
ఆరవముదర్

 ఒకకష్ణముఇపుడుమనముతలలువంచుకుందాము.
2 పర్భువా, పరిచరయ్ కొరకు మరలా మేము డుకొనుచునాన్ము. పర్భువు
యొకక్ ఆశీరావ్దాల కొరకు వారందరు షిలోహుకు వచిచ్న ఆరంభ దినాలలోని
కాలమును మేము తలసుత్నాన్ము. మరియు ఇపుడు ఈ రాతి నీ యొకక్
వాకయ్ములు వినుటకు ఇకక్డ డియునాన్ము. మరియు ఈ లేఖనమందలి
పర్తేయ్క భాగమును మేము చదువుచుండగా గొఱెఱ్పిలల్ మాతర్మే ముదర్లను
తెరుచునులేకవిపుప్ను.మరియుఈరాతిమేముపారిథ్సుత్నాన్ము,ఈగొపప్ఆరవ
ముదర్ను రిచ్మేముజాగర్తత్గా విచారణచేయుచుండగా, పరలోకపుతండీ,ఈ
రాతి మా కొరకు దానిని గొఱెఱ్పిలల్ తెరువమని పారిథ్సుత్నాన్ము, అందుకై దానిని
అరథ్ం చేసికొనుటకుమేమికక్డ ఉనాన్ము. మిమీదగాని లేక పరలోకమందు
గానియోగుయ్నిగా లేనపుడు గొఱెఱ్పిలల్ మాతర్మేయోగుయ్నిగా కనబడెను. కాబటిట్
సకలమునకు సరిపోయినవాడు వచిచ్ ఈ రాతి మాకై కాలముయొకక్ ఆవలను
చునటుల్ మాకై ముదర్ను విపుప్నుగాక. అది మాకు సహాయము చేయును.

మేము జీవిసుత్నన్ గంభీరమైన, చీకటితోనునన్ పాపయుకత్మైన దినమున
అది మాకు సహాయము చేసి మరియు మాకు ధైరాయ్నిన్ చే రుచ్నని మేము
నముమ్తునాన్ము తండీ. నీ దృషిట్కి మేమువాతస్లయ్త పొందుదుమనిమేమిపుడు
నముమ్చునాన్ము.వాకయ్ముతోమముమ్లనుఅపప్జెపుప్కుంటునాన్ము,యేసుకీసుత్
నామములో.ఆమేన్.

మీరు రొచ్నవచుచ్ను.
3 సేన్హితులారా, శుభ సాయంకాలము. ఈ రాతి తిరిగి ఇకక్డ పర్భువు
యొకక్ పరిచరయ్లోయుండుట, ఒక ధనయ్తయైయునన్ది. నేనుకొదిద్గా ఆలసయ్ము
చేశాను. నేను…ఈసంఘమునకుచెందిన ఒక సభుయ్డుమరణ సిథ్తిలోనుండగా
అతయ్వసరంగా నేను వెళాళ్ను. అతని తలిల్ ఇచచ్టకు వసుత్ంది. మరియుఅబాబ్యి
వెంటనేచనిపోతునాన్డనివారుచెపాప్రుకనుక, నేను చుటకువెళాళ్ను.పడక
మీద నీడ పరుండియునన్టుల్గా చనిపో యునాన్డు, సుమారు నా వయసుస్.
ఒక కష్ణం సమయములో ఒక మనిషి తన పాదములపై నిలబడి పర్భువును
సుత్తించుటనే శాను.మరియు,కాబటిట్మనతపిప్దాలుమనంఒపుప్కొనుటకు
ఇషట్పడి, ఏది మంచిదో అది చేసి వాతస్లాయ్నిన్ అడిగితే, ఆయనను పారిథ్సేత్, అది
దేవుడుమనకుఇచుచ్టకుఇషట్త కలిగియునాన్డు.
4 మరియు, ఇపుడు ఇకక్డ ఈ రాతిలో వేడిగా యునన్దని నాకు
తెలుసు. మరియు—మరియు అది…కాదు, వేడి నిలిపివేయబడిందని నేను
అనుకుంటునాన్ను.మరియు—మరియుమనము…
5 గతరాతి లేకఈదినమునేనుగమనించాను, గదిలోవెలుతురులేకుండుట
ఇది ఏడవ దినము. విదుయ్త్ దీపములు తపప్. శారా, మరియు ఈముదర్లు
విపుప్టకొరకుపారిథ్ త్, పఠనముచేసుత్నాన్ము.
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6 గత రాతి ఆ పర్శన్లు…వాసినవారు గుంపులో చాలామంది ఉనాన్రు.
మరెకుక్వ లేవు. కొదోద్ గొపోప్ పర్శన్లు వచిచ్నవి. ఏలాగైతేనేం సవ్సథ్త డిక
అవసరముంటుంది. అదనంగా ఒక రోజు, సోమవారము సవ్సథ్త డిక
యుంటుంది. అది చేయుటకు పర్జలకిషట్మైతే—కాబటిట్ నేను—నేను—నేను
దానిని చేసాత్ను. మీరు ఉండి రోగులకు పారథ్న చేయుటకు ఇషట్పడిన యెడల
మీరుఆలోచించిచెపప్ండి.
7 ఎందుకనగా, ఈ సమయమంతటిని ఈ ముదర్ల కొరకే సం రణ్ముగా
పర్తేయ్కపరచిముదర్లకొరకేనేనుండాలనికోరుచునాన్ను.
8 కనుక, నీవుదానిని రిచ్ ఆలోచించిదానిని రిచ్పారిథ్ంచుఅటుతరువాత
నాకు తెలియజేయు. పర్భువు చితత్మైతే నేనది చేసాత్ను. నా యొకక్ తరువాత
కారయ్కర్మము య్మెకిస్కోలోని ఆల్బుకర్లో—ఇంకాకొనిన్ రోజులునన్వి.
మరియునేనుఒకపనికొరకుఇంటికివెళళ్నైయునన్ది. ఆరిజోనాలోమహాసభకు
ఏరాప్టుల్ చేయవలసియునన్ది. మరియు కాబటిట్, అది పర్భువు చితత్మైతే! మీరు
పారిథ్ంచండి. నేను అదే చేసాత్ను. తరువాత కొంచెం కాలము తరువాత దానిని
రిచ్మరింతతెలుసుకుందాము.

9 నేనిపుడే కనిపెడుతునాన్ను. ఇపుడు నేను…మీరు వెళిళ్ వాయ్ధి వచుచ్టను
రిచ్ మాటాల్డుచుంటే, శారా. ఈ సీత్ ఇకక్డ రుచ్ండియుండుట నేను
సుత్నాన్ను. ఆమెకుఒకటిసహాయముచేయనియెడలఆమెకొంచెంసేపైనను

ఇకక్డఉండెడిదికాదు.కావున,తరువాత, శారా!మనము—మనముదేవుని
చితత్ముకొరకుపారిథ్దాద్ం. ర పాంతమునుండి వచిచ్ అందుకొరకుమనము
ఇకక్డఉనాన్ము.కాబటిట్, డండి, ఆ—పర్తీదిపరిశుదాధ్తమ్కుతెలుసు.అవునా.
కాబటిట్ ఆయన…
10 అయితే, డండి,ఈ సమయమునుముదర్లకొరకే నేనుకేటాయించాను.
ఎందుకనగాదానికొరకుమనమికక్డఉనాన్ము.అవునా.అయితే…
11 ఏలాగైతే, పారథ్న కొరకై ఎంతమందివాయ్ధిగర్సుత్లునాన్రు?చు ట్, పర్తిచోట
మీచేతులు పించండి. ఓ,మై!హుం! సరే,సోమవారమురాతిఇకక్డేయుండి
రోగుల కొరకు పారిథ్ంచు ఒక సవ్సథ్తా డిక జరుపుట పర్భువు చితత్మని, అది
సరియని ఎంతమంది తలసుత్నాన్రు? అది చేయుటకుమీరుఇషట్పడుతునాన్రా?
మీరుచేసాత్రా?పర్భువుచితత్మైతేఆలాగుమనమదిచేదాద్ం.అవునా?మనము—
మనమురోగులకొరకుపారథ్నా డికలుబుధవారం,లేకఆదివారంరాతిలేక…
సోమవారంరాతిఉంటుంది.మరియురోగులకైపారథ్న.
12 ఇపుడు, ఆరిజోనాకు నేను తిరిగి వెళుళ్చుండగా, ఆ గుంపు వారికి ఇబబ్ంది
యుండదని నేను అనుకుంటునాన్ను. సహోదరుడు నారమ్న్ ఇకక్డ యొక
చోటనునాన్డా? సహోదరుడా నారమ్న్, అది నీ కారయ్కర్మమును అభయ్ంతరము
కలిగిసుత్ందా? [సహోదరుడు నారమ్న్ “లేదు” అని చెపాప్డు.—సంపా.]
సహోదరుడు ఫెడ్ మిగతా మీరు, సరేనా? [మిగతా వారు “సరే,” అని చెపాప్రు.]
శారా?అదిసరే.మంచిది.

13 అటుతరువాత, పర్భువు చితత్మైతే, సోమవారము రాతి రోగుల కొరకు
మనము పారిథ్దాద్ం, ఒకక్ రాతి అందుకొరకు పర్తేయ్కపరుదాద్మా, రోగులకు
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పారిథ్ంచుట కొరకు, ఇపుడు, ఇక ముదర్ల కొరకు ఏమీ ఉండదు. ఈ ముదర్లు
పర్భువువిపిప్నటల్యితే,తరువాతసోమవారమురాతిరోగులకొరకుపారిథ్దాద్ము.
14 ఇపుడు, ఓ, వీటి కింద పర్భువును సేవించుట గొపప్గా నేనిది
ఆనందిసుత్నాన్ను. ఈ ముదర్లు విపప్బడుటను రిచ్ మీరు ఆనందిసుత్నాన్రా?
[సభ “ఆమేన్!” అనిచెపిప్నది—సంపా.]
15 ఇపుడు, మనము అయిదవ ముదర్ను లేక…ఆరవ ముదర్ను రిచ్
మాటాల్డుచునాన్ము.మరియుఅది 6వఅధాయ్యములోని 12వ వచనమునుండి
తీసుకొనబడుచునన్ది, 17వ వచనము వరకు. అది పెదద్ముదర్లలో ఒకటి. ఇకక్డ
కొనిన్కారయ్ములుసంభవించియునన్వి.మరియుఇపుడు…
16 గత రాతి దానిని కొదిద్గా చెపాప్ము, పర్తీసారి వెనుకటి కారయ్ములు కొదిద్గా
మనముచెపుప్కొనుచునాన్ము.
17 మరియు, అనగా నేను—నేను ఒకటి చెపాప్లనుకుంటునాన్ను డా.
ఆ పెటెట్లో నాలుగు లేక ఐదు పాముఖయ్ పర్శన్లు నాకై పెటట్బడియుండుట
నేను కనుగొనాన్ను. ననన్డిగారు…నేను నిశచ్యముగా మనిన్ంచాలని
కోరుకొనుచునాన్ను. టేపు చేయుచునాన్రా? టేపులు వేసియునాన్రా?
సేవకులైన నా సహోదరులను మరియు ఇకక్డునన్ పర్జలైన మిముమ్లను నేను
కష్మాపణ కోరుచునాన్ను. వారు చెపాప్రు, గత రాతి ఏలీయాను రిచ్ నేను
మాటాల్డుచునన్పుడు…ఎతత్బడుటలో అతడు ఒకక్డు మాతర్మే యుండునని
అతడు అనుకునాన్డు. లేక అతడు ఒకక్డు మాతర్మే రకిష్ంచబడబోతునాన్డని.
నేను—నేను చెపాప్ను, ఏడు వేలకు బదులుగా ఏడు వందలని. అవునా? [సభ
“అవును” అనాన్రు.—సంపా.] సరే. దానికొరకు నేను చింతించుచునాన్ను,
మందా. నాకు—నాకు—నాకు బాగుగా తెలియునుదానిన్ రిచ్. అది మాట
తడబడుట మాతర్మే. ఎందుకనగా అది ఏడు వేలని నాకు తెలుసు. నేను సరిగా
చెపప్లేదు. మరియునేను—నేనుమీకుధనయ్వాదాలుచెపుప్కుంటునాన్ను. దాని
అరథ్ం…నేనేది చెపుత్నాన్నో అది మీరు గమనిసుత్నన్ందుకు నేను ఆనందంగా
ఉనాన్ను. శారా.తరువాతకారణం,అది—అదిఏడువేలు.
18 దానిమీద నా యొదద్ రెండు లేక డు వివరణలునన్వి. చెపప్బడినది,
“సహోదరుడా, బానాహ్ం, నీవు పొరబడాడ్వని అనుకుంటాను,” అని. “వారు
చినదిఏడువందలకుబదులుఏడువేలుక ?”

19 నేననుకునాన్ను, “నిశచ్యంగా నేను ఏడు వందలని చెపప్లేదు.” శారా?
అది…
20 మరియు అటు తరువాత, మొదటి విషయమేంటో మీకు తెలుసా, ఇంకొక
వివరణనుతీసుకునాన్ను.అదిచెపప్బడినది, “సహోదరుడాబానాహ్ం, నీవు…నీవు
ఏడువందలనిచెపాప్వనుకుంటాను.”
21 ఒక వయ్కిత్ అడిగాడు, “సహోదరుడాబానాహ్ం, అదిఆతీమ్యదరశ్నమా—అది
పోలికఅవుతుందామరియుఏడుతోనీవుపోలుసుత్నాన్వా…?”ఈకారయ్ములను
రిచ్ మీరు తలంచునపుడు పర్జలను అది అయోమయంలో ఉంచుతుంది.
శారా.మరియుఅదిచాలు.అదిననున్అంచునఉంచుతుంది.
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22 ఈరోజు ఈ ముదర్ బయలుపరచబడినపుడు ఒకటి జరిగినది. నేను
ఆవరణములో నడుచుచునాన్ను. బయట ఆవరణలో కొదిద్సేపు. అవును. అది
నాలో నుండి ఊపిరి పోయినటుల్ అయింది. శారా? మీరు ఉదికత్తను రిచ్
మాటాల్డుతారు?ఓ,మై! శారా?
23 మరొక విషయం, డండి, నేనేమి చెపుత్నాన్నో దాని మీద మీరు
ఆనుకొనుచునాన్రు. మరియు నేనేమి చెపుత్నాన్నో దానికి దేవుడు ననున్
బాధుయ్డుగా ఎంచుచునాన్డు. శారా? కాబటిట్ నేను—కాబటిట్ ఈ అనిన్
విషయాలలో అందరు ఎలా నిరాధ్రణ చేసుకుంటారో నే ఆలాగు నిరాధ్రణ
చేసికొనవలసియుంది. ఎందుకనగా ఇది మనము జీవిసుత్నన్ ఒక—ఒక
భయంకరమైనసమయము.ఆఁ.
24 సోమవారమురాతి సవ్సథ్త టమును రిచ్ నేను తలసుత్నాన్ను. అదేదైనా
నినున్ ఆటంకపరచునా సహోదరుడా నెవిల్? [సహోదరుడు నెవిల్ చెపుత్నాన్డు,
“అదిఆటంకంకాదు,నేనికక్డఉంటాను.”—సంపా.]అదిమంచిది.
25 పర్శసత్మైన సహోదరుడు నెవిల్! వారు—వారు ఒకదానిని చేసి, నేను
అనుకుంటాను, మాదిరిని పోగొటాట్రు. అది…అతడు నిజంగా ఒక—ఒక
నిజంగాసేన్హితుడునాకు.నేనుమీకుచెపుత్నాన్ను.
26 ఇపుడు మందిరము కటట్బడినది. ఆదివారపు బడుల గదులు అనీన్
సంసిదధ్ంగానునన్వి, ఇకక్డ కర్మములోనునన్వి. జఫర్ సన్ విల్ కుచు ట్నునన్
పర్జలు మీరు చరిచ్కి రావలయునంటే, మీకు చకక్టి సథ్లము కలదు. ఆదివారపు
బడికివచుచ్టకుసథ్లమునన్ది.
27 శేషట్మైన ఉపదేశకుడు సహోదరుడు నెవిల్, పెదద్ల తరగతికి, నిజమైన
కాపరి.అతనికి లగుతిత్నిచుచ్టకుకాదుఅయితేఅతడువెళిళ్పోయినతరువాత
ఒక పెదద్ లదండను ఇచుచ్ట కంటే అతడు బర్తికియునన్పుడు ఒక చినన్
గులాబిఅతనికిఇవవ్దలచుకునాన్ను.సహోదరుడునెవిల్,నేనుచినన్బాలుడుగా
యుండినపప్టి నుండి తెలుసు. ఒక రవవ్ంతైన మారలేదు. అతడు ఎలల్పుప్డు
ఏలాగుంటాడో,అతడుఇంకాఆరమ్న్నెవిల్.
28 అతనిని సందరిశ్ంచుట నాకు జాఞ్పకముంది. ఇకక్డే నగరములో అతడు
మెథడిసుట్ బోధకుడుగా నునన్పుడు తన యొకక్ పర్సంగ వేదికను డా నాకు
ఇచుచ్టకుఅభయ్ంతరపడలేదు. అకక్డకాల్ర్స్ విల్లోమంచిసభమనకునన్ది. అది
హోవర్డ్ పార్క్ లో నునన్ ఆరిసన్ ఎవె య్ మెథడిసుట్ చరిచ్ అని పిలువబడునని
అనుకుంటాను. అతడు అకక్డే ఆమెను కనుగొనియుండును. సహోదరి నెవిల్
అకక్డే, అకక్డే, ఎందుకనగాఆమెసభుయ్…
29 నేను తిరిగి వచిచ్ ఇకక్డునన్ సంఘముతో చెపాప్ను, నేను చెపాప్ను, “అది…
అతడువాళళ్లోఒకడని.ఈఒకానొకదినాలలోపర్భువైనయేసునామములోనేను
అతనికిబాపిత్సమ్ముఇవవ్బోతునాన్ను”అని.అదిజరిగినది.
30 అతడికక్డునాన్డు. మరియు ఇపుడతడు నా ఆపత్మి డు. నా పర్కక్నే
ఉనాన్డు. అంతటి మరాయ్దసుత్డైన గౌరవింపదగిన మనిషి! అతడెలల్పుప్డు నా
పర్కక్న నిలబడతాడు. ఎంతవరకనగా…ఎంత సమీపంగా యుండాలో అంత
సమీపంగా. నేనేది చెపేత్, అతడు ఆలాగే శిరసావహిసాత్డు. అతడు మొదట
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వచిచ్నపుడు, అపుప్డు వరత్మానమును అరథ్ం చేసుకోలేదు. అయితే అతడు అది
నమామ్డు.దానితోనేఅతడుఉండిపోయాడు.ఆలాటిసహోదరునికిఅదిమరాయ్ద,
అది గౌరవము. అతని రిచ్ చెపుప్టకు చాలా ఉనన్వి. ఇపుడు పర్భువు అతనిన్
దీవించును. సరే.
31 ఐదవ ముదర్ విపప్బడుటలో గత సాయంకాలము చెపుప్కొనిన దానికి కొదిద్
సమీకష్. మొతత్మంతటిని రిచ్ ఈ రాతి మనం వెనుకకు వెళుళ్టలేదు. అయిదవ
ముదర్లోనికొంత.
32 ఇపుడు సావ్రీ చేసుత్నన్ అంతయ్కీసుత్ డు శకుత్ల దావ్రా అతడు
గాయపరచబడుటను మనము కనుగొనుచునాన్ము. అనిన్ ఒక శకిత్లోకి వెళిళ్
మరియుపాండుర వరణ్ గురర్ముమీదసావ్రీ చేసి, “మరణముగా,” నాశనమునకై
అగాధములోకి వెళెళ్ను. ఎకక్డ నుండి వచెచ్నో అకక్డకు. ఇంకా మనము
సుత్నాన్ము…

33 లేఖనము చెపుప్చునన్ది. “శ వు వరద వలే వచుచ్నపుడు, దానిని
ఎదురొక్నుటకు దేవుని ఆతమ్ దానికి విరోధముగా లేచును” అని. గత రాతి
వాకయ్ములో అది సం రణ్ముగా బయలుపరచబడుటను మనము శాము,
ఏలయనగా ఈ సావ్రీ చేయువాడు సావ్రీ చేసిన నాలుగు సారుల్ జవాబిచుచ్టకు
నాలుగుజీవులుండెను.
34 పర్తియొకక్ సావ్రీ వేరేవ్రు గురర్ము పైన అతడు సావ్రీ చేశాడు. ఒక తెలల్ని
గురర్ం తరువాత ఎరర్ని గురర్ము, మరియు నలల్ని గురర్ము, అటు తరువాత
పాండుర వరణ్ గురర్ము. ఇంకా మనము ఆ రంగులను మరియు అవేమైనవి
మరియు అవి ఏమి చేసినవి మనము కనుగొనాన్ము. తరువాత నేరుగా
సంఘకాలాలుతీసుకునాన్ము.ఖచిచ్తంగాసం రణ్ంగాఅవిఏమిచేసినవి.
35 కాబటిట్, మీరు డండి, దేవునియొకక్ వాకయ్ముగా ఒకటిగా డినపుడు
అది నిజమని అరథ్ం. శారా. ఆ. నేను నముమ్తునాన్ను దేవుని యొకక్
వాకయ్ముతోఏదికలసినపప్టికిఅదెలల్పుప్డు“ఆమేన్.”అవునా?
36 ఇపుడు,ఒకవయ్కిత్ తనకుఒకదరశ్నముకలిగిందనిచెపాత్డు. అదిఅవునని, ఓ,
అది దేవుడు ఇచాచ్డని వారికి తెలుసు, ఎందుకనగా అది గొపప్ శకిత్తో వచిచ్నది.
సరే. దరశ్నం సరియైనదేకావచుచ్. అయితేఅదివాకయ్ముతోలేనటల్యితేమరియు
వాకాయ్నికివిరుదధ్మైతే,అదిసరియైనదికాదు. శారా?
37 ఇపుడు, బహుశా మారమ్న్ సహోదరులు లేక సహోదరి యుండవచుచ్.
కొందరు ఈ టేపులు తీసికొనియుండవచుచ్. నేను చెపాప్లనుకోవడం లేదు…
మీరుమరియునేనుకలవవలసినమంచిపర్జలుకొందరునాన్రు,మారమ్న్పర్జలు.
చాలా మంచివారు. అటు తరువాత వారి—వారి పర్వకత్, జోసెఫ్ సిమ్త్, ఇకక్డే
ఇలిల్నాయిస్లోవారియాతర్లోచంపారు. మరియు, కనుక—ఆమంచిమనిషి,
దరశ్నము, నేను అనుమానించుట లేదు. అతనికి వచిచ్ంది దరశ్నమే. అతడు
యథారథ్వంతుడని డా నేను నముమ్తునాన్ను. అయితే అతనికి వచిచ్న దరశ్నం
లేఖనమునకు విరుదధ్ం. శారా? కాబటిట్ మారమ్న్ బైబిల్ ను వారి కొరకు
తయారుచేసికొనవలసివచెచ్ను.అవునా?
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38 నాకు, ఇది అదియై ఇకక్డునన్ది. ఆ కారణము చేత కేవలం వాకయ్ము. అది
అది. శారా?
39 ఒకసారి, ఒక—ఒక—ఒక సేవకుడు విదేశము నుండి వచాచ్డు.
అతడు…ఒక సీత్తో…కారు నడుపుకుం వచుచ్ట నేను శాను. వారు
టమునకు వచాచ్రు. వారు రెండు డు రోజులు కలసి నడుపుకుం
టమునకువచుచ్ట నే శాను.మరియుఆసీత్ డునాలుగుసారుల్ పెండిల్

చేసికొనియునన్ది.
40 మరియు ఈ సేవకుడు నేనెకక్డ యుంటునాన్నో అకక్డ హోటల్ లాబీకి
వచిచ్, పరుగెతిత్ వచిచ్ నాతో కరసప్రశ్ చేశాడు. నే అతనితో కరసప్రశ్ చేసి లేచి
మాటాల్డాను. నేనతనితో చెపాప్ను, నేననాన్ను, “నీకు సమయమునన్పుప్డు ఒక
కష్ణమునాగదిలోనీతోమాటాల్డవచాచ్?”

అతడనాన్డు, “తపప్కుండా,సహోదరుడాబానాహ్ం.”
41 నేనతనిని గదికి తీసుకొని వెళాళ్ను. ఆ సేవకునికి నేను చెపాప్ను, నేననాన్ను
“రెవరెండ్ అయయ్గారు, నీవు విదేశీయుడవు ఈ దేశానికి.” నేననాన్ను, “అయితే
ఈసీత్కిఒకపేరునన్ది.” నేనుచెపాప్ను “…మరియునీవుపలానా-పలానాసథ్లము
నుండిఈపలానా-పలానాసథ్లమునకువచాచ్వుకదా?”

చెపాప్డు “ఔనండి,” అని.
42 మరియు నేను చెపాప్ను “ఆలాటి దానికి భయపడుట లేదా…నేను నినున్
అనుమానించుట లేదు, అయితే ఒక సేవకునిగా నీకునన్ పేరు చెడిపోతుందని
నీకు తెలియదా? అంతకంటే మనం కొంచెంమాదిరిగా ఉండాలని అనుకొనుట
లేదా?”

మరియుఅతడుచెపాప్డు, “ఓ,ఆమెపరిశుదుధ్రాలు.”
43 నేను చెపాప్ను, “నేను—నేను అనుమానించుట లేదు.” అయితే
నేను చెపాప్ను, “అయితే సహోదరుడా, విషయమేదంటే, ఆమెను చు
పర్తీవాడు ఒక పరిశుదుధ్డు కాదు. డు, నీవు చేయుచునన్ దానిని వారు
సుత్నాన్రు.” మరియు నేను చెపాప్ను “నీవు జాగర్తత్గా యుండుట మంచిదని

నేననుకుంటునాన్ను. అది ఒక సహోదరునినుండిమరొకరికి.” మరియుఅతడు
చెపాప్డు…నేను చెపాప్ను, “ఆ సీత్ ఇపప్టికి నాలుగు లేక ఐదు సారుల్ పెండిల్
చేసికొనియునన్ది.”

అతడుచెపాప్డు, “అవును. అదినాకుతెలుసు”అనాన్డు. “ఇది నీకుతెలుసా,
నేను—నేను…”
44 నేను చెపాప్ను “ఇంటి దగగ్ర నీ సంఘానికి అది బోధించవదుద్. నీవు అది
చేసుత్నాన్వా?”
45 కాబటిట్ చెపాప్డు, “లేదు. అయితే,” “తెలుసా, దానిని రిచ్ ఒక దరశ్నం
వచిచ్నది, సహోదరుడాబానాహ్ం”అనిచెపాప్డు.

నేనుచెపాప్ను. “సరే,అదిమంచిది.”నేనుచెపాప్ను…
46 అతను చెపాప్డు “నీవేమీ అనుకొనవు గదా?” “దానిని రిచ్న నీ బోధను
సరిచేయవలెననియునాన్ను”అనిఅనాన్డు.



ఆరవముదర్ 7
47 నేను చెపాప్ను, “సరే.” అతడు…నేను చెపాప్ను, “నేను—నేను—నేనది
తెలుసుకొనుటకుసంతోషంగాఉనాన్ను,అయాయ్.”
48 మరియు అతడనాన్డు, “సరే,” అనాన్డు, “నీకు తెలుసా, ఈ దరశ్నములో,”
అతడుచెపాప్డు “నేనునిదర్పోయాను.”

మరియునేనడిగాను“ఆ.”తరువాతనేను శాను.అదికల. సుత్నాన్రా?
49 మరియు అతడు చెపాప్డు, “నా—నా భారయ్,” చెపాప్డు “ఆమె ఇంకొక
పురుషునితో జీవించుచునన్ది,” మరియు చెపాప్డు, “మరియు నాతోను
జీవించుచునన్ది.”మరియుచెపాప్డు“తరువాతనాదగగ్రకువచిచ్నాతోచెపిప్నది,
‘ఓ, పియుడా, ననున్ కష్మించు, ననున్ కష్మించు!’ చెపిప్ంది, ‘ననున్—ననున్—
ననున్—ననున్ కష్మించు నేనది చేశాను. ఇపప్టి నుండి నేను నమమ్కంగా
ఉంటాను.’” చెపాప్డు, “నేను ఆమెను అమితంగా పేమించాను. నేను ఆమెను
వెంటనేకష్మించాను, ‘సరే.’”మరియుచెపాప్డు, “అపుప్డు…”
50 అనాన్డు, “ఏంటోనీకుతెలుసా?అటుతరువాతఈదరశ్నానికిఅనువాదానిన్
నేనుపొందుకునాన్ను.” అనాన్డు, “అదిఆసీత్.” అనాన్డు, “నిశచ్యంగా,ఆమెపెళిళ్
చేసుకునన్ది, మరియుమొదలైనవి చేసింది, ఆ అనిన్ సమయాలలో.” మరియు
చెపాప్డు, అది, “ఆమె వివాహము చేసుకొనడం మంచిదే ఎందుకనగా పర్భువు
ఆమెను ఎకుక్వగా పేమించాడు. ఆమె ఎనిన్సారుల్ కోరితే అనిన్సారుల్ పెండిల్
చేసికోవచుచ్…”
51 నేను చెపాప్ను “నీ దరశ్నం బహుమాధురయ్ంగా ఉనన్ది. అయితే అది సరైన
మారగ్మునకు ఒంటరిగానునన్ది.” నేను చెపాప్ను “అది—అది తపుప్. డు.
నీవదిచేయ డదు.”కాబటిట్… శారా?
52 అయితే నీవు లేఖనము చునపుడు లేఖనముతోజోడుగా ఉండునపుడు
అవి ఎకక్డనుండి కలిసి వసుత్నన్వోవాటి నిరంతర అనుబంధం కలిగియుంటవి.
ఇదెకక్డ వదులుతునన్దో, ఆ లేఖనము, ఈ మరొకటి వాటిని చేరిచ్న సం రణ్
చితర్ం వచుచ్ను.
53 చెదిరియునన్ పజిలున్ ఒకచోట చేరిచ్నటుల్గా అదియుండును.దానిని సరైన
సథ్లములో అమరిచ్న అది సరిపోవును. అకక్డ మరొకటి సరిపోదు. తరువాత
సరిపోయినచితర్మువచుచ్ను.
54 ఒకరు మాతర్మే అది చేయగలరు, అది గొఱెఱ్పిలల్, కనుక మనము ఆయన
కొరకు చుచునాన్ము.
55 ఈసావ్రీచేయువానినిమనము సేత్,ఈగురాలమీదసావ్రీచేసినదిఅతడే.
మరియు మనము అతనిన్ వెంటాడి అతడు ఏమి చేశాడో తెలుసుకునాన్ము.
వెనుకసంఘకాలాలలోఅతడేమిచేశాడో శాము.
56 ఆ తరువాత అతడు ఒక కారయ్ము చేయుటకు ఒక మృగముపై బయలుదేరి
వచిచ్నపుడు అతడు చేసినది ఎదురొక్నుటకు ఒకరు పంపబడాడ్రని మనము
శాము.

57 మొదటికాలంలోఒకరుపంపబడాడ్రు.గొఱెఱ్పిలల్…సింహము.అదివాకయ్ము,
కీసుత్.
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58 తరువాతది ఎదుద్. చీకటి కాలములో,—సంఘము నిరామ్ణాతమ్కమైనపుడు
వాకయ్మునకుబదులుగా ఢసిదాధ్ంతాలుఅంగీకరించినపుడు.
59 జాఞ్పకముంచుకోండి. సమసత్ము డా రెండు విషయాలపై
ఆధారపడియుండును.ఒకటి,అంతయ్కీసుత్;మరిరెండవదికీసుత్.
60 ఈ రోజు డా అదే, …మధయ్ రకముగాయుండు కైసత్వులుండరు.
మతుత్గాను మెళకువగానుండు మనుషుయ్లుండరు; నలుపు—తెలుపు
పకుష్లుండవు; లేదు. లేదు; పరిశుదుధ్డు—పాపి ఉండడు. లేదు, నీవు పాపివి
గాను లేక పరిశుదుధ్ని గానుయుంటావు. డు? మధయ్సత్ంగా ఏదీయుండదు.
నీవు తిరిగి జనిమ్ంచియైనా యుండాలి లేక నీవు తిరిగి జనిమ్ంచకుండానైనా
యుండాలి. నీవు పరిశుదాధ్తమ్తోనైనా నింపబడియుండాలి లేదా పరిశుదాధ్తమ్తో
నింపబడకుండా నీవుండాలి. ఎనిన్ ఉదేకాలు నీవు కలిగియునన్పప్టికీ, నీవు
పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడకపోయినటల్యితే, నీవు దానితో నింపబడలేదు.
అవునా?…నీవుదానితో నింపబడినటట్యితే నీ జీవితమునుఅది పుతుంది,
దానికి అనుగుణంగానే అదియుంటుంది. శారా. దానిని రిచ్ ఎవరు ఏదీ
చెపప్నవసరంలేదు.వారది సాత్రు,అవునా,ఎందుకనగాఅదిఒకముదర్.
61 పర్తీసారి ఆ జీవులు ఏ విధంగా సావ్రీ చేసినవో మనము శాము.
రాజకీయ అధికారములతోను, మత సంబంధమైన అధికారములతోను కలిసి
ఒకడు తన యొకక్ పరిచరయ్ను బయటకు పంపెను. దానిని ఎదురొక్నటానికి
దేవుడు ఆయన శకిత్ని పంపినటుల్ మనము సుత్నాన్ము. మనము నేరుగా
వెనుకకు వెళిళ్ సంఘకాలమేదో శాము, మరియు వెనుకకు శాము; ఆ
విధంగానేఖచిచ్తంగాఅదిఅకక్డునన్ది.
62 అటుతరువాత,మరొకకాలమువచుచ్ట శాము,మరియుశ వుమతం
పేరిట, కీసుత్ నామమున, సంఘము పేరిట అంతయ్కీసుత్ను పంపుట శాము.
అవునండి. చివరకు సంఘము పేరిట బయలువెడలెను. అతడు చెపాప్డు, “అది
నిజమైనసంఘమని.” శారా?

రషాయ్కాదుఅంతయ్కీసుత్. అంతయ్కీసుత్అదికాదు.
63 అంతయ్కీసుత్ కైసత్వాయ్నికి ఎంతో సమీపము. ఎంతవరకనగా బైబిల్ చెపుత్ంది,
“ఏరాప్టులేని వారినిమోసపుచుచ్నంతగా.” అవునది నిజం. బైబిల్ అది చెపుత్ంది,
“చివరి దినములలో ముందు నిరణ్యములో లేని వారినందరినీ, ఏరాప్టులేని
వారినందరినీ.” అది చెపుత్ంది “ఏరాప్టు!” ఇపుడు ఎవరైనా ఆ మాట తీసుకొని
మీ మారిజ్న్ లో సేత్, దాని అరథ్మేంటో మీరు సాత్రు. అది చెపుత్ంది,
“ఏరప్రచబడినవారు, ముందుగా నిరణ్యింపబడినవారు” అని. శారా?
“జగదుతప్తిత్మొదలుకొనిగొఱెఱ్పిలల్ జీవ గర్ంథమందు ఎవరిపేరువాయబడలేదో
వారినందరినిఅదిమోసముచేయును.”
64 గొఱెఱ్పిలల్ వధింపబడినపుడు పేరులు గర్ంథములో పెటట్బడెను. మహిమలో,
పరిశుదధ్ సథ్లములో, ఈ రాతి ఆయన ఒక విజాఞ్పణ కరత్గా ఆ గర్ంథమందు
ఎవరి పేరు ఉనన్దో ఆ పర్తియొకక్ ఆతమ్కై విజాఞ్పణ చేయుచునాన్డు. మరియు
ఎవరికీ ఆ పేరు తెలియదు, ఆయనకు తపప్. ఆయన చేతిలో ఆ గర్ంథానిన్
కలిగియునన్ది ఆయనే, ఆయనకు తెలుసు. ఆఖరు వయ్కిత్ లోపలకు వచుచ్నపుప్డు
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ఆయన విజాఞ్పణ దినాలు ముగించబడతాయి. ఆయన దేనికొరకు విజాఞ్పణ
చేశాడోదానినిసవ్ంతంచేసికొనుటకుఆయనవచుచ్ను;మరియుఆయనసవ్ంత
వారినిసీవ్కరించుటకువచుచ్ను.ఓ,మై.
65 అది, పర్తి కైసత్వుడు దేవుని యెదుట నిలబడి చేతులు పైకెతిత్, తనున్తాను
పరీకిష్ంచుకుం , “ననున్ శుదిధ్చేయుము, ఓ పర్భువా, నా బర్తుకులోకి
డుము,మరియు—మరియునాయొకక్ తపిప్దముసిథ్తి ననున్ డనిముమ్.

తవ్రగా దారి నుండి బయటకు రానిముమ్.” “ఎందుకనగా నీతిమంతుడే
రకిష్ంచబడుట దురల్భమైతే పాపి, భకిత్హీనుడు ఎకక్డ నిలచెదరు?” ఇది
పరీకిష్ంచుకొనవలసినసమయం.
66 మరియు మీరు ఈ వాకయ్మును—సరైన
సాథ్నములో యుంచదలచినయెడల (దీని మీద మీరు పర్శన్ అడుగవలెనని
కోరుటలేదు, ఎందుకనగాఅది ఇంకొకదానిలోనికి నడిపించును.మీరుపర్శన్లు
అడిగితేననినాఅరథ్ం.) ఇది తీరుప్ముందుపరిశోధనాకాలము.అవును.మనము
రలయొదద్కువచుచ్నపుడులేకపాతర్లుపర్భువుమనకుదయచేసేత్ పరిశోధనా

తీరుప్నుమనముకనుగొందాము.శర్మలువచుచ్టకుకొంచెముముందుగా.అది
సతయ్మని మనం సాత్ము. మరియు మినితాకిన ఆముగుగ్రు తలుఈ
విధముగా “అయోయ్! అయోయ్! అయోయ్ నివాసులకు శర్మ!” అని కేకలు వేసిరని
మీకుతెలుసా.

మరియు మనము భయంకరమగు కాలములో జీవించుచునాన్ము, ఒక
కాలము…
67 మీరు శారా, ఇపుప్డునన్ ఈ విషయాలు, ఇపుడు మనము పఠనము
చేసుత్నన్ ఈ విషయాలు సంఘము వెళిళ్పోయిన తరువాత శర్మకాలములో
జరుగును. ఈ సంఘము శర్మ కాలంలో పాలు పొందదని పర్తి విశావ్సి
హృదయంలో సిథ్రపడాలని నేననుకుంటునాన్ను. సంఘానిన్ నీవెనన్ శర్మలో
ఉంచలేవు. నేను…నీవు సంఘానిన్ అకక్డ ఉంచగలవు, గాని పెండిల్కుమారెత్ను
కాదు. డు,పెండిల్కుమారెత్ వెళిళ్పోయినది.
68 ఎందుకనగా, డండి, ఆమెలో ఒకక్ పాపము డా లేదు, ఆమెకు
విరోధముగా ఒకక్టి లేదు. దేవుని యొకక్ కృప ఆమెను కపిప్యునన్ది. ఆ
బీల్చ్ పర్తి పాపమును రముగా తీసికొని పోయినది. దానిని రిచ్ ఏలాటి
జాఞ్పకం లేదు; ఒకక్టి డా లేదు, అయితే దేవుని యొకక్ సనిన్ధిలో పవితర్త,
పరి రణ్త తపప్. పెండిల్కుమారెత్ ఆమె మోకాళళ్పై మోకరించి దేవునికి కేకలు
వేయవలసియుంటుంది.
69 ఒక చినన్ కథ నాకు జాఞ్పకమొసుత్ంది, మీయొకక్ సమయానిన్ నేనెకుక్వగా
తీసుకొనకపోయినటల్యితే, అది పీఠికగా చెపప్బడుతుంది. నేను…నేను—
నేను ఒక ఉదేద్శయ్మునకు చెపుత్నాన్ను. పారంభించుటకు ఆతమ్ అను తిని
పొందువరకు.
70 ఇది ఒక—ఇది ఒక పవితర్మైన విషయం. శారా? అది, డండి,
అకక్డునన్ విషయాలు ఎవరికి తెలియును? దేవునికి తపప్ ఎవరికి
తెలియదు. మరియు అవి బయలుపరచబడవలసి లేవు. ఈరోజు వరకు అవి
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బయలుపరచబడవని బైబిల్ గర్ంథము దావ్రా ని పించబడియునన్ది. అది
ఖచిచ్తంగా వాసత్వము. శారా? అవి—అవి ఊహించబడడ్వి. అయితే,
ఇపుడు మనము ఖచిచ్తంగా సతయ్మును, రుజువు చేయబడిన సతయ్మును
పొందుకోబోవుచునాన్ము.అవునా?గమనించు.
71 ఇపుడు పశిచ్మ పాంతమున ఒక చినన్ బాలిక యునన్ది. ఆమె పేమలో
పడడ్ది…ఒక పురుషుడు ఆమెను పేమించాడు. పశువులను కొనుగోలు చేయు
వానిగాఆరమ్న్సంసథ్కివచాచ్డు.మరియు—వారికిఒక—గొపప్…
72 చికాగో నుండి యజమానుని కుమారుడు వచాచ్డు. పశిచ్మ హదుద్ల
పర్కారంగా వారిని కర్మములో ఉంచారు. ఆ—అకక్డ ఆడ పిలల్లు వసాత్లు
ధరించారు, వీరిలో ఒకొక్కక్రు ఈ అబాబ్యిని పొందుకోబోతునాన్రు. తపప్క,
మీకు తెలుసా, ఎందుకనగా అది ఆ మనుషుయ్ని అబాబ్యి, కాబటిట్ వారు వారి
యొకక్పాశాచ్తయ్దుసుత్లుధరించుకొనాన్రు.
73 మరియు పశిచ్మ పాంతము వారు ఆలాగు చేసాత్రు. ఇటువంటి కథ వారు
కలిగియునాన్రు. మరియు సహోదరుడు మాగైర్, అతడు ఇపుడు ఇకక్డ
యుంటాడని అనుకుంటాను, పశిచ్మ దుసుత్లను అతడు ధరించనందున
వారు అతనిన్ పటుట్కొని, వారు చెరశాలలో అతనిన్ పెటాట్రు. మరియు కంగారో
నాయ్యశాలలో పెటిట్, అందుకు అపరాధ రుసుము చెలిల్ంచునటుల్ చేసి అటు
తరువాత పాశాచ్తయ్ దుసుత్లు కొనునటుల్గా బలవంతము చేశారు. అంత
పొడవుండేతుపాకులనుకొంతమందివేలాడదీసుకొనినడచుటనేను శాను.
వారి యొకక్ సవ్దేశములో వారు ఆలాగు ఉంటారు. వారి యొకక్ రవ్పు
దినములలోవలేవారుజీవించుటకుపర్యతిన్సాత్రు. శారా?
74 మరియు అటు తరువాత, కెంటకీలో, ఇకక్డ రుప్ననునన్ పాతకాలపు
దినాలలో జీవించగోరుతావు. ఇంకా రెన్ పో లోయ పదధ్తులను
అవలంబించుచునాన్రు. వెనుక దినాలకు నీవు వెళిళ్ అవలంబించుచునాన్వు.
దానికికారణముఒకటియునన్ది.
75 అయితే అసలైన దానిలోని సువారత్ యొదద్కు అది వచిచ్నపుడు, నీవు అది
చేయనవసరము లేదు. నవీనమైనదియొకటి కావలసియునన్ది. శారా. అది
పించుచునన్ది, నీవు—నీవు…అకక్డ…

76 మరియు ఒక మనిషి తపుప్ చేయుటకు కారణమేంటి? అతడు తాగుటకు
అలవాటు పడడానికి హేతువేంటి? లేక సీత్ తపుప్ చేయుటకు కారణమేంటి?
కారణం…ఆమెలో ఒకటునన్ది, దాహము. అతనిలో ఒకటునన్ది, దాహము.
లోకసంబంధమైన కారాయ్ల చేత ఆ పరిశుదధ్మైన దాహానిన్ ఆరుప్టకు వారు
పర్యతిన్సాత్రు. ఆ నిలుపు చేయుట దేవుని వలన కలుగవలసియునన్ది.
దాహముగొని యుండుటను ఆయన ఆ విధంగా ఉంచాడు. ఆ కారణమును
బటిట్ ఒకదాని కొరకు నీవు దాహముగొనుటకై, శారా? అయితే, ఆ దపిప్కను
నీవు నిలుపుచేయుటకు పర్యతన్ం చేసిన యెడల…ఎవరైన అది చేయుటకు
ఎంత ధైరయ్ము! ఒకదానికొరకు నీవుదాహముగొనియునన్ ఆ పరిశుదధ్ దాహానిన్
నిలుపు చేయుటకు పర్యతిన్ంచుటకు, నీవు అది చేయుటకు నీకు హకుక్ లేదు.
మరియు ఆ తరువాత లోకంతో నీవు సంతృపిత్ చెందుటకు లోకము వైపునకు
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తిరుగుట. నీవది చేయ డదు. దానిని నింపునది ఒకక్టే ఒకక్టి, అది దేవుడు.
ఆయనఆవిధంగానినున్చేశాడు.
77 కాబటిట్, ఈ—ఈయవవ్న బాలికలు ఈ అబాబ్యి కొరకుపాశాచ్తయ్ బటట్లు
ధరించి అతడు బయటకు వచుచ్టకు సుత్నాన్రు. అతనిన్ పర్తియొకక్రు తామే
ఆకరిష్ంచుదుననినిరీకష్ణకలిగియునాన్రు.
78 అకక్డ ఆ పర్హారాలో వారి చినన్ బంధువు ఒకరు ఉండెను. ఆమె ఒక
అనాధ. వీరందరికి పనియంతా ఆమె చేసుత్ండేది. ఎందుకనగా, వారు వారి
చేతివేళుళ్ సిదధ్పరచుకొనవలసియుంది. ఎందుకో తెలుసా, చేతులతో వారు
పాతర్లుకడుగలేరు.ఆమెకఠినమైనపనినంతాచేసేది.
79 మరియు, చివరకు ఆ యవవ్నుడు వచుచ్నపప్టికి, వారు బయటకు
వెళిళ్పోయి పాశాచ్తయ్ పదధ్తి పర్కారము బక్ బోరుడ్ పర్కారంగా అతనిన్ తీసికొని
వచాచ్రు. వారు లోపలకు వచిచ్ వారి తుపాకీలు పేలుచ్చు నాటయ్ము చేసుత్నాన్రని
మీకు తెలుసు. ఈ రాతి పెదద్ నాటయ్ముయొకటివారికునన్ది, పాచీన నాటయ్మది,
అంతా పశువుల కాపరులు వచాచ్రు. వారి యొకక్ నాటాయ్లతో, మొదటి
విషయమేంటోతెలుసా,ఈఉతస్వమురెండులేక డురోజులుజరిగినది.
80 అటు తరువాత, ఒక రాతి, అలా నాటయ్ము నుండి కొంచెం విశాంతి
తీసికొనుటకు ఈ అమామ్యిల నుండి బయటకు వెళుళ్టకు సథ్లము నుండి
బయటకువెళాళ్డు.వసారావైపువె త్అతడు చుటతటసిత్ంచెను.మొరటుగా
కనిపిసుత్నన్ ఒక చినన్ అమామ్యి అటు వెళుత్ంది. మరియు ఆమె పాతర్ నిండుగా
నీళుళ్ నింపుకొని పాతర్లు కడుగుతుంది. అతడు అనుకునాన్డు, “నేను ఆమెను
డలేదు, ఆమె ఎకక్డ నుండి వచిచ్ందో నేనాశచ్రయ్పడుతునాన్ను?” కాబటిట్

అతడుఆఇంటిచు ట్తిరిగివెళిళ్,వసారాపర్కక్కువెళిళ్ఆమెనుకలుసుకునాన్డు.
81 ఆమె కాళళ్కు చెపుప్లు లేవు. ఆమె నిలిచిపోయి తలవంచుకొనియుండెను.
అతడు ఎవరనేది ఆమె చి చాలా సిగుగ్పడిపోయింది. ఆ గొపప్ వయ్కిత్ని ఆమె
గర్హించినది. ఈ ఇతర అమామ్యిలకు ఆమె బంధువు అవుతుంది. వారి తండి
ఈ పెదద్ ఆరమ్ర్ అవుట్ ఫిట్ లో పరయ్వేకష్కుడు. కనుక…ఆమె కిందకు త్నే
ఉనన్ది.ఆమెవటిట్కాళళ్తోనునన్ందునఆమెసిగుగ్పడినది.
82 అతడడిగాడు, “నీ పేరేంటి?” అని. ఆమె అతనికి చెపిప్నది “ఆ మిగతావారు
యుండేసథ్లములోనీవెందుకుఉండలేదు?”ఒకరకంగానెపములుచెపిప్ంది.
83 కాబటిట్, తరువాత రాతి, అతడు ఆమెను గమనించాడు. చివరకు, అతడు
అకక్డ రుచ్నాన్డు. వారందరు అవి చే త్నే ఉనాన్రు. అతడు—అతడకక్డ
వసారా కంచెలో రొచ్ని ఆమె వచిచ్ నీటిని పారవేయుటను గమనిసుత్నాన్డు.
ఆమె కొరకు అతడు ఎదురు శాడు. అతడామెతో అనాన్డు, అతడనాన్డు
“నేనికక్డకువచిచ్ననిజమైనఉదేద్శయ్ంఏమిటోతెలుసా?”

ఆమెఅనన్ది, “లేదండి,నాకుతెలియదు.”
84 అనాన్డు, “నేనొక భారయ్ను ఎనున్కొనుటకు ఇకక్డ యునాన్ను, అది నా
ఉదేద్శయ్ం.” అతడనాన్డు, “వారిలోలేనిగుణమునునేనునీలోకనుగొనాన్ను.” నేను
సంఘానిన్ రిచ్ ఆలోచన చేసుత్నాన్ను. శారా. అడిగాడు, “నీవు ననున్ పెళిళ్
చేసుకుంటావా?”
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ఆమె అనన్ది, “ననాన్? ననాన్? నేను—నేను ఆలాటి విషయానిన్ రిచ్
తలంచుట డావీలుకాదు.”
85 శారా, అది పర్ధాన యజమానుని యొకక్ కుమారుడు. దేశములో
ఉనన్టువంటి అనిన్ కంపెనీలు, పశువుల మందలు, అనిన్టికి యజమానుడు.
మీరు సుత్నాన్రా. చెపాప్డు, చెపాప్డు, “అవును” అని అనాన్డు. అనాన్డు
“నేను—నేను చికాగోలో ఒకక్రినీ కనుగొనలేకపోయాను. నాకు—నాకు
నిజమైన భారయ్ కావలెను. పర్వరత్న గల భారయ్ నాకు కావలెను. దేనికొరకు
నేను ఎదురు సుత్నాన్నో అది నీలో నేను శాను.” “నీవు ననున్ పెళిళ్
చేసుకుంటావా?”అనిఅడిగాడు.

ఆమె అనన్ది, “మంచిది…” అది ఆమెను కలవరపరచింది. ఆమె అనన్ది,
“అవును”అని.
86 మరియు అతడు చెపాప్డు, “మంచిది…” తిరిగి వసాత్నని ఆమెతో
చెపాప్డు. చెపాప్డు, “ఇపుడు, నినున్ నీవు సిదధ్పరచుకో. ఈరోజు నుండి ఒక
సంవతస్రమునకు నేను తిరిగివసాత్ను. సరే…మరియు నేను నినున్ సీవ్కరిసాత్ను.
ఇకక్డ నుండి నేను నినున్ తీసుకుంటాను. ఇకక్డ పనిచేసిన రీతిగా ఇక నీవు
పనిచేయనవసరము లేదు. నేను నినున్ తీసుకొని వెళాత్ను. నేను చికాగోకు
వెళుత్నాన్ను.నీవెనన్డు డనిఇంటినినేనునీకొరకుకడతాను.”
87 ఆమె అనన్ది, “నాకు లేదు. నాకు ఇలేల్ లేదు. నేను అనాధను,” అని ఆమె
చెపిప్ంది.
88 అతడనాన్డు, “నేనొకఇలుల్ నీకుకడతాను,ఒకనిజమైనదానిని.” “నేనుతిరిగి
వసాత్ను,” అనిచెపాప్డు.
89 సంవతస్రకాలమంతా అతడు ఆమెను గమని త్నేయునాన్డు. ఆమె
చేయవలసినదంతా చేసింది. పెండిల్ వసత్ములు కొనవలెనని ఒకరోజుకు ఒక
డాలరు చొపుప్న లేక ఆమె దగగ్ర యునన్దంతా దాచిపెటిట్ంది. సంఘమునకు
పరి రణ్పోలిక. శారా? శారా?ఆమెవసత్ములుసిదధ్పరచుకొనన్ది.
90 మరియు, మీకు తెలుసా, ఈ వసాత్నిన్ ఆమె సినపప్టికి ఆమె—ఆమె
బంధువులనాన్రు, “ఏంటి, నీవు పేద అవివేకపు పిలల్వు. అటువంటి మనిషి నీతో
సంబంధాలుకలిగియుంటారనిఅనుకుంటునాన్వా?”అనిఅనాన్రు.
91 ఆమె చెపిప్ంది, “అయితే అతడునాకువాగాద్నము చేశాడు.” ఆమేన్. అనన్ది
“అతడువాగాద్నముచేశాడు.”అనన్ది, “నేనుఅతనిమాటనమామ్ను.”
92 “ఓ, అతడు నినున్ గేళి చేయుటకు ఆ విధముగా చెపాప్డు.” “అతనికి ఒకరు
కావలయునంటేమాలోఒకరినిఅతడుతీసికొనును,”అనిఅనాన్రు.
93 “అవును,” అనన్ది “అయితేనాకు అతనువాగాద్నముచేశాడు. అందుకొరకు
నేనుఎదురు సుత్నాన్ను.”ఆమేన్.నేను డా.
94 కాబటిట్, దినములుగడచినవి. చివరికి ఆరోజువచిచ్నది, చెపిప్న సమయానికి
అతడువచాచ్డు, ఆమెవసాత్లుఆమెధరించింది. అతనియొదద్నుండి ఆమెఏమీ
వినలేదు. అయితే అతడు అకక్డయునాన్డని ఆమె ఎరిగియునన్ది. కాబటిట్ ఆమె
పెళిళ్వసత్ముఆమెధరించుకొని,సిదధ్ముగాఉనన్ది.
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95 సరే, వారు నిజంగా నవావ్రు. కారణం పాముఖయ్మైన యజమాని
సంచాలకుడు యొదద్కు పంపియుండును. అందును రిచ్ ఏ కొంచెమైనను
ఆ అమామ్యిలలో ఏ ఒకక్రు వినలేదు. అదంతా వారికి మరమ్మైయుండెను. అది
డా.అదినిశచ్యము.

96 అయితే ఈ అమామ్యి, వీటనిన్టిపైన ఆమె కొరకు అతడు తిరిగి వసాత్డను
అతనిమాటనుఆధారముచేసికొనన్ది.అతడుఆమెకొరకువసాత్డని.
97 కనుక వారు నవువ్తునాన్రు. ఒకరి చు ట్ ఒకరు చేతులు చుటుట్కొని ఆమె
చు ట్ నాటయ్ం చేసుత్నాన్రు. అంటునాన్రు “హా!” అని నవువ్ , ఏలాగో తెలుసా
“దీనురాలైనచినన్అవివేకపుపిలల్!” అనిఅంటునాన్రు.
98 ఆమె అకక్డ నిలబడియునన్ది. కొంచెమైనను సిగుగ్పడుటలేదు. ఆమె
పువువ్లను పటుట్కొనియునన్ది. ఆమె పెండిల్ వసత్ములు అనీన్ కటుట్కొని
యుండెను. ఆమె కషట్పడెనుమీకుతెలుసా. “ఆయనపెండిల్కుమారెత్ తనకుతాను
సిదధ్పరచుకొనెను.” శారా?ఆమెపువువ్లనుపటుట్కొనివేచియుండెను.
99 వారనాన్రు, “ఇపుడు, నేను చెపాప్ను, అది తపప్ని, శారా అతడురావటం
లేదు.”

అనన్ది, “నాకుఐదునిమిషములునన్వి.”అనన్ది, “అతడికక్డేయుంటాడు.”
ఓ,వారునవావ్రు!

100 మరియు,ఆసమయంలోనేఆపాతగడియారముఐదునిమిషాలుకొటిట్ంది.
గురర్పుడెకక్లుశబద్ంవారువినాన్రు.చకర్ములకిందఇసుకకదులుచునన్ది.పాత
గురర్పుబండిఆగినది.
101 ఆమె వారి మధయ్ నుండి తలుపు బయటకు కినది. మరియు బండిలో
నుండి అతడు కాడు. ఆమె అతని హసాత్లోల్ పడిపోయినది. అతడనాన్డు,
“ఇపుడంతా అయిపోయినది, హనీ.” అకక్డ రుచ్ని సుత్నన్ ఆమె పాత
సంఘశాఖలబంధువులనువదిలిపెటిట్నది. ఆమె—ఆమెతనఇంటికి, చికాగోకు
వెళిళ్నది.
102 అలాటిగొపప్ మరియొకవాగాద్నమును డానేనెరిగియునాన్ను. “నేనుమీ
కొరకు సథ్లము సిదధ్పరచ వెళుళ్చునాన్ను; మిముమ్లను సీవ్కరించ తిరిగి వసాత్ను.”
మేముపిచిచ్వారముఅనివారుచెపప్వచుచ్.అయితే,సహోదరుడా,నాకైతే,ఇపుప్డే
అకక్డ నితయ్తవ్ములోకి గోడ గడియారము సమయము కొటుట్చుండగా, అకక్డ
త నిలబడి ఏడవ త యొకక్ ఆఖరి వరత్మానము, “సమయము ఇక

ఉండదు,” అని చెపుప్ట చుచునాన్ను. ఈ ఒకానొక దినాలలో ఆ చినన్ విశావ్స
పా రాలుగా ననున్ పెండిల్కుమారెత్ యేసుయొకక్ హసాత్లోల్కి వెళిళ్పోయి తండి
యొకక్ గృహమునకుకొనిపోబడును. మనమిపుడుముందుకుసాగుకొలది ఈ
విషయాలుఆలోచిదాద్ం.
103 సింహము యొకక్ పరిచరయ్ను, వాకయ్ము గమనించండి; ఎదుద్, పర్యాస
మరియుఅరప్ణ;యుకిత్, సంసక్రత్లు;మరియుపకిష్రాజుకాలమువచుచ్ట, అనగా
బయలుపరచిఈసంగతులుతీసుకొనివాటిని పించును.
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104 ఇపుడు గత రాతి పరిచరయ్లో మనము శాము. ఇంకా ఈ ముదర్తో
ఈ గొపప్ మరమ్ము తెరువబడుట, అనగా కితము యొకక్ నా గృహానికి అది
ఖచిచ్తంగా వయ్తిరేకమైయుండుట కనుగొనాన్ము. అది నిజమని ఊహించాను.
ఆ బలిపీఠము కిందనునన్ ఆతమ్లు ఆరంభ కైసత్వ హతసాకుష్లని నేనెలల్పుప్డు
వదిలివేశాను. అయితే గతరాతి, పర్భువైన దేవుడుఆముదర్మనకై తెరచినపుడు,
అది నిషక్రష్గా అసాధయ్మాయెను. అది వారు కాదు. వారు ఆవల వైపుననునన్
మహిమలోకి వెళిళ్పోయారు. వారు అకక్డ ఉనాన్రు. వారు ఆ కాలమున వచుచ్

దులనిమనముకనుగొంటిమి.
105 ఇపుడు పిలువబడబోవుచునన్ ఒక లకష్ నలభై నాలుగు వేలమందిని రిచ్
ఈ రాతి మరియు రేపు రాతి తీసికొనబోతునాన్ము. మరియు—మరియు
ఆరు మరియు ఏడవ ముదర్ మధయ్ ఒక లకష్ నలభై నాలుగు వేల మంది
పిలువబడబోవుచునాన్రు.
106 మరియు వారు చంపబడిన హతసాకుష్లు అని మనము తరువాత
కనుగొనాన్ము, అయినను…తెలల్ని వసత్ములు ధరించియునాన్రు. అయితే
వారి పేరుల్ గొఱెఱ్పిలల్ జీవగర్ంథమందు వాయబడియునన్వి. మరియు వారిలో
పర్తీ ఒకక్రికి తెలల్ని వసత్ములు ఇవవ్బడెను. మనమది శాము. లోకంలో ఏదీ
కాదు. నేను నమమ్ను. అయితేవారుశర్మలకాలమునకుముందుశర్మలగుండా
వెళిళ్న దులు. గడచిన ఈ యుదధ్ సమయములలో, వారు…వారు పర్తీ
ఒకక్రి చేతవారు దేవ్షించబడినవారు. మరియుఐక్మాన్ జరమ్నీలో లకష్ల లకష్ల
మందిని చంపాడు. మీరు ఆ శర్మలను మాతర్మే వినియునాన్రు. లకష్ల లకష్ల
మంది అమాయకులైన దులుచంపబడాడ్రు. వారు దులుకాబటిట్. మరి
వేరేకారణంలేదు.
107 ఇకక్డ, బైబిల్ చెపుత్ంది, “దేవుని రిచ్న సాకష్ ము నిమితత్ము, దేవుని
యొకక్వాకయ్మునిమితత్మును,వారుకలిగియునన్సాకష్ మునిమితత్మునువారు
చంపబడాడ్రు” అని. ఇపుడు, పెండిల్కుమారెత్యైతే దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును,
యేసుకీసుత్ను రిచ్న సాకష్ ము నిమితత్ము అని మనం సుత్నాన్ము. వీరికైతే
యేసుకీసుత్ను రిచ్నసాకష్ ములేదు.
108 బైబిల్ ఈలాగు చెపుప్ట మనం సుత్నాన్ము, “ఇశాయేలీయులందరు,
ముందుగా నిరణ్యించబడిన ఇశాయేలీయులందరు రకిష్ంచబడుదురు,” రోమా
11.ఇపుడు,మనకదితెలుసు.మనమకక్డఆఆతమ్లు శాము.
109 ఇపుడుఎంతదగగ్రో డండి.ఇదిఇంతకుముందుఎందుకుజరుగలేదు?
ఎందుకనగా అది ఇంతకు ముందు జరుగలేదు. ఇపుడు నీవు డలవు.
మీరు శారా. అవునా, ఘనమైన పరిశుదాధ్తమ్—కాలములు మరియు
సమయముల గుండా ఆ విషయాలు వచుచ్ట చుచునాన్డు. మరియు
ఇపుడది బయలుపరచబడుచునన్ది, తరువాత నీవుఅకక్డ చి, అది సతయ్మని
డగలవు.అదిఅకక్డయునన్ది.

110 ఇపుడు, అది—అది శర్మకాలములోని, లేక ఐక్ మాన్ యొకక్ ముందు
శర్మ కాలములో హతసాకుష్లు. ఇపుడు, ఒక లకష్ నలభై నాలుగు వేలమందికి
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వారు పోలిక, అది ఆరు మరియు ఏడవ ముదర్లలో మధయ్లోకి మనము
వెళళ్బోతునాన్ము.అవునా?
111 ఏడవ ముదర్ కేవలం ఒకక్టే, అంతే, ఇది, “పరలోకమందు ఇంచుమించు
అరగంటసేపు నిశశ్బద్ము.” దేవుడు మాతర్మే అది బయలుపరచగలడు. ఎకక్డ
డా అది చన పమున తెలుపబడలేదు. రేపటి రాతికది. నా కొరకు

పారిథ్ంచండి. అవునా?
112 ఇపుడు, ఆరవ ముదర్లోకి మనం వె త్, ఇపుడు మనము గమనిదాద్ం. ఈ
ఆరవ ముదర్కు మనము వచుచ్చుండగా పరలోకపు తండి మనకు సహాయము
చేయునుగాక.ఇపుడు6వఅధాయ్యంయొకక్ఈ12వవచనము.

ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను డగా పెదద్
కంపము కలిగెను. రుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను,

చందర్బింబమంతయురకత్వరణ్మాయెను,
పెదద్ గాలిచేత ఊగులాడు అం రపు చెటుట్ నుండి అకాలపు
కాయలురాలినటుట్ ఆకాశ నకష్తర్ములు మిమీదరాలెను.
మరియు ఆకాశమండలము చుటట్బడిన గర్ంథము వలెనై
తొలగిపోయెను. పర్తి కొండయు పర్తి దీవ్పమును వాటి వాటి
సాథ్నములుతపెప్ను.

రాజులును, ఘనులును, సహసాధిపతులును, ధనికులును,
బలిషుఠ్లును, పర్తి దాసుడును, పర్తి సవ్తం డును కొండ
గుహలలోనుబండల సందులలోనుదాగుకొనిరి.

113 అకక్డ గమనించారా? వారిని డండి, “బలిషుఠ్లైన మనుషుయ్లు,”
శారా.వారుఏంచేశారు?“వేశయ్యొకక్జారతవ్మునుఉగర్తాదాకాష్రసమును

వారు తాగారు.” అవునా? అది ఖచిచ్తంగా ఆమె యొకక్ దాకాష్రసమును
తాగినవారువీరే. శారా?

మీరు మా మీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱెఱ్పిలల్ ఉగర్తకును
మముమ్ను మరుగుచేయుడి అని పరవ్తములతోను, బండలతోను
చెపుప్చునాన్రు.మరియుగొఱెఱ్పిలల్యొకక్యుఉగర్త:
మహాదినమువచెచ్ను;దానికితాళజాలినవాడెవడు?

114 ఎంతటి పరిచయ వాకయ్ము… డండి, సావ్రీ చేయువాడు,
సావ్రీచేయువాని యొకక్ మృగములు, జవాబిచుచ్ జీవులు, ఆగిపోయారు.
అటు తరువాత మనము తీసుకునాన్ము. సింహాసనము కింద హతసాకుష్లను
శాము.ఈ సమయములో,ఈహతసాకుష్లుపారంపరాయ్చారముఆచరించు
దులు. కైసత్వ విశావ్సముతో చనిపోయినవారు లేక మత సంబంధమైన

విశావ్సముతో,ఎందుకనగావారుకైసత్వులుకాలేరు.
115 జఞ్పిత్ంచుకో. దేవుడు వారి కనున్లు శాడు. ఎకుక్వ కాలము వారు
గుడిడ్వారుగా యుండబోతునాన్రు. అనయ్ సంఘము మారగ్ము నుండి
ఎతత్బడువరకు. ఏలయనగా దేవుడు ఒకేసారి వారిరువురితో సంపర్దించడు.
ఎందుకనగాఅదిఆయనవాకయ్మునకుచాలావిరుదధ్ము.
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116 జాఞ్పకముంచుకో. ఆయన ఇశాయేలీయులతో ఒక దేశముగా
వయ్వహరించును.ఎలల్పుప్డుఅదిఇశాయేలుదేశము.
117 అనుయ్లు, ఒక వయ్కుత్లు, “అనయ్ జనులలో నుండి తీసికొనిన పర్జలు.” అది
అనయ్జనులైయుండవలసినది. పర్పంచములోని పర్జలందరు కలసి, అపుడపుడు

దుడు అందులోనికి వచుచ్ను. డండి. అరేబియన్, ఐరిష్, ఇండియన్,
ఎవరైనా కానీ పర్పంచమందలి పర్జలు ఈ పుషప్ గుచచ్ములాంటి పెండిల్కుమారెత్
ఏరప్డును. అవునా.
118 అయితే ఇపుడు, ఇశాయేలీయులతో వయ్వహరించునపుడు, ఈ యొకక్
డెబబ్ది వారపు ఆఖరి భాగములో వారిని ఒక దేశముగా వయ్వహరించును.
అనుయ్లుముగించబడతారు. గడియ తవ్రలో రానైయునన్ది. బహుశాఈ—ఈ
రాతే దేవుడు అనయ్ జనుల నుండి రిత్గా ఇశాయేలు పర్కక్కు తిరుగవచుచ్ను.
ఖచిచ్తం. ఆయన ఆలాగు చెపెప్ను. “అనయ్జనుల కాలము సం రణ్మగు వరకు
యె షలేముఅనయ్జనములచేతతొకక్బడును.”అవునండి!
119 మరియు అటు తరువాత “అపవి డు అపవి డుగానే యుండును;
నీతిమంతుడునీతిమంతుడుగానేయుండును.” శారా?
120 ఇక బలిపీఠము మీద పరిశుదధ్ సథ్లములో ఇక ఎంతమాతర్ము రకత్ము
ఉండదు. బలిపీఠము మీద ఇక రకత్ము లేనే లేదు. అరప్ణ తొలగింపబడినది.
ఇక అకక్డ మము, మెరుపులు, మరియు తీరుప్ తపప్ ఏమీ లేదు. అదే
ఈ రాతి ఇకక్డ ఖచిచ్తంగా కుమమ్రించబడినది. గొఱెఱ్పిలల్ ఆయన యొకక్
మధయ్వరిత్తవ్పు పనిని విడిచిపెటెట్ను. సింహాసనము మీద మధయ్వరిత్తవ్పు పని
ముగించబడియునన్ది. అరప్ణ యొకక్ సం రణ్ పోలిక, రకత్ సంబంధియగు
విమోచకుడు, రకత్ము కారుచునన్ గొఱెఱ్పిలల్ ముందుకు వచెచ్ను. చంపబడిన
ఒక గొఱెఱ్పిలల్, రకత్ము కారుచునన్ ఒకరు, చంపబడి, నలుగగొటట్బడిన ఒకరు
ముందుకువచిచ్,ఆయనచేతిలోనుండిగర్ంథమునుతీసుకునాన్డు.ఆదినములు
సమాపత్మాయెను.ఇపుడుఆయనవిమోచించినదిదానిపైహకుక్నుపొందుటకు
ఆయనవచుచ్చునాన్డు.ఆమేన్!అదినానుండిఒకదానినిపంపుచునన్ది.
121 మనమిపుడు సాత్ము “ఆయనఆరవముదర్నువిపిప్నపుడునేను డగా
పెదద్ కంపము కలిగెను,” అని యోహాను చెపాప్డు, అటు తరువాత పర్కృతి
అంతాగలిబిలియైపోయినది. శారా?
122 దేవుడు గొపప్ కారయ్ములు చేసుత్నాన్డు, ఉదాహరణగా రోగులను
సవ్సథ్పరచుట,గుడిడ్వారికనున్లుతెరచుటమరియుగొపప్కారయ్ములు.
123 అయితే మనమికక్డ సుత్నాన్ము. పర్కృతి వణికిపోవుట, అవును. పర్కృతి
అంతా. ఏం జరిగిందో డు, “ఆ— కంపము; రుయ్డు నలుపాయెను.
మరియు చం డు తన కాంతినివవ్లేదు; నకష్తర్ములు కదలి పడిపోయినవి.”
మరియుఈఆరవముదర్తెరవబడినపుడేఎందుకుపర్తీదీజరిగినది. అదిజరిగిన
తరువాత, ఆ యొకక్ హతసాకుష్లను రిచ్ పర్కటించిన వెంటనే. హతసాకుష్లు
ముగించబడాడ్రు.
124 ఇపుడు, మనము ఆ సమయానికి ఎంతో సమీపముగానునాన్ము. మనము
ఏ సమయములోనైనా, శారా, ఎందుకనగా సంఘము ఎతత్బడుటకు
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సిదధ్ముగానునన్ది. అయితేజాఞ్పకముంచుకోండి. ఈ సంగతులు జరుగునపుడు
పెండిల్కుమారెత్ ఇకక్డ ఉండదు. జఞ్పిత్ంచుకోండి. పెండిల్కుమారెత్ వెళిళ్పోయినది.
వాటిలో దేని గుండా ఆమె వెళళ్నవసరం లేదు. ఇది శర్మల కాలము. సంఘము
యొకక్ శుదీధ్కరణ కాలము. అది ఆమెపై పెటట్బడియునన్ది. దాని దావ్రా ఆమె
వెళళ్వలెను. పెండిల్ కుమారెత్ కాదు. ఆయన ఆయన యొకక్ పియురాలను
తీసికొనిపోవును. అవునండి. ఆమె విమోచింపబడినది. శారా, అది యొక
విధమైన…అది ఆయన సవ్ంత ఎనిన్క. ఏ పురుషుడైన తన పెండిల్కుమారెత్ను
ఎనున్కునన్టుల్గాఆయనసవ్ంతఎనిన్క.అవునా?ఇపుడు, కంపము.
125 లేఖనాలను ఇపుడు మనముపోలుదాద్ం. నేను—నేను కోరుచునన్ది…మీ
యొదద్ పెనిస్ల్ కాగితంయునన్దా? మీరు ఒకటి నాకై చేయాలనికోరుతునాన్ను.
మీరు వాసుకోవాలనుకుంటే, ఇది వాసుకోండి, ఎందుకనగా, మీరు టేపు
తీసుకొనని యెడల వాసుకోండి. ఇపుడు…మీరు చే త్, మీరు నాతో ఇది
చదవాలనికోరుతునాన్ను.
126 ఈగొపప్సంఘటనను రిచ్ లేఖనములతోమనముపోలిచ్ చుచుండగా
విమోచనా గర్ంథములోని ఆరవ ముదర్లో గల ఆ గొపప్ రహసయ్మును, లేక
మరమ్మును మనము దాద్ము. ఇపుడు గురుత్ంచుకోండి, ఇవి మరుగైయునన్
మరమ్ములు. మరియు ఆరుముదర్లు కలిపితే ఒక పెదద్ గర్ంథము. ఆరు చుటట్లు
ఒకక్టిగా చుటట్బడియునన్వి. సం రణ్ విమోచనా గర్ంథానిన్ అంతా అది
విపుప్తుంది.ఆవిధముగాసమసత్ మివిమోచించబడినది.
127 ఆ కారణము చేత యోహాను ఏడాచ్డు. ఎందుకనగా ఎవరు గర్ంథానిన్
తీసికోకపోతే సృషిట్ అంతా, పర్తీది నశించిపోతుంది. ఆమె, తిరిగి కేవలం
అణువులుగాను పరమాణువులగాను మరియు రయ్ వెలుగుగాను
మారిపోవును. చివరకు సృషిట్గాని, వయ్కిత్గాని ఏమియు యుండదు. కారణం
ఆ గర్ంథము యొకక్ హకుక్లను ఆదాము పోగొటుట్కొనాన్డు. అతడు అతని
భారయ్ మాట వినినందున దానిని పోగొటుట్కునాన్డు. మరియు ఆమె దేవుని
యొకక్ వాకయ్మునకు బదులుగా సాతాను తరక్మును వినన్ది. అవునా? అది
పోగొటట్బడెను.
128 అటు తరువాత, ఎవరైతే మారగ్ం తపిప్ంచారో అటిట్ సాతానుయొకక్ మలిన
హసాత్లోల్కి అది తిరిగి వెళళ్లేదు. కాబటిట్ ఏ దసాత్వేజుయైనా వెళుళ్నటుల్గా అది
తన సవ్ంత యజమానుని యొదద్కు తిరిగి వెళిళ్నది, శారా, తన యొకక్
అసలైనయజమానియొదద్కేవెళెళ్ను.ఆయనదానినిచేసినసృషిట్కరత్యైనదేవుడు.
మరియుదానినిపటుట్కునన్వాడుఆయన.
129 మరియు అకక్డ ఒక వెలయునన్ది. అది విమోచన. విమోచనకు కొంత
వెలయునన్ది. అదిచేయగలిగినవారెవరులేరు.కాబటిట్ ఆయనచెపాప్డు, ఆయన
చటట్ములను చేశాడు. రకత్సంబంధియొకక్ సవ్ంత చటట్ములు చేశాడు. తరువాత
వారు ఎవరిని కనుగొనలేదు. పర్తి మానవుడు లైంగిక చరయ్ దావ్రా జనిమ్ంచాడు.
లైంగిక కోరిక దావ్రా జనిమ్ంచాడు; అతడు అసలైన పాపములో యుండెను.
సాతాను మరియు హవవ్, కనుక అతడు అది చేయలేకపోయెను. అతనిలో
ఏమీ లేదు. ఏ పరిశుదధ్ పోపుగాని, జారి గాని, డాకట్ర్ ఆఫ్ డివినిటి గాని,
అతడెవరైనను, అతడు యోగుయ్డు కాడు. అతడు దేవ త కానవసరంలేదు,
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ఎందుకనగా అతడు రకత్సంబంధి కావలసియునన్ది. అతడు మానవుడు
కావలసియునన్ది.
130 దేవుడుమానవ శరీరముధరించి కనయ్ జనమ్ దావ్రా రకత్సంబంధియైయాయ్డు.
ఆయన తన రకాత్నిన్ చిందించాడు. అది దుని రకత్ము కాదు. అది అనుయ్ని
రకత్ము కాదు. అది దేవుని రకత్ము. శారా? బైబిల్ చెపుత్ంది, “దేవుని రకత్ము
దావ్రామనమురకిష్ంచబడితిమి.”
131 బిడడ్ తండియొకక్ రకాత్నిన్ కలిగియుంటాడు. అది మనకు తెలుసు. పురుష
జాతిదేనిలోనైనాలైంగికముహిమోగోల్బిన్నుఉతప్తిత్ చేయును.కాబటిట్ మనము
సుత్నాన్ము, కోడిపెటట్ గుడుడ్ పెటుట్ను, అయితే పుంజు లేక మగది దానితో

లేనటల్యితేఅదిపొదగదు.అదిఫలవంతముకాదు.సీత్గుడుడ్నుమోసుకొనిపోవు
పొదిగోయంతర్ంమాతర్మే.అయితేగుడుడ్జీవముమగదానిలోనుండివచుచ్ను.
132 మరియు ఈ విషయములో, దేవుడు తానే పురుషుడైయుండెను.
అందువలననేనేనుచెపుత్నాన్ను,పైదికిందనునన్ది,మరియు—మరియుపెదద్ది
పెదద్దిగానునన్ది.దేవుడెంతోఘనుడైయుండిఒకకనయ్కగరభ్ములోఒకచినన్జీవ
కణముగా మారి అంతటి అతి సవ్లప్ముగా తనకుతాను పుదాలుచ్కొనుటచే
ఆయన గొపప్వాడైయుండెను. మరియు అకక్డ ఆయన జీవకణములను
రకత్మును ఉతప్తిత్ చేసెను మరియు జనిమ్ంచి, మి పైన పెరిగాడు మరియు
ఆ విధమైన కలీత్ లేని, ఏలాంటి శరీరేచఛ్లు లేని ఒక పారంభమును ఆయన
కలిగియుండెను.
133 తరువాత ఆయన ఆ రకాత్నిన్ మనకై అరిప్ంచెను. ఎందుకనగా ఆయన
మనకురకత్సంబంధిఆయెను.ఆయనరకత్సంబంధియైనవిమోచకుడు.ఆరకాత్నిన్
ఆయనమనకుఉచితముగాచిందించెను.ఆయనదానినిచేయనవసరములేదు.
విమోచించుటకొరకుఆయనఉచితముగామనకిచాచ్డు.
134 అటుతరువాత దేవుడు తన చేతులలో విమోచనా గర్ంథమును
పటుట్కొనియుండగా దేవుని బలిపీఠము పైకి వెళిళ్ అకక్డ వేచియుండెను.
మరియురకత్ముకారుచునన్గొఱెఱ్పిలల్ అరప్ణ బలిపీఠముమీదనిలబడియునన్ది.
విమోచించుటకుమధయ్వరిత్తవ్ముచేయుచుఅకక్డగొఱెఱ్పిలల్యునన్ది.
135 తరువాత, మరియ గాని, లేక యోసేపు గాని లేక ఏ ఇతర మరుత్ లు గాని
కాగలుగుతారు…మధయ్వరుత్లుగా కాగలుగుతారు అని ఎవరైన చెపప్డం ఎంత
ధైరయ్ం! అకక్డ రకత్ముండకుండా మధయ్వరిత్తవ్ము మీరు చేయలేరు. అవునండి.
“దేవునికి మరియు మానవునికి మధయ్ ఒకే ఒక మధయ్వరిత్ యునాన్డు, ఆయన
యేసుకీసుత్.” అదే లేఖనముచెపుత్ంది. ఆఖరి ఆతమ్ విమోచించబడువరకు ఆయన
అకక్డ నిలబడియునాన్డు; అటు తరువాత ఆయన విమోచించిన దానిని
సవ్ంతము చేసికొనుటకు ఆయన వచుచ్ను. ఓ, ఎంతటి—ఎంతటి గొపప్ తండి
ఆయన!
136 ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఇపుడు, నేనెలల్పుడు అది బోధిసుత్ంటాను, “ఇదద్రు
ముగుగ్రు సాకుష్ల నోట వచుచ్ పర్తి మాట సిథ్రపరచబడును” అని. మరియు
లేఖనము, నీవు ఒక లేఖనము తీసికొని దాని దావ్రా ఏదియు ని పించలేవు,
దానితోఒకటికలిసియుంటేతపప్. అవునా?
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137 శారా, నేనొక లేఖనము తీసికొని “ దా వెళిళ్పోయిఉరివేసికొనెను,”
అనిచెపిప్మరొకటితీసికొని, “నీవువెళిళ్ అదేచేయ్”అనిచెపేత్. శారా?అయితే
శారాఅదిదానియొకక్మిగతాదానితోకలవదు.

138 నేను తలంచాను, ఈ ఆరవ ముదర్ కిందనునన్ది, పరిశుదాధ్తమ్ దానిని
విపిప్నపుడు అదేంటో నేను శాను. తరువాత నేను అనుకునాన్ను ఈ రాతి
ఒకటి చినన్ది వయ్తాయ్సకరమైనది తరగతికి ఇచుచ్ట ఒక మంచి విషయము
అనుకునాన్ను. శారా? కారణం, నేనుమాటాల్డిన దానికి మీరు విసిగిపోయి
యుండవచుచ్.కాబటిట్దానినివేరేవిధముగాచేదాద్ంఅనిఅనుకొంటిని.
139 ఇపుడు గమనించండి. ఈ గొపప్ సంఘటన విమోచన యొకక్ మరమ్మైన
గర్ంథములో ముదించబడియునన్ది. ఇపుడు గొఱెఱ్పిలల్ ఆయన చేతిలో దానిని
కలిగియునాన్డు,దానినివిపప్బోవుచునాన్డు.
140 ఇపుడు మతత్యి 24వ అధాయ్యము దాద్ం, గొఱెఱ్పిలల్ తానే
మాటాల్డుచునాన్డు. ఇపుడుదానిని రిచ్ ఎరిగినంత వరకు గర్ంథానిన్ అంతటికి
గర్ంథకరత్ కీసుత్ అని ఎవరికైనా తెలుసు. అయితే ఇది—ఆయన యొకక్
వరత్మానములేకఆయనపర్సంగముపర్జలకు,సరే, దులకు.
141 ఇపుడు, మీరు మీ యొకక్ గర్ంథమును ఈ విధముగా పటుట్కోవాలని
కోరుచునాన్ను. మతత్యి 24 మరియు పర్కటన 6 ఈ విధంగా [సహోదరుడు
బానాహ్ంఈరెండుఅధాయ్యాలుతెరచి, తనబైబిల్నుపటుట్కునాన్డు—సంపా.]
కొదిద్గాఇకక్డఒకదానినిపోలుచ్దాము.
142 ఇపుడు, ఇపుడు దీనిని గమనించండి. అదేమిటని మీరు కనుగొంటారు.
సుత్నాన్రా. ఇకక్డ గొఱెఱ్పిలల్ ఏమి పుతుందో, సప్షట్ంగా చనలో ఇకక్డ

వాకయ్ములో ఆయన చెపాప్డు. ఖచిచ్తంగా ఆలాగే చేయుచునాన్డు. కనుక
అది నిజమగుచునన్ది. ఇపుడు, అందులో యునన్దంతా అదే. ఇకక్డ…ఇకక్డ
యొకటి, దానిని రిచ్ ఆయన మాటాల్డుతునాన్డు మరియు ఇకక్డ అది
జరిగినది. సుత్నాన్రా?ఇదిసం రణ్మైననిదరశ్నం.
143 ఇపుడుమనము పరిశుదధ్ మతత్యి 24వ అధాయ్యముమరియుపర్కటన 6
మరియుమతత్యి24వ అధాయ్యముతోపోలుచ్దాము. పర్తియొకక్ పండితుడు,
పర్తి యొకక్ వయ్కిత్ శర్మ కాలమును రిచ్ మాటాల్డునది అదే అధాయ్యమని
మనందరికితెలుసు.మతత్యిసువారత్ 24వఅధాయ్యములోనుండిఅదివసుత్ంది.
మరియుఇపుడుమనము…అదిఆలాగైతే…ఎందుకనగాఈఆరవముదర్తీరుప్
ముదర్యనిమనకుతెలుసు.ఇదితీరుప్ముదర్,ఖచిచ్తంగాఅదిఅదే.
144 ఇపుడు డండి,అంతయ్కీసుత్సావ్రీచేయుటమనము శాము.సంఘము
వెళిళ్పోవుట శాము; ఇది అయిపోయినది, వెళిళ్పోయినది. తరువాత
బలిపీఠముకిందనునన్, అకక్డ దులనుహతసాకుష్లను శాము. ఇపుడు
ఇకక్డజనులపైనాయ్యతీరుప్వచుచ్చునన్ది…
145 ఈశర్మలదావ్రాతీరుప్నొందిదానిదావ్రాఒకలకష్నలభైనాలుగువేలమంది

దులు వచుచ్చునాన్రు. వారు దులని, అనయ్జనులు కాదని నేను మీకు
రుజువు చేసాత్ను. పెండిల్కుమారెత్తో ఏ ఒకక్ విషయములోనుసంబంధము లేదు.
పెండిల్కుమారెత్ వెళిళ్పోయియునన్దని మనము శాము.మీరుదానిని ఎకక్డా



20 పలుకబడినమాట

అనవ్యించలేరు; అపొసత్లులకారయ్ములుపుసత్కములోని 19వఅధాయ్యంవరకు
తిరిగిరాదు.
146 ఇపుడుగమనించండి.ఆరవముదర్వాకయ్ముయొకక్నాయ్యతీరుప్ముదర్.
147 ఇపుడు,ఇకక్డ, ఇపుడుమనముపారంభిదాద్ముమరియుపరిశుదధ్మతత్యి
24వ అధాయ్యముమనము చదువుదాము. ఇపుడు, మీకు ఒక సంగతిని మీతో
చెపాప్లనిదానిని కనుగొనవలెనని నేను సుత్నాన్ను. ఇపుడు, పరిశుదధ్ మతత్యి
1నుండి3వరకుమొదటఅకక్డనుండిపారంభిదాద్ము.

యేసు దేవాలయము నుండి బయలుదేరి వెళుళ్చుండగా ఆయన
శిషుయ్లుఆదేవాలయపుకటట్డములుఆయనకు పింపవచిచ్రి.
అందుకాయన మీరు ఇవనిన్యు చుచునాన్రు గదా;
రాతి మీద రాయి యొకటియైనను ఇకక్డ నిలచియుండకుండ
పడదోయబడునని మీతో నిశచ్యముగా చెపుప్చునాన్నని వారితో
అనెను.
ఇపుడు, మరియు (3వ వచనము) ఆయన ఒలీవ కొండ మీద
రుచ్ండియునన్పుప్డు శిషుయ్లాయనయొదద్కు ఏకాంతముగావచిచ్

ఇవి ఎపుప్డు జరుగును?…నీ రాకడకును ఈ యుగసమాపిత్కిని
చనలేవి?మాతోచెపుప్మనగా.

148 ఇపుడు అకక్డ మనం నిలుపుచేదాద్ం. ఈ డు వచనాలు
జరిగినదెపుప్డనగా, వాసత్వంగా కీసుత్ తరువాత 30వ సంవతస్రము ఏపిల్
నాలుగవ మంగళవారము మధాయ్హన్ము. మరియు మొదటి రెండు వచనాలు
జరిగినది కీసుత్ తరువాత 30వ సంవతస్రముఏపిల్మధాయ్హన్ము.మరియు3వ
వచనముజరిగినది,అదేరోజుమంగళవారముసాయంతర్ం. శారా?
149 వారుదేవాలయమునకువచాచ్రు.ఆయననుఈవిషయాలుఅడిగారు. “ఇది
ఏంటి?మరియుఇదేంటి?ఈగొపప్ఆలయానిన్ డు!అదిఅదుభ్తంకాదా?”

ఆయనచెపాప్డు, “రాతిమీదరాయినిలచియుండదు”అని.
150 తరువాత ఆయన వెళిళ్పోయి పరవ్తం పైన రుచ్నాన్డు. అవునా. అకక్డ
ఆయనపారంభించాడు.అదిమధాయ్హన్ము.అటుతరువాత,ఆయననువారకక్డ
అడిగారు, “కొనిన్విషయాలుమేముతెలుసుకోవాలనియునాన్ము,”అని.
151 ఇపుడు గమనించండి, దుల దావ్రా, ఆయన శిషుయ్ల దావ్రా ఇకక్డ

డు పర్శన్లు అడుగబడినవి. డు పర్శన్లు అడుగబడినవి. ఇపుడు
గమనించు. “ఏంటి,” మొదటిది,మొదటిది, “ఏంటి…? ఇవి ఎపుప్డు జరుగును,
ఎపుప్డు, ‘రాతిమీదరాయినిలువబడనిది’?” “నీరాకడకు చనఏది?” రెండవ
పర్శన్. “మరియుయుగానికిఅంతము?”అది శారా? డుపర్శన్లు.
152 ఇపుడు, అకక్డే అనేకమంది తపుప్ చేసుత్నన్ది. ఈ విషయాలను వారు ఒక
కాలానికి అనువరిత్ంపజేసుత్నాన్రు. మీరు డండి, డు పర్శన్లకు ఆయన
జవాబిచుచ్చునాన్డు.వారు…
153 అదెంతచకక్గానునన్దో—ఇపుడుగమనించండి,3వవచనము, డండి,
3వ వచనములో ఆఖరి భాగము. “మరియు ఏమి జరుగును…?” మొదటిగా,
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ఎవ లేనపుడు ఒలీవ పరవ్తమునకువారు ఆయనను పిలచి, “ఈ సంగతులు
ఎపుప్డు జరుగును, మాతో చెపుప్ము?” అని అడిగారు. పర్శన్ సంఖయ్ ఒకటి. “నీ
రాకడకు చన ఏది?” పర్శన్ సంఖయ్ రెండు. మరియు “యుగాంతము?” పర్శన్
సంఖయ్ డు. శారా? డు వయ్తాయ్సకరమైన పర్శన్లు అడుగబడినవి.
ఇపుడు మీరు తిపిప్ చి, ఈ విషయాలు రిచ్ యేసు ఇకక్డ వారికి ఏమని
చెపిప్నదిమీరుగమనించాలనిమిముమ్లనుకోరుచునాన్ను.
154 ఓ, అదెంతో రమయ్మైనది. నేను…ననన్ది…నేను—నేను—నేను…గత
రాతి ఏ మాటను మనము వినియోగించాము? [సమాజము “ఉతేత్జము,” అని
చెపుత్ంది.—సంపా.]పర్తయ్కష్తనుండిఉతేత్జము!గమనించు.
155 ఇపుడు మనమిపుడు మొదటి ముదర్కు ఈ గర్ంథములోని ముదర్లు
తిపుప్దాము.ఈమొదటిముదర్నుఈమొదటిపర్శన్కుపోలుచ్దాం.
156 మరియు పర్తి పర్శన్ను, దానిని ఆ విధముగా కిందనునన్ వాటితో పోలిచ్
డండి.మరియుసంఘకాలములుమరియుఇతరకారయ్ములు రిచ్మనము

ఏలాగు చితిమో అదే విధముగా ఒకదానితో ఒకటి జతపరచబడాడ్యా
లేదాయనిపోలిచ్ డండి.అకక్డముదర్పరి రణ్ముగాతెరవబడినది. తరువాత
గమనించండి, ఇపుడు మొదట మనము చదవబోతునాన్ము…“తరువాత
ఆయన వారితో చెపాప్డు…” మరియు—మరియు, ఆయన—ఆయన
వారికిపుడుజవాబివవ్బోతునాన్డు,ముదర్లతోదానినిమనముపోలుచ్దాం.
157 ఇపుడుగమనించు,మొదటిముదర్,పర్కటన6:1మరియు2.ఇపుడుమనము
6:1మరియు2చదువుదాం.

ఆ గొఱెఱ్పిలల్ ఆయేడుముదర్లలోమొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను
డగా ఆ నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని ఉరుము వంటి

సవ్రముతోచెపుప్ట వింటిని.
మరియు నేను డగా, ఇదిగో ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము కనబడెను;
దానిమీద ఒకడు విలుల్ పటుట్కొని రుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక
కిరీటమియయ్బడెను; అతడు జయించుచు, జయించుటకు బయలు
వెళెళ్ను.

158 ఇతడెవరని మనము కనుగొనియునాన్ము? [సభ “అంతయ్కీసుత్” అని
చెపిప్నది.—సంపా.]అంతయ్కీసుత్.మతత్యి24ఇపుడు4మరియు5

యేసు వారితో ఇటల్నెను ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచకుండ
చుకొనుడి.
అనేకులు నా పేరట వచిచ్ నేను కీసుత్నని చెపిప్ పలువురిని
మోసపరచెదరు.

159 అది శారా? అంతయ్కీసుత్. అకక్డే మీ ముదర్యునన్ది. శారా?
శారా? ఆయన ఇకక్డ మాటాల్డాడు; వారు ఇకక్డ ముదర్ విపిప్యునాన్రు

మరియుఅతడుఇకక్డయుండెనుపరి రణ్ంగా.
160 ఇపుడు రెండవ ముదర్, మతత్యి 24:6, పర్కటన 6:3 మరియు 4. ఇపుడు
గమనించండి,మతత్యి24:6,ఇపుడేమిచెపప్బడినదోననున్ డనివవ్ండి.
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మరియు మీరు యుదధ్ములను రిచ్యు యుదధ్
సమాచారములను రిచ్యు వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ
చుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియునన్వి గాని అంతము వెంటనే

రాదు.
161 సరే, రెండవముదర్తీసుకుందాము,పర్కటన6:3మరియు…రెండు.ఆయన
ఏమిచెపుత్నాన్డోఇపుడు.

ఆయనరెండవముదర్నువిపిప్నపుడురముమ్అనిరెండవజీవిచెపుప్ట
వింటిని.
అపుప్డు ఎఱఱ్నిదైన వేరొక గుఱఱ్ము బయలువెళెళ్ను; మనుషుయ్లు
ఒకని ఒకడు చంపుకొనునటుల్ లోకములో సమాధానము లేకుండ
చేయుటకుఈగుఱఱ్ముమీద రుచ్నన్వానికిఅధికారమియయ్బడెను;
మరియుఅతనికి ఒకపెదద్ ఖడగ్మియయ్బడెను.

162 పరి రణ్ంగా ఖచిచ్తంగాయునన్ది. లేఖనము దానికదే జవాబు చెపుప్టను
నేను ఇషట్పడుచునాన్ను. మరి మీరు [సభ, “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.]
పరిశుదాధ్తమ్ఇదంతావాశాడు,అయితేఆయనదిబయలుపరచగలడు.
163 ఇపుడు డవముదర్నుగమనిదాద్ం. ఇపుడుఇది కరువు. ఇపుడుమతత్యి
24:7మరియు8.మతత్యిలో7మరియు8తీదాద్ం.

జనముమీదికిజనమునురాజయ్ముమీదికిరాజయ్మునులేచును.
అకక్డకక్డ కరవులును కంపములును కలుగును; ఇవనిన్యు
వేదనలకుపారంభము.

164 ఇపుడు మీరు సరిగా పైకి వసుత్నాన్రు. ఇపుడు పర్కటనలో 6 లో మనం
డవముదర్విపప్బోతునాన్ము.అదిపర్కటన6:5మరియు6లోఉంది.
ఆయన డవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని డవ జీవి
చెపుప్ట వింటిని. నేను డగా, ఇదిగోఒక నలల్నిగుఱఱ్ము కనబడెను;
దానిమీదఒకడుతాసుచేతపటుట్కొని రుచ్ండియుండెను.
మరియు దేనారమునకు ఒక సేరు గోధుమలనియు,
దేనారమునకు డు సేరల్ యవలనియు, నెను దాకాష్రసమును
పాడుచేయవదద్నియు,ఆనాలుగుజీవులమధయ్ఒకసవ్రముపలికినటుట్
నాకుకనబడెను.

165 కరువు! శారా, ఖచిచ్తంగా అదే ముదర్, అదే విషయం యేసు చెపిప్నది.
సరే.
166 నాలగ్వముదర్, “తెగుళుళ్”మరియు“మరణము.” గమనించండి.మతత్యి24.
మనం 8వ వచనం చదువుదాం. 7 మరియు 8. అదే అనుకుంటాను, ఈ నాలగ్వ
ముదర్ఇకక్డుంది. సరే.
167 ఇపుడు,వెనుకఏమిచదివానునేను?ఒకటితపుప్చదివానా?ఆ.నేనుదానిని
గురుత్ంచుకునాన్ను. ఆ, అకక్డే మనమునాన్ము. ఇపుడు మనము వెళుత్నాన్ము.
ఇపుడువెళాద్ము, సరేనండి.
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168 ఇపుడుమనము 7న పారంభిదాద్ము, ఈ నాలగ్వముదర్మీద; మరియు 6:7
మరియు8,మరొకదానిమీద,పర్కటనలో.
169 ఇపుడుమనముమతత్యి24:7, 8 శాము.సరే,ఇపుడు.

మరియు జనము మీదికి జనమును రాజయ్ము మీదికి రాజయ్మును
లేచును.
అకక్డకక్డ కరువులును కంపములును కలుగును; ఇవనిన్యు
వేదనలకుపారంభము.

170 ఇపుడునాలుగవముదర్మనమికక్డ చదివియుండగా…నాలుగవముదర్ 7
మరియు8తోపారంభమగుచునన్ది,ఈఆవలివైపున.

ఆయన నాలుగవముదర్ను విపిప్నపుప్డు రముమ్ అని నాలుగవ జీవి
చెపుప్ట వింటిని.
అపుప్డు నేను డగా, ఇదిగో పాండుర వరణ్ము గల ఒక గుఱఱ్ము
కనబడెను…

171 ఇపుడు ఆగు, నేనిది తపుప్గా వాసుకునాన్ను. అఁ ఆఁ. ఇపుడొక నిమిషము.
ఇపుడు7మరియు8.
172 ఇపుడు దాద్ం, మతత్యి 24:7 మరియు 8. ఇపుడు మనమది తీదాద్ం.
అది డు, విపప్బడుట, అదే కదా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది.—సంపా.]
మతత్యి 24:7 మరియు 8. ననున్ కష్మించండి. ఇపుడు అది వరష్మును…లేక
కరువునుతెరచుచునన్ది, కరువునుతెరచుచునన్ది.సరే.
173 ఇపుడు, “తెగుళుళ్”మరియు“మరణము.”అవునండి.ఇపుడుదానికిమనము
వెళుత్నాన్ము, 7 మరియు 8. ఇపుడది నాలుగవ ముదర్యౌతుంది. నాలుగవ
ముదర్ను మనము ఎకక్డ పొందబోవుచునాన్మో మనము దాద్ం. “ఆయన
నాలుగవ—నాలుగవ ముదర్ను విపిప్నపుడు…” అవును, అది పాండుర వరణ్
గుఱఱ్ముసావ్రీచేయువాడు, “మరణము” శారా.

మరియు—మరియు—అపుప్డు నేను డగా, ఇదిగోపాండుర
వరణ్ము గల ఒక గుఱఱ్ము కనబడెను; మరియు ఆయన…దాని
మీద రుచ్నన్ వాని పేరు మృతుయ్వు. పాతాళ లోకము వానిని
వెంబడించెను. ఖడగ్ము వలనను కరవు వలనను మరణము
వలనను మిలో నుండి రమృగముల వలనను నివాసులను
చంపుటకు మి యొకక్ నాలుగవ భాగముపైన అధికారము
వానికియయ్బడెను.

174 ఇపుడు, డండి,అది “మరణమై”యుండెను.
175 ఇపుడు, అయిదవ ముదర్, మతత్యి 24:9-13. ఇది సరిగా తీసికునాన్నా,
దాద్ం. ఇపుడుమరలా, డండి?
అపుప్డు జనులు మిముమ్ను శర్మల పాలుచేసి చంపెదరు (అకక్డే
నీవునాన్వు): మీరు నా నామము నిమితత్ము సకల జనముల చేత
దేవ్షించబడుదురు.
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అనేకులుఅభయ్ంతరపడి,యొకనినొకడుఅపప్గించియొకనినొకడు
దేవ్షింతురు.
అనేకులైనఅబదధ్ పర్వకత్లు వచిచ్ పలువురినిమోసపరచెదరు;
అకర్మమువిసత్రించుటచేతఅనేకులపేమచలాల్రును.
అంతమువరకుసహించినవాడెవడోవాడేరకిష్ంపబడును.

176 ఇపుడుమనముఅయిదవముదర్లోఉనాన్ము. అది గతరాతి, శారా “ఆ
విధముగాఒకనినొకడుఅపప్గించియొకనినొకడుదేవ్షింతురు.”
177 ఇపుడు ఆరును గమనించు, ముదర్, 6:9 నుండి 11 వరకు. ఇపుడు అది
తీదాద్ము.పర్కటన6:9నుండి 11 వరకు.

ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము
నిమితత్మును, తాము ఇచిచ్న సాకష్ ము నిమితత్మును
వధింపబడినవారిఆతమ్లనుబలిపీఠముకింద చితిని.
వారునాథా,సతయ్సవ్ పీ, పరిశుదుధ్డా,యెందాకతీరుప్తీరచ్కయు,
మా రకత్ము నిమితత్ము నివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు
ఉందువనిబిగగ్రగా కేకలువేసిరి.
తెలల్ని వసత్ము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు వారివలెనే
చంపబడబోవువారిసహదాసులయొకక్యుసహోదరులయొకక్యు
లెకక్ రిత్యగు వరకు ఇంక కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని
వారితోచెపప్బడెను.

178 ఇపుడు మీరు డండి. అయిదవ ముదర్ కింద, మనము—మనము
హతసాకుష్లను సుత్నాన్ము.
179 మరియు ఇకక్డ 24:9లో, 13 వరకు అది హతసాకుష్లని మనము
సుత్నాన్ము. “వారు మిముమ్లను అపప్గింతురు మరియు మిముమ్లను

చంపెదరు,”మరియుఆలాగుచేసాత్రు. డు,అదేముదర్విపప్బడుచునన్ది.
180 ఇపుడు, ఆరవ ముదర్లో, ఇపుడు మనము మతత్యి 24:29, 30 కి
వసుత్నాన్ము.24:29మరియు30ఇకక్డమనమునాన్ము.

ఇపుడుమనముపర్కటన6:12నుండి17వరకుతీసికోబోతునాన్ము.
181 అదే ఖచిచ్తంగా మనమిపుడు చదివింది. ఇది ఇపుడు విను. మతత్యి 29,
24:29మరియు30లోయేసుచెపిప్నది.

ఆదినములశర్మముగిసినవెంటనే…
182 ఏంటి? ఎపుప్డు…ఈ శర్మ, ఈ చినన్ శర్మలు గుండా వారు వెళాళ్రు.
శారా?
…చీకటి రుయ్ని కముమ్ను, చం డు కాంతిని ఇయయ్డు,
ఆకాశము నుండి నకష్తర్ములు రాలును, ఆకాశమందలి శకుత్లు
కదిలింపబడును.
అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని చన ఆకాశమందు కనబడును.
అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను
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ఆకాశ మేఘా ఢుడై వచుచ్ట చి, మి మీదనునన్ సకల
గోతర్ములవారురొముమ్కొటుట్కొందురు.

183 ఇపుడు, ఇకక్డ పర్కటనలో చదవండి, ఆరవ ముదర్, దానిని ఇపుడే మనము
కలిగియునాన్ము.

మరియు…ఆయన ఆరవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు నేను డగా
పెదద్ కంపము కలిగెను. రుయ్డు కంబళివలె ( శారా?)
నలుపాయెను,చందర్బింబమంతయురకత్వరణ్మాయెను,
పెదద్ గాలిచేత ఊగులాడు అం రపు చెటుట్నుండి అకాలపు
కాయలురాలినటుట్ ఆకాశ నకష్తర్ములు మిమీదరాలెను.
మరియు ఆకాశమండలము చుటట్బడిన గర్ంథము వలెనై
తొలగిపోయెను. పర్తి కొండయు పర్తి దీవ్పమును వాటి వాటి
సాథ్నములుతపెప్ను.

రాజులును, ఘనులును, సహసాధిపతులును, ధనికులును,
బలిషుఠ్లును, పర్తి దాసుడును, పర్తి సవ్తం డును కొండ
గుహలలోను
బండల సందులలోను దాగుకొని సింహాసనాసీనుడై యునన్
వానియొకక్యు గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్యు ఉగర్త మహాదినము వచెచ్ను;
దానికితాళజాలినవాడెవడు?
మీరు మా మీద పడి ఆయన సనిన్ధికిని గొఱెఱ్పిలల్ ఉగర్తకును
మముమ్ను మరుగు చేయుడి అని పరవ్తములతోను బండలతోను
చెపుప్చునాన్రు.

184 తపప్క సం రణ్ంగా ఉనన్ది. వెనకకు తిపిప్ డు, ఇపుడుమతత్యి 24:29
లోయేసుఏమిచెపాప్డో,విను. “తరువాత”ఈఐక్మాన్ఇతరులు.

ఆ దినముల శర్మ ముగిసిన వెంటనే చీకటి రుయ్ని కముమ్ను,
చం డుకాంతిని ఇయయ్డు, ఆకాశమునుండి నకష్తర్ములురాలును,
ఆకాశమందలి శకుత్లు కదిలింపబడును.
ఇపుప్డుగమనించండి.
అపుప్డు మనుషయ్కుమారుని చన ఆకాశమందు కనబడును.
అపుప్డు మనుషయ్కుమారుడు పర్భావముతోను మహా మహిమతోను
ఆకాశ మేఘా ఢుడై వచుచ్ట చి, మి మీదనునన్ సకల
గోతర్ములవారురొముమ్కొటుట్కొందురు.
మరియు ఆయన గొపప్ రతో తన తలను పంపును, వారు
నలుదికుక్లనుండివారినిపోగుచేతురు.

185 డండి,ఖచిచ్తం.యేసు,మతత్యి24లోఏమిచెపాప్డోమరియుపర్తయ్కష్త
పొందిన అతడు ఆరవ ముదర్లో ఏమి తెరచాడో అది నిజంగా ఖచిచ్తముగా
పోలచ్బడింది. మరియు యేసు శర్మకాలంను రిచ్ మాటాల్డుచుండెను.
[సహోదరుడుబానాహ్ంవేదికను డుసారుల్తటెట్ను—సంపా.] శారా?
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186 మొదటిగా అతడు అడుగుచునాన్డు, ఈ సంగతులు ఎపుప్డు జరుగునని,
ఆలయము ఎపుప్డు తీసివేయబడునని. ఆయన దానికి జవాబిచాచ్డు. తరువాత
విషయము అతడు అడిగాడు, హతసాకుష్ల కాలము ఎపుప్డు వచుచ్నని. అది
ఎపుప్డు జరుగును, అంతయ్కీసుత్ ఎపుప్డు లేచును. మరియుఎపుప్డు అంతయ్కీసుత్
ఆలయమునుకొలల్గొటుట్ను.
187 దానియేలు, మనము వెనుకకు వెళిళ్, అకక్డ దానియేలులో తీసుకొని ఈ
అధిపతి ఎపుప్డు వచుచ్నో, దానిని రిచ్ ఎటుల్ చెపాప్డు. చదువుచునన్ వారలారా
మీకుతెలియును.అతడేమిచేయును?అతడుఅనుదినఅరప్ణనుతీసివేయును.
ఆసమయములోజరిగినదానంతటినిచెపాప్డు.
188 చివరకు, యేసు అది ఇకక్డ మాటాల్డుతునాన్డు, అది గురుత్ంచుకోండి.
చెపాప్డు, “నాశనకరమైన హేయవసుత్వు పరిశుదధ్ సథ్లమందు నిలుచుట మీరు
డగానే పర్వకత్ దానియేలు దావ్రా పలుకబడినది.” [సహోదరుడు బానాహ్ం

వేదికను డు సారుల్ తటుట్చునాన్రు—సంపా.] ఏంటది? ఓమర్ మసీదు.
ఎకక్డైతే వారది కాలిచ్వేశారో ఆ ఆలయ సథ్లములో అది నిలిచియునన్ది.
చెపప్బడినది “కొండలలో నుండువారు…ఇంటిపై నుండువారు, కింద ఇంటిలో
నునన్ వసుత్వులను తీసికొనుటకు దిగిరావదుద్ లేక పొలములోనునన్వారు తిరిగి
రావదుద్. ఏలయనగా శర్మకాలము వచుచ్ను!” మీరు సుత్నాన్రా? మరి ఇవనిన్
జరుగును. ఈ సంగతులనిన్యు జరుగును. ఆరవముదర్ తెరవబడుటయొదద్కు
అదికొనిపోయిదానినిరుజువుచేయును.
189 ఇపుడు, మీరు గమనించాలని కోరుచునాన్ను. యేసు…ఇపుడు రేపు రాతి
గురించి, దీని మీద, యేసు ఏడవ ముదర్ను బోధించుట విడిచిపెటాట్డు. అది
ఇకక్డ లేదు. గమనించండి. దాని తరువాత, ఆయన ఉపమానరీతిగా వెళాళ్డు.
యోహాను ఏడవ ముదర్ను వదిలిపెటాట్డు. ఏడవది, ఆఖరిది, ఏడవ ముదర్, అది
గొపప్ విషయం కాబోతుంది. చివరికది వాయబడలేదు డా. అవునా. ఏడవ
ముదర్ విడిచిపెటట్బడింది, ఇదద్ ఆలాగు చేశారు. పర్తయ్కష్త కరత్, దేవుడు అకక్డ
చెపిప్నపుడు, యోహాను చెపాప్డు, “పరలోకమందు నిశశ్బద్ముగా ఉండెను.”
అందును రిచ్యేసుఒకమాట డాచెపప్లేదు.
190 గమనించండి ఇపుడు, వెనుక 12వ వచనము. గమనించు. జీవిలేదు. 12వ
వచనము.మనముదర్పారంభమౌట.అదివిపప్బడుట డగలము.ఏమృగము,
జీవి ఏది పర్తినిధిగా లేదు, అయిదవముదర్లో వలే…ఎందుకని? ఇది జరిగినది
సువారత్కాలముయొకక్అవతలకోణమున.శర్మకాలమున,ఈఆరవముదర్శర్మ
కాలము, అదే జరిగినది. పెండిల్కుమారెత్ వెళిళ్పోయినది. అవునా! ఏలాటి జీవిగాని
లేకఏదిగానీచెపుప్టకుఅకక్డలేదు.అది…దేవుడుసంఘముతోఇకసంపర్దింపు
చేయడు.అదివెళిళ్పోయినది.
191 ఇశాయేలీయులతో ఆయన సంపర్దింపు చేసుత్నాన్డు. శారా. శారా.
ఇది మరొక పర్కక్ ఇది పర్కటన 11 లోని ఇదద్రు పర్వకత్ల దావ్రా ఇశాయేలీయులు
రాజయ్ వరత్మానమును సీవ్కరించినపుడు. జఞ్పిత్ంచుకో. ఇశాయేలు ఒక దేశము.
దేవుని దాసుడు, రాజయ్ము దేశము. మరియు ఇశాయేలీయులు లోనికి
తీసుకురాబడినపుడుఅదియొక—ఒకదేశవయ్వహారము.
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192 ఇశాయేలుఒకరాజయ్పుయుగము.ఎకక్డైతేదావీదు…దావీదుకుమారుడు
సింహాసనముపై రుచ్ండును. ఆ కారణము చేత “దావీదు కుమారుడా!” యని
ఆ సీత్ కేకవేసినది. మరియుదావీదు…దావీదుకుమారుడు! ఆయన తనయొకక్
కుమారుని లేపి తన సింహాసనము తీసికొనునని దేవుడు ఆయన తోడని
పర్మాణము చేశాడు. అది నిరంతరముండు సింహాసనం. శారా? దానికి
అంతము లేదు. సొలొమోను ఒక మాదిరిగా ఆలయములో ఇచెచ్ను, మరియు
యేసుఇకక్డవారితోచెపాప్డు, “రాతిమీద ఒకరాయి డావిడిచిపెటట్బడదు”
యని. అయితే ఆయన ఇకక్డ వారితో చెపుప్టకు పర్యతిన్సుత్నాన్డు, ఏమిటి…
ఆయనతిరిగివచుచ్చునాన్డు.

“నీవుఎపుప్డుతిరిగివసాత్వు?”
193 “నేనుతిరిగిరాకముందుఈసంగతులుజరుగును.”ఇకక్డవిఉనన్వి!

ఇపుడుమనముశర్మకాలంలోఉనాన్ము.
జఞ్పిత్ంచుకోండి, మిమీదరాజయ్ముసాథ్పింపబడునపుడు…

194 ఇది కొదిద్గా ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించవచుచ్ను. పర్శన్యునన్టల్యితే, మీరు—
ఇపుడు మీరు ననున్ అడుగవచుచ్ను; మీకు పర్శన్యుంటె దాని తాకవచుచ్; మీకు
లేకపోతే,మీకుతెలియనటల్యితే.
195 వెయేయ్ండల్ పాలన కాలములో, ఇశాయేలు ఒక దేశము, పండెండు
గోతర్ములుఒకదేశముగానుండును.
196 అయితే పెండిల్కుమారెత్ అంతఃపురములోనుండును. ఇపుడామె రాణి. ఆమె
వివాహితురాలు. మరియు నివాసులందరు ఈ నగరానికి, యె షలేముకు
వసాత్రు,మరియువారుతమమహిమనుతీసికొనివసాత్రు. “మరియురా లలో
తలుపులు యరు, ’ఎందుకనగా ఇక ఏలాటి రాతియుండదు.” శారా?
గుమమ్ములు తెరువబడును. “మరియు రాజులు,” పర్కటన…:22 “వారి
యొకక్ ఘనతను మరియు మహిమను ఈ నగరములోకి తీసికొనివసాత్రు.”
అయితే పెండిల్కుమారెత్ గొఱెఱ్పిలల్తో కలసి అచచ్ట యుంటుంది. ఓ, మై, అకక్డ
మీరు డగలుగుచునాన్రా! కాదు…పెండిల్కుమారెత్ ఇకక్డ దాకష్తోటలో
శర్మపడదు. లేదండి. ఆమె పెండిల్కుమారెత్. ఆమె రాజుకు రాణి. అకక్డ
పనిచేయువారుఇతరులు,దేశము,పెండిల్కుమారెత్కాదు.ఆమేన్.సరే.
197 ఇపుడు ఈ వరత్మానికులను గమనించు, పర్కటన 12 లోని ఈ
వరత్మానికులను, ఈ ఇదద్రు పర్వకత్లు “రాజయ్ము సమీపముగానునన్దని!”
వారు బోధించనైయునాన్రు. శారా? పరలోక రాజయ్ము సాథ్పింపబడవలెను.
కాలము, ఆయన పర్జలైన దులకు వాగాద్నము చేయబడిన దానియేలు
డెబబ్ది వారములోని డునన్ర సంవతస్రములు. జఞ్పిత్ంచుకోండి. అది రుజువు
చేయుటకు, ఇది దానియేలు డెబబ్ది వారములోని చివరి భాగము. రేపటికి
దానిమీదనాకొకపర్శన్యుంటుంది.అవునా.
198 ఇపుడు, డెబబ్ది వారములు వాగాద్నము చేయబడినవి, అవి ఏడు
సంవతస్రములు. మరియు ఏడు వారముల మధయ్ ఒక అరప్ణగా చేయబడుటకై
మెసీస్యా కొటట్బడును. ఆయన డునన్ర సంవతస్రములు పర్వచించి,
పర్జలు అరప్ణయగుటకై కొటిట్వేయబడును. ఆ డునన్ర సంవతస్రములు
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ఇంకను ఇశాయేలీయుల కొరకు నిరణ్యింపబడియునన్వి. అది ఇంకను ఒక
నిశచ్యమే. తరువాతమెసీస్యాకొటిట్వేయబడినపుడు, దులుమెసీస్యాను
డకుండునటుల్వారుగుడిడ్వారుగాచేయబడాడ్రు.

199 మరియు, అటు తరువాత, మెసీస్యాకొటిట్వేయబడినపుడు, అటు తరువాత
సువారత్, కృపాకాలము అనుయ్లయొదద్కు వచిచ్నది. మరియువారు వచిచ్నపుడు,
దేవుడు ఒకరిని ఇకక్డ నుండి మరియు అకక్డ నుండి, ఇకక్డ మరియు అకక్డ
నుండి లాగి, వరత్మానికుల కింద పెటాట్డు; మరియు ఇకక్డ, అకక్డ మరియు
ఇకక్డ,అకక్డలాగివారినివరత్మానికులకిందఉంచాడు.
200 మొదటి వరత్మానికుని ఆయన పంపాడు. అతడు బోధించాడు మరియు
ర ఊదబడింది; కొదిద్సేపైన తరువాత మనమది తీసుకుంటాము.

అటుతరువాత ర యుదాధ్నిన్ తెలియజేసుత్నన్ది. ర ఎపుప్డు డా
యుదాధ్నిన్ నిరవ్చిసుత్ంది. వరత్మానికుడు, మి మీద త, కాలానికి
వరత్మానికుడు, థర్ వలె, మనము మాటాల్డు ఏ వరత్మానికుని వలెనైనా.
అతడేమి చేయును? అతడు వచుచ్ను. మరియు ఒక ముదర్ విపప్బడెను,
బయలుపరచబడెను; ర ధవ్నించును, యుదధ్ము పర్కటించబడినది, వారు
వెళాత్రు. తరువాత వరత్మానికుడు చనిపోతాడు. ఆయన ఈ గుంపును
ముదిసాత్డు, వారులోపల పెటట్బడతారు. దానిని నిరాకరించిన వారిపైకి తెగుళుళ్
వచుచ్ను. శారా?
201 అది ఆలాగు సాగిపోతుంది, తరువాత వారు సంసాథ్పకం చేసాత్రు, వేరొక
సంసాథ్పకం చేసాత్రు. మనము ఇపుడే దానిగుండా వచాచ్ము. తరువాత, ఇకక్డ
వారుఇంకొక శకిత్తో వచాచ్రు. శారా, ఇంకొక శకిత్, సంఘముయొకక్మరొక
కాలము,మరొకపరిచరయ్. ఆ తరువాత, అతడుఅదిచేసినతరువాతవెనువెంటనే
దేవుడు తన పరిచరయ్తో వచుచ్చునాన్డు, అంతయ్కీసుత్ తన దానితో వచిచ్నపుడు.
శారా,యాంటిఅనగా“వయ్తిరేకము.”వారుఒకరిపర్కక్ఒకరువెళుళ్చునాన్రు.

202 మీరుఒక చినన్ విషయానిన్ గమనించాలనికోరుతునాన్ను. కయీను మి
మీదికి వచిచ్నపుడే, హేబెలు మి మీదికి వచాచ్డు. మీరిది గమనించాలని
కోరుతునాన్ను. కీసుత్ మి మీదికి వచిచ్నపుడే దా మి మీదికి
వచాచ్డు. కీసుత్ మి మీద నుండి వెళిళ్పోయిన సమయములోనే దా
మి మీద నుండి వెళిళ్పోయాడు. పరిశుదాధ్తమ్ కుమమ్రించబడిన అదే

సమయమున అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్ పడెను. కడవరి దినాలలో పరిశుదాధ్తమ్
తనకుతాను బయలుపరచుకొను అదే సమయమున, అంతయ్కీసుత్ తన రంగులు
పు , తన రాజకీయాలు మిగతా వాటి దావ్రా వచుచ్చునాన్డు. మరియు

అంతయ్కీసుత్ తాను రంగములో రిత్గా కదలాడు సమయములోదానినంతటిని
విమోచించుటకు దేవుడు తనకు తాను కదలుచునాన్డు. శారా, కేవలం
పరుగు,రెండుపర్కక్గా…కయీనుమరియుహేబెలు! [సహోదరుడుబానాహ్ంతన
చేతులు కలిపి ఒకసారి చపప్టుల్ కొటాట్డు—సంపా.] ఓడ మీద కాకి పావురము.

దామరియుయేసు.అలాకిందకుమీరుతీసికొనవచుచ్.ఆలాగు…
203 ఇకక్డ మోయాబు మరియు ఇశాయేలీయులు. ఇదద్రు. మోయాబు
అనయ్దేశము కాదు. కాదండి. ఇశాయేలీయులు అరిప్ంచు అదే అరప్ణను వారు
అరిప్ంచెడివారు. ఒకే దేవునికివారుపారిథ్ంచేవారు. ఖచిచ్తం.మోయాబు…లోతు
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కుమారెత్లలోఒకరుతన తండితోపండుకొని, బిడడ్ను కనెను. ఆ బిడడ్మోయాబు.
మోయాబువంశముఅతనినుండివిసత్రించెను,మోయాబుదేశము.

మరియువిమోచించబడినవారి సహోదరుడగుఇశాయేలునువారు చి
వచాచ్రు.
204 వారు సనాతన వాదులు. వారు ఒక పెదద్ సంసాథ్పకము. ఇశాయేలీయులకు
ఏసంసాథ్పకములేదు;ఆమెఎకక్డకువెళిళ్నాగుడారములలోనివాసముండెడిది.
అయితే మోయాబు వారికి హోదాగలవారు, రాజులు మొదలగు వారుండిరి.
మరియు వారికి, అకక్డ బిలాము, ఒక—ఒక అబదధ్ పర్వకత్ యుండెను. వారికి
ఇదంతా ఉనన్ది. వారు తనవాగాద్నమైనవాగాద్న మి రహదారిన వెళుత్నన్ వారి
చినన్సహోదరునిశపించుటకువారుఅకక్డకువచాచ్రు.
205 అతడు వెళిళ్ వారినడిగాడు “నేనుమీ దేశముగుండాదాటిపోవచుచ్నా? నా
ఆవులు నీళుళ్ తాగితే నేనుదానికి వెల చెలిల్సాత్ను. అవి గడిడ్నాకితే, మేముదానికి
చెలిల్సాత్ము.”
206 అతడనాన్డు, “లేదు. మీరు ఈ చుటుట్పర్కక్ల ఏలాంటి ఉజీజ్వ టములు
జరుప డదు. అవును. మీరు ఆ విధమైన దానిని ఈ చుటుట్పర్కక్ల
జరుప డదు.”
207 అటుతరువాత అతడేమి చేశాడో గమనించు. అతడు మరలా యెజెబెలు
పమున వచిచ్ మరియు అబదధ్ పర్వకత్ దావ్రా వచిచ్ దేవుని పర్జలు తపుప్

చేయుటకు కారకుడయాయ్డు మరియు మోయాబు సీత్లను ఇశాయేలీయులు
వివాహముచేసికునాన్రు,మరియువయ్భిచారానికికారకులయాయ్రు.
208 మనమునన్ పర్యాణములో, వాగాద్న మి రహదారిలో, అదేకాలంలో
అతడు అదే చేశాడు. అతడేమి చేశాడు? అబదధ్ పర్వకత్ వచిచ్ వివాహము
చేసుకునాన్డు,పొటసెట్ంట్సంఘములోకిపిలచిసంఘశాఖలకారకుడయాయ్డు.
అకక్డ వెనుక ఏమిచేశారో ఖచిచ్తంగా ఆలాగే. [సహోదరుడు బానాహ్ం వేదికను
నాలుగుసారుల్కొటాట్డు—సంపా.]
209 అయితే, పాత ఇశాయేలు ఆలాగే ముందుకు కొనసాగుచునన్ది.
ఆమె అరణయ్ములో చాలాకాలము గడిపినది. ఆ పాత యుదధ్ వీరులంతా
చనిపోవలసియుండెను.అయితేఆమెవాగాద్న మికివెళిళ్నది.అవును.అవును.
వారుయోరాద్ను దాటక ముందు ఒకరి చేతులు ఒకరు పటుట్కొనియుండుటను
గమనించండి. హా. హా. నేను దానిని ఇషట్పడుచునాన్ను. ఇపుడు మనము అదే
కాలమునకువెళుళ్చునాన్ము.ఇకక్డఇపుడుగమనించు.
210 ఇపుడు మనము కనుగొంటునాన్ము, చివరి సమయము (నేను చెపాప్ను)
దానియేలుయొకక్డెబబ్దివారములలోనికడపటి డునన్రసంవతస్రములు.
211 కొంచెము లోతుగా నేను దానిని వివరించనియుయ్, ’ఎందుకనగా ఇకక్డ
ఒకరు దానిని ఎలల్పుప్డు గమనించుట నేను సుత్నాన్ను. ఒక ఉపదేశకునిగా
నాకు—నాకునేనుగావిశదంగాచెపప్గోరుచునాన్ను.
212 డెబబ్దివారములువచుచ్టనుగమనించండి.దానియేలుకాలమువచుచ్టను,

దులయొకక్ ముగింపును చి, డెబబ్ది వారములు నిరణ్యింపబడినవని
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చెపాప్డు.అదిఏడుసంవతస్రములు.దానిమధయ్లోమెసీస్యాఇకక్డుండునులేక
ఒకఅరప్ణకొరకుకొటిట్వేయబడును.అదేఖచిచ్తంగాజరిగినది.
213 అటుతరువాత ఆయన నామము కొరకు ఒక పర్జలను తీసికొను వరకు,
దేవుడుఅనయ్జనులతోవయ్వహరించును. అనయ్జనులసంఘముగైకొనినవెంటనే,
ఆయనసంఘమునుపైకికొనిపోవును.
214 మరియు ఆయనది చేసినపుడు, నిదించు కనయ్క, సంఘము తానే…
పెండిల్కుమారెత్ పైకి వెళిళ్పోయెను. మరియు సంఘము “బయట చీకటిలో
ఉంచబడుతుంది.అకక్డఏడుప్ను,రోదనయు,పండుల్కొరకుటఉంటుంది.” అదే
సమయములోశర్మలుపర్జలపైకివచుచ్ను.
215 శర్మలు వచుచ్చుండగా, వారికి సువారత్ పర్కటించుటకు పర్కటన 11లోని ఆ
ఇదద్రు పర్వకత్లు వసాత్రు. మరియు వారు ఒక వెయియ్ ట…అరవై దినములు
బోధిసాత్రు. శారా? సరే, అది ఖచిచ్తం ఒక నెలకు ముపప్యి దినములని
నిజమైన కాలెండర్ లో ఉనన్ విధముగా, సరిగాగ్ డునన్ర సంవతస్రములు.
అది దానియేలుయొకక్ డెబబ్దియవ భాగము, డెబబ్దియవ వారములోని ఆఖరి
భాగము. శారా?

ఇకక్డదేవుడుఇశాయేలీయులతోసంపర్దించలేదు.లేదండి.
216 కొంచెముసేపటి కితము ఒక సహోదరుడు ననున్ అడిగాడు, అనాన్డు
“నేను వెళళ్వలెనా…” ఒక—ఒక సహోదరుడు, ఇకక్డ మందిరములో, ఒక
పర్శసత్ సహోదరుడు, ఒక పియమైన సహోదరుడు, అడిగాడు, “నేను—నేను
ఇశాయేలీయులయొదద్కు వెళాళ్లనుకుంటునాన్ను. అకక్డ మేలొక్లుపు ఉందని
నేనునముమ్తునాన్ను.”
217 ఒకరునాతోఅనాన్రు, “సహోదరుడాబానాహ్ం, నీవుఇపుడేఇశాయేలీయుల
యొదద్కువెళళ్వలయును,వారది సాత్రు.” శారా,నీవదిచేయలేవు.

నేనకక్డేనిలబడాడ్ను,నేననుకునాన్ను…
218 ఆ దులు అనాన్రు “నేనైతే…సరే, ఇది అయితే, యేసు—మెసీస్యా
అయితే,”అనాన్రు“ఆయనపర్వకత్ చనచేయుటననున్ డనిముమ్.మేముమా
పర్వకత్లనునముమ్తాము. ’ఎందుకనగావారు…వారుఆలాగేయుంటారు.”
219 “ఏవిధంగాసమ రచ్బడింది.”అనినేననుకునాన్ను. “ఇకక్డనేనువెళాళ్ను!”
నేనకక్డకువెళిళ్నపుడు,సమీపంగావెళిళ్నపుడు…సరేనేనుకెయిరోలోనునాన్ను.
ఇశాయేలు వెళుళ్టకునా చేతిలో టికెట్ ఉనన్ది. మరియునేను అనాన్ను, “నేను,
నేను వెళాత్ను. వారు అది అడిగినటల్యితే పర్వకత్ చనను వారు డగోరిన
యెడల;వారుకీసుత్నుఅంగీకరిసాత్రోమనం దాద్ం.”
220 సాట్క్హోం సంఘానికి సంబంధించిన లెవిపె వారికి పదిలకష్ల బైబిల్లు
పంపాడు.
221 మరియు ఆ దులు అకక్డికి వసుత్నాన్రు. మీరు ఆ చలన చితర్మును
శారు. రీల్ మీద అది నాయొదద్నునన్ది ఇకక్డ ఇపుడుమధయ్రాతి కి డు

నిమిషాలు. పర్పంచమందలిఅనిన్చోటల్నుండి దులువచుచ్చునాన్రు.అకక్డ
డుకొనుచునాన్రు.
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222 ఇంగల్ండ్ దేశపు జనరల్ అలెన్ బై కాలంలో అకక్డకు వెళిళ్నది. పర్పంచ
యుదధ్ము తగుగ్చునన్పుడు అటు తరువాత అతడు ఇశాయేలీయులకు తిరిగి
ఇచాచ్డు. ఒక దేశముగా ఆమె ఎదుగు ఇపుడు సం రణ్ముగా దేశమైనది.
ఆమెకు సవ్ంత డబుబ్, దర్వయ్ము చలామణి, జెండా, సైనయ్ము పర్తీదీ ఉనన్ది.
శారా?

223 ఈ దులు, వారి యొకక్ మాతృదేశమునకు తిరిగి వచుచ్చునాన్రు.
వారు…మొదటివిషయము,వారుఇరాన్కువెళిళ్నపుడు,అకక్డవారడిగారు…
వారు చెపాప్రు…ఇశాయేలీయుల యొదద్కు తీసుకువెళాళ్లని కోరారు వారిని;
వారి దేశమునకు పాలసీత్నాకు, వారు ఎకక్డయుండవలెనో అకక్డకు తీసికొని
వెళాళ్లనికోరారు.
224 జఞ్పిత్ంచుకోండి. ఇశాయేలీయులుఆదేశానికిఆవలయునన్ంతవరకు, ఆమె
దేవుని చితత్మునకు ఆవలయునన్ది. అబాహాము వలే అది అతనికియయ్బడెను.
మరియు…
225 వారు ఆ విమానమును ఎకక్లేదు. వారు అటువంటి దానిని ఎనన్డు
డలేదు. ఒక వృదుధ్డైన రబీబ్ దిగివచిచ్ అనాన్డు “మన పర్వకత్ మనకు చెపాప్డు,

ఇశాయేలు తన సవ్దేశమునకు వెళుళ్నపుడు వారు ‘పకిష్రాజుయొకక్ రెకక్లపై’
కొనిపోబడెదరు,”విమానములోగృహమునకువెళుళ్మారగ్ము.
226 ఇపుడు ఆమె అకక్డ కటట్బడుచునన్ది. అం రపు చెటుట్ పునరుదధ్రణ
పొందుచునన్ది. ఆమేన్! పురాతనమైన దావీదు ఆరు కోణాల జెండా
ఎగురుచునన్ది.
227 “అనయ్జనులదినాలులెకిక్ంచబడుచునన్వి.హింసలతోచికుక్కొనియునన్వి!”
శర్మకాలముసమీపములోనేఉనన్ది!
228 మరియు ఇకక్డ నిలబడియునాన్ము మరియుముదర్లు విపప్బడుచునన్వి.
సంఘముమధాయ్కాశములోకిఎగురుటకుసిదధ్ముగానునన్ది.
229 మరియు శర్మలు వచిచ్యునన్వి, తరువాత దేవుడు దిగివచిచ్, అకక్డనుండి
లకష్ నలభై నాలుగు వేల మందిని లాగును. ఆమేన్! అకక్డ, ఓ, అది పరి రణ్ము.
ఎకక్డ ముదర్లు దానిని తీసుకొని వచిచ్నదో మీరు శారా, అది దానిని
తెరచుచునన్దా! ఇపుడుఇదిపర్జలకుఆఖరి డునన్ర సంవతస్రములు. ఇంకా
మీరు గమనిసేత్. ఈ డునన్ర సంవతస్ర కాలములో దేవుడు దులలో
నుండిఒకలకష్నలభైనాలుగువేలమందినిపిలచుసమయంఇదే.
230 శారా, ఇక ఆయన వారితో సంపర్దింపులు చేయడు. వారికి పర్వకత్ లేడు.
వారు పర్వకత్ను తపప్ మరేది నమమ్రు. నీవు వారిని బుదిధ్హీనులుగా చేయలేవు.
కాబటిట్ వారు పర్వకత్ మాట వినబోతునాన్రు, అవునండి. మరి అంతే. అది, దేవుడు
వారికిపారంభములోచెపాప్డు,దానితోనేవారునిలబడాడ్రు.
231 ఆయన చెపాప్డు, “మీ దేవుడైనయెహోవామీలోనుండి నావంటి పర్వకత్ను
మీ మధయ్ పుటిట్ంచును.” మోషే అది చెపాప్డు. అనాన్డు “మీరు ఆయన మాట
వినవలెను. ఆ పర్వకత్మాటఎవరువినరో, పర్జలలోనుండికొటిట్వేయబడుదురు.”
అవును.
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232 మరియు మీరు గమనించారా, వారి కనున్లు యబడినవి, లేకపోతే
వారుఆయననుగురెత్రిగియుందురు.దానికిబదులు,గుడిడ్వారైపోయి,వారు…
సాతానుని వారి పైకి వచుచ్నటుల్ చేసి, వారనాన్రు “ఆయన సోదె చెపుప్వాడని,
బయెలెజ్ బు అని అనాన్రు. ఆయన ఆ రకత్ము మా మీద నుండును గాక అని
అనాన్రు.ఆయనలోఏమీలేదనాన్రు.” శారా?
233 మరియు ఆ దీన పర్జలు గుడిడ్వారుగా చేయబడాడ్రు. ఆ కారణం చేత ఐక్
మాన్గుంపుఆఅందరుగుంపువారినిఅకక్డ చంపారు.వారువచుచ్టకుహకుక్
ఉనన్ది;వారి సవ్ంత తండివారి కండల్నుగుడిడ్ చేశాడు. తదావ్రాఆయనమనలను
సీవ్కరించునటుల్.
234 లేఖనములో బహు విచారకరమైన విషయం అది. అనిన్టిలో దులను
రిచ్అకక్డఆలోచనచేయ్.వారియొకక్సవ్ంతదేవుడుఅకక్డరకత్ముకారుచ్

వేలాడుచుండగా,వారిసవ్ంతతండియొకక్రకత్ముమామీదనుండుగాకఅనాన్రు.
డు, “అకక్డ వారు ఆయనను సిలువ వేసిరి,” యని బైబిల్ చెపుత్ంది. అది

గంభీరమైన నాలుగుమాటలు. డు. “అకక్డ,” యె షలేము, పర్పంచములో
అతి పరిశుదధ్ సథ్లము. “వారు,” పర్పంచములోఅతి పరిశుదధ్మైన పర్జలు. “సిలువ
వేసిరి,” లోకములో అతి భయంకరమైనమరణము. “ఆయనను,” పర్పంచములో
అతి పాముఖయ్మైన వయ్కిత్. శారా? ఎందుకని? మత సంబంధమైన పర్జలు,
పర్పంచములో గొపప్ మతము, పర్పంచములో ఒకే ఒక నిజమైన మతము,
అకక్డ నిలబడి, తమ బైబిల్ ఎవరు వచుచ్నని చెపెప్నో సాకాష్తుత్ ఆ దేవుని
సిలువవేసుత్నాన్రు.
235 ఎందుకు వారది డలేదు? బైబిల్ చెపుత్ంది మనకు దేవుడు వారిని
గుడిడ్వారిగా చేశాడు తదావ్రా వారది డలేకపోయారు. వారు…ఆయన
అడిగాడు, “నాలో పాపమునన్దని మీలో ఎవరు ని పించగలరు?” మరో
మాటలోల్, “నేను చేయుదునని ననున్ రిచ్ చెపప్బడిన పర్కారము నేను
చేయనటల్యితే, ఆలాగైతే నాతో చెపప్ండి.” పాపము “అవిశావ్సము.”
దేవుడు చెపిప్న పర్కారము ఖచిచ్తంగా ఆయన చేశాడు, అయితే వారది
డలేకపోయారు.

236 ఇపుడు మీరు పర్జలతో మాటాల్డిన యెడల, అది ఒక బాతు వీపు మీద
నీళుళ్ పోసినటుల్ండును. నా భావమేదో మీరు సుత్నాన్రా? ఈ దేశానిన్,
పర్జలనువారుచేసేవిధానానిన్ సుత్నన్పుడుఅదిజాలిపడవలసిన విషయము.
ఎంతో మతసంబంధంగా గంజిబెటిట్నటుల్నన్ది. అయితే పరిశుదాధ్తమ్ అది మనకు
చెపుప్టలేదా? “వారు రుఖ్లు, గరావ్ంధులు, దేవుని కంటే సుఖానుభవమును
పేమించువారు, అతిదేవ్షులు, అపవాదకులు, అజితేందియులు రులు
మరియు సజజ్న దేవ్షులు పైకి భకిత్గల వారివలే యుండియు దాని శకిత్ని
ఆశర్యించనివారైయుందురు.” చెపప్బడినది, “ఇటిట్వారికి, విముఖుడవై
యుండుము.”
237 ఇకక్డే మనమునాన్ము. ఈ సంఘశాఖలు దానిని తారుమారు చేసుత్నన్వి.
వారు మహిమను శకిత్ని తీసికొని దానిని అపొసత్లులకును వెయేయ్ండల్
పరిపాలనకు జతపరచి అపుప్డేయని చెపుత్నాన్రు. నేనుముందుగా చెపిప్నరీతిగా
అది మనుషుయ్ని వలె ఉండును.మానవుడు ఎలల్పుడు దేవుడు చేసినదానికి సుత్తి
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చెలిల్సుత్, ఆయన చేయుదానికై ఎదురు త్, ఇపుప్డేమి చేయుచునాన్డోదానిన్
లకష్ పెటట్డు.అదిఖచిచ్తం.మానవుడుఆవిధముగానేయునాన్డు.
238 అకక్డ ఆ దులు నిలబడి చెపుత్నాన్రు. “దేవునికి మహిమ! ఏంటి,”
పరిశుదధ్ యోహాను 6వ అధాయ్యంలో, “అరణయ్ములో మా పితరులు మనాన్ను
భుజించిరి!”

యేసుచెపాప్డు, “వారిలోపర్తియొకక్రుచనిపోయారు.”
239 “అరణయ్ములోబండలోనుండినీరుతాగిరి.మరియుపర్తీది.”
240 ఆయన చెపాప్డు “నేను ఆ బండనని.” అవును. ఆమేన్. ఆయన చెపాప్డు,
“పరలోకము నుండి దేవుని యొదద్నుండి వచిచ్న జీవాహారమును నేనే. అకక్డ
ఏదెను తోటలో నునన్ జీవ వృకష్మును నేనే. ఈ ఆహారానిన్ మనుషుయ్డు తింటే,
అతడుచనిపోడు;అంతయ్ దినములలోనేనుఅతనినిలేపుతాను.” అయినావారది
డలేదు! అవును.

241 సాకాష్య్తుత్ మెసీస్యా అకక్డ నిలబడి, వారి హృదయములోని మాటలు
మాటాల్డుతునన్పుడు, మెసీస్యాయని పుతునన్పుడు, మెసీస్యా చేయునవి
చేసుత్నన్పుడు!
242 వారి చేతులను వారి వెనుక పెటుట్కొని అకక్డ వారు నిలబడి, “హు!
అదికాదు. కాదు. కాదు. ఆయన—ఆయన—ఆయన కర్మమైన మారగ్ములో
రాలేదు. శారా! ఆయన బెతేల్హేము నుండి వచాచ్డు. మరియు ఆయన—
ఆయన అకర్మముగా పుటిట్న బిడడ్గాక మరొకటికాదు. దయయ్ము ఆయన
మీద పనిచేసుత్ంది. మాకు—మాకు తెలుసు ఆయన పిచిచ్వాడని. ఆయన
వెఱిఱ్వాడు.ఆయనదయయ్ంపటిట్నవాడు.” డండి?వారికళుళ్దానికినిజముగా
గుడిడ్చేయబడినవి. ఇపుడు.
243 అయితే,వారువారియొకక్ పర్వకత్ కొరకుఎదురు చుచుండిరి.వారుఅది
పొందుకోబోతునాన్రు.వారిరువురినిపొందుకోబోవుచునాన్రు.అవునదినిజం.
244 మరలా ఇపుడు గమనించండి. ఇపుడు, ఇంకా ఈ దులు…
ఇకక్డునన్వారు దులని మీరు గర్హించునటుల్ మరియొక చినన్ చనలు
మీకిసాత్ను. ఎతత్బడుట ఇవతల భాగమున. ఏం జరిగిందో డండి. అది డా
చిహన్ముగానునన్ది. అది చేయుటకు మనకు సమయము లేదు, ఎందుకనగా
ఇకక్డమనమదిదాటుతునాన్ము.ఇంకాచిహన్ముగానుండి…“యాకోబుశర్మ”
యనిపిలువబడుతుంది…ఇపుడు డండి. ఇకక్డఈ దులు…ఇకక్డఈ

దులు,గమనించండి. ఓ, అదియొక…
245 నేను—నేను—నేనికక్డ కొదిద్ సమయము తీసికొనబోతునాన్ను.
శారా. దానిని ఆ విధంగా దాటిపోవునపుడు అది నాకు భీతిని కలిగిసుత్ంది.

మరియు… డండి? గమనించండి. మీరది డగోరుతాను. మరియు
నేను—నేను—నేను కొదిద్గా…సరే, దేవుడది మీకు పుతాడు, నేను
నముమ్తాను. డు.
246 యాకోబు జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను కలిగియుండెను. అవునది నిజమా? [సభ
“ఆమేన్” అనిచెపిప్నది.—సంపా.] అయితేఅతడునిజంగాకొదిద్యుకిత్ని డా
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కలిగియుండెను. ఎందుకనగా ఏశావు అమామ్డు. అయితే ఇంకా, చటట్రీతాయ్
దానిని అతడు కలిగియుండెను. ఎందుకనగా ఏశావు అమామ్డు. అయితే తన
మామకు పనిచేయుటకు అతడు అకక్డకు వెళిళ్నపుడు చినారు జంగిచువవ్లను
నీటిలో వేసి ఆ లుతోనునన్ మందయంతయును చారలు గల వాటిని
ఈనునటుల్ చేశాడు. మరియు, ఓ, అదంతా ఆ విధంగా చేశాడు. మీకు తెలుసు,
డబుబ్ను సంపాదించుటకు…ఇపుప్డు గమనించు. అతడు తన పర్జల నుండి
తోసివేయబడాడ్డు.
247 ఇపుడు దునికి ఒక పోలిక. అతడు డబుబ్ను సంపాదించుకొనువాడు.
అతడు దానిని ఏ విధముగా సంపాదించాడని కాదు గాని, అతడు
సంపాదించాడు. అతడు అది పొందుటకు నీ చరామ్నిన్ ఒలుచును. ఇపుడు అది
తెలుసా.అతడుకొదిద్గాయుకిత్పరుడు.అంతే. అబాబ్య్,అతనితోసంపర్దింపులు
పెటుట్కోవదుద్. అతడు—అతడు నినున్ డా పొందగలడు. అవునండి.
ఎందుకని?అతడుఆవిధంగాయునాన్డు.ఆవిధమైనఆతమ్బలపరచుచునన్ది.
248 ఆ యొకక్ సంసక్రత్లు డా ఖచిచ్తంగా ఈ వాకయ్మును అరథ్ం
చేసికోలేకపోయారు.ఎందుకనగామనుషుయ్నిఆతమ్వారిపైకిపంపబడింది.
249 వాకయ్మును, పర్తయ్కష్తను పొందునది అది పకిష్రాజు కాలము. అది అరథ్ము
చేసుకునన్వారందరుమీచేతులుపైకెతత్ండి.మంచిది.అదిశేషఠ్మైనది. శారా?
అది మంచిది. ఇపుడు, డండి, ఇకక్డ ముదర్ల యొదద్కు మీరు తిరిగి
వచుచ్నపుడు…అవి తెరువబడినపుడు దేవుడు ఏమి చేసుత్నన్ది మీరు సాత్రు,
ఆయనఏమిచేయుచునన్ది.ఇకక్డఇదిఖచిచ్తం.
250 ఆ కారణము చేత మనుషుయ్లు ఆ విధంగా పర్వరిత్ంచారు. ఎందుకనగా,
వారి మీద ఉంటానని ఆ కాలానికి ముందుగా చెపప్బడిన ఆతమ్ అది. వారేమీ
చేయలేకపోయారు.
251 నేను యోహానును రిచ్, పౌలును రిచ్ తదితరములను రిచ్
ఆలోచిసుత్నాన్ను. సింహము ఆతమ్ అకక్డునన్ది. l-i-o-n సింహము అకక్డునన్ది,
సాకాష్య్తుత్వాకయ్ము.
252 అకక్డ పౌలు వాకయ్ముతో నిలబడి, మరియు చెపుత్నాన్డు, “మీ మధయ్
అబదధ్ సహోదరులు లేచి వచెచ్దరని నేనెరుగుదును. మరియువారేమి చేసాత్రు.
సంఘశాఖలు, తదితరమైనవి మీ మధయ్ చేసాత్రు. అది అంతయ్ దినముల
వరకు కొనసాగును మరియు భయంకరమైన సమయములు వచుచ్ను.”
ఎందుచేత? అతడు ఒక పర్వకత్. అకక్డ అతనిలో ఆ వాకయ్ముండెను. అకక్డ
ఏ విధముగా ముగియునో చెపప్బడుతుంది, “అబదధ్పు మనుషుయ్లు మీ మధయ్
లేచెదరు మరియు విషయాలు మాటాల్డెదరు, శిషుయ్లుగానునన్ సహోదరులను
తిపిప్వేసాత్రు.”అదిఖచిచ్తముగాఅంతయ్కీసుత్.అదిఖచిచ్తంగాఅదిచేసినది.
253 శర్మల యొకక్ అంధకార యుగములోకి వారు వెళిళ్న తరువాత
గమనించండి. అదేంటి? వారకక్డ చేయవలసినది ఏదీ లేదు. రోమ్
హసత్గతము చేసికునన్ది…అతనికి మతసంబంధమైన అధికారమునన్ది.
మరియు అతనికి రాజకీయ బలమునన్ది. వారు చేయగలిగినది ఏదియు లేదు.
అయితే జీవించుటకు శర్మించవలసియునన్ది. వారు అరప్ణగా వారికి వారు
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అరిప్ంచుకునాన్రు. అదిఎదుద్. అదేవారుచేయగలిగినది. ఆలాటిరకమైనఆతమ్ను
వారుకలిగియునాన్రు,దేవునిఆతమ్, ఎదుద్.
254 తరువాత, ఇకక్డ సంసక్రత్లు వచుచ్చునాన్రు. మానవుని తల, యుకిత్,
జాఞ్నము; మారిట్న్ థర్, జాన్ వెసీల్ మొదలగువారు, కాలివ్న్, ఫినేన్, నాక్స్,
ఇతరులు. ఇకక్డవారువచాచ్రు, వారుదిదుద్బాటు కరత్లు. వారు వచిచ్ దిదుద్బాటు
చే త్పర్జలనుబయటకుతీసికొనివచుచ్చుండిరి.
255 వెనుక వారేమి చేశారో ఖచిచ్తంగా వారు వెనుకకు తిరిగి వారి సంసాథ్పక
సంఘ పదధ్తులకే దానికే వివాహము చేయబడాడ్రు. ఖచిచ్తంగా. బైబిల్ ఆలాగు
చెపుత్ంది. ఆమె “వేశయ్యని,” తరువాత ఆమెకు “వేశయ్లైన” కుమారెత్లునాన్రని.
ఖచిచ్తంగా.
256 మరియుదేవుడుచెపాప్డు, “నేను—నేనుఆమెమారుమనసుస్పొందుటకు
ఆమెకు సమయమిచిచ్తిని గాని ఆమె దానిని చేయలేదు. కాబటిట్ నేను ఆమెను
మరియు ఆమె యొకక్ సంతతిని వారు దేనికి చెందియునాన్రో అకక్డ వారిని
పారవేసెదను.” అది ఖచిచ్తం. అది, ఈ ముదర్ కింద దేవుడు అది చెపాప్డు.
ఇపుడుఆమెఅకక్డయునన్ది. ఆయనఅదిచేయుటమనము చియునాన్ము.
మరియుఆయనఅదిచేయును.మరియువారిలోపర్తియొకక్రుఆమారగ్ముననే
వెళాత్రు.
257 అయితే, జీవగర్ంథములోఎవరిపేరునన్దో,వారినందరినిఆయనపిలచును.
వారదివింటారు. “నాగొఱెఱ్లునాసవ్రమునువినును,”యేసుచెపాప్డు.మనము
చేయవలసినఒకటేఒకటిఏదనగాగొఱెఱ్లనుపిలచుటయే.మేకలుఅవిఎరుగవు.
గమనించు, అయితేగొఱెఱ్లు సవ్రమువినును. “నాగొఱెఱ్లునాసవ్రమువినును.”
ఎందుకని? సవ్రమేమిటి? సవ్రమనగా ఏంటో నేను మీకు చెపాత్ను. సవ్రము
అనునదిఒకఆతీమ్య చన.
258 ఆయన మోషేతో చెపాప్డు “మొదట చన యొకక్ సవ్రానిన్ వారు
విననటల్యితే,వారురెండవ చనయొకక్సవ్రానిన్వారువింటారు”అని.
259 “నా గొఱెఱ్లు నా సవ్రము వినును.” ఈ యొకక్ విషయాలు అంతయ్
దినములయందుజరుగుచునన్పుడు,దేవునియొకక్గొఱెఱ్లుదానినిగురిత్ంచును.
అవునండి. శారా?దానినివారుగురెత్రుగుతారు. “నాగొఱెఱ్లు ననెన్రుగును.”
శారా? “అనుయ్ని అవి వెంబడించవు.” అనుయ్లైన వారిని వెంబడించకుము.

దినముయొకక్ రుజువుచేయబడిన చనయైయుండవలసియునన్ది. వారు
అది సాత్రు. ఇపుడుగమనించండి.
260 ఇపుడు,యాకోబు, అతడు అకక్డకు వచిచ్నపుడు, మొదట విషయమేంటో
మీకుతెలుసా,తనసవ్దేశానికివెళుళ్టకుకోరికపుటెట్ను (ఎకక్డకు?)
261 ఓ! అదే ఇశాయేలు ఖచిచ్తంగా కలిగియునన్ది. అది—అది—అది
ఇశాయేలు. యాకోబు ఇశాయేలైయునాన్డు. అతని పేరు అపుప్డే మారింది
తెలుసా.అవునా?మరియు…
262 అతడకక్డకు వెళాళ్డు. అతడు సంపాదించిన డబుబ్నంతా తీసుకునాన్డు.
తన యొకక్ కుటుంబీకుల యొదద్ నుండి లేక ఇతరుల యొదద్ నుండి. కనుక
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మోసగించుట, దొంగిలించుట, అబదధ్ము దావ్రా, ఏ విధంగా పొందవలెనో, ఆ
విధంగాఅతడుపొందాడు. శారా,అతడుచేశాడు.
263 అటుతరువాతఅతడుఇంటికి వెళుళ్టకుఅతడుఆరంభించినపుడు, అతడు
తన హృదయంలో ఇంటి బెంగ పెటుట్కునాన్డు. అయితే, అతడు వెనుకకు
మరలినపుడు, తన యొకక్ మారగ్ములో, అతడు దేవుని కలుసుకొనాన్డు, అటు
తరువాతఅతనిపేరుమారచ్బడినది.అవునా?అయితేఈసమయములో,అతడు
ఎంతో భయపడాడ్డు. ఎందుకనగా ఏశావు తనను ఎదిరించునని భయపడాడ్డు.
శారా?

264 మరియు—మరియు గమనించండి. డబుబ్ను గమనించండి, డబుబ్
పర్తిపాదన. డబుబ్ పర్తిపాదనను దుడు రోమ్ తో నిబంధన చేయునటుల్గా
యునన్ది. డండి. వారి యొకక్ డబుబ్ పర్తిపాదనలో. అది గమనించండి. ఆ
ఏశావుకుఅతనిడబుబ్అవసరంలేదు;ఆలాగేరోమ్కి డా.ఆమెయొకక్చేతిలో
పర్పంచధనమంతాఉనన్ది. శారా?అయితేఅదికియచేయదు.
265 అయితే ఇపుడు మనము సుత్నాన్ము, ఆ శర్మ కాలములో అతడు
యాకోబుగానునన్పుడు, అతడు పోరాడాడు. ఒక నిజమైన ఒక దానిని
పటుట్కునాన్డు. ఒక మనిషి అకక్డకు దిగివచాచ్డు. యాకోబు ఆయన
చు ట్ చేతులు వేసి అకక్డే నిలచిపోయాడు. మరియు—మరియు ఆ వయ్కిత్
చెపాప్డు, “నేనిపుప్డు వెళళ్వలసియుంది. తెలల్వారుతుంది.” ఓహో, అది దినము
తెలల్వారుచునన్ది! శారా?ఒకదినమువచుచ్టకునిరణ్యమైనది.
266 అయితేయాకోబుఅనాన్డు, “నేను—నేను నినున్ విడిచిపెటట్ను. నీవు, నీవు
వెళళ్లేవు. నేను నీతోనే ఉండబోతునాన్ను.” శారా? “కారయ్ములుమారచ్మని
కోరుచునాన్ను.”
267 అది లకష్ నలభైనాలుగు వేల మంది, ఆ డబుబ్ పర్ణాళిక గుంపు, ఆలాటి
వారు,వారుఒకనిజమైనసవ్చఛ్మైనదానినిపటుట్కొనుటకు చినపుడు, అకక్డ
మోషేనిలబడియునాన్డు, మరియుఅకక్డ ఏలీయానిలబడియునాన్డు. ఆమేన్!
అకక్డ ఒక లకష్ నలభైనాలుగువేలమందిఇశాయేలుగోతర్ములవారుబయటకు
వచుచ్వరకువారుదేవునితోపోరాడెదరు.
268 అది శర్మకాలమునకు కొంచెము ముందు, శారా, (ఓహో, ఎంత
అదుభ్తం) ఇంకా, “యాకోబుయొకక్శర్మలు.”
269 ఇకక్డేలకష్నలభైనాలుగువేలమందిబయటకుపిలువబడుచునాన్రు.వారు,
బోధకులు, వారు ఇదద్రు పర్వకత్లు, బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను మాదిరిగా వారు
బోధిసాత్రు. “పరలోక రాజయ్ము సమీపముగానునన్ది. మారుమనసుస్ పొందుడి.
ఇశాయేలీయులారా!” దేనికొరకు మారుమనసుస్? “మీ పాపముల విషయమై
మారుమనసుస్పొందుడి.మీఅవిశావ్సముకొరకై,దేవునివైపుతిరుగుడి!”
270 ఇపుడు, ఇకక్డ యొకటి జఞ్పిత్ంచుకుందాము. పర్కృతికి ఇపుడు
సంభవించుచునన్ ఈ గొపప్ విషయాలు కితము జరిగినవి. ఇకక్డ 12 వ
వచనములో డండి. “ రుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను.” ఇపుడు దీనిని
పోలుచ్.
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271 ఇపుడుజఞ్పిత్ంచుకోండి, అది అనుయ్లలో జరుగలేదు. అది ఇశాయేలీయులు.
నేను మీకు పుతాను. ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి, నేను మీకు చెపాత్ను, అది లకష్
నలభై నాలుగు వేల మందిని పిలుచుట. శారా. ఇపుడు ఈ సమయములో,
శర్మలే దానిని చేయవలసియునన్ది. మరియుఈ శర్మలో ఏమి జరిగినదని ఇది
చెపుత్నన్ది.
272 ఇపుడు మనము నిరగ్మకాండము 10:21-23 తిపుప్దాం. మరియు
ఇకక్డ గమనించండి. నిరగ్మము అనగా ఇశాయేలీయులు వసుత్నాన్రు,
కొనిపోబడిపోతునాన్రు. నిరగ్మకాండము 10 వ అధాయ్యము21, 23 వచనాలు.
ఈ కింది వివరణను నేను వాసుకొనునపుడు నేనెంతగానో ఉతేత్జపడి కేకలు
వేశాను, కొనిన్ సమయములలో నేను వాటిని కలపవచుచ్. సరే. నిరగ్మకాండము
10:21-23. సరే.ఇకక్డకువెళాద్ం. 21మరియు23.

అందుకు యెహోవా మోషేతో ఆకాశము వైపు చెయియ్ చాపుము.
ఐగుపుత్దేశము మీద చీకటి చేతికి తెలియునంత చికక్ని చీకటి
కముమ్ననెను.
మోషే ఆకాశము వైపు తన చెయియ్ యెతిత్నపుప్డు ఐగుపుత్దేశ
మంతయు డుదినములుగాఢాంధకారమాయెను: ( శారా?)

డుదినములుఒకనినొకడు కనుగొనలేదు, ఎవడునుతానునన్
చోట నుండి లేవలేక పోయెను; అయినను ఇశాయేలీయులకందరికి
వారినివాసములలోవెలుగుండెను.

273 గమనించండి. ఖచిచ్తంగా, ఇపుడు ఇకక్డకు రండి, “మరియు
రుయ్డు కంబళివలె నలుపాయెను.” డండి. అదే కారయ్ము. ఈ పర్కృతి

సంభవాలు, అదేంటి? ఏంటి? పర్కృతిలో ఈలాగు జరుగుచునన్పుడు,
దేవుడు ఇశాయేలీయులను బయటకు పిలచుచునాన్డు. ఇపుడు,
“ రుయ్డు కంబళివలె…నలుపాయెను.” దేవుడు ఇశాయేలీయులను
విడిపించనైయునాన్డు. సరే. తమ శ వుల హసత్ంలో నుండి, అనగా అపప్టి
కాలములోని ఐగుపుత్ నుండి ఇపుడు, ఇకక్డ, వారెకక్డైతే నిబంధన చేశారో, అటిట్
రోమాహసత్మునుండి ఆయనవారిని బయటకుతెచుచ్చునాన్డు. అదే విషయం
జరిగింది.అదేతెగుళుళ్,తెగుళళ్కాలములోవారుపిలువబడుచునాన్రు.
274 ఈ అనుయ్ల గుంపును తెగుళుళ్ తాకును, మనకు సమయముంటే ఆ అనయ్
సంఘమునకుఏమిజరుగబోతుందోనేనుమీకు పిసాత్ను.
275 బైబిల్ చెపుత్ంది, “ఘట సరప్మగు సాతాను సీత్ పై ( దుడు, ఇశాయేలు)
ఉగర్త (కోపము)కలిగితననోటనుండినీటినిచిమెమ్ను.అదిజనములనుమరియు
పర్జలును, అది సీత్ సంతానములో శేషించిన వారితో యుదధ్ము చేయుటకై
బయలువెడలెను.” పర్కటన 13. ఇపుడు అకక్డ మనమది శాము. అది
ఇశాయేలీయులుఆమెను పంపినపుడు…నాభావమురోమ్, సీత్ సంతానములో
శేషించినవారితోయుదధ్ముచేయుటకైఆమెసైనయ్మునుపంపును.
276 ఇపుడు గమనించండి. మొదటిసారి, వారి శ వుల హసాత్ల నుండి
విడిపించినపుడు రుయ్డునలుపయాయ్డు, ఇపుడురెండవసారి శర్మలకాలము
ముగియునపుడు.
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277 ఇపుడు, దానియేలు 12లో. మనకు సమయముంటేమనమది చదువుదాం.
దానియేలులో 12వ—12వ వచనము…12వ అధాయ్యం. దానియేలు
చెపాప్డు, “గర్ంథములో పేరుల్ వాయబడిన పర్తియొకక్రు విడుదల పొందెదరు.”
ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఈ కాలానిన్ రిచ్ దానియేలు మాటాల్డుతునాన్డు,
ఇశాయేలీయులు విడుదల పొందునపప్టికి ఈ విషయం జరగవలసియుంది.
వారి యొకక్ డెబబ్ది వారము ముగింపులో. అది, వారు విమోచించబడు
సమయము.ఇపుడు డు.ఇకక్డదానియేలు12తీదాద్మా.ఒకక్నిమిషము.

ఆ కాలమందు నీ జనుల పకష్మున నిలచునటిట్ మహా అధిపతియగు
మిఖాయేలు వచుచ్ను. అపుప్డు నీ జనులు ( డండి, వారు

దులు): రాజయ్ముగా డిన కాలముమొదలుకొని ఈ కాలము
వరకుఎనన్టికిని కలుగనంతఆపద కలుగును:…

278 ఇపుడు దానిని ఖచిచ్తంగా యేసు మతత్యి 24 లో ఏమి చెపెప్నో దానితో
పోలిచ్ డండి. “వారు దేశముగా ఏరప్డినపప్టి నుండి ఎనన్డు రాని శర్మ
వచుచ్ను.” ఆరవముదర్ను డండి. డండి. ఒకక్టే విషయం. శర్మ కాలము.
గమనించండి.

…అయితే నీ జనులలో (ఇపుడు, ఈ డెబబ్దియవ, డెబబ్దియవ
సంవతస్రపు చివరి భాగమున) గర్ంథమునందు దాఖలైన వారెవరో
వారుతపిప్ంచుకొందురు.

279 శారా, గొఱెఱ్పిలల్ జీవగర్ంథమందు వాయబడినవారై ముందుగా
నిరణ్యింపబడినవారుఆసమయమునవిడిపింపబడుదురు.

మరియుసమాధులలోనిదించుఅనేకులుమేలుకొనెదరు;కొందరు
నితయ్జీవము అనుభవించుటకును, కొందరు నిందపాలగుటకును
నితయ్ముగాహేయులగుటకునుమేలుకొందురు.
బుదిధ్మంతులైతే ఆకాశమండలములోని జోయ్తులను పోలినవారై
పర్కాశించెదరు. మరియు—మరియు నీతిమారగ్ము ననుసరించి
నడుచుకొనునటుల్ఎవరుఅనేకులనుతిపుప్దురోవారునకష్తర్ములవలె
నిరంతరమునుపర్కాశించెదరు.

280 అది ఆ విధంగా పోయినది. దానియేలుకు చెపప్బడెను “గర్ంథమును
ముదింపుము,”అతనుతనవంతువచుచ్వరకువిశాంతిలోఉండును.
281 ఇపుడుమీరు డండి.మీరుచనిపోయిననులేకబర్తికిననుఅదిఏలాంటి
భేదము చేయదు. ఏలాగైనా మీరు బయటకు వసాత్రు. కాదు…అది, కైసత్వునికి
మరణముఏమీకాదు,ఏలాగైనాఅతడుచనిపోడు. శారా?
282 ఇపుడు, దానియేలు 12 చెపుత్ంది గర్ంథములో పేరుల్ వాయబడిన
పర్తియొకక్రువిడిపింపబడతారు.
283 ఇకక్డ, దేవుడు తన యొకక్ రెండవ కుమారుని, ఇశాయేలును, శర్మ
తరువాత విడిపించబోవుచునాన్డు. డండి. రెండవసారి. ఇశాయేలు,
ఆయన…ఇశాయేలు ఆయన కుమారుడు. మీకది తెలుసా. ఇశాయేలు దేవుని
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కుమారుడు, కాబటిట్ ఆయన అతనిని ఈ శర్మ కాలములో ఐగుపుత్లో ఆయన
ఏలాగుచేసెనోఆవిధముగావిడిపింపబోవుచునాన్డు.
284 ఇపుడికక్డ ఆగుదాము. తిరిగి మరియు—మరియు ఇంటికి
తీసుకురాకముందు మరొకటి తీసుకుందాము. ఇపుడు, ఇకక్డ గమనించండి.
ఈ ఇదద్రు పర్వకత్లు, ఇపుడువారేమి చేయుచునాన్రో డండి.మోషేమరియు
వారుచేసినటుల్. “మరియునాకుఒకకరర్ఇవవ్బడినది…”మరియు11అధాయ్యం
3వవచనము.

నేను నా ఇదద్రు సాకుష్లకు అధికారము ఇచెచ్దను; వారు
గోనెపటట్ ధరించుకొని వెయియ్నిన్ రెండువందల అరువది దినములు
పర్వచింతురు.
వీరురెండుఒలీవచెటుల్ను,…

285 అది మీకుజాఞ్పకమునన్దా, మరియుజెరుబాబ్బెలు ఇతరులు ఆ విధముగా
ఆలయమునుకటట్వలసినదిగాయునన్ది.

…వీరు లోకమునకు పర్భువైన వాని యెదుట నిలుచునన్ దీప
సత్ంభములునైయునాన్రు.
…ఎవడైనను వారికి హానిచేయనుదేద్శించిన యెడల వారి నోటి
నుండిఅగిన్ బయలువెడలి,…

286 జఞ్పిత్ంచుకోండి. కీసుత్ యొకక్ నోటి నుండి ఖడగ్ము, వాకయ్ము
బయలువెడలుచునన్ది.

…వారి శ వులను దహించివేయును గనుక ఎవడైనను వారికి
హానిచేయనుదేద్శించినయెడలఆలాగునవాడుచంపబడవలెను.

287 ఇపుడు, మనకు “అగిన్” తెలుసు. 19వ అధాయ్యంలో కీసుత్ యొకక్
రాకడలో “ఆయన నోట నుండి ఆయన ఖడగ్ము బయలువెడలుచునన్ది,” అది
వాకయ్మైయుండెను. అవునా? వాకయ్ము. ఓహో! ఇపుడు ఈ పదారథ్ము మీరు
తీసుకుంటే, అది రేపు రాతి ముదర్కు. డండి. దేవుడు ఆయన శ వును
జయించువసుత్వు,వాకయ్ము.అవునా?
288 ఇపుడు, ఇకక్డ డండి. ఈ పర్వకత్లు ఇకక్డ పర్వచిసుత్ండగా, వారు…
ఎవరైనవారిని అమరాయ్దగా చిన, వారికిహానిచేసిన: “అగిన్ వారినోటనుండి
బయలుదేరును,” పరిశుదాధ్తమ్ అగిన్, వాకయ్ము. వాకయ్ము దేవుడు. వాకయ్ము ఆతమ్.
శారా? “వారియొకక్నోటనుండిబయలువెడలును.”

289 మోషేను డు.అతనినోటనుండిఏమివచిచ్నదోమనము దాద్ం.వారు
ఇశాయేలీయులు వారేమి చేశారు…నా అరథ్ం ఐగుపుత్, ఈ దులను వారు
అమరాయ్దగా శారు. మోషే…సరే. వారు వెళుళ్టకు వీరు అనుమతించలేదు.
ఫరో అంగీకరించలేదు. మోషే నోటిలో దేవుడుమాటలుంచాడు. శారా, అవి
దేవునియొకక్ తలంపులుమోషేహృదయములోకి వెళుళ్చునన్వి; అతడుదానిని
వయ్కత్పరచుటకు అకక్డకు వెళాళ్డు. అటుపిదప అది వాకయ్మైనది. అతడు తన
చేయి చాపి “ఈగలు కలుగునుగాక” అని అనాన్డు, ఇకక్డ ఈగలు వచిచ్నవి.
ఇకక్డ డు.
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ఎవడైననువారికిహానిచేయనుదేద్శించినయెడలవారినోటనుండి
అగిన్ బయలువెడలివారి శ వులనుదహించివేయును:…

290 శారా? అది అకక్డ ఉనన్ది. వారనుకునన్ది వారు మాటాల్డగలరు. అది
జరుగుతుంది. ఆమేన్!

…ఎవడైనను వారికి…హానిచేయ నుదేద్శించిన యెడల ఆలాగున
వాడుచంపబడవలెను.

291 సహోదరుడా,దేవుడికక్డరంగముమీదసావ్రీచేయుచునాన్డు!
తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురవకుండ ఆకాశమును
యుటకువారికిఅధికారముకలదు:…

292 ఏలీయా, అది ఏలాగు చేయవలెనో అతనికి తెలుసు; కితమది అతడు
చేశాడు. ఆమేన్! అది ఏలాగు చేయవలెనో మోషేకు తెలుసు. కితమతడు అది
చేశాడు.ఆకారణముచేతవారుఉంచబడియునాన్రు.ఇపుడు…ఆమేన్!
293 నేనికక్డయొకభయంకరకారయ్ముచెపప్గలను, అయితేనేను—రేపురాతి
వరకుఆలాగేయుంచుటమంచిది. శారా?మంచిది.

…మరియు వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగా చేయుటకును,
నానా విధములైన తెగుళల్తో మిని బాధించుటకును వారికి
అధికారముకలదు.

294 అదేంటి? వాకయ్ము తపప్ మరి ఏదీ ఈ విధమైన కారయ్ములు తెచుచ్ను?
వారు పర్కృతిని తమ ఇషట్పర్కారము చేయగలరు. ఇదిగో ఇది ఇకక్డే యునన్ది.
ఈ ఆరవ ముదర్ను తెచుచ్వారు వీరే. వారు విపిప్ దానిని తెరుసాత్రు. పర్కృతిని
వణికించడం అది దేవుని యొకక్ శకిత్. శారా, ఆరవ ముదర్ సం రణ్ంగా
పర్కృతిని భంగపరచుట. ఇపుడు మీరు అరథ్ం చేసికునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపిప్నది.—సంపా.] అకక్డే మీ ముదర్యునన్ది. అదెవరు చేయుచునాన్రు?
అది పర్వకత్లు. ఎతత్బడుటకు ఆవలవైపు. దేవుని యొకక్ శకిత్చేత, దేవుని
యొకక్ వాకయ్ము, వారు పర్కృతిని గదిద్ంచుచునాన్రు. వారు కంపములను
పంపగలరు, చం ని రకత్ముగా మారచ్గలరు. వారి ఆజఞ్ను బటిట్ రుయ్ని
అసత్మింపజేయగలరులేకఏమైననువారిఆజఞ్దావ్రాచేయగలరు.ఆమేన్!
295 అకక్డే మీరునాన్రు. అకక్డే మీరునాన్రు. శారా? ఏ విధమైన ముదర్లు
తెరువబడినవో డు.అకక్డసంఘకాలంలో,అకక్డఏవిధమైనహతసాకుష్లను
పించుచునన్వో?

296 మరియు ఇకక్డ ఈ ఇదద్రు పర్వకత్లు దేవుని వాకయ్ముతో వారు
అనుకునన్ది పర్కృతికి ఏదైన చేయుటకు నిలబడియునాన్రు. వారు మిని
వణికింపచేసుత్నాన్రు.అదిఎవరుచేయుచునాన్రనిఖచిచ్తంగాఅది పుతుంది.
అదిమోషే, ఏలీయాలు. కారణం, అకక్డ వారి పరిచరయ్ మరలావారి శరీరములో
కనబడుచునన్ది. అది ఇదద్రుమనుషుయ్లు. ఓ, మై! మీరిపుడుఅది గర్హిసుత్నాన్రా?
[సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది.—సంపా.] ఆరవముదర్ ఏంటో శారా? అది ఆ
పర్వకత్లు. ఇపుడుగమనించండి. అదిమిముమ్లనుఉకిక్రి బికిక్రి చేయనీయవదుద్.
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అయితే ఆముదర్దేనిని తెరచినది గమనించు. పర్వకత్లు! శారా? య్! ఆమేన్!
అకక్డేమీరునాన్రు.
297 ఓ, సహోదరుడా, మనము పకిష్రాజు దినమున జీవిసుత్నాన్ము. మేఘాలలో
కొనిపోబడబోవుచునాన్ము!
298 వారు ఆ ఆరవ ముదర్ను తెరచియునాన్రు. అది చేయుటకు వారికి
అధికారము కలదు. ఆమేన్! అకక్డే మీయొకక్ ఆరవ ముదర్ తెరవబడుచునన్ది.
శారా?

299 ఇకక్డ మనము నిలిపివేదాద్ము. మరియు యేసు మాటాల్డాడు. అది
జరుగునని, అకక్డ వెనుక పాత నిబంధనలో, వెనుక యెహేజేక్లులో, పురాతన
పర్వకత్లపలుకులలోఅదిజరుగుననివారుపలికారు.
300 మరియుఇకక్డ ఆరవముదర్ తెరవబడియునన్ది. వారు చెపాప్రు “సరే, అది
మరమ్మైనవిషయము.అదిచేసినదేమిటి?”
301 దాని యొకక్ రహసయ్ము ఇకక్డునన్ది, పర్వకత్లు, కారణం, బైబిల్
గర్ంథము అలా చెపుత్ంది. ఏ సమయములోనైనా వారది విపప్గలరు…వారు
అనుకునన్పుప్డెలల్ పర్కృతికి వారేదైనా చేయగలరు. వారు చేసిన అదే కారయ్మును
వారు చేసాత్రు, ఆమేన్, కారణం, అదెలా జరిగిందో వారికి తెలుసు. ఆమేన్!
మహిమ!
302 నేనది చినపుడు, కురీచ్లో నుండి నేను లేచి, నేల మీద పైకి కిందకు
నడచుటకు పారంభించాను, నేను తలంచాను “పర్భువా, నేనెంతగా కృతజఞ్త
చెలిల్ంపను, పరలోకపుతండీ!”
303 అకక్డ అదియునన్ది. అది అదే. వారు ఆరవ ముదర్ను తెరిచారు. ఆమేన్!
వాటిని గమనించు, “ఎవరైన వారికి హాని చేసినయెడల వారి నోట నుండి అగిన్
బయలువెడలును,”వాకయ్ము.పరిశుదాధ్తమ్అపొసత్లులమీదికివచిచ్నది, శారా
“అగిన్వారినోటనుండిబయటకువచుచ్ను.”
304 ఇకక్డ పర్కటన 19 లో గమనించు, అదే విషయానిన్ మనము సుత్నాన్ము.
నేననుకుంటాను “మరియు ఒక గొపప్ ఖడగ్ము ఆయన నోట నుండి బయలు
వెడలెను”, వాకయ్ము. శారా? కీసుత్ రాకడ. “మరియు ఆయన ఆయన
శ వులను దానితో చంపివేసెను.” అవునా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—
సంపా.] ఇపుడు ఆయన బయలుదేరి వసుత్నాన్డు. ఇపుడు ఆయనను
గమనించండి. సరే.

తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురవకుండ ఆకాశమును
యుటకువారికిఅధికారముకలదు:…

305 అబాబ్య్, అది పర్కృతికి అంతరాయముకలిగిసుత్ంది! ఇపుడు ఎంతకాలము
ఈ మనిషి ఏలీయా, ఆకాశమును శాడు? [సభ చెపిప్నది “ డునన్ర
సంవతస్రములని.”—సంపా.] అకక్డే మీరునాన్రు. ఖచిచ్తంగా. దానియేలు
యొకక్ డెబబ్ది వారములలో డెబబ్దియవ వారము యొకక్ చివరి భాగము
ఎంతవరకు? [“ డునన్రసంవతస్రములు.”]ఖచిచ్తంగాఅకక్డేమీరుఉనాన్రు.
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306 మోషే ఏం చేశాడు? అతను—అతను—అతను నీటిని రకత్ముగా
మారాచ్డు. ఈ ఆరవ ముదర్ కింద ముందుగా ఏమి చెపప్బడినవో అవనీన్
ఖచిచ్తంగా ఈ రకమైన అదుభ్తాలు చేశాడు. ఇకక్డ పర్కటన 11 లో ఇకక్డునన్వి.
అదేకారయ్ముచేయుచునాన్రు.ఆమేన్!
307 అకక్డే లేఖనములలో డు వేరేవ్రు చోటల్ దీనికి
సమాధానాంతరముగానునన్ సందరభ్ములునన్వి. అది ఆరవ ముదర్
విపప్బడుటయైయునన్ది.అకక్డేఉనన్ది.ఆమేన్!మహిమ!ఇపుడుగమనించండి.

తాము పర్వచింపు దినములు వరష్ము కురవకుండ
ఆకాశమును యుటకు వారికి అధికారము కలదు. మరియు
వారికిషట్మైనపుప్డెలల్ నీళుల్ రకత్ముగాచేయుటకును,నానావిధములైన
తెగుళల్తో మినిబాధించుటకునువారికిఅధికారముకలదు.

308 ఓ, మై! అకక్డే మీరునాన్రు. ఇపుడు నేరుగా తెగుళళ్ యొదద్కు తిరగండి.
శారా. ఈ యొకక్ ఆరవ తెగులు లేక ఆరవ ముదర్లో సమసత్ సృషిట్కి

అంతరాయం కలిగింది, తెరువబడుటలో. అదే ఖచిచ్తంగా జరిగినది. ఇపుడు
డండి…

309 ఇకక్డ దేవుడు ఆయన యొకక్ కుమారుడైన ఇశాయేలును అకక్డ ఏ
విధముగావిడిపించెనో,అదేవిధముగాశర్మలతరువాతవిడిపింపనైయునాన్డు.
ఆయనమోషేనుఅకక్డకుపంపిఇశాయేలునువిడిపించాడు.అవునదినిజమా?
[సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది.—సంపా.] అతడు ఈ విధమైన కారాయ్లే చేశాడు.
ఆహాబునొదద్కు ఆయన ఏలీయాను పంపాడు. మరియు ఏడు వేల మంది
బయటకు వచాచ్రు. అవునా? [“ఆమేన్.”] ఆయన మరలా ఇకక్డకు పంపాడు
శర్మకాలంలో,ఒకలకష్నలభైనాలుగువేలమందినిబయటకుపిలుచును.
310 ఇపుడు, డండి, మీరు గమనిసేత్ పర్కటన…లేక 6వ అధాయ్యములేక 6వ
తెగులు…ముదర్. కష్మించండి. ఆరవ ముదర్ మరియు ఏడవముదర్. పర్కటన 7వ
అధాయ్యములెకక్లపర్కారముచకక్గాపెటట్బడియునన్ది.
311 అమెరికా యొకక్ సంఖయ్ పద డు వలె అదియునన్ది. అది పద డు
రాషట్ములతో పారంభించబడినది. పతాకములో పద డు నకష్తాలు.
పద డు కాలనీలు, పద డు గీతాలు. పర్తీది పద డు, పద డు.
మరియు నేరుగా ఇకక్డ పర్కటన 13వ అధాయ్యం. అవును. ఆమె పద డు,
ఒక సీత్.
312 ఇపుడు, ఆయన ఏకైక కుమారుని అరిప్ంచునపుడు, అది ఆయన యొకక్
ఏకైక కుమారుడు. యాకోబు ఆయనయొకక్ కుమారుడు, ఈయనైతే ఆయన
అదివ్తీయ కుమారుడు. మతత్యి 27. ఆయన అకక్డ ఏమి చేశాడో దాద్ం.
మతత్యి 27వ అధాయ్యం. ఇపుడు జాఞ్పకముంచుకోండి. ఆయన కుమారుడు
కొటట్బడెను. మరియు శర్మపడెను మరియు అపహాసయ్ము చేసిరి మరియు
ఆయన ఇపుడుమంచి శుకర్వారముమధాయ్హన్ము డు గంటలకు సిలువపై
వేలాడుచుండెను. అపుప్డు సంభవింపనైయునన్ది! మతత్యి, 27వ అధాయ్యం
మతత్యి,మరియు—45వవచనము.అదేననుకుంటాను.
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మధాయ్హన్ము మొదలుకొని డు గంటల వరకు ఆ
దేశమంతటనుచీకటి కమెమ్ను.

313 ఇపుడు గమనించండి, ఆయన సరిగా ఇకక్డ ఏమి చేశాడో, ఇకక్డను.
శారా?
ఆయనఆరవముదర్నువిపిప్నపుడునేను డగాపెదద్ కంపము
కలిగెను. రుయ్డుకంబళివలెనలుపాయెను,చందర్బింబమంతయు
రకత్వరణ్మాయెను;

314 నలుపు,నలుపు!ఐగుపుత్; నలుపు,నలుపు!
315 దేవుడు, యేసును పునరుతాథ్నము దావ్రా బయటకు తీసికొనివచుచ్టకు
ముందు, దేవుడుయేసుని సిలువ మీదికి అపప్గించెను. మొదట, అంధకారము.
రుయ్డు మధాయ్హన్ము అసత్మించాడు మరియు నకష్తర్ములు పర్కాశించలేదు.

ఆ తరువాతరెండురోజులకుఆయనఆయననుమహోనన్తమైనవిజయముతో
లేపనైయునాన్డు.
316 రుయ్డు, చం డు, నకష్తర్ములు ఇవనీన్ ఐగుపుత్లో జరిగిన తరువాత
వాగాద్నదేశానికిఆయనఇశాయేలునువిడిపించాడు.
317 ఇకక్డే శర్మకాలములో; ఇకక్డ ఆ పర్వకత్లు నిలబడియునాన్రు. వారికి
దేవుడిచిచ్న వాకయ్ము యొకక్ అధికారమునన్ది. దేవుడు వారికి వాకయ్ము
ఇచుచ్చుండగావారుదానినిపలుకగలరు.
318 ఇపుడు, వారు దేవుళుళ్ కారు. తాతాక్లికంగా వారు…చినన్, వారు,
ఎందుకనగావారుఆలాగనియేసుచెపాప్డు, ఆయనఅనాన్డు, “దేవునివాకయ్ము
ఎవరికి వచుచ్నో మీరు వారిని దేవుళళ్ని పిలచుచునాన్రు” అని. అయితే డు,
ఆలాటి వారి దావ్రానే దేవుడు వాకయ్ము తెచిచ్ ఇచిచ్నది. మరియు అది అతను
మాటాల్డినపుడుఅదిజరుగుతుంది.అంతే.
319 అతడేమని కోరెను (ఓ, మై) ఆకాశమును సివేయుటకు, మిని
మొతుత్టకు ఇకక్డ అతడు దేవునియొదద్ నుండి అనుమతిని ఆజఞ్నుపొందాడు.
అతను చేయును. విషయమేంటి? విమోచనా గర్ంథములో నుండి విమోచన
కొరకు లకష్ నలభైనాలుగు వేలమందిని అతడు సిదధ్పరచుచునాన్డు. అది ఆరవ
ముదర్లోనివిమోచనాముదర్కింద.నాపియసేన్హితుడాఅదిఅదే. అది ఆఆరవ
ముదర్,చాలామరమ్ముగానునన్ది.
320 ఇపుడు మనము…మనకు పది నిమిషములునన్వి. ఇంకొదిద్గా
తీసుకుందాము. అవునా. రెండు డు పేజీలు నాయొదద్ నునన్వి. సరే…
మీరు ఇకక్డ డగలరు. నేననుకుంటాను…దానిమీద, నాకింకా పదిహేను
పేజీలునన్వి. ఓ, దానిమీద ఎంతో యునన్ది! మై. మీరు ఒక చోట నుండి
మరియొక చోటికి వెళుళ్చుండవచుచ్ను. అయితే నేనెకుక్వ వెదజలిల్తే నేను
మిముమ్లను తికమక చేసాత్నేమోనని భయపడుచునాన్ను. నేను కాదు…నేను
చేయువిధముగాదానిచెపప్వలసినకర్మములోచెపప్లేకపోవుచునాన్ను.
321 యెషయాలో, ఇది తీసుకుందాము. పర్వకత్ యెషయా ఈ ఆరవ ముదర్ను
విపుప్ట శాడు, అది మాటాల్డాడు. అది పాముఖయ్మైనదా లేక కాదాయని
మాటాల్డాడు. శారా?
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322 సరే,సమసత్మును,సమసత్ విమోచనాపర్ణాళికంతాఈముదర్లకిందనునన్ది;
గర్ంథమంతా.
323 ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి. దానిని యేసు చినటుల్ మనము శాము.
అవునా? అవునా? యేసు అది శాడు. ఇతరులు అది చినటుల్ మనము
కనుగొనాన్ము.యాకోబులోదానిమాదిరిని మనము కనుగొనాన్ము. ఐగుపుత్లో
దానిమాదిరిని శాము.సిలువలోదానిమాదిరినిమనము శాము.
324 ఇపుడు యెషయా కు తిరిగి వెళాద్ము. ఇకక్డ చాలామంది పర్వకత్లను
రిచ్ వాసుకునాన్ను డా. మనము…యెషయా లోనునన్ దానిని

నేనిషట్పడుతునాన్ను. తిరిగి వెనుకకు యెషయా, 13వ అధాయ్యముయెషయా.
నేను…
325 యెషయా, దానికదే సం రణ్ బైబిల్ యైయునన్ది, తెలుసా. అది మీకు
తెలుసా? డండి, యెషయా సృషిట్తో ఆరంభమౌతుంది. గర్ంథము యొకక్
మధయ్లో యోహానును తీసుకొనివసుత్నాన్డు. ముగింపులో వెయేయ్ండల్ పాలనను
తీసికొనివసుత్నాన్డు.బైబిల్లోఅరవైఆరుపుసత్కాలునన్విమరియుయెషయాలో
అరవైఆరుఅధాయ్యాలు.అది,తనకుతానేసరవ్సంగర్హనిఘంటువుగానునన్ది.
326 గమనించండి. యెషయా 13వ అధాయ్యము. ఇకక్డ 6వ వచనము
పారంభిదాద్ం.

యెహోవాదినమువచుచ్చునన్ది.ఘోషించుడి.అదిపర్ళయమువలె
సరవ్శకుత్డగుదేవునియొదద్నుండి వచుచ్ను.

327 ఇకక్డ ఈ ఆరవ ముదర్ విపప్బడుటను గమనించండి. కీసుత్ వచుచ్టకు
ముందు ఏడువందల పద డు సంవతస్రములుముందు, ఆయన రెండువేల
సంవతస్రములు…సుమారు రెండువేల ఏడువందల సంవతస్రముల మునుపు.
ఈముదర్అకక్డయుండుటయెషయా శాడు.సరే.

అందుచేత బాహువులనిన్యు దురబ్లములగును. పర్తివాని గుండె
కరిగిపోవును:

328 యేసు ఏమని చెపాప్డు? “అకర్మము విసత్రించుట చేత అనేకుల పేమ
చలాల్రును.” “మరియు మనుషుయ్లు గుండె భయము వలన చెడి లుదురు;
సముదర్ము ఘోషించును.” శారా, మనుషుయ్లు గుండె ధైరయ్ము చెడి
లుదురు.
జనులు విభాంతి నొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారికి
కలుగునుపర్సవవేదనపడుదానివలెవారువేదనపడెదరుఒకరినొకరు
తేరి తురువారిముఖములుజావ్లలవలెఎఱఱ్బారును.

329 దానిని ఇకక్డ గమనించు, ఓ “వారి ముఖములు ఎఱఱ్బారును.” ఒక
నిమిషములో అకక్డకు చేరుదాము. నేను దానిని అలాగే పెటిట్ ఉంచుతాను.
శారా.
యెహోవా దినము వచుచ్చునన్ది. దేశమును పాడుచేయుటకును
పాపులను బొతిత్గా దానిలోనుండకుండ నశింపజేయుటకును
రమైనఉగర్తతోనుపర్చండమైనకోపముతోనుఅదివచుచ్ను.
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330 “దేశము,”అదంతాఅంతే,మీరు చితే.గమనించండి.

ఆకాశ నకష్తర్ములును నకష్తర్రాసులును తమ వెలుగు
పర్కాశింపనియయ్వు ఉదయకాలమున రుయ్ని చీకటి కముమ్ను
చం డుపర్కాశింపడు.
లోకులచెడుతనమునుబటిట్యుదుషుట్లదోషమునుబటిట్యునేను
వారినిశికిష్ంపబోవుచునాన్ను;మరియుఅహం…

331 నేను—నేను ఏలాగు ఉచఛ్రణ చేయాలో నాకు తెలియదు, అహం…
[సంఘము“అతిశయము”అనిచెపిప్నది.—సంపా.]నేనదిచెపప్లేను, శారా.

…అహంకారుల అతిశయమును మానిప్ంచెదను బలతాక్రుల
గరవ్మునుఅణచివేసెదను.

332 శారా, అకక్డ, ఖచిచ్తంగా, యేసు మాటాల్డినదే యెషయా శాడు.
ఏడవ ముదర్ దానిని బయలుపరచుచునన్ది. ఆయన దేశమును శర్మల దావ్రా
పరిశుభర్పరచునపుడు, అదే శర్మకాలము, ఈ ఆరవ ముదర్. అవునండి. అతడు
పర్వకత్, దేవుని యొకక్ వాకయ్ము అతనికి బయలుపరచబడవలసినది. అది
రెండువేలఏడువందలసంవతస్రములకితము.
333 నిజంగా. నేనిది చెపాప్లనుకుంటునాన్ను. ఇకక్డ యెషయా చెపిప్నటుల్
పర్పంచమంతా “ఒక సీత్ పర్సవవేదన పడునటుల్,” సృషిట్ అంతా పర్సవవేదన
పడుచునన్ది. ఈయొకక్ లుగ్ పర్సవ వేదన ఇదంతా ఏమిటి? ఒక—ఒక—
ఒకతలిల్కాబోతునన్సీత్ వలె; మితనకదే,పర్కృతి.
334 ఎందుకని, ఇకక్డ ఈ నగరము, మన సవ్ంత నగరానిన్ తీసుకుందాము;
బీరు అంగళుల్, వయ్భిచారము, అసహయ్మైనవి, హేయమైన కారయ్ములు, ఇతర
పటట్ణములవలెఇది డాఉనన్ది.
335 ఎందుచేత, వెయియ్ సంవతస్రముల కితము ఈ నగరము ఏలాగునన్దో
అదే సిథ్తిలో దీనిని చుటకు దేవుడు ఖచిచ్తంగా ఇషట్పడును. ఒహియో
పర్వహించునపుడుదానికి ఆనకటట్లుగానిదానిలో వరదలుగాని లేవు. లోయలో
పాపములేదు. గేదెలు ఇకక్డ సంచారముచేసెడివి. మరియు—మరియుపాత
చెరకీఅతనిన్వేటాడిపవితర్జీవనంగడిపారు.ఎటువంటిఇబబ్ందిలేదు.
336 అయితేమానవుడులోనికి వచాచ్డు. అకక్డే పాపములోపల పర్వేశించినది.
మి మీద జనులు విసత్రించుట ఆరంభించగానే పాపము మరియు హింస

వచిచ్నది. అవునది నిజం. ఎలల్పుప్డు మానవుడే కారణం. అది అవమానకరమని
అనుకుంటునాన్ను.
337 గత దినమున, అకక్డ నేను నా మాతృదేశములో నిలబడియునాన్ను,
ఇపుడుఆరిజోనాలోనునాన్ను.మరియునేను—నేనుచినన్ బిడడ్గానునన్పుప్డు
జెరోనిమో మరియు—మరియు కాకైస్ మరియు ఆ పాత అపాచేస్ ను రిచ్
చదివాను. కారణం వారికి అకక్డ నేను బోధించాను, మంచి పర్జలు! మరియు
మీరుకలసికొనవలసినటువంటిపర్జలువారుఆఅపాచిఇండియనులు.
338 మరియు అటు తరువాత, ఎకక్డైతే పురాతన సంఘటనలు, యుదధ్
వాతలు యుంటవో అటిట్ సథ్లమగు ంబ్ సోట్న్ యొదద్కు వెళాళ్ను. నేను
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వాటిని శాను…వారు ఎలల్పుప్డు జెరోని లను ఒక తిరుగుబోతులుగా,
దురామ్రుగ్లుగా చెపుప్కొంటారు. నాకైతే అతను ఒక ఎరర్ని రకత్ము గల
అమెరికావాసి. నిశచ్యముగా, అందరి వలె అతను తన హకుక్ల కొరకు
పోరాడుచుండెను. అతడు తనయొకక్ మిలో కలుషితమును కోరుటలేదు.
మరియు ఇపుడు అదెటుల్నన్దో డు. తన యొకక్ బిడడ్లను, కుమారెత్లను,
వేశయ్లుగా మారిచ్వేశాడు. మరియు తెలల్వారు అచటకు వచాచ్రు. తెలల్వాడు ఒక
దుషుట్డు.
339 ఇండియను ఒక సనాతనవాది. అతడు ఒక—ఒక—ఒక పర్కృతిని
సంరకిష్ంచువాడుగా ఉనాన్డు. అతడు వెళిళ్పోయి ఒక బరెను చంపిన యెడల
ఆ తెగవారందరు దానిని తింటారు. వయ్రథ్ముగా దానిలోనిది ఏదియు చేయరు.
చరమ్మును వారు బటట్లుగాను, గుడారములుగాను వాడుకొంటారు. మరియు
తెలల్వాడు వచిచ్ దానిని గురికొరకై వేటాడి కాలిచ్ చంపుచునాన్డు; ఎందుకని, అది
అవమానకరము.
340 ఆఫికాలో అడవి ఆటకు గల గొపప్ సథ్లమును రిచ్ ఒక వివరణను రిచ్
పతికలోనేనుచదివాను.ఆరథ్ర్గాడ్ఫేమరిఇతరులుఅచటకువెళిళ్ ఏనుగులను
మరియుఆయాజంతువులనుహెలికాఫట్ర్ లమీదనుండికాలిచ్ చంపారని నేను
చదివాను. ఒక ముసలి ఆడ ఏనుగు చావు బర్తుకుల మధయ్ కొటుట్ మిటాట్డుచు,
దాని కళళ్లో నుండి కనీన్రు కారుచ్చునన్ దృశయ్మును శాను. మరియుపెదద్వి
రెండు మగవి నిలబెటుట్టకు పర్యతిన్సుత్నన్వి…ఎందుచేత, అదియొక పాపము.
అదివినోదముకాదు.
341 నేను అకక్డ బయట పర్దేశములకు వేటాడుటకు వెళిళ్నపుడు తెలల్వేటగాళుళ్
అకక్డకు వచిచ్ ఆ జింకను చంపి దాని వెనుక భాగమును కోసి తీసుకొని
వెళతారు. కొనిన్సారుల్ ఎనిమిది లేక పది ఆడ జింకలను చంపి వాటిని అకక్డే
వదిలివేసాత్రు. మరియు జింక పిలల్లు వాటి తలుల్లను కనుగొనుటకు చుటుట్
తిరుగును. వేటగాడనగా భావము అదేనా? నా యొకక్ పుసత్క పర్కారంగా అది
నిజంగాహతయ్.
342 ఆ విధముగా వేటగాడు ఆ అమెరికా రులను తమ దేశములోకి
రాకుండ కెనడా దేశము నేను జీవించినంత కాలము అనుమతించదని నేను
కోరుచునాన్ను. అది నిజము. నా బర్తుకులో నేను చినంతటిలో వారు
బహుబలహీనమైనవేటగాళుళ్వారు.
343 వారందరు కాదు. కొందరు సవ్చఛ్మైనవారు నిజమైన వారునాన్రు. అయితే
వెయియ్మందిలోఒకరుండుటనీవుకనుగొనగలవు.
344 వారు కంటబడిన దేనినైనా కాలిచ్ చంపుతారు. అవును, అది హతయ్. అవును.
అతడుహృదయములేనివాడు.కాలముకానపుడుకాలిచ్చంపును.
345 సరే, అకక్డ అలసాక్లో, నా యొకక్ మారగ్దరశ్కులతో ఉనాన్ను. అకక్డ
అతడునాన్డు. “నేను గైకొనాన్ను…అచచ్టికి నేను ఇపుడు వెళాత్ను. అకక్డ
నేను ఒక విధమైన కణుజును లేదు…కణుజు కాదు, లేడి వంటి జంతువు
అకక్డ పడియుంది; అమెరికన్ పైలటుల్ యాభై కాలిబర్ మెషిన్ తుపాకులతో
విమానములనుండివాటినికాలిచ్ చంపారు. ఆతుపాకిగుండురొముమ్లగుండా
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చొచుచ్కొని పోవుట దావ్రా ఆ లేడి వంటి జంతువులు మందగా చనిపోయి
పడియుండెను.”అదిఒకకిరాతకహతయ్.
346 వారు బరెను చంపినపుప్డెలల్, వారు ఇండియనును పొందగలరని వారికి
తెలుసు.మరణమంతగాఆకలిగొంటాడు.ఆహేతువుచేతకోసైజ్లొంగిపోవలసి
వచెచ్ను. అతను అతని అధిపతులు, మిగతావారు, అతని బిడడ్లు ఆకలితో
మరణమగునంతగా అలమటించిరి. మరి వారు ఆ బరెలననిన్టిని కాలిచ్ చంపి
వాటిని పెదద్ బండల్లో తీసికొనిపోవుచునాన్రు. వారు అకక్డునన్ ఆ నలభై ఏభై
వాటినిమధాయ్హన్మునకాలిచ్ చంపుచునాన్రు.వాటినికాలిచ్ చంపినయెడలవారు
ఆఇండియనల్నునాశనముచేయుచునాన్మనివారికి తెలియును. ఓ, మై. జెండా
మీదమరకఆఇండియనల్ను చినవిధము,అకక్డేమీరునాన్రు.
347 అయితే జఞ్పిత్ంచుకోండి, బైబిల్ చెపుత్ంది, “ మినినాశనముచేయువారిని
దేవుడు నాశనము చేయబోవు ఘడియ వచుచ్చునన్ది.” మరియు పర్పంచము
నంతటిని.
348 ఆ లోయలవైపు డు. గతదినము నేను అకక్డ నిలబడి ఫీనిక్స్ లోనునన్
లోయవైపు చుచుంటిని. దకిష్ణ పరవ్తానికి వెళాళ్ను. నా భారయ్ నేను అకక్డ
పైన రుచ్నాన్ము. ఫీనిక్స్ వైపు సుత్నాన్ము. మరియు నేననాన్ను “అది
భయంకరంగాలేదా?”అని.

ఆమెఅనన్ది, “భయంకరము?అంటేనీభావము?”
349 నేననాన్ను, “పాపము. అకక్డునన్ లోయలో ఎంతో వయ్భిచారం, తాగుడు,
షణలు,పర్భువునామమువయ్రథ్ముగావాడబడుతుంది.సుమారు టనలభై,

ఏభైవేలమందిపర్జలులేకరెండులకష్లమందిఆలోయలోఉంటారేమో!”
350 నేననాన్ను, “ఐదు వందల సంవతస్రాల కితములేక ఒక వెయియ్ సంవతస్రాల
కితము, అకక్డ బలు రకక్సి చెటుల్, ముళళ్పొదలు మరియుమొదలగునవి తపప్
మరేమియుఅకక్డయుండునవికాదు.పాతకొయాటోస్,అకక్డనదీతీరానపైకి
కిందకు పరుగులు తీసేవి. అకక్డ సాన్నం చేసేవి.” నేను చెపాప్ను, “ఆ విధంగా
దేవుడదిచేశాడు.”
351 అయితే, మానవుని పర్దేశము. అతడేమి చేశాడు. అతడా మిని
అపవితర్తతోనింపాడు.వీధులనీన్చెతత్తోనునన్వి.కాలువలు…నదులుమురికితో
కలుషితమైనవి. వారు చేయలేరు…ఎందుకని, ఆ నీటిని మీరు తాగకుండ
ఉండుట మంచిదని వారు చెపుత్నాన్రు. ఏదైన మీకు వచుచ్ను. శారా? అది
డు.ఇకక్డమాతర్మేకాదు.లోకమంతా.ఆవిధముగాకలుషితమైంది.

352 లోకము,పర్కృతి, (దేవాకనికరం పుము!)పర్పంచమంతాపర్సవనొపుప్లతో
ఉనన్ది. పర్పంచము లుగ్చునన్ది. ఆమె “పర్సవవేదన” పడుచునన్ది.యెషయా
చెపాప్డు. విషయమేంటి? ఆమె వెయేయ్ండల్ పాలనకై ఒక తన పర్పంచమును
తీసికొనివచుచ్టకు పర్యతిన్ంచుచునన్ది. అకక్డ ఒక తన పర్పంచమును
పాపము చేయని మరియు ఆమెను కలుషితము చేయని ఒక పర్జలను
పర్సవించుటకు.అవును.ఆమెపర్సవవేదనలోనునన్ది.ఆకారణముచేతమనము
పర్సవ వేదనలో ఉనాన్ము. కీసుత్ తనయొకక్ వధువును తీసికొని వచుచ్చునాన్డు.
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పర్తీదీ డా పర్సవ వేదన పడుచునన్ది, లుగ్చునన్ది. శారా! ఒకటి
జరుగబోతునన్ది.
353 మరియు ఆరవ తెగులు ఆమె వెళుళ్టకు అనుమతించును. సహోదరుడా,
కంపము వలన మి పగిలిపోతుంది. నకష్తర్ములు కదిలింపబడును.

అగిన్ పరవ్తములు బర్దద్లగును. మరియు మి తననుతాను తన
పరచుకొనును. మి మధయ్ భాగమునుండి కొతత్ లావా బయలుదేరి వచుచ్ను.
ఆమె కుపప్ లిపోవును చు ట్ తిరుగుచు, తిరుగుచు ఆమె అకక్డ రాన
తిరుగు యుండును.
354 మరియు, నేను మీకు చెపుత్నాన్ను. ఒక ఉదయం యేసు ఆయన యొకక్
పెండిల్కుమారెత్తిరిగి మిమీదకివచిచ్నపుడు,అకక్డదేవునియొకక్పరదైసువలె
ఉండును. అది, ఓ, మై. యుదధ్ మిలోని ఆ పాత యోధులు వారి యొకక్
సేన్హితులతోనుమరియువారిపియులతోనుఅచటకలసితిరుగుతారు. తల
స హము పాడు పాటలతో గాలి ధవ్నించును. “ఓ! నా యొకక్ మంచి
నమమ్కమైన దాసుడా, దానిని చకక్గా జరిగించావు, నీ కొరకు సిదధ్పరచబడిన
పర్భువుయొకక్ సంతోషములోపర్వేశించుము,పాపములోహవవ్ పడకమునుపు
నీకుగలఆనందములోపర్వేశించుము.”ఆమేన్! య్! అవును.
355 ఆరవ ముదర్ ఒకటి చేయబోవుచునన్ది. అవునండి. నిజముగా వెయేయ్ండల్
పాలనకాలముకొరకులోకమంతా లుగ్ బాధపడుచునన్ది.
356 ఇపుడు, ఇపుడునన్ది ఎంతోమురికితోనునన్ది. కొంచెముకాలము కితము
లోకము పతనమై పోవుచునన్ది అను దానిని మందిరములో నేను బోధించాను
అనిఅనుకుంటాను. అది ఖచిచ్తము. డు,లోకములోఏమిపగిలిపోతునన్దో.
దానిలోనునన్దంతా పతనమౌతుంది. అది ఖచిచ్తం. అది—అది విచిఛ్నన్ం
కావలసియునన్ది. అవునండి.
357 డు దాని యొకక్ చటర్మును! పర్పంచము ఆ విధముగా అగుటకు
గల కారణము నేను మీకు పుతాను. ఈ పర్పంచము యొకక్ చటర్ము,
ఇనుము, ఇతత్డి, ఈ మియొకక్ ఇతర పదారథ్ములు దాని నుండి బయటకు
తీయబడుచునన్వి. దానియొకక్ చటర్ము పని యుదధ్ములకు పరిశర్మలకు
వాడబడుచునన్ది. ఎంతవరకనగా దేశము యొకక్ ఆ పాంతములో కితం
ఎనన్ , నినన్టి వర కంపము గురించి వినలేదు. సెయింట్ యిస్,
అకక్డకిందనుండి కంపమువచిచ్ంది. ఆమెచాలాసులువుగానునన్ది. అకక్డ
అందులోనుండిఅంతాలాగివేశారు. శారా?
358 దానియొకక్రాజకీయాలుఎంతో కలుషితమైపోయినవి.వారిలోఏ ఒకక్రు
నిజాయితీపరులుగా లేరు. శారా, దాని పదధ్తి. దానియొకక్ నైతిక విలువలు
ఎంతో హీనము. దానికసలు లేవు. అది అంతే. శారా? నిజము. దానియొకక్
మతముచెడిపోయినది.అవునండి.
359 చాలా తవ్రలో ఆరవ ముదర్ విపప్బడుటకు, ఇది సమయము. మరియు
అది జరిగినపుప్డు, ఓ, మై, అది అంతం. పెండిల్కుమారెత్ ఎతత్బడును, ఆమె
వెళిళ్పోవును…రాణి, ఆమె సాథ్నమును తీసికొనుటకు వెళిళ్పోయినది. ఆమె
రాజుతోవివాహమగుచునన్ది, ఇది జరుగునపుడుమరియుఇశాయేలీయులలో
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శేషించబడినవారుముదించబడి మరియువెళిళ్పోవుటకు సిదధ్ముగానుంటారు.
అటుతరువాతపర్కృతితనకారయ్ముచేయును.ఓ,ఎంతటిగంభీరసమయము!
360 ఆరవ ముదర్ ఆఖరు వచనము, విపుప్ట గమనించండి. వాకయ్ము
పర్కటించబడుటను మరియు రుజువు చేయబడిన జీవముగల దేవుని
వాకయ్మును పరిహసించువారు; అకక్డ ఆ పర్వకత్లు నిలబడి అదుభ్తములు
చేయుటను, రుయ్ని వెలుగునివవ్క సివేయుటను మరియు సమసత్మును
జరుగుచుండుట చుచు, “వారు బండలుమరియుపరవ్తములువచిచ్ వారిని
కపప్వలెనని కేకలు వేశారు,” శారా, వారు ఏ వాకయ్మును చి అపహాసయ్ం
చేశారో దాని నుండి వారిని కాపాడవలయునని కేకలు వేశారు. ’ఎందుకనగా
ఆయన తిరిగి వచుచ్టను వారు శారు. “గొఱెఱ్పిలల్ ఉగర్త నుండి మముమ్లను
దాచమని.” ఆయన వాకయ్ము. శారా? మీరు వాకయ్మును చి నవావ్రు.
మరియు ఇకక్డ వాకయ్ము శరీరధారియయాయ్డు. మరియు వారు దానిని రిచ్
హేళన చేశారు. వారిని రిచ్ నవావ్రు. వారిని హేళన చేశారు. శరీరధారియైన
వాకయ్మువారిమధయ్కువచిచ్ంది.
361 ఎందుకు వారు మారుమనసుస్ పొందలేదు? వారు పొందలేకపోయారు.
అది వారికి అపుప్డు చాలా రముగా ఉనన్ది. కనుక వారు శికష్ను రిచ్
ఎరిగారు.వారుఅదివినాన్రు.వారుఈవిధమైన టములో రొచ్నిఅందును
రిచ్ తెలుసుకొనాన్రు. వారు జరుగబోవు ఈ సంగతులను రిచ్ ఆ పర్వకత్ల

యొకక్ కారయ్ముల రిచ్ విని, వారి కనున్లయెదుట అవి చేయబడుటను చి
వారునిరాకరించారు.ఆఖరిసమయములోకనికరానిన్తిరసక్రించారు.
362 మరియు కనికరానిన్ నీవు తృణీకరించినపుడు, తీరుప్ తపప్ మరొకటి
మిగిలియుండదు.నీవుకనికరానిన్తృణీకరించినపుడు,అదిఆలోచనచేయ్.
363 మరియు వారు అకక్డే యునాన్రు. వారు వెళుళ్టకు ఏ సథ్లము
లేదు. ఇకక్డ బైబిల్ చెపుత్ంది, “వారు పిలిచారు…వారు బండలతోను
మరియు పరవ్తములతోను మామీద పడుడని కేకలు వేయుచునాన్రు,
‘మా మీదపడి మముమ్లను గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్ ఉగర్త నుండి దాచుడి.’” వారు
మారుమనసుస్ పొందుటకు పర్యతిన్ంచారు అయితే గొఱెఱ్పిలల్ ఆయన
సవ్ంతమైన వారిని గైకొనుటకు హకుక్ పొందుటకు వచెచ్ను. శారా. వారు
బండలతోను పరవ్తములతోనుమొరర్పెటిట్రి. పారిథ్ంచారు. అయితే ఆ పారథ్నలు
ఆలసయ్మైపోయెను.
364 నా సహోదరుడా, సహోదరి దేవుని వాతస్లయ్ కనికరాలు పర్జలకు
విసత్రించియునన్వి. ఇశాయేలు దీని నిమితత్ము సుమారు రెండువేల
సంవతస్రములుగుడిడ్వారుగాచేయబడాడ్రు.మారుమనసుస్పొందుటకుమనకు
తరుణం ఇవవ్బడినది. ఆ కనికరానిన్ మీరుతోసివేసితిరా? మీరు? మీరుదానిని
తృణీకరించితిరా?
365 ఏది ఏమైనను మీరెవరు? మీరు ఎకక్డ నుండి వచాచ్రు? మీరెకక్డకు
వెళుత్నాన్రు? మీరు ఒక వైదుయ్ని యొదద్ అడుగలేరు, ఈ లోకంలో ఎవరియొదద్
అడుగలేరు. మీరు చదవగలిగిన ఏ పుసత్కము లేదు. మీరు ఎవరని, మీరు
ఎకక్డనుండివచాచ్రని,ఎకక్డికివెళుళ్చునాన్రనిఈగర్ంథంమాతర్మేచెపప్గలదు.
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366 ఇపుడు, తెలుసా, గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్ రకత్ము మీ సాథ్నములో మీ కొరకు
కియచేయని యెడల మీరు ఎకక్డికి వెళుళ్చునాన్రో మీరు శారు. కాబటిట్,
అయితే దేవుడు మీ కొరకు అది చేసినటల్యితే, మనము చేయవలసిన చివరిది
ఆయన మనకేమి చేశాడో దానిని అంగీకరించుట. అదే మనలను చేయమని
ఆయనఅడుగుచునన్ది.
367 దీనిని ఆధారము చేసికొని, నేను ఇంకా ముందుకు వెళేత్, నేను తెగుళుళ్
యొదద్కు రావలయును. అదంతా రేపు రాతి పరిచరయ్. ఇపుడు నేనది చేయలేను.
ఇకముందుకువెళళ్ను. “ఇకక్డనిలపు”మనిసిలువగురుత్వేసుకునాన్ను.అవును.
కనుకనేను—నేనురేపటివరకువేచియుండవలసియునన్ది.

ఇపుడుమనంమనతలలుఒకక్ కష్ణంవంచుదాము.
368 నా పర్శసత్ సేన్హితుడా, నేను మాటాల్డుచునన్ ఈ దేవుని యొకక్ పేమను
నీవు అంగీకరించని యెడల! నీవు వదద్ంటే…ఇపుడు దీనిని జాగర్తత్గా వినండి.
ఆయన యొకక్ పేమ కనికరానిన్ మీరు అంగీకరించకపోతే ఆయన ఉగర్త
నాయ్యతీరుప్లలోమీరునిలబడవలసివసుత్ంది.
369 ఈ రాతి, నీవు ఆదాము హవవ్లునన్ ఏదెను తోటలోనునన్ అదే సథ్లములో
ఉనాన్వు. నీకు హకుక్నన్ది. నీవు సవ్తంతర్ జీవివి. జీవ వృకష్ము యొదద్కు నీవు
వెళళ్గలవు, లేదా నాయ్య తీరుప్ పర్ణాళికను తీసికోగలవు. అయితే, ఈరోజు
నీవు విజఞ్తగానునన్పుడు, నీ మంచి మనసుస్తోనునన్పుడు నీవు లేచి, దానిని
అంగీకరించుటకు నీవు ఆరోగయ్ంగా నునన్పుడు, నీవు అది చేయనటల్యితే నీవది
ఎందుకుచేయ డదు.
370 అది ఇంకా చేయని వారు ఇకక్డ ఎవరైన ఉనాన్రా, అది చేశారా?
ఆలాగైతే, మీరు చేయి పైకెతిత్, “సహోదరుడాబానాహ్ం, నేనిపుడు అది చేయాలని
కోరుతునాన్ను. ఇది నా మీదికి వచుచ్టను నేనంగీకరించను.” ఇపుప్డు
జాఞ్పకముంచుకోండి సేన్హితులారా…దేవుడు మిముమ్లను దీవించును. అది
మంచిది. నేను…
371 దీనిని రిచ్ ఆలోచనలు కావు అవి. నేను—నేను…నేను ఆలోచన
చేసుత్నన్ది ఇది కాదు. ఇది రిత్గా నా యొదద్ నుండి వచిచ్నది. కనుక నాకు
సహాయముచేయుడి. పరిశుదాధ్తమ్కు అది తెలుసు. పర్భువుచితత్మైతే రేపురాతికి
మీరు వేచియుంటే ఒక మరమ్ము మీకు పించగోరుచునాన్ను. చాలాకాలము
నుండి అదియొక మరమ్ముగానే యునన్ది. ఈ టము వరకు అది మరమ్మే.
దానిని మీరు గమనించారో లేదో నాకు సందేహముగా యునన్ది. శారా,
ఏమి జరిగిందో. ఇది మీముందే పెటట్బడినయొకటి. మరియు పర్తీ రాతి నేను
గమనించాను. దీనిని, “నేను శాను” అని ఒకరు లేచి చెపుప్దురేమోనని నేను
గమనించాను.అవును.
372 నేను మిముమ్ను అడుగుచునాన్ను. దానిని తోసివేయవదుద్; మీరు కైసత్వులు
కానటల్యితే, మీరు—మీరు రకత్ము కింద లేనటల్యితే, మీరు తిరిగి జనిమ్ంచి
పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడనటల్యితే, నేను మిముమ్లను అడుగుచునాన్ను.
తోసివేయవదుద్.
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373 మీరు అంగీకరించారని ఆయన మరణమునకును, పాతిపెటుట్టకును,
పునరుతాథ్నమునకును బహిరంగ సాకష్ ముగా యేసుకీసుత్ నామములో
బాపిత్సమ్ము తీసుకొననటల్యితే, నీళుల్ సిదధ్ముగా యునన్వి. అవి
ఎదురు సుత్నన్వి.బటట్లుసిదధ్ముగాఉనన్వి.పర్తీదిసంసిదధ్మే.
374 చాపబడిన హసాత్లతో నినున్ సీవ్కరించుటకు కీసుత్ సంసిదధ్ంగా ఉనాన్డు.
ఇపప్టి నుండి ఒక గంటలోగా ఆ కనికరము నీయెడలహెచిచ్ంచబడకపోవచుచ్.
ఆఖరి గడియలో నీవు తృణీకరించవచుచ్. మరలా అది నీ హృదయమును
తాకకపోవచుచ్. నీవు సంసిదధ్ంగాయునన్పుప్డే, నీవు సంసిదధ్ంగాఉనన్పుడే నీవది
ఎందుకుచేయ డదు?ఇపుడు…
375 బలిపీఠముయొదద్కు పర్జలను పిలచుట సాధారణంగా చేయుపదధ్తి నాకు
తెలుసు. మనము చేసుత్నాన్ము. అది చాలా మంచిదే. పర్సుత్తము, బలిపీఠము
చు ట్ఇకక్డచాలాగుంపుఉనాన్రు.అదిచేయలేనంతగా.
376 అయితే, ఇది చెపుప్టకు నేను ఇషట్పడుతునాన్ను. అపొసత్లుల యొకక్
దినమున వారు చెపాప్రు, “నమిమ్నవారందరు బాపిత్సమ్ముపొందారు.” అవునా?
నిజముగా మీ హృదయములో యునన్టల్యితే! ఇకక్డ సమసత్మును ఉనన్ది.
అదికాదు దానివలన ఉదేకము వచిచ్నా అది ఉదేకము కాదు. నేనేమి చెపిప్తినో
ఆ విధముగాపొగతాగుట, మదయ్పానము సేవించుట అది పాపముకాదు. అది
పాపముయొకక్గుణము;అదినీవునమమ్లేదని పుతుంది. శారా?అయితే,
నీ హృదయములో నీవు నిజంగా నమిమ్తే నీవు రుచ్నన్ సథ్లము నుండి నీవు
ఎరిగియునన్ దానిని బటిట్ నీ హృదయమంతటితోదానిని అంగీకరించినయెడల
అకక్డయొకటిజరగనైయునన్ది.ఒకటిజరగబోతునన్ది.
377 అటుతరువాతజరిగినదానికి నీవుఒకసాకిష్గానిలబడగలవు. తరువాతనీళల్
యొదద్కువెళిళ్,ఈలాగుచెపాత్వు, “నేనుసభకు పించగోరుతాను,నేనురుజువు
చేయగోరుచునాన్ను, నా యొకక్ సాకష్ ము నిలచియుండునటుల్ తలంచాను.
తదావ్రా నాయొకక్ సాథ్నమును పెండిల్ కుమారెత్తో తీసుకుంటాను. బాపిత్సమ్ము
పొందుటకుఇకక్డనిలబడియునాన్ను.”
378 ఈరాతిపర్పంచములో,మంచిసీత్లు,చాలామందియునాన్రనినాకుతెలుసు,
అయితేవారిలో ఒకక్రిని నేను డగలను. వారిలో ఒక సీత్ నాభారయ్. ఆమెనాతో
కలసి ఇంటికి వచుచ్ను. ఆరంభములో ఆమె నా భారయ్ కాదు. అయితే ఆమె ఏ
విధముగానాభారయ్అయినదనగా,ఆమెనాయొకక్పేరునుతీసుకునన్ది.
379 ఆయన వచుచ్చునాన్డు. లోకములో ఎందరో సీత్లునాన్రు, సంఘాలునన్వి
అయితే ఆయన ఆయనభారయ్ కొరకు వచుచ్చునాన్డు. ఆమె ఆయననామమున
పిలువబడుచునన్ది. “కీసుత్లో ఎవరైతే యునాన్రో దేవుడు ఆయనతో తీసికొని
వచుచ్ను.” అందులోకి మనము ఏలాగు వెళళ్గలుగుతాము? “ఒకక్ ఆతమ్ దావ్రా
ఒకక్శరీరములోకిమనమందరముబాపిత్సమ్ముపొందితిమి.”
380 ఇపుడుమేముపారిథ్సుత్ండగామీరు డాపారిథ్ంచండి.లోపటలేక బయట,
చుటుట్ పర్కక్ల బయట వీధులోల్, గదులోల్ పర్జలు పెదద్ గుంపులుగా యునాన్రు.
అయితే ఇపుడుమీరుఉండగనేమిముమ్లను బలిపీఠముయొదద్కు పిలువలేము.
అయితే మీ హృదయమును ఒక బలిపీఠముగా చేసికోండి. మరియు నేరుగా
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మీ హృదయములోనే చెపప్ండి, “పర్భువైన యే , నేనిది నముమ్తునాన్ను, ఈ
రాతివేళ గాలిలో నేనికక్డ నిలబడియునాన్ను. ఈ చినన్ గదిలో నేను ఊపిరి
పీలుచ్కోలేకునాన్ను. ఈ పర్జల మధయ్ నేను రుచ్నాన్ను. నేను—నేను—
నేను—నేను—నేను కోరుకొనుటలేదు…నేను వదిలివేయలేను. నేను దీనిని
పోగొటుట్కొనలేను.”
381 గత రాతి నేను చెపిప్నటుల్, పర్తీది మరియు నాకు సహయపడుము. నేను
సతయ్ముచెపుత్నాన్ననిపర్భువుకుతెలుసు.పౌలుచెపిప్నటుల్గా “నేనుఅబదధ్మాడుట
లేదు.” ఆ దరశ్నము, లేక అదేమైనను కావచుచ్ను; నేనకక్డ నిలబడియునాన్ను,
శాను, మరియు అకక్డకు వెళిళ్న పర్జలను తాకి శాను. నేను ఇకక్డ

నిలబడియుండుట ఎంతవాసత్వమో అంత నిజం. దానినిపోగొటుట్కొనవదుద్. నా
దీనసహోదరుడా,సహోదరిఅదిచేయవదుద్.మీరుబోధవినాన్రనినాకుతెలుసు.
మీరుదీనినిదానినివినియునాన్రు, కథలు,అవనిన్. అయితేవినండి.నాది,ఇది…
ఇదిసతయ్మనినాకుతెలుసు. శారా.మీరు…నేను—నేనుఇంతకంటేతేటగా
చెపప్లేను, శారా,అదిపోగొటుట్కోవదుద్.అదంతామీదే.

ఇపుడుపారిథ్ంచుకుందాం.
382 పర్భువైన యే , ఇకక్డ నా ముందు రోగులకు పర్తినిధులుగా ఒక పెటెట్
చేతి రుమాళుళ్ పెటట్బడియునన్వి. వాటిపైన చేతులుంచి వాటికై పారిథ్సుత్ండగా,
బైబిల్ చెపిప్నటుల్గా, “పౌలు యొకక్ శరీరమునకు తగిలిన చేతి గుడడ్లనైనను
నడికటల్యినను రోగుల యొదద్కు తెచిచ్నపుడు రోగములు వారిని విడచెను.
దయయ్ములు డావారినివదలిపోయెను.మరియుగొపప్ చనలుజరిగెను.”
383 ఎందుకనగా, వారు పౌలును శారు. అతనితో దేవుని యొకక్
ఆతమ్యుండుట వారు ఎరిగారు. అతడు—అతడు పర్తేయ్కించబడిన వయ్కిత్యని
వాకయ్మును రిచ్ అతడు మాటాల్డు విషయాలు వింతగానునన్వని వారు
ఎరిగారు. అతడు వెళిళ్ పాత హెబీయుల వాకయ్మును హెబీయుల సంఘము
నుండి తీసికొని, దానిని కీసుత్నందు పెటిట్ దానికి జీవము నిచుచ్ను. ఆ
మనుషుయ్నిలో దేవుడునాన్డని వారెరిగారు. అటు తరువాత దేవుడు అతనిదావ్రా
వింతైన బలమైనకారయ్ములుచేయుట,ముందుగాచెపిప్ంచుటమరియుఅవిఆ
విధంగాజరుగుటవారు శారు.మరియుఅతడుదేవునిసేవకుడనిఎరిగారు.
384 పర్భువా, వాకయ్ము యొకక్ గౌరవము నిమితత్మునన్ ఈ పర్జలను
ఘనపరచమని మరియు యేసు నిమితత్ము వారిని సవ్సథ్పరచుమని నేను
పారిథ్సుత్నాన్ను. పెంతెకొసుత్ దినమున అపొసత్లుడైన పేతురుబోధ వినిన జనుల
వలె ఇకక్డ పేకష్కులలో జనులు రొచ్నియునాన్రు. అతడు వాకయ్ము వెనుకకు
ఏలాగు వెళిళ్పోయి వాకాయ్నిన్ తెచాచ్డు! అతడు చెపాప్డు “యోవేలు చెపాప్డు,
చివరి దినములలో ఈ సంగతులు జరుగును. మరియు ఇది అదే.” డువేల
మందినమామ్రు.బాపిత్సమ్ముపొందారు.
385 మరియు తండీ, ఈ దినాన నీ కృపను బటిట్ మేము నిలబడియునాన్ము.
ఇది—ఇది పర్తేయ్కించబడిన పర్జలమని కాదు, అయితే (సింహపు దినములలో
లేక ఎదుద్ లేక మనుషుయ్ని దినములలో వలె) ఇది పకిష్రాజు సమయమైయునన్ది.
కనుక, ఇది ఘడియయొకక్ అభిషేకము. మనము జీవించుచునన్ సమయము
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ఇదే. యేసు మృతుడు కాదని రుజువు నిమితత్ము ఈ పర్తేయ్క సమయము
కొరకుఇదిపరిశుదాధ్తమ్యొకక్కారయ్ము.సాయంకాలవెలుతురుఆరిపోవుటకు
మునుపు, ఆయన చేయునని చెపిప్న కారయ్ములు ఆయన ఇకక్డ చేయుటను
మనమారగ్ములో చుచునాన్ము. అది కిందకుదిగివచుచ్టనువిజాఞ్నశాసత్ము
దావ్రా వారు పరిశోధించి తెలుసుకునాన్రు. ఆయన యొకక్ చితర్మును తీసిరి;
ఇశాయేలుజనాంగమునునడిపించినఆగొపప్అగిన్సత్ంభముమరియుపౌలును
రహదారిలోకలసినఆయననువారుఛాయాచితర్ముగాతీశారు.
386 అకక్డ అరణయ్ములో మోషేను నడిపించిన అదే ఈ అగిన్ సత్ంభము, ఆ
అగిన్ సత్ంభముదావ్రానే అతడు బైబిల్ లోని అనేక పుసత్కములువాసెననిమాకు
తెలియును,ఎందుకనగాఅతడువాకయ్ముదావ్రాఅభిషేకించబడెను.
387 ఈ అదే అగిన్ సత్ంభము దమసుక్మారగ్మున పౌలుమీదికి వచిచ్యుండెను.
దేవునివాకయ్మనిపిలువబడుఅనేకపుసత్కములుఅతడుబైబిల్లోవాశాడు.
388 మరియుఇపుడు,పర్భువా,అదేఅగిన్ సత్ంభమువాకయ్ముతోనునన్రుజువుతో
గలగురుతుదావ్రామరియుశాసీత్యపరిశోధనదావ్రాపర్భువుయొకక్వాకయ్ము
బయలుపరచబడుటఇకక్డ సుత్నాన్ము.
389 దేవా, పర్జలు తవ్రగా మేలొక్ందురు గాక, పర్భువా, తవ్రగా. జీవగర్ంథములో
ఎవరిపేరువాయబడియుందోవారు;ఇదివారిమారగ్మునకుపర్కాశించువెంటనే
వారు చెదరుగాక. ఆ దినాన,బావియొదద్ ఆచినన్సాకష్ ములేనిసీత్ వలె. ఆమె
తవ్రగాగురిత్ంచింది.అదిలేఖనమనిఆమెఎరిగింది.
390 ఇపుడు, తండీ ఎవరైతే ఈ సమయమందు వారి హృదయాలోల్ సీవ్కరిసాత్రో,
ఈ సమయంలో నిరంతరముగా నిశచ్యించుకొందురు గాక; పాపమును
సమాపత్ముచేసికొందురుగాక;వారులేచి,వారిపాపకష్మాపణకొరకుయేసుకీసుత్
నామమున బాపిత్సమ్ము నిమితత్మై బహిరంగ ఒపుప్కోలు కొరకు సిదధ్పడుదురు
గాక; దేవుడు వారిని కష్మించాడని పుట కొరకు మరియు వారుయేసుకీసుత్
నామముసీవ్కరించారనిగురిత్ంపునకు.
391 అటుతరువాత, తండీ, పర్భువైనదేవునిపరిచరయ్లోవారుండునటుల్గాను,ఈ
చివరి చెడడ్ దినములోవారుపనివారుగానుండునటుల్గానువారిపైన పరిశుదాధ్తమ్
అను నెను కుమమ్రించుము. మాకు కొదిద్ సమయం యుందని మేము
గర్హిసుత్నాన్ము.సంఘముఏసమయములోనైనావెళిళ్పోవును.
392 గొఱెఱ్పిలల్ ఏ సమయములోనైనా అకక్డ పరిశుదధ్ సథ్లము నుండి లేక బలి
అరిప్ంచు సింహాసనము నుండి వెళిళ్పోవచుచ్ను. ఎకక్డ బలియుండునో అటిట్
దేవుని సింహాసనమునుండి వచుచ్ను. అపుప్డు అది సమాపత్మగును; లోకానికిక
నిరీకష్ణలు లేవు. ఆమె సంగతి సమాపత్మైనది. అపుప్డు ఆమె గొపప్ నిరాశలోకి,
కంపములోకి మరియు పునరుతాథ్నమందు జరుగు ఆటుపోటల్లోనికి ఆమె

వెళుళ్ను.మరియు—మరియు…
393 కీసుత్ సమాధిలోనుండి లేచినటుల్, పరిశుదుధ్లు లేచినపుడు, అదే విషయము
జరుగును. పర్భువా, అది ఏ సమయములోనైనా కాగలదు. ఆ శుభదినము
వచుచ్టకొరకుమేముఎదురు సుత్నాన్ము.
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394 తండీ, ఇపుడు, నీ హసాత్లోల్కి నీ బిడడ్లను సీవ్కరించుము. నీ చినన్
గొఱెఱ్పిలల్లను నీ కౌగిటిలోకి ఆకరిష్ంచుము. అది అనుగర్హించుము. పరిచరయ్
కొరకు వారు బలము పొందునంతగా వాకయ్ము చేత వారిని పోషించుము.
పర్భువా, వారిని నీకు అపప్జెపుప్కొనుచునాన్ము. ఈ పారథ్నకు జవాబు
అనుగర్హించుము.
395 తండీ, మారుక్ 11వ అధాయ్యములో నీవు చెపాప్వు “మీరు పారిథ్ంచునపుడు,
నిలబడిపారిథ్ంచునపుడుదేనినిమీరుఅడిగితిరోమీరుదానినిపొందియునాన్రని
నముమ్డి.అవిమీరుపొందుకుంటారు.”
396 మరియు నా హృదయమంతటితో, ఈ సంగతులను సంవతస్రములు
తరబడిగా బయలుపరచుచునన్ మరియు ఈ చివరి వారములో ఈ
ముదర్లను బయలుపరచిన ఆయనకు; పర్భువైన దేవా, మేము తలంచి
చుదానికనన్నునీవువచుచ్టసమీపముగానునన్దని,ఆగడియఇపుడుచాలా

సమీపముగానునన్దనినేనునముమ్చునాన్ను.
397 దయచేసి నా పారథ్నకు జవాబు కలుగునుగాక. మరియు దేవుని
యొకక్ బిడడ్యని పిలువబడు పర్తియొకక్రు, ఇకక్డ నుండి రమున అది
వినుచునన్ వారును, లేక టేపు దావ్రా వినుచునన్ వారును, ఆ సమయములో…
బయలుపరచబడుచునన్ వాకయ్ము ఇది అని ఎరిగి మరియు ఈ వాకయ్మును
ఆధారము చేసికొని నేను వారిని దేవుని రాజయ్ము కొరకు వారిపై హకుక్ను
పొందుచునాన్ను. తండీ, సాయంకాల వెలుతురు పర్కాశింపనిముమ్, యేసు
నామముననేనువారినినీకుఅపప్జెపుప్చునాన్ను.ఆమేన్.
398 ఇపుడు, అంద , లోపట లేక బయట ఉండువారిలో ఎవరైనను దేవుని
విశవ్సించి, పాపమునకు ఇక తమకు సంబంధము లేదని పాపమును
విడిచిపెటిట్ దానిని ఇది వరకు బహిరంగముగా ఒపుప్కొనని వారు ఎవరైనను
ఉనన్యెడల; మరియు నీవు—నీవు దేవుని కనికరానిన్ కోరిన యెడల మరియు
దానిని యేసుకీసుత్ నామములో అంగీకరిసేత్, నీటికుంట…ఎవరైతే బాపిత్సమ్ము
కోరుచునాన్రోవారికిబాపిత్సమ్మిచుచ్టకు, ఈరోజుగాని, రేపుగాని, ఎపుప్డైనను,
మరెపుప్డైననువారుసిదధ్ముగానునాన్రు.
399 మీరు ఆరవ ముదర్ను సంతోషించుచునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపిప్నది.—సంపా.] అదెకక్డ విపప్బడినదో మీరు శారా? [“ఆమేన్.”] మీరు
దానినినమిమ్యునాన్రా? [“ఆమేన్.”]
400 అది చెపప్బడినది, “మేము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను?
యెహోవా బాహువు ఎవనికి బయలుపరచబడెను?” శారా? సమాచారము
నమమ్ండి. అటు తరువాత యెహోవా బాహువు బయలుపరచబడుతుంది.
బాహువు,దేవునియొకక్వాకయ్ముబయలుపరచబడుతుంది.
401 ఇపుడు పర్భువు చితత్మైతే రేపు ఉదయము ఆ పర్శన్లకు నా శకిత్ కొలది
జవాబిసాత్ను. నేను మిగిలిన రాతర్ంతా లేక రాతర్ంత వాటికొరకు పారిథ్సాత్ను.
ఒకొక్కక్ రాతి నేను ఒంటి గంట నుండి డు గంటల వరకే నిదిసుత్నాన్ను. గత
రాతి ఒంటి గంట వరకు నేను నిదర్పోలేదు. మరియు డు గంటలకే నేను
చదువుచుంటిని. శారా? శారా?
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402 దీనికొరకు నేను జవాబు ఇవవ్వలసిన వాడనైయునాన్ను. అవునది
యథారథ్ం. మనము ఏ బుదిధ్హీనమైన కారయ్మునకు లేక ఊహకు లేక సగము
నమమ్కానికిచాలాసమీపంగాయునాన్ము.మొదట నేనది డవలసియునన్ది.
అటుతరువాత, నేనది చినపుడు అది వాకయ్ములోయుండవలసినది డా.
ఇంతవరకు దేవుని కృప దావ్రా అవి పరి రణ్ము. దానిని అనిన్ విధములుగా
తీసుకునాన్ను.తెలుసా,అదిఒకదానితోఒకటికలసినవి.
403 యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని అది యుండవలసియునన్ది.
ఎందుకనగా నేను దానిని తెలుసుకొని చెపుప్టకాదు గాని, నాకు నేను
చెపుప్ట వలన కాదు, అయితే పర్భువు యొకక్ వాకయ్ము యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు. ఇకక్డ వాకయ్మునన్ది. ఆయననాకు ఏమి ఇచాచ్డో తీసికొని
కలిపిమీకు పుచునాన్ను.కాబటిట్మీరుమీకేతెలుసు,అదియెహోవాఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుఅని. శారా?
404 ఇకక్డ వాకయ్మునన్ది ఈ విధంగా చెపుత్నన్ది. మరియు తరువాత ఆయన
నాకు అనుగర్హించిన పర్తయ్కష్త, అది మనలో ఎవరైన ఇంతకు ముందు
తలంచుకొనిన దానికి విరుదధ్ముగానునన్ది; నేను తలంచిన దానికి ఎలా
విరుదధ్ముగానునన్ది. ఎందుకనగా అందులోకి నేను ఆలాగు వెళళ్లేదు. అయితే
ఇపుడు అది తారుమారుగా జారుచునన్దని మనం చుచునాన్ము. మరియు
అదేంటి? అదియెహోవాఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. శారా. అది ఖచిచ్తం.
అదితెరవబడియునన్ఒకసథ్లము.ఈగడియవరకుఅకక్డనేయునన్ది.మరియు
తరువాత పర్భువు వచిచ్ దానిని ఆ విధముగా నెటిట్యునాన్డు. కనుక డండి,
అది అకక్డేయునన్ది. అది—అది పర్భువు, ఓ, నేను ఆయనను పేమిసుత్నాన్ను!
నానిండుహృదయముతోఆయననుపేమిసుత్నాన్ను.
405 ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి. నీవు…మనము బలిపీఠముయొదద్కు వెళళ్లేము.
చాలామందివారిచేతులెతాత్రు. ఇపుడు డండి.మీవయ్కిత్గత వయ్వహారము.అది
మీరుకోరుకునన్టుల్చేయవచుచ్ను. శారా?
406 సమయము చాలా సమీపంగా యునన్ది. మీరు ఎంత బలవంతంగా
నెటుట్కొని పోవలెనో అంత బలవంతంగా తోసుకొని పోవలెను, లాగటం కాదు.
శారా, నెటుట్కొనిపోవుట. లోపలకు వెళుళ్టకు పర్యతిన్ంచుట, “పర్భువా,

ననున్ వెలుపలికి వెళళ్నీయకుము. ననున్ వెలుపలకు వెళళ్నీయకుము, పర్భువా.
తలుపులు యబడుచునన్వి;నేనులోపలకువెళిళ్నయెడల!” శారా?
407 ఒక దినమున దేవుడు తలుపును యును. నోవహు దినాన ఆయనది
చేశాడు. వారు తలుపు కొటాట్రు. [సహోదరుడు బానాహ్ం చాలాసారుల్ వేదికను
తటాట్డు—సంపా.]అవునా? [సభ, “ఆమేన్”అనిచెపిప్నది.]
408 ఇపుడు, జఞ్పిత్ంచుకోండి, బైబిల్ చెపుత్ంది, “ఏడవ జాములో.” అవునా? [సభ
“ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] కొందరుమొదటిజాములోనిదించారు,
రెండవ, డవ, నాలుగవ, ఐదవ, ఆరవ, ఏడవ. అయితే ఏడవ జాములో
అకక్డ ఒక పర్కటన, ఒక కేక “పెండిల్కుమారుడు వచుచ్చునాన్డు, ఆయనను
ఎదురొక్నుటకువెళుళ్డి.”
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409 నిదించు కనయ్కలు చెపాప్రు, “ఇపుడు ఆ నెలో మాకు కొంత
కావలయును.”
410 పెండిల్కుమారెత్ అనన్ది, “నాకు సరిపడినంత నా యొదద్నునన్ది; చాలినంత.
మీకుకావలయునంటే, వెళిళ్పారిథ్ంచు.”
411 ఇపుడు మీరు నిదించు కనయ్కను చుటలేదా? ఎపిసోక్పెలియన్,
పెసిబ్టేరియన్, థరన్ మరియు సమసత్మును పర్యతిన్ంచుటను డండి.
ఇబబ్ంది ఏదంటే, పరిశుదాధ్తమ్ పొందుటకు బదులుగాభాషలతోమాటాల్డుటకు
పర్యతిన్సుత్నాన్రు.
412 వారిలో అనేకులు భాషలతో మాటాల్డుతారు. ఈ సంఘమునకు వచిచ్
పారిథ్ంచుట కొరకు సిగుగ్పడుతునాన్రు. వారిళల్కు వచిచ్ వారికి పారిథ్ంచమని
ననున్ కోరుచునాన్రు. అది పరిశుదాధ్తమ్ యని మీరు చెపుత్నాన్రు? అది భాషలతో
మాటాల్డుట,అయితేపరిశుదాధ్తమ్కాదు.అవునా?
413 పరిశుదాధ్తమ్ భాషలతో మాటాల్డునని నేను నముమ్చునాన్ను. నేనది
నముమ్తానని మీకు తెలుసు, అవునా! అయితే దానికి నకిలీ డా ఉంది.
అవునండి.ఆఆతమ్యొకక్ఫలములుఅదేమిటనిరుజువుచేయును.చెటుట్యొకక్
ఫలములుఏరకమైనచెటుట్అదిఅనిరుజువుచేయును.బెరడుకాదు;ఫలము!
414 ఇపుడుగమనించండి,అటుతరువాతఆమెవచిచ్నపుడుఅదిఆఖరుగడియ.
అకక్డవారువచిచ్నపుడువారువెళిళ్అనాన్రు, “సరే,నేనిపుప్డుదానినిపొందానని
అనుకుంటునాన్ను. అది నాకునన్దని నేననుకుంటాను. ఆ. దానిని మనము
పొందబోవుచునాన్ము.”
415 నేను—నేను—నేనిదిచెపప్కుండయుండుటమంచిది. శారా,కారణం
అది గందరగోళము కలుగజేయవచుచ్. గత దినము ఎతత్బడుటను రిచ్ నేను
చెపిప్నపుప్డు, అది ఏలాగు వసుత్ంది, నేను—నేను—మీరది తీసుకుంటారని
మీరు చెపిప్నటల్యితే, మంచిది. [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.]
గమనించు.గమనించు.మంచిదిఅదిమీఇషట్ం.
416 నిదించుచునన్ కనయ్క, సుత్నాన్రా ఆమె పారిథ్ంచియునన్దని తలంచి
తిరిగి వసుత్ండగా పెండిల్కుమారెత్ వెళిళ్పోయింది. అది వెళిళ్నది. అది ఆమె
ఎరుగకయుండెను; రాతి వేళ దొంగవలే. అటు తరువాత వారు తలుపులు
బాదసాగిరి. ఏం జరిగింది? ఏమి సంభవించినది? వారు శర్మకాలములోకి
తోసివేయబడాడ్రు. బైబిల్ చెపుత్ంది, “అకక్డ ఏడుప్యు, రోదనయు, మరియు
పండుల్కొరకుటయుయుండును”అని.అదినిజమేనా?
417 అదెపుప్డు జరుగబోతుంది, సహోదరుడా, సహోదరీ నాకు తెలియదు.
అయితే నేను—నేను, ననున్ ఇకక్డ ననున్, శారా. ఇది, ఇది ఏదనగా…
ఇది నా యొకక్ తలంపు. శారా? నేను—నేను—నేను నముమ్తునాన్ను.
ఇది చాలా సమీపమని. నేను—నేను…పర్తి దినమునాకు—నాకుకావాలి…
ఎంత మాధురయ్ముగా నడవగలనో అంతగా నేను నడుసాత్ను. శారా. మీకు
తెలుసా…
418 ఈ దినము ఒకటి జరిగినది. ఒకటి పైకి వచుచ్ట నేను శాను. నేను—
నేను…నేను ఊపిరి పీలుచ్కోలేకపోయినటల్యాయ్ను. శారా, అకక్డ ఆయన
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నిలబడియునాన్డు. అకక్డ, ఆ చినన్ వెలుగు అకక్డ నిలబడియునన్ది. మరియు
అదిఇకక్డేయునన్ది.అదిసతయ్మనినాకుతెలుసు.
419 నేననుకునాన్ను, “ఓ దేవా, నేనది చెపప్లేకునాన్ను. నేను—నేనది చెపప్లేను.
నేను చేయలేను.” నేను గదిలో నుండి బయటకు వెళిళ్పోయాను. కిందకు పైకి
నడిచాను. సహోదరుడా, నేను తలంచాను, “మై! నేనేమి చేయగలను? ఓ!”
శారా? నేను చేపలు పటుట్టకు లేక దేనికొరకు వెళిళ్పోవలెను. నేను…

అబాబ్య్,నీవు…నీవు…నేనుమీకుచెపప్లేను. శారా?
420 కనుక, మనము మంచి సమయము కలిగియుంటిమి. మనము
కలిగియుండలేదా? పర్భువుకు సోత్తర్ం. ఆమేన్! శారా, మనము—మనము
ఒక భయంకరమైన కాలములో యునాన్ము. సుత్నాన్రా, ఎందుకనగా నా
హృదయముసంతోషముతోఆనందముతోఉపొప్ంగుచునన్ది.
421 అయితేఈలోకానిన్ రిచ్నేనుఆలోచిసుత్నన్పుడుమరియునశించిపోయిన
వేలాదిమంది తపిప్పోవుటను,వారై నలల్ని నీడను చినపుడు,నాహృదయము
రకత్ము కారునంతగా వేదనపడును. “నీవేమి చేసాత్వు? నీవేమి చేసాత్వు?”
పరిశుదాధ్తమ్ మీ హృదయములో వేదనపడుటను మీరు భావించగలరు.
మన పర్భువు, ఆయన యె షలేమును చినపుడు, ఆయన సవ్ంత
పర్జలను చినపుడు, అనాన్డు. అవునా, “యె షలేమా, యె షలేమా
నేను ఎనిన్సారుల్ కోడి తన పిలల్లను చేరుచ్కొనినటుల్ ఎనోన్సారుల్ నినున్
కాపాడుచుంటిని,అయితేనీవువిననొలల్కపోతివి.” “ఎనోన్సారుల్నేనుమిముమ్లను
చేరుచ్కొనవలెననుకునాన్ను, అయినను మీరు వినకపోతిరి” అని పరిశుదాధ్తమ్
చెపుప్టనుమీరుభావిసుత్నాన్రా.అవునా?
422 మనము, మనము ఇకక్డ ఒకదానిమీద యునాన్ము, సేన్హితులాల్రా.
అదేమైననుదేవునికి తెలుసు. అదెపుప్డుజరగబోతుందోఎవరికి తెలియదు. అది
రహసయ్ము.అదెపుప్డుజరుగబోతుందోఎవరికితెలియదు.
423 అయితే యేసు మనతో చెపాప్డు, “మీరు వీటిని చునపుడు,
ఇవనిన్యు చునపుడు.” నేనేది కొనసాగించానో మతత్యి 24లో ఆయనేమి
చెపాప్డో ఆరవ ముదర్తో పోలు త్ చెపిప్నటుల్. ఆయనేమి చెపిప్యునాన్డో
గురుత్ంచుకోండి, “ఈ సంగతులు జరుగుట మీరు డగానే, సమయము
దావ్రమునొదద్నేయునన్ది.” తరువాతవచనముగమనించండి, 30-30మరియు
31వవచనాలు32వ, 33వవచనాలు.
424 ఆయన చెపాప్డు “మరియు ఆయన తన యొకక్ తలను ఆకాశము
యొకక్ ఈ చివర నుండి ఆ చివర వరకు నలుదికుక్ల నుండి ఆయన
ఏరప్రచుకొనినవారినిపోగుచేతురు.”అదినిజమేనా?

చెపప్బడినది, “ఇపుడుఒకటినేరుచ్కొనుడి…”
425 ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఆయన నేరుగా అకక్డే నిలుపు చేశాడు. ఆ
ఆరవ ముదర్ తరువాత ఆయన ముందుకు కొనసాగలేదు. ఏడవ దానిని రిచ్
ఆయనేమి చెపప్లేదు. ఆయన మొదటిది, రెండవది, డవది, నాలుగవది,
ఐదవది, ఆరవదిచెపాప్డు. అయితేఆయనఅకక్డఆపాడు.దానినిగురించిఏమి
చెపప్లేదు.
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426 ఆయన చెపిప్న తదుపరి విషయం గమనించండి “ఒక ఉపమానము
నేరుచ్కొనుడి.” శారా? తరువాత ఉపమానము మొదలు పెటాట్డు. ఆయన
చెపాప్డు, “ఈసంగతులు.”
427 ఆయన వారి డు పర్శన్లకు జవాబు ఇచుచ్చునాన్డు “ఏంటి…
ఈ చనలు? మరియు నీ రాకడకు చన ఏమిటి? లోకము యొకక్
అంతమునకు చనఏమిటి?”
428 మరియుఆరవదిపర్పంచముయొకక్అంతము.మరియుఏడవ త ర
ఊదునపుడు…“చేతులు పైకెతిత్, యుగయుగములు జీవించుచునన్వాని తోడు
ఒటుట్పెటుట్కొని ఇక ఆలసయ్ముండదు.” మి ఒకకొతత్దానికి జనమ్నిచుచ్చునన్ది.
అదిఅయిపోయింది.
429 ఇకక్డే మనమునాన్ము. ఇకక్డే తలుపునొదద్. ఓ. నేను భయపడుతునాన్ను.
“నేనేమి చేయాలి పర్భువా? నేను ఇంతకు మించి ఏమి చేయగలను?”
శారా? అటు తరువాత చిన ఆ సథ్లానిన్ రిచ్ ఆ పర్శసత్ పర్జలను
రిచ్ ఆలోచిసుత్నాన్ను. ననున్ నేను చుకొనుచు అకక్డ నిలబడియునాన్ను.

నేననుకునాన్ను, “ఓ, దేవా వారు—వారు దీనిని పోగొటుట్కో డదు. నేను—
నేను—నేనువారినినెటట్వలసియుంది.నేనుజనులయొదద్కుకిందికిదిగివారిని
సంపాదించివారినిముందుకునెటట్వలెను.”నీవదిచేయలేవు.నీవు…
430 “మరియు నా తండి ఒకనిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని ఎవడును నా యొదద్కు
రాలేడు” అయితేమనకొకఆదరణఉనన్ది, “తండినా కనుగర్హించినవారందరు
వతుత్రు.”
431 అయితే మిగతావారు, ఆ సంసాథ్పకములోనునన్వారు, ఆ విధంగా వారిపైన
ఆధారపడినవారు, శారా. “మరియు మిపైజీవించుచుజగతుత్కు పునాది
వేయబడక మునుపు వధింపబడిన గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథములో పేరుల్
వాయబడని వారందరిని అతడుమోసగించెను.” ఓ, మై. కనుక, శారా, అది
విచారకరమైనవిషయం.
432 నీవు చేయవలసిన ఒకే ఒక విషయము అలాగు—అలాగు—ఆలాగు
వాకయ్ములో నిలబడు. ఆయన ఏమని చెపాప్డోదానిని గమనించి తరువాత అది
చేయ్.ఆయనఏమిచెపాత్డోఅదిచేయి.
433 మరియునీవు బయటకు చి చెపుప్, “ఓ, మై! వారు ఇది చేయుచునాన్రు,
తరువాత…ఓ!” అది…
434 అది ఎటువంటి భారమో మీరు గురిత్ంచలేరు. ఇపుడిది
చెపాప్లనుకుంటునాన్ను. టేపులునిలిపివేసియునాన్రని నేనుఅనుకుంటునాన్ను.
చాలామంది అంటారు, “సహోదరుడా బానాహ్ం, మీరు కలిగియునన్ అటువంటి
పరిచరయ్…” (నేను గమనించవలసియునన్ది. ’ఎందుకనగా పర్జలు ఆ
టేపులను తీసికొని వారికిషట్మొచిచ్నటుల్ వారి యొకక్ సవ్ంత అనువాదములను
వారికిచుచ్చునాన్రు, మీకు తెలియును.) కనుక వారుఈ విధముగాచెపిప్నపుడు,
“సహోదరుడాబానాహ్ం,మాకుమీ వలెవాకయ్ పరిచరయ్ ఉనన్యెడల,” మీరు ఏమి
చెపుప్చునాన్రోమీకు తెలియదు. మీరుయథారథ్ముగా చెపప్వలయుననిదానితో
డా ఏమివచుచ్నో మీకు తెలియదు, సహోదరుడా, సహోదరి. ఓ, మై! బాధయ్త.
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మీరు పర్జలకు ఏమి చెపుత్నాన్రో దాని మీద ఆధారపడతారు. గురుత్ంచుకో.
మీరు వారికి తపుప్ చేసేత్, దేవుడు వారి యొకక్ రకత్మును రిచ్ మిముమ్లను
అపరాధులనుగా ఎంచును. అటువంటపుడు, అది మీకు ఆలోచించండి. అది
భయంకరమైనకారయ్ము.
435 కాబటిట్ ఆపాయ్యతగా యుండండి. మీ నిండు హృదయముతో యేసుని
పేమించుడి. ఆలాగు…సాధారణంగాయుండండి. దేనిని రిచ్ అరథ్ం చేసికొన
పర్యతిన్ంచవదుద్. దేవుని యెదుట దీనులైయుండండి. కారణం, మీరెంత
విమరిశ్ంప పర్యతిన్సాత్రో మీరు ఆయన యొదద్ నుండి అంత రమౌతారు.
శారా?మీరాయననునమమ్ండిచాలు.
“ఇపుడు,సరే,ఆయనఎపుప్డువచుచ్ను?”అనిఅడుగుతారు.

436 ఆయన ఇపుడొచిచ్నయెడల, మంచిది. ఇపప్టినుండి ఇరవై సంవతస్రాలకు
ఆయన వసేత్, అది ఇంకా మంచిది. నేను ఇపుడు వెళుళ్చునన్ విధముననే,
వెంబడించు మాదిరిగానే నేను వెళాత్ను. “పర్భువా, నీవెకక్డయైనా ననున్
వాడుకొనిన యెడల, ఇకక్డ నేనునాన్ను పర్భువా.” ఈరోజు నుండి అది వంద
సంవతస్రములైనపప్టికి, నా యొకక్ ముని మనుమలు, ముని మనుమలు,
ముని మనుమలు, మునిమనుమలు అది వచుచ్టను చుటకు ఇంకా
జీవించియునన్ను, అయినను…“పర్భువా,అదెపుప్డుజరుగునోనాకుతెలియదు
అయితేఈ దినము ననున్ నీతో కర్మముగా నడువనిముమ్.” శారా? నేను—
నేను…కారణం, నేను—నేను ఆ దినమున లేచెదను. ఎలాగనగా నేను ఆ
దినమునఏదోఎకక్డనుండియోనిదర్నుండిలేచినటుల్లేసాత్ను.
437 అకక్డ కిందకు దిగివచుచ్చుండగా, రముగానునన్ ఆ మహిమ గల
భవనం, అకక్డ దేవుని రాజయ్ము, అకక్డ వృదుధ్లు యవవ్నులుగాయుంటారు.
తెలల్ని వసత్ములు వారు ధరించియుంటారు; పురుషులు సీత్లు అందంగా
మారచ్బడతారు. చకక్ని పురుషులు గాను, చకక్ని సీత్ల గాను మారిపోవుదురు.
మంచి అందమైన పము గల యవవ్న పురుషులు గాను, యవవ్న సీత్ల
గాను నిలబడియుంటారు అకక్డ. ఏలాటి వృదాధ్పయ్ము, ఏలాటి పాపయుకత్మైన
జీవితముఎటువంటిఅ యలేకదేవ్షములేకమరొకటిఉండదు!ఓ,మై!
438 ఇపుడు, టేపులు నిలపివేశారని అనుకుంటునాన్ను. నాకు—నానింకా

డు లేక నాలుగు నిమిషాలునన్వి. నేను మీతోమాటాల్డాలనుకుంటునాన్ను.
అది సరేనా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది.—సంపా.] ఇపుడు ఇది
వయ్కిత్గతము. శారా. ఎందుకనగా, రేపు, నేను—నేను…అది అదుభ్తముగా
యుండబోవుచునన్ది! నేనేమిచెపప్బోతునాన్నోఇపుడదిచెపుప్టమంచిదని నేను
అనుకుంటునాన్ను.నేను…ఇపుడుఇదిమనకుమాతర్మే.నేను…
439 మీకుతెలుసు,నేనుపేమించునాకొకభారయ్యునన్ది,ఆమెమిడా.నా—నా
మొదటిభారయ్యందుగలపేమచేతనేనామెనుపెండిల్ చేసికొనరాదనుకునాన్ను.
అయినను నేను ఆమెపై అకక్రగల వానిగా దేవుడు నాకు చెపప్నియెడల నేను
ఆమెను పెండిల్ చేసికొనేవాడను కాను. మరియు ఆమె ఏ విధంగా పారిథ్ంచినది
మరినేనేవిధంగాపారిథ్ంచినదిఆకథమీకుతెలుసు.ఏమిచేయవలెనోఖచిచ్తంగా
ఆయన చెపాప్డు. “వెళిళ్, ఆమెను పెండిల్ చేసికో,” సరిగా అది చేయుటకు
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సమయము చెపాప్డు. ఆమెయొక మంచి సీత్. ఆమె ఈ రాతి నాకై పారిథ్సుత్ంది.
కాబటిట్ ఇపుడు ఇంటియొదద్ ఎనిమిది గంటలు. ఆమె బహుశా ఇపుడు పారిథ్ త్
యుంటుంది.
440 ఇపుప్డుగమనించండి.ఒకరోజుఆమెననున్అడిగింది,ఆమెఅనన్ది, “బిల్,”
ఆమెఅనన్ది, “పరలోకమును రిచ్నేనొకపర్శన్అడుగవలెననియునాన్ను.”

నేననాన్ను, “మంచిది,మిడా,ఏంటది?”
ఆమెఅనన్ది, “నేనునినున్పేమిసుత్నాన్ను.”

441 మరి నేననాన్ను “ఆ” ఇది నేను పైకి వెళిళ్ ఆ కారయ్ములు చిన తరువాత
జరిగినసంభాషణఇది.

ఆమెఅడిగినది, “హోప్ డానినున్పేమించిందికదా.”
“అవును”అనినేననాన్ను.

442 మరియుఆమెఅనన్ది “ఇపుడు,” ఆమె అనన్ది, “నాకు అ యయునన్దని
నేననుకొనుటలేదు,” ఆమె అనన్ది “అయితే హోప్.” ఆమె అనన్ది “మేము
పరలోకమునకువెళేత్…మరియునీవుఆమెనుఅకక్డ చినటుల్చెపాప్వు.”
443 నేనుచెపాప్ను “ఆమెఅకక్డునన్ది. నేనామెను శాను.అకక్డ రెండుసారుల్
ఆమెను శాను.” ఆమెఅకక్డునన్ది. నేను వచుచ్టకుఆమెఎదురు సుత్నన్ది.
కాబటిట్…ఆలాగే షారోను డా. నేను నినున్ ఏలాగు సుత్నాన్నో ఆలాగు
శాను.నేనుఅకక్డఆమెను శాను.మరియునేనుచెపాప్ను…

444 ఆమె అనన్ది, “సరే, ఇపుడు మేమచటకు చేరినపుడు” అడిగినది “ఎవరు నీ
భారయ్యగుదురు?”
445 నేను చెపాప్ను, “మీరిదద్రు. ఎవరు ఉండరు, శారా, అయిననుమీరిదద్రు
ఉంటారు.”

ఆమెఅనన్ది, “అదినేనుఅరథ్ంచేసుకోలేకునాన్ను.”
446 నేను చెపాప్ను, “ఇపుడు, హనీ, రోచ్, నేనొక విషయం నీకు వివరిసాత్ను.”
నేను చెపాత్ను. “నీవు ననున్ పేమిసుత్నాన్వని నాకు తెలుసు. నేనెంతగా నినున్
పేమిసుత్నాన్నో, ఎంతగా గౌరవిసుత్నాన్నో మరాయ్దగా సుత్నాన్నో నీకు తెలుసు.
ఇపుడు, ఉదాహరణగా, నేనుబాగుగా సిదధ్పడి బయటకు వెళిళ్తే, ఒక అందమైన
వేశయ్ వచిచ్, తన చేతులునాచుటుట్ చుటిట్, ననున్ కౌగలించుకొని ‘ఓ సహోదరుడా
బానాహ్ం, నేను నిజంగా నినున్ పేమించుచునాన్ను,’ అని చెపిప్ ఆమెచేతులనునా
చుటుట్వేసికౌగిలించుకొనినయెడలనీవేమనుకుంటావ్?”

ఆమెచెపిప్నది, “నేనుదానినిఅంతగాఇషట్పడను”అని.
447 మరియునేనడిగాను“నేనునినొన్కటిఅడగాలనిఅనుకుంటునాన్ను.నీవు…
ఒకవేళ నిజంగా చెపప్వలసిన పరీకష్ సమయము వచిచ్నటల్యితే, నీవు ఎవరిని
ఎకుక్వగాపేమిసాత్వు,ననాన్లేకపర్భువైనయేసునా?”అదికుటుంబసంభాషణ.
448 ఆమె చెపిప్నది “పర్భువైన యేసును.” అనన్ది. “అవును, బిల్. నేను నినున్
అధికంగా పేమిసుత్నాన్ను. అయితే ఆయనను విడిచిపెటుట్టకు మునుపు నేను
నినున్విడిచిపెడతాను.”
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449 నేను చెపాప్ను. “ధనయ్వాదాలు, హనీ. ఇపుడు నీకు ఆ విధంగా చెపుప్ట నాకు
ఆనందంగా ఉనన్ది.” నేను చెపాప్ను, “ఇపుడు, అదే చినన్ సీత్ యేసునొదద్కు వచిచ్,
ఆమె చేతులనుఆయనచు ట్ ఉంచి, ‘యే , నేను నినున్ పేమిసుత్నాన్ను,’ అని
చెపేత్,దానిన్ రిచ్ నీవేమనుకుంటావ్?”

ఆమెఅనన్ది, “నేనదిఆనందిసాత్ను.”అనిఅనన్ది.
450 శారా,అదిఫిలియోనుండిఅగాపేకుమారినది.అవునా,అదిఉనన్తమైన
పేమ. శారా? మరియు భారాయ్ భరత్యను విషయాలే అకక్డ ఉండవు.
పిలల్లు పుటిట్ంచుటకు, సీత్ పురుష లైంగికము అంతా గతించినది. గర్ంథులు…
అకక్డ వారంతా ఒకేరీతిగా ఉంటారు. శారా? అందులో ఏదీ ఉండదు.
లైంగిక గర్ంథులు ఉండవు. శారా? నీవు కేవలము…అవునండి. లైంగిక
గర్ంథులులేకుండుటఆలోచించు.అవిమనలోపెటట్బడుటకుకారణము మిని
నిండించుటకు. శారా. అయితే, అకక్డేమి ఉండవు. అకక్డ పురుష గర్ంథులు
లేకసీత్ గర్ంథులుఉండవు.ఉండవు.
451 అయితే దేవుని యొకక్ పనితనముతో యుండిన నిరామ్ణము అకక్డ
యుండును. అది ఖచిచ్తంగా నిజం. అయితే మనము నిజంగా ఉంటాము.
ఫిలియో (మానవ పేమ) అకక్డ యుండదు. అంతా అగాపే (దైవ పేమ).
సుత్నాన్రు. కాబటిట్, భారయ్ అనగా, నీదై, ఒకటి పేమించు ఒక విషయమనగా

అచట నీకుసవ్ంతముగాఉండును.మరియుఆమె…మీరుఒకరికొకరుచెందిన
వారిగా ఉంటారు. ఏలాటిది…కాదు, కాదు… శారా ఫిలియో పేమ అకక్డ
యుండదు. శారా, అ య అలాటిది ఉండలేదు; అ యను రిచ్
యుండదు. ఆలాటిది అకక్డయుండదు. శారా? జీవించుటకు అకక్డ పేమ
గలయువకుడు,యువతియుంటారు.

అటుతరువాతఆమెచెపిప్నది, “నేనిపుడుగర్హిసుత్నాన్ను,బిల్.”
నేననాన్ను, “అవును”అని.

452 జరిగిన ఒక చినన్ కారయ్మును నేను మీకు చెపాప్లని ఆశిసుత్నాన్ను. ఇది
ఒక కల. నేను నిదర్పోతునాన్ను. ఇంతకుముందు బహిరంగంగా నేనెనన్డు
చెపప్లేదు. ఇదద్రు వయ్కుత్లతో నేనది చెపాప్ను. అయితే బహిరంగంగా చెపప్లేదు,
నేనెరిగినంతవరకు.
453 నేను—నేను కలకనాన్ను, సుమారు నెలకు తరువాత ఒక దినాన నేను
నిలబడియునాన్ను. గంభీరమైన సమయమును రిచ్ గమనిసుత్నాన్ను…
నాయ్య తీరుప్ కాదు. నాయ్యతీరుప్కు సంఘము వసుత్ందని నేను నమమ్ను (నా
భావము పెండిల్కుమారెత్యని), అయితే కిరీటములు ఇచుచ్చునన్పుడు నేను
అకక్డ ఉనాన్ను. డండి. మరియు ఇకక్డ గొపప్—గొపప్దైన సింహాసనము
పెటట్బడినది.మరియుయేసుమరియురికారిడ్ంగ్ తమరియుఅందరుఅకక్డ
నిలబడియునాన్రు. మరియు ఈ విధముగా కిందికి వచుచ్నటుల్ అకక్డ మెటుల్
వరుస ఉనన్ది. దంతపు రంగులోఉనన్ది. అకక్డ వృతాత్కారముగాఅఖండ పర్కృతి
వలె ఈ విధముగా అమరచ్బడియునన్ది. కాబటిట్ అకక్డునన్ వారందరు అకక్డ
జరుగుతునన్దేదో చుటకుఅను లముగాఉండెను.
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454 నేను వెనుక ఒక పర్కక్న నిలబడియునాన్ను. నేనకక్డ నిలబడియునాన్ను.
నేనుమెటల్ మీద నడుసాత్ననిభావనేనాకు లేదు. నేను అకక్డ నిలబడియునాన్ను.
నేను సుత్నాన్ను…
455 రికారిడ్ంగ్ చేయు త ఒక పేరును పిలుచును. నాకు తెలుసు ఆ పేరును
గురిత్ంచగలను. నేను శాను. అకక్డ రాన వెనకాల ఒక సహోదరుడు ఒక
సహోదరితోవసుత్నాన్డు.మీయొదద్కువచిచ్నటుల్గా. కీసుత్ పర్కక్గా రికారిడ్ంగ్ త
నిలబడి (కేవలం కల మాతర్మే), గమనిసుత్నాన్డు. వారి పేరు అకక్డునన్ది. జీవ
గర్ంథములో అది కనుగొనబడినది. ఆయన వారివైపు తిరిగి చి, చెపాప్డు
“అది—బాగుగా చేసితివి. నాయొకక్ నమమ్కమగు దాసుడా, ఇపుడు లోపలకు
పర్వేశించు.”
456 వారుఎకక్డకువెళుత్నాన్రో,అకక్డకువెనుకకు శాను.అకక్డయొకకొతత్
లోకమునన్ది,మరియుఆనందాలునన్వి.మరియుచెపప్బడినది, “పర్భువుయొకక్
సంతోషములోపర్వేశించుడి.అది—అది మికిపునాదులువేసినపప్టినుండి
మీకొరకు సిదధ్పరచబడియునన్ది.” శారా?మరియుఓ, నేను తలంచాను…
వారకక్డకుపోవుచునాన్రు.ఒకరినొకరుకలుసుకుంటారు.ఆలాగుఆనందిసాత్రు
పరవ్తాలపైకిపెదద్ సథ్లాలకువెళాత్రు.
457 అయితేనేననుకునాన్ను“ఓ!అదిఅదుభ్తంకాదా!మహిమ!హలెల్ య!”పైకి
కిందకుఎగురుచునాన్ను.
458 తరువాత మరొక పేరు పిలువబడుట నేను వినాన్ను. నేను అనుకునాన్ను.
“ఓ, అతడు నాకు తెలుసు. అతడు నాకు తెలుసు. నేను, అకక్డ, అకక్డ, అతడు
అకక్డకువెళుళ్చునాన్డు.”ఆలాగుగమనిసుత్నాన్ను.

“పర్భువుయొకక్ఆనందములోపర్వేశించు,నాయొకక్మంచిమరియు…”
“ఓహో,”నేనుచెపాప్ను, “దేవునికిసోత్తర్ం!దేవునికిసోత్తర్ం!”
ఉదాహరణగాచెపాత్ము,వారుచెపిప్నటుల్, “ఆరమ్న్నెవిల్,” డండి.

459 తరువాత నేను చెపాత్ను, “ఆ పాత సహోదరుడు నెవిల్, అతడు
అకక్డునాన్డు.” శారా? అతడు ఇటు వసుత్నాన్డు, గుంపులో నుండి, పైకి
వసుత్నాన్డు.
460 ఇపుడాయన చెపుత్నాన్డు, “జగతుత్కు పునాది వేయబడకమునుపే మీ
కొరకు సిదధ్పరచబడిన పర్భువుయొకక్ ఆనందములో పర్వేశించండి.” వృదుధ్డైన
సహోదరుడునెవిల్మారచ్బడాడ్డు.వెనుకకుతిరిగికేకలుపెడు వెళాళ్డు.
461 అబాబ్య్,నేనుపెదద్కేకవేసి, “దేవునికిమహిమ!”అనిచెపాప్ను.నాకునేనుగా
ఇకక్డ నిలబడినాయొకక్ సహోదరులులోపలకు పర్వేశించుట గమనిసుత్నాన్ను.
అదుభ్తమైనసమయంకలిగియుంటిని.
462 మరియురికారిడ్ంగ్ తనిలబడిఅకక్డ“విలియంబానాహ్ం”అనిపిలిచాడు.
463 ఆ విధముగా నేను వెళాత్నని నేనెనన్డు తలంచలేదు. కాబటిట్ అపుప్డు నేను
భయపడాడ్ను. నేననుకునాన్ను, “ఓ, మై! నేనది చేయవలసియునన్దా?” కనుక
నేనకక్డకు వెళాళ్ను. పర్తి ఒకక్రు ననున్ పేమగా తడుతునాన్రు. [సహోదరుడు
బానాహ్ంచాలాసారుల్తనకుతానేతటుట్ రుజువుగా పుతునాన్రు—సంపా.]
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“సహోదరుడాబానాహ్ం! దేవుడు నినున్ దీవించునుగాక, సహోదరుడాబానాహ్ం!”
పెదద్గుంపుపర్జలమధయ్నుండినేనువెళుళ్చుండగాననున్పేమతోతటుట్చునాన్రు.
వారందరు దగగ్రకు చేరి ఆ విధంగా తటుట్చునాన్రు. [చాలాసారుల్ సహోదరుడు
బానాహ్ం తనున్తాను తటుట్కొనుచు పించుచుండెను.] “దేవుడు నినున్
దీవించునుగాకసహోదరుడా!దేవుడునినున్దీవించునుగాకసహోదరుడా!”
464 నేను వెళుళ్చునేయునాన్ను. నేను చెపాప్ను, “వందనాలు నీకు, వందనాలు
నీకు, వందనాలు నీకు.” ఒక టము నుండి వచుచ్నపుడు చెపుప్నటుల్గా,
తెలుసామీకు.
465 ఈ పెదద్ దంతపు మెటల్ మీద నేను నడవబోవుచుంటిని. అకక్డ నుండి
నడచుటకు నేను బయలుదేరాను. అలా మొదటి అడుగు నేను వేసి, నేను
ఆగిపోయాను. నేను అనుకునాన్ను. నేను ఆయన ముఖము వైపు శాను.
నేననుకునాన్ను, “ఈ విధముగా నేను ఆయనను సప్షట్ముగా డాలి” అని.
మరియునేనునిలచిపోయాను.
466 నా చేతులు ఈ విధంగా ఉంచాను. ఇకక్డ నా చేతిలో ఒకటి జారిపడినటుల్
భావించాను. అది ఒకరి చేయి. నేను చు ట్ తిరిగి శాను. అకక్డ హోప్
నిలబడియునన్ది; ఆ పెదద్ నలల్టి కళుళ్. మరియు ఆమె వెనుక నలల్ని వెం కలు
వేలాడుచునన్వి,తెలల్టివసత్ముధరించియునన్ది.నేనుఅనాన్ను“హోప్!”అని.
467 ఈ చేతిని ఏదో తాకినటుల్ భావించాను, చు ట్ శాను. అకక్డ మిడా
ఉనన్ది. ఆనలల్టి కళుళ్పైకి త్, ఆ నలల్టివెం కలుకిందికివేలాడుచుతెలల్ని
వసత్ముధరించియునన్ది.నేనుఅనాన్ను“మిడా!”అని.
468 వారు ఒకరినొకరు చుకునాన్రు. ఆ విధంగా తెలుసా, వారు…
వారిరువురనునాయొకక్చేతులతోపటుట్కొనిఇకక్డకుమేమువెళాళ్ము, ఇంటికి
నడచివెళాళ్ము.
469 నేను మేలొక్నాన్ను. ఓ, నేను మేలొక్నాన్ను. మరియు నేను—నేను లేచి,
కురీచ్లో రొచ్ని ఏడాచ్ను. తెలుసా. నేను ఆలోచించాను, “ఓ దేవా, అది
ఆ విధముగా వచుచ్నని నేను అనుకుంటునాన్ను.” ఇరువురు నా జీవితంలో
పాలిభాగసుత్లయాయ్రు మరియు పిలల్లను కనాన్రు ఆలాగునాన్రు. ఇకక్డ మేము
తన లోకములోకి నడచి వెళుళ్చునాన్ము. ఎకక్డైతే పరి రణ్త మొదలగునవి

యునన్వోఅకక్డకు.వేరేఏదియులేదు…
470 ఓ, అది అదుభ్తకరమైన విషయము కాబోతుంది! దానిని పోగొటుట్కోవదుద్.
దానిని పోగొటుట్కోవదుద్. దేవుని కృప దావ్రా, నీవు చేయగలిగినదంతా చేయ్.
మిగతాదిదేవుడేజాగర్తత్ తీసుకొనును.తరువాత

నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను, నేను ఆయనను
పేమించుచునాన్ను
ఎందుకనగాఆయనేమొదటననున్పేమించెను
మరియుకలవ్రిపై…
నారకష్ణనుకొనెను

471 మన నిండు హృదయముతో అది మరలా పాడుదాము. ఇపుడు మన
నేతర్ములుదేవునివైపుఎతుత్దాం.
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నేనాయననుపేమించుచునాన్ను
472 [సభ నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను అను పాటను మరలా
పాడుచుండగా సహోదరుడు బానాహ్ం వేదికను విడిచి ఒక సీత్ కొరకు
పారిథ్సుత్నాన్డు—సంపా.]

…ఆయననుపేమించుచునాన్ను
ఎందుకనగాఆయనేమొదటననున్పేమించెను
మరియుకలవ్రి చెటుట్పై
నారకష్ణనుకొనెను.

473 సరే, ఇపుడు. టము అంతము వరకు ఆమె బర్తికి యుంటుందని
నమమ్కము ఆమెకు లేదు. అవును. రెండు చేతులు పైకెతిత్ దేవుని సుత్తించుచునన్
ఆమెను డండి. ఆ కారణము చేత చాలా సేపు నేను ఆలసయ్ము చేశాను.
నేనేమి చేయుచునాన్నో మీకు చెపప్లేను. నేను మిడాను రిచ్ వారిని
రిచ్ మాటాల్డుచుంటిని. నేను గమనిసుత్నాన్ను…ఆ వెలుగు అటు ఇటు

తిరుగుచుండుట నేను గమనిసుత్ంటిని. మరియు వెళిళ్ ఆమె పైకి వచిచ్నది. “అది
అదేనని,” నేను తలంచాను. ఓ, అది అదుభ్తముకాదా. [సభ సంతోషిసుత్ంది—
సంపా.]

నేనుఆయననుపేమించుచునాన్ను
ఎందుకనగాఆయనేమొదటననున్పేమించెను
మరియుకలవ్రి చెటుట్పై
నారకష్ణనుకొనెను.

474 ఇపుడు మన హృదయములతో [సహోదరుడు బానాహ్ం నేను ఆయనను
పేమించుచునాన్ను హమ్ చేయుటకు పారంభించాడు—సంపా.] ఆయన
యొకక్మంచితనానిన్ కనికరానిన్తలంచండి.

…నేనుఆయననుపేమించుచునాన్ను (ఆమేన్!)
…ఆయనమొదటననున్పేమించెను…

475 ఇపుడు, అదెంత మంచిగా యునన్దో డండి? ఆమేన్! అది అదే,
ఇపుడు…?…వెళిళ్ బాగుండు. ఆమేన్! నీవు బాగుపడునటుల్ దేవునియొకక్ కృప
నీకుకనిప్ంచినది. ఆమేన్.

…కలవ్రి చెటుట్పై.
ఓ, దేవునికిమహిమ!

నేనాయననుపేమించుచునాన్ను…
మంచిదిమీయొకక్కాపరి.

నేను…
476 [ఒకరుఅడుగుచునాన్రు, “సహోదరుడాబానాహ్ం, రేపుతొమిమ్దిముపప్యికి
పారంభిసాత్రా?”—సంపా.] తొమిమ్ది నుండి తొమిమ్ది ముపప్యి. తొమిమ్ది
గంటలకు అకక్డ యొక చోట. [“ఉదయం అలాప్హారము తరువాత? తొమిమ్ది
గంటలకు?”] మీరు తొమిమ్దికి పారంభించండి. నేను తొమిమ్ది ముపప్యికి
పారంభిసాత్ను. 
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ఏడుముదర్లయొకక్ పర్తయ్కష్త వరుసకర్మము
ఈ వరత్మానమును 1963వ సంవతస్రము మారిచ్ 23 వ తారీఖున, అమెరికా దేశములోని ఇండియానా రాషట్ములోని
జఫర్ సన్ విల్లోనిబానాహ్ం టెబరిన్కల్ నందు సహోదరుడువిలియంమారియన్బానాహ్ం గారు పర్సంగించియుండిరి.
మేగిన్టిక్ టేప్ రికారిడ్ంగ్ నుండి నోట చెపిప్న వరత్మానమునుముదించబడిన పుటల పైకి సకర్మముగా బదిలీ చేయుటకై
పర్తియొకక్ పర్యతన్ముచేయబడినది.ఈ వరత్మానమునుఉనన్ది ఉనన్టుల్గాముదించబడి Voice of God Recordings
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