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 సేన్హితులారా,శుభసాయంకాలం, పారథ్న కొరకైమనమిపుడుఒక కష్ణం
నిలబడదాము.మనతలలువంచుకుందాము.

2 మాపరలోకపుతండీ, ఆమధురమైనపాటనుమేమువినుచుండగానీవు…
సమీపములోయునాన్వని పర్భువా—మేము ఆలోచన చేసుత్నాన్ము. మరియు
ఈ రాతి నీవు మముమ్లను సీవ్కరించమని; పర్భువా, నీ యొకక్ బిడడ్లుగా, ఒక
అవసరతతోనునన్ పర్జలుగా, మా యొకక్ అనిన్ పాపములు, అతికర్మములు
కష్మించి,నీఆశీరావ్దములుదయచేయమనిపారిథ్సుత్నాన్ము.
3 మరియు, మేము ఇపుడు జీవిసుత్నన్ ఈ గంభీరమైన ఘడియలో
లోకము సంవతస్రము సంవతస్రము అంధకారము అంధకారమైపోవుట
సుత్నాన్ము. మరియు, ఆయన, ఆయన వాకయ్మందు బయలుపాటుతో

పర్తయ్కష్పరచుకొనుట దావ్రా పర్భువు యొకక్ రాకడ మరింత కాంతివంతముగా
కనిప్ంచుచునన్ది. పర్భువా, ఈ రాతి మరలా ఈ యొకక్ టములో, ఈ
గర్ంథము యొకక్ ఈ డవ ముదర్ను మాకై తెరువమని నీకు పారిథ్ంచుచు
అందుకై పర్యతిన్ంచుచునాన్ము. తదావ్రా మేము ఏమి చేయవలెనో, ఏలాగు
జీవించవలెనో, మంచి కైసత్వులుగా ఎలామేముండవలెనోమాకుతెలియబడును
గాక.
4 దేవా, ఈ రాతి ఇకక్డునన్ పర్తి కైసత్వేతరుడు నీ యొకక్ అవసరతను
గురెత్రుగులాగున, నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను. అది అనుగర్హించుము. మరియు
పరలోకపు తండీ, కొతత్గా జనిమ్ంచిన పర్తి కైసత్వుడు గతకాలమునన్ కనాన్ ఇపుప్డు
తాను మీకై అతయ్ంత సనిన్హితునిగా జీవించవలెనను గర్హింపును, మరియు
మేమందరముకైసత్వ పేమమరియువిశావ్సపు ఐకయ్తలోనుండునటుల్ చేయమని
నేను—నేనుపారిథ్ంచుచునాన్ను.
5 ఈ రాతి మా మధయ్నునన్ పర్తి యొకక్ వాయ్ధి గర్సుత్నికి సవ్సథ్త
అనుగర్హించుము, పర్భువా నినున్ రిచ్న అవసరత వారు గర్హించుదురు
గాక. తండీ, నీ యొకక్ ఘనతా, మహిమారధ్మై చేయబడిన లేక చెపప్బడిన
పర్తి దానిని నీవు దీవించమని నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను. యేసు నామములో
అడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
6 సరే. తిరిగి, ఈ రాతిలో, వారములోని ఈ బుధవారము—తిరిగి, మనము
డుకొనియునాన్ము. ఆయన వాకయ్ముపైన ఆయన యొకక్ విసాత్రమైన

ఆశీరావ్దములు కొరకు ఈ రాతి పర్భువుపై ఆధారపడుచునాన్ము. మరియు
నేను దేనిని చెపప్వలెయునో అవి వాటికి తగినటుట్గా అగుపించు వాటిని రిచ్
ఆలోచించుచు, అందు కొరకై ఎపప్టిలాగే వాటిని నేను ఈ దినాన పఠనము
చేశాను. అటుతరువాతవాయబడినఈవాకయ్ముయొకక్ అరథ్ములనుమరియు
భావములను నాకు దయచేయుటకు పర్భువుపై ఆధారపడుచునాన్ను. మరియు
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వారములో ఆయన మన యెడల చేసిన దాని కొరకు అనగా ఈ ముదర్లు
తెరచినందులకొరకునేనుఆయనకుకృతజుఞ్డనైయుంటునాన్ను.
7 మరియు, ఇపుడు, ఒకవేళ అది ఆదివారం ఉదయమైతే మంచిది…మీకు
తెలుసా, చాలాసారుల్ మనం అపారధ్ం చేసికొనెదమని కాదు. అయితే, మీకు
తెలుసా…అది ఆలాగుయుంటుంది. మరియు, కాబటిట్, ఒక వేళ, ఆదివారం
ఉదయం, అందును రిచ్, ఎంతమందికి వారి మనసుస్లో పర్శన్లుంటవో
అది వాసి, ఇకక్డ బలల్పై అవి ఇవవ్ండి. శనివారం రాతికి, తదావ్రా అవేంటో,
నేను సాత్ను. అటు తరువాత, పర్భువు చితత్మైతే, ఆదివారం ఉదయం
మీకు జవాబు ఇచుచ్టకు పర్యతిన్సాత్ను. మనం పర్ణాళిక చేసిన దానికంటె
అది శేషట్మని నేననుకుంటాను. ఎందుచేతనంటే కొనిన్సారుల్ అది అపారధ్ం
చేయబడుతుంది, తెలుసా. కాబటిట్ అది…నేను అది సరిచేయడం మంచిది.
తెలుసా,అదేలాగుండాలోఅదిఆలాగేఉంటుంది.కారణంకొనిన్సారుల్…
8 ఈరోజు ఒకరు ననున్ పిలిచి అడిగాడు—“ఎతత్బాటు జరిగినపుడు జెఫర్
సన్ విల్ నుండి ఒకరుమాతర్మే, య్యార్క్ నుండి ఒకరు, మిగతావారు ఇతర
దేశముల నుండి ఎతత్బడెదరు,” ఇది నిజమాయని తెలుసుకొనగోరెను. కాబటిట్
శారా, అదిఅపారధ్ం చేయబడెను.అటుతరువాతఒకరుఅనాన్రు, “శనివారం

రాతి, పర్భువు ఆఖరు ముదర్ ఇచిచ్నటల్యితే, అలాగైతే ఆదివారం యేసు ఇకక్డ
ఉంటాడు.” శారా? కనుక అదియొక…నీవు డు. నీవు—నీవుకా …
అదిఆలాగుకాదు.మరియునీవుకాదు.నీవు—నీవుకాదు…అదికాదు.
9 మాకు తెలియదు. ఆయన వచుచ్చునాన్డని ఎవరైన మీకు చెపిప్నటల్యితే,
వారు తపప్ని మీకు తెలుసు. ఎందుకంటె ఎవరికి అది తెలియదు. అయితే, అది
ఇపుడేయైనటుల్గా,ఈదినానమనంజీవించాలి.
10 ఒకక్ నిమిషము, నేను మిముమ్లను ఒక విధంగా తిపాప్లనుకుంటునాన్ను,
సంసిదధ్ంగా ఉండుడి. ఆయన యొకక్ కాలము పర్కారము ఇపప్టి నుండి
సరిగాగ్ డు నిమిషముల లోపుగా యేసు వచుచ్నని నేను నముమ్తునాన్ను.
అదెంతయౌతుందో మీకు తెలుసా? సుమారు ముపెప్ ఐదు సంవతస్రాలు.
ఆయనతోవెయియ్సంవతస్రములుఒకరోజు, శారా.
11 కాబటిట్, అకక్డ అపొసత్లుడు ఇకక్డ చెపిప్నది మీరు వినినపుడు “కాలము
సమీపించియునన్ది,” ఇకక్డ “కాలము సమీపించియునన్ది.” అపొసత్లుడు
పర్కటనలో చెపాప్డు. అదెంతో మీకు తెలుసా? అది…దేవునికది నినన్టి
దినములాంటిది.చివరకురెండురోజులు డాఇంకాకాలేదు.
12 మరియు, డండి, ఆయన రాకడకు డు నిమిషములు తకుక్వగా
ఉనన్టల్యితే, అదిమనకుసుమారుముపప్యిసంవతస్రములులేకఆవిధముగా
ఉంటుంది. ఏలాగో డు, ఏ డు నిమిషాలుఆయనకు; ఆయన వచుచ్టకు
ఇది వరకే లేచియునాన్డు. కాబటిట్, మనము…కొనిన్సారుల్ నీవికక్డ చదివినపుడు
వాకయ్పర్కారముగాఆయనమాటాల్డుచునాన్డు,మనపర్కారముకాదు. శారా.
13 మరియు అటు తరువాత, రేపు రాతికి ఆయన వసుత్నాన్డని నాకు
తెలిసినటెల్తే, రేపు నేను చదివి, నాలుగవముదర్కొరకు వరత్మానమునాకివవ్మని
నేను ఆయనను అడుగుతాను. మరియు నేను ఇకక్డకు వచిచ్, అలాగే అది
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బోధిసాత్ను. అవునా? ఆయన వచిచ్నటల్యితే నేనేమి చేసుత్ంటానో నేను—నేను
పర్తి దినముచేయాలనుకుంటాను. మరియుఆయన వచుచ్నపుడునాకివవ్బడిన
సాథ్నములో కంటె ఇంకొక సాథ్నములో నేనుండుటకుకోరుకొనుట లేదు. కాబటిట్
ఆయనవచుచ్వరకుకొనసాగుదాము.
14 కొనిన్సారుల్ మనము చదువునపుడు బహు జాగర్తత్గా యుండవలయును.
మరియు నీవు చదువునపుడు, టేపులను తీసుకొను, వాటిని జాగర్తత్గా విను.
ఎందుకనగా టేపులో మీరు దానిని పొందుకోగలరు. ఎందుకనగా వారు
టేపులను వెనుక నుండి వినునటుల్ చేయుచుండిరి. మరియు అవి తేటగాను
మంచిగానుయునన్వి.కనుక,నీవుఅకక్డవిశదముగాపొందుకోగలవు.
15 ఇపుడు, పర్తియొకక్రు కీసుత్తో పేమ కలిగియునాన్రని నిరీకిష్సుత్నాన్ను. ఈ
రాతిపర్తియొకక్రుఆయననుపేమిసుత్నాన్రు.
16 కొనిన్సారుల్, ఏది పర్జలను గలిబిలి చేసుత్ందనగా, ఒకరు లోపలకు
వసాత్డు, పరిచరయ్లో మొదటి భాగానిన్ అందుకోడు. శారా. తరువాత
లోపలకు వసాత్రు, నీవు పునరావృతం చేసినది వారు వింటారు. చెపప్బడినది
తీసుకుంటారు. మరియు మొదటి భాగము గర్హించలేరు. అపుడు, అదంతా
వారికి గందరగోళంగా యుంటుంది, శారా. వయ్తాయ్సకరమైనది యొకటి
చెపిప్నటుల్గావారుతలసాత్రు.అయితేఅది—అయితేఅదికాదు.
17 కాబటిట్, నీవు అరథ్ం చేసికోని దాని మీద నీకు పర్శన్యునన్టెల్తే, ఒక కాగితం
ముకక్ పైన అది వాయు. ఇపుడు, శనివారం రాతి మధయ్లో ఏ సమయులోనైనా
లోపలఉంచు.ఆదివారంఉదయంనేనుపర్యతిన్సాత్ను…అదికొంచెముకలవర
పరిసేత్—“సరే, దీని అరథ్ం ఇదాయని నేను ఆశచ్రయ్పడుతునాన్ను. నేను దానిని
గర్హించలేకపోతునాన్ను” అని చెపాత్వు. నా భావమేంటో మీకు తెలుసా. పర్భువు
చితత్మైతే,ఆదివారంఉదయంనీకుజవాబుచెపప్పర్యతిన్సాత్ను.
18 ఇపుడు, పురాతనమైన శుభపర్ధమైన ఈ వాకయ్ములోనుండి ఈ రాతి
మనం చదువుకోబోతునాన్ము. 6వ అధాయ్యములో నుండి డవ ముదర్తో
మనమిపుడుపారంభిసుత్నాన్ము.అది5వవచనము,5వమరియు6వవచనము.
19 మరియు,రేపురాతికిమనంనాలుగుగుఱఱ్పురౌతులనుముగిసాత్ము; తెలల్ని
గుఱఱ్ం,ఎరర్నిగుఱఱ్ం,నలల్నిగుఱఱ్ంమరియుపాండురవరణ్పుగుఱఱ్ం.
20 మరియు నేనిది చెపాప్లని ఆశిసుత్నాన్ను. ఏదనగా, పర్తియొకక్ సారి, ఈ
ఉదయం డా సుమారు…నేను చాలా పెందలకడ లేచాను, కారాయ్లను
పారంభించుటకు ముందే పారథ్నకు వెళిళ్తిని, దినమంతా పారిథ్ంచుచుంటిని.
అయితే, ఈ ఉదయం చాలా పెందలకడనే నేనెకక్డయునాన్నో అకక్డకు
పరిశుదాధ్తమ్ వచాచ్డు. మరియు ఎంతో సప్షట్ముగా, నేను—నేను శాను.
మరొకముదర్తెరవబడుట.ఖచిచ్తంగా.ఇపుప్డు—ఇపుప్డు—ఇపుప్డుఆయన
నామాటవింటునాన్డనినాకుతెలుసు.నేనుచాలాకృతజుఞ్డను.
21 ఇపుడు ఒకటి గురుత్ంచుకోండి, ఒకటి జరిగియునన్ది, అది మీరు
దానిని గర్హించారని నేను అనుకుంటునాన్ను. శారా, శారా,
అకక్డేదో సంభవించుచునన్ది. ఈ యొకక్ సంఘమును ఒకక్సారి
పరిశోధించగోరుచునాన్ను. వాసత్వముగా అది జరుగులోగా వారు వాసత్వముగా
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పటుట్కొనగలరాఅని సాత్ను.ఇపుడుజఞ్పిత్ంచుకోండి.నేనుమీకుఏమిచెపాప్నో
జఞ్పిత్ంచుకోండి.మరియుపర్భువుఇపుడుమనకుసహాయముచేయునుగాక.
22 ఇపుడు5వవచనములో.

ఆయన డవముదర్నువిపిప్నపుప్డు—రముమ్అని డవజీవి
చెపుప్ట వింటిని. నేను డగా, ఇదిగోఒక నలల్నిగుఱఱ్ము కనబడెను;
దానిమీదఒకడుతాసుచేతపటుట్కొని రుచ్ండియుండెను.
మరియు—దేనారమునకు ఒక సేరు గోధుమలనియు,
దేనారమునకు డుసేరల్యవలనియు, నెను…దాకాష్రసమును
పాడుచేయవదద్నియు,ఆనాలుగుజీవులమధయ్ఒకసవ్రముపలికినటుట్
నాకువినబడెను.

23 మనం దాటి వచిచ్న ముదర్ల మీద కొదిద్గా వెనుక వృతాత్ంతమును దాద్ం.
ఎందుకనగా సంఘకాలముల వలె ఇది ఉనన్ది.మునుపటికారాయ్లు దాద్ం…
లేఖనములో కాలాలు ఆ విధంగానేయునన్వి. ఒక దానికి పైగా ఒకటి, నిచెచ్న
ఎకుక్టవలె;మెటుల్ ఎకుక్టవలె; ఒకదానిమీదఒకటిపరుగుతీయుట,నీవుమెటుల్
ఎకిక్నటుల్ ఆలాగుతిరిగివచుచ్ట.
24 మరియు, ఇపుడు, ఈ ముదర్లు…అదొక—ముదించబడిన విమోచనా
గర్ంథము. అది పర్తి యొకక్రు అరథ్ం చేసికుంటునాన్రా? [సభ “ఆమేన్”
అని చెపిప్నది.—సంపా.] మరియు ఈ గర్ంథము ఏడు ముదర్లతో
ముదించబడియునన్ది.అదియొకఏడుముదర్లగర్ంథము. శారా?
25 దానిని యిరీమ్యా నుండి మరియు అందరి నుండి తీసి, చితీకరించి మీకు
పితిమని ఇపుడు గురుత్ంచుకొనుడి. ఇపుడు వారు…వారు ఈ విధంగా

వాశారు లేదాకాగితంపై వాయబడలేదు. అయితే అది చరమ్ముపైవాయబడెను.
[సహోదరుడు బానాహ్ం కాగితపు పతాలు తీసుకొని చుటట్టమును మరియు
ముదించుటను పించెను—సంపా.]వారుఈవిధముగాఅదిచుటిట్రి.ఇపుడు
అది…దానియొకక్ చివరఆ విధముగావదలిపెటట్బడెను. అకక్డ ఏమునన్ది అది
పించుచునన్ది. అటుతరువాత, తరువాతది, అదేసాథ్నముతీసుకొనును,అదే

విధముగాచుటట్బడును,ఆ విధముగాచుటట్బడును. తరువాతఇకక్డచివర, అది
ఆవిధముగాచింపబడునుఇంకొకటివదలిపెటట్బడును.
26 సరే. అది ఏడు ముదర్ల గర్ంథము. గత కొదిద్కాలం కితమే మనము వాడే
ఇటువంటి గర్ంథములు వచిచ్నవి. పాతకాలంలో గర్ంథములనిన్ చుటట్లు. అవి
చుటట్బడియుండెను. మరియు అటు తరువాత వారికి అంశము లేక ఏదైన
కావలయునంటె…వలె—బైబిల్ గర్ంథము చుటట్బడిన యెడల, యెషయా
పుసత్కము నీవు చదువగోరిన యెడల; యెషయాకు ఇటు తిపిప్, ఆ విధముగా
దానినివిడదీసి,అదిచదవవలెను.విమోచనయొకక్ఏడుముదర్లగర్ంథముఇది.
27 మరియు గొఱెఱ్పిలల్ వచిచ్, సింహాసనమందు ఆసీనుడైయునన్ వాని చేతిలో
నుండిగర్ంథమునుతీసుకొనుముదర్లనువిపెప్ననిమనముకనుగొనుచునాన్ము.
మరియువాటినివిపిప్, పర్జలకుముదర్లనువిపెప్ను.
28 సంఘకాలములలోమనముతీసుకునన్నాలుగుజీవులుఅకక్డ రుచ్నన్వి.
అదే నాలుగు జీవులను మీరు లేఖనమంతట చుచునాన్రు. మరియు ఈ
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ముదర్లు విపప్బడుచుండగా పర్కటనలు చేయుచునన్వి అవే. ఇపుప్డు, అది
విమోచనాపుసత్కమనిమనము చుచునాన్ము.
29 అటు తరువాత మనం వెనుకకు వెళిళ్ సమీప బంధువుడగు విమోచకుని
తీసుకునాన్ము. మరియు ఆయన పని ఏదో చుటకు ఆయనను
తీసుకునాన్ము. మరియుఈ సంవతస్రాలనిన్ సమీప బంధువుడగు విమోచకుని
పని కీసుత్ చేసుత్నాన్డు. ఇపుడుఅరథ్ం చేసికునన్వారందరు “ఆమేన్” అని చెపప్ండి.
[సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] సమీప బంధువుడగు విమోచకుని పని
ఆయనచేయుచునాన్డు.
30 అయితే,ఒకవిమోచనాకారయ్ముముగింపుసమయమువచుచ్ను.విమోచనా
కారయ్ము ముగిసిన వెంటనే, తరువాత ఆయన దేవుని సింహాసనమును విడిచి
పెటుట్ను. ఎకక్డైతే ఆయన రుచ్నాన్డో ఇపుడు అది. అయితే అది ఆయన
సింహాసనము కాదు. “నేను జయించి నా తండి సింహాసనము మీద రుచ్నన్
పర్కారము జయించు వానిని నా సింహాసనము పైన రుచ్ండనితుత్ను.”
అది ఆయన సింహాసనము కాదు. అది ఆతమ్యైన దేవునికి సంబంధించినది.
గొఱెఱ్పిలల్యైన కీసుత్కు, అది ఆయనకు సంబంధించినది కాదు. ఆయన
అవతారమెతిత్నదేవుడు, శారా;అదేదేవుడు,అవతారమెతెత్ను. ఇపుడుఆయన
సథ్లమునుండిలేచి…
31 మొదట,పర్కటనబయలువెడలినది, “ఎవరువచిచ్…ఈవిమోచనాగర్ంథము
తీసుకొనగలరు?” అని. శారా. సమసత్ విమోచనా పర్ణాళికంతటికి, ఆదాము
నుండి,ఆదాముపోగొటుట్కునన్దంతా.
32 ఆదాము వరకు ఏదీ నశించలేదు. ఆదాము తరువాత మి మీద అంతా
నశించిపోయినది. మిపై సృజించబడిన అంతయు నశించినది. ఆదాముతో
సమసత్మును పడిపోయెను. అగాధమును దాటెను. తదావ్రా ఎవరును ఏ
విధముగానువెనుకకురాలేకపోయిరి. నరుడు, అతడుపాపముచేసినపుడుతన
మారగ్మునువిడిచాడు,అతడువెనుకకువచుచ్టకుమారగ్ములేదు.తరువాత…
33 ఈ పర్శన్ అడగబడినపుడు; పర్తయ్కష్త తెచిచ్న యోహాను…పర్వకత్ యోహాను,
దరశ్నములోయుండి, అది శాడు. పరలోకమందు గాని, మి మీద గాని,
మి కిందగాని గర్ంథము చుటకైనను యోగుయ్డు లేడు. శారా. అటు

తరువాత గొఱెఱ్పిలల్ ముందుకు వచిచ్, ఆయన గర్ంథమును తీసుకునాన్డు. ఇక
ఏడవ్వదుద్ అని యోహానుకు చెపప్బడెను. ఆయన చెపాప్డు, “ఇదిగో, దా
గోతర్పు సింహము జయించెను. మరియు—మరియు ఆయన గర్ంథమును
తీసుకొనిఅదివిపుప్ను.”కాబటిట్సింహమును చుటకుఅతడుతిరిగెను.అతడు
గొఱెఱ్పిలల్ను చెను.పెదద్ పిలచిఅనాన్డు “సింహముజయించెను”అని.అయితే
అతడువచిచ్ చినపుడు,సింహాసనమునుండివచుచ్చునన్గొఱెఱ్పిలల్.
34 ఇపుడు, ఇంతకముందుదానినిఅతడుగమనించలేదు. ఎందుకని? అకక్డ
వెనుక ఆయన మధయ్వరిత్తవ్పు పనిని జరిగించుచునేయుండెను. ఏలయనగా
పర్జల కొరకు రకత్ము కారుచుండెను, జగతుత్ పునాది వేయబడకమునుపే పేరు
వాయబడియునన్ ఆ చివరి ఆతమ్ వచుచ్ వరకుఆయనవిజాఞ్పణ చేయుచునాన్డు.
అకక్డఅందులోచాలామందిఉందురు.అదిఅంతే.ఇతరులులోనికి డారారు.
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వారికి లోపలకు వచుచ్టకు ఇషట్ము డాయుండదు. కాబటిట్, తరువాత, ఆఖరి
ఆతమ్లోపలకువచుచ్నపప్టికివిమోచనాసమయంముగియును.
35 అటు తరువాత, సృషిట్యంతటిలో తాను ఏమి విమోచించెనో ఆయన
హకుక్లనుపొందుటకుగొఱెఱ్పిలల్వచుచ్ను. మిమరియుసమసత్ముఆయనకు
చెందును. శారా?ఆయనదానినితన సవ్రకత్మిచిచ్ విమోచించెను.ఈగర్ంథం
తీసుకొనుటకు ఆయన వచుచ్నపప్టికి, అది తెరచుటకు వచుచ్నపప్టికి వారు…
యోహాను ఇక ఏడవ్లేదు. ఈ గొఱెఱ్పిలల్ వధింపబడిన గొఱెఱ్పిలల్గా శాడు. అది
ఎపుడో చంపబడినది. అయితే అది తిరిగి బర్తికినది. వధింపబడిన గొఱెఱ్పిలేల్
రకత్ము కారుచునన్ గొఱెఱ్పిలల్, చుటుట్ రకత్మునన్టుల్గా మనము సుత్నాన్ము.
అది వధింపబడెను. అది వధింపబడిన తరువాత అది తిరిగి లేచినది. అది
సింహాసనం పైన రుచ్నన్ది. సింహాసనం వెనుకయుండి, ఈలాగు, రానునన్
ఆ ఆతమ్ల కొరకు విజాఞ్పణ చేసుత్నన్ది. తరువాత ఆఖరిది అకక్డునన్పుడు అది
రిత్యైనపుడు…దేవుడు ఇంకా విమోచనా గర్ంథమును పటుట్కొనియునాన్డు.
శారా?ఇపుడాయనరకత్సంబంధియగువిమోచకునిపనినిచేయుచునాన్డు.

36 బోయజు వలె, బోయజు వచుచ్ వరకు, తు రొచ్నియునన్ది. నా
అరథ్ం బోయజు…రకత్ సంబంధియగు విమోచకుని పనిని చేశాడు. కొంచెం
కాలం కితం నేను బోధ చేసినది, మరియు ఇంకా మరియు ఆఖరి విషయం
తు వేచియుండుట. ఏ విధముగా సంఘములో నేను దానిని పోలిచ్నది

జాఞ్పకముంచుకోండి? బోయజు రకత్సంబంధియగు విమోచకుని పని
చేయుటకు వెళెళ్ను. అతడు అది చేశాడు. తన చెపుప్ను విపిప్ తన సాకష్ ము
వినిపించెను. మరియు నయోమిని విమోచించాడు. తదావ్రా తును
పొందుకొనెను. ఇపుడు, కనుక, తు వేచియుండెను, ఎందుకనగా ఆమె
ఎపుడో శర్మపడెను. ఆమె ఈ మిగతావనిన్ చేసినది అయితే ఆమె ఎదురు
సుత్ంది.మరియుతరువాత…సంఘముఎదురు త్ విశాంతిలోనునన్ది,

(వారిలో చాలామంది మి యొకక్ ళిలోయునాన్రు), ఆయన తన రకత్
సంబంధివిమోచనాపనిచేసుత్ండగా.
37 లోకము ఘోరమైన సిథ్తికి ఇంకా దిగజారిపోవుచునన్ది. పాపము
పెరిగిపోవుచునన్ది. మరియు—మరియువాయ్ధి, ఇబబ్ంది మరియుమరణము
మరియు దుఃఖము ఎకుక్వైపోతునన్ది. భకిత్లేని పురుషులు, భకిత్లేని సీత్లు
అకక్డకక్డే చనిపోతునాన్రు. కాయ్నస్ర్, పర్తీది వారిని తినివేసుత్నన్ది. వారు దానిని
నిలుపగలవిశావ్సముగానినివారింపశకిత్గానిపొందలేకపోతునాన్రు.
38 ఇపుడు గమనించండి, అయితే, తరువాత, ఇదంతా అయిన తరువాత
ఆయనయొకక్మధయ్వరిత్…తరువాత, ఆయనవిజాఞ్పణ తరువాత, ఆయనవచిచ్,
ఆయనచేతిలోనుండిగర్ంథమునుతీసుకొనును.మరియుతరువాతయోహాను,
పరలోకమందునన్వనిన్యునుమరియు…బలిపీఠముకిందనునన్ఆతమ్లుకేకలు
వేయ ఆరంభించిరి. తిరిగి మనము దానిని ఆరవ ముదర్లో పొందుకుంటాము.
మరియువారు ఎంతగా ఆనందించారో! మరియువారుసాగిలపడాడ్రు. పెదద్లు
పరిశుదుధ్లు పారథ్నలు కుమమ్రించిరి. మరియు బలిపీఠము కిందనునన్ ఆతమ్లు
కేకలు వేసిరి, “నీవే యోగుయ్డవు ఎందుకనగా దేవుని కొరకు మముమ్లను
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విమోచించితివి. మరియురాజులగానుయాజకులుగానుజీవించుటకు మికి
మేముతిరిగివెళళ్నైయునాన్ము.”ఓఅకక్డఒక…
39 మరియు యోహాను చెపుత్నాన్డు, “పరలోకమందునన్ పర్తి ఒకక్రు,
మి కిందనునన్ పర్తి ఒకక్రు మరియు పర్తీది” అందును రిచ్ అతడు

దేవుని సుత్తించుట అతడు వినాన్డని. యోహాను తన పేరు అకక్డయుండుట
కనుగొనియుంటాడు.మీకుతెలుసా.ఆసమయమంత.
40 తరువాత, అతడు చెపాప్డు “విమోచనా గర్ంథము తీసుకొనుటకు ఆయన
అరుహ్డు అని.” ఇక మీదట అది నాయ్యాధిపతికి చెందినది కాదు. అది
విమోచకునికిచెందినది.విమోచనాకారయ్మునుఆయనచేశాడు.
41 ఇపుడు ఆయన ఏమి చేశాడో దానిని ఆయన సంఘమునకు
పించబోవుచునాన్డు ఆమేన్. శారా? తరువాత ఆయన తీసుకొని…

అయితే గర్ంథము యబడినది. ఎవరికి ఏ మాతర్ము తెలియదు. అది
విమోచనా గర్ంథమని వారికి తెలుసు. దానిపైన అది ఉనన్ది. అయితే అది
కడవరి దినములలో బయలుపరచ బడవలసియునన్ది. పర్కటన 10 పర్కారముగా
దానియొకక్ వరత్మానమును ఏడవ త ఇవవ్బోవుచునన్ది. ఎందుకనగా అది
ఈలాగు చెపప్బడినది, “ఏడవ సంఘకాలమునకు రఊదబడునపుడు ఏడవ
త అతడు ర ఊదునపుడు, అతడు ర ఊదుట దావ్రా, దేవునియొకక్

మరమ్ములనిన్యు సమాసత్మగును.” అటు తరువాత, అది బయలుపరచబడిన
తరువాత, త పరలోకము నుండి దిగివచుచ్ను, ఆయన కీసుత్. ఇపుడు
గురుత్ంచుకోండి, మిపైనునన్ఈ త,వరత్మానికుడు.
42 కీసుత్ కిందికి దిగి వచుచ్చునాన్డు, పర్కటన 10వ అధాయ్యములో
మీరు ఆయనను సాత్రు; ఒక పాదము మి మీదను, మరొకటి
సముదర్ము మీదను పెటిట్యుండుట. తలమీద ఇందర్ ధనుసుస్, నేతర్ములు…
మరియు పాదములు అగిన్వలెనునన్వి. తదితరంగా; ఆయన చేయి పైకెతిత్,
సింహాసనముపైయుగయుగములు రుచ్నన్వానితోడనిపర్మాణముచేసి, “ఇక
సమయముండదు గాని” యని. మరియు ఆయన ఈ పర్మాణము చేసినపుడు,
ఏడుఉరుములువాటివాటిసవ్రములుపలికెను.
43 మరియు, ఈ రచయిత, యోహాను పైకెతత్బడినపుడు, అతడు చినది
వాయగోరెను. అతడు వాయుటకు మొదలుపెటెట్ను, ఆయన చెపాప్డు, “అది
వాయవదుద్.” ఎందుకనగా…“అది వాయవదుద్.” అది ఒక…ఆయన చెపాప్డు,
“దానికి ముదర్ వేయు.” లోపల ఏమునన్ది? “ముదర్ వేయు, అది చెపప్వదుద్.”
శారా, అది బయలుపరచబడవలసియుంది, అయితేఅదివాకయ్ములో డా

అదివాయబడలేదు.
44 అటు తరువాత ఆయన ముదర్లు విపుప్ట పారంభం కాగానే, అదంతా
కలవరంగాయునన్ది. శారా? ఆయన మొదటి ముదర్ను విపాప్డు. అతడు
అనుకునాన్డు. “ఇపుడు, ఇకక్డ అది చెపప్బడబోతునన్ది, ‘అది వచిచ్, పలానా-
పలానా వారు వచిచ్ సింహాసనమును తీసుకొనును, పలానా ఇది చేయును
మరియుఇదిఅదిచేయును.’”
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45 అయితే, అది ఆలాగునన్పుడు, తెలల్ని గుఱఱ్ం మీద సావ్రీ చే త్ ఇకక్డ
అతడు వెళిళ్పోయెను. దాని మీద ఒకడు సావ్రీ చేయుచుండెను. సరే, “అతడు
అతని చేతిలో విలుల్ను కలిగియుండెను. మరియుకొదిద్ సేపైన తరువాత అతనికి
కిరీటముఇయయ్బడెను”అని,అతనుచెపెప్ను.అంతే.
46 గొఱెఱ్పిలల్ వెనుకకుతిరిగిమరొకముదర్నుతెరచెను. నలల్నిగుఱఱ్ంపైబయలు
వెడలెను…ఎరర్ని గుఱఱ్ం మీద సావ్రీ చేయువాడు బయలు వెడలెను. “మరియు
అతనికి…ఒక—ఖడగ్మీయబడెను; అతడు యుదధ్ము చేయబోవుచునాన్డు;
మరియు గొపప్ శకిత్ ఇయయ్బడెను. మరియు మి నుండి సమాధానం
తీసివేయును. ఒకొక్కక్రిని చంపును.” అది ఒక విధమైన…అది ఇంకామరమ్మైన
విషయము. (అవునుకదా?)ఆయనఅదితెరచినపుడు.
47 మరియు ఆ విధముగా పోవుచుండగా, ఇలా చెపప్బడుతుంది, “ఈ ఏడు
ఉరుములకుముందుదినము,ఇకక్డమరమ్ములనిన్బయలుపరచబడును.”
48 ఇపుడు డు! తరువాత కాలాలలో మనం పఠనము చేసుత్నన్ కొలది
కనుగొంటునాన్ము. మనకు సంసక్రత్లునాన్రు. పర్వకత్లు కాదు. సంసక్రత్లు.
ఒకొక్కక్కారాయ్లయముతనసవ్ంతపనిగాకొనసాగించును.
49 ఒకమనుషుయ్నివలె—ఒకటెలిఫోన్ఆపరేటర్వలె, అతడుఖచిచ్తంగాఒక
ఎలకీట్షియన్కాదు.అదికొంచెంగాఅతడుచేయవచుచ్.మరియుఉదాహరణగా,
ఒక మనిషి లైన్ మాయ్న్ అయినటెల్తే, మంచిది, అతడు ఖచిచ్తంగా…తీగలను
అమరుచ్టకు సత్ంభములను పెటేట్ వయ్కిత్ తీగలను అమరచ్లేడు, ఆ పనిని అతడు
చేయకపోవుటయేమంచిది.అయితేఆపనినిఅతడుకొదిద్గాచేయవచుచ్.
50 అయితే, సంఘముయొకక్ ఆఖరి భాగములో, ఆఖరి దినమున వాసత్వమైన
విషయం బయలుపరచబడుతుంది. లేఖన పర్కారముగా మనకు పంపెదనని,
దేవుడు చెపిప్నటుల్గా. మరియు ఏలీయా యొకక్ ఆతమ్ మరలా ఒక వయ్కిత్లో
వచుచ్నని ఆయన చెపిప్నది అది ఎంతగానో మనము పరిశోధించాము,
ఇపుడు అదెంతగానో విశదపరచబడినదని నేను అనుకుంటునాన్ను. మరియు
మనము…మరియు అది జరుగుటకు మనమెదురు చుచునాన్ము.
అభిషేకించబడిన ఒక వయ్కిత్ కడవరి దినములలో లేచును. అది ఢభకిత్,
ఇంకెంతో మీరు వింటారు. అయితే అది—పర్యతిన్ంచును…అది దయయ్ం,
అతడు ఇకక్డ యునన్పుడు నిజమైన దానిని తీసివేయుటకు పర్యతిన్ంచును,
అవును. అయితేఅదిసరిగాగురిత్ంచబడుతుంది. ఏలీయా, ఏంటోమీకుతెలుసా,
మరియుఅదిగమనించండి.మీరు,మీరుతెలుసుకుంటారు.తరువాత…ఇపుడు
ఏరప్రచుకునన్వారుఎరుగుతారు.
51 ఇతరులు కాదు. వారు ఖచిచ్తంగా తెలుసుకొనరు. లకష్ల కొలది
మైళళ్ రంలో వారది పోగొటుట్కుంటారు. ఏలాగనగా…మనమదంతా
శాము. మరియు, ఏ విధంగా వారు యోహానును పోగొటుట్కునన్ది, ఏ

విధంగా ఏలీయాను పోగొటుట్కునన్ది, ఏ విధంగా యేసును పోగొటుట్కునన్ది,
వారందరిని పోగొటుట్కునన్ది శాము. మరియు అదే విషయం వారు
చేసాత్రు. బైబిల్ చెపుత్ంది వారు చేసాత్రని. అవునా. కాబటిట్, అపుప్డు, ఆ
సమయంలో అదెంతో సాధారణముగాయుండును. అదెంతో సామానయ్ముగా
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ఉండును. మనం సుత్నాన్ము. అనిన్ వేళలలో. పర్జలు తెలివితేటలు గలవారై,
విదాయ్వంతులైనపుడు, అనేక కారయ్ములు ఎరిగినవారైయునన్పుడు ఆ రకముగా
వారదిపోగొటుట్కుంటారు,తెలుసా.అవును.
52 ఆ విధమైన వారిని యేసు ఎనన్డు తన శిషుయ్లుగా తీసుకొనలేదు.
అవిదాయ్వంతులైన వారిని, చేపలు పటుట్వారిని, వారి సంఘాలతో, ఇతరమైన
వాటితో సంబంధము లేని వారిని తీసుకునాన్డు. ఆయన సామానయ్ పర్జలను,
పనున్ కటుట్వారిని, వయ్వసాయదారులను, చేపలు పటుట్వారిని ఆయన పని
చేయుటకు ఆయన తీసుకునాన్డు. శారా? కారణం, వారు—వారు
వటిట్వారని వారికి తెలుసు. అటు తరువాత, వారిలో నుండి ఆయన యొకటి
చేయును. శారా. వారు వటిట్వారని వారు ఎరిగినంత కాలం, అపుప్డు దేవుడు
పనిచేయును.
53 వారికొకటి తెలుసునని వారు అనుకుంటునన్పుడు, అలాటపుప్డు, “నీవు
ఎరుగవలసినది నీకు తెలియదు” అని బైబిల్ చెపుత్ంది. కాబటిట్, మనము—అది
మనముతెలుసుకుందాము.
54 మరియు,ఇపుడు,ఈమరమ్ములనిన్ బయలుపరచబడవలసినవిగామనము
కనుగొనుచునాన్ము.
55 ఎందుకని ఈ మనుషుయ్లు, నీతిమతవ్ము శుదీధ్కరణ తెచిచ్న ఆ గొపప్
సంసక్రత్లు వెసీల్, థర్, పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ముతో నునన్ పెంతెకొసుత్
కాలము, ఈ వరత్మానములు వారెందుకు పటుట్కోలేదు? వాటిని వారెందుకు
పొందుకోలేకపోయారు?ఎందుకనగావారుసంసక్రత్లు.అవునా?
56 ఆ విధంగా, మరొక విధంగా తీసుకో, “రాజుల వలె అధికారము గలవారు
అయితే రాజులు కారు” వారు వచాచ్రు. శారా? శారా? మీరు
దేని విషయములోనైనా బైబిల్ పదజాలమును గమనించవలసియునన్ది.
అవునా? ఇపుడు గమనించు. ఇది, విడువబడిన అనిన్ మరమ్మైన కారయ్ములు,
నీతిమతవ్మును రిచ్న మరమ్మైన భాగము, శుదీధ్కరణం రిచ్న
మరమ్మైన భాగమును, పరిశుదాధ్తమ్ను రిచ్న మరమ్మైన భాగమును
విడిచిపెటట్బడియునన్వి. మరియు, ఎందుకని, ఎందుకని…హవవ్ యాపిల్
తినన్దా లేక ఆమె దానిమమ్ తినన్దా లేక ఏదైనా తినన్దా? శారా? సరప్ము
యొకక్సంతానమనగాఏంటి?మరియు—మరియు“తండియొకక్,కుమారుని
యొకక్, పరిశుదాధ్తమ్” యొకక్ నామమున బాపిత్సమ్మా లేక “పర్భువైన యేసు”
నామమునబాపిత్సమ్మా,సరేనా?ఓ!వందలకొలదిఆవిషయాలువిపప్బడకుండనే
విడిచిపెటట్బడినవి. శారా.
57 మరియు, అటు తరువాత, ఆఖరి గడియలో ఈ వయ్కిత్ వచిచ్, లేఖనము
తీసుకొనువిషయముబయలుపరచవలయును.అదిసరిగాగురిత్ంచబడుతుంది.
డు. అవునండి. ఇపుడు, అదొక గొపప్ కారయ్ముగా ఉండదు. ఇకక్డ బైబిల్

గర్ంథములో,అదొకపెదద్దిగా,అదికనిప్ంచును.
58 యోహాను అకక్డకు వచిచ్ బాసిత్సమ్మిచుచ్నది, అదెంత గొపప్ కారయ్ముగా
యుండెను! ఇపుడు ఆలోచించు వెనుకనునన్ పర్వకత్లు యెషయా మలాకీ
అతడెపుడు వచుచ్నోవారందరు అతనిన్ రిచ్మాటాల్డారు. అతడు వచిచ్నపుడు,
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కేవలం ఒక ఒంటరివానిగా, పెదద్వానిగా, అవిదాయ్పరునిగా ముఖము నిండుగా
మీసాలు మరియు వెం కలతో కపప్బడిన పురుగు వలె వెం కలు
అతుకొక్నియుండియునాన్డు. మరియు ఒక పెదద్ పాతదైన గొఱెఱ్ చరమ్మును
చు ట్ చుటుట్కొని ఉనాన్డు. చదువులేదు, మనకు తెలిసినంత వరకు అతని
జీవితంలో ఏ ఒకక్ రోజు బడికి వెళళ్లేదు, శారా? ఇకక్డ అరణయ్ము నుండి
అతడువచాచ్డు. పర్సంగ వేదిక ఆహావ్నం లేదు.యొరాద్ను నదిలోఅకక్డ నిలబడి
పర్జలుమారుమనసుస్కొరకుపిలుపుఇచుచ్చుండెను.మీరుఊహించగలరా!
59 బైబిల్ గర్ంథము చెపుత్ంది, “ఆ దినమున సమసత్మును ఎంతో గొపప్గా
యుండును. చివరకు అనిన్ ఉనన్త సథ్లములు పలల్ములగును మరియు
అనిన్ పలల్పు సథ్లములు ఎతుత్చేయబడును” అని. అవునండి. “మరియు కరకు
సథ్లములనిన్యుసమముచేయబడును.”
60 ఎందుకు, వారకక్డ చుట నేను ఊహిసుత్నాన్ను, యోహాను లేక
కీసుత్కు ముందటివాడైన ఈ గొపప్వాడు వచిచ్, ఎడారినంతా తీసుకొని చదును
చేయుననియుమరియుగడిడ్తో చిగిరించునటుల్ చేయును. శారా? ఓ, వారు,
వారికిఈనాడునన్టుల్గాఅంతానిరిమ్ంచుకొందురనినే హిసుత్నాన్ను.
61 అయితే, అదెంతో సాధారణముగాయుండును, చివరకు అపొసత్లులు
అది పోగొటుట్కునాన్రు. వారనాన్రు, “సరే, లేఖనము ఎందుకు చెపుప్చునన్ది,
అటల్యితే…నీవుఅరిప్ంచబడుటకువెళుళ్చునాన్వు? ఏలీయామొదటరావలెనని
లేఖనముఎందుకుచెపుప్చునన్ది?”
62 ఆయన చెపాప్డు, “అతడు ఇది వరకే వచాచ్డు మరియు మీరు అది
ఎరుగకుంటిరి. మరియు మనుషయ్ కుమారుని యెడల, వారు అదే చేశారు.
అయితే, యోహాను,” ఆయన చెపాప్డు, “అతని యెడల ఏమి చేయవలెనని
యుండెనో దానిని చేసిరి. మరియు అతనికి ఏమి చేయబడవలెననియుండెనో
వారుదానినిచేశారు.మరియు”చెపాప్డు, “ఆ విధముగానేమనుషయ్కుమారుడు
శర్మపడవలెను.”
63 ఎందుకని, యేసుకీసుత్ మిపై నునాన్డని సమసత్ దా
జాతియంతటిలో డవ వంతైనా ఎరిగియుండలేదని నే హిసుత్నాన్ను.
లేదు…కొంత ఢభకిత్గలవాడు అకక్డెకక్డోయుండెనని వారు
వినియుండవచుచ్. అయితే వారు దానిని రిచ్ పటిట్ంచుకోలేదు. వారు
ఆలాగు సాగిపోయారు. “ఆయన తన సవ్కీయుల యొదద్కు వచెచ్ను, ఆయన
సవ్కీయులు ఆయనను అంగీకరించలేదు.” అకక్డ నేను నముమ్తునాన్ను…
ఆయనరహసయ్ముగావచుచ్ననిఅదిచెపప్లేదు.
64 అయితే, ఎతత్బడుట ఒక రహసయ్ం. కాబటిట్ అది అంత రహసయ్మైతే, ఆయన
వచిచ్నపుడు, ఎతత్బడుట ఎంతటి రహసయ్ముగా నుండి తెలియబడకుండును.
శారా. అది వారికి తెలియకుండును. నేరుగా వారు చెపాత్రు, “మంచిది,

మనకొక ఎతత్బడుట యుండునని నేననుకునాన్ను. మరియు మి మీద ఈ
తీరుప్ ఏమిటి?” అని.
65 ఆయన చెపాత్డు, “అదెపుప్డో జరిగినది, మీరు దానిని ఎరుగకయునాన్రు”
అని. శారా?అదిఆలాగుండును.రాతివేళదొంగవలెనుండును.



డవముదర్ 11
66 ఒకసారి నేను చదివిన ఒక పుసత్కముమాదిరిగా ఉండును. దాని పేరేంటి?
రోమియో మరియు లియట్, అదేనా లేక మరొకటా? అతడు ఒక నిచెచ్ను
ఇంటిపర్కక్గావేసి, ఏదోవిధంగా…ఎంతోకాలంకిందట.మరియు…రాతి ట
ఆమెనుబయటకుతీసుకొనివెళిళ్పోయెను.
67 ఇపుడు, ఆ విధముగా అది జరుగును. అదిముగియును. వారు ఒక గుంపు
తలను పారలతో పంపి సమాధులను తర్వువ్ట కాదు. బైబిల్ చెపుత్ంది, “నీవు

నీ కనురెపప్ను కొటట్కముందే, మనంమారచ్బడుదుము” అని. రెపప్పాటులో అది
ముగియును.అంతవేగముగా.

“ఎవరోఅదృశయ్మైనారు”అనిచెపాత్రు.
68 మంచిది, నేను ఊహిసుత్నాన్ను. ఈ రోజు పర్పంచమును పరిశోధించిన
యెడల పర్తిరోజు ఐదువందల మంది మి నుండి అదృశయ్మగుచునాన్రు.
శారా.దానిని రిచ్వారికేమితెలియదు.వారుఆలాగుఅదృశయ్మౌతారు.
సరే.ఆఎతత్బడుటలోచాలామందిఎతత్బడరు.

69 నేను మిముమ్లను భయపెటుట్ట లేదు. మరియు నేను—మరియు అది ఆ
విధముగానని నేను—నేను—నేను అనుకొనుటలేదు. అయితే, ఆయన ఏమి
చెపాప్డోఅదిచెపాప్లనికోరుచునాన్ను. నీకై నీవుతెలుసు. “నోవహుదినములలో
ఉనన్టుల్గాఎనిమిదిఆతమ్లురకిష్ంచబడాడ్రు.నీటిదావ్రాలోకమంతటిలోఎనిమిది
ఆతమ్లురకిష్ంపబడియుండిరి.”
70 సరే, నీవు చెపాత్వు, “ఓ, మై! నేను పర్యతన్ం చేయనవసరం లేదు” అని.
నీకుండవలసినవిశావ్సము,నీకుండలేదనిఅది పుతుంది.
71 వెళుళ్వారు—ఒకరైనయెడల, అది నేనైయుండెదను. ఆమేన్. ఎందుకనగా
నేను నముమ్చునాన్ను. శారా? ఆ విధముగా నీవది నమమ్వలసియునన్ది.
శారా, “అది నేనే”. నిశచ్యం కలిగియుండు. ఆయన వచుచ్నపుడు

ఆయన ననున్ తీసికొనబోతునాన్డు అది నేనెరుగుదును అనునంతటిగా
ఆయనకు సమీపముగా నేనుండగోరుదును. నేనది నముమ్తాను. అవును.
కనుక…పర్తి యొకక్రు అది పోగొటుట్కునన్టల్యితే, ఆయన కృపను బటిట్
నేనకక్డ యుండబోతునాన్ను. కారణం అది ఆయన వాగాద్నము చేశాడు.
మరియు నేను—నేనకక్డ ఉందునని నేనెరుగుదును. కారణం, ఆయన
అబదధ్మాడడు. మరియు నా పాణం, జీవము, సాకష్మిసుత్నన్వని నాకు తెలుసు.
ఆయన వచుచ్చునన్టుల్గా, ఆయనకై పర్తి దినము జీవించ పర్యతిన్సాత్ను.
నేను—నేను ఆ వయ్కిత్నౌతాను. ఆ విధంగా నీవు భావించవలెను. “వారు
ఎనిమిది మందేయైనటల్యితే, ఆ ఎనిమిదిలో నేనొకడను; ఐదువందల మంది
వెళుళ్చునన్టల్యితే, ఆ ఐదువందల మందిలో నేను ఒకడను. నాకు ఇతరులను
రిచ్ తెలియదు. అయితే ఆ ఐదు వందలమందిలో నేనొకడను.” శారా? ఆ

విధంగానీవుగురుత్ంచుకొనవలయును.అవునా?
72 ఆ విధంగా నీవుగురుత్ంచుకోనటల్యితే, నీ విశావ్సములోఒకలోపమునన్ది.
శారా? ఆలాగైతే ఇంకా నీవు రకిష్ంచబడాడ్వని నీకు నిశచ్యత లేదు. దానిని
రిచ్ నీవుఊహిసుత్నాన్వు.అలాచేయవదుద్. సరే.
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73 మనమింకాఈముదర్లోకివెళళ్లేదు.అవునా?సరే, నేనుకోరుతునాన్నుపర్తి
రాతి…మీసమయానిన్తీసుకుంటునాన్నేమోననిమీరుఅనుకుంటునాన్రేమోనని
నాకుతెలియదు.కొంచెంముందుగానేమనంవెళాత్ము.అధికమైన…
74 ఈముదర్లు బయలు పడుటలో గురుత్ంచుకోండి. అది కేవలం ఒక వచనం
మాతర్మే. మొదటిగా దానిని రిచ్ పర్కటించుట, 2వ వచనం…అనేకములైన
వాయ్ఖాయ్నాలుమొదలైనవి, వాటిని రిచ్ చదివితిని లేకవారియొకక్ తలంపులను
చదివితిని. వారందరు నమిమ్న విధముగానే నేను నమిమ్తిని. ఆ మొదటి
గుఱఱ్పు రౌతు ఆరంభ సంఘమని నమిమ్యుంటిని. అయితే పరిశుదాధ్తమ్ అది
బయలుపరచినపుడు,అదిఖచిచ్తంగావిరోధము.కాబటిట్అదేంటో పబడినది.
తరువాతనేనుపర్యతిన్ంచాను.
75 ఇపుడు, ఇదినాకైతే, ఇదిచాలాపవితర్మైనది. ఆ కారణం చేత, ఈ పర్శన్లకు
నేను జవాబిసాత్ను. మనమిది ఎరగవలసియునన్ది, టేపుల మీద డా పర్తి
యొకక్రు ఎరగవలసియునన్ది. ఇపుడు వారు తెలుసుకుంటారు. శారా?
రాతియందునేనుకొదిద్సేపు పర్జలు అరథ్ం చేసుకొనుటకై గతరాతిదానిని రిచ్
మాటాల్డుటకుపర్యతిన్ంచాను.
76 తొందరపడటం, తోసుకొని రావటం, మీరది చేయ డదు. శారా?
అయితే ఆ విధముగా చేసినపుడు, అది మానవ మా లం. ఇకక్డ—
వేడిగానునన్ది.మరియుమీరు—మీరుఅలసియునాన్రు.
77 అయితేమీరు, చాలాచాలామంచివారు. ఈ మందిరంలో, ఈ టములో
పర్జలుచకక్గాయుండుటనేను సుత్నాన్ను.మరియునెమమ్దిగా రుచ్ండుట,
తలుల్లు,పిలల్లుఏడిచ్నపుడువారినితీసుకొనుట,పర్తీదిబాగునన్ది.
78 అయితే, ఈ వాకయ్ములు చెపుప్టకు, నాకు బయలుపరచబడినది చెపుప్టకు
ఆతమ్ నా మీదికి వచుచ్ అభిషేకము నేను భావించు వరకు దాని రావ్పరాలు
చెపుప్టకు నేను పర్యతిన్సాత్ను. అటు తరువాత ఒక చోట, ఇకక్డ నేనేదైనా తపుప్
చేసిన యెడల, పర్జలందరి యెదుట ఆయన నా తపుప్ సరిచేయును. నేను—
నేను దానిని ఆశించుచునాన్ను. అది—అది…నేనది సరిగాయుండవలెనని
ఆశించుచునాన్ను.మీరుఊహించినది తీసుకోనవసరం లేదు. ఒకటి సరియైనది
ఉనన్ది. మరియు—అది మనకు కావలసియునన్ది. ఏది సరియైనదో అది
మనకిచుచ్దేవుడుకావలసియునన్ది.
79 కాబటిట్, మనమిపుడు ఈ సావ్రీ చేయువారిని తీసుకునాన్ము. వారు
వచుచ్చుండగా…మొదటి గుఱఱ్ం, ఇపుడు మనము గర్హిసుత్నాన్ము. బయలు
వెళిళ్న అంతయ్కీసుత్యని. గత రాతి మనం శాము, అంతయ్కీసుత్గా వెళిళ్న అదే
వయ్కిత్, ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ంగా వెళిళ్యుండగా, ఖడగ్ముతోసావ్రీ చేయుచు, పర్జలను
చంపుచువెళిళ్నటుల్గామనంకనుగొనాన్ము.
80 ఇపుడు, ఇపుడు, ఎలల్పుప్డు డా పర్కృతి సంబంధమైనది, ఆతమ్
సంబంధమైనది ఉంటుంది. మరియు సంఘము కొరకు, ఈ ముదర్ను
విపప్బడుటకుకొంచెముముందుగా,నేనుపోలాచ్లనికోరుచునాన్ను.
81 ఆయననాకిచిచ్నది,ఇకక్డనేనువాసుకునాన్ను.ఇకక్డచాలాలేఖనాలునన్వి.
దానిని రిచ్ఏడుఎనిమిదిపుటలు,నేను సుత్ండగా.
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82 గమనించుడి! సంఘానిన్ రిచ్న ఒక పోలిక ఇవావ్లని. మరియు మీరు
చుటకువిశదముగాయుండగోరుచునాన్ను.అవునా?

83 ఇపుడు, ఏదెను తోటలో పర్కృతి సంబంధమైన పెండిల్ కుమారెత్యునన్ది.
గతరాతి జఞ్పిత్ంచుకోండి? పర్కృతి సంబంధమైనపెండిల్ కుమారెత్, ఆదాముయొకక్
పేయసి. ఇంకా భారయ్ కాలేదు. ఎందుకనగా భారయ్గా ఆమెను అతడు ఇంకా
ముటట్లేదు.
84 ఏ విధముగా మరియయోసేపు భారయ్ ఆయెనో ఆలాగు. అయితే ఆమెను,
అతడుముటట్లేదు. “ఆమెగరభ్వతియాయెను.”గమనిసుత్నాన్రా?
85 ఇపుడు, ఆదాము తన భారయ్ను ముటట్క మునుపు, ఈమె అతనికి కేవలం
పెండిల్ కుమారెత్గాయుండెను. సరే. మనం సుత్నాన్ము, దేవుడు…ఆమె
ఏదెను తోటలో పడిపోయినది. కారణం ఆమె దేవుని వాకయ్ము పటుట్కొనుటలో
విఫలమైంది.
86 సాతాను వారి మధయ్కు విడిచిపెటట్బడునని ఆయనకు తెలుసు. కాబటిట్
ఆయన వారికి దాగుకొనియుండుటకు ఒక—ఒక సథ్లానిన్ ఇచాచ్డు;
భదర్ంగాయుండుటకు. సరే, దేవుని కంటె భదర్ంగా యుండే సథ్లము
ఎవరికి తెలియును, ఆయన తన సవ్ంత బిడడ్లను జాగర్త వహించుటకు
పర్యతిన్సుత్ండగా?
87 నేనునాచినన్ జోసఫ్నుజాగతర్ తీసికోవాలని ఆశిసేత్, సరే పర్తి విషయంలో
సహోదరుడా…దానిమీదఅతని బర్తుకుఆధారపడియుంటుంది. ఎందుకని…
నేను దానిని చేయగలను. సరే, అతనిని కాపాడుటకు నలభై-అడుగుల కాంకీట్
తో కటిట్న గోడ చాలనన్ , ఇంకా రకష్ణ కలిప్ంచుటకై నేను తొంభై అడుగుల
కాంకీట్గోడకటుట్టకుపర్యతిన్సాత్ను.
88 నా చినన్ బాలుని రిచ్ నేను ఆలోచన చేసేత్, (అతని భౌతిక జీవితం
పోతుందని, బిడడ్ రకిష్ంపబడతాడని నేను నముమ్తునాన్ను,) నితయ్ముగా
నశించిపోయే ఆయన బిడడ్ను రిచ్, దేవుడు ఎంతగా శర్దధ్ వహించును!
అతని వెనుకాల ఆయన ఏమి ఉంచుతాడు? ఆయన సవ్ంత వాకయ్ము వెనుక
అతనిని ఉంచుతాడు. ఆయన వాకయ్ములో నీవునన్ంత కాలము, నీవు కేష్మంగా
ఉంటావు. “మీరు నాయందు నిలిచియునన్టెల్తే, నా మాటలు మీయందు
నిలచియునన్టల్యితే,మీకేమికావలెనోఅడుగుడి.”అదిఅదే,వాకయ్ము.
89 కనుక, హవవ్ ఏదెనులో విహరిసుత్ంది. ఎంతో నా కు వయ్కిత్యైన సరప్ము
యొదద్కు ఆమె పరుగెతుత్కొని వెళిళ్నది. మరియు ఆమె—మరియు…ఇపుడు,
అతడు ఇంకొక పర్కక్న ఉనాన్డు. దేవుడు, దీనతవ్ంలో పనిచేయును, నివాసము
చేయుచునాన్డు. మరోమారగ్ములేదు. శారా? దీనురాలైన ఆ చినన్ సీత్ అకక్డ
నడుసుత్ంది. సాతాను నా కైన వయ్కిత్గా జాఞ్నముతో అకక్డకు వచాచ్డు. అతడు
పర్ణాళికనుఅముమ్టకుకోరుచునాన్డు.ఉనన్ంతకాలము…
90 సాతానుఎంతగాచు ట్ఉనన్పప్టికిఆమెఈవాకయ్మునకువెనుకనునన్ంత
కాలము, ఆమె కేష్మమే [సహోదరుడు బానాహ్ం తన బైబిల్ ను తటెట్ను—
సంపా.]సరేనా?కాబటిట్సాతానుఏమైనాచేయనిముమ్;వాకయ్ముతోనేనీవుఉండు,
కొంచమైన వయ్తాయ్సముండదు.
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“నీవెందుకుజబుబ్తోఉనాన్వు”అనిఅతడుఅడిగితే.
“ఆయనపొందినదెబబ్లచేతనేనుసవ్సథ్తనొందితిని.”
“సరే, నీవుచనిపోబోవుచునాన్వు.”
“ఆయనననున్తిరిగిలేపును.ఆయనఅదివాగాద్నంచేశాడు.”

91 శారా?వాకయ్ంవెనుకనిలబడు.అంతే. కీసుత్, ఆయనకుఆయనవాకయ్ము
వెనుక దాగియుండును. “ఈలాగు వాయబడియునన్ది.” శారా? వాకయ్ము
వెనుకనిలబడు.
92 అయితే,హవవ్, ఒకవిధంగాదిగజారినది,అయితేఆమెఅంతాదిగజారలేదు.
ఆమె ఒక చినన్మాటనుమాతర్మేజారవిడిచినది. ఆమె అది చేయాలనేసాతాను
కోరినది. తరక్ము దావ్రా దేవుని వాగాద్నము చాటు నుండి ఆమెను బయటకు
రపిప్ంచాడుఅతడు.

దేవునివాకయ్మునుఎనన్డుతరిక్ంచవదుద్.అదినముమ్!అవును?
93 కాబటిట్, ఆమె అకక్డ నుండి బయటకు వచిచ్నది. ఆదాము ఆమెను ఒక
భారయ్గా డక మునుపు, ఆమె సాతాను దావ్రా ముందుగా చెరపబడినది.
ఆమె…
94 మీరు గమనించారా? కీసుత్, అదే విషయం చేశాడు, ఖచిచ్తం. ఇపుడు,
విమోచించుటకు, మొదటిగా దేవుడు అకక్డయుండ వలసియుండెను, మీరు
గమనించారా? మరియ ఆమె యోసేపు యొదద్కు రాక మునుపు పరిశుదాధ్తమ్
ఆమెనుకముమ్కొనెను.ఆమేన్. శారా?అకక్డనుండివిమోచకుడువచాచ్డు.
95 ఇపుడు, గమనించు. పర్కృతి సంబంధియైన సీత్ పడిపోయినది.
విమోచింపబడుటకు దేవుడు ఆమె కొరకు మారగ్మును చే రెచ్ను. ఆమె
పడిపోయినపప్టికిఆయనమారగ్మునుసమ రెచ్ను.
96 ఆమె భరత్, ఆమె పెండిల్కాక ముందు పడిపోయిన మొదటి పెండిల్ కుమారెత్
అది. వాకయ్ముతో నిలచియుండుటకు బదులు తరక్ వితరక్ము దావ్రా ఆమె
పడిపోయినది. ఆమె పడిపోయినది. ఆమె మరణానికి పడిపోయినది. నితయ్
ఎడబాటు, ఆమెతో పాటు తన భరత్ను, మి మీదనునన్ సమసత్మును
పడిపోజేసెను.ఆమెపడిపోయినది.
97 ఇపుడు, దేవుడు, కనికర సంపనున్డుగాయుండి, ఆ సీత్ని విమోచించుటకు
మారగ్మును ఏరప్రచెను. ఇపుడు ఆమెకు వాగాద్నము చేశాడు. భవిషయ్తుత్లో
ఒక సమయాన నిజమైన వాకయ్ము తిరిగి ఆమె యొదద్కు వచుచ్నని ఆమెకు
వాగాద్నము చేశాడు. నిజమైన వాకయ్ము ఆమెకు తెలియజేయబడును. ఇపుడు
జాఞ్పకముంచుకొనుడి. ఎందుకనగా సీత్ దావ్రా కీసుత్ వచుచ్నని ఆయన వాగాద్నం
చేశాడు.
98 మరియు కీసుత్ వాకయ్మైయునాన్డు. పరిశుదధ్ యోహాను 1, “ఆదియందు
వాకయ్ముండెను,వాకయ్ముదేవునియొదద్యుండెను,వాకయ్ముదేవుడైయుండెను.
మరియువాకయ్ము శరీరధారియాయెను,” శారా, “మన మధయ్ నివసించెను.”
దేవుడుశరీరధారిగామనమధయ్నివసించెను.ఆయనవాకయ్మైయుండెను.
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99 వాకయ్ముకాకమునుపుఅదియొకతలంపు,ఒకతలంపుసృజింపబడవలెను,
సరే.కాబటిట్, దేవునియొకక్తలంపులువాకయ్మువలన,అవిపలకబడినపుడుసృషిట్
ఆయెను. ఒక తలంపుగా—ఆయన నీకు ఇచుచ్నపుడు, ఆయన తలంపు, అది
నీకుబయలుపరచబడును,అటుతరువాతనీవుఅదిమాటాల్డువరకుఅదిఇంకా
ఒకతలంపుయైయుంటుంది.ఆకారణంచేత…
100 మోషే పారిథ్ంచుటకు వెళాళ్డు. ఆ అగిన్ సత్ంభము అతని చుటుట్నునన్ది.
ఆయన అనాన్డు, “వెళిళ్, నీ యొకక్ కరర్ను రుప్ దిశగా పి ‘ఈగలను’
పిలువు.”
101 అకక్డ ఈగలు లేవు. అయితే అతడు వెళిళ్, కరర్ను చాపి, మరియుచెపాప్డు,
“ఈగలు కలుగును గాక.” ఈగలు లేవు. వెనుకకు వెళాళ్డు. అయితే, మాటలు,
దేవుని యొకక్ తలంపు, ముందుగనే పలుకబడింది, అది యొక మాట, అది
నెరవేరవలసియునన్ది.
102 యేసుచెపిప్నది మీరు చుటలేదా? “ఈ కొండతోమీరు చెపిప్నయెడల;
నేను అది చెపుప్ట వలన కాదు. కాని ‘కదలి పొమమ్ని’ ఈ కొండతో మీరు
చెపిప్నయెడల.”
103 మోషే కాలంలో నేననుకుంటాను. మొదటిగా పెదద్ పాత పచచ్ ఈగ జుం
అం ఎగిరి వచిచ్నది. కొదిద్ సేపైన తరువాత గజానికి ఐదు పౌనుల్ వచిచ్నవి.
శారా? అవి ఎకక్డనుండి వచిచ్నవి? ఆయన…దేవుడువాటిని సృషిట్ంచాడు.

ఏలాగోనీవు చుటలేదా…
104 దేవుడు, ఆయన అనుకుంటే దోమలతో ఈ రాతి లోకమును నాశనం
చేయగలడు. సరే. ఆయన దోమలను చం ని ఎతుత్ వరకు పోగుచేయగలడు.
ఆయనచేయవలసినఒకేయొకవిషయం, “చం నివరకుదోమలువచుచ్గాక”
అని చెపుప్టయే. పలికిన పర్కారము అవి చేరుకొనును. ఏలాటి రసాయనాలు
లేక మరేమిలేదు. అవి ఆలాగే పెరుగుచుండును, పెరుగుచుండును,
పెరుగుచుండును.అవునా?
105 ఆయనఅనుకునన్దిఆయనచేయగలడు,ఆయనదేవుడు,సృషిట్ కరత్. ఆయన
చేయగలిగినదియొకటేఅలాఅదిమాటాల్డుట [సహోదరుడుబానాహ్ం తన వేలిని
ఒకసారి విరచియునాన్డు—సంపా.] అవునది నిజం. ఆయన సృషిట్ కరత్. ఆయన
ఎంత ఘనుడో మనం గర్హించగలిగితే. శారా? ఆయన కోరినది ఆయన
చేయగలడు.
106 ఆయన అకక్డ రొచ్ని పర్జల వైపు చును. ఈ చినన్ విదాయ్వంతులు
తెలివిగల పర్జలు “దేవుడు లేడు,” మరియు—మరియు సమసత్ము చేసాత్రు.
ఊ !ఎందుకనితిరిగిబాబేలులోఉనన్టుల్గా,మరలాబాబేలువలె.
107 ఇపుడు మనం సుత్నాన్ము దేవుడు హవవ్తో చెపుప్ట, “చాలా కాలమైన
తరువాత వాకయ్ము తిరిగి నీ యొదద్కు వచుచ్ను.” ఇపుడు, ఆమె ఏలాగు
పడిపోయినది? అది చెపుప్టకు నా తరగతిని నేను కోరుచునాన్ను. దేని నుండి
ఆమె పడిపోయినది? హవవ్ దేని నుండి పడిపోయినది? వాకయ్ము నుండి. అది
సరియేనా? [సమాజము “వాకయ్ము” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] వాకయ్ము.
తిరిగి వాకయ్ము వైపునకు ఆమె విమోచించబడుటకు ఆయన మారగ్మును
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చే రుచ్నని దేవుడు చెపాప్డు. సరే. చాలాకాలమైన తరువాతవాకయ్ము ఆమెకు
తెలియబడును. సరే. ఒక ఉదేద్శము కొరకై వాకయ్ము వచుచ్ను. నేను చెపుప్నది
గటిట్గాపటుట్కొనుడి. ఒకఉదేద్శముకొరకువాకయ్ముఆమెయొదద్కువచుచ్ను,అది
విమోచనకొరకు. సరే.
108 అయితే, అపప్టి వరకు ఆమె యొక పర్తాయ్మాన్యము కలిగియుండెను
అసలైన వాకయ్ము వచుచ్ వరకు అది పని చేయును. ఇపుడు మీరు—మీరు
సప్షట్ముగా అరథ్ం చేసుకునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.]
శారా? తిరిగి వాకయ్ము ఆమెయొదద్కు వచుచ్నని ఆయన ఆమెతో చెపాప్డు.

అయితే, ఆ సమయం వచుచ్ వరకు ఆమెకు ఆయన పర్తాయ్మాన్యం ఇచాచ్డు.
కనుక, ఆ రకత్మునకు పర్తాయ్మాన్యముగా చేయుటకు ఆయన ఆమెకు ఒక
అరప్ణనుఇచాచ్డు.
109 ఇపుడు, ఎదుద్లు, గొఱెఱ్లు, మేకలుమొదలగు వాటి రకత్ము, ఆమె పాపము
తీసివేయలేదు. అవునా? అది కేవలం ఆమె పాపమును కపిప్వేయును. అది
దానిని ఎంతమాతర్ము తీసివేయదు. అది దానిని కపుప్ను. ఎందుకనగా, అది
జంతువుయొకక్ రకత్ము. మరియుజంతువుయొకక్ రకత్ములో జంతువుపాణం
యుంటుంది. అసలైనది వచుచ్ వరకు అది పర్తాయ్మాన్యము…ఇపుడుమీకోటుల్
ధరించుకొనుడి.
110 మానవులు కలిగియునన్టుల్గా నిజమైన మానవ రకత్ము (దేవుడు); లైంగిక
సంబంధంలేకుండాదేవుడుశరీరధారియై,కనయ్కజనమ్దావ్రాఅదిఉతప్తిత్చేసెను.
దేవునియొకక్ వాకయ్ము, వాగాద్నము రకత్ముగా మారెను. రకష్కుడైన యేసుకీసుత్
అనువయ్కిత్లోఅవతారమెతెత్ను. “కోడెలయొకక్మేకలయొకక్రకత్ము…”
111 అయితే ఇపుడు ఆగు. ఇకక్డ దేవుడు వాగాద్నము చేశాడు, “ఆమె యొకక్
సంతానముసరప్ముయొకక్తలనుచితకకొటుట్ను” అనిదేవుడుఇకక్డవాగాద్నం
చేశాడు. ఇపుడు, ఆమె యొకక్ సంతానము ఆదాము నుండి వచిచ్నదైతే, లేక
సరప్మునుండివచిచ్నటల్యితే,అదిఇంకాపాపయుకత్మైనసంతానము.
112 ఆ కారణం చేతయోహాను ఏడాచ్డు. ఏ మనుషుయ్డు లేడు. ఎందుకనగా…
పర్తి యొకక్రు అగాధము యొకక్ ఆవలివైపే యుండిరి. అయితే, వాసత్వమైన
అవతారమెతిత్న ఆయన రకత్ము వచిచ్నపుడు, ఈ పర్తాయ్మాన్యముగా నునన్
జంతువుయొకక్ రకత్ము గతించిపోవుకాలముయొకటిరానునన్ది. దేవుడు రకత్
మాంసములుగా మారాడు. ఆయన ఆలాగని బైబిల్ చెపుత్ంది. మొదటి తిమోతి
3:16, “నిరాకేష్పముగాదైవభకిత్ని రిచ్న మరమ్ముగొపప్దైయునన్ది: ఏలయనగా
దేవుడుసశరీరుడుగాపర్తయ్కష్మాయెను.” అవునది నిజం. కనయ్క దావ్రా జనిమ్ంచిన
జనమ్ ఇదిచేసినది.
113 ఇపుడు, గొఱెఱ్ల యొకక్ మేకల యొకక్ రకత్ము పాపమును కపిప్ వేసినది.
అయితే,అదిదానినిపరిహరింపలేదు.ఎందుకనగాఅదిజంతువుయొకక్రకత్ము.
అయితేపర్తాయ్మాన్యముగానునన్ంతకాలంఅదిపరవాలేదు.
114 వారు, నిశచ్యంగా పర్తాయ్మాన్యమునకు అలవాటు పడి వారు దానిని
కొనసాగించిరి.
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115 మరియు,యేసుకీసుత్లో నిజమైన వాగాద్న వాకయ్ము పర్తయ్కష్మైనపుడు గొపప్
సృషిట్ కరత్యైన దేవుని కుమారునిగా ఆయనరుజువు చేయబడాడ్డు, జీవము గల
దేవునివాకయ్మగుటదావ్రామనకుతానురుజువుచేయబడాడ్డు. య్మై. ఆయన
అనిఆయనరుజువుచేసుకునాన్డు.ఆయనపలుకుచేతవిషయాలనుఉనికిలోకి
తేగలిగెను.
116 ఏ మానవుడు గాని లేక—లేక లోకములో ఏదైనను గాని అది చేయలేదు.
మి మీద ఏది అది సృజించలేదు. దేవుడు తపప్. దయయ్ము సృషిట్ంచలేదు.

సృజించబడిన దానిని అతడు తారుమారు చేయును. అయితే అతడు
సృషిట్ంచలేడు. పాపము, నీతి తారుమారౌట, నా భావమేదో మీకు తెలుసా,
అబదధ్మనగా ఏంటి? అది సతాయ్నిన్ తలకిందులు చేయుట. శారా?
వయ్భిచారమనగా ఏంటి? నిజమైన చటట్బదధ్మైన కారయ్మును తారుమారు
చేయుట.పాపముయొకక్ పర్తీది, పాపమనగా సతయ్మునుతారుమారుచేయుట.
ఇపుడుఅతడుసృషిట్ంచలేడు.
117 అయితే, కీసుత్ వచిచ్ ఆయన సృషిట్కరత్యని రుజువు చేశాడు, వాగాద్నము
చేయబడిన రకత్మునన్ది. మీరది చదవాలనుకుంటె, మీరు…ఒక నిమిషములో
మనమది తిపుప్దాము. దీని మీద మనం సమయం తీసికోబోతునాన్ం. ఏలాగైనా
ఈరాతినేను…
118 అది ననున్ భయపెడుతుంది. పర్తి యొకక్రు ఇండల్కు
వెళాళ్లనుకుంటునాన్రు, అవునా, కాబటిట్ [సభ “లేదు” అని చెపిప్నది.—సంపా.]
ఇపుడు,అపొసత్లులకారయ్ములు2తీదాద్ం.వందనాలు.మరియు…
119 అపొసత్లుల కారయ్ములు 2 మరి ఇది సరియైనదో కాదో దాద్ం. ఆయన
దేవుడని తాను ని పించుకునన్ది. సరే. అపొసత్లుల కారయ్ములు 2 తీయుడి.
ఇకక్డ22వచనంతీదాద్ం.పెంతెకొసుత్దినానపేతురుమాటాల్డుచునాన్డు.

ఇశాయేలువారలారా, ఈమాటలు వినుడి. దేవుడు నజరేయుడగు
యేసు చేత అదుభ్తములు…మహాతాక్రయ్ములను చక కియలను
మీమధయ్నుచేయించి…ఆయననుతనవలనమెపుప్పొందినవానిగా
మీకుకనబరచెను. ఇదిమీరే…యెరుగుదురు:

120 “ఒకమనిషిని పించబడుటచేదేవుడుమీమధయ్నుండెననుటకురుజువు.”
ఆయన చేసిన కారయ్ములు దావ్రానే ఆయన ఎవరో ని పించబడెను. ఇకక్డ
పేతురుసన్హెడిన్సభఎదుటనిలబడి,వారితోచెపుప్చునాన్డు.
121 అదే విషయం నీకొదేముకు తెలుసు. అతడు చెపాప్డు, “రబీబ్, నీవు దేవుని
యొదద్ నుండి వచిచ్న బోధకుడవనిమేమందరముఎరుగుదుము, ’ఎందుకనగా,
’అతడు దేవుని యొదద్ నుండి వచిచ్నటల్యితేనే గాని ఎవరును ఈ సంగతులు
చేయరు.” శారా?అదివారికితెలుసు,అయితేఎందుకు?
122 ఇపుడు గమనించండి, ఇపుడు, ఇది హవవ్కు వాగాద్నం చేయబడినది.
అయితే…ఆ పెండిల్ కుమారెత్ వచిచ్నపుడు, నిజమైన వాకయ్ము ఆమె యొదద్కు
వచిచ్నపుడు నిరాకరించెను. కాబటిట్ హెబీ పెండిల్ కుమారెత్ గురిత్ంచుటకు
నిరాకరించెను. ఎందుకనగా ఆమె దేవునియొకక్ పెండిల్ కుమారెత్యైయుండెను.
విడాకులిచిచ్ఆయనఆమెనువదిలిపెటెట్ను.అవునా?ఆమె,దేవునిపెండిల్కుమారెత్.
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123 నీవు చెపాత్వు “సరే, వారికింకా వివాహము కాలేదు” అని. అవును. అయితే
యోసేపుమరియను…మరియనువేరుగావిడనాడవలెననికోరాడు. శారా?
అతడుఆమెతోపర్థానముచేసికొనాన్డు.
124 మరియు ఆయన వచిచ్నపుడు, ఆయన వాగాద్నము చేసిన వాకయ్ము
వివాహముచేసికొనుటకువచెచ్ను. ఆమెపర్తాయ్మాన్యములతోఎంతగానోఆమె
చుటట్బడియుండుట ఆయన కనుగొనెను. నిజముగా వాగాద్నము చేయబడిన
వాకయ్మైనకీసుత్నుఆమెతీసికోలేదు.
125 బహుశా, మీరది అరథ్ం చేసికోలేకపోవచుచ్. ఇపుడు మరలా దానిలోనికి
వెళళ్నివవ్ండి.మీరిదితెలుసుకోవాలనిఆశిసుత్నాన్ను.అవును.
126 ఒక విమోచకుని పొందుకోబోవుచునన్దని ఆమెకు వాగాద్నము
చేయబడెను. (పెండిల్ కుమారెత్, హవవ్) ఆమె విమోచకుడు వాకయ్మైయుండును.
వాకయ్ము శరీరధారియై వచిచ్నపుడు, ఆమె దానిని తిరసక్రించెను.
ఆమెకు పర్తాయ్మాన్యము ఇవవ్బడెను. ఇపుడు ఆ “పర్తాయ్మాన్యమును”
పటుట్కొనండి. విమోచకుడు వచుచ్వరకు పర్తాయ్మాన్యములు ఇవవ్బడెను.
మరియు విమోచకుడు వచిచ్నపుడు నిజమైన వాకయ్మును తిరసక్రించి,
పర్తాయ్మాన్యమునుకొనసాగించుటకుకోరెను శారా? అది? [సభ “ఆమేన్”
అనిచెపిప్నది.—సంపా.]అదీహెబీపెండిల్కుమారెత్.
127 ఆలాగే ఆయన; రెండవ హవవ్ దావ్రా, పెండిల్ కుమారెత్, ఆతీమ్యులందరికి.
శారా? హవవ్ అనగా “అందరికి తలిల్” అనగా…“సజీవులందరికి.” హవవ్,

“జీవించువారందరికితలిల్.”
128 హెబీ పెండిల్ కుమారెత్యొదద్కు ఆయన వచిచ్నపుడు, ఆమె సమసత్ జీవులకు
తలిల్, అయితేఅదిఆమెనిరాకరించినది.
129 దేవునివాకయ్మునకువయ్తిరేకముగాసాతానుయొకక్వాగావ్దమునువినుట
వలన పర్కృతి సంబంధమైన హవవ్ ఏదెనులో పడిపోయినది. ఆ విధంగా ఆమె
పడిపోయింది.సరేనండి.ఆమెపడిపోయినదికారణంఆమెఅదిచేసినది.
130 ఆతమ్ సంబంధమైన హవవ్, ఇపుడు, అది సంఘము, కీసుత్ యొకక్ పెండిల్
కుమారెత్. ఆమె పడిపోయినది. ఏదెనులో కాదు. అయితే రోమ్ లో. శారా.
ఆ పెంతెకొసుత్ సంఘమును నైసియా సభలో నిరాకరించినపుడు, నైసియాలోకి
వెళిళ్, వాకయ్మును పటుట్కొనుటకు బదులురోమ్ తరక్మును వినుట వలన, ఆమె
పడిపోయింది. ఆమెచుటుట్ వునన్ సమసత్ముఆమెతోచనిపోయినది. ఏ విధంగా
పర్కృతి సంబంధియైన హవవ్ పడిపోయినదో ఆలాగే ఆతమ్ సంబంధమైన హవవ్
పడిపోయినది. దేవునిపెండిల్ కుమారెత్ పడిపోయినది—తోటలోపడిపోయినది;
కీసుత్పెండిల్కుమారెత్రోమ్లోపడిపోయినది. శారా.
131 గమనించుడి. దేవుని వాకయ్మునకు వయ్తిరికత్మైన అదే కారణం చేత,
ఆమె సదుగ్ణ హకుక్లను డా సాతాను యొదద్ కోలోప్యినది. ఈ ముదర్లు
విపిప్నపుడు, అది సాతానని మనం కనుగొనుచునాన్ము. మరియు ఇంకను
సాతానుయైయునన్ది. బైబిలు చెపుత్నన్ది, అది సాతానుయొకక్ సింహాసనమని.
మరియు ఏ విధముగాహవవ్ తన—తన సదుగ్ణ హకుక్లనుపోగొటుట్కునన్దో,
మరియు ఏదెను తోటలో వాటిని సాతానుకు ఇచిచ్నదో; సంఘము కీసుత్
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యొకక్ పెండిల్ కుమారెత్ వారి యొకక్ సిదాధ్ంతములకు, తరక్ములకు బైబిల్ ను
పోగొటుట్కునన్పుడురోమ్లోఅదే పని చేసినది. ఏలాటిపోలికో డండి. [సభ
“ఆమేన్”అనిచెపిప్నది.—సంపా.]
132 మీరు, పోలికలను సరిగా నడిపించిన యెడల మీరు సరియైనది
పొందుకోగలుగుతారు. నా చేయి ఇలా కనిప్సేత్…ననున్ నేనుగా ఎనన్డు నేను
చుకొనని యెడల, నా నీడ వచుచ్ట నేను సాత్ను. నేనెలాగునాన్నో

నేను తెలుసుకుంటాను. అవునా? అయితే అది మారగ్ము. ఏమి వసుత్ందో
నీవు డాలనుకుంటె ఏమైయుండెనో డు. “ఎటల్నగా…పాతవనీన్ డా
రాబోవుచునన్వాటిఛాయలు”యనిబైబిల్గర్ంథముచెపుప్చునన్ది.మంచిది.
133 ఏలయనగా, నీతియుకత్మైన వాకయ్మును, దేవుని వాకయ్మును ఆమె
కోలోప్యినది. బైబిల్ ను అముమ్కొని, సంఘము ఏది కోరితే దానినిమారచ్వచుచ్
అని చెపుప్ మనుషుయ్ని ఆమె అకక్డ ఏరప్రచినది. మరియుదానినివారుచేశారు.
మరియు కీసుత్ యొకక్ పెండిల్ కుమారెత్, పెంతెకొసుత్ పెండిల్ కుమారెత్ హవవ్ తన
సదుగ్ణానిన్ ఏదెను తోటలో సాతానుకు అమిమ్నటుల్ తన సదుగ్ణానిన్ నైసియాలో
అమిమ్నది. ఖచిచ్తం. సరే.
134 దేవుడు వాగాద్నం చేశాడు. ఆమె అది చేయునని ఎరిగి, ఆ సంఘానికి, ఈ
పెంతెకొసుత్సంఘానికి,హవవ్కుఆయనచేసినటుల్,దేవుడువాగాద్నముచేశాడు.
135 పెంతెకొసుత్ సంఘము, ఆమె తన జనమ్ హకుక్లను,ముందు…ఆమె అకక్డ
వదలిపెటిట్నపుడు జనమ్ హకుక్లను అమిమ్నదని మీరు నముమ్తునాన్రా? మీరు
నముమ్తునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] ఆమె, నిజంగా
చేసినది. ఆలాటపుడు, ఈ బైబిల్ మీద ఆధారపడకుండ ఒక సిదాధ్ంతము వలన
పర్యోజనమేటి? అపొసత్లుల సిదాధ్ంతం లేక దానిని రిచ్న ఒక మాటయైనను
బైబిల్ గర్ంథములో ఉనన్దో ఒకరు నాకు పించవలెనని నేను మిముమ్లను
కోరుచునాన్ను.అదికథోలిక్సిదాధ్ంతము,అపొసత్లులసిదాధ్ంతంకాదు.
136 అపొసత్లుల కారయ్ములు 2:38 చదువు. అదీ అపొసత్లుల సిదాధ్ంతం
ఆయనకుఏదైనయునన్టల్యితే. ఆఁ. అవునా?ఇపుడు, అదివారుఅనిన్ వేళలలో
వినియోగిసాత్రు.కాబటిట్… శారా?
137 కాబటిట్, వారి జనమ్ హకుక్లను వారు అమిమ్ వేశారు. అది మాతర్మే
కాదు, మెథడిసుట్లు, బాపిట్సుట్లు, పెసిబ్టేరియన్, పెంతెకొసుత్లు, మిగతావారు
అదే చేశారు. ఆమె సంఘశాఖగా నిరామ్ణమైంది. ఆలాగు చేయుటకు రోమ్
కారణమైంది. ఆమె సంఘశాఖను నిరామ్ణము చేసినది దానికి శిరసుస్గా ఒక
మనుషుయ్నిపెటిట్నది.మరియుమెథడిసుట్లు,బాపిట్సుట్లు, పెంతెకొసుత్లుమరియు
పర్తి యొకక్రు అదే విషయం చేశారు. దానికి శిరసుస్గా గుంపు మనుషుయ్లు
ఉంచారు. దేవుడు ఏమి చెపిప్నది అవసరం లేదు. వారు…వారు చేయమని
చెపిప్నటుల్మీరుదానినిచేయవలసినవారైయునాన్రు.
138 మంచిది, ఏంటది? అది లోకంలో మరేమి కాదు, ఆతమ్ సంబంధమైన
వయ్భిచారము తపప్. తపుప్డు పోలికయైన సీత్; అవునండి, సిదాధ్ంతాలు, అబదధ్పు
మానవ కలిప్తమైన సిదాధ్ంతాలు. తరువాత ఆమె, ఆమె అది చేసినపుడు…నేనిది
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ఇపుడురుజువుచేసాత్ను. ఆమెదేవునిపటల్ వేశయ్గామారినది. బైబిల్అదిచెపుత్ంది
మీరునముమ్తునాన్రా?అవునండి.ఆమెకుమారెత్లుఅదేచేశారు.
139 ఇపుడు, పర్కటన 17లో మీరది గురుత్పెటుట్కోవాలనుకుంటె, యోహాను
ఆతమ్లో కొనిపోబడాడ్డు, “మరియు ఒక గొపప్ వేశయ్ రొచ్ని యుండుటను
చెను…” మరియు గతరాతి అది చదివియునాన్ము. మరియు అకక్డ ఏడు

కొండలునన్వి. ఖచిచ్తంగా ఆమె అది చేసినది. ఆమె లోకమునకు తన అపవితర్
జారతవ్ము ఇచెచ్ను. అది నిజమేనా? “ రాజులందరు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి,”
మోసగించుట మరియు దొంగిలించుట మరియు అబదధ్ము చెపుప్ట మరియు
మారుమనసుస్కు డబుబ్ చెలిల్ంచుట మరియు—మరియు నోవేనాలు మరియు
ఇతరకారయ్ములుచేయుట.
140 సరే. ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఆమెకుకుమారెత్లునాన్రు. మంచిది. ఆమె ఒక
సంసథ్గా మారి, ఒక సంసాథ్పక పదధ్తిన ఉండినటల్యితే మొతత్ం కర్మమే తపుప్,
హవవ్ దేవునికి అవిధేయురాలై, ఆమె కిందనునన్ సమసత్మును మరణమునకు
గురిచేసినటుల్గానే నిరామ్ణాతమ్కమైన పర్తి సంఘము, దాని కిందనునన్ది
మరణమునకు తోయుచునన్ది. ఖచిచ్తం. సమసత్మును పాడైపోయినది.
ఇకక్డునన్ వాకయ్ము పర్కారముగా ఖచిచ్తం అదే. పర్కటన 17 చదువు. మరియు
బైబిల్ చెపుత్ంది, ఆయన “ఆమెను ఆమెతో డా నునన్ ఆమె యొకక్
బిడడ్లనందరిని అగిన్తో కాలిచ్వేయును” యని. అవునది నిజం. దాని అరథ్ం, పర్తి
నిరామ్ణాతమ్కపదధ్తికాలిచ్వేయబడును,వేశయ్తో.
141 అదివినుటకుకఠినంగాయుండును.మీరుదానినుండివింటారనినాకు—
నాకుతెలియును.మరియునేను—నేనుదానినుండివినగోరుతాను.మరియు
నేను—నేను…అదిఅయినపప్టికిసరియే.అలాగనిబైబిల్చెపుత్ంది.కాబటిట్ అది
నిజముగాయునన్ది.
142 ఆమె “వేశయ్గా” మారినది. పర్కటన 17 వ అధాయ్యములో మీరది
చదువగలరు. ఆమె, ఆమె ఏమిచేసినది? ఆమె తన సవ్ంత భరత్కు వయ్తిరేకముగా
వయ్భిచరించినది. “సరే,” మీరు “కాదు, అది బైబిల్” అని చెపప్వచుచ్ను. దేవుడు
వాకయ్మైయునాన్డు.మరియుఒకదానినిమీరుతీసివేసినయెడల.
143 మీ యొకక్ భారయ్ ఇంకొక పురుషుని ముదుద్ పెటుట్కొనుట మీరు
కోరుకొందురా?ఆమెఅంతకంటెఏమియుచేయకునన్నుమీరుఅదిచేయుటకు
డాఇషట్పడరుఆమెయొకక్అపనమమ్కతవ్ముని పణచేయుచునన్ది.

144 “ఎవరైనను దాని నుండి ఒకక్ వాకయ్ము తీసివేసిన యెడల, లేక
దానికి ఒకక్ వాకయ్ము కలిపిన యెడల.” హలెల్ య! కీసుత్, ఆయన భారయ్
వాకయ్ముతో పవితర్ంగాయుండవలెనని కోరుచునాన్డు. [సహోదరుడు బానాహ్ం
వేదికపై నాలుగు సారుల్ తటుట్చునాన్డు—సంపా.] ఆ విధముగా ఆమె
యుండవలసియునన్ది.
145 ఆ ధరమ్శాసత్మునుండిగాని లేక ఆ గర్ంథమునుండిగాని, అదంతానెరవేరు
వరకు ఏది కాని, ఒక సునన్యినను లేక పొలల్యినను లేక ఏదైనను లేక ఏ
బిరుదైననునెరవేరును.యేసుచెపాప్డు, “ మిఆకాశముగతించును,గానినా
మాటగతించదు.”
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146 దానికెటువంటి వయ్కిత్గత అనువాదము పెటట్వదుద్. ఆయన పవితర్మైన,
కలుషితములేని, చివరకు పరిహారము కాని, నాయొకక్ భారయ్ ఇంకొక పరాయి
పురుషునితో సరసమాడుట నేను కోరను. దానికి మించి, ఏ విధమైన తరాక్లు
మీరు వినినటల్యితే, సాతానుతో మీరు సరసమాడుచునన్టుల్ అగును. ఆమేన్!
మిముమ్లనుభకిత్ పులకితునిగాచేయుటలేదా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—
సంపా.] కలుషితముకానివానిగా నీవుండాలని దేవుడునినున్ కోరుతునాన్డు. ఆ
వాకయ్ముతోఉండు.దానితోఉండు.సరే.
147 హవవ్కు, ఏదెనుతోటలోఆయన ఏలాగుచేశాడో, ఇకక్డఈ చివరిహవవ్కు
దేవుడు వాగాద్నము చేసెను. ఆది సంఘమైన పెంతెకొసుత్ ఆరంభ సంఘము,
సంఘమే, జీవించుపర్జలందరికి తలిల్. ఎందుకనగావారుఅకక్డయుండువరకు
ఆ విధముగాయుండెను. అయితే, , వారు ఆమె యొకక్ పాపములు
తీసుకొనుటవలన,ఆమెతోవారుచనిపోతారు.
148 ఇకక్డొక చినన్ వయ్కిత్ వచుచ్చునాన్డు, అతడు చెపాప్డు, “నేను—నేను
దేవునికిసేవచేయవలెననికోరుచునాన్ను”అని.
149 వారుచెపాత్రు, “మంచిది. ఇకక్డ నీవేమి చేయవలెనో చెపప్బడినది. కిందకు
వెళిళ్మారుమనసుస్పొందు.”

“సరే. నేనది చేసాత్ను. దేవునికి మహిమ కలుగుగాక!” కిందకు వెళిళ్,
మారుమనసుస్పొందు.
150 “ఇపుప్డు వచిచ్ మాతో కలువు.” అకక్డే, అకక్డే మీరునాన్రు. ఊహుఁ.
శారా? అది పొందుకునాన్రు. ఊహుఁ. అకక్డ దానితోపాటు

చనిపోవుచునాన్డు. శారా? శారా?అది…అదిఈగర్ంథముబోధిసుత్ంది.
శారా.నేనుచెపుప్టకాదు.ఎందుకనగా,ఇదిఇకక్డచెపిప్నది.సరే.

151 ఇపుడు, ఆయన హవవ్కు చేసినటుల్గా ఆయన ఆమెకు వాగాద్నం చేశాడు.
హవవ్తోఆయనచెపాప్డుఒకసమయమువచుచ్నని—వాకయ్ముఆమెయొదద్కు
తిరిగి వచుచ్నని చెపాప్డు. మీకది జాఞ్పకముందా? ఆమె దేనిని పోగొటుట్కొనెనో
అది తిరిగి ఇవవ్బడును. కారణం, ఒకే యొకటి పునరుదధ్రణ కాగలదు, అది
వాకయ్ము. ఖచిచ్తం.
152 నేనుచెపాప్ను,తుపాకీనిపేలుచ్; అని. నీవుగురినితగలకపోతే, అదిఎచటకు
పోయినదోతెలుసుకో.నీవువెనుకకుతిరిగివచిచ్తిరిగిపారంభించు.అవునా?
153 నీవువెనుకకువెళిళ్నయెడల నీవునైసియాకువెళళ్వలెను. అకక్డే నీవు తిరిగి
పారంభించవలెను. శారా, వెనుకకు వెళుళ్. ఆ సంసాథ్పకములకు రముగా
ఉండు, ఆ సంఘమంతటికి రంగాయుండు. మనమీముదర్లను కర్మముగా
సుత్నాన్ము.

154 నా జీవితమంతటిలో సంసాథ్పక పదధ్తులకు నేనెందుకు వయ్తిరేకినా యని
ఎలల్పుడు ఆశచ్రయ్పడుతుంటాను. పర్జల కొరకు కాదు. కాదు. పర్జలు నాలాటి
వారు లేక నీలాటి వారు, అందరిలాటి వారు. అయితే ఆ పదధ్తి, ఆ సంఘశాఖ
పదధ్తి, దానినికక్డే సుత్నాన్ను. ఇపప్టి వరకు నాకది తెలియదు. మరియు
అవునదినిజం.
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155 వాకయ్ముఆమెకుపునరుదధ్రణ చేయబడుననిపర్కృతి సంబంధమైనహవవ్కు
ఆయన ఏలాగు చేసెనో ఆలాగే దేవుడు ఆతమ్ సంబంధమైన హవవ్కు వాగాద్నం
చేశాడు.కడవరిదినములలోమరలాఅసలైనవాకయ్మునుఆయనసంఘమునకు
పునరుదధ్రణచేయును.
156 బహు జాగతర్గా గమనించుడి. నేను—నేను, మీరిది నిశచ్యముగా
తెలుసుకోవాలనికోరుచునాన్ను.ఆమెసంతానముదావ్రావాకయ్ముపునరుదధ్రణ
చెందుఒకకాలమువచుచ్నని దేవుడుహవవ్కువాగాద్నముచేశాడు.ఈవాకయ్ము,
దానికదే,వితత్నముగా(సంతానముగా)మారును.వారుఆమెకుపర్తాయ్మాన్యము
ఇచిచ్నపుడు ఆ పర్తాయ్మాన్యమును పటుట్కునన్ది. మరియు వాకయ్ము ఆమె
యొదద్కు వచిచ్నపుడు ఆమె ఏమి చేసినది? “నాకు అది వదుద్.” అదెంతో
దీనతవ్ంలో ఉండెను. ఆమెకది సరిగా కనిప్ంచలేదు. చాలినంతగా మెరవలేదు.
“ఒక పశువులపాక? ఓ మై! మై! అలాటి ఒక వయ్కిత్, ఒక రోజు డా బడిలో
ఉండలేదు?నేనుదానినిఅంగీకరింపను. అదిమెసీస్యాకాదు. తననుఇతరులు
ఆవిధముగాకొటుట్చు, ఆ విధముగాచేయుచునన్నుఆయన ‘మెసీస్యాగా’ ఎటుల్
పిలువబడును?ఆయనముఖముచుటుట్గుడడ్నుపెటిట్ తరువాతఆయనతలపైన
వారుకొటాట్రు కదా? మరియుఆయన తనకుతాను ఒక పర్వకత్గా, ఒక నిజమైన
పర్వకత్లేచెననిఏవిధముగాచెపుప్కోగలుగుచునాన్డుఅనివారుఆలోచించారు.”
157 వాసత్వంగా వారు పర్వకత్లనెరుగరు, ఆలాగని యేసు చెపాప్డు. ఆయన
అనాన్డు, “మీరుపర్వకత్లను ఎరిగినయెడల,మీరుననున్ ఎరుగుదురు.” అవునది
నిజం.
158 ఇపుడు గమనించుడి. అయితే, వాకయ్ము ఏ విధముగా వచుచ్నని దేవుడు
చెపిప్యుండెనో అదే విధముగా వాకయ్ము ఆమె యొదద్కు వచిచ్నపుడు, ఆమె
దానిని ఇంకో విధముగా తలంచుకొనెను. నేను పెండిల్ కుమారెత్ను రిచ్
మాటాల్డుతునాన్ను. దా పెండిల్ కుమారెత్, హెబీ పెండిల్ కుమారెత్ను రిచ్.
ఆమెయేపారంభంలోహవవ్. తరువాత, అది ఇకక్డకు వచిచ్నపుడు, ఆమెదానిని
వదద్నెను.ఆమెతనయొకక్పర్తాయ్మాన్యములతోఉండగోరినది.
159 ఇపుడు, పెంతెకొసుత్న, దేవుడు ఆతీమ్య హవవ్కు వాగాద్నము చేశాడు. అది
జరుగకముందే, సంఘము పడిపోవుటకు నాలుగు వందల సంవతస్రములకు
ముందే. వారు పడిపోదురనియు, వారు ఇది వరకు చేసినటేల్ ఇపుడు చేసాత్రని
చెపెప్ను. అయితే, కడవరి దినములలో వాకయ్మును తిరిగి పంపుతానని ఆయన
వాగాద్నంచేశాడు.
160 యేసు మి మీద నునన్పుడు ఆయనదే మాటాల్డాడు; తిరిగి ఆయన
అది పంపాడు. మరియు ఏది…అది దేనిని కనుగొనన్ది? అది మొదట
వచిచ్నపుడు దేనిని కనుగొనన్దో దానినే అది కనుగొనన్ది. అవును. వారు…
వారికి పర్తాయ్మాన్యములుకావాలి. వారికి వారి సంఘశాఖ కావాలి. వారికి వారి
సిదాధ్ంతాలుకావాలి. వారికిషట్మొచిచ్నటుల్గా వారు జీవించగోరుతారు. మరియు,
“నేనుపలానా-పలానా. నేనుపలానా-పలానాదానికిచెందాను,”అనికోరుతారు.
దేవుడు ఎంత చేసినపప్టికి, ఎంతగా తనను తాను బయలుపరచుకునన్పప్టికి
అదివారికి ఏ విధమైనకియచేయలేదు. ఆయనచనిపోయినవారినిలేపగలడు.
హృదయముయొకక్రహసాయ్లనుఆయనచెపప్గలడు.ఆయనచేయుననిబైబిల్
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ఏది చెపుత్ందో అటిట్ పర్తి దానిని ఆయన చేయగలడు. అది ఏ విధమైన చినన్
వయ్తాయ్సములేదు. “అదినాసంఘశాఖతోసంబంధంలేకపోతే,దానికిసంబంధం
లేదు.” శారా?
161 అదే విషయానిన్ హెబీ పెండిల్ కుమారెత్ చేసినది. అవును. శారా, వారు
వారియొకక్ పర్తాయ్మాన్యములనుకోరారు. దేవుడువారికి నిజమైనదివాగాద్నం
చేశాడు. నిజమైనది వచిచ్నపుడు అది వారికి అవసరం లేకపోయెను. అదెంతో
దీనతవ్ంలోయుండిపోయెను.
162 అది రంగముమీదికి వచుచ్చునన్పప్టికి, ఆలాటి విషయమేఈరోజు డా.
ఇపుడు, దేవుడు చెపాప్డు, మలాకీ 4 లో పునరుదధ్రణ చేయు వరత్మానమును
కడవరి దినాలలో పంపెదనని దేవుడు చెపాప్డు. యోవేలు చెపాప్డు, “నేను
అనిన్ సంవతస్రాలను పునరుదధ్రించెదను.” రోమ్ తినివేసిన పర్తీది, మరియు
మెథడిసుట్లు తినివేసిన పర్తీది, మరియుబాపిట్సుట్లు తినివేసిన పర్తియొకక్టి, ఆ
సగముఅసలైన పెంతెకొసుత్ కొమమ్. “నేనుపునరుదధ్రించెదను కడవరి దినమున”
అనిదేవుడుచెపాప్డు.అవునదినిజం.
163 మరియు ఆలాటి వయ్కిత్ని ఆయన పంపును…దేవుడు ఎలల్పుడు ఆయన
వాకయ్మును పంపునది, పర్వకత్ యొదద్కు. సంసక్రత్ల యొదద్కు కాదు; పర్వకత్ల
యొదద్కు. దాని కొరకైన సమయం అది కాదు. ఇపుడు మరి ఆ సమయం
వచుచ్చునన్ది. ఆ కారణం చేత అది వచుచ్టకు మనం ఎదురు చుచునాన్ము.
అదెంతోసాధుతవ్ంతోదీనతవ్ంతోయుండును.కాబటిట్…ఓ,మై!
164 ఆ ధనవంతులైన మెథడిసుట్లు, బాపిట్సుట్లు, పెసిబ్టేరియనుల్, పెంతెకొసుత్లు
అదిసీవ్కరిసాత్రనినీవనుకుంటావా?

“ఓ,”మీరుచెపప్వచుచ్ను, “పెంతెకొసుత్వారు?”
165 పెంతెకొసుత్వారేలవొదికయులు.“ధనవంతులు,ఏమికొదువలేనివారు.”
166 “దరి డవని నీవు ఎరుగవు” అని చెపప్బడుతుంది. మిలియనల్ డాలరల్
భవనాలు నీవు కటట్వచుచ్. అయినపప్టికి ఇంకా నీవు దరి డవే, ఆతమ్
సంబంధంగానీవుదరి డవే.

“ఓ,” నీవుచెపప్వచుచ్ను, “నేనుఅంతా సుత్నాన్ను.”
“నీవుగుడిడ్వాడవు!”
“మంచిది,” “దేవునికిసోత్తర్ం,నేనుకపప్బడియునాన్ను”అనినీవుచెపాత్వు.
“దిగంబరివి!”
“మంచిది, నా యొకక్ బిడడ్లను రిచ్, నాకు బాగా తెలుసు. మాకు

సెమెనిరీలునన్వి.మేము…”
167 “మరియుఅదిఎరుగనిది.”అదితారుమారు.ఇపుడు,లవొదికయసంఘము
ఆసిథ్తిలోయుండెననిబైబిల్చెపుత్ంటె…
168 ఇదికడవరికాలముకాదని మిమీదనునన్ఏవయ్కిత్యైనతిరసక్రించలేడు.
ఎందుకనగా, ఇది లవొదికయ సంఘకాలము లేక ఏడవ సంఘకాలము. ఇకక్డ
మనమునాన్ము. రెండవ రెండు వేల సంవతస్రములు రిత్యగుచునన్వి. ఇంక
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సంఘకాలాలు లేవు. ఆ కారణం చేత కడవరి వరష్పు సహోదరులైన మీరు,
ఇంకొక సంసాథ్పకమును పారంభించలేరు. ఇంకొకటి యుండబోదు. అవును.
ఇది అంతముననునన్ది. ఆమేన్. ఇకనుండి ఏ సంఘకాలములుండవు. అదంతా
అయిపోయినది.
169 అయితే, అటు తరువాత, పెంతెకొసుత్ వరత్మానమే ఆఖరు వరత్మానమైతే,
అనగా, నీతిమతవ్ము, శుదీధ్కరణ, పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము, ఆఖరు

డు వరత్మానములు, ఆఖరు డు సంఘకాలాలు సం రణ్ జనమ్ను
పొందించును.

170 ఒక సీత్ తన బిడడ్ను కనునపుడుఏలాగోఆలాగు.వాసత్వంగామొదట జరుగు
కారయ్మునీరువచుచ్ను.తరువాతదిరకత్ము.తరువాతదిజీవమువచుచ్ను.
171 సిలువలో,యేసునువారుచంపినపుడు, ఆయన శరీరములోనుండి వచిచ్న
పదారథ్ం తయారు చేసెను…కొతత్ జనమ్ వచిచ్నది. ఆ పర్కక్ను వారు పొడవగా
రకత్మునీరువచిచ్నది, మరియు, “నీ చేతులకునాఆతమ్నుఅపప్గించుచునాన్ను.”
ఆయనశరీరమునుండివచిచ్నదేదనగానీరు,రకత్ము,ఆతమ్.
172 ఇపుడు, మొదటి యోహాను 5:7 దానిన్ రిచ్ చెపుత్నన్ది, “పరలోకమందు
సాకష్మిచుచ్నవి డుగలవు. తండి,వాకయ్ము (అదికీసుత్)మరియుపరిశుదాధ్తమ్.”
మరియు ఈ డును ఏకీభవించియునన్వి; అవి ఒకటి కాదు. అయితే
అవి ఒకటిగా ఏకీభవించియునన్వి. మరియు సాకష్ మిచుచ్నవి డు…లేక
“అవి ఒకక్టే,” అని నా భావం. నేనికక్డ పొరపాటు చెపాప్ను. “ మి మీద
సాకష్ మిచుచ్నవి డు,అవినీరు, రకత్ముమరియుఆతమ్మరియుఅవిఒకటిగా
ఏకీభవించియునన్వి.”
173 నీవు నీతిమంతునిగా తీరచ్బడకుండగనే శుదీధ్కరణ పొందవచుచ్ను. నీవు
శుదీధ్కరించబడకుండగనే నీతిమంతునిగా తీరచ్బడవచుచ్ను. నీవు పరిశుదాధ్తమ్ను
పొందకుండగనేశుదీధ్కరణపొందవచుచ్ను.అదిఖచిచ్తం.
174 శిషుయ్లు యోహాను 17:17 లో శుదీధ్కరించబడి దయయ్ములను
వెళళ్గొటుట్టకు అధికారము పొందిరి. అయితే ఇంకా వారికి పరిశుదాధ్తమ్
లేదు. శారా? నిశచ్యంగా. పెంతెకొసుత్కు వెళిళ్, పరిశుదాధ్తమ్ వచుచ్ వరకు
కనిపెటట్వలసియునన్ది.
175 అకక్డే దా తన రంగులు పించినది. ఆ ఆతమ్ ఏ విధముగా
నీతిమతవ్ము శుదీధ్కరణ అను మారగ్ముల గుండా పని చేసినదో శారా?
అయితే, అది అంతమునకు వచుచ్నపప్టికి, అతడు తన రంగు పించెను.
అవునా?అవునదినిజం.
176 ఇపుడు గమనించుడి, ఇపుడు మనమిపుడు అంతయ్కాలంలో ఉనాన్ము.
మరియు ఆతమ్ సంబంధమైన హవవ్, ఏలాగో…హెబీ హవవ్కు వాగాద్నము
ఇయయ్బడినటుల్గా, హెబీ పెండిల్ కుమారెత్కు తిరిగి ఇవవ్బడునని వాకయ్ము
వాగాద్నముచేయబడెను.మరియుపెంతెకొసుత్నందునన్ ఆతీమ్యపెండిల్ కుమారెత్,
నైసియాలో ఆమె పడిపోయినపుడు, అపుప్డు అంతయ్ దినములలో ఆ వాకయ్ము
తిరిగి వచుచ్నని ఆమెకు వాగాద్నము చేయబడెను. ఇపుడు మీరు చెపప్వచుచ్ను,
తరువాత…
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177 మీకు ఇంకొక లేఖనము కావలయునంటె ఇకక్డ తీసుకొండి, పర్కటన 10.
మరియు చెపప్బడెను, “ఈ ఘడియలో—చివరి త యొకక్ సమయములో
ఏడవ త (ఏడవ వరత్మానికుడు) పలుకుదినములలోదేవునియొకక్మరమ్ము
సమాపత్మగును.” శారా? తిరిగి వాకయ్ము నొదద్కు వచుచ్ట! బైబిల్ చెపుత్ంది
కడవరికాలముయొకక్ఈవరత్మానికుడు, “మరలానిజమైన,అసలైనవిశావ్సము
యొదద్కువారినితిపుప్ను.పితరులయొకక్విశావ్సముయొదద్కుతిపుప్ను.”అయితే
అది వారు అంగీకరిసాత్రని అనుకుంటునాన్వా? లేదండి. “కడవరి దినములలో,
అసలైనవాకయ్మునుతిరిగిఆయనపునరుదధ్రణచేయును,”మలాకీ4లోఆయన
చెపిప్నటుల్గా.
178 అయితే ఆమె పోగొటుట్కునన్ది. ఆ వాకయ్మును ఆమె నైసియాలో
పోగొటుట్కునన్ది. హవవ్ ఏదెనులో పోగొటుట్కునన్ది. హవవ్ కలవ్రిలో ఆమె
దానిని నిరాకరించినది. మరియు నైసియా వరగ్ము కడవరి దినములలో దానిని
నిరాకరిసుత్నాన్రు,ఆలాగుననే,మై.
179 అయితే వాకయ్ము మానవ శరీరములోకి వచిచ్నపుడు, ఆమె, హవవ్, హెబీ
సంఘము అపుప్డు ఆతీమ్యముగా జీవించువారి తలిల్ దానిని తిరసక్రించినది.
ఆమె యొకక్ ఆచార పదధ్తులలో, దానిని ఆమె పోగొటుట్కునన్ంతగా ఆమె
చనిపోయింది.ఆలాగుననేఇదీఉనన్ది,ఖచిచ్తంగా,మంచిది.
180 వాకయ్ముదావ్రావాగాద్నముచేయబడినఆజీవముగలవాకయ్ముశరీరములో
బయలు పడినపుడు ఆయనను వారు తపిప్పోయారు. ఈ సంగతులను
చేయుననివాకయ్మువాగాద్నముచేసెను. కడవరి దినములలోఅదిఈవిధముగా
నుండుననివాగాద్నముచేయబడెను. “సొదొమదినములలోఉనన్టుల్గామనుషుయ్
కుమారుని రాకడయందును ఉండును.” ఇపుడు గమనించు సొదొమాలో
ఏం జరిగిందో. “నోవహు దినములలో ఉనన్టుల్గా మనుషయ్ కుమారుని
రాకడయందును ఉండును.” శారా? అపుడేమి జరిగిందో గమనించు.
శారా? ఇపుడు అది అదేయైయుంటుందని ఆయన చెపాప్డు. మరియు ఆ

దినాన మనం జీవిసుత్నాన్ము. మంచిది. అది ఆలాగేయుండును. నేను వాటిని
ఊహించి, లేఖనములో నుండి ఆరువందల వాగాద్నములు పగలను. దానికి
గురిత్ంచగలను. శారా?అయితేవారుదానినినిరాకరించారు.
181 ఆమె పారంపరాయ్చారములను, పర్తాయ్మాన్యమును పటుట్కొనన్ది, ఆమె
నిజమైన రకత్మునకు బదులుగా, పర్తాయ్మాన్య రకత్మును పటుట్కొనన్ది.
వాకయ్మైన యేసు చెపాప్డు, ఆమెకు పర్తయ్కష్మైనపుడు “ఆమె ఈ
పారంపరాయ్చారాలను పటుట్కొనన్ందున…” పెండిల్ కుమారెత్తో, హెబీ పెండిల్
కుమారెత్తో పర్తయ్కష్పరచబడియునన్ వాకయ్మైనయేసు, “నీ పారంపరాయ్చారాలను
పటుట్కునాన్వు కనుకదేవునివాకయ్మునునిరరథ్కముచేయుచునాన్వు. అదిఫలితం
లేకునన్ది.”
182 ఆ కారణం చేతనే ఈనాడు, ఆ—మనకుండవలసిన ఉజీజ్వాలకు
బదులుగా సంఘశాఖల ఉజీజ్వాలు మనకునన్వి. మనము నిజమైన కదలింపు
కలిగియుండుట లేదు, లేదు, లేదు, లేదు. లేదండి. మనకు ఉజీజ్వమునన్దని
తలంచవదుద్. మనకు లేవు. వారికి మిలియనుల్, మిలియనల్, మిలియనల్ సంఘ
సభుయ్లునాన్రు,అయితేఎకక్డాఉజీజ్వంలేదు,లేదు,లేదు.
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183 ఆ—పెండిల్ కుమారెత్కు ఇంక ఉజీజ్వము లేదు. శారా? అకక్డ
ఉజీజ్వము లేదు. పెండిల్ కుమారెత్ను ఇంకా కదలించుటకు దేవుని యొకక్
పర్తయ్కష్త లేదు. శారా? దాని కొరకు మనమిపుడు ఎదురు సుత్నాన్ము.
ఆమెనుమరలా లేపుటకు అకక్డ వెనుకనునన్ తెలియబడని ఆ ఏడు ఉరుములు
కావలయును. శారా. ఆఁ. ఆయన అది పంపును. అది ఆయన వాగాద్నము
చేశాడు.ఇపుడుగమనించు.
184 ఇపుడు ఆమె—ఆమె చనిపోయినది. మరియు ఇపుడు సంఘములు
వారి యొకక్ మత తెగలను, వారి యొకక్ మత సిదాధ్ంతములను మరచి,
బైబిల్ మాతర్మే తీసుకొని వాగాద్నమును ఒపుప్కొనిన యెడల, అపుప్డు అది
వారికి ఫలభరితం యౌతుంది. అయితే డండి, యేసు చెపాప్డు “మీరు మీ
యొకక్ పారంపరాయ్చారాల చేత, దేవుని వాకయ్మును నిరరథ్కం చేయుచునాన్రు.”
అదే నేటి దినమందు ఆతమ్ సంబంధమైన హవవ్తో డినది, శారా, నేటి
దినమందలి ఆతమ్ సంబంధమైన పెండిల్ కుమారెత్ సంఘము అనబడునది. ఆమె
దేవునియొకక్ వాకాయ్నిన్ సీవ్కరిసుత్ంది, దానిని ఆమె అంగీకరించదు. బదులుగా
మత సిదాధ్ంతాలు అంగీకరిసుత్ంది. కాబటిట్ వాకయ్ము ఆమెకు ఉపయుకత్ము
కాదు. శారా, ఎందుకనగా ఆమెయొకక్ సిదాధ్ంతమునువాకయ్మునకు కలుప
పర్యతిన్ంచినది,అదిపనిచేయదు.ఇపుడుఈదినానమనకేమికావాలి…
185 నేనిది ఇకక్డ చదువుచుంటిని, ఆయన రాకడ యొకక్ త, పాముఖయ్
పాఠమును, “ఒక పర్వకత్ తిరిగి వచుచ్ట మనకు అవసరమైయునన్ది! ఒక పర్వకత్
తిరిగి వచుచ్ట మనకు అవసరమైయునన్ది!” మరియు నేననుకుంటాను, అతడు
తిరిగివచిచ్నపుడుఅందును రిచ్వారికేమితెలియదు.అంతే…అదిఅంతే. అది
ఎలల్పుడుఆలాగేయుంటుంది. అవునా. “అదిమనకుఅవసరం,”మీరుమాటాల్డు
సమసత్మును, “భయము లేకుండ పర్భువుయొకక్ వాకయ్మును తీసుకొని వచేచ్,
ఒక పర్వకత్ తిరిగి వచుచ్టమనకుఅవసరమైయునన్ది. బైబిల్మనకదివాగాద్నము
చేసినదనిమనమునముమ్తునాన్ము.”
186 ఇపుడు సహోదరుడుమోర్, వారు అతని ఇంటోల్ భోజనం చేశారు. అతడు
పతిక యొకక్ సంపాదకుడు. అతడెంతో మంచివాడు. చాలా మంచి వారిలో
ఒకడు. చరమ్పు టల్ను వేసికుంటాడు. అయితే, . మనము దానిని
పొందవలసిన వారముగా ఉనాన్మనే దానినతడు ఎరిగియునాన్డు. మరియు
సహోదరిమోర్మంచిసీత్…దీనురాలైనచినన్సహోదరి.వారుతాయ్గముచేశారు.
187 నాయొకక్అభిపాయపర్కారముగాఆయనరాకడయొకక్ త,పొలములో
శేషట్మైన ఒక పతిక. అయితే మీరు కనుగొనవచుచ్ను, “మనకు ఒక పర్వకత్
కావలయును! మనకొక పర్వకత్ కావలయును!” అని వారు అరచుచునాన్రు.
శారా?మై!దానినిగురించివారుమాటాల్డుచునాన్రు.

188 మరియు నినన్ నేడు రేడియోలో పర్కటించునటుల్, ఈ రోజు ఇకక్డునాన్ము.
అది…మరియు బాపిట్సుట్ సంఘములు మొదలైనవి అనన్వి, “మనము
కథోలికుక్లను చేరుచ్కొనరాదు కాని వారితో సహవాసము కలిగియుండవచుచ్.”
శారా?
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189 మరియు ఇకక్డే, “విష రితమైన దాని నుండి రంగాయుండు”
అను వరత్మానము ఇకక్డ నుండే వెలుతుంది. శారా? శారా? “ఇదద్రు
’అంగీకరించకుండఏలాగు డినడుతురు?”వెలుగుచీకటికలసిసహవాసము
చేయలేవు, వెలుగు వచిచ్న వెంటనే చీకటి బయటకు వెళిళ్పోతుంది. అవునా?
అది కాదు…బహు శకిత్వంతమైనది. మీరు చీకటితో వెలుగును ఆరప్లేరు.
అయితే వెలుగుతో చీకటిని బయటకు తోయగలరు, అవును. మరియు ఆయన
వెలుగైయునాన్డు. ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. శారా? ఇపుడు అకక్డే
మీరునాన్రు. నేరుగా వెనుకయునాన్రు. మీరు దానిని అబదధ్ం చేయలేరు లేక ఏ
తపుప్చేయలేరు.అదిసరిగాగ్తిరిగిదానిచోటుకేవచుచ్చునన్ది.అవునండి.
190 ఒక వయ్కిత్ మీ యొదద్కు వచిచ్, మిముమ్లను గజిబిజి చేయుటకు పర్యతిన్సేత్,
మీరెకక్డనిలబడాడ్రోమీరెరిగియుంటె,అతడునమిమ్నదేదోఎరిగియుంటారు.
191 అది ఈలాగుంటుంది. ఒక కుందేలును తీసుకొని టోల్ వదిలిపెటిట్
దావ్రము అనిన్ సివేయండి. మీరు తలుపు నొదద్ నిలబడండి. అది వెనుకకు
రావలసియునన్ది. దానికునన్ది అదొకక్టే. అవునా? అది తిరిగిదావ్రముయొదద్కే
రావలసియునన్ది ఎందుకనగా, అది రావలసిన దావ్రము అదొకక్టే. అది తన
తలను ఇకక్డ అందులోయుంచి మెడ విరిగిపోవునంతగా వెలుపలికి వెళుళ్టకు
అ ఇ తిరుగుచుమీరుగమనించగలరు. అలానిలబడి గమనించుడి. అది
తిరిగివచుచ్ను. శారా?అదిఅంతే.
192 చేయగలిగిన మారగ్ము అదొకక్టే, వాకయ్ముతో నిలబడు. ఆ విధముగా
మీరు డా ఎంతగా మీ తలలను మీ సిదాధ్ంతములతోను ఆచారములలోను
రుచ్టకు పర్యతిన్ంచినను అయితే ఈ వాకయ్ము యొదద్కే రావలయును.
శారా?అవునండి, అదంతాఅదే.

193 ఇపుడు, డుడి. వారు—వారు—వారు—వారికి అది అవసరం లేదు.
దేవునియొకక్ వాకయ్ము వారికి అవసరం లేదు. ఎందుకనగా ఆమె ఆమెయొకక్
ఆచారములుపటుట్కునన్ది.దేవునియొకక్వాకయ్మునిరరధ్కమగునటుల్ఆమెదానిని
పటుట్కునన్ది.
194 ఆతీమ్య హవవ్ డా ఆలాగేయునన్ది. ఆమెకు అవసరం లేదు. ఆమె
యొకక్ ఆచారములను ఆమె కాపాడగోరి, దేవుని యొకక్ వాకయ్మునకు
రముగా వెళిళ్నది. దేవుని వాకయ్మును తీసుకొనుటకు బదులుగా ఆమె తిరిగి

సంఘశాఖలునువాటికర్మములను,ఆమెపెదద్లఆచారములనుపటుట్కునన్ది.
195 కడవరి దినములలో వాకయ్ముయొకక్ వాగాద్నము ఆమెయొదద్కు తీసుకు
రాబడినపుడు ఆమె అది తీసికోదు. కారణం, హెబీ వధువు చేసినటుల్ ఆమె
ఆచారములతో చేయును. నిజమైన వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడినను, రుజువు
చేయబడినను, ని పించబడినను ఆమె అది పొందదు. ఆమె ఎందుకని
దానిని పొందుకొనదు? ఎందుకనగా అకక్డ ఆమె పోలికయునన్ది. ఆమె, అది
చేయలేదు. అవునది నిజం. ఆమె పోలికను ఆమె కొటట్లేదు. శారా? ఆమె
అదిచేయుననిముందుగాచెపప్బడెను.కాబటిట్, ఆ విధమైనకారయ్ములనుండిఏ
విధముగా రముగాయుండగలవు?
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196 నీవునన్ సాథ్నములో సంతోషముగా యుండుటయే ఇపుడు మీరు
చేయవలసిన ఒకే యొక కారయ్మైయునన్ది. అంతే. దాని కొరకు
కాచుకొనియుండు. సరే.
197 కడవరి దినములలో ఆయన వాకయ్మును రుజువు చేసాత్డని, ఆమెకు
ని పణ చేసాత్నని దేవుడు వాగాద్నం చేశాడు, అయినపప్టికి ఆమె అది
చేయలేదు. అదంతా, ఆయన యొకక్ సేవకుల దావ్రా పర్వకత్ల దావ్రా, దేవుడు
ఆమెకు వాగాద్నము చేశాడు. యేసు కీసుత్ దావ్రా దేవుడు వాగాద్నము చేశాడు.
యోవేలు దావ్రా దేవుడు వాగాద్నము చేశాడు. పౌలు దావ్రా దేవుడు వాగాద్నం
చేశాడు. మలాకీ దావ్రా దేవుడు వాగాద్నము చేశాడు. యోహాను…పర్తయ్కష్త
తెచిచ్న యోహాను దావ్రా దేవుడు వాగాద్నము చేశాడు. పర్వకత్లందరి దావ్రా—
ఆఖరి వరత్మానికుడు ఆమెకు ఎటుల్ండునోయని ఖచిచ్తంగా తెలియజేశాడు.
మీరు, ఇపుడువాసుకోవాలంటే వాసికొనవచుచ్ను; బహుశా అవి మీకు తెలుసు.
యేసు, యోహాను 14:12, మరియుయోవేలు, యోవేలు 2:38, పౌలు; రెండవ
తిమోతి 3; మలాకీ 4 అధాయ్యం; మరియు పర్తయ్కష్త తెచిచ్నయోహాను, పర్కటన
10: పదిహేడు, ఒకటి నుండి పదిహేడు వరకు, శారా! ఖచిచ్తంగా ఇపుడేమి
జరుగునో! మరియు సంఘానికి, అదేంటి? అవతారమెతిత్న వాకయ్ము తిరిగి తన
పర్జలమధయ్శరీరధారియాయెను! శారా?వారదినమమ్రు.
198 యేసు ఆయన చినపుడు, ఆయన…వారి యెదుట అదుభ్తములు
ఆయన చేసినపుడు, ఆయన ఏమి చెపాప్డో మీకు తెలుసా, ఆయన దేవుడని
రుజువుచేసినపుడు?ఆయనచేసుత్ందిఆయనరుజువుచేశాడు.ఆయన,ఆయన
ఖచిచ్తంగాచేశాడు. ఆయన—ఆయనవారితోచెపాప్డు, ఆయనచెపాప్డు, “ఓ,
మీరు, కపెరన్ మా, ఆకాశము వరకు హెచిచ్ంచబడినదానా కారయ్ములైతే…
సొదొమాలో గొపప్ కారయ్ములు చేసినటల్యితే; నీలో చేసిన గొపప్ కారయ్ములు
సొదొమాలోచేసినటల్యితే,ఈదినానికి అది నిలచియుండును.” అవునది నిజం.
కపెరన్ ములోఆయనఏదీచేయలేదు.కొదిద్మందినిసవ్సథ్పరచుటతపప్.వారి
హృదయాలోచనలుచెపిప్,వెళిళ్పోయాడు.ఊహు.అంతే. శారా?
199 గొపప్ కారయ్ములంటె వారికి తెలియదు. వారు అనుకునాన్రు గొపప్
కారయ్ములనగా గొపప్ కారయ్కర్మములని, పర్తి యొకక్రు నిలబడితే, ఒక
నాయ్యాధిపతి ఒక పర్సంగం చేసేత్, మరియు వాయిదయ్ములు వాయించుచు,
పతాకములు ఎగరవేయుచు—విలువైన వసత్ములు ధరించిన సీత్లు, మరియు
వారి…గొపప్ పి.హెచ్.డిలు యల్.యల్.డి లు పొడవాటి టోపీలు, నిటారైన
మెడలుతోలోపలకివసాత్రు. “అదీఒకగొపప్విషయం.”

దేవుడుచెపుత్నాన్డు, “అదిబుదిధ్హీనత”యని.
200 మరియుబహుశాఎ బి సిమధయ్ ఏమి వయ్తాయ్సమునన్దో ఎరుగని ఒక చినన్
దానిని తెచిచ్ నిజమైన సంఘమును ఒక దానిని మండింపజేయును. మిగతా
వారు వారిని “పరిశుదధ్ గుండాళళ్ని” చెపాత్రు. దేవుడు దానిని “గొపప్ది” అని
పిలుచును,లోకందానిని “బుదిధ్హీనత”యనిపిలుచును.లోకందానిని “గొపప్ది”
అని పిలుచును, దేవుడు దానిని “బుదిధ్హీనత” యని పిలుచును. శారా,
ఒకదానికి యొకటి వేరుగానునన్ది. శారా? దేవుడు వాగాద్నము చేసినది
దేవుడుచేయునుమరియుదేవుడుచేసెను. శారా?ఇకక్డేమనమునాన్ము.
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201 హెబీ హవవ్ చేసినటుల్ ఆమె ఇంకా ఆలాగే చేయుచునన్ది. ఆమె అది
చేయలేక యునన్ది. చనిపోయిన వారిని మీరు లేపవచుచ్ను; దేవుని ఆతమ్ను
మీరు డవచుచ్ను. యేసు దిగివచిచ్ దేవుని కుమారుడని తనకు తాను
ని పించుకునాన్డు.మొదటఆయనబోధించుటమొదలుపెటాట్డు. సరే.వారు
అనుకునాన్రు, “మంచిది. ఆయన ఒక వినోదమైన వయ్కిత్గా నునాన్డు. ఏలాగైనా
ఆయనఎవరు?”సరే,మొదటివిషయమేంటోతెలుసా,పర్జలుచెపుత్నాన్రు…
202 ఏలయనగా ఆయనకుముందుగారావలసినయోహాను వచిచ్నపుడువారు
అడిగారు, “నీవుమెసీస్యావా?”
203 అతడు చెపాప్డు, “కాదు. అయితే ఆయన మీ మధయ్ ఒక చోటనునాన్డు.”
ఉహు. శారా? ఎందుకని? అతనియొకక్ వరత్మానముఅందింపబడునపుడు
అతడు ఏమి చేయవలెనో అతడు ఎరిగియుండెను. అతడు ఏమి చేయవలెనో
అతడుఎరిగియుండెను.
204 నోవహు, హనోకును గమనిసుత్నన్టుల్గానే అదియునన్ది. హనోకు వెళిళ్న
తరువాత నోవహు చెపాప్డు, “ఓడకు సమీపముగా వచుచ్ట మంచిది, సమయం
సమీపమైయునన్ది.”నోవహు,హనోకునుగమని త్నేయుండెను.అవునా?
205 యేసు, అతనికి చెపిప్న చనను లేక దేవుడు అతనికి చెపిప్న చనను
యోహాను గమని త్నేయుండెను. అతడు చెపాప్డు, “ఆయన మీ మధయ్ ఒక
చోటయునాన్డు.ఆయననాకుతెలియదుగానినేనాయననుతెలిసికుంటాను.”
206 వారకక్డ నిలబడి వారు అడిగారు, “నీవు మెసీస్యావా?” అనాన్రు,
“మేము పర్ధాన కారాయ్లయము నుండి పంపబడినవారము.” ఉహుఁ. అనాన్రు,
“పెదద్లు మరియు వారందరు మముమ్లను ఇకక్డకు పంపియునాన్రు. నీవు
మెసీస్యావుయైతే, నీవు వచిచ్, నినున్ నీవుగా తెలియపరచుకో డదు? ఇకక్డ
ఈ గుంపు మధయ్ ఎందుకుంటునాన్వు! నీవు అకక్డకు వచిచ్, నినున్ నీవు
తెలియపరచుకో.”
207 అతడు చెపాప్డు, “నేను మెసీస్యాను కాదు.” అతడు చెపాప్డు, “నేను
అరణయ్ములోకేకవేయుఒకశబద్ము”అని.
208 అది వారి తలలకు పైగా ఎంతో రము పోయినది. దాని రిచ్ వారేమి
ఎరుగరు, శారా, మరియు అయినపప్టికి అతడు వచుచ్టకు వారందరు
ఎదురు శారు. “అయితేవారు ఎదురు చునతను ఆ విధముగాఉండడు.
ఓ.మై. అదిభయంకరము!”

“నీవుఏపాఠశాలనుండివచిచ్యునాన్వు?”
“ఏదికాదు.”
“నీయొకక్సహవాసకారుడ్ కలిగియునాన్వా?”
“అదేమిటి?” శారా?

209 అతడు దేవుని చేత అభిషేకం పొందినవాడు. అతడనాన్డు, “నా యొదద్
ఒకటి ఉనన్ది. గొడడ్లి చెటుట్ వేరున ఉంచబడియునన్ది.” ఇపుడు, అది—అతడు
కలిగియునన్దంతా అదే. అడవులలో నివసించే వారి పదజాలము వాడాడు.
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బోధకుని పదజాలము కాదు. సరప్ములు గొడడ్లుల్ మరియు చెటుల్ మొదలైనవి.
అతడు—అతడుపర్సంగీకులపదజాలమునువాడలేదు.
210 అయితే, అతని వంటి పర్వకత్ లేడని ఎవవ్ లేరని యేసు చెపాప్డు. “అతని
దినము వరకు సీత్లు కనిన వారిలో అతని వంటివాడు లేడు.” అవును. “అతడు
పర్వకత్ కంటెగొపప్వాడు.”అతడునిబంధన త.రెండుఏరాప్టుకాలములమధయ్
నిలచెను శారా? “పర్వకత్ కంటెగొపప్వాడు.”
211 మరియుకనుకఅపుప్డువారుఅతనిని ఎరుగకుండిరి. వారుఅతనిని అరథ్ం
చేసికొనలేదు.అతడువారికిఒకవింతమనిషిగాయుండెనుకనుకవారుఅతనిని
తోసివేశారు. శారా.
212 అటుతరువాత,యేసువచిచ్నపుడు, వారుఆయననుఅంగీకరింపలేదు. ఈ
వండర్ంగి వాని కుమారునిగా యుండి “అకర్మముగా” పుటిట్నవాడని చెడడ్ పేరు
కలిగియుండెనుమరియు,ఆయన,ఆలాటివయ్కిత్ని డలేకపోయారు.
213 అయితే, దేవుడు ఏం చేశాడో డు. ఆయన విదయ్లేని వారిని, పేదలను,
చేపలు పటుట్వారిని, అడవి మనుషయ్లను, వయ్వసాయదారులను, వేశయ్లను
తీసుకొని హోదాగలవారిని వారి సాథ్నాలోల్ ఉంచాడు. ఎందుకని? ఏమిటి?
ఎందుకని ఆయన అలా చేశాడు? ఆలాటి కారయ్ము ఎందుకు అలా చేశాడు?
నీవు ఊహించగలవా? ఎందుకనగా వారు ఆయనను వాకయ్ముగా గురెత్రిగారు.
ఇపుడుఒకనిమిషంవారినిగమనిదాద్ం.
214 ఇకక్డొక విదయ్లేని వృదుధ్డైన జాలరి ఉనాన్డు, తన పేరు వాయబడలేదు.
బైబిల్ చెపుత్ంది అతడు “విదయ్లేని పామరుడని.” అతడు అతని చేపలు పటిట్,
అకక్డ పెటాట్డు. అకక్డకు వెళిళ్ ఈ శబద్మంతా ఏమిటని శాడు. అయితే
అతని రంగములో, మెసీస్యాను రిచ్ బైబిల్ గర్ంథము ఏమి చెపుత్ంది అతనికి
తెలుసు…హెబీయులందరు మెసీస్యా కొరకు ఎదురు శారు. ఎందుకంటె
ఆయనవచుచ్నపుడులేఖనముకారయ్మునెరవేరవలసియుండెను.
215 ఎంతోమంది మెసీస్యాలు లేచి “నేను ఆయనని” చెపాప్రు, మరియు
వందలమందిగా వారిని వెంబడించునటుల్ చేసిరి మరియు—మరియు వారు
నశించారు. అయితే, , నిజమైనది వచుచ్నపుడు దానిని తోసివేయుట
యౌతుంది.
216 మనము ఏలీయా దుపప్టుల్, అంగీలు, ఆ విధమైనవి కలిగియునాన్ము.
అయితే అది—అది—అది—అది నిజమైనది వచుచ్నపుడు దానిని
గురిత్ంపకుండా చేయుటకు ఇవి వచుచ్ను. శారా? అవును. వసాత్లు, అంగీలు
ధరించిన అనిన్ రకాలైన పర్జలు, తల కిందులుగా పెటుట్కునన్ అనిన్ రకాలైన
టోపీలతోనునాన్రు. అది…అది—అది కేవలం రుజువు చేయును. నకిలీడాలర్
వలె. ఒక చోట మంచిది యొకటి ఉనన్దని పుతుంది. నీవు కనుగొంటే.
శారా.

217 కాబటిట్, ఇకక్డ ఈయన వచుచ్చునాన్డు. ఇపుడు ఈ హోదాగలవారు
వచుచ్చునాన్రు. వారు పర్తాయ్మాన్యములనే పటుట్కొనాన్రు. “ఎందుకు,”
వారనాన్రు, “మెసీస్యా వచిచ్నటల్యితే, ఆయన తపప్క కయపయొదద్కే వచుచ్ను.
ఆయనమాయొకక్ సంఘశాఖయొదద్కే వచుచ్ను. ఆయన పరిసయుయ్లయొదద్కే
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వచుచ్ను.” స ద్కయుయ్లు“అదీమీరుతలసుత్ంది!ఆయనస ద్కయుయ్లయొదద్కే
వచుచ్ను.” మరియు అకక్డే వారునాన్రు. శారా, అదే విషయం ఈ దినాన
కలిగియునాన్రు.
218 అయితే, ఆయన వచిచ్నపుడు, అది వింతగా ఉండెను. ఆయన వచుచ్ను.
ఓ, వారి తలంపులకు ఎంతో వయ్తాయ్సము. అయితే ఆయన వాకయ్ పర్కారముగా
వచుచ్ను.వారువాకయ్మునుఎరుగరు.
219 అది నిజంగా మీకు చెపాత్ను. తదావ్రా…అది అంతరంగంలోకి
చొచుచ్కొనును. ఇది మీరు గర్హింపవలెనని కోరుచునాన్ను. ఈ దినాన మీ
యొదద్నునన్విషయంఇదే, శారావాకయ్ముమీకుతెలియదు.గర్హిసుత్నాన్రా?
220 యేసు చెపాప్డు, “ఆకాశ వైఖరిని మీరు వివేచించుదురు గాని కాలము
యొకక్ చనలుమీరువివేచింపలేరు.”

అనాన్రు, “మోషేమాకునాన్డు.”
221 కాబటిట్, చెపాప్డు, “మీరుమోషేను ఎరిగినటల్యితే, మీరు ననెన్రుగుదురు.”
మోషేను ఎరిగియుండలేదు, కాబటిట్ వారెరుగలేదు, వారు పొదిగి బయటకు
వచిచ్నఒక ఢభకిత్నేవారెరుగుదురు.
222 ఇపుడు,మనముపెదద్వాడైనఈజాలరినితీసుకుందాం.తనయొకక్బుటట్ను
కింద పెటాట్డు. తన యొకక్ గడడ్మును కిందకు అనుకొని, “అదెవరైనది నేను
సాత్ను.అదినేనునముమ్చునాన్ను.”

223 సహోదరుడుచెపాప్డు, “రా.మనమికక్డకువెళాద్ము.” చెపాప్డు, “అదిఅతనే
ఇతడు,ఆదినానవారుచెపిప్నదిఅతడు…గతరాతి,రాతర్ంతాఅతనితోనునాన్ను.
నేనుమాటాల్డుతునన్యోహానునీకుతెలుసా?”
224 “ఆఁ. అకక్డునన్ ఆ అడవిమనిషి! ఆఁ, అతనిని రిచ్ నేను వినాన్ను.” “సరే,”
పెదద్వాడైన సీమోనునీకుతెలుసా, చెపాప్డు, “అకక్డ అతనిన్ రిచ్ వినాన్ను. ఆఁ,
రెండులేక డునెలలకితంఅకక్డఉనాన్ను.అవును.”
225 “సరే, అతడనాన్డు…మరియుఒకరోజుఅతనుఅకక్డ నిలబడియునాన్డు.
ఒక వింతైన విషయం చెపాప్డు, అతడు అనాన్డు, ‘మీకు తెలుసా, ఆయన
ఇపుడే ఇకక్డకు వచుచ్చునాన్డు!’ వారు అడిగారు ‘నీకెలా తెలియును?’ అకక్డ
చాడు. సాధారణ వయ్కిత్ అకక్డ నిలబడియునాన్డు. అతడు చెపాప్డు, ‘దేవుని

ఆతమ్ పావురము వలె దిగివచుచ్ట చుచునాన్ను. “ఆయన ఈయన, ఈయన
నాపియకుమారుడు,ఈయనయందునివసించుటకుఆనందించుచునాన్ను.”’
అటు తరువాత అతడు నీటిలోకి వెళిళ్ ఆయనకు బాపిత్సమ్ము ఇచాచ్డు. సరే.
ఆయననుఎరుగుననిఅతడుచెపాప్డు.”
226 “ఓ, నాకు తెలియదు,” అని సీమోను అనాన్డు. “అనేకసారుల్ ఆలాటిది నేను
వినాన్ను.” అయితే, ఇకక్డకు అతడు వచాచ్డు. అయితే అతని హృదయములో
ముందుగా నిరణ్యింపబడిన వితత్నమునన్ది. అవునా?యేసు ఆలాగని చెపాప్డు.
అవును. ఆయన యొదద్కు నడచి వెళాళ్డు. నడచి వెళిళ్ చెపాప్డు, “నేను ఆ
టమునకువెళిళ్ సాత్ను.”అకక్డకునడచివెళాళ్డు.
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227 ఒక చినన్ సాధారణ మనిషిగా యేసు అకక్డ నిలబడియునాన్డు, నడచి
వెళాళ్డు. ఆయన చెపాప్డు, “నీ పేరు సీమోను, నీ తండి పేరుజోనా.” అది అతనిన్
ఊపిరి నిలచిపోవునటుల్గా ఆశచ్రయ్పరచినది. ఎందుకని? ఆ చినన్ నితయ్జీవము
యొకక్వితత్నముఅకక్డతాకినది.అవునండి.
228 అనాన్డు, “ఒకక్ నిమిషం ఆగు! అది ఏలాగు? నీవు ననెన్నన్ డలేదు.
నా తండిని డా డలేదే, ఎందుకంటె అతను చనిపోయి సంవతాస్రాలైనది.
అయితే, ఇకక్డకు నీవు వచిచ్, అది చెపుత్నాన్వు? ఇపుడు బైబిల్ చెపుత్ందని నాకు
తెలుసు…”ఇపుడుపెదద్లుఏమిచెపిప్యునాన్రనికాదు. “అయితేబైబిల్చెపుత్ంది
మెసీస్యాపర్వకత్యైయుండునని,అకక్డేఆయనఉనాన్డు.అదిఆయనే.”
229 ఒకరోజు ఆయన సమరయ గుండా వెళుళ్చుండెను. ఒక దుల
గుంపుతో వెళుళ్చుండెను. ఆయన వారిని విడచిపెటాట్డు. ఈ చినన్ చెడడ్పేరు గల
సీత్ బయటకు వచిచ్ంది. బహుశ అందమైన చినన్ సీత్ కావచుచ్. అవునా. చినన్పిలల్గా
వీధులలో తిరుగుచు ఉండేది. మరియు ఆమె అకక్డకు వెళుత్ంది. బహుశా
దేనిని రిచ్యో ఆమె ఆలోచిసుత్ంది. ఆమె అకక్డకు వెళిళ్, బకెక్టుట్ను కింద
పెటిట్నది. ఆమె చేదను బావిలో దింపి నీళుళ్ నింపి దానిని పైకిలాగుచుండెను,
శారా. “నాకు దాహమునకిముమ్” అను ఒక పురుషుని శబద్ం ఆమె వినన్ది,

ఆమె చు ట్ చినది. అకక్డ మధయ్ వయసుక్నిగా ఉనన్టుట్నన్ ఒక దుడు
రొచ్నియుండెను.

230 ఆమె అడిగినది “చెపుప్ము, నీవు దుడవు కావా? నీవు చేయ డదు.
నాతోమాటాల్డుటఅదిసబబుకాదు.నేనుసమరయురాలను.”
231 ఆయన అనాన్డు, “అయితే నీతో మాటాల్డుచునన్ది నీవు ఎరిగియుంటే
నీవు…నీవునీకుదాహమునకిమమ్నిననున్అడుగుతావు.”
232 అడిగినది, “నీబకెక్టుట్ఎకక్డ?” శారా?“నీతాడుఎకక్డ?”

“సరే,”ఆయనఅనాన్డు, “నేనిచుచ్నీళుళ్జీవము.”
233 “ఏమిటి?” శారా? “ఎందుకు,” ఆమె అనన్ది, “మీరందరు
యె షలేములోఆరాధింపకోరుతారు.మరియుమాపితరులు…”
234 “ఓ,” ఆయన అనాన్డు, “అవును, అయితే,” అనాన్డు “ దులమైనమాకు
మేము దేనిని ఆరాధించుచునాన్మో తెలియును. అయితే,” చెపాప్డు, “తెలుసా,
ఒక కాలము వచుచ్ను—పర్జలు యె షలేములోనైనను లేక ఈ పరవ్తం
మీదనైనను ఆరాధింపరు.” ఆయన చెపాప్డు, “వారు—వారు దేవుని ఆతమ్తో
ఆరాధింతురు. ఎందుకనగా ఆయన ఆతమ్, ఆతమ్ మరియుసతయ్ము గనుక.” సరే.
ఆమెఆలోచించసాగెను.అవునా.

మరియుఆయనచెపాప్డు“వెళిళ్,నీభరత్నుతీసుకొనిఇకక్డకురా.”
ఆమెఅనన్ది, “నాభరాత్?నాకుభరత్లులేరు.”

235 “ఎందుకు,” అనాన్డు, “అది సతయ్ము.” చెపాప్డు “నీవు ఐదుగురిని
కలిగియుంటివి.ఆరవవాడుఇపుడునాన్డు.”మరియుఅనాన్డు, “నీవుఐదుగురిని
కలిగియుంటివి.మరియు—మరియునీకుతెలియును.నీవుసతయ్ముచెపాప్వు.”
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236 గమనించుడి. అదేంటి? ఆ వెలుగు ఆ వితత్నానిన్ తాకినది. దేవుని దావ్రా
పలుకబడినఅది,అదిఅకక్డయుండెను.అవునండి.
237 వితత్నము మి పైనయుండెను. దేవుడు నీళళ్ను కదిలించినపుడు,
రుయ్డు దానిని తాకెను. అది పైకి వచెచ్ను. అవును. శారా? దానికి

కావలసినదంతా రుయ్డే.కేవలంవెలుగుకావలెను.అవునండి.
238 అటుతరువాత, ఆయనలోనునన్ పరిశుదాధ్తమ్ ఆమె గత జీవితానిన్ కదిలించి,
దానిని ఆమెకు పించినపుడు, ఆ వెలుగు దానిని తాకినది. ఆమె అనన్ది,
“అయాయ్, నీవు ఒక పర్వకత్వని నేను గర్హించుచునాన్ను.” ఆమె అనన్ది “ఇపుడు
మెసీస్యా వచిచ్నపుడు ఆయన ఏమైయుండెనో మాకు తెలియును. మరియు
మాకువందలసంవతస్రాలనుండిపర్వకత్లేకుండెను.వందలసంవతస్రాలనుండి,
మాకు నిజమైన పర్వకత్ లేడు.” మరియుఆమె అనన్ది “నా భరత్ను రిచ్ నీవెలాగు
చెపిప్తివి. మరియు నాకెంతమందియునాన్రో నీవు చెపాప్వు. ఎలాగు,” అనన్ది,
“దీనిని నేను అరథ్ం చేసికోలేకునాన్ను.” అనన్ది, “మెసీస్యా వచిచ్నపుడు, ఆయన
అదిచేయబోతునాన్డు.అయితేనీవెవరు?”

ఆయనచెపాప్డు, “నేనేఆయనను.”
అదిఅంతే. శారా?ఒకవేశయ్!

239 మరియు యాజకులు చుటుట్ చి అనాన్రు…సరే. వారు వారి యొకక్
సమాజములకు జవాబు చెపప్వలసిన వారైయునాన్రు. అనాన్రు, “ఆ వయ్కిత్తో
మోసపోవదుద్. ఆయన—ఆయనఒకదయయ్ంపటిట్నవాడు.అంతే.” ఇపుడు,అదీ
వయ్తాయ్సం. అదేఈరోజు. శారా?ఈరోజుఅదే. ఖచిచ్తంగాదానినితాకినది.
ఆఁ. అవునండి.
240 ఆమె, అది ఆమె ఎరిగినది. కారణం, వెలుగు దానిని తాకినది. వారు…ఆ
జాలరులు, అడవులలో నివసించేవారు, వయ్వసాయదారులు, సుంకం వ లు
చేయువారు, వేశయ్లుఆయనఏమిచేయనైయునాన్డోయనిలేఖనాలుచెపిప్నవో,
వారు ఆయనలో శారు. పరిసయుయ్లు డలేకపోయారు. శారా. వారు
ఆచారానిన్ బటిట్. [సహోదరుడు బానాహ్ం నిలుపు చేసి ఒక విధముగా సైగ దావ్రా
చెపుప్చునాన్డు.సంఘముఅదినిజమని ఢిపరచునటుల్ బదులిచుచ్చునన్ది—
సంపా.] వారి ఆచారముల వలన వారు డలేకపోయారు. అయితే, వేశయ్,
వయ్వసాయదారులు, వారందరు, అది శారు. ముందుగా నిరణ్యించబడిన
వారందరు. అనుమానాలనిన్ తీరిపోయిన తరువాత వితత్నం పెరుగుటకు
పారంభించును.అవును.
241 ఆమె ఏమి చేసినది? “భలే, నేను మెసీస్యాను కలసినందుకు ఆనందంగా
ఉనాన్ను”?అనిఆమెచెపిప్ందా. ఓ, లేదు, సహోదరుడా,నేరుగాఆమెనగరంలోకి
వెళిళ్ంది. నీళళ్ సంగతి ఆమె మరచింది. ఆమె చెపిప్ంది “రండి, నేను చేసినవనిన్
నాతో చెపిప్న మనుషుయ్ని డుడి. మెసీస్యా చేయునని లేఖనము చెపిప్న
చేసినది ఈ కారయ్ములు కాదా? ఇది ఖచిచ్తంగా అది కాదా?” అని చెపిప్నది.
మరియుపర్జలుఅవేకారయ్ములు డగలిగిరి.
242 పరిశుదధ్ యోహాను 14:12 లో యేసుకీసుత్ చెపిప్నటుల్గా, అది మరలా
జరుగును. అది ఆయన కాలోచెపెప్ను, “నోవహుదినములలోఉనన్టుల్” అని.
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ఆయనచెపాప్డు.ఒకశరీరధారిగాపర్తయ్కష్మైతనవెనుకగుడారములోనునన్శారా
నవివ్నదని ఏ విధంగా చెపెప్నో. మరియు ఈ లేఖనాలనిన్ మలాకీ మొదలైనవి
కడవరి దినములలోముందుగాచెపప్బడినవి.హెబీ 4 చెపుత్ంది “వాకయ్ము” తిరిగి
వచుచ్నని, మలాకీ 4 చెపుత్ంది మనుషుయ్ని దావ్రా అది తిరిగి వచుచ్నని. హెబీ 4
చెపుత్ంది, “హృదయములోనిఆలోచనలనువివేచించునని.”
243 మరియువారు ఆ కారయ్ములనిన్యు జరుగుట చినపప్టికి దాని నుండి
రంగా పోవుచునాన్రు. వారి ఆచారాలు వాటిని మరుగు చేసి, ఎటువంటి

పర్భావము పలేకపోతునన్వి.సరే.మనమికక్డఉనాన్ము.అంతే.ఊహు.
244 మీకు తెలుసా, ఆయన అదే కారయ్ము ఈ రోజు చేసాత్డు. ఆయన అపుప్డు
చేసినవి, ఆయనరంగంమీదికి వచిచ్ ఆయనచేయుననిఆయనచెపిప్నవివాటిని
ఉతప్నన్ం చేయును. శారా? అది చేయునని ఆయన వాగాద్నం చేశాడు. అది
చేయునని ఆయన వాగాద్నం చేశాడు. అదే విషయం ఆయన చేసేత్, లవొదికయ
వరత్మానికుడుఅదిచేయవలసినవాడైయునాన్డు.
245 మరియుఅపుడుఆకారయ్ముచేయబడుటకులవొదికయసంఘము చిన
యెడల, మొదటిగా హెబీ సంఘము ఏమి చేసినదో ఖచిచ్తంగా వారు ఆ
విధముగనే చేయుదురు. అది ఎంతగా ని పించబడినపప్టికి, వారు దానిని
చేసాత్రుఏలాగైనా. ఓ.మై!
246 ఇపుడు, అది ఏమి చేయునని చెపప్బడినదో అది చేసుత్ంది. మనము,
తిరిగి అసలైన వాకయ్మునకు, విశావ్సమునకు తిరిగి వసాత్ము. వాగాద్నము
చేయబడినటుల్గా పర్తయ్కష్పరచబడుదుము. ఈ కారయ్ములు చేయుట దావ్రా
ఆయన యొకక్ జనుల మధయ్ ఆయన నివసించుచునాన్డని, ఆయన
తెలియపరచుకొనిన యెడల; ఆయన పటమును తీయబడునటుల్ చేసి, అది
విజాఞ్న శాసత్ పర్కారము ని పించెను. మరియు, అయినపప్టికి, అది వారు
నమమ్లేదు. మరియు ని పించబడి, ఆయన అకక్డ నిలబడియుండుట
కెమెరా యొకక్ యాంతిక కనున్ ఆయనను పటుట్కునన్ది. అదే అగిన్ సత్ంభం
నినన్ నేడుయుగయుగములు ఒకే రీతిగా ఉనన్ది. హెబీ 13:8 అది విజాఞ్నశాసత్
రీతాయ్ పించుటకు, ఆతీమ్య పరిధిలో జరుగు కారయ్ములను అది
ని పింపబడగల శాసీత్యంగా పించగలుగుచునన్ది. పర్తి మారగ్మున అది
ని పించగలుగుచునన్ది.అదిరుజువుపరుచు నేఉనన్ది.
247 మీకు తెలుసా? బహుశ అదే కారయ్ములు చేయుచునాన్రు. వారు దానికి
రంగాతొలగివారుచేసినటుల్గానేఅదేచేయుచునాన్రు.

248 ఓ, దేవా మాకు సహాయము చేయుము! ఓ! ఇకక్డ ఆపుదాము. అయితే,
ఇపుడు చుటకుమనమువచుచ్చుండగాదేవుడుమనకుఇపుడుసహాయము
చేయుగాక, అది నా పారథ్న. ఎందుకనగా, మిముమ్లను నేను ఆలసయ్ంగా
ఉంచదలచుకోలేదు. మనము చుటకు దేవుడు సహాయయు చేయును
గాక. ఆతమ్ మన పైననునన్దని, బయలుపరచుటకు, ఈ ముదర్ తెరచుటకు
ఆయన మనకు సహాయము చేయునని ఆతమ్ ఇపుడే మనపైనునన్దని నేను
నముమ్తునాన్ను.
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249 మనము చదువుదాము. సంఘము ఎటువంటి సిథ్తిలోనునన్దో మనము
చుచుండగా, అదెకక్డునన్దో మనం శాము. వారేమి చేశారో మనం
శాము, అదెకక్డకు రావలసియునన్దో మనం శాము, దానినకక్డ
శాము. అదేమి చేయనైయునన్దో మనము శాము. వారు దానినే

చేసియునాన్రు. ఇపుడు, మనము ఎకక్డునాన్మో మీరు సుత్నాన్రా? మీరే
తీరుప్ తీరుచ్కొనుడి. నేను తీరుప్ తీరచ్లేను. ఈ వాకయ్మును తెచుచ్టకు మాతర్మే
నేనుబాధుయ్డను. అది నాకు ఇచిచ్నటుల్గానే నేనుదానిని మీకిచుచ్చునాన్ను. అది
నాకుఇవవ్బడువరకునేనుదానినిమీకివవ్లేను;ఎవవ్రు డా.

ఆయన డవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు-రముమ్ అని డవ జీవి
చెపుప్ట వింటిని. నేను డగా, ఇదిగోఒక నలల్నిగుఱఱ్ము కనబడెను;
దానిమీదఒకడుతాసుచేతపటుట్కొని రుచ్ండియుండెను.
మరియు-దేనారమునకుఒకసేరుగోధుమలనియు,దేనారమునకు
డు సేరల్ యవలనియు, నెను దాకాష్ రసమును పాడు

చేయవదద్నియు, ఆ నాలుగు జీవుల మధయ్ ఒక సవ్రము పలికినటుల్
నాకువినబడెను.

250 ఇపుడు, గొఱెఱ్పిలల్ ముదర్లను విపుప్టకు గర్ంథమును తన చేతిలో
కలిగియునన్ది.ఆయనమొదటిదానిని,రెండవదానినివిపిప్యునాన్డు.మరియు
ఇపుడు ఆయన డవ దానిని విపుప్చునాన్డు. మరియు దానిని ఆయన
విపుప్చుండగాగొఱెఱ్పిలల్దానినివిపప్గా, డవముదర్, డవజీవి…
251 ఇపుడు డవజీవిఏలాగుకనిప్ంచెనోఎంతమందికితెలుసు?మనుషుయ్ని
వలె కనిప్ంచెను. మొదటిది సింహము వలె కనిప్ంచెను; తరువాతది డవలె
లేక ఎదుద్ వలె కనిప్ంచెను, డవది ఒక మనుషుయ్ని వలె కనిప్ంచెను. ఆ జీవి
యొకక్—ఆ జీవి యొకక్ సవ్రము అతడు వినాన్డు. మనుషుయ్ని వంటి జీవి
యోహానుతో చెపాప్డు, “వచిచ్, అదేంటో , మరుగైయునన్ ఈ మరమ్ము.”
ఈ విమోచనా సంవతస్రము అనిన్టిలో, మికి పునాది వేసినపప్టి నుండి
ఏమి జరుగనైయునన్దో, అది ఈ ముదర్ కింద మరుగైయునన్ది. ఇపుడు, “వచిచ్
అదెంటో డు.”
252 మరియు ఆయన దానిని తెరిచాడు. ఒక ఉరుము ఉరిమెను గొఱెఱ్ పిలల్
ముదర్లుతెరచెను.
253 ఇపుడు, అదేమిటి యని చుటకు యోహాను ముందుకు వెళాళ్డు.
అతనేమి శాడు? అతడు ఒక నలల్ని గుఱఱ్మును శాడు. దాని మీద సావ్రీ
చేయువాని చేతిలో ఒక తాసు ఉండెను. మొదటిగా అతడు చినది అది.
గొఱెఱ్పిలల్ దానిని పర్కటించి, ముదర్ను విపిప్నపుడు, అపుప్డు ఇంకొక జీవి…
సుత్నాన్రా, జీవులు తిరిగి “వచిచ్, డుమని” పర్కటించుచునన్వి. ఒక వేళ

ఈ విధముగా ఇకక్డ నిలబడియునన్ యోహాను గొఱెఱ్పిలల్ విపిప్నపుడు నడచి
ముందుకువెళుళ్చుండెను.సాధారణంగా…
254 మనము మొదటి ముదర్ను చిన విధముగా ఉరుము ఉరుముట
శాము. ఏమి జరగనైయునన్దని అతడు గమనిసుత్నాన్డు. మొదట తెలల్ని

గుఱఱ్ము మీద ఒక మనుషుయ్డు వచుచ్ట చుచునాన్డు. సావ్రీ చేయుచు
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వచుచ్టను అతడు గమనించాడు.యోహానుఅతనిన్ చివరి వరకు శాడు. తన
తెలల్నిగుఱఱ్ంమీదఅతడుకిందికివచుచ్టకు.అతనిచేతిలోవిలుల్నన్దిమరియుఆ
సావ్రీ చేయువానికిదానితోబాణాలులేవు. అతడు చినతరువాతవిషయము
అతడొకకిరీటముపొందుకొనిసావ్రీచేయుచుపోవుట శాడు.
255 ఇకక్డ మరలా గొఱెఱ్పిలల్ వచుచ్ట తరువాత మనము సుత్నాన్ము. ఆయన
మరొక దానిని తెరచెను. మరియు చుచునాన్డు. ఇపుడు ఇకక్డ ఒక—
ఒక ఎరర్ని గుఱఱ్ం వచుచ్చునన్ది. ఈ మనిషి చేతిలో ఖడాగ్నిన్ కలిగియునాన్డు.
లేఖనములో అతను సావ్రీ చేయుచు పోవుట, శారా, తన చేతిలో ఈ
ఖడగ్ముతో చంపుటకు మిమీద సమాధానము లేకుండా చేయుటకు అతడు
బయలుదేరాడు.
256 ఇపుడు గొఱెఱ్పిలల్ మరియొక ముదర్ను తెరచుచునన్ది. జీవులలో మరొకటి,
మానవ ముఖము వలెనునన్ మరొక జీవి చెపిప్నది, “వచిచ్, డుము” అని.
ఇదేమిటియని చుటకుఅతడునడచి వెళాళ్డు. అతడుఆలాగుచేసినపప్టికి,
అకక్డఒకనలల్నిగుఱఱ్ముపైనసావ్రీచేయుచువచుచ్చునాన్డు.
257 ఇపుడు, తెలల్నిగుఱఱ్ముపైసావ్రీ చేయువాడేఎరర్నిగుఱఱ్ముపై డాసావ్రీ
చేయుచునాన్డనిగతరాతిమనముకనుగొనాన్ము.
258 మరియు జీవుల మధయ్నునన్ సవ్రము బయటకు పిలచి డుము అని
చెపెప్ను.అకక్డ,అదేమిటనివచిచ్ శాడు.అతడుజీవులమధయ్ఉనాన్డు.అతడు
ఈనలల్నిగుఱఱ్మును శాడు.

మరియు…దేనారమునకు ఒక సేరుగోధులనియు, దేనారమునకు
డు సేరల్ యవలనియు, నెను దాకాష్రసమును పాడుచేయ

వదద్నియు, ఆ నాలుగు జీవుల మధయ్ ఒక సవ్రము పలికినటుల్ నాకు
వినబడెను. ( శారా?)

259 ఈసావ్రీ చేయువానిగురించిమనం ఆలోచన చేదాద్ం.మొదటసావ్రీచేయు
వాడుఎవరైనదిమీరుగమనిసేత్. లేఖనపర్కారంగాగతరాతిమనంకనుగొనాన్ము.
రెండవసావ్రీచేయువాడుఖచిచ్తంగాఅదేమనిషి.మరొకగుఱఱ్ంపై రుచ్ండుట
తపప్. ఏం జరిగింది? అతని పరిచరయ్ను అతడు మారాచ్డు. శారా? అవును.
అతడొక అంతయ్కీసత్ని, అతని యొకక్ సాథ్నానిన్ అతడు మారాచ్డని మనం
కనుగొనాన్ము.
260 మొదటిగా అతడు, కేవలం తెలల్ని గుఱఱ్ం, సిదాధ్ంతముగామారాడు. ఇపుడు
మనంలేఖనంలోనుండితీసుకొనుచునాన్ము. శారా?
261 ఇపుడు మనము ఈ రాతిలో ఎచటయునాన్మో గమనించుడి. మరొక
సంఘకాలం ఇపుడు. శారా? డవ సంఘకాలంలోకి వచుచ్చునాన్ము.
ఇపుడు. శారా? ఖచిచ్తంగా డవ సంఘకాలంలో, ఖచిచ్తంగా డవ
గుఱఱ్మునకుపోలియునన్ది. శారా?
262 ఇపుడుమొదటిసంఘకాలము.అదేంటి?నీకొలాయితులుఒకసిదాధ్ంతానిన్
కలిగియుండిరి. శారా, మొదటిది. సరే. అటు తరువాత మొదటి విషయం
మనకు తెలుసు. ఈ నీకొలాయితుసిదాధ్ంతము. ఇది అంగీకరించబడి, సరియని
సమమ్తించబడి కారయ్ పము దాలిచ్ంది. మరియు వారు ఈ వయ్కిత్కి కిరీటం
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ధరింపజేశారు. తరువాత, ఈ ఆతమ్, అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్ ఒకమానవునిలో పము
దాలిచ్నది. శారా? అటు తరువాత అది సాతానుయొకక్ అవతారమెతిత్నది.
దయయ్ంవెళిళ్పోయిందిఅపవాదిలోపలకువచిచ్నది.
263 మరియు, సంఘము, అంతయ్కీసుత్ సంఘము అభివృదిధ్ చెందుచునన్ అదే
సమయమున;పెండిల్ కుమారెత్ వివిధవిషయాలలోముందుకుకొనసాగుచునన్ది.
నీతీకరణ, శుదీధ్కరణ, పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము దావ్రా, ఆ విధముగా
కొనసాగుతుంది. వారువారిమొదటి ఉజీజ్వమునేపొందియునాన్రు, సంఘము
ఆఖరిదితీసుకొనుచునన్ది.వారిమొదటి డుసంవతస్రములు…వారియొకక్

డు దశలలో అంధకారయుగముగుండా వెళిళ్రి. తరువాత డు దశలలో
సంఘము బయటకు వచిచ్నది; అవతారము ధరించిన దేవుడు మన మధయ్
పర్తయ్కష్మగుచునాన్డు. ఇకక్డ అతడు అంతయ్కీసుత్గాను, అబదధ్ పర్వకత్గాను, అటు
తరువాత మృగము గాను అటు తరువాత అంధకార యుగములో. మరియు
సంఘము ఆ అంధకార యుగము నుండి; నీతీకరణ, శుదీధ్కరణ, పరిశుదాధ్తమ్
బాపిత్సమ్ము నుండి బయటకు వచుచ్చునన్ది. అవతారమెతిత్న వాకయ్ము, ఇపుడు
దావ్రము. అతడు కిందికి పోవుచునాన్డు. ఊహుఁ. మీరది శారా? అతడు
కిందికి పోవుచునాన్డు. సంఘము పైకి వెళుళ్చునన్ది. శారా? అదెంత
సం రణ్ంగాయుండాలో అంతగానునన్ది. ఓ! అదెంత రమయ్ంగా ఉనన్ది. నేనది
పేమిసుత్నాన్ను.
264 ఈసావ్రీచేయువాడుఒకక్డే,అయితేఅతనిపరిచరయ్యొకక్మరొకదశ.
265 మొదటి దశ, తెలల్ని గుఱఱ్ం, శారా, అతడు కేవలం ఉపదేశకుడు. ఒక
అంతయ్కీసుత్ఉపదేశకుడు.అతడుదేవునియొకక్వాకయ్మునకువయ్తిరేకి.
266 మరియు, నీవెటుల్ అంతయ్కీసుత్వౌతావు? దీనిలోని పర్తి యొకక్ మాటను
ఎవరైతే సతయ్ముకాదని తృణీకరిసాత్రో, మరియుఆ విధమని ఆలాగుబోధిసాత్రో
అతడు అంతయ్కీసుత్. ఎందుకనగా వారు ఆ—ఆ—ఆ—ఆ—ఆవాకయ్మును
తృణీకరించారు.ఆయనేఆవాకయ్ము.
267 ఇపుడు, మొదటి దశ, తెలల్ని గుఱఱ్ం. అతడు కేవలం ఉపదేశకునిగా
యుండెను. అయితే, దాని యొకక్ సిదాధ్ంతములోను మరియు దాని యొకక్
గుణములోను అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్ ఉనన్ది. అది అమాయకమైనది. అది దేనిని
బాధపరచినటుల్ కనిప్ంచదు; ఆ విధముగా కొనసాగిపోవుచుండును. ఆలాగు
సాతానులోపలకువచుచ్ను.ఓ!అతడుఒకయుకిత్గలపకిష్.
268 అతడు హవవ్తో చెపాప్డు, “ఇపుడు, నీవు జాఞ్నం కోసం ఎదురు
చుచునాన్వు. అది తపోప్ కాదో నీకు తెలియదు.” అనాన్డు, “నీ కనున్లు

తెరవబడినటల్యితే, నీవు అది ఎరుగుదువు.” మరియుచెపాప్డు, “పండు, బహు
మధురముగాయునన్ది. అది మంచిది. అది—అది కనున్లకు ఇంపైనది. అది
ఇపుడునీవుతీసికోవలసియునన్ది.అదిఆలాగునన్దాలేదానీకుతెలుసా?”

“లేదు,నాకుతెలియదు.అయితేఅదిచేయొదద్నిదేవుడుచెపాప్డు.”
“అయితే,ఓ, సరే,నాకుతెలుసు.అయితే…”
“దేవుడుచెపాప్డు…మేముచనిపోదుమని.”
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269 అతడు చెపాప్డు, “నిశచ్యముగా ఆయన అది చేయడు.” .
అదెంతగానోమధురముగాఉండెను.అదేమిచేసినదో .
270 ఒక నీకొలాయితు బోధగా ఈ అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్ ఆరంభ సంఘములో
లేచుటను గమనించు. నీకొ, లౌకికులను “జయించుట” పరిశుదధ్మైన
మనిషిని తయారు చేయుట. ఓ! అది కేవలం…“సరే, మాకు సహవాసము
కావలెనని మేము కోరుచునాన్ము. ఎందుకని? ఇకక్డ మీరు చెదరిపోయారు;
ఎవరు ఎకక్డ యునాన్రనునది ఎవరికి తెలియదు. మనమొక సంసథ్గా
ఉండవలసియుంటుందని నేననుకుంటునాన్ను. ఒక వయ్తాయ్సంగా. శారా,
మనం వెళిళ్, మనం ఐకయ్ంగా ఉండవలెను. దాని నుండి మనం ఒక విడిదిని
తయారు చేయవలసియుంటుంది.” మరి అది ఇదే. కైసత్వ మెథడిసుట్ సంఘము
అనునది లేనే లేదు. అది సంఘముకాదు. అదిబాడుగ ఇళుల్. బాపిట్సుట్, సంఘము
కాదు.అదిబాడుగఇళుల్.
271 ఒకే యొక సంఘము ఉనన్ది. అది మరమ్మైన యేసుకీసుత్ శరీరము. నీవు
అందులో జనిమ్ంచావు. అవును. ముందు నిరణ్యము దావ్రా. అవును. “తండి
నాకనుగర్హించినవారందరువసాత్రు.తండిఅతనినిపిలువకుండఏమనుషుయ్డు
రాడు. ఆయన నాకనుగర్హించిన వారు, నా యొదద్కు వతుత్రు.” కాబటిట్, అది,
అది అది.
272 ఆఖరు వయ్కిత్ లోపలకు వచుచ్ వరకు, గొఱెఱ్పిలల్ అకక్డ రొచ్ని విజాఞ్పణ
చేయుచునన్ది. చినన్ గంటలు మోగును. ఆయన బయటకు నడచి ఆయన
సావ్సథ్ మునుతీసుకొనును. , అంతే. ఆయనపర్జలనువారి గృహమునకు
తెచుచ్ను. మరియు ఆయన శ వును అగిన్ గుండములో వేయును. అతని
యొకక్ అనుచరులందరు అతనితో కలసి అందులోకి వెళాత్రు; మరియు అది
ఆలాగుండును.తరువాత,మనమువెయేయ్ండల్పాలనలోకివెళాత్ము.
273 ఇపుడు,సావ్రీచేయువాడుఒకక్డే.ఈమొదటిదశలోఅతడుఅమాయకుడు.
ఇపుడు రెండవది, మీరు కొంచెముముందుకు వెళిళ్ చిన యెడల, కొంచెం
పైగా రెండవ దశ, బైబిల్ చెపుత్ంది అతనికొక “కిరీటముఇవవ్బడినది.” ఒక గొపప్
వయ్కిత్గా ఒక మనిషికి కిరీటము ధరింపజేశారు. శారా. అతనికి కిరీటము
ధరింపజేశారు! అటు తరువాత, అతనిని పోప్ గా బైబిల్ పిలువలేదు. “అబదధ్
పర్వకత్గా” బైబిల్ అతనిని పిలుచుచునన్ది. ఎందుకు? అవును. ఎందుకనగా
తనయొకక్ అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్ దావ్రా, అసలైన వాకయ్మునకు కీసుత్ విరోధముగా
బోధించుట. ఎందుకనగా అసలైన వాకయ్మునకు వయ్తిరికత్ముగా అతడు
బోధించినటల్యితే, అది అంతయ్కీసుత్. అది ఆ విధముగానేయునన్ది. వాకయ్ము
దేవుడైయునాన్డు. అవునా! కీసుత్. సరే. అటు తరువాత, కిరీటము ధరించుటను
చుచునాన్ము. అతడు కిరీటధారియైన తరువాత, ఇపుడు, అతడు చాలా

అమాయకునిగా, నిసస్హాయకునిగా ఉనాన్డు. అతడు కేవలం అలుప్డుగా
ఉండెను.
274 అయితే, అటు తరువాత నైసియా ఆలోచనా సభలో, అతడు అది
సాధించాడు. కాన్ సాట్ంటైన్ సమసత్ ఆసిత్ని ఇచాచ్డు. అటు తరువాత, అతడేమి
చేశాడు? తరువాత అతడు, డుడి, సాతాను తన యొకక్ సింహాసనానిన్
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మరియు అధికారానిన్ ఇచాచ్డు. దానిని మనము సుత్నన్పుడు బైబిల్ ఆలాగు
చెపుత్ంది.
275 ఇపుడు, తరువాత మనం సుత్నాన్ము. ఉనన్వి, ఇక ఉండబోవుచునన్
సమసత్ రాజకీయాలను అపవాదిసావ్ధీనములో ఉంచుకొనన్ది. మతత్యి 4:11 లో
మనమది సుత్నాన్ము. సాతానుడు ముందుగానే రాజకీయాలను సావ్ధీనం
చేసుకునాన్డనిమనమిపుడు సుత్నాన్ము.
276 అయితే అతడు సంఘమును తీసుకొనుటకు పర్యతిన్సుత్నాన్డు. తదావ్రా
దానిని మోసం చేయుట కొరకు. అతడు అతని గొపప్ వయ్కిత్ని తీసుకొని ఒక
సంసాథ్పకము దావ్రా అతని పనిచేయించును. కీసుత్కు బదులుగా “వికార్” గా
కిరీటము ధరింపజేయుచునాన్డు. దేవునికి బదులు కీసుత్ పనిచేశాడు. అవునా,
ఈ వయ్కిత్ దేవునికి బదులు వికార్. శారా? ఆ విధముగానే, “దేవునికి బదులు,”
అతడుయుండవలసినవిధమేదనగాకీసుత్కిందవికార్గాయుండుట.
277 ఇపుడు, ఇపుడు, దానిని అతడు చేసినపుడు, అపుప్డతడు ఏం చేశాడు?
అతడు, సాతాను, అతనికి ముందుగానేనునన్ తన రాజకీయ అధికారానిన్
తీసుకొని మరియు మత సంబంధమైన అధికారానిన్ తీసుకొని, ముందుగానే
కిరీటధారిచేయబడినవితీసుకొనిఏకంచేసెను.
278 పాతాళముపై మరియొక కిరీటానిన్ అతనికై తయారు చేశాడు. చాలినంత
డబుబ్ ఎవరు చెలిల్సాత్రో అటిట్ వారిని అతడు విడిపించగలడు. శారా? కాబటిట్,
అతడిపుడు—అతడు వికార్ గురువు పరలోకంపైన, Purgatory పైన, తన
కిషట్మొచిచ్న రీతిగాపిలుచుచునాన్డు. ఆలాటిది బైబిలోల్ లేదు. శారా. అయితే,
అతడుఒకదానినిచేయవలసియునన్ది.బైబిల్చెపుత్ందిఅగాధములోనుండిఅది
వచెచ్ననియు,అదేవిధముగాతిరిగివెళెళ్ననియుబైబిల్చెపుత్ంది.మరియు మి
మీదఒకఅధిపతిగాఉండును.
279 అపుప్డు అతనికేమి ఇవవ్బడెను? మొదటిగా అతని యొదద్ విలుల్ ఉనన్ది.
అయితే అతనియొదద్ బాణము లేదు. అయితే ఇపుప్డు అతని చేతిలో బలమైన
ఖడగ్మునన్ది. ఇపుడు అతడు ఒకటి చేయగలడు. అటు తరువాత, అతడు తన
తెలల్నిగుఱఱ్ంమీదనుండి కియునాన్డు; తెలల్నిగుఱఱ్ం వెళిళ్పోయినది. ఇపుడు
అతడు దేనిపై రుచ్నాన్డు? ఒక ఎరర్ని గుఱఱ్ం, రకత్ము, రకత్పు ఎరుపుగల
గుఱఱ్ం పైన రుచ్నాన్డు. అతడు నిజముగానే దానిపై సావ్రీచేయుచునాన్డు.
ఓ, నిశచ్యముగా. ఇపుడు అతనికి గొపప్ అధికారమును, చంపుటకు పెదద్
ఖడగ్మును ఇయయ్బడెను. ఆ తరువాత రకత్పు వరణ్పు గుఱఱ్ం పైన అతడు
సావ్రీచేయుచునాన్డు.
280 అతడు మి మీద నుండి సమాధానము తీసివేసి మరియు ఒకనినొకడు
చంపుకొనునటుల్ చేసెనని, గతరాతి విపప్బడిన రెండవ ముదర్ నుండి మనము
శాము. మరియు పరిశుదధ్ హిపోప్…హిపోప్ వాసియగు పరిశుదధ్ అగసీట్న్

కాలము నుండి పదిహేను వందల ఎనభై వరకు. “అరవై-ఎనిమిది మిలియనుల్.”
మీరు చదువగోరితే సమ్కక్ర్స్ గొపప్ సంసక్రణ లేక మహిమకరమైన సంసక్రణ
చదువుడి. అవును. ఇపుడుహతసాకుష్ల గర్ంథములోఅరవై ఎనిమిదిమిలియనుల్
నమోదైనది. రోమన్ కథోలిక్ సంఘముతో ఏకీభవించని వారెవరైనను,
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ఒక విశావ్స దోహులుగా ఎంచబడి, వారు చంపబడవలెనని వారి యొకక్
పరిశుదుధ్నిగా పిలువబడు వారిలో ఒక పిలువబడు పరిశుదుధ్నికి పర్తయ్కష్త
కలిగెనని చెపప్బడుచునన్ది. అబాబ్య్, రకత్ము చిందించుటకు అతడు వెళెళ్ను!
అతడు—అతడు తన తెలల్ని గుఱఱ్ం పై నుండి కి…అతని ఎరర్ని గుఱఱ్ం పైకి
కియుండెను.సావ్రీచేయుటకుఅతడువెళెళ్ను.ఓ!

281 ఇపుడతనికిగొపప్ శకిత్ వచెచ్ను. అతడు పరలోకముపైనగురువుఅయాయ్డు.
మరియుదేవునివలెఆరాధించబడాడ్డు.సంఘమురాజయ్మునుఐకయ్ముచేయుట
దావ్రా మి పై పరిపాలించువాడయాయ్డు. అతనికి కిరీటమియయ్బడెను.
Purgatory లో నునన్ ఆతమ్ల కొరకు అతడు పారిథ్ంచగలడు. అతడు ఇంకా…
దేవునిబదులు మిమీదదేవునివలెఉనాన్డు. అతనియొకక్ఆజఞ్కుఎవరెవరు
సమమ్తింపరో వారిని చంపుటకు అతడు గొపప్ అధికారము కలిగియుండెను.
ఏదైనాఅతనికిఎవరుచెపప్గలరు?సంఘముఏదీచెపప్లేదు.అతడుదానియొకక్
శిరసుస్.రాజయ్ముఏదీచెపప్లేదు. అతడుదానియొకక్ శిరసుస్. కాబటిట్ చంపబడిన
వారు అనేక మిలియనల్గా ఉనాన్రు. సహోదరుడా, ఆ చినన్ సంఘములనిన్
చినాన్భినన్ము చేయబడి మరియు చంపబడి, హతయ్చేయబడి సింహాలకు
ఆహారముగా వేయబడి పలుపలు విధములుగా చేయబడిరి. శారా? “ఘట
సరప్ము,” రోము, “తన సింహాసనమును మరియు అధికారమును ఇచెచ్ను.”
ఆ విధముగా బైబిల్ చెపుత్ంది. అవునా. కాబటిట్, అది ఎరర్ని గుఱఱ్ంగామారునంత
వరకు,మానవరకత్మువలనఎఱఱ్నిగురర్ంసావ్రీచేయుటవలన.
282 ఇపుడు యోహాను అతనిని నలల్ని గుఱఱ్ం మీద సుత్నాన్డు. అతడు ఒక
దానినిమారాచ్డు.
283 ఇపుడు అది నా యొదద్కు ఏలా వచిచ్నదో నేనిది చెపప్వలసియునన్ది.
తరువాత అది నాయొదద్కు వచిచ్, మిగతా లేఖనాలకు అది సరిపోలనటల్యితే,
అలాగైతే దేవుడు అది నాకివవ్లేదు. శారా, లేఖనములనిన్, పర్తియొకక్టి అది
గొపప్ కారయ్ముగా ఉనన్ది. లేఖనమునకు లేఖనము అంగీకరించవలసియునన్ది.
మరియు లేఖనానికి ఏదైన విరుదధ్మైతే…లేఖనము కానిది ఏదైన పర్భువు త
నాకుచెపిప్నయెడల,నేనాయననునమమ్ను. శారా?
284 నేనుచెపాప్ను, గత దినముఅకక్డచికాగోలోఆవందలమందిసేవకులు…
ఆ టమిలో అకక్డ ఎవరైనాయునాన్రా? నిశచ్యం. చికాగోలో ఆ టములో
నేను చెపాప్ను, “ఇపుడు మీరందరు…ఒక దాని మీద ఇకక్డ మీరు ననున్
పరీకిష్ంచవలెనని అనుకునాన్రు.” ఇంచుమించు ఈ గది వలెనే ఉండెను.
నేననాన్ను, “ఏంటది? మీరు నాకు విరోధముగా ఉనాన్రు.” నేను చెపాప్ను,
“ డు రా ల కితము, మీలో పర్తి యొకక్రు ఎకక్డ ఉంటారో పరిశుదాధ్తమ్
నాకు పించాడు. మేముఆ విధముగా…అది సరికాదేమోఇకక్డునన్ కార్ల్ ను
అడగండి.”
285 మరియుఅకక్డహాంక్వారందరు ఉనాన్రు, “అది నిజం.” దానిని వినుటకు
మీరందరుఉనాన్రు.
286 నేను చెపాప్ను, “మీరు నా మీద, నా బోధ మీద విరోధంగాయునాన్రు. అది
విషయం.మీలోఒకరుఇకక్డకువచిచ్మీబైబిల్తీసుకొని,నాపర్కక్ననిలబడిఅది
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తపప్ని ని పించగలరా” అని. నీవెనన్ విననంత నిశశ్బద్ంగా ఉనాన్రు. నేను
అడిగాను, “మీ విషయమేంటి?” నేను అడిగాను, “అలాగైతే మీరు వాకయ్మునకు
విరోధంగా మీరు నిలబడలేరు అని మీరు ఎరిగితే నా వెనుకకు రండి. ‘డాకట్ర్,’
‘డాకట్ర్,’ ‘డాకట్ర్’యనిమీకుమీరుపరిచయముచేసికుంటునాన్రు. నేను…” (ఓ,
సహోదరుడుఉడ్స్ మరియునేనుచెపాప్ము “కొతత్ వయ్కిత్,” లేదా, “అనుభవం లేని
వయ్కిత్” అని.) “నాకు విదయ్ లేదు, ఏలాటి సెమినరి లేక పాఠశాల నుండి రాలేదు.
అయితేమీరుబైబిల్తీసుకొనిఇకక్డకువచిచ్నాపర్కక్న నిలబడి సరప్ముయొకక్
సంతానము,యేసునామములోబాపిత్సమ్మునేనుచెపిప్నఏవిషయముకానిఅవి
తపప్ని ని పించండి.” ఎవ ఏ మాట చెపప్లేదు. మీరు ఇంతవరకు చిన
వాటనిన్టికంటెఅతినిశశ్బద్ముగానునన్స హముఅది.
287 డండి,నాకుఏమితెలియదనివారుకాకులవలెఅరచిరి.ఇపుప్డు,ఇపుడు
అదకక్డ ఉనన్ది. పర్జలతోవాదించుట నేను నమమ్ను. అయితే అది ఒకసాథ్నానికి
వచిచ్, అందులోకిలాగుటకుపర్యతిన్ంచారు.నాఅంతటనేనువెళళ్ లేదు.అయితే
పరిశుదాధ్తమ్నాతోచెపాప్డు, “అకక్డకువెళుళ్,నేనునీతోఉంటాను”అని.
288 డు లేక నాలుగు రోజుల కితమే వారికి తెలియ చెపిప్తిని, మీరందరు
అకక్డయుండి Mr. కార్ల్ సన్ మరియుఇతరులుమరియుటామీహిక్స్ అందరు
వింటిరి. వారందరు అకక్డ రొచ్నియునాన్రు. మరియు డు రోజుల
ముందుగానేనువెళిళ్చెపాప్ను, “ఆసథ్లానిన్మీరురదుద్చేసికోబోతునాన్రు”అని.
289 అది యొక తుఫాను రాతి. నాకొక టమునన్ది. “వెళిళ్, అకక్డనునన్ ఆ
చినన్ తలుపునొదద్నునన్ ఆ కిటికీయొదద్ నిలబడుమని” ఆయన నాతో చెపాప్డు.
నేనకక్డకువెళిళ్అకక్డేనిలబడాడ్ను.ఆలాగుబయటకు చుచుంటిని.
290 ఆయన చెపాప్డు, “వారు నీ కొరకు పనాన్గం పనాన్రు. గొపప్
నగరమైన చికాగోలో అకక్డ సేవకుల టములో నీవు మాటాల్డమని వారు
నినన్డగబోతునాన్రు.” చెపాప్డు, “నా వాకయ్మును రిచ్న నీ యొకక్ బోధను
రిచ్ నీమీదవారుపనాన్గంపనాన్రు.”

291 ఆయనచెపాప్డు, “ఇపుడు,అకక్డఆసథ్లానిన్వారురదుద్ చేసికోబోతునాన్రు.
వారు దానిని పొందలేరు. వారు ఒక సథ్లానిన్ పొందుకోబోతునాన్రు, అది
ముదురుగా ఉనన్ది.” అనాన్డు, “ఇకక్డ .” నేను ఆగిపోయాను, ఒక

లన నేనుండుట శాను; వెను తిరిగి శాను. వారందరు అకక్డ
యుండుట శాను.ఆసేవకులందరుఅకక్డ రుచ్ండుట,వారునన్విధమును
శాను.వారందరినినేను శాను.మరియుఆయనచెపాప్డు…

292 “ఓ,” నేననుకునాన్ను, “పర్భువా, ఆలాగైతే, వారు అది చేయునటల్యితే
నేనకక్డకువెళళ్కుండయుండుటమంచిది. నేనువారిభావాలనుబాధపరచాలని
లేకఏతపుప్చేయాలనిలేదు.”

ఆయన చెపాప్డు, “వెళుళ్. నేను నీ పర్కక్నుంటాను.” ఆయనది చేశాడు.
అదినిజం.
293 ఇపుడు,మీరందరు, అకక్డ రుచ్నన్ మీరు, ఇకక్డేసాకుష్లు, అది సతయ్మని
తెలుసు. అవును. మీయొదద్ టేపులు డా ఉనన్వి. అయితే అకక్డే మీరునాన్రు.
శారా.
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294 ఇపుడు, ఇపుడు దీని యొకక్ మరమ్ము ఇకక్డునన్ది. తెలల్వారకముందు
ఈ ఉదయం పెందలకడనే ఇది నాకు బయలుపరచబడినది. అటు తరువాత,
తవ్రగా లేఖనానికి వెళిళ్ చుటకుపారంభించాను, వెదికాను. అదకక్డ ఉనన్ది.
ఇంతవరకువాటిలో డుఖచిచ్తంగాను, అతీతంగానుబయలుపరచబడినవి.
ఇపుడు నలల్ని గుఱఱ్ం యొకక్ మరమ్ము ఇకక్డునన్ది. నాకు బయలుపరచబడిన
విధముగా.
295 అతడు అంధకార యుగములలో అతనిపై సావ్రీ చేయుటకు
పారంభించాడు. అది, నలల్ని గుఱఱ్ం చిసుత్నన్ది, అంధకార యుగములు.
ఎందుకనగా, అది మిగిలిన నిజ విశావ్సులకు మధయ్ రాతి సమయం. ఆ
సంఘకాలమును, ఆ మధయ్ సంఘకాలమును, అంధకార సంఘకాలమును
గమనించుడి. “నీకు కొంచెము శకిత్ ఉనన్ది” అని ఆయన చెపిప్నది గమనించుడి.
అదినిజమైనవిశావ్సికిమధయ్రాతిసమయమైయుండును.ఇపుడుగమనించుడి.
సాధారణముగా నిజమైన సంఘము నుండి సమసత్ నిరీకష్ణ తీసివేయబడెను,
ఎందుకనగా ఇతడు సంఘమును రాజయ్మును సావ్ధీనము చేసుకునాన్డు.
వారేమి చేయబోతునాన్రు? డండి, కథోలిజం, సంఘమును రాజయ్మును
వశపరచుకొనన్ది. మరియు కథోలిజంతో అంగీకరించనివారు చంపబడాడ్రు. ఆ
కారణం చేతనే అతడు నలల్ని గుఱఱ్ంపైనునాన్డు. అతడు చేసిన చీకటి కారయ్ము
ఏమిటి గమనించుడి. శారా, అపుప్డు మీరు సాత్రు. మీరు…మీరు మీ
చరితర్ను ఎరిగి, అది గమనిసేత్, అపుప్డు మీరు…సరే, ఇది తెలుసుకొనుటకు
అవసరం లేదు. ఇపుడు గమనించండి. నిరీకష్ణంతా వెడలిపోయెను. అదే అతని
యొకక్ నలల్నిగుఱఱ్ం.

ఇపుడు,అతడుయుకిత్గాతెలల్నిగుఱఱ్ంపైనసావ్రీచేశాడు.
296 అటుతరువాతఅతనికిఅధికారముఇయయ్బడెను. అతడుసమాధానమును
తీసివేసెను. మిలియనల్ మందిని చంపివేసెను. అతడుసావ్రీ చేయబోవుచుండగా
అతడుచేయబోవుకారయ్ముఅదే.అతడింకాచేసుత్నాన్డు. శారా?
297 ఇపుడు, ఇకక్డ అతడునలల్నిగుఱఱ్ం పై ఉనాన్డు, వచుచ్చునాన్డు. అంధకార
యుగము, అదే సమయం. సంఘము సిథ్రపడిన తరువాత, ఆ సమయానికి,
శకిత్ని పొంది, పర్తీది అణచి వేశారు. ఆ విధముగా వందలకొలది వందలకొలది
సంవతస్రములుగా కొనసాగింది. అది అంధకార యుగమని చదివిన పర్తి
వారు దానిని ఎరుగును. ఎంతమందికి అది తెలుసు? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపుత్నన్ది.—సంపా.] నిశచ్యముగా అవి అంధకార యుగములు…అకక్డే
ఆ అంధకార యుగమునకు సాదృశయ్ముగా మీ నలల్ని గుఱఱ్ం ఉనన్ది. ఇపుడు
అనిన్ ఆశలు వెలిపోయినవి; నిరీకష్ణ లేదు. ఆ కొదిద్మంది విశావ్సులకు పర్తీది
అంధకారమయం. ఇపుడు, ఆకారణంచేతఅదినలల్నిగుఱఱ్ంగాపిలువబడు ,
పోలికగానునన్ది.
298 “అతని చేతిలో తాసులు, లేక కొల పాతర్లునన్వి,” సుత్నాన్రా.
“దేనారమునకు ఒక సేరు గోధుమలనియు, దేనారమునకు డు సేరుల్
యవలనియు చెపుప్చునాన్డు.” శారా, వాసత్వముగా అవి, గోధుమ బారీల్
(యవలు) పర్కృతి రీతాయ్ జీవనాధారమైనవి. వాటి నుండి రొటెట్ మొదలైనవి
తయారగును. అయితే డండి. అతడుదీనికొరకువెల నిరణ్యించియునాన్డు
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దాని అరథ్ం ఎటల్నగా, అతడు వారికి జీవము నిచెచ్దనను నిరీకష్ణను
వారికి కలిగించుచు దాని కొరకు అతడు పర్జల నుండి డబుబ్ వ లు
చేయుచునాన్డు. ఎటల్నగా…అతడు పర్తిసారి పారథ్నలకై వారి యొదద్నుండి
పైకము తీసుకొనుచునాన్డు. ఆ విధముగా పారథ్నలకై జీవము నిచెచ్దననన్
నమమ్కము కలిగించి ఇంకా పైకము వ లు చేయబడుచునన్ది. ఇంక వారు
నొవేనావారంచేసుత్నాన్రు.
299 కారణం, అతడేమి చేసుత్నాన్డు? పర్పంచం యొకక్ సంపదను
పటుట్కొనుచునాన్డు. తాసు దావ్రా కొలుచుచునాన్డు. “ఒక దేనారమునకు
సేరు గోధుమలనియు; ఒక దేనారమునకు డు సేరల్ యవలు.” తాసుతో
చుచునాన్డు. నలల్ని గుఱఱ్ం మీద సావ్రీ చేయువాడు…తన పర్జల యొకక్

డబుబ్ను దోచుకొనుచునాన్డు. పర్పంచ సంపద యావతుత్ అతని యొదద్
నుండునని బైబిల్ ముందుగా తెలియజేయుచునన్ది. గతరాతి మనం రషాయ్ను
రిచ్ మాటాల్డినటుల్, అంతా, వారు పర్జల యొదద్ నుండి డబబ్ంతా తీసుకొని,

పర్తీదివారియొదద్నుండివలిచివేయుచునాన్రు.కనుక,అవి డండి.
300 ఇపుడు గమనించుడి. సంఘములో డబుబ్ తీసుకొను ఆ పాత పదధ్తి
ఎకక్డ నుండి వచిచ్నదో డుడి. ఆలాటి వాటికి రంగా ఉండుడి. సంసథ్ను
నిరామ్ణాతమ్కముచేయుటకు ఒకటి పెదద్ది చేయుటకు, మిలియన్డాలరుల్ ఇకక్డ
ఖరుచ్చేయుటకు,దానితలిల్ ఎవరనిమీరు శారా?
301 పర్భువాధనయ్వాదాలునీకు.ఓ.మై,నేనెంతోఆనందంగాఉనాన్ను.అవునండి.
మంచిది.ఇదిఆయనకృప.అంతే.మంచిది.మంచిది.
302 అది మధయ్ రాతి సమయం. అది మీరిపుడు అరథ్ం చేసుకుంటునాన్రా? [సభ
“ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] ఇకక్డ అతడు ఒక విధమైన జీవనమునకు
పైకము వ లు చేయుచునాన్డు. అవి పర్కృతి సంబంధమైన యవలు
ఇతరమైనవి. ఆతీమ్యమైనది కాదు, ఇపుడు అవి యవలు. శారా. కాబటిట్
యవలు రొటెట్, గోధుమ రొటెట్. అతడు తన పర్జలకు ఇవవ్బోవు ఆ విధమైన
జీవనమునకుఅతడువ లుచేయుచునాన్డు. Purgatory బయటనునన్వారికి
పారిథ్ంచుటకుపైకమువ లుచేయుటకు, ఇపుడునేనుదీనిని చరితర్లోనుండి
తీసికుంటునాన్ను. డబుబ్ చెలిల్ంచుట, అది నొవెనా, అనుకుంటునాన్ను. దానిని
గురించి ఎవవ్రికి ఏమి తెలియదని నేను ఊహిసుత్నాన్ను. నొవెనా, అనునది
నీవొకటి చేయవలసియుండునని నేననుకుంటునాన్ను. తెలుసా. పశాచ్తాత్ప
ధనము చెలిల్ంచుట. ఒకరు దానికై చెలిల్ంచాలి. పర్పంచ సంపద, తన యొదద్కే
తెచుచ్కొనుట, సంఘములోనికితెచుచ్ట. అతడుఇంకాసావ్రీచేయుచునాన్డు.ఓ.
అవునుతపప్క.అవునండి.ఇంకాసావ్రీచేయుచునాన్డు.
303 గమనించు.ఇకక్డచకక్నిభాగమునన్ది. గమనించుడి.

… నెను,దాకాష్రసమునుపాడుచేయవదుద్.
304 “ఇంకొదిద్గాఅకక్డమిగిలింపబడియునన్ది,అయితేదానినితాకవదుద్!”
305 ఇపుడు, నె…ఆతమ్కు పరిశుదాధ్తమ్కు చనయైయునన్ది. మీకు
కావలయునంటె కొనిన్ వచనాలు నేనిసాత్ను. రెండు లేఖనాలునన్వి.
లేవీకాండము 8:12 లో, అహరోను లోపలకు వెళళ్కముందు తైలముతో
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అభిషేకింపబడవలసియునన్ది, తెలుసా. మరియు జెకరాయ్ 4:12 లో తైలము
కొముమ్లలో నుండి వచుచ్టను గురించియు చెపప్బడినది, “ఇది నా ఆతమ్,
తైలము.” ఇంకొక విషయము, మతత్యి 14…25 లేక 25:3 మీరు చితే
బుదిధ్లేని కనయ్కలునాన్రు. బుదిధ్ లేని కనయ్కలయొదద్ నె, ఆతమ్ లేదు. మరియు
మతత్యి 25:4, బుదిధ్గల కనయ్క యొదద్ ఆమె దివిటీలో నె ఉనన్ది. ఆతమ్
రుణ్రాలైయుండెను. ఆతమ్! నె ఆతమ్కు పోలిక. ఓ. మహిమ! [సహోదరుడు

బానాహ్ంఒకక్సారితనచేతులుకలిపికొటాట్డు—సంపా.] సరే.మీకుఅరథ్మైందా
[సభ “ఆమేన్”అనిచెపిప్నది.] సరే.ఇపుడు నెఆతమ్కుపోలిక.
306 మరియుదాకాష్రసము పర్తయ్కష్తయొకక్ ఉతేత్జమునకు గురుతుగా ఉనన్ది.
ఓ, నేను—నేను ఈ సథ్లమంతా పరుగెతత్వలెనని ఉనాన్ను. పర్భువు నాకు
పించినపుడునాపొరుగువానినిలేపకుంటేనాకుఆశచ్రయ్ముకలుగుచునన్ది.
శారా, “పర్తయ్కష్తయొకక్ఉతేత్జము.”అవునా.

307 ఎలల్పుడు, బైబిల్ గర్ంథములో నె, దాకాష్రసం కలసి ఉంటవి. నా
యొదద్ వాయ్ఖాయ్నమునన్ది. నేను శాను. అనిన్ వేళలలో దాకాష్రసము నె
కలసియుండుట, ఆ విధముగా యుండుట తాడుతో ముడివేయబడినటుల్గా
కలసియునన్వి. అవునా?
308 ఒకవాగాద్నముచేయబడినదేవునివాకయ్ముయొకక్సతయ్ముఆయనయొకక్
పరిశుదుధ్లకు నిజముగా బయలుపరచబడినపుడు, అది నెతో నింపబడుట,
వారందరు ఉతేత్జ రితులౌదురు. దాకాష్రసము ఉతేత్జము. మహిమ! అది
నేనిపుడుభావిసుత్నాన్ను. కేకలతో, ఆనందముతోఉతేత్జ రితులౌట. శారా?
అది చేసినపుడు, పర్కృతి సంబంధమైన మనిషి మీద దాకాష్రసము చేసినటుల్
అదే విధమైన పర్భావముండును. ఎందుకనగా, దేవుని యొకక్ సతయ్ము
నుండి పర్తయ్కష్త ఇవవ్బడినపుడు, నిజమైన విశావ్సి నెతో నింపబడతాడు.
పర్తయ్కష్త బయలుపరచబడుతుంది, ఉతేత్జము ఎంతో ఎకుక్వైపోతుంది, అతడు
అసాధారణముగా పర్వరిత్ంచునటుల్ ఆయన చేయును. అవును. మహిమ. [సభ
ఆనందించుచునన్ది—సంపా.] శారా, ఇపుడు వారితోనునన్ కారయ్ము అదే.
అవునది నిజం. అది వారిని అసాధారణముగా తమకు తాము డనటువంటి
విధముగాపర్వరిత్ంపజేయుచునన్ది.
309 దీనికి మీకు లేఖనము కావలయునంటె, అపొసత్లుల కారయ్ములు 2
చదవండి. వారెకక్డనునాన్రు? ఇవవ్బడిన వాగాద్నము వారి యొదద్నునన్ది.
పరిశుదాధ్తమ్ వాగాద్నమంతయు వారి మీద కుమమ్రింపబడెను. మరియు…అది
లేఖనపర్కారమురుజువుచేయబడినది.ఇపుడుమీరు సుత్నాన్రా.
310 వారు చెపిప్నటెల్తే ఎటుల్ండును…“ఇపుడు ఆగు, మన యొకక్ పరిచరయ్
నిమితత్ం ఇకక్డ కనిపెటుట్కొనియుండుడి అని ఆయన మనకు చెపాప్డు.”
మరియు ఎనిమిది దినములైన తరువాత, వారనాన్రు, “సరే, అబాబ్యిలు, నేను
మీకు చెపాత్ను,” మారుక్ మతత్యితో అనాన్డు, “నేను—నేను నముమ్తునాన్ను,
అబాబ్యిలుమనమెపుడోఅదిపొందుకునాన్ము.మీరుఅలాఅనుకొనుటలేదా?
శారా. మనమెపుడో అది పొందుకునాన్ము. ఇపుడు మనము మన

యొకక్ సేవ మీద కనిపెటుట్కొని యుండకుండ ఇపప్టికే మనం బోధ
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చేసియుండవలసియునన్ది. ఇకక్డకు వచిచ్ కనిపెటుట్కోవలసినదని ఆయన
మనకుచెపాప్డు.మనమికక్డయుండిఎనిమిదిదినాలుయౌతుంది.”

“సరే.ఇంకొకదినమునకుమనమువేచియుందాము.”
311 తొమిమ్ది దినములు అయినవి. తరువాత మారుక్ వచిచ్, లేక—లేక—లేక
వారిలో ఒకరు వచిచ్యోహాను అనాన్డు, “నేను—నేను—నేను మనమింకను
వేచియుండుట అవసరము లేదని నేననుకుంటునాన్ను. మనమెపుడో అది
పొందుకొనియునాన్మనినేననుకుంటునాన్ను.మరిమీరు?”
312 అటు తరువాత నేను సీమోనును సుత్నాన్ను, ’కారణం, అతడు తాళపు
చెవులు కలిగియునాన్డు, తెలుసా. “ఇపుడు ఒక నిమిషం ఆగు. అబాబ్యి !
దీనిని రిచ్ లేఖనముఒకటిచెపప్వలసియునన్ది. ఎనిన్ దినాలువేచియుండాలని
ఆయనమనకుచెపప్లేదు. ‘అపప్టి వరకువేచియుండుడి!’ అనిఆయనచెపాప్డు.
యోవేలు పర్వచనము నెరవేరు వరకు, యెషయా పర్వచనము పర్తయ్కష్పరచబడు
వరకుమీరకక్డఉండుడి.’”
313 “నతిత్వారి పెదవులతోనుఅనయ్భాషలతోనుఈపర్జలతోనేనుమాటాల్డెదను.
ఇదే విశాంతి.” పోయబడిన దాకాష్రసము ఇదే. బైబిల్ గర్ంథములో
దాకాష్రసమనగా ఏంటి? విశాంతులు. “పర్భువు సనిన్ధానములో నుండి
వచుచ్నటువంటిది విశాంతి ఇది.” శారా? అది—అది ఇపుడు లేఖన
సంబంధమైనదికావలసియునన్ది. శారా.
314 కాబటిట్ మీరు శారా, దాకాష్రసము పర్తయ్కష్త యొకక్ ఉతేత్జమునకు
పోలికయైయునన్ది. పరిశుదాధ్తమ్ దిగినపుడు దేవుని యొకక్ అగిన్ దిగుట
వారు శారు. మై, అది వారిని ఉతేత్జపరచుటకు మొదలు పెటిట్నది.
మరియు మొదట విషయమేంటో తెలుసా, వారు ఎంతగానో ఉతేత్జము
పొందారు. పర్జలు వారు తాగినవారని తలంచునంతగా, అయితే, వారు
పర్తయ్కష్త దావ్రా ఉతేత్జం పొందారు. దేవుని దావ్రా…ఇదిగో ఇకక్డ. దేవుని
యొకక్ పర్తయ్కష్ పరచబడిన పర్తయ్కష్త వారికి విశదపరచబడినది. అందును రిచ్
వారెంతో ఆనందించారు. దేవుడది వాగాద్నం చేశాడు. అదికక్డ వారికి రుజువు
చేయబడినది. బయలుపరచబడినది. ఆమేన్! ఇకక్డొక మనుషుయ్డు నిలువబడి
అనాన్డు, “ఇది అదే! ఇది అదే!”యని. మరియుఅదేఅకక్డునన్ది. మనకిపుడునన్
అదే చనవలనరుజువుచేయబడినది.అది—అదిపర్తయ్కష్తదావ్రాఉతేత్జము.
అవునా,ఇపుడు,వారునిజంగాఅపుప్డుదానినిపొందారు.
315 ఆ కారణము చేత, పేతురు అకక్డ నిలబడి, “ఎందుకు? దయ
మనుషుయ్లారా యె షలేము నివాసులారా నా మాట ఆలకించుడి. డివినిటి
డాకట్రాల్రామీరందరునేనుమీతోచెపిప్నదిఆలకించుడి. శారా.”
316 ఓ. ఎంతటి ఆశచ్రయ్ం. బయలుపరచబడినది. బయలుపరచబడినది. అది
బయలుపరచబడుటవారు చినపుడువారెంతగానోఉతేత్జ రితులయాయ్రు.
అదెలల్పుడుఅదిచేయును.అదిఎలల్పుడుచేయును.
317 ఈ దినమున దేవుడు ఒక కారయ్మును చేయుటను వాగాద్నమును నేను
చినపుడు, ఈ చివరి దినమున ఈ ముదర్లను విపెప్దనను ఆయన

వాగాద్నమును చేసినపుడు! ఇది ఆయన బయలుపరచినపుడు నేనకక్డ నిలబడి
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అది జరుగుట గమనించినపుడు ఆ ఆనంద మహిమలు మీకు తెలియదు.
మరియు ఏ వయ్కిత్నైనా నింపగలనని నేనెరిగియునాన్ను. ఆ విధముగా జరిగిన
దానికంటె వేరొకటి ఆయన చెపప్లేదు. మరియు ఆయన అది చేయుదునని
వాగాద్నము చేసినటుల్ ఈ చివరి దినములకైన ఆయన వాగాద్నమును నేను
సుత్నన్పుడు అది నా హృదయమునకు ఆనందానిన్ ఇచుచ్చునన్ది. మరియు

అది ఇకక్డ రుజువు చేయబడి సం రణ్ంగా యుండుట ఇకక్డ సుత్నాన్ను.
నేను…“నేను భకిత్ పులకితుడనౌతునాన్ను,” అని చెపుప్ట మీరు వినియుంటారు.
అదీ విషయం. ఉతేత్జము ఎంతో పర్భావము గలది. ఎంతవరకనగా నేను—
నేను—నేనుకోయబడుటకు డాసిదధ్ముగానుండునటుల్ అదిచేయుచునన్ది.
పర్తయ్కష్తనుబటిట్ ఉతేత్జము! సరే.
318 వారు రుజువు చేయబడిన వాగాద్నము పైన గల పర్తయ్కష్త దావ్రా
వారెంతో ఉతేత్జ రితులైరి. ఓ. మై! దేవుడు వారికి ఆయన వాగాద్నమును
బయలప్రచినపుడు, “వారుకొతత్ మదయ్ముతాగితిరి”యను చెపుప్నంతగావారు
బయలుపాటు వలన కలిగిన ఉతేత్జముతో ఆనందంగా ఉండిరి. ఆయన అది
బయలుపరచుటమాతర్మేగాకఆయనదానినిరుజువుపరచెను.
319 అదే నేను ఎలల్పుప్డు చెపుత్నన్ది. ఒక మనుషుయ్డు ఏదైన చెపప్గలడు. ఆఁ,
అతడు దేనినైనను చెపుప్కొనుటకుకోరుకొనవచుచ్ను. అయితే దేవుడు అకక్డకు
వచిచ్దానినిరుజువుచేసినపుడేఅదిరుజువగును!
320 ఇపుడు బైబిల్ చెపుత్ంది, “మీలో ఎవడైనను తాను ఆతమ్
సంబంధినియనియైనను, పర్వకత్నని చెపుప్కొనినయెడల, అతడుఈ సంగతులు
చెపేత్అవిజరుగనియెడల,ఆలాటపుప్డుఅతనినిలకష్ పెటట్కుడి.అతనికేమాతర్ము
భయపడకండి. ఆ మనుషుయ్నికి భయపడదుద్. అయితే అతడు అది చెపిప్ అది
నెరవేరితే, అది నేనే. శారా. నేను అందులో ఉనాన్ను. అది నేనేయని రుజువు
చేసుత్నన్ది.”
321 మరియు,అటుతరువాత,ఆచినన్సమరయసీత్.ఈమెసీస్యాఈవిషయాలు
చేయునని లేఖనము చెపిప్నపుప్డు, ఇకక్డ ఆయన యుండి లేఖనము ఏమి
చెపిప్ందోఖచిచ్తంగాఆయనఅదేచేశాడు. ఆమెచెపిప్నది “వచిచ్, ఒకమనుషుయ్ని
డుడి, ఆయన అకక్డునాన్డు. జరుగునని లేఖనము చెపిప్నటుల్ ఖచిచ్తంగా

అదికాదా?” శారా?పర్తయ్కష్తదావ్రాఆమెఉతేత్జపరచబడినది. అవునా? [సభ
“ఆమేన్”అనిచెపిప్నది.—సంపా.]అదిరుజువుచేయబడినపుడుపర్తయ్కష్తదావ్రా
ఆమెఉతేత్జపరచబడినది. శారా?అవునదినిజం.ఆమెకుతెలుసు…
322 “కీసుత్ అనబడు మెసీస్యా వచుచ్నని మాకు తెలియును. మరియు ఆయన
వచిచ్నపుడుఆయనఈకారయ్ములనుచేయును.”ఆమెఅది చినది.

మరియుఆయనచెపాప్డు, “నేనుఆయనను”అని.
323 అటు తరువాత ఉతేత్జము ఆరంభమైనది. కేకలు పెటుట్కుం
నగరములోనికి ఆమె వెళిళ్పోయినది. ఆమె పాత నీళళ్కుండను వదలిపెటిట్
అకక్డకువెళిళ్పోయి“వచిచ్, డుడి!”అనివారితోచెపిప్నది.
324 ఇపుడు, రుప్ పాంతము వారి ఆచారములు మీకు తెలిసేత్, ఆమె ఆలాగు
చేయుట తపుప్. అవునండి. ఆ రకమైన సీత్ చెపిప్నది ఎవ వినరు. లేదండి.
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గమనిసుత్నాన్రా, ఆమెకు ఒక గురుతునన్ది. మరియు…ఆమె వీధులోల్కి ఆ
విధంగావెళిళ్పోయిమరియుఆవిధంగాపర్వరిత్సేత్, వీధులోల్ పురుషులుఆమెవైపు
శర్దధ్ పరు.
325 అయితే, సహోదరుడా, ఆమె అకక్డ వాకయ్ము యొకక్ జీవమును
కలిగియునన్ది. ఆమె ఉతేత్జ రితురాలైనది. నీవు…గాలి వీచుచునన్
దినమున మంటలతో మండుచునన్ ఇంటిని ఆరిప్నటుల్ండును. ఓ దానిన్ ఒకటి
విసురుతునన్ది! ఆమె సిదధ్ంగా ఉనన్ది. అవును. వారు దానిని ఆరప్లేరు. అది
దేవుని అగిన్ మండుట. అవునండి. ఆమె అనన్ది, “అది ఆలాగు కాదని మీరు
నమమ్నియెడల, ఎకక్డైతే డిక జరుగుచునన్దో అకక్డికి మీరు రండి. నేనది
మీకు పుతాను.”ఆఁ. అదిఅదే—ఆఁ.అవునండి.
326 మరియు కాబటిట్ ఆ మనుషుయ్లు అకక్డకు వెళాళ్రు. మరొకసారి ఆయన
అది చేయలేదు, అయితే ఆ సీత్కి ఒకటి జరిగినదని వారు తెలుసుకునాన్రు.
ఆమె మారింది, కనుక వారు ఆయనను నమామ్రు. అవునండి. వారు ఆయనను
నమామ్రు.
327 కారణం, “వినుట వలన విశావ్సము కలుగును. వినుట దేవుని వాగాద్నము

లముగా, దేవుని వాకయ్ము వలన కలుగును. మరియు అది నిజ పము
దాలుచ్ట గమనించండి.” ఎందుకనగా అది వితత్నము. అది వితత్బడినపుడు అది
జీవమును పొందుకొనును. అది దేనిని రిచ్ మాటాల్డుచునన్దో అది ఉతప్తిత్
చేయును. ఆలాగు అది లేనటల్యితే, ఆలాగైతే అది దేవుని వితత్నము కాదు. లేక
వితుత్వాడుఅది ఏలాగువితత్వలెనోఅది తెలియలేదు. వితత్నాలువితుత్టకు దేవుని
చేత అతడు పంపబడలేదు. బండమీద లేకమరియొకదానిమీదవాటిని అతడు
వితిత్యుండవచుచ్ను. శారా? కాబటిట్ నీవు—కాబటిట్ , వితుత్వాడు
వితత్నము వితుత్చునాన్డు, దానిని రిచ్ దేవుడుజాగర్తత్ తీసుకుంటునాన్డు, అది
మంచిసథ్లములోపడుతుంది.అవును.ఓ.మై!
328 ఆలాగైతే, ఈ నలల్ని గుఱఱ్ం పై సావ్రీ చేయువానికి, అది ఏమి చెపుత్ంది?
“నా దాకాష్రసమును నా నెను పాడుచేయవదుద్. అది తాక వదుద్—నా
దాకాష్రసము, నె! నేనికక్డ కొంచెము లోతుగా వెళళ్వలసియునన్ది. అయితే
అకక్డ ఇంకా కొదిద్గా ఉనన్ది. ఆఁ. నీవు ఇపుడు వెళుళ్చు నీ జీవితంలో
ఉనన్వాటిని లెకిక్ంచుము; అది నీకు సంబంధించినది. నీవు అకక్డ లయ్మును
చెలిల్ంచవలసియునాన్వు. అయితే, దాకాష్రసము నెను వదలిపెటుట్!” ఓ. మై!
నీవు…
329 మరో మాటలోల్, ఈ విధంగా, “నా యొకక్ నెతోను, దాకాష్రసముతోను
నింపబడిన, శారా, పరిశుభర్మైన వాకయ్ముయొకక్ దాకాష్రసము, నె నా
చినన్ మందను కొంత పటుట్కొనినయెడల నీవు వారిని చంపెదవు. ఎందుకనగా
నీవుఅది చేసుత్నాన్వు. అది నీవు చేసుత్నాన్వు. ఏలాటి ‘మరియాశుభము’ ఆలాటిది
చెపప్వదుద్ లేక అటువంటిది చేయవదుద్ లేక నీ ఢభకిత్ చేయవదుద్…నీ
చేతులు వారిపై నుండి తీసివేయుము. వారు నా నె వలన అభిషేకము
పొందియునాన్రు గనుక వారెకక్డకు వెళుత్నాన్రో వారికి తెలుసు. మరియు నా
యొకక్ నెతో అభిషేకము పొందుట వలన ఆనందమును దాకాష్రసము
కలిగియునాన్రు. ’ఏలాగనగా ‘నేను తిరిగి లేపెదను’ అను నా యొకక్ వాగాద్న
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వాకయ్మును వారు ఎరిగియునాన్రు. దానిని పాడు చేయవదుద్. వారిని గజిబిజి
చేయుటకువెళళ్వదుద్.కారణం,దానికి రంగాఉండు.కాదు.”
330 ఆయన ఆయన వాకయ్మును రుజువు చేసి దానిని లోపలకు తెచుచ్ను.
వారు ఎరుగుదురు. వారు తిరిగి లేచెదరని వారు ఎరుగుదురు. ఓ. నేనెంతగా
అది పేమిసుత్నాన్ను. య్! వారు తిరిగి లేచెదరు. ఇకక్డ నలల్ని గుఱఱ్ం సావ్రీ
చేయబడుచునన్ది,చీకటియుగములువచుచ్చునన్వి.
331 తెలల్ని గుఱఱ్ం వెళిళ్పోయినది. అతడు ఏమి చేశాడు అనునది మనము
ఖచిచ్తంగా శాము.ఇకక్డఎరర్నిగుఱఱ్ంవచిచ్నది,అతడేమిచేశాడోఖచిచ్తంగా
మనము శాము. ఇకక్డ నలల్నిగుఱఱ్ం వచిచ్నది. శారాఅతడేమిచేసుత్నన్ది,
అనిన్కాలాలలో,అనిన్సమయాలలోఒకేసావ్రీచేయువాడు.
332 ఇకక్డ అతడు అది కొలచి ధర నిరణ్యించినటుల్ మనం సుత్నాన్ము.
ఖచిచ్తంగా; గోధుమ, పర్కృతి సంబంధమైన జీవనం. దాని దావ్రా వారు
జీవించుచునాన్రు.
333 అయితే, నె ఆతమ్యు, దాకాష్రసము ఆనందమునకు చనలుగా
ఉనన్వి. “అది ఆతమ్ సంబంధమైన జీవము, దానిని పాడు చేయవదుద్. దానిని
వదలివేయుము!” మరో విధముగా, “రోమ్, దానిని ముటట్వదుద్. అది నాది! అది
నాకుసంబంధించినది!”
334 ఇపుడు మీరు ఎరుగుటకు ఇంకొక విషయం ఇకక్డునన్ది. గమనించుడి,
“ నెనుదాకాష్రసమునుగానిముటట్వదుద్”అనిచెపిప్నదినాలుగుజీవులలోఒకటి
కాదు. మీరది గర్హించారా? నాలుగు జీవులు మాటాల్డుచుండెను. అయితే…
గమనించుడి,నేనికక్డచదువుతాను,కొదిద్గా.అవును.ఇపుడు

…దేనారమునకు, —ఒక…సేరు గోధుమలనియు,
దేనారమునకు డుసేరల్యవలనియు, నెను…దాకాష్రసమును
పాడుచేయవదద్నియు.

335 ఇపుడుఇకక్డవినుడి.
ఆ నాలుగు జీవుల మధయ్ ఒక సవ్రము పలికినటుట్—నాకు
వినబడెను…

336 ఏంటది? గొఱెఱ్పిలల్! ఆమేన్! అది నాలుగు జీవులు కాదు. గొఱెఱ్పిలల్ దానిని
చెపెప్ను. ఎందుకని? ఆయన తన వారిని తీసికోబోతునాన్డు. అది ఆయనకు
సంబంధించినది. ఆయన దానిని విమోచించాడు. అవునా? ఆమేన్! “మీరు
ఆ నెను ముటట్వదుద్!” లేదండి. నాలుగు జీవులు కాదు. అయితే అది
చెపిప్నది గొఱెఱ్పిలల్. మరియు, ఓ. మై. గొఱెఱ్పిలల్. కాదు…నాలుగు జీవులు దీనిని
పర్కటించలేదు.గొఱెఱ్పిలల్తానేచెపాప్డు.
337 “వచిచ్ డుడి”అనినాలుగుజీవులుచెపిప్నపుప్డు,వారువెళిళ్,వారువెళిళ్ ఆ
విధంగానే శారు.
338 మరియు ఆయన చెపాప్డు “ఒక దేనారమునకు సేరు గోధుమలనియు,
మరియు…ఈ విధంగా మరినిన్ యవలనియు” చెపెప్ను. అయితే, వారి మధయ్నే
గొఱెఱ్పిలల్ కేకవేసి “ నెనుదాకాష్రసమునుపాడుచేయవదద్ని” చెపెప్ను. ఊహు.
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అవును. ఓ. మై. అది విను, “నీవదిపాడుచేయవదుద్. అబాబ్య్, లేదాదానికొరకు
ఒకరోజులెకక్చెపప్వలసియునన్ది.” ఓ.మై!

తొమిమ్ది-ముపప్య్.
339 సరే.నాకుఅరథ్మైనంత వరకు,నాకుతెలిసినంత వరకు,నాహృదయములో
నేను నమిమ్నదానంతటితో, ఆ డు ముదర్ల యొకక్ నిజమైన అరథ్ం అది.
అందుకొరకునేనుదేవునికికృతజఞ్తచెలిల్ంచగోరుతాను.మరియునేనిదిచెపాత్ను.
అనగాఆయననాకుఇచిచ్నపర్తయ్కష్తఇది.దానియొకక్పర్తయ్కష్తనుఆయననాకు
ఇచాచ్డు.కడవరిదినాలలోమనముజీవిసుత్నాన్మనినేనునముమ్తునాన్ను.
340 రేపురాతికిమనముపాండుర వరణ్ము గలగుఱఱ్ం మీదసావ్రీ చేయువానిని
తీసుకుందాము.ఇపుడునాకుతెలియదు.నాకుతెలియదు.అదినిజమనిదేవునికి
తెలుసు.అందును రిచ్ఒకక్విషయమునాకుతెలియదు.లేదు.
341 అనేక సంవతస్రముల నుండి నా యొదద్నునన్ పాత పాఠయ్ భాగానిన్ నేను
శాను. కొంచెం సేపు కితం సహోదరుడు గాహం సెన్లిల్ంగ్ ది శాను.

బహుశా అతడు బయటకు వెళిళ్యుండ వచుచ్ను. అయితే ఇకక్డకు ఇంతకు
మునుపునేను పర్సంగించాననినాకుజాఞ్పకమునన్ది. సంవతస్రాల కితం నేనేమి
చెపాప్నో నేను శాను. ఒక రోజు నేను పర్కటన గర్ంథానిన్ చదువుచుంటిని.
ఒకక్సారినాలుగుగుఱఱ్ంలపైసావ్రీచేసినవారినినేనుతీసుకుంటిని.
342 నేను చెపాప్ను, “ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ం, అనుమానము లేదు. అది ఆరంభ
సంఘము.” అడెవ్ంటిసుట్ల పుసత్కము నుండి నేనది చదివాను. ఒక దానిని నేను
చదివాను.నేనుఅనాన్ను, “జయించుచుబయలువెళిళ్నఅది,ఆరంభసంఘము.”
మరియుఆతరువాతనలల్నిగుఱఱ్ం, నేనుచెపాప్ను…ఆనలల్నిగుఱఱ్మును రిచ్
నేనేమనాన్నో,అదినేనుమరచాను.నేనుచెపాప్ను…
343 లేక “ఎరర్ని గుఱఱ్ం,” నేను చెపాప్ను “ఒక వేళ గుఱఱ్ం యొకక్ అరథ్ం—
మారగ్ములో అనేకమైన ఇబబ్ందులు అనేకమైన యుదాధ్లు యునన్వని లేక
ఆలాంటివి వునాన్వని.” నేను చెపాప్ను, “బహుశా అనేకమైనయుదాధ్లు ఉనన్వి.”
నేను చెపాప్ను, “అది అదేయైయుండును.” మరియు అటు తరువాత నేను
చెపాప్ను, “పాండురవరణ్…”
344 లేక, “ఆ నలల్ని గుఱఱ్ం,” నేను చెపాప్ను, “దాని—దాని అరథ్ము—బహుశా
అనిన్ నకష్తాలనిన్ పర్కాశించుట ఆగిపోతే; రుయ్డు అసత్మిసాత్డు, చం డు తన
పర్కాశతనుఇవవ్డు, మికి చీకటికాలమువచుచ్ను.” నేనుచెపాప్ను, “బహుశా
దానిఅరథ్ం అదికావచుచ్.”
345 “పాండురవరణ్గుఱఱ్ం,ఎనోన్వాయ్ధులురానునన్వనిదానిఅరథ్ం”అనిచెపాప్ను.
ఇపుడు దాని అరథ్మేటో నాకు తెలియదు. అయితే, అపుడు దానిని రిచ్న నా
అనువాదము అదే. ’ఎందుకనగా నాకు వీలైనంత వరకు ఇకక్డ వేదిక యొదద్
నిలబడిదానినిగురించిచెపాప్ను.
346 అయితే,ఓ, నేనొకటిచెపిప్యునాన్ను! సరే. ఉఁ! ఓ!మీరు—మీరు సాత్రు.
గమనించి, డండి.
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347 ఇపుడు, మనము జీవిసుత్నన్ ఈ ఘడియను రిచ్ ఆనందంగా లేదా
[సంఘము “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] ఈ విషయాలనిన్ సమ డి
జరుగుట చునపుడునేననుకొనుచునాన్ను:

దేశములు ముకక్లగుచునన్వి, ఇశాయేలు
మేలొక్నుచునన్ది,
పర్వకత్లదావ్రాముందుగాచెపప్బడిన చనలు;
అనయ్జనుల దినములు లెకిక్ంపబడుచునన్వి,
భయంకరమైనవి కలవరపరచుచుండగా;
“ఓ చెదరిన వారలారా, మీ యొకక్ సవ్దేశమునకు తిరిగి
రండి.”
విమోచనాదినముసమీపించుచునన్ది,
భయముచేతమనుషుయ్లహృదయముసోలిపోవుచునన్ది;
ఆతమ్తో నింపబడుడి, మీ దినములు చకక్పరచి తేటగా
ఉండనిముమ్,
పైకి డు, నీ విమోచనసమీపమైయునన్ది (ఓ.మై!)
అబదధ్ పర్వకత్లు అబదధ్ములాడుచునాన్రు, దేవుని
సతయ్మునువారుతృణీకరించుచునాన్రు,
కీసుత్యైయునన్యేసుదేవుడుని;

మీరదినముమ్తునాన్రా? [సభ “ఆమేన్”అనిచెపిప్నది.—సంపా.]
అయితే, అపొసత్లులునడిచినదారినిమనం నడుదాద్ము.
విమోచనదినముసమీపించియునన్ది,
మనుషుయ్లహృదయముసోలిపోవుచునన్ది;
ఆతమ్తో నింపబడుడి, మీ దీపములు చకక్పరచి తేటగా
ఉండనిముమ్,
పైకి డునీవిమోచనసమీపమైయునన్ది!

348 అది అదుభ్తం కాదా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] నేనది
పేమిసాత్ను.విమోచనసమీపముగాఉనన్ది.

సాయంకాలసమయమునవెలుతురుండును,
మహిమకుమారగ్మునుమీరుతపప్క కనుగొందురు;
నీటిమారగ్ములో, నేడువెలుగుండును;
పర్శసత్మైనయేసునామములోపాతిపెటట్బడుడి.
యౌవవ్నులువృదుధ్లుమీపాపాలనిన్టికి పశాచ్తాత్పపడుడి,
పరిశుదాధ్తమ్ నిశచ్యములోనికివచుచ్ను;
సాయంకాలవెలుగువచిచ్యునన్ది,
కీసుత్ దేవుడుఒకటైయునాన్డనునదినిజం.

ఆయనవాకయ్ము!ఓ,మైఅదుభ్తం!
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తవ్రలోనే గొఱెఱ్పిలల్ ఆయన వధువు నిరంతరము ఆయన
పర్కక్న ఉండుటకుతీసుకొనిపోవును,
పరలోకసైనయ్ స హమంతఅకక్డ డును;
ఓ, అది యొక మహిమకరమైన దృశయ్ము,
పరిశుదుధ్లందరుమచచ్లేని వసత్ములుధరింతురు;
మరియు యేసుతో వారు నితయ్ము విందు
అనుభవించెదరు.
ఓ, “వచిచ్ భోజనం చేయుడి,” యజమానుడు
పిలచుచునాన్డు, “వచిచ్భోజనంచేయుడి;”
ఓ, ఎలల్వేళలయేసుబలల్యొదద్మీరువిందుచేయవచుచ్;
బహు జన స హమును పోషించిన ఆయన, నీటిని
దాకాష్రసముగమారిచ్న ఆయన,
ఇపుడుఆకలిగొనినవారిని, “వచిచ్భోజనంచేయుడి,” అని
పిలచుచునాన్డు.
ఓ, “వచిచ్ భోజనం చేయుడి,” యజమానుడు
పిలచుచునాన్డు, “వచిచ్ భోజనం చేయుడి;” (వాకయ్మును
భుజించుడి!)
ఎలల్వేళలయేసుబలల్యొదద్మీరువిందుచేయవచుచ్;
బహు జన స హమును పోషించిన ఆయన, నీటిని
దాకాష్రసముగమారిచ్న ఆయన,
ఇపుడు ఆకలిగొనిన వారిని, “వచిచ్ భోజనము చేయుడి,”
అని పిలచుచునాన్డు.

349 ఓ, మైమీరుఆకలితోనునాన్రా? [సభ ఆనందించుచునన్ది—సంపా.] “నీతి
నిమితత్ముఆకలిదపిప్క గలవారుధనుయ్లు.”
350 మీరాయనను పేమిసుత్నాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపుత్ంది.—సంపా.]
మీరాయనను పేమిసుత్నాన్రా? నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను అను
పాటను వాయించు సంగీతం మీరెరుగుదురు. ఇపుడు మనం నిలబడి, మన
చేతులెతిత్ ఆయనకు మనలను మనం వయ్కత్ం చేసుకుందాము. “నేను ఆయనను
పేమించుచునాన్ను, నేనాయనను పేమించుచునాన్ను ఏలయనగా ఆయనే
మొదటపేమించెను.”సరే,ఇపుడుఅందరముకలసి.

నేనాయనను పేమించుచునాన్ను-నేనాయనను
పేమించుచునాన్ను
ఏలయనగాఆయనేమొదటననున్పేమించెను
కలవ్రి చెటుట్పైన
మరినారకష్ణనుకొనెను.

351 [ఒక సహోదరుడుఅనయ్భాషతోమాటాల్డుచునాన్డు, సహోదరుడుబానాహ్ం
కొదిద్సేపునిలుపుచేశాడు—సంపా.]చాలాభయభకుత్లతోయుండుడి.మనకొక
అనువాదికుడునాన్డు, సహోదరుడుహిగిన్ బోదం. అతడు ఇకక్డునాన్డో లేదో
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నాకు తెలియదు. ఆయన మనతో ఏమి చెపాప్డో మనం కనుగొందాం. ఒకక్
నిమిషంఆగుదాం.ఇకక్డ,ఇకక్డ…[ఒకసహోదరిఅనువాదంఇచుచ్చునన్ది.]
352 నిజం, పర్భువుకుసోత్తర్ం!నాయొకక్ విశావ్సముదేవునిలోహెచిచ్ంచబడినది.
మీరు,మీరుమీనిండుహృదయముతో,ఈరాతిఆయననుపేమిసుత్నాన్రా? [సభ
“ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] ఓ, ఆయనకుసుత్తి కలుగునుగాక “పర్భువైన
యే ధనయ్వాదములు!”అనిచెపప్ండి. [సభదేవునిసుత్తించుచునన్ది.]
353 పర్భువా,మా నిండుహృదయాలతో నీకెటుల్ సోత్తర్ం చెలిల్ంచగలము! దేవునికి
మహిమ!
354 పర్జలందరు ఆయనకు సుత్తి చెలిల్ంచుడి. దేవుడు మీకు తోడుగా ఉండును
గాక! [సభ దేవునిసుత్తి త్, ఆనందిసుత్నాన్రు—సంపా.] 
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