మరియు
ఏడవది పేమయై యునన్ది, అది దేవుడై యునాన్డు. ఆ పర్కారమే ఆయన ఒక
వయ్కిత్ని తయారు చేసాత్డు, మరియు అతనికి కపుప్ పెటిట్, పరిశుదాధ్తమ్తో అతనిని
ముదిసాత్డు.
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374 అపుప్డు, అది ఆలాగునన్టెల్తే, ఆయన ఏడు సంఘకాలములను
కలిగియునాన్డు, వెనుకకు తెచుచ్టకు, దానికొరకు పోరాడిన, ఏడు మరమ్ములు
ధవ్నించుటను ఆయన కలిగియునాన్డు. మరియు ఇపుప్డు తలరాయి వచిచ్,
సంఘమునకు కపుప్ వేసుత్ంది. సోదరులారా, ఉరుముల భావము అదేనా?
అయాయ్లారా, మనము ఎకక్డ యునాన్ము?
375 ని, నేను నీ కలను తీసుకొంటాను. డు, నియర్, ఎనన్డైనా పిరమిడ్
వరత్మానము బోధించుటకు ఎనోన్ నెలల ముందు, ఈ కలను అతడు శాడు.

నీవంటావు, “ఒక కల విషయము ఏమిటి?”
376 నెబుకదెన్జరు కనన్ కలను, దానియేలు అనువదించాడు, అనుయ్ల కాలము
యొకక్ పారంభము మరియు దాని అంతమును రిచ్ చెపాప్డు. అది
కచిచ్తముగా ఆ విధముగానే జరిగింది. ఒకక్ రవవ్ తపిప్పోలేదు.
377 మీరు గమనించారా? ఆ చేవాత రాళళ్పై యునన్ది…నేను దానిని వారి కొరకు
అనువదిసుత్నాన్ను. వారు ఉపొప్ంగిపోయారు. అది, “దేవుని యొకక్ మరమ్మై,”
యునన్ది, ఎనోన్ యేండుల్గా అది అరథ్ము కాకుండెను. అది అదియేనా?
378 అపుప్డు గమనించండి. ఒక మరమ్మైన మారగ్ములో, గాలిలో నుండి
ఒక పదునైన పరికరమును మేము పటుట్కొనాన్ము, అది దాని పైభాగమును
తెరచింది. మరియు అకక్డ తెలల్ని బండరాయి యునన్ది, కాని అది అనువాదము
చేయబడలేదు. దానిమీద ఏ అకష్రములు లేవు. నేను దానిని అనువదించలేదు,

నియర్. నేను దానివైపు సి, “దీనిని డండి,” అని సోదరులతో అనాన్ను,
మరియు అది ఈ రాతి నెరవేరింది.
379 వాళుళ్ దానిని చదువుచుండగా, నేను పశిచ్మానికి జారుకొనాన్ను.
దేనికొరకు? బహుశా దాని శిఖరము మీద వాయబడిన అనువాదమును
గర్హించటానికి. అది అదియేనా?
380 ఆ పేలుడు, మొనన్టి ఉదయమున, ఈ కటట్డము అంత ఎతుత్గా, ఆ

తల స హములోనికి, తినన్గా ననున్ గాలిలోనికి ఎతిత్వేసింది, ఏడు
తలు పిరమిడ్ ఆకారములో యునన్వి. ముందుకు రాబోవుచునన్ ఉరుములు

అవియేనా? అదే కావచాచ్?
381 అతని యొకక్ కల పర్కారము, ఇదంత అనువదించబడింది. దేవుని
యొకక్ వాకయ్ము పర్కారము, ఏడవ త, ఏడవ వరత్మానమును సమాపత్ము
చేసాత్డు, తరువాత ఏడు ఉరుములు. తలరాయి దానిపైకి దొరిల్ంచబడటము
అతడు శాడు.
382 అదే, ఏడు ముదర్లు బయలుపరచ్బడవలెనని అనేకమందికి తెలియదు.
పర్కటన మీద నేను అనేకమంది గర్ంథములు చదివాను, దానిమీద వారు ఎనన్
మాటాల్డుటను నేను వినలేదు. వారు దానిని దాటివెళాళ్రు. కాని అది ఇకక్డ
యునన్దని నేను మీకు చెపాప్ను.
383 అది ఏమైయునన్దో నాకు తెలియదు. అది అదియేనా? దేవా, మాపటల్
కనికరము పుము! అది ఆలాగుయైయునన్టెల్తే, మనము తీవర్మైన ఘడియలో



అయాయ్, ఇదేనా అంతమునకు చన? 59
యునాన్ము. ఇపుప్డు, ఒకక్ నిముషము, డండి. అది ఆలాగున యైయునన్టెల్తే,
ఈ రాళళ్ మీద వాయబడియునన్ మరమ్ము సమాపత్ము చేయబడింది.
384 దానికి ఒక కలను ఇవవ్గలిగే, దైవభకిత్గల పర్జల మధయ్ సంఘములో నేను

రొచ్నన్ందుకు సంతోషిసాత్ను. నియర్ జాకస్న్ సంఘమునకు, సోదరుడు
నెవిల్ సంఘమునకు, ఈ సంఘములో రొచ్ండియునన్ పర్జలకు, నేను దీనిని
పరిచయము చేసుత్నన్ందుకు సంతోషిసాత్ను, మరియు బైబిలు చెపిప్ంది, “అంతయ్
దినములలో వారు కలలు కంటారు.” మరియు అది ఇకక్డ యునన్ది. దాని వైపు

డండి, అది వాకయ్ముతో పోలచ్బడుచునన్ది.
385 దానిని రిచ్ నాకు ఏమీ తెలియదు, ఒక పేలుడు సంభవించింది,
మరియు ఏడుగురు తలు నితయ్తవ్ము నుండి ఇకక్డకు వచాచ్రు. నేననాన్ను,
“పర్భువా, నీవు ననున్ ఏమి చేయమంటావు?” అది చెపప్బడలేదు. నేను వెళిళ్,
మొదటగా కనుగొనాలి. నాకు తెలియదు. అది కనీసము అదియై యుండలేదు.
నాకు తెలియదు. నేను కేవలము చెపుతునాన్ను, “అది అదేయై యునన్టెల్తే?”
అది లేఖనానుసారమైనటెల్తే, అది దానికి దగగ్రగా ధవ్నిసుత్ంది. నీవు ఆలాగు
అనుకొనవా? [సమాజము “ఆమేన్,” చెపిప్ంది.—సంపా.]
386 డండి, తరువాత, తలరాయి అనువదించబడలేదు. డండి?
“పశిచ్మానికి వెళిళ్, తిరిగి వచాచ్ను.” లేక, ఈ ఏడుగురు తలు, ఒక రాశిగా
నా యొదద్కు వచిచ్నవి, ఇది అదియేనా?
387 మరియు పునరుతాథ్న దినమున నేను మిముమ్ను కలుసుకొనన్పుప్డు, నేను
అబదధ్మాడలేదని, మీరు సాత్రు; దేవుడే, నా నాయ్యాధిపతి.
388 లేక, మొనన్టి దినమున నేను మాటాల్డినది, రెండవ ముమమ్రము ఇదియేనా?
అది ఏదో సంఘములో నుండి వచుచ్నది యైయునన్దా? నాకు తెలియదు. నేను
దాని మీద కొంచెము ఉండవచుచ్, కాని నేను ముందుకు వెళతాను.
389 అది అదియే కావచాచ్, బలమైన ఉరుము, లేక ఏడవ త ఏడులో,
ఒక టమిగా, ఏడవ కాలపరిమితి టమిగా, వాటి యొకక్ పిరమిడ్, ఒక

పములో ( డు ఇటు, మరియు పైన ఒకటి యునన్ది), వారు నితయ్తవ్ము
నుండి, రాలి పడాడ్రు? అది అదియేయై యుంటుందా?
390 ఇదేనా ఏడు ఉరుముల యొకక్ మరమ్ము, అది తలరాయిని వెనుకకు
తెసుత్ందా? మీకు తెలుసా, పిరమిడ్ ఎనన్ కపుప్ వేయబడలేదు. తలరాయి
ఇంక రావలసియునన్ది. అది నిరాకరించబడింది. సహోదరీ, సహోదరులారా,
అది అదియేనా?
391 లేక, డు, నాలుగు సంవతస్రముల కితము, ఆయన చెపిప్న డవ
ఈడుప్ ఇదేనా?
392 మొదటి ఈడుప్, మీకు గురుత్నన్దా, ఏమి సంభివించిందో? నేను దానిని
వివరించుటకు పర్యతన్ము చేశాను. ఆయననాన్డు, “దానిని చేయవదుద్.”
393 రెండవ ఈడుప్, ఆయననాన్డు, “దానిని పర్యతన్ము చేయవదుద్.” ఎలాగో,
నేను వెనకిక్ లాగుకొనాన్ను. మీకు గురుత్నన్దా? [సమాజము “అవును,” అని
చెపిప్ంది.—సంపా.] అందరికీ గురుత్నన్ది. అది టేపు మీద సమాపత్మై యునన్ది.
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394 తరువాత ఆయన అనాన్డు, “అకక్డ ఒక డవ ఈడుప్ వచుచ్చునన్ది,
కాని దానిని వివరించుటకు పర్యతన్ము చేయవదుద్.” డండి, ఈ రాతి, నేను
దానిని ఎలా సమీపించానో? నాకు తెలియదు. కాని, నేను నా సంఘమునకు
ఏదో చెపుప్టకు బాధుయ్డనై కటుట్బడియునాన్ను. మీరు మీ సొంత ముగింపును
లాగుకోండి.
395 ఇపుప్డు, ఇది తెరవబడు మరమ్ముగా వుండి, కీసుత్ను, మరియు
సంఘమునకు ఒక శకిత్ని తెసుత్ందా? డండి? మనము ఇదివరకే…
396 మారుమనసుస్ను మనము నముమ్తాము, యేసుకీసుత్ నామములో
బాపిత్సమ్ము పొందుటను. పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుటను మనము నముమ్తాము.
ఆదిమ సంఘము కలిగియునన్ అదుభ్తములను, చక కియలను,
మహాతాక్రయ్ములను మనము కలిగియునాన్ము. నిజానికి, అపొసత్లుల
కారయ్ములలో వాయబడిన వాటికంటే ఎకుక్వ, ఈ చినన్ మంద మధయ్లో, ఈ అతి
చినన్ దీనమైన పరిచరయ్లో మన గుంపు మధయ్లో జరిగించబడాడ్యి. పర్పంచమంతా
సంగతి ఏమిటి? డండి? అదేవిధమైన కారయ్ములు, అపొసత్లుల కారయ్ముల
గర్ంథములో వాయబడిన వాటికంటే ఎకుక్వ, ఇకక్డ వాయబడియునన్వి!
మృతులు సజీవులుగా లేపబడుట! గురుత్ంచుకోండి, యేసుకీసుత్ దావ్రా, ముగుగ్రు
చనిపోయినవారు లేపబడాడ్రు. వైదుయ్లు ధృవీకరించినటుల్, మనము ఐదుగురు
మృతులు లేపబడుటను కలిగియునాన్ము. డండి?
397 “నేను చేయు కియలు కంటే ఎకుక్వ, మీరును చేసాత్రు,” అని కింగ్ జేమ్స్
అనువాదము చెపుతుంది, “గొపప్వి,” అని, కాని మనము వాటికంటే గొపప్వి
చేయలేము. కాని వాటి కంటే ఎకుక్వ చేసాత్ము! అపుప్డు, ఆయన ఒకే వయ్కిత్లో
యునాన్డు; ఇపుప్డు ఆయన మొతత్ము సంఘములో యునాన్డు. డండి?
“వీటికంటే మీరు ఎకుక్వ చేసాత్రు, కారణమేమనగా నేను నా తండి యొదద్కు
వెళుళ్చునాన్ను.”
398 ఒకవేళ ఇది డవ ఈడుప్ అయినటల్యితే, అపుప్డు అకక్డ గొపప్ పరిచరయ్
ఉండవచుచ్. నాకు తెలియదు. నేను చెపప్లేను. నాకు తెలియదు.
399 గమనించండి. డవ ఈడుప్, ఒకక్ నిముషము, దాని మీద మనము
ఆగుదాము. దరశ్నములో, మొదటి ఎగురుటలో అవి చినన్ వరత్మానికులైన
పకుష్లై యునన్వి; అకక్డే మనము మొదటిగా పారంభించాము. ఒక వయ్కిత్ యొకక్
హసత్మును, తీసుకొనుట నుండి అది ఎదిగియునన్ది.
400 ఆయన నాకు ఏమి చెపాప్డో, మీకు గురుత్నన్దా? “నీవు యథారథ్ముగా
వునన్టెల్తే, నీవు వారి యొకక్ హృదయ రహసయ్ములనే ఎరుగుట నెరవేరుతుంది.”
దానిని ఇకక్డ దేశమంతటి గుండా పర్కటన చేయుట ఎంతమందికి గురుత్నన్ది?
[సమాజము “ఆమేన్,” చెపాప్రు.—సంపా.] అది సంభవించియునన్దా?
[“ఆమేన్.”] కచిచ్తముగా. తరువాత అనాన్డు, “భయపడవదుద్. నేను నీతో
ఉంటాను.” డండి? అది ముందుకు వెళుతుంది.
401 ఇపుప్డు, మొదటి ఈడుప్, చినన్ చినన్ పకుష్లు; వాటి పలాయనములు.
అవి కాలమును కలుసుకొనుటకు పర్భువు యొకక్ రాకడను కలుసుకొనుటకు
వెళిళ్యునన్వి; మొదటి వరత్మానము.
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402 రెండవసారి, హృదయ రహసయ్ములు. ఒక వయ్కిత్ యొకక్ హసత్మును తీసుకొని,
అకక్డ నిలబడి, వాళుళ్ ఏమి కలిగియునాన్రో చెపప్టం; తరువాతసారి, వారి యొకక్
పాపములను బయలుపరిచ్, వారు ఏమి చేయాలో చెపిప్ంది. అది నిజమేనా?
[సమాజము “ఆమేన్,” చెపిప్ంది.—సంపా.] తరువాత, అది పరి రణ్ముగా,
సరిగాగ్ దేవుడు చెపిప్నటుల్గా నెరవేరింది. మీరు దానికి సాకుష్లైయునాన్రు, ఆ
పర్కారమే పర్పంచము, ఆ పర్కారమే సంఘము దానికి సాకుష్లైయునాన్రు.
403 నేను, “నేను పర్భువు తను సినపుడు, అది ఒక పచచ్గా మండుచునన్
అగిన్వలె యునన్ది,” అని చెపిప్నపుడు, పర్జలు నవివ్, “బిలీల్, నీవు పర్కక్గా వెళుళ్,”
అనాన్రు. కెమేరా యొకక్ యాంతిక నేతర్ము దానిని ఫోటో తీసియునన్ది.
నేను అబదధ్మాడుటలేదు. నేను సతయ్మును చెపుప్చునాన్ను: దేవుడు దానిని
రుజువు చేసాత్డు.
404 నేననాన్ను, “చీకటి ఆవరించియునన్ది; అది మరణము, నలల్గాయునన్ది.
మరియు ఇది తెలల్గా యునన్ది. ఒకటి జీవము, మరొకటి మరణమైయునన్ది.” అది
అకక్డ వెనుక చితర్ములో యునన్ది.
405 జార్జ్. జె. లేసి చెపిప్యునన్టుల్గా, “కెమెరా యొకక్ యాంతిక నేతర్ము మనసత్తవ్
శాసత్మును ఫోటో తీయలేదు.” మీరు ననున్ వెంబడిసుత్నాన్రా? [సమాజము
“ఆమేన్,” చెపిప్ంది.—సంపా.]
406 గమనించండి, మొదటి చినన్ పలాయనము; చేయి. రెండవది ఇంకా పెదద్గా
తెలల్గాయునన్ది, పావురములు; పరిశుదాధ్తుమ్డు హృదయ రహసయ్ములను
బయలుపరుచ్చునాన్డు. మరియు డవ పలాయనము తలైయునాన్రు
(పకుష్లు కాదు), తలు; అది అంతయ్కాలమైయునన్ది, దానిది అంతవరకే.
సోదరులారా, ఇదేనా ఆ సమయము? ఇదేనా ఆ సమయము?
407 ఇపుప్డు, జాగర్తత్గా వినండి, దీనిని తపుప్గా అనువదించవదుద్. నేను
మిముమ్లను ఒకటి అడుగగోరుచునాన్ను.
408 ఒకక్ నిముషము మనము వెనకుక్ వెళదాము. అది సతయ్మని సంఘమునకు
తెలుసు. అది సతయ్మని శాసీత్య పర్పంచమునకు తెలుసు. ఈ రాతి ఆ పర్జలు
ఇకక్డ రొచ్నియునాన్రు, అనేకులు ఇంక జీవిసుత్నాన్రు. ఆ సవ్రము
మాటాల్డినపుడు, వారు ఆ నది యొదద్ నిలబడియునాన్రు, ఆ సవ్రము ఈలాగు
చెపిప్ంది, “యోహాను మొదటి రాకడ వరత్మానముతో పంపబడియునన్టుల్గా,
ఆ పర్కారమే ఈ రెండవ వరత్మానము, రెండవ రాకడైయునన్ది.” గురుత్నన్దా?
[సమాజము “ఆమేన్,” చెపిప్ంది.—సంపా.]
409 అది ముగించబడినటెల్తే, యోహాను ఏమి చేశాడు? యోహానే ఇలా చెపాప్డు,
“ఇదిగో లోక పాపములను తీసివేయు దేవుని గొఱెఱ్పిలల్, అది ఆయనే.” నా
సోదరులారా, ఆ ఘడియే వచిచ్యునన్దా? అది వచిచ్నదని నేను చెపప్ను. నాకు
తెలియదు. కాని, నేను మిముమ్ను అడుగుచునాన్ను. మీరు ఆలోచించాలని
కోరతాను. లేక, ఇదేనా ఆ సమయము, మరలా అది, “ఇదిగో దేవుని గొఱెఱ్పిలల్?”
410 లేక, మలాకీ 4 యొకక్ కాలము, “పిలల్ల హృదయము తిరిగి తం ల యొకక్
విశావ్సమునకు తిరుగుటయా?” వాలిపోయి, దేవుని యొకక్ మరమ్ములను
అరథ్ము చేసుకొనలేకపోవుచునన్ సంఘమునకు, చివరకు అలాటి ఘనమైన
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కారయ్ములు చేయునటుల్, అది సంఘమునకు, ఒక పేలుడుగా యుంటుందా?
ఆ బలమైన పేలుడు ఊడిచ్వేయుటను వారు సినపుడు, బైబిలు దానిని
చేసుత్ందని, అది చెపిప్నటుల్గా, అది వారి హృదయములను తిరిగి తం లవైపు
తిపుప్తుందా? లేక, ఈ వరత్మానము, ఇది వరకే జరిగిపోయి, తపప్క అది
సంభవించియునన్దా? నాకు తెలియదు.
411 అయయ్లారా, ఇదేనా అంతము యొకక్ చనయా లేక ఇది సమాపత్మైన

చనయా? ఇది నాకు చాలా లేఖనానుసారముగా కనబడుచునన్ది. నాకు
తెలియదు. అకక్డ ఆ తలునన్వి. అకక్డ, ఒక ఉరుమువంటి పేలుడునన్ది,
అది మొతత్ం మిని కంపించి వేసింది. నేను సతయ్మును చెపుప్చునాన్నని
దేవునికి తెలుసు.
412 సరిగాగ్ గురుత్ంచుకోండి, ఏదో సంభవించుటకు నియమించబడియునన్ది.
అది ఏమిటో నాకు తెలియదు. కాని ఇది అదియేనా? నేను దీనిని చెపేప్
కారణమేమనగా, మిముమ్ను మీరు సిదధ్ము చేసుకోండి! మనము పారథ్న చేదాద్ము,
(ఎలా పారిథ్దాద్ము?) ఆయన విశావ్సుల సైనయ్ములో, మన సాథ్నము తీసుకొని,
మనలను మనము సిదధ్పరుచ్కొందాము, ఏలయనగా ఇది మీరు అనుకొనన్
దానికనాన్ తరువాత కావచుచ్.
413 నేను మీకు తెలుసు, నేను ఎరిగినంత వరకు, ఇంతవరకు, నేను ఎనన్
మీకు ఒక అబదధ్మును చెపప్లేదు. స యేలు వారితో చెపిప్యునన్టుల్గా,
“నేను ఎనన్డైనా పర్భువు నామములో చెపిప్నది నెరవేరుట తపప్, ఏదైనా
నెరవేరకుండాయునన్దా?” ఇపుప్డు నేను మీకు చెపుతునాన్ను. ఇది ఏమిటో
నాకు తెలియదు. ఇది ఏమిటో నేను మీకు చెపప్లేను. నాకు తెలియదు. కాని
నేను మీకు సతయ్మును చెపుప్చునాన్ను. నేను భయపడాడ్ను. మీ సోదరుడిగా, గత
శనివారము నుండి, నేను భయపడుచునాన్ను.
414 ఇది అంతయ్కాలము కావచుచ్. ఇది ఇందర్ధనసుస్లు ఆకాశము గుండా
తుడిచివేయు , ఆకాశముల నుండి ఒక పర్కటన ఈలాగు చెపప్వచుచ్,
“సమయము ఇక ఎంత మాతర్మును లేదు.” అది ఆలాగైయునన్టెల్తే.
సేన్హితులారా, మన దేవునిని కలుసుకొనుటకు, మనలను మనము
సిదధ్పరుచ్కొందాము. అకక్డ విసాత్రమైన ఆహారము ఉంచబడియునన్ది.
దానిని మనము ఉపయోగించుకొందాము. ఇపుప్డే మనము దానిని
ఉపయోగించుకొందాము. ఈ వేదిక నుండి, నాతో, నేను దేవునికి మొరర్
పెటుట్తాను. “పర్భువైన యేసు, నా పటల్ కనికరము పుము!” నేను
ఎరిగియునన్ంత వరకు, శేషట్మైన రీతిలో నేను జీవించుటకు పర్యతిన్ంచాను.
దేవుని వాకయ్ము నుండి, నేను చేయగలిగిన శేషట్మైన రీతిలో, వరత్మానములను
తెచుచ్టకు పర్యతిన్ంచాను. నా హృదయము దేవునికి తెలుసు.
415 కాని, ఆ తల నకష్తర్ రాశి, మిని తుడిచి వేసినపుడు, నేను పకష్
రోగిగా మారాను. చాలా సేపటి వరకు నాకు సప్ హలేదు. ఎంతో ధీరఘ్ సమయము
తరువాత, నా గది గుండా నడిచాను, నా వెనున్, మెడ నుండి, పై నుండి
కిందవరకు, పరి రణ్ముగా, పకష్వాతముతో, ఏ సప్రశ్లు నాకు లేవు. నా చేతులతో
నేను సప్ శించ లేకపోయాను. దినమంతా ఆలోచించే శకిత్ని పోగొటుట్కొనాన్ను.
నేను గదిలోనికి వెళిళ్ రొచ్నాన్ను.
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416 ఆదివారము, నేను ఇకక్డకు మాటాల్డటానికి వచాచ్ను, మరియు మాటాల్డుట
దావ్రా, దాని నుండి ననున్ నేను కదిలించుకొనుటకు పర్యతిన్ంచాను.
సోమవారమున, మరలా అది అకక్డయునన్ది. ఇపుప్డును అది ఇకక్డయునన్ది.
417 నాకు తెలియదు. అయయ్లారా, నాకు తెలియదు. నా సోదరులుగా,
నేను కేవలము మీతో యథారథ్ముగాయునాన్ను. నాకు తెలియదు. అది
సమయమేనా? మరమ్ములనిన్యు సమాపత్మైయునన్వా? ధవ్నించుట అంతా
సమాపత్మైయునన్దా? ఆయన వచిచ్నపుడు ఇకక్డ రొచ్నియునన్ ఈ చినన్
గుంపు, ఎతత్బడుటలో వెళుల్టకు, ఒక ఎతత్బడు విశావ్సమును పొందుటకు,
నిజముగా ఈ ఏడు ఉరుములు, ధవ్నించుటకు, ఇది సమయమైయునన్దా?
“ఏలయనగా మనము మారుప్ చెందుతాము,” ఆ తలు వచిచ్నంత వేగముగా,
“ఒకక్ కష్ణములో, ఒక రెపప్పాటులో; నిదించిన వారితో డా, ఏకముగా
పర్భువును, మధాయ్కాశములో కలుసుకొనుటకు కొనిపోబడుదుము.”

నా పారథ్నయేమనగా:
418 దేవా, ఆలాగునన్టెల్తే, నాకు తెలియదు, పర్భువా. నేను సంఘమునకు
సరిగాగ్ చెపుప్చునాన్ను. అది ఆలాగునయైయునన్టెల్తే, మా హృదయములను
సిదధ్ము చేయుము. పర్భువా, ఆ గొపప్ ఘడియ కొరకు మముమ్ను సిదధ్పరుచ్ము.
అదే, కాలము యొకక్ చరితర్ అంతటిలో, పర్వకత్లందరు, దీరఘ్దరుశ్లంద ఆ
సమయము కొరకు ఎదురు శారు. పర్భువా, ఏమి చెపాప్లో నాకు తెలియదు.
నేను చెపప్టానికి భయపడుతునాన్ను, “పర్భువా, రావదుద్.” ననున్ రిచ్ నేను
సిగుగ్పడుచునాన్ను, నేను పర్పంచ పరిసిథ్తులను సుత్నన్పుప్డు, దానిని

రిచ్ నేను చేసిన దానికంటే ఎకుక్వ చేయలేకపోయాను. ననున్ రిచ్ నేను
సిగుగ్పడుచునాన్ను. పర్భువా, ఒక రేపు అనేది యునన్టెల్తే, నా హృదయమును
అభిషేకించుము. నేను చేయగలిగిన సమసత్మును చేయునటుల్, ఇతరులను నీ
యొదద్కు తెచుచ్నటుల్, ననున్ మరి ఎకుక్వుగా అభిషేకించుము. నేను నీవాడను.
419 ఆ దినమున ఆలయములో, వారు, వారి ముఖములను మరియు
పాదములను రెకక్లతో కపుప్కొని, “పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు!” అని
వాటి రెకక్లతో ముందుకు వెనుకకు ఎగురుచునన్టుల్గా, యెషయా తలను

సిన అను తిని నాకును కలుగుచునన్ది! ఓ, ఎలా ఆ యౌవవ్న పర్వకత్
కదిలిపోయియునాన్డో. అతడు ఎలా కొంచెము ఎదిగిపోయాడో. అతడు దానిని

సినపుప్డు, అతడు దరశ్నములను సినపప్టికిని, “అయోయ్ నాకు శర్మ!” అని
అతడు బిగగ్రగా అరిచాడు.
420 తండీ, బహుశ, మొనన్టి రాతి, లేక మొనన్టి ఉదయమున, నేను ఆ తలను

సినపుడు, నేనును కొంతవరకు ఆలాగునే అను తిని చెందాను. అయోయ్,
నాకు శర్మ, నేను అపవితర్మైన పెదవులు గలవాడను, మరియు అపవితర్మైన
జనుల మధయ్ నివాసము చేయుచునాన్ను. తండీ, ననున్ శుదిధ్చేయుము.
421 ఇదిగో నేను ఇకక్డయునాన్ను. అది ఏమైయునన్పప్టికి, పర్భువా
ననున్ పంపుము. నేను ఈ వేదిక మీద ముపప్యి సంవతస్రముల నుండి
నిలబడియునాన్ను. పర్భువా, అకక్డ ఏదైనా నేను చేయాలని నీవు కోరినటెల్తే, నేను
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ఇకక్డయునాన్ను. పర్భువా, నేను సిదధ్ముగాయునాన్ను. అయితే, నేను నీ దృషిట్లో
దయపొందుదును గాక. దీనముగా నేను పారథ్న చేయుచునాన్ను.
422 వారికి ఆహారము పెటుట్టకు పరిశుదాధ్తుమ్డు ననున్ పరయ్వేకష్కుడిగా ఉంచిన,
ఈ చినన్ మంద కొరకు పారథ్న చేయుచునాన్ను. పర్భువా, జీవాహారముతో
వారిని మేపుటకు, నా సామరధ్ మంతటిలో నేను ఎరిగినంతమటుట్కు చేశాను.
ఎనోన్ సంవతస్రముల కితము, ఆ దరశ్నములో ఒక జీవాహారపు పరవ్తముపై,
అకక్డ పశిచ్మాన దానిపై యుంచబడింది; ఆ చినన్ పుసత్కము, “ఆ పరలోకపు
దరశ్నమునకు నేను అవిధేయుడను కాదు.” ఇకక్డ అదంత నెరవేరింది, మా
ముఖము ముందే తినన్గా బయలుపరచ్బడింది.
423 నీవు దేవుడవైయునాన్వు, మరియు అకక్డ నీవు తపప్ మరొక
దేవుడు లేడు. పర్భువా, మముమ్ను సీవ్కరించుము. మా పాపములను
కష్మించుము. నా అవిశావ్సమంతటిని బటిట్, నా అతికర్మమంతటిని బటిట్, నేను
పశాచ్తాత్పపడుచునాన్ను. దేవుని బలిపీఠముపై నేను బర్తిమిలాడుచునాన్ను.
424 నా ముందునన్ చినన్ సంఘముతో, ఈ రాతి నేను వ త్యుండగా,
విశావ్సము దావ్రా, దేవుని యొకక్ సింహాసనము చు ట్, “పరలోకపు
సథ్లములలో మేము రొచ్నియుండగా,” ఈ కటట్డముల నుండి,
ఎతత్బడుటలోనికి మేము కదులుదుము గాక. నీ మరమ్ములను విపుప్ ,
నీవు చేయు కారయ్ములను ఎనోన్సారుల్, మేము సియుండగా, మా
హృదయములు వేడిచేయబడియునన్వి. కాని, పర్భువా, ఈ రాతి, నేను అంతా
సొమమ్సిలిల్యునాన్ను. నాకు శర్మ!
425 యాకోబు, ఆ తలు నిచెచ్న మీద నుండి కిందికి దిగు , మరలా పైకి
ఎకుక్చునన్పుప్డు, అతడనాన్డు, “ఇది భయంకరమైన సథ్లము, ఇది దేవుని ఇళుల్
తపప్ మరేది కాదు.” అకక్డ బేతేలు సాథ్పించబడియునన్ది.
426 దేవా, పర్జలకు అది అరథ్ము కాదు. అది ఎంతో సంతోషముగా యుంటుందని
వారు అనుకొంటారు. కాని, పర్భువా, ఒక మనిషికి బలవంతుడైన పరలోకపు జీవి
యొకక్ గొపప్ సముఖములోనికి వచుచ్ట, అది ఒక మరణకరమైన, సొమమ్సిలేల్
సంగతియైయునన్ది.
427 దానిని నడిపించుటకు మరియు కాయుటకు, నీవు ననున్ పంపిన,
ఇకక్డయునన్ ఈ చినన్ సంఘమును కష్మించమని పారిథ్సుత్నాన్ను. పర్భువా,
వారిని దీవించుము. కాబటిట్, నాకు తెలిసినంత శేషఠ్మైన రీతిలో ఆ దరశ్నములు
మరియు కలలు చెపిప్న పర్కారము, నేను చేసియునాన్ను. పర్భువా, వారి కొరకు
ఎలా, ఆహారమును దాయాలో, ఆ పర్కారము దానిని ఉంచియునాన్ను. అది
ఏమైనపప్టికి, పర్భువా, మేము నీ వారము. మముమ్లను మేము నీ చేతులలోనికి
అపప్గించుకొనుచునాన్ము, పర్భువా. మా పటల్ కనికరము పుము. మముమ్ను
కష్మించుము, మరియు మేము ఈ మి మీదయునన్ంత కాలము, మముమ్ను
నీ సాకుష్లుగా యుండనిముమ్. తరువాత, ఈ జీవితము ముగించబడినపుడు, నీ
రాజయ్మునకు మముమ్ను సీవ్కరించుము. ఏలయనగా యేసు’ నామములో, మేము
అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
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428 మీలో పర్తి ఒకక్ , మీ హృదయమునంతా శుభర్ము చేసుకోండి.
సమసత్మును, పర్తి భారమును, మీ మారగ్ములో నుండి బయటకు పెటట్ండి.
ఏదీ నినున్ కలత పెటట్నియయ్వదుద్. భయపడవదుద్. భయపడవలసినది
ఏమియు అకక్డలేదు. యేసు వసుత్నన్టెల్తే. అది చాలా చకక్ని ఘడియ,
ఎందుకంటే పర్పంచమంతా దాని కొరకు మొరర్పెటుట్చు లుగ్చునన్ది.
ఇపుప్డు ఏదైనా ముందుకు బర్దద్లగుచునన్టెల్తే, కొతత్గా వచేచ్ది, ఒక కొతత్
వరమైనా లేక మరేదైనా, అది అదుభ్తమైనది. ఇది ఏడు ఉరుములు,
సంఘమునకు బయలుపరచ్బడవలసిన సమయమైతే, ఎలా వెళాళ్లో, అవి
బయలుపరచ్బడతాయి, నాకు తెలియదు. నేను ఏమి శానో, సరిగాగ్ దానినే
చెపాప్ను. ఓ, అయోయ్, ఎలాటి సమయము! ఇది తీవర్మైన, ఢిగా ఆలోచన
చేయవలసిన సమయమైయునన్ది.
429 ఇది నేను వెళేల్ సమయమైయునన్టెల్తే, పర్భువా, నేను నీవాడనైయునాన్ను.
నీవు ముగించినపుడు, పర్భువైన యేసు, రముమ్.
430 అది ఏమైయునన్పప్టికి, లేక అది ఏ సమయమైయునన్పప్టికి నేను
ఆయనవాడను. నాకు వెళిల్పోవాలనియుంది; అని నేను చెపప్ను. లేదు. నేను
పెంచవలసిన కుటుంబమునన్ది. నేను తపప్క సువారత్ను బోధించాలి. కాని, అది
ఆయన చితత్ పర్కారము, నా ఇషట్ము కాదు. అది ఆయన ఇషట్ము. నాకు తెలియదు.
431 అది ఏమైయునన్దో నేను మీకు కొంచెము చెపుప్చునాన్ను. అది
ఏమైనను, దేవుడు దానిని నెరవేరుచ్తాడు. కాని నేను ఏమి శానో, ఏమి
సంభవించియునన్దో, మీకు చెపుతాను. దాని భావము ఏమిటి, నాకు తెలియదు.
కాని, అయయ్లారా, ఇదే అంతము కావచుచ్నా? హ!
432 ఆ కలలను కనన్ ఆరుగురు, ఇపుప్డు ఇకక్డ హాజరైయునాన్రు. అది వింతగా
లేదా, అకక్డ ఏడుగురు లేరు? అది చాలా వింతగా లేదా? ఆ ఆరుగురు తినన్గా
పైకి నడిపించబడాడ్రు వెంటనే తరువాత అది దరశ్నమైయునన్ది. ఆ పర్జలు
ఇకక్డయునాన్రు. సోదరుడు జాకస్న్, ఒకడు; సోదరుడు పారెన్ల్ మరొకడు;
సహోదరి కాలిన్స్ మరొకరు; సహోదరి సెట్పీఫ్ మరొకరు; సోదరుడు రాబర్ సన్
మరొకరు; మరియు సోదరుడు బీలర్ మరొకరు. దానికి సంబంధించిన వారు
మరొకరు లేరని, పరలోకపు తండికి తెలుసు. దాని అంతములో, ఏడవది…అది
సహోదరి సెట్పీఫ్, వెంటనే దరశ్నము బర్దద్లైనది. మీరు డండి? నేను ఎందుకు
విడిచి వెళుళ్చునాన్నో మీరు సాత్రా? నేను ఎందుకు తపప్క వెళాళ్లో మీరు

సాత్రా? నేను తపప్క దానిని చేయాలి.
433 సేన్హితులారా, నా వైపు డవదుద్. నేను మీ సోదరుడను. ఏ మాతర్ము ననున్
లకష్ పెటట్వదుద్, ఏలయనగా నేను ఒక మరుత్ డను. అందరివలె నేను చనిపోవాలి.
నా మాట వినవదుద్; కాని నేను ఏమి చెపాప్నో అది వినండి. నేను ఏమి చెపాప్నో,
అది వరత్మానమైయునన్ది. వరత్మానికుని పటిట్ంచుకొనవదుద్; వరత్మానమును
గమనించండి. మీ నేతర్ములను వరత్మానికుని మీద కాదు, కాని వరత్మానముపై
యుంచండి. అది ఏమి చెపిప్ందో, దానినే మీరు డవలసియునన్ది.
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434 దేవుడు మనకు సహాయము చేయును గాక, అదియే నా పారథ్న. నేను
అసహయ్పడతాను…రావటము నాకు ఇషట్ము లేదు, దీనిని మీకు చెపుతాను, కాని
మీ నుండి నేను ఏమియు దాచిపెటట్లేదు.
435 నేను ఎరిగినంత వరకు, ననున్ మీకు చెపప్నియయ్ండి. ఇపుప్డు, నేను
ఎరిగియునన్ంత వరకు, రెండు డు రోజులలో బుధవారము ఉదయమున,

సాన్ వెళళ్బోవుచునాన్ను. బోధించుటకు నేను సాన్ వెళళ్ను. నేను
బోధించుటకు అకక్డకు వెళుళ్ట లేదు. నా పిలల్లను క్లులో యుంచి, నా
కుటుంబమును అకక్డ సిథ్రపరచి, తరువాత నేను సంచరి త్ వెళాత్ను.
436 ఒక చినన్ వరుస టములు పెటట్టానికి, నేను ఫీనిక్స్ వెళుళ్చునాన్ను, చు ట్
చినన్ వరత్మానములు. తరువాత, బహుశ, నాకు తెలియదు…
437 ఒక రాతి పెదద్ టములో ననున్ బోధించమని వారు కోరుచునాన్రు. దానిని

రిచ్ వారు ఎనన్ , ఏమియు చెపప్లేదు, అది అకక్డ యుంటుందని అనాన్రు.
అది నాకు, మంచిగా ధవ్నించలేదు.
438 షకారియన్ సోదరునికి డా, యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని,
నేను ఒక మాటను కలిగియునాన్ను. హ-హ. అతడు దానిని రిచ్ ఏమి చేసాత్డో,
నాకు తెలియదు, కాని అతనికి చెపుప్టకు నేను ఒక మాటను కలిగియునాన్ను.
అతడు ఏమి చేసాత్డో నాకు తెలియదు. అది అతని వంతు. చివరి సవ్రమును మీరు
గురిత్ంచారా? అది ఒక సంసథ్గా తపప్కయుండదు, కాని వారు వారి సిదాధ్ంతమును
పర్కటించియునాన్రు. ఒక సంసాథ్, అలాగైతే, నేను రముగా ఆగిపోతాను. నేను
అలాటి వాటికి బయటయునాన్ను.
439 ఇపుప్డు, ఊహి త్, సోదరుడు ఆరాగ్న్ బైట్ మరియు సోదరుడు రోల్,
అతడు ఏడుగురు అధయ్కుష్ల కింద ఒక దౌతయ్వేతత్గా పని చేశాడు, అతడు తపప్క
ఆఫికాలో వుండాలి. సోదరుడు రోల్, నేను మరియు సోదరుడు ఆరాగ్న్ బైట్, కొనిన్

టముల కొరకు తినన్గా, సౌత్ ఆఫికా, టాంజానికా, సోదరుడు బోజ్ తో కలసి
వెళుళ్చునాన్ము. మరియు పర్భువు ఏదైనా భినన్మైన దానిని చేయకపోయినటెల్తే,
ఇంకా కిందకు, బహుశా ఆసేట్లియా గుండా, ఆ దారి గుండా తిరిగి వసాత్ము. కాని
నేను వెళళ్కముందు, నేను తిరిగి ఇకక్డకు వసాత్ను.
440 తరువాత, నేను అకక్డ నుండి తిరిగి వచిచ్నపుడు, మరొక మారగ్ములో,
పర్భువు నాతో మాటాల్డకపోయినటెల్తే, నేను నా కుటుంబమును తీసుకొని
అలాసాక్లోని, ఏంకిర్జ్ కు వెళతాను. ఇది పశిచ్మ దకిష్ణమైయునన్ది; అది ఉతత్ర
దకిష్ణముగా వుంటుంది. ఇపుప్డు వేసవి వరకు వారిని అకక్డే యుండనిసాత్ను,
అపుప్డు సాన్ లో అది ఎంత ఎండగా యుంటుందంటే, చివరకు అది మీ
చరమ్మును కాలిచ్వేసుత్ంది. వాళుల్ దానిని తటుట్కొనగలరని నేను తలంచను. వాళుల్
ఎంతగానో ఇంటి బెంగతో, ధైరయ్మును పోగొటుట్కొనన్వారవుతారు! మనము
ఆ సథ్లమును అముమ్ట లేదు. అది ఇంటిలోని ఉపకరణములతో, అది అకక్డే
యుంటుంది. ఏమి చేయాలో నాకు తెలియదు.
441 తరువాత, వేసవి రత్యేయ్ సరికి, పర్భువు చితత్మైన యెడల, నేను అలాసాక్
వెళిళ్, తిరిగి డెనవ్ర్ కు, మధయ్ పశిచ్మానికి వసాత్ను; దకిష్ణ పశిచ్మము, ఉతత్ర
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పశిచ్మము, మధయ్ పశిచ్మమునకు వ త్, మొరర్పెడతాను, “ఓ, పర్భువా, నేను ఏమి
చేయాలని నీవు కోరుచునాన్వు?”
442 ఈ మధయ్ సమయములో, పర్తి వరత్మానము, నాకు తెలిసినంతవరకు, ఇకక్డే,
ఈ ఆలయములోనే బోధింపబడవలసియునన్ది. ఇకక్డే టేపులు యునన్వి. ఇకక్డే
పర్ధాన కారాయ్లయమునన్ది.
443 పశిచ్మాన, నా కుటుంబముతో యుండుటకు, నేను ఇషట్పడుట లేదు. ననున్
దేవుడు ఏమి చేయమని కోరుచునాన్డో, దానిని తెలుసుకొను వరకు నేను
వెతుకుతాను.
444 ఈ సంవతస్రము దానిని పరిషక్రించని యెడల, తరువాత, వచేచ్
సంవతస్రము, నీళుళ్ మరియు ఆహారము లేకుండా, నేను అరణయ్ములోనికి
నడిచి వెళిళ్, మరియు ఆయన ననున్ పిలుచు వరకు, నేను కనిపెడతాను. నేను
ఈ విధముగా ముందుకు వెళళ్లేను. నీవు తపప్క వీడని పటుట్దలలోనికి వెళాళ్లి.
దేవుని యొకక్ చితత్ము ఏమైయునన్దో, తెలుసుకొనుటకు, నీవు ఆ సాథ్నమునకు
తపప్క వెళళ్వలసియునన్ది. నీవు ఆయన చితత్మును తెలుసుకొనకుండా, ఎలాగు
ఆయన చితత్మును చేయగలవు?
445 దరశ్నము యొకక్ వెనుకటి వృతాత్ంతమును బటిట్, నేను పాఠయ్ కర్మమును
వెదుకుచునాన్ను, “నీవు ఏమి చేశావు.” డు? ఆ పిలుపు వచుచ్ వరకు, ఒక
మిషనరీగా, ఒక సువారిత్కుడిగా తిరుగు వుంటాను. మనము లరాతిని
వేసినపుప్డు, మొదటిది గురుత్ంచుకోండి? “సువారిత్కుని పనిని చేయుము,” అని
ఆయననాన్డు, ఆయన చెపప్లేదా, “నీవు ఒక సువారిత్కుడవై యునాన్వు.” కాని,
బహుశా, దేని కొరకో పనిలో మరొక మారుప్, ఆ సమయము వచుచ్ వరకు,
“సువారిత్కుని పని చేయుము.” అది ఏదో భినన్మైనది. నాకు తెలియదు.
446 మీరు ఆయనను పేమిసాత్రా? [సమాజము “ఆమేన్,” చెపిప్ంది.—సంపా.]
దానిపటల్ నిశచ్యత కలిగియుండండి. పర్భువును పేమించువారు, దాని పటల్
నిజమైన నిశచ్యతను కలిగియుండండి.

యెహోవా కొరకు ఎదురు చు వారు, తన బలమును
పొందుదురు,

వారు పకిష్రాజుల వలె రెకక్లు చాపి పైకి ఎగురుదురు,
అలయక పరుగెతుత్దురు, సొమమ్సిలల్క నడిచిపోవుదురు;
ఓ, నాకు నేరుప్ము, పర్భువా, కనిపెటుట్టను నాకు నేరుప్ము.

నేను ఆయనను పేమిసాత్ను, మీరును అని నాకు తెలుసు. ఇపుప్డు, రేపు
రాతికి…
447 నేను దానిని చాలా తేటగా చేసియునాన్నని అనుకొంటాను. నేను చేయలేదా?
[సమాజము, “ఆమేన్,” చెపిప్ంది.—సంపా.] దానిని ఎంత తేటగా చేయాలో,
అంత తేటగా చేశాను, నాకు తెలిసింది అంతవరకే. ఏమి చెపాప్లో అంతవరకే
నాకు తెలుసు. అది నాకు బయలుపరచ్బడియునన్టెల్తే, ఏదైనా, నేను తవ్రగా
మీకు చెపుతాను. దానిని తెలుసుకొనుటకు మీరు ఆశతో యునాన్రని, నాకు
తెలుసు. నేను తెలుసుకొనుటకు ఆశ కలిగియునాన్ను. దాని యొకక్ భావము
ఏమిటో నాకు తెలియదు. నేను ఎకక్డికి వెళుల్చునాన్నో నాకు తెలియదు. ఏమి
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సంభవించబోవుచునన్దో, నాకు తెలియదు. నాకు తెలిసినది, ఒకే విషయము,
దేవుని యొకక్ కృపను బటిట్, నేను వెళుళ్చునాన్ను. తరువాత, నేను అకక్డకు
వెళిళ్నపుడు, బహుశ, ఆయన నాకు చెపుతాడు. అయితే, ఇపుప్డు నావంతు
ఏమనగా, వెళుళ్టయే. నేను రెండు వారములు అకక్డ ఉండకపోవచుచ్, నేను
ఎకక్డికైనా వెళుళ్ వరకు, నేను తిరిగి ఇకక్డకు వసాత్ను. అది సతయ్ము. నాకు
తెలియదు. కానీ నేను…
448 ఆ దరశ్నములో, నా భారయ్, నా పిలల్లు, అందులోయునాన్రు. అది
అదియేయైయునన్ది, నేను యబడిన భార వాహనములోయునాన్ను.
మరియు నేను దానిలోనికి నడిచిన కష్ణమే, నేను నా యొకక్ భార
వాహనములోయునాన్ను. ఆ విధముగానే, కొనిన్ రోజులు మేము బయటకు
వెళతాము, ఎటు వెళుళ్చునాన్మో మాకు తెలియదు. మేము అకక్డకు
వెళిళ్నపుడు, మేము అకక్డ ఏమి చేయబోవుచునాన్మో, మాకు తెలియదు, సరిగాగ్
వెళుళ్చుండుటయే.
449 దేవుడు, మనకు వింతైనవాడు, కారణమేమనగా, ఆయన మారగ్ములు
అగమయ్ గోచరములు. ఆయనకు విధేయత కావాలి.

“నీవు ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్వు?”
“అది నీ పని కాదు. సరిగాగ్ వెళు నే యుండుము.”
“నేను అకక్డ ఏమి చేయాలి, పర్భువా?”

450 “అది నీ పని కాదు. నీవు, ననున్ వెంబడించుము.” హ-హ. హ-హ. “సరిగాగ్
వెళుళ్ నే యుండుము.”

“నేను ఎకక్డ ఆగాలి?”
“అది నీకెందుకు? సరిగాగ్ నడు త్ యుండుము.”
కాబటిట్, యేసుకీసుత్ నామములో, ఇదిగో నేను వెళుళ్చునాన్ను. హ-హ.

ఆమేన్.
నేను ఆయనను పేమిసాత్ను, నేను ఆయనను పేమిసాత్ను
కారణము ఆయన మొదట ననున్ పేమించాడు
మరియు నా రకష్ణను కొనాన్డు
కలవ్రి మాను మీద.
నేను…(ఆయన నా జీవము.) నేను…(జీవించినదంతయు

దాని కొరకే…!)
కారణము ఆయన మొదట ననున్ పేమించాడు
మరియు నా రకష్ణను కొనాన్డు
కలవ్రి మాను మీద.

451 అయయ్లారా, ఇది ఆ సమయమేనా? [సోదరుడు బెన్ హాం మరియు
సంఘము, కలిసి, నేను ఆయనను పేమిసాత్ను, అనే పాటను రిత్గా హమ్
చేసుత్నాన్రు—సంపా.] మనము దానిని తిరిగి పాడుచుండగా, నీ పర్కక్నేయునన్
ఎవరితోనైనా కరచాలనము చేయుము. ఇలా చెపుప్, “సోదరుడా, సోదరీ, నా
కొరకు పారిథ్ంచుము, నేను నీ కొరకు పారథ్న చేసాత్ను.”



అయాయ్, ఇదేనా అంతమునకు చన? 69
నేను…

452 [బెన్ హాం సోదరుడు చు ట్ తిరిగాడు—సంపా.] నెవిల్ సోదరుడా,
నా కొరకు పారథ్న చేయుము. [సోదరుడు నెవిల్ చెపుప్చునాన్డు, “నేను
దానిని చేసాత్ను, సోదరుడా. సోదరుడా, నా కొరకు నీవు పారిథ్ంచుము. నీకు
వందనములు.”] నిజముగా, యథారథ్ముగా! [ఒకరు చెపుప్చునాన్రు, “బెన్ హాం
సోదరుడా, దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక.”] సోదరుడా, నా కొరకు పారథ్న
చేయుము. సహోదరీ, నా కొరకు పారిథ్ంచుము. నా కొరకు పారిథ్ంచండి.

…నేను
మరియు…

453 పారిథ్ంచండి, నా కొరకు పారిథ్ంచండి,…?…నా కొరకు పారిథ్ంచండి,…?…
నా కొరకు పారిథ్ంచండి,…?…నా కొరకు పారిథ్ంచండి.

…కలవ్రి మాను మీద.
నా కొరకు…

ఇపుప్డు, మన చేతులను ఆయనకు ఎతుత్దాము.
…నేను పేమిసాత్ను…(నిజమైన పేమ!)
కారణము మొదట ఆయన ననున్ పేమించాడు
మరియు నా రకష్ణను కొనాన్డు
కలవ్రి మాను మీద.
అవును, నేను…(నా హృదయమంతటితో!)

454 మీరు, సోదరుడు నెవిల్ ను వెంబడించండి. నేను తిరిగి వెళుళ్చునాన్ను.
టము యొకక్ సమయమును పర్కటించండి. [నెవిల్ సోదరుడు సంఘముతో

కలిసి పాటను పాడుట కొనసాగించుచునాన్డు, నేను ఆయనను పేమిసాత్ను,
మరియు ఆరాధన ముగించబడింది.—సంపా.] 
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