
మొదటిముదర్

 ఇపుప్డుపారథ్న కొరకుమనముతలలు వంచుకుందాము.మాపరలోకపు
తండీ, నినున్ ఆరాధన చేయుటకు నీయొదద్కు వచుచ్టకుయీమరియొక

తరుణానిన్ బటిట్ ఈ రాతి నీకు ధనయ్వాదాలు చెలిల్ంచుకుంటునాన్ము. మేము
సజీవులుగాయునన్ందుకు మరియు మాలో నివసించు నితయ్జీవము యొకక్
ఈ ఘనమైన పర్తయ్కష్తను కలిగియునన్ందుకు కృతజుఞ్లమైయుంటునాన్ము. నీ
వాకయ్మును కలసి పఠనము చేయుటకు, జగతుత్ పునాది వేయబడినపప్టి నుండి
మరుగు చేయబడిన ఈ గొపప్ మరమ్ములను పఠనము చేయుటకు, తండీ,
ఈ రాతి, మేమిచచ్టయుంటిమి. మాకది బయలుపరుచునది గొఱెఱ్పిలల్ ఒకక్డు
మాతర్మే. ఈరాతి ఆయనమామధయ్కు వచిచ్, ఆయనవాకయ్మునుతీసికొని అది
మాకుబయలుపరచవలెననినేనుపారిథ్సుత్నాన్ను.తదావ్రాఈఅంతయ్కాలములలో
ఆయనకు శేషఠ్మైన సేవకులమగుట మేమెరుగునటుల్ ఓ దేవా, మేము ఇపుప్డు
అంతయ్కాలంలో ఉనాన్మని చుచుండగా, పర్భువా! మా సాథ్నానిన్ మేము
ఎరుగునటుల్మాకు సహాయముచేయుము.మరియుమాబలహీనమైన ఉనికిని
పర్భువు తవ్రగా వచుచ్ నిశచ్యతను ఎరుగునటుల్ చేయుము.యేసునామములో
అడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
2 “పర్భువుయొకక్ మందిరమునకు వెళెళ్దమని వారునాతో అనన్పుప్డు, నేను
సంతోషించితిని.” అనిదావీదుఅనాన్డని నేననుకుంటునాన్ను. వచుచ్ట అనునది
అదెలల్పుప్డుగొపప్ధనయ్త.మరియు—మరియువాకయ్మునుచదువుట,ఈగొపప్
నిరీకష్ణనుమనకిసుత్నన్ది.
3 ఇపుప్డు అనేకులు నిలబడియునాన్రు. నేనెంత తవ్రగా కొనసాగించాలో
అంత తవ్రగా కొనసాగిసాత్ను. అయితే, గతించిన ఈ రెండు పరాయ్యాలు
డా, నేను ఏలాగు పరిశుదాధ్తమ్ సనిన్ధిలో ఆనందించానో మీరు ఆలాగు

అనుభవించారనినేనునముమ్తునాన్ను. [సభ“ఆమేన్,”అనిచెపిప్ంది—సంపా.]
4 మరియు, ఎంతోకాలము సంభవించునది సంభవించునని
నేననుకుంటునాన్ను. ఇకక్డ ఈ పర్తయ్కష్తను రిచ్, ముదర్ విపప్బడుటను రిచ్;
అదినేనుచదువుచునాన్ను.
5 సంవతస్రముల కితం ఇకక్డ నేనది చదువుచుంటిని. సుమారు ఇరవై
సంవతస్రాల కితం లేకసుమారుఅంతే. అయితేఏలాగైనాఖచిచ్తంగా నేనుతృపిత్
చెందలేదు. అకక్డయొకటి ఉనన్టుల్గా అగుపించినది, పర్తేయ్కించి ఈముదర్లలో
ఎందుకంటేఈముదర్లుసం రిత్ గర్ంథము. శారా? అది గర్ంథము. సం రిత్
గర్ంథముఒకగర్ంథము.ముదించబడినది.అదిమొదలుపెటట్బడి…
6 ఉదాహరణకు, ఇకక్డ నాయొదద్యొకటియునన్టెల్తే, నా భావమేదోమీకు
పుతాను. [కాగితపు కటట్లను, సహోదరుడుబానాహ్ం వినియోగించుటదావ్రా

చుటట్ను చుటిట్, తెరచుటను పించుచునాన్డు—సంపా.] ఇకక్డొక ముదర్.
అదొకక్టి, అది చుటట్బడినటుల్గా మీరిది చుటట్ండి.ఈ విధంగా మీరది చుటట్ండి.
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మరియు ఆఖరున. చివరన చినన్ ముకక్ అతుకొక్నియుంటుంది, ఆలాగు. అది
మొదటి ముదర్. సరే. తరువాత, గర్ంథము యొకక్ మొదటి భాగము అది.
అటు తరువాత, తరువాత ముదర్ ఈ విధంగా చుటట్బడుతుంది. దాని పర్కక్నే,
అది ఈ విధంగా, ఇకక్డ చుటట్బడుతుంది. తరువాత చివర, ఇకక్డ, ఇంకొక
అతుకుయుంటుంది,అరథ్ం రెండుముదర్లు.
7 ఆ విధముగా బైబిలు గర్ంథమంతా చుటట్లలో వాయబడినది. [తాను
ఉదహరించుటకు వినియోగించిన కాగితపు కటట్లను సహోదరుడు బానాహ్ం
మడచుచునాన్డు—సంపా.] కాబటిట్ ఈ ముదర్లు విపప్బడుట అనగా, అది
గర్ంథముయొకక్మరమ్ములుతెరవబడుట.
8 గతరాతి, మీలో చాలామంది గురుత్పెటుట్కొనన్ విధముగా, యిరిమ్యాలో,
అతడు ఏ విధముగా వాసియునాన్రో మీరు చదివియునాన్రా? ఏ విధముగా ఆ
ముదర్లువాయబడిచెఱలోనుండిడెబబ్ది సంవతస్రములతరువాతఅతడుతిరిగి
వచేచ్వరకుఉంచబడుట.అతడుతిరిగివచిచ్అతనిసావ్సథ్ మునుఅరిథ్ంచాడు.
9 దానిని నిశచ్యంగా చదువుటకు నేను ఇషట్పడుతునాన్ను. కాదు…
దానినంతటిని తెలియపరచుటకు మారగ్ము లేదు, ఎందుకనగా అది నితయ్మైన
వాకయ్ము. అది నితయ్మైన గర్ంథము, కాబటిట్ పాముఖయ్మైన సథ్లములను ఒక
విధంగా తాకనైయునాన్ము. మరియు ఈ రోజు పఠనం చే త్, మీరు అది
చదువునటుల్ చాలా లేఖనాలు వాసుకునాన్ను. మీరు పఠనము చేసుత్నన్పుప్డు,
టేపులు దానిన్ గురించి చాలా విషయాలు బయలుపరుచును. అనేక
విషయాలునన్వి!
10 గదిలో నాకది బయలుపరచినటుల్గానే వేదిక పైన నిలబడి నేను మీకు
బయలుపరిచినటెల్తే, అది అదుభ్తకరం. అయితే, మీరు ఇకక్డకు వచిచ్నపుడు,
మీరు ఒతిత్డిలో ఉంటారు. మరియు కొనిన్ కారాయ్లు దాటవేసి, పర్జలు యొకక్
పాముఖయ్మైనదిపొందుకొనుటకుపర్యతిన్సాత్రు.అదివారు చులాగున.
11 సహోదరుడు అన్ గెన్ ఇపుప్డే పాడిన ఆ పాటను నేను నిజంగా
అభినందిసుత్నాన్ను. మహిమనుండి కిందకు, ఆయన, ఆయనయొకక్ మహిమ
నుండి రానటెల్తే, ఈ రాతి మనం ఎకక్డుండే వారం? కాబటిట్ మనకు సహాయం
చేయుటకుఆయనకిందకువచిచ్నందుకుకృతజుఞ్లం.
12 ఇపుప్డు, చాలామంది నిలబడియుండగా, ఇకక్డ మనం
తొందరపడదాము,—మనకు సాధయ్మైనంత వరకు, నేరుగా
తొందరపడదామనినేనుచెపుప్ట లేదుగానీ, ఎంతతవ్రగాపారంభించాలోఅంత
తవ్రగాపారంభిదాద్మనినాభావం.ఇపుప్డుమనంతిపుప్దాం,తరువాత…
13 మనము మొదటి అధాయ్యము 2,3,4 మరియు 5ను గత
రాతి చియునాన్ము. ఈ రాతి పర్కటన 6వ అధాయ్యానిన్
పారంభించుకుంటునాన్ము.
14 ఈ అధాయ్యానిన్ మనము చదువునపుడు, పలువురు సథ్లాలను
ఆపాదించుచునాన్ము. చివరకు పాత నిబంధన కొతత్నిబంధనవలె,
కారణమేమనగా సం రిత్ గర్ంథము యేసుకీసుత్ యొకక్ పర్తయ్కష్తయైయునన్ది.
శారా! అదంతా డా పర్భువైన యేసుకీసుత్ యొకక్ పర్తయ్కష్త.
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యేసుకీసుత్ యొకక్ పర్తయ్కష్త. అది దేవుడు. గర్ంథములో ఆయనకు ఆయన
బయలుపరుచుకొనుట; గర్ంథములో, కీసుత్ దావ్రా ఆయనకు ఆయన
బయలుపరుచుకొనుట.కీసేత్ దేవునియొకక్పర్తయ్కష్త. దేవునిబయలుపరుచుటకు
ఆయన వచాచ్డు. ఎందుకంటే, ఆయన మరియు దేవుడు ఒకక్టే, “లోకమును
ఆయనతో సమాధాన పరుచుకొనుటకు కీసుత్లో దేవుడుయుండెను.” మరో
మాటలో కీసుత్ దావ్రా ఆయనకు ఆయన బయలుపరుచుకొనునంత వరకు
దేవుడుఎవరనేదినీకుతెలియదు,అపుప్డునీవు డగలుగ్తావు.
15 సంవతస్రముల కితం, నేను తల త్యుండెడివాడను, ఏదనగా బహుశా,
దేవుడు నా మీద కోపంగాయుండును గాని కీసుత్ ననున్ పేమిసుత్నాన్డు అని.
కనుగొనినపప్టికి, అది ఒకే వయ్కిత్యైయునన్ది. శారా. సాకాష్తుత్ దేవునియొకక్
గుండె కీసుత్.
16 ఇది మనం పఠనము చే త్, దానిని మనం సరిపోలుచ్దాం. బైబిలు
గర్ంథములోని పర్కటన మొదటి డు పుసత్కములు మనం, బాగుగా వాటిని
తెరచి చియునాన్ము, అవి సంఘకాలములు—ఏడు సంఘకాలములు.
ఇపుప్డుఏడుసంఘకాలములు,ఏడుముదర్లు,ఏడు రలు,మరియుపాతర్లు
మరియు—కపప్లవంటిఅపవితాతమ్లుమరియుఇవనిన్ కలసియునన్వి.
17 మై, నేను—ఒక పెదద్ చితర్మును కలిగ్యుండి నేను చినటుల్గా
దానిపై వాసి, గమనించారా, ఏ విధముగా ఒకొక్కక్టి దాని సాథ్నము
కలిగ్యునన్దో పించవలెనని ఇషట్పడుచునాన్ను. చినన్ కాగితం ముకక్పైన
నేనది గీచుకొనాన్ను. అయితే నేను…అది మీకు తెలుసు. పర్తీది, ఇంత
వరకు ఖచిచ్తముగా వచుచ్చునేయునన్ది. సమయము, కాలములు అవి
వచిచ్పోవుచుండగా, పర్తీది సం రిత్గా కలసియునన్వి. కాబటిట్ అదంతా
సరికాకపోవచుచ్ను,అయితే,అందును రిచ్నేనెరిగినంతవరకుఅదిశేషఠ్మైనదే
ఏలాగైనా. నేనెరిగియునాన్ను. నేను—నేను మంచిది చేసినంత వరకు, నేను
మంచి చేయుటకు పర్యతిన్ త్ నేను తపుప్ చేసినటెల్తే, నేనెరిగినంత మంచిని,
అందుకు దేవుడు తపప్క ననున్ కష్మించును. నేను తపుప్ చేసిన తపిప్దముల
కొరకు.
18 అయితే, ఇపుప్డు ఆమొదటి డుపుసత్కములు, ఏడు సంఘకాలములు,
తరువాత మనం కనుగొంటునాన్ము పర్కటన 4వ అధాయ్యంలోయోహాను పైకి
ఎతత్బడుట, అవునా? మనము సంఘాలను సుత్నాన్ము, సంఘకాలాలను
రిచ్ ఎకుక్వగా చెపప్బడలేదు. పర్జలు ఆశచ్రయ్పడబోవుచునన్ది అకక్డేనని

నేననుకుంటునాన్ను. వారు—వారు—వారు ఆ జరుగుబోవు కారయ్ములకు,
శర్మల కాలమునకు సంఘమును అనవ్యించుచునాన్రు. ఆదివారం, నినన్
నేను చెపిప్నటుల్గా మొదటి విషయమేదో తెలుసా, ఆ శర్మలు బలవంతంగా
పర్వేశించును. మరియు మీరు ఇశచ్రయ్పడతారు…మొదటగా వచుచ్నది
ఎతత్బడుట, అదిఎపప్టి వలెఉంచును.అదిజరిగిపోతుందిమరినీవదిఎరుగవు,
శారా?

19 ఆసంఘానికి,ఆఅనుయ్లసంఘానికి,పెండిల్కుమారెత్కుఎకుక్వగావాగాద్నము
చేయబడలేదు. మీ మనసుస్లో మీరు గురుత్ంచుకోవాలని నేను కోరుచునాన్ను,
సంఘముమరియుపెండిల్కుమారెత్ఉనన్దని.అవునా?
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20 మీరు ఎలల్పుప్డు డు డుగా లెకిక్ంచవలయును. నాలుగు తపుప్,
డు! డులు, ఏడులు, పదులు, పండెండులుమరియుఇరవైనాలుగులు,

మరియు నలభైలు, ఏభైలు, ఆ విడదీయని సంఖయ్లు. బైబిలు గర్ంథము…
మరియుదేవుడుఆయన వరత్మానములను…బైబిలు గర్ంథములోని సంఖయ్లను
అందించాడు. మరియు ఆ సంఖయ్లలో నుండి ఏదో యొకటి వెడలిపోయిన
యెడల, నీవు జాగర్తత్గా గమనించు, తరువాతది సరిగారాదు. నీవెకక్డ
పారంభించావో,అకక్డికేరావలసియునన్ది.
21 సహోదరుడు వైల్, సహోదరుడు లీవైల్, అతడు—అతడు
ఇకక్డయునాన్డని అనుకుంటునాన్ను. తోవ తపిప్న కొందరిని రిచ్ నినన్టి
దినము మేము మాటాల్డుకుంటునాన్ము. అది గురిని చి కొటుట్టలాటిది.
ఆ తుపాకి సరిగా గురిని నిలిప్, సరిగాగ్ శికష్ణ పొంది, సరిగాగ్ పేలిచ్తే, అది
గురిని తాకుతుంది. బాయ్రల్ కదలికుండనియెడల, లేదా మరో వైపు మరలని
యెడల లేక తొణకని యెడల లేదా ఏదైనా—లేదా గురి తపుప్ను. అది మరలా
పారంభించవలెననినా, చేయవలసిన ఒకటేయొకటి, మరలా పారంభం నుండి
సరిగాగ్ చిపేలాచ్లి. లేనియెడలఅదిగురినితాకదు.
22 లేఖనము చదువు విధము అది అని నేననుకుంటునాన్ను. మనమికక్డ
పారంభించినదిసరిగారానియెడల;అదికాదనిమీ చినయెడలఆఎకక్డో
మనము తపిప్దము చేశాము. నీవు వెనుకకు రావలసియునన్ది. నీ మనసుస్తో
దానినినీవుగర్హించలేవు.అదికేవలం…
23 పరలోకములోయునన్ ఏ మనుషుయ్డుగాని లేక మిలోనునన్ వారు గాని
లేక మి కింద ఉనన్వారు గాని లేక ఇదివరకును లేక రాబోవు కాలములోను
ఏ మానవుడు దానిని చేయలేడని లేఖనముల దావ్రా మనము ఇంతకితమే
తెలుసుకొనియునాన్ము. గొఱెఱ్పిలల్ మాతర్మే అది చేయగలదు. కాబటిట్ సెమినరీ
అరుపులు, అవేమైనను, అవి వటిట్వి. శారా? అది బయలుపరచుటకు
గొఱెఱ్పిలల్ దానిని తీసికోవలసియునన్ది. అంతే, కాబటిట్ ఆయన మనకు
సహాయముచేయుననిమనంనముమ్దాం.
24 “వరత్మాన, త, భవిషయ్త్ కాలములలో” ఉనన్ వాటిని చుటకు
4వ అధాయ్యములో, యోహాను కొనిపోబడాడ్డు. అయితే 4వ అధాయ్యంలో
సంఘముముగుసుత్ంది. మరియు కీసుత్ సంఘమును కొనిపోవును; ఆయనను
కలసికొనుటకు మధాయ్కాశమునకు కొనిపోబడును. మరియు ఆయన
వచుచ్లోపల ఏదో ఒకరోజు మనం తెలిసికొంటాము అని నేను నిరీకీష్సుత్నాన్ను.
మనంఅలాకానటెల్తే,అదేలాగైనామనం సాత్ము,కనుకఅదిసమసయ్కాదు.
25 ఇపుప్డు, ఈ 5వ అధాయ్యంలో ఈ ముదర్లు విపప్బడుచుండగా మరియు
ఇపుప్డు ఏడు ముదర్ల గర్ంథము. మొదటిగా, మనము మొదటి ముదర్
చదువుదాము.
26 గడచిన సాయంకాలము, వెనుక చెపప్బడిన దానిని కొంచెం దాద్ం.
ఇంకా ఆ గర్ంథము అసలైన యజమానుని హసాత్లోల్, దేవుని చేతులోల్యుండుట
యోహాను చెనని మనం కనుగొనాన్ము. అది ఏ విధంగా పోగొటట్బడినదో
మీకు జాఞ్పకమునన్దా? ఆదాము వలన, సాతాను యొకక్ జాఞ్నము కొరకు
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అతడు జీవ గర్ంథమును పోగొటుట్కొనెను. అతని వారసతావ్నిన్, సమసాత్నిన్
పోగొటుట్కొనాన్డు, మరియు విమోచనకు వేరే దారి లేదు. తరువాత, దేవుడు
మానవ పముదాలిచ్, మనలను విమోచించుట కొరకు దిగి వచిచ్ మనకు
విమోచకుడాయెను.
27 ఇపుప్డు ఈ మరమ్మైన కారయ్ములు ఈ చివరి దినములలో మనకు
తెరువబడుననిగడచినదినములలోమనముకనుగొనియునాన్ము.
28 ఇందులోఇంకామనము సుత్నాన్ము, తనయొకక్హకుక్నుపొందుటకు
రకత్సంబంధియగు విమోచకుడు రాబోవుచునాన్డను పర్కటన యోహాను వినిన
వెంటనే, అదిచేయగలఏమనుషుయ్డులేడు.పరలోకములోఏమనుషుయ్డులేడు;
మిలో ఏ మనుషుయ్డు లేడు, మి కింద ఏ మనుషుయ్డు లేడు. గర్ంథానిన్
చుటకుయోగుయ్డైనవయ్కిత్ లేడు.

29 యోహానుఏడు త్ఉనాన్డు.అదిఅతనుఎరిగియునాన్డు.ఓ!అలాటపుప్డు,
ఇకవిమోచనమునకుతరుణములేదని.పర్తీదివిఫలమైపోయినది.
30 చాలా తవ్రగా అతని ఏడుప్ ఆగిపోవుట మనము సుత్నాన్ము, తరవ్గా
ఎందుకనగా, నాలుగు జీవులలో ఒకరు లేక పెదద్లలో ఒకరు పర్కటన చేసిరి.
పెదద్లలో ఒకరు అనాన్రు “యోహాను ఏడవ్వదుద్, ఎందుకనగా దా గోతర్పు
సింహముజయించెను,”మరోమాటలో“జయముపొందెనుమరియుగెలిచెను.”
31 యోహాను తిరుగగా, గొఱెఱ్పిలల్ వచుచ్ట అతడు శాడు. ఆయన
కోయబడి రకత్ము కారుచు, గాయములతో ఉండివుండవచుచ్ను. అది
వధింపబడినది…చెపప్బడినది “వధింపబడిన గొఱెఱ్పిలల్”యని. అది ఇంకా
రకత్ముతో యుండియుండెను. మీరు గొఱెఱ్పిలల్ను కోసేత్—గొఱెఱ్పిలల్ను
చంపినటెల్యుండును. సిలువ మీద ముకక్లుగా నరకబడెను, పర్కక్లో బలెల్ము,
కాళుళ్ చేతులలో సీలలు మరియునొసటనుముళుళ్. ఆయన భయంకర సిథ్తిలో
ఉండెను. ఈ గొఱెఱ్పిలల్ ముందుకు వచిచ్నది. విమోచనా రిత్ హకుక్లు గల
పతర్మును పటుట్కొని, సింహాసనము పై ఆసీనుడైయునన్ ఆయన యొదద్కు
వెళిళ్నది.గొఱెఱ్పిలల్ వెళిళ్, సింహాసనమందుఆసీనుడైయునన్ఆయనచేతిలోనుండి
గర్ంథమునుతీసికొనెను,మరియుతీసికొనిముదర్లువిపిప్గర్ంథమునుతెరచెను.
32 అది జరిగిన తరువాత పరలోకములో ఒక గొపప్ సంఘటన
జరుగుట మనము సుత్నాన్ము. ఇరువది నలుగురు పెదద్లు, జీవులు,
పరలోకమందునన్వనిన్యు “యోగుయ్డవు!” అని కేకలు వేయసాగిరి. ఇకక్డ
తలు వచిచ్, పరిశుదుధ్ల పారథ్నలు పాతర్లో కుమమ్రించారు. బలిపీఠము

కిందనునన్ భకుత్లు అరుపులు అరుసుత్నాన్రు. “ఓ గొఱెఱ్పిలాల్, నీవే యోగుయ్డవు,
ఏలయనగా నీవు మముమ్ విమోచించియునాన్వు, నీవు మముమ్లను రాజులుగా,
యాజకులుగా చేసియునాన్వు, మేము మిని ఏలుదుము.” ఓ, మై ఆయన ఆ
గర్ంథమునువిపిప్నపుడుఆలాగుజరిగెను.
33 మీరు గర్హించారా, గర్ంథము వాసత్వముగా జగతుత్కు పునాదికి ముందే
పథకము చేయబడి వాయబడియుండెను. ఈ గర్ంథము, బైబిలు గర్ంథము
వాసత్వముగా మికి పునాది వేయబడక ముందే వాయబడెను. కీసుత్
గొఱెఱ్ పిలల్యైయుండి మికి పునాది వేయబడకముందే వధింపబడెను.
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మరియు—ఆయన పెండిల్కుమారెత్లోని సభుయ్లు, వారి యొకక్ పేరులు
జగతుత్కు పునాది వేయబడక మునుపే గొఱెఱ్పిలల్ జీవ గర్ంథమందు పెటట్బడెను.
అయితే, అది ముదింపబడియుండెను. అందును రిచ్ ఎవరి పేరెల్తే అందులో
వాయబడియునన్వో,ఇపుప్డుతెరవబడెను,ఎంతటిగొపప్విషయం.
34 యోహాను, అది చినపుడు, అతడు చెపాప్డు “పరలోకమందునన్వనిన్,
మి కిందయునన్వనిన్…” పర్తీది చెపప్డం వినాన్డు “ఆమేన్, ఆశీరావ్దములు

మరియు ఘనత!” అతడు మంచి సమయానిన్ కలిగ్యునాన్డు, ఎందుకనగా
“గొఱెఱ్పిలల్యోగుయ్డు.”
35 ఇపుప్డుగొఱెఱ్పిలల్ నిలబడియునన్ది, ఇపుప్డు,ఈరాతి6వఅధాయ్యములోకి
మనము పర్వేశిసుత్ండగా, ఆయన గర్ంథమును ఆయన చేతిలోకి తీసుకునాన్డు
అదిబయలుపరుచుటకుమొదలుపెటాట్డు.
36 ఓ, ఈ దినమున ఖచిచ్తంగా…పర్జలు ఆతమ్ సంబంధులని నేను
నిరీకిష్సుత్నాన్ను. ఈ రోజు, సుమారు పండెండు గంటలకు, అది అలా కానటెల్తే
దాని మీద నేను ఘోర తపిప్దము చేసియుండెడివాడను. చెపుప్టకు నేను
వాసికోబోతునన్ఒకదానినిపరిశుదాధ్తమ్గదిలోకివచిచ్సరిచేశాడు.
37 పాత సందరభ్ అంశము నుండి నేనది మాటలాడుచుంటిని, దానిని రిచ్
నా యొదద్ ఏదీ లేదు. రెండవ ముదర్ను రిచ్ నాకేమి తెలియదు. ఏమి
తెలియదు, అయితే, నాయొదద్ చాలా సంవతస్రాల కితం మాటాల్డి వాసుకునన్
ఒక పాత సందరభ్ అంశం నా యొదద్ ఉనన్ది. ఈ సందరభ్ అంశమును
నేను సమ రుచ్కునాన్ను. డాకట్ర్. సిమ్త్ అంశము, గొపప్వారైన అనేకమంది
ఉపదేశకుల అంశములు, నేను సమ రుచ్కుంటిని, వారందరు అది నమామ్రు,
కాబటిట్ నేనదివాసుకునాన్ను. “సరే, నేనుఆకోణమునుండిచదివాను” అది నేను
చెపప్బోతునాన్ను.
38 అకక్డ పగలు సుమారు పండెండు గంటలు, పరిశుదాధ్తమ్ గదిలోకి నేరుగా
సుకొని వచెచ్ను, సమసత్మును నాకై తెరవబడినది. ఈ—మొదటి ముదర్

తెరవబడెను. ఈ రాతి, ఇకక్డ నేను నిలబడియుండుట ఎంత నిశచ్యమో
అంతటి నిశచ్యముగా నేను చెపప్బోతునన్ ఇది సువారత్ సతయ్ము. నేను—అది
ఎరిగియునాన్ను.
39 ఎందుకనగాపర్తయ్కష్తవాకయ్మునకువిరుదధ్మైయునన్యెడల, అలాటపుప్డు
అది పర్తయ్కష్త కాదు, మీరు శారా, కొనిన్ నిజంగా సతయ్ముగా కనిప్ంచును.
అయినను అవి సతయ్ము కాదు, శారా? అవి ఆలాగేననిపిసత్వి, అయితే
అవి కావు.
40 ఇపుప్డు, మనము గర్ంథముతోగొఱెఱ్పిలల్ను చుచునాన్ము. ఇపుప్డు 6వ
అధాయ్యములోచదువుచునాన్ము.

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

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

41 ఇపుప్డు మొదటి ముదర్. దేవుని కృప వలన, ఈ రాతి మనం విశదపరచ
పర్యతిన్ంచబోవుచునాన్ము. నా శకిత్ కొలది…దానిని విశదపరచ పర్యతిన్ంచు
ఏ మనుషుయ్నినైనా నేననుకుంటునాన్ను, నీవు చేయుచునన్దేదో నీవు
గర్హించకుంటే, నీవు అపాయకరమైన సథ్లములో నీవు నడుసుత్నాన్వు. అవునా?
కాబటిట్, పర్తయ్కష్త దావ్రా అది నాకొచిచ్నటెల్తే నేను మీకు చెపాత్ను. నా సవ్ంత
మనసుస్తో నేను తీసుకునన్ యెడల, అలాటపుప్డు, నేను ముందుగానే దానిని
గురించి చెపెప్డి వాడను. అయితే ఈ రాతి ఇకక్డ నేను నిలబడియుండుట
ఎంతటి నిజమో, అంత నిజముగా, ఈ రోజు సరవ్ శకిత్మంతునియొదద్ నుండి
సవ్చఛ్ముగానాయొదద్కువచిచ్నది. అదిఈలేఖనభాగమునకువచుచ్చునన్పప్టికి
అలాటివిషయాలుచెపుప్టకునేనుఇషట్త పను.నేను—నేను…
42 నేనిపుప్డు దేని రిచ్ మాటాల్డుచునాన్నో మీరు అరథ్ం చేసికుంటారని
నేననుకుంటునాన్ను. అవునా. విషయాలు నీవు చెపప్లేవు…అవి ముందే
జరగకుండయునన్ సంగతులుముందు ఇకక్డ పెటట్బడితే, అకక్డ అది పెటట్బడు
వరకు నీవు—నీవది చెపప్లేవు. అవునా? మీరు చదువుచునాన్రా? మీరు ఒకటి
వింటునాన్రా?అవునా?
43 ఇపుప్డు ఏడు ముదర్లు చుటట్బడిన గర్ంథము గొఱెఱ్పిలల్ దావ్రా విడుదల
చేయబడినది. ఈ రాతి ఆ సథ్లానిన్ మనము సమీపిసుత్నాన్ము. దేవా, మాకు
సహాయముచేయుము.ముదర్లు విపప్బడి విడుదల నొందుచుండగా గర్ంథము
యొకక్మరమ్ములుబయలుపరచబడును.
44 ఇపుప్డు, డండి, ఇది ముదించబడిన గర్ంథము. ఇపుప్డు, మనమది
నముమ్తునాన్ము. అవును కదా? [సభ “ఆమేన్,” అని చెపిప్ంది—సంపా.]
మనమది నముమ్తునాన్ము. అది ముదించబడిన గర్ంథము. ముందెనన్ ఇది
మనకు తెలియదు. అయితే ఇది ఉనన్ది. అది ఏడుముదర్లతోముదించబడినది.
అనగా,గర్ంథమువెనుక,గర్ంథముఏడుముదర్లతోముదించబడినది.
45 ఈరకమైనపుసత్కమును రిచ్మనముమాటాల్డుకునన్టెల్తే,దానికిఅడడ్ంగా
తాడు చుటిట్నటుల్ ఏడు తాళుళ్ చుటిట్నటుల్గా ఉండును [ఒక ఉదాహరణగా,
సహోదరుడుబానాహ్ంఒకపుసత్కమును పించుచునాన్డు—సంపా.] అయితే
ఇదిఈ రకమైనపుసత్కంకాదు.
46 అదియొక చుటట్. తరువాత చుటట్ విపిప్నపుడు, అది యొకటి; తరువాత
చుటట్లో ఉనన్ది సంఖయ్ రెండు. ఇకక్డే అదేమైయునన్ది చెపుత్ంది అదొకమరమ్ము,
అయితే అయినపప్టికి, మనము దానిని పరిశీలించియునాన్ము; అయితే,
జఞ్పిత్ంచుకో గర్ంథము ముదించబడియునన్ది. మరియు గర్ంథము పర్తయ్కష్తల
యొకక్ మరమ్ముల గర్ంథము. అది యేసుకీసుత్ యొకక్ పర్తయ్కష్త శారా!
పర్తయ్కష్తల యొకక్ గర్ంథము. ఇపుప్డు డండి, కాలకాలాలలో మానవుడు
పరిశోధించిఅందులోకివెళుళ్టకుపర్యతన్ంచేశాడు,అవునా,మనమందరం.
47 నాకు జాఞ్పకమునన్ది…ఒకసారి, అయితే—ఇకక్డ Mr. బొహనాన్
ఇకక్డయునన్టెల్తే లేక—వారి వారు ఎవరైనాయునన్టెల్తే, నేను—నేను
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అది అది అవమానంకై కాదు చెపుప్ట. మిసట్ర్. బొహనాన్ నా యొకక్ పాణ
మి డు. మరియు నేను అకక్డ పని చేసుత్నన్పుడు, అతడు పబిల్క్ సరీవ్స్ కు
పరింటెండెంట్ గాయుండెను. నేను మొదట రకిష్ంచబడినపుడు పర్కటన

గర్ంథమును చదువుటను రిచ్ అతనికి చెపుప్చుంటిని. అతడనాన్డు “నే
అది చదువుటకు పర్యతిన్ంచాను, అని చెపాప్డు.” మిసట్ర్. బొహనాన్ మంచి
మనిషి. అతడు—అతడు సంఘ సభుయ్డు. మరియు—అతడు దేనికంతటికి
సంబంధించినవాడోనాకు తెలియదుగాని, అతడు చెపాప్డు, “యోహాను ఎఱఱ్ని
మిరియాలుతో డిన భోజనము, ఆ రాతి కడుపు నిండా తిని నిదర్పోయి
యుండుననినేననుకుంటునాన్ను”అని.
48 నేనతనితో చెపాప్ను, అది నా ఉదోయ్గమంత విలువయంతయైనా, నేను
చెపాప్ను. “అది నీవు చెపప్టానికి సిగుగ్పడవా?” నేను చినన్ బాలుడను, అయితే
నేను అనాన్ను, “దేవుని వాకయ్మును రిచ్ అలా చెపుప్టకు నీవు సిగుగ్పడవా?”
శారా? చినన్వాడను, చినన్ పాయము…ఇరవై యొకటి, ఇరవై రెండు

సంవతస్రాలు; ఉదోయ్గం దొరుకుట అరుదు, నిరుదోయ్గ పరిసిథ్తి, అయితే,
అయినను అకక్డ భయమునన్ది, నేను…దేవుని వాకయ్మునకు హీనముగా
మాటాల్డుట వినన్పుడు భయము కలెగ్ను. అది సతయ్ము; అంతా సతయ్ము. కాబటిట్,
చివరికిఅదికలకాదులేకసంకటంకాదు.యోహానుతినినందునవచిచ్నదికాదు.
49 అతను పతామ్సు దీవ్పము మీదనుండెను. ఎందుకనగా దేవుని యొకక్
వాకయ్ము పుసత్క పమున పెటుట్టకు పర్యతిన్ంచెను, మరియు రోమా
పర్భుతవ్ం దావ్రా దేశ బహిషక్రణ చేయబడెను. పర్భువు దినమందు అతడు
దీవ్పముపైనుండెను. విసాత్ర జలములవంటి సవ్రముఅతడువినెను, చుటకు
వెనుకకుతిరిగెను.ఏడుసువరణ్దీపసత్ంభములుఅతడు శాడు.మరియువాటి
మధయ్దేవునికుమారుడునిలబడియుండుట శాడు,ఇపుప్డు.
50 తరువాత గర్ంథము పర్తయ్కష్మైయునన్ది. కాబటిట్, ఒక దానిని తెలియజేయు
ఒకటి పర్తయ్కష్త, పర్తయ్కష్పరచు ఒకటి. ఇపుప్డు గమనించు, కాబటిట్ నీవు అది
మరచిపోవదుద్, “ఆఖరి కాలముల వరకు అది యబడినది.” గమనించారా?
దానియొకక్ మరమ్మంతా “ఆఖరి కాలముల వరకు అది యబడినది.” ఇకక్డ
లేఖనములలోమనమదికనుగొంటునాన్ము.
51 ఇపుప్డు, ముదర్లు విపప్బడినపుడు, గర్ంథము యొకక్ మరమ్ము
బయలుపరచబడినది.మరియుముదర్లుసం రిత్గావిపప్బడినపుడువిమోచనా
సమయముఅయిపోయినది. ఎందుకనగాగొఱెఱ్పిలల్ ఆయనయొకక్ హకుక్లను
అడుగుటకు మధయ్వరిత్తవ్పు చోటును విడిచిపెటెట్ను, దాని మధయ్, ఆయన
మధయ్వరిత్. అయితే, ముదర్లు విపప్బడుతునన్పుడు, వాటి మీద నిజమైన పర్తయ్కష్త
సంభవించినపుడు, పరిశుదధ్ సథ్లము నుండి గొఱెఱ్పిలల్ వచుచ్చునన్ది. అది వాకయ్
పర్కారముగా ఉనన్ది. గత రాతి మనము చదివాము. ఆయన మధయ్ నుండి
వచాచ్డు…గర్ంథము తీసుకునాన్డు, కాబటిట్ ఆయన ఇక మధయ్వరిత్ కాదు,
ఎందుకనగా ఆయనను వారు సింహమని పిలిచారు. మరి—అది రాజు.
మరియుఅలాటపుప్డుఆయనమధయ్వరిత్కాదు.
52 ఈ ముదర్లలోని నటికులు మొదటి సంఘకాలములోయుండినపప్టికి.
ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి. కాబటిట్ మీరు—మీరుదానియొకక్ వెనుకటి గాధను
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ఎంత చకక్గా గర్హించవలెనో అంతగా గర్హించెదరు. “నటికులు,” దానిని
ఆ విధముగా పెటట్వలెననుకుంటునాన్ను. ఎందుకనగా నటుడు అనగా తన
ముసుగునుమారుచ్కొనువాడు.గర్హించారా?
53 ఈరాతిఈ నటనలోసాతాను తనముసుగునుమారుచ్కొనుటనుమనము
డబోవుచునాన్ము,మరియు,అందరు,నటులు.

54 కీసుత్, ఆయన చేసినది ఆయన నటించెను. ఆతమ్ నుండి మానవునిగా
ఆయనయైనపుడు, ఆయన కేవలమునటుని వసత్ము,మానవ శరీరముధరించి,
రకత్సంబంధియగువిమోచకుడుయగుటకుమానవ పమునదిగివచెచ్ను.
55 ఇపుప్డు—ఇపుప్డు, మీరు గమనించారా. అది కేవలము నటుని పము
అది, ఆ కారణము చేత అవనిన్ డా ఉపమానాలు, మరియు—మరియు
అవి ఇకక్డునన్ విధము మృగములు, జంతువులు మొదలైనవి. అది యొక
నటన. మరియు ఈ నటులు మొదటి సంఘకాలము నుండిరి, ఎందుకనగా
ఏడు సంఘకాలాలలో కీసుత్ తనకు తాను బయలుపరుచుకునాన్డు. మీరది
గర్హించారా? [సభ “ఆమేన్,” అనిచెపిప్ంది—సంపా.]మంచిది. శారా?ఏడు
సంఘకాలములకుకీసుత్తనకుతానుబయలుపరుచుకొనుచునాన్డు.
56 అటు తరువాత, ఈ సంఘకాలాల గుండా, గొపప్ గందరగోళము
వచుచ్చునన్ది, అటు తరువాత, సంఘకాలము యొకక్ ముగింపులో, ఈ
పోగొటట్బడిన మరమ్ములను ఏడవ త వరత్మానము తీసికొని సంఘమునకు
దానినిఇచుచ్ను. శారా?మనమదిగమనిసాత్ము.
57 అయితే అపుప్డు వాటి వాసత్వమైన సాథ్నంలో బయలుపడలేదు. ఇపుప్డు,
బైబిలుకాలములలోమరమ్ములుఅకక్డఉండెను.ఇకక్డయోహాను చినటుల్గా
ఈకారయ్ములుజరుగుటవారు శారు.ఇపుప్డుఅతడుచెపుత్నాన్డు, “అకక్డొక
తెలల్ని గుఱఱ్ముపైసావ్రీ చేయువాడు,” అని. అయితే,దానియొకక్మరమ్మేమిటి?
ఆ సావ్రీ చేయువానితో ఒక మరమ్ముపోవుచునన్ది. అదేమైయునన్ది, వారికి
తెలియదు అయితే, అది బయలుపరచబడవలసియునన్ది. అయితే, గొఱెఱ్పిలల్,
తండి సింహాసనమును విడిచిన తరువాత అది బయలుపరచబడును. రకత్
సంబంధియైనవిమోచకునిగాఆయనయొకక్మధయ్వరిత్తవ్ంఅయినతరువాత.
58 ఇకక్డ నేను ఒకటి వదిలిపెటట్బోతునాన్ను. ఎవరైనా, ఈ టేపులు
తీసుకునన్టెల్తే…ఏ మనుషుయ్డైనను తాననుకునన్ది మాటాల్డగలడు. తన
ఒపుప్కోలు ఏదైనా చెపుప్కొనటానికి హకుక్ కలదు. అయితే…మీకు తెలుసా ఒక
సేవకుడు తన పర్జల మధయ్కు ఇది వదద్నుకునన్ యెడల, అలాగైతే తీసికోవదద్ని
చెపప్ండి, అయితే నేను—నేను ఎవరి యొదద్కు మాటాల్డుటకు పంపబడాడ్నో
ఇది, ఆ పర్జలయొదద్కు, కాబటిట్ సతయ్మేదో నేను బయలుపరచవలసియునన్ది.
అవునా?
59 ఇపుప్డు, గొఱెఱ్పిలల్, ఇకక్డ వెనుక విజాఞ్పనా కాలంలో మికి పునాదులు
వేయబడినపప్టి నుండి అకక్డ పేరులు పెటట్బడియునన్వని, ఆయనకు
తెలుసు. మి మీద ఆ పేరులు బయలుపరచబడనంత వరకు ఆయన
మధయ్వరిత్గాయుండవలసియుండును. మీరది గర్హిసుత్నాన్రా? [సభ “ఆమేన్,”
చెపిప్ంది—సంపా.] పరి రణ్ంగా ముందు నిరణ్యం. శారా! మంచిది.
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ఆయన అకక్డయుండవలసియునన్ది. ఎందుకనగా నితయ్జీవమునకు, దేవుడు
నిరణ్యించబడిన వారి కొరకు చనిపోవుటకు ఆయన వచెచ్ను, శారా?
అవునా? ఆయన భవిషయ్త్ జాఞ్నమును బటిట్, ఆయన వారిని శాడు. ఆయన
సవ్ంత చితత్మును బటిట్ కాదు; ఆయన చితత్ము ఎవరు నశించకుండుట. అయితే,
ఆయనభవిషయ్త్జాఞ్నమునుబటిట్ఎవరో,ఎవరుకాదోఆయనఎరుగును.కాబటిట్,
అకక్డ ఒకక్ పేరు లేనంత వరకు, మి మీద వెలల్డికానంత వరకు ఆయొకక్
పేరునుజాగర్తత్తీసికొనుటకొరకుకీసుత్మధయ్వరిత్గాఅకక్డయుండవలసినది.
60 అయితే, ఆ చివరి పేరు కోల్రాక్స్ లో లేక బీల్చ్ లో వేయబడిన వెంటనే,
ఆయన విజాఞ్పన దినములు ముగియును. “అపవి డు అపవి డుగానే
యుండనిముమ్, పరిశుదుధ్ని పరిశుదుధ్నిగానేయుండనిముమ్” శారా? ఆయన
పరిశుదధ్ సథ్లమును విడచును. అటు తరువాత అది నాయ్యతీరుప్ సాథ్నమౌను.
అపుప్డుకీసుత్కుబయటనునన్వారికిశర్మ.
61 ఇపుప్డు గమనించండి, అయితే, తండియొదద్ నుండి తనయొకక్ విజాఞ్పన
సాథ్నమును గొఱెఱ్పిలల్ విడచినపుడు అది బయలుపరచబడును. అది పర్కటన 5.
ఇపుప్డు ఆయన ముదర్ల గర్ంథము తీసుకుంటునాన్డు. ముదర్ల గర్ంథము, లేక
ముదర్లతో ముదించిన గర్ంథము. వాటిని విపిప్ పించుచునాన్డు. డు!
ఇపుప్డుకాలముయొకక్ముగింపులో,మధయ్వరిత్తవ్ముఅయిపోయినతరువాత,
సంఘకాలములుముగుసుత్నన్వి.
62 ఆయన మొదటి కాలములో, ఎఫెసి కాలములో వచాచ్డు;
బయలుపరచుకునాన్డు,వరత్మానికునిపంపాడు.
63 మనము ముందుకు వెళిళ్ డగా ఏమి జరిగినదో గమనించండి. ఇకక్డ
దానియొకక్ పర్ణాళికయునన్ది. మొదటి విషయముజరుగుచునన్ది. మొదటిగా
పరకలోకమందు ఒక పర్కటన పర్కటించబడెను. ఏమి జరిగినది? ఒక ముదర్
తెరవబడినది. అదేంటి? ఒక మరమ్ము తెరవబడెను, అవునా? మరియు ఒక
మరమ్ము తెరవబడినపుడు, అపుప్డు, ఒక ర ఊదబడినది. అదియుదధ్మును
పర్కటించును. ఒక తెగులు వచుచ్ను మరియు సంఘకాలము తెరవబడును.
శారా?

64 “యుదధ్ము”యొకక్భావమేంటి?ఇంకాసం రణ్ముగాబయలుపరచబడని
దేవునిమరమ్మును, సంఘముయొకక్ త పటుట్కొనును. అయితే, అతడుఅది
చేసుత్నన్పుప్డు, దేవుని మరమ్ము అతడు పటుట్కొనును, మరమ్ము అతనికివవ్బడిన
తరువాత పర్జల యొదద్కు అతడు వెళుళ్ను. అతడు అకక్డ ఏమి చేయును?
ఆ వరత్మానమును పర్కటింపనారంభించును. అదేమి పారంభించును? ఒక
యుదధ్మును,ఒకఆతీమ్యయుదధ్మునుపారంభించును.
65 తరువాత, ఆ కాలములో ఎనిన్కైన వారితో కలసి ఆయన వరత్మానికుని
దేవుడు తీసుకొనును. నిదర్పుచుచ్ను, అటు తరువాత, దానిని తృణీకరించిన వారి
పైకిఆయనతెగులునుపంపును;ఒకతాతాక్లికనాయ్యతీరుప్.
66 మరియుఅదియైనతరువాత, తరువాత, అది వెళిళ్పోతుందిమరియువారు
సంసాథ్పకముచేసి, సంసాథ్పకములోకితీసికొసాత్రు.జాన్వెసీల్మిగతావారివలెఆ
మనుషయ్కారయ్మునుమొదలుపెడతారు.తిరిగిఅదిగందరగోళంలోకివెళుత్ంది.
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67 తరువాత ఇంకొక మరమ్ము వసుత్ంది, తరువాత ఏమి జరుగుతుంది?
సంఘకాలముకొరకుమరొకవరత్మానికుడు మిమీదకి వచుచ్ను. శారా?
తరువాత అతడు వచిచ్నపుడు అతడు— ర ఊదును. అతడుయుదధ్మును
పర్కటించును. శారా? అటు తరువాత ఏమి జరుగుతుంది. చివరగా అతడు
కొనిపోబడతాడు. తరువాత అతడు పంపబడిన తరువాత, తెగుళుళ్ వచుచ్ను.
వారినినాశనముచేయును.ఆతీమ్యమరణముసంఘమునుతాకును,మరియు
ఆగుంపువారు,ఆమెవెళిళ్పోవును.

తరువాత,ఆయనఇంకొకరిమీదికివెళుల్ను,ఓ,ఇదిఘనమైనపర్ణాళిక!
68 ఆయొకక్ ఆఖరు తయొదద్కు వచుచ్ వరకు అలాగుండును, అతనికి ఏ
పర్తేయ్క మరమ్ము లేదు. అయితే ఆయొకక్ ఇతర కాలాలలోపోగొటట్బడినదంతా
అతడు పోగుచేసి, ఇంకా నిజంగా బయలుపరచబడని సతయ్మునంతా,
శారా, పర్తయ్కష్త వచిచ్నటుల్గా ఆ తరువాత అతని దినాలలో ఆ విషయాలను

బయలుపరుచును. మీరు చదవాలనుకుంటే, అకక్డే అది ఉనన్ది. పర్కటన
10, 1 నుండి…1 నుండి 4 వరకు, మీరది పొందుకుంటారు. సరే. శారా?
“గర్ంథాలనిన్ తీసుకొని మరియు ముదర్లు యొకక్ గర్ంథానిన్ తీసికొని వాటిని
విపిప్,” ఏడవ తకు పెను; ఇది మాతర్మే, దేవునియొకక్ మరమ్ము, ఏడవ
తయొకక్ పరిచరయ్యైయునన్ది. ఇపుప్డు మనము సంఘకాలముల గుండా

వచాచ్ము, చరితర్తో సహా, అది ని పించియునన్ది. శారా? అది ఏడవ
సంఘకాలముయొకక్— త వరత్మానము. సరే, కితములోని మరమ్ములనిన్,
గతములోని అనిన్ సంగతులను బయలుపరుచును, పర్కటన 10:1-7 అదంతా.
ఇపుప్డు, జఞ్పిత్ంచుకోండి. “ఏడవ త దినాలలో, అతడు రఊదుచుండగా,
సువారత్ రనుగటిట్గాఊదుచుండగా,దేవునిమరామ్లనిన్అతడుముగించును.”
69 ఆరంభ సంఘకాలములో ఉనన్టుల్, ఇకక్డ వచుచ్ను. కొదిద్ సేపైన
తరువాత మనమది (సిదాధ్ంతమును) పొందుకుంటాము. మరియు అటు
తరువాత, మొదటిగా అది ఒక మాటగాయుండును. తరువాత అది యొక
సిదాధ్ంతము. తరువాత శాసనముగామారును. తరువాత అది సంఘమైపోయి
అంధకారములోనికివెళిళ్నది.
70 అటు తరువాత, అంధకార కాలములలో నుండి థర్ దావ్రా మొదటి
సంసక్రణ వచిచ్నది. మరియు ఆ సంఘకాలములో జరిగిన మరమ్మైనవనిన్యు
అతడు తనతో తీసికొని వచెచ్ను. అపుప్డునన్వనిన్, అయితే వాటిని అతడు
ముగించలేదు.
71 ఆ తరువాత, వెసీల్ శుదీధ్కరణతో వచాచ్డు. మరి ఇంకా కొనిన్టితో
వచాచ్డు. ఇంకా అవి ముగించలేదు. మిగిలిన తుంపలను ఎకక్డివకక్డ
విడిచిపెటాట్డు. బాపిత్సమ్మునకు బదులు చిలకరింపు మొదలైనవి. థర్,
“పర్భువైన యేసుకీసుత్కు” బదులుగా “తండి, కుమారుడు, పరిశుదాధ్తమ్ను”
తీసుకునాన్డు.ఈపలుపలువిధములనిన్తీసుకునాన్డు.
72 అటు తరువాత పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ముతో పెంతెకొసుత్ కాలము వచిచ్నది
మరియుదానినివారు కించపరిచారు. ఇంక కాలాలు లేవు. అదంతా అంతే, అది
ఫిలదెలిఫ్యా…లేకఇపుప్డులవొదికయకాలము.అయితేతరువాత…
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73 పర్తి యొకక్ సారి, కాలము యొకక్ వరత్మానికుడు కాలము యొకక్
ముగింపులో వచుచ్ట లేఖనము చదువుట దావ్రా మనము కనుగొనుచునాన్ము.
పౌలు, కాలము యొకక్ ముగింపులో వచాచ్డు. ఐరేనియస్ కాలము యొకక్
ముగింపులో వచుచ్ట మనము కనుగొంటునాన్ము. మారిట్న్ కాలము యొకక్
ముగింపు. థర్, కథోలిక్కాలముయొకక్ముగింపు. (మరేంటి) వెసీల్, థరన్
కాలముయొకక్ ముగింపు. పెంతెకొసుత్ శుదీధ్కరణ కాలముయొకక్ ముగింపు,
పరిశుదాధ్తమ్బాపిత్సమ్ములోకి.
74 పెంతెకొసుత్ కాలము యొకక్ ముగింపులో, వాకయ్ పర్కారముగా మనము
పొందుకోవలసియునన్ది. మీకు పించుటకు దేవుడు ఈ రాతి, నాకు
సహాయము చేయుగాక. దీని దావ్రా మనము డవలసియునన్ది; చివరి కాల
వరత్మానికుడు, అపప్టి వరకు విడిచిపెటట్బడినటుల్గా కనబడు భాగములనిన్టిని
రిచ్సంఘముఎతత్బడుటకైదేవునిసమసత్మరమ్ములనుపర్తయ్కష్పరుచును.

75 అటు తరువాత, రాబోవుచునన్ ఏడు మరమ్యుకత్మైన ఉరుములను రిచ్,
అవి చివరకు వాయబడలేదు. అవునది నిజం. అందువలన ఎతత్బడుటకు
కావలసిన విశావ్సము కొరకు పెండిల్ కుమారెత్ను కర్మములో ఉంచుటకొరకై,
ఈ చివరి దినములలో ఏడు ఉరుముల గుండా ఆయన బయలుపరచునని
నేను నముమ్చునాన్ను. ఎందుకనగా మన మిపుప్డు ఏమి కలిగియునాన్మో
దానితో, మనము—మనము చేయలేము. అకక్డ ఒకటియునన్ది. మనము
ముందుకు వెళళ్వలసియునన్ది. మనకు చివరకు మనకు దైవిక సవ్సథ్తను
రిచ్న విశావ్సము డా లేదు. ఈ మి నుండి ఎతత్బడుటకు ఒక

కష్ణంతో మారచ్బడుటకు చాలినంత విశావ్సము కలిగ్యుండవలసియునన్ది.
పర్భువు చితత్మైతే కొదిద్సేపు తరువాత, అది మనం కనుగొంటాము. అదెకక్డ
వాయబడినదోతెలుసుకుంటాము.
76 అటు తరువాత ఈ దురామ్రగ్పు కారయ్ములు చేయువారి యొకక్
నాయ్యతీరుప్! ఇపుప్డు డండి. చివరి ముదర్ విపప్బడునంత వరకు ఈ
కాలములనిన్టిలో ముదర్లు విపప్బడుట సాత్రు. ఇపుప్డు వారు—
ఈ ముదర్లను గమనించుచునన్పుడు మరియు వారేమి చేయుచుండిరో
అనుకొనుచుండిరి. కాలము యొకక్ ముగింపులో సంఘకాలము యొకక్
ముగింపులో, ఈ చెడు కారయ్ములు చేయు వారందరు, ఏడు ముదర్లలో ఈ
చెడుకారయ్ములుచేయువారందరు, అనగాసంఘములోమరమ్మైనకారయ్ములు
చేయువారుశర్మకాలములోకలసికొంటారు.
77 ఒకక్ నిమిషములో మనమది కనుగొంటాము, చివరికది ఒక సంఘము
పేరుతో చేయుట. “సంఘము” అని తమకు తాము పిలుచుకుంటారు. అది
నిజమో,కాదో డండి.ఎందుకోనాకుతెలియకుండగానేసంఘశాఖలకునేను
వయ్తిరేకిగాయుండుటఆశయ్రయ్ముకాదు, శారా? శారా?
78 వారుముగించారు. ఇపుప్డు, అది వెనుక చినన్గా పారంభమై చెడిపోయిన
సిథ్తికి, ఇంకా చెడిపోయిన సిథ్తికి వెళిళ్పోయినది…పర్జలు అందులోకి
వెళిళ్పోయి, పర్జలు “ఓ, అవును, ఇది చాలా బాగుంది” అని చెపాప్రు. అయితే
కడవరి దినాలలో ఈ విషయాలు బయలుపడినవి. చివరికి అవి, ఎంతో
చెడిపోయినంతగాఅయిపోయిశర్మకాలంలోకివెళిళ్పోతారు.
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79 కీసుత్ యొకక్ పెండిల్కుమారెత్ శర్మలోకి వెళుత్ందని ఒక మనుషుయ్డు ఎటుల్
చెపప్గలడు? అది నేనరథ్ం చేసుకోలేకపోతునాన్ను. శారా? ఆమె శర్మలకు
ముందే తీసికొనిపోబడినది. అయితే—సంఘము తీరుప్ తీరచ్బడియుండగా,
వారికి వారే తీరుప్ తీరుచ్కొని రకత్మును అంగీకరించియుండగా, ఏ విధంగా
దేవుడు, సం రణ్ంగా పాపరహితునిగా నుండిన ఒక మనుషుయ్ని దేవుడు తీరుప్
తీరచ్గలడు?

“అటువంటివయ్కిత్ ఎవ లేరని,” నీవుచెపాప్వు.
80 పర్తి తిరిగి జనిమ్ంచిన విశావ్సి, నిజమైన విశావ్సి ఖచిచ్తంగా, సం రణ్ంగా
దేవుని ఎదుటపాపరహితుడు, అతడు తన కారాయ్లపైన నమిమ్కయుంచుటలేదు;
అతని ఒపుప్కోలునంతా యేసు రకత్ములో వేయబడినది. అలాగని బైబిలు
చెపుత్ంది. అవునా? “దేవుని లముగా పుటిట్నవాడు పాపము చేయడు.
ఏలయనగా అతడు పాపము చేయజాలడు.” యేసుకీసుత్ యొకక్ రకత్ము
యొకక్ బీల్చ్, అతనికిని దేవునికిని మధయ్యునన్పుప్డు ఒక మనుషుయ్ని నీవు ఒక
పాపిగా ఏలాగు చేయగలవు? అకక్డ అది ఏమి మిగలకుండ అది పాపమును
పారదోలును. శారా? ఏ విధముగా పవితర్మైన కీసుత్ రకత్ము అకక్డ
పాపమునుఉంచగలదు?ఆయనఉండనివవ్డు.
81 యేసు చెపిప్యునాన్డు, “పరలోకమందునన్ మీ తండి పరి రుణ్డు గనుక,
మీరును పరి రుణ్లైయుండుడి.” మరియు పరి రణ్తగా ఉండుట అను
తలంపును డామనమెటుల్పారంభించగలము?అయితేయేసుఅదికోరాడు,
యేసుఅదికోరినటెల్తే, దానికిమారాగ్నిన్ ఆయన చే రచ్వలసియునన్ది, ఆయన
సవ్ంతరకత్ముదావ్రాఆయనదిచేయవలసియునన్ది!
82 ఇపుప్డు, గతకాలములో విడిచిపెటట్బడిన మరమ్ములనిన్
బయలుపరచబడుచునన్వి. ఇకక్డ అంతయ్కాలములో, తలంపు ఏదనగా,
ఎంతోకాలమునందుఆరంభమైనమరమ్ములుసంఘకాలములగుండావచిచ్నవి,
ఇకక్డ చివరి దినములలో ముదర్లు విపప్బడునపుడు బయలుపరచబడును.
విజాఞ్పనసమయంసుమారుముగియుచునన్తరువాత,ఆసమయంలో.
83 అటు తరువాత, ఎవరైతే వెనుకనునాన్రో, వారి కొరకు తీరుప్లు ఎదురు
చును,వారుదానిలోనికిపోయెదరు.అది,పెండిల్కుమారెత్ రంగంమీదనుండి

కొనిపోబడినతరువాత.
84 ఓ! ఒక లేఖనం చదువుదాం. మీరు కొనిన్ లేఖనాలు వాసికొంటానికి
ఇషట్పడతారా? ఒకక్ కష్ణం. రెండవ థెసస్లోనికయులు తీదాద్ం. ఒకక్ నిముషం
ఇటు డండి, అది—అది 7వ వచనం నేను కోరుతునాన్ను. 2వ అధాయ్యం,
రెండవ థెసస్లోనికయులు2:7. అది సరేనని నేననుకుంటునాన్ను. ఇపుప్డు, నేను
దీనినివణుకు భయంతోవాసితిని.

…ధరమ్విరోధి సంబంధమైనమరమ్ముఇపప్టికే కియచేయుచునన్ది
గాని,యిదివరకుఅడడ్గించుచునన్వాడుమధయ్నుండితీసివేయబడు
వరకేఅడడ్గించును.

85 ఎవరు? “అడడ్గించుచునన్వాడు.” శారా? శారా, ఒక మరమ్ము,
“ధరమ్ విరోధ సంబంధమైన మరమ్ము,” ఆ యొకక్ మొదటి సంఘకాలములోనే
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యునన్ది ఇకక్డ. ఇకక్డ పేరువా త్ చెపుతునాన్డు, “ధరమ్ విరోధ సంబంధమైన
మరమ్ముయని,” ధరమ్ విరోధ సంబంధమైనది అంటే ఏమిటి? ధరమ్ విరోధ
సంబంధమైనది అనగా, ఒకటి నీవు చేయ డదని ఎరిగియుండి, ఏలాగైనా
నీవు చేయుట. ఈ రోజు మి మీద ఆలాటివారునాన్రని పౌలు చెపుత్నాన్డు.
ఓ, అయితే…అది మనము…ఒక నిముషములో ఆ భాగానిన్ చదువుదాము,
కొంచెముముందుకుపారంభిదాద్ం, 3వవచనము.

ఏ విధముగానైనను ఎవడును మిముమ్ను మోసపరచనియయ్కుడి.
మొదట భర్షట్తవ్ము సంభవించి నాశనపా డగు పాప పురుషుడు
(పురుషుడు)బయలుపడితేనేగానిఆదినమురాదు; (అది నిజము)
ఏది దేవుడనబడునో, ఏది జింపబడునో, దానినంతటిని
ఎదిరించుచుదానికంతటిపైగావాడు తనున్తానేహెచిచ్ంచుకొనుచు,
దేవునిఆలయములో రుచ్ండునుగనుకపాపములుకష్మి త్.
నేనింకను మీయొదద్ ఉనన్పుప్డు ఈ సంగతులను మీతో చెపిప్నది
మీకుజాఞ్పకములేదా?

86 అతని బోధలలో కొనిన్టి కింద నేను రచ్ండవలసియునన్వని
కోరుచునాన్ను.మీరుఆవిధంగాలేరా?

కాగా వాడు తన సొంతకాలమందు బయలుపరచబడవలెనని
వానినిఅడడ్గించునదిఏదోఅదిమీరెరుగుదురు.

87 అపుప్డుకాదు, శారా, అపుప్డుకాదు; అయితే, “తనసొంతకాలమందు,”
ఆ ముదర్ విపప్బడునపుడు. అదేమైయుంది ఖచిచ్తంగా మనకు తెలుసు. ఈ
ధరమ్విరోధి ఎవరు? ఈ పాప పురుషుడు ఎవరు? ధరమ్ విరుదధ్ కారాయ్లు చేయు
ఇతడెవరు?“అయితేఅతనికాలమందువాడుబయలుపరచబడును.”

ధరమ్విరోధి సంబంధమైన మరమ్ము ఇపప్టికే కియచేయుచునన్ది,
గాని (మోసగాళుళ్, మీరు శారా, పర్జలను ఒక దానియందు
మోసము చేసాత్రు, డండి) యిది వరకు అడడ్గించుచునన్వాడు
(దేవుడు)మధయ్నుండి తీసివేయబడువరకే అడడ్గించును. (సంఘము,
కీసుత్, పెండిల్ కుమారెత్)
అపుప్డాధరమ్విరోధిబయలుపరచబడును,…

88 ముదర్విపప్బడినపుడు“అతనియొకక్కాలంలో,”పౌలుచెపాప్డు, “నాయొకక్
కాలంలోకాదు,గానిఅతడుబయలుపరచబడుకాలములోయని.” శారా?

…పర్భువైనయేసుతననోటి పిరిచేతవానినిసంహరించి,…
89 కొంచెం సేపైన తరువాత మనమది పొందుకోబోతునాన్ము “తన నోటి
ఊపిరిచేత.” అదేమైందిగమనించు.

…తనఆగమనపర్కాశముచేతననాశనముచేయును.
సాతానుకారయ్ములతోఅతనిరాకడయుండును…

90 అతను, “అతను” ఒక మనిషి, అతని కియలు సాతాను కియలను
అనుసరించియుండును.
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…అబదధ్ విషయమైన సమసత్ బలముతోను, నానా విధములైన
చక కియలతోను,
…మహాతాక్రయ్ములతోను మరియు దురీన్తిని పుటిట్ంచు సమసత్
మోసముతోను (జనులను దురీన్తితోమోసగించుచు,) నశించుచునన్
వారిలో (ఈ పెండిల్ కుమారెత్లోకాదు) అటువంటి కారయ్ముకై
ఎదురు చు వారిలో; ఎందుకనగా సతయ్ విషయమైన పేమను
అవలంబింపకపోయిరి…

91 కీసుత్ సతయ్మైయునాన్డు. మరియు కీసుత్ వాకయ్మైయునాన్డు; అయితే వారు
ఒకఆచారముకలిగ్యుండగోరుచునాన్రు.ఊహు! శారా?

…వారురకిష్ంపబడుటకై
ఇందుచేత ఒక—ఒక అబదధ్మును నముమ్నటుల్ మోసము చేయు
శకిత్ని దేవుడువారికి పంపుచునాన్డు:

92 అదకక్డ ఇటుల్ తరుజ్మా చేయడియుండవలెను నేను నిఘంటువులో
చినటుల్గా: “ఆ అబదధ్ము”యని, “ఒక అబదధ్ము” కాదు. “ఆ అబదధ్ము”. అదే

హవవ్తోచెపెప్ను.
వారు…సతయ్మును నమమ్క దురీన్తియందు అభిలాషగల
వారందరునుశికాష్విధిపొందుటకై.

93 ఎంతటి గొపప్ పర్కటన. ఓహో! పెండిల్కుమారెత్ కొనిపోబడిన తరువాత,
అపుప్డుపాపపురుషుడుతనకుతానుబయలుపరుచుకొనును.
94 ఆమె, నిజమైన కీసుత్ యొకక్ పెండిల్కుమారెత్ పర్తి సంఘకాలంలో
ఏరప్రచబడుతుంది.
95 గత దినము, నేనొక వివరణ ఇచిచ్యునాన్ను, “పెండిల్కుమారెత్, నివాస
గృహానికివెళుత్ందిఅందును రిచ్నీకేమితెలియదు.”అదినిజం.
96 ఒకరనాన్రు, “సరే, సహోదరుడా బానాహ్ం, అది చాలా చినన్
మందయౌతుంది.”
97 యేసు చెపాప్డు, “అది నోవహు దినములలోనునన్టుల్గా యని,” ఇపుప్డు
అందును రిచ్ ఆయనతో మాటాల్డండి, శారా, “నీటి దావ్రా ఎనిమిది
మంది రకిష్ంచబడిరి, ఆలాగే మనుషయ్కుమారుని రాకడయందు ఉండును.”
ఈ రాతి ఎనిమిది వందలమంది ఎతత్బడుటలో వెళిళ్నటెల్తే, అందును రిచ్
రేపో ఒకక్ మాట మీరు వినరు, లేక మరొక దినముననో లేక మరొకక్సారియో
వినరు. వారు వెళుళ్దురు. అందును రిచ్ మీకేమి తెలియదు. శారా. అది
ఆలాగేయుండును.
98 నేను చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచునదేదనగా? నేను మిముమ్లను
భయపెటుట్టలేదు. బాధపెటుట్ట లేదు. మీ బొటన వేళళ్ మీద మీరు ఉండాలని
నేను—నేను కోరుతునాన్ను. సంసిదధ్ంగా ఉండండి. పర్తి నిముషము
మెలకువగాయుండుడి. మీ బుదిధ్హీనతను విడిచిపెటట్ండి. దేవునితో సంబంధం
కలిగ్యుండుడి.ఎందుకనగానీవుఅనుకునన్దానికంటేఅదిఆలసయ్మైపోయింది.

నీవుజాఞ్పకముంచుకో,నిజమైనపెండిల్కుమారెత్!
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99 ఇపుప్డు, అబదధ్పు పెండిల్ కుమారెత్యునన్ది, దానిని మనం పర్కటన 17లో
సాత్ం, ఆమెచెపుత్ంది, “నేనువిధవరాలను,నాకేదిఅవసరం లేదు”యని.మీరు

గమనిసుత్నాన్రా?ఎఱఱ్నిమృగముపై,ఆవిధముగా రొచ్నియునన్ది.
100 అయితేనిజమైనపెండిల్కుమారెత్ వేలాది, వేలాదిమందితోతయారైయునన్ది,
అయితేపర్తియొకక్ సంఘకాలములోఎనిన్క చేయబడినది. పర్తిసారి వరత్మానం
వెళిళ్నపుడుపర్జలువెలుగునందునమిమ్దానినిఅంగీకరించినపుడు,ఆవిమోచనా
దినమువరకుముదించబడిరి.
101 యేసు,అదేవిషయానిన్చెపప్లేదా?ఆయనచెపాప్డు, “ఆ—ఏడవజామున
ధవ్ని—వినబడును”?అదిచివరిసంఘకాలం, శారా?చెపప్బడినది, “ఇదిగో
పెండిల్కుమారుడువచుచ్చునాన్డు.ఆయననుఎదురొక్నుటకుసిదధ్పడుడి.”
102 అటుతరువాత, తన కళుళ్నులుపుకుం నిదించుచునన్ కనయ్క వచెచ్ను. “ఆ
నెలోకొంచెమునా కావలసియునన్ది,మీరుకొంచెంఇసాత్రా.”

103 నిజమైన, అసలైన పెండిల్ కుమారెత్ నిలబడియునన్ది. అనన్దామె, “మాకు
సరిపడునంత మాతర్మే మాకునన్ది. ఊహు. లోపలకుపోవుటకు సరపడునంత
మాతర్ముయునన్ది.మీకుమేమేదియుఇవవ్లేము.మీకుకొంచెంకావలెనామీరు
వెళిళ్పారిథ్ంచుడి.”
104 ఆమె వెళిళ్పోయినపుడు, పెండిల్కుమారుడు వచాచ్డు, పెండిల్కుమారెత్
లోపలకు వెళిళ్పోయినది, అకక్డ శేషించిన వారు, సం రిత్గా సదుగ్ణము
గలవారు, సంఘము, బయట విడిచిపెటట్బడినది. “అకక్డ ఏడుప్ను, పండుల్
కొరుకుటయుఉండును.”
105 శారా, అదీ ఏరప్రచుకునన్వారు, “పెండిల్కుమారుడు వచుచ్చునాన్డు”
అను శబద్ం వినబడగానే, ఆ కాలములనిన్టిలో నిదించియునన్వారు, పర్తి
యొకక్రుమేలొక్నిరి. శారా!మనముఅనుకునన్టుల్గా, అది దేవుడుకాదు.ఈ
కాలములోని కొదిద్ వేలమంది ఆయనను వెదకుతారు మరియువారిని తీసికొని
వెళాత్రు. అది పర్తి కాలము నుండి ఎనున్కొనబడినవారే, ఆ కారణం చేత, ఒక
విజాఞ్పన కరత్గా, ఆఖరికాలములోనుండిఆఖరువయ్కిత్ వచుచ్ వరకుమధయ్వరిత్తవ్పు
సాథ్నముమీద కీసుత్ ఉండవలసియునన్ది. అపప్టిఈపర్తయ్కష్తలుఏమైయునన్వో,
పర్జలయెడలతెరవబడిఏంజరిగినదోవారు సాత్రు. శారా?ఇపుప్డుమీరు
అరథ్ంచేసికునాన్రా? [సభ “ఆమేన్,”అనన్ది—ఎడి.] సరే.
106 గమనించండి “మిగతా మృతులు,” సంఘ సభుయ్లు “వెయియ్ సంవతస్రాలు
గడుచు వరకు మృతులైనవారు తిరిగి జీవించరు.” సంఘ సభుయ్లు, కైసత్వులు,
సంఘమువెయియ్సంతస్రములుగడుచువరకుతిరిగిజీవించరు. అటుతరువాత
లేచి పెండిల్కుమారెత్ ముందు నిలబడతారు. అవును. రాజు రాణి యెదుట
నిలబడతారు.మహిమ!

ఈ రోజు కొనిన్ సంఘాలు “పరలోకపు రాణి” యని తముమ్ను తాము
పిలుచుకొనుచునన్వి.
107 పరలోకపు రాణి ఎనిన్కచేయబడిన కీసుత్ యొకక్ పెండిల్కుమారెత్ మరియు
ఆమె ఆయనతో వచుచ్ను. దానియేలు అది చి చెపాప్డు “వేలవేల
కొలది ఆయనకు పరిచారకలుండిరి,” దానియేలులో అకక్డ లేఖనము
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మీరు గమనించితే, “తీరుప్ తీరుచ్టకై గర్ంథము తెరువబడెను.” ఇపుప్డు
జఞ్పిత్ంచుకొనండి, ఆయన వచుచ్నపుడు, ఆయన ఆయన పెండిల్కుమారెత్తో
వచుచ్ను. భారయ్ భరత్కు పరిచరయ్చేయును. “మరియు వేలవేల కొలది ఆయనకు
పరిచరయ్ చేయుచుండిరి. తీరుప్ తీరుచ్టకై గర్ంథములుతెరవబడును,” “మరియొక
గర్ంథము తెరవబడెను, అది జీవ గర్ంథము,” పెండిల్కుమారెత్ కాదు, కానే కాదు.
ఆమె పైకి వెళిళ్పోయి తిరిగివచిచ్, సువారత్ను ఎవరైతే తిరసక్రిసాత్రో ఆ తరము
వారుతీరుప్నొదద్ నిలబడును.
108 యేసుచెపప్లేదా? “దకష్ణదేశపురాణిఈతరమువారితోలేచి (నాయ్యతీరుప్
అపుడు) ఈ తరము వారిని ఖండించును. ఆమె మయ్ంతముల నుండి
సొలొమోను జాఞ్నమును వినుటకు వచెచ్ను. మరియు సొలొమోను కంటె
గొపప్వాడుఇకక్డఉనాన్డు.”దకష్ణదేశపురాణిషేబారాణినాయ్యతీరుప్దినమున
నిలబడితనసవ్ంతసాకష్మిచుచ్ను.
109 చివరకు దుడు ఏ ఒకక్రు ఆ తరము వారితో రారు. వారు
గుడిడ్వారు. ఆయనను పోగొటుట్కునాన్రు. ఎందుకనగా, వారు ఆయన కొరకు
ఎదురు చుచుండిరి. అయితే ఆయన చాలా సామానయ్తలో వచిచ్నందున, ఆ
విధముగాతలకిందులైపోయారు.
110 అకక్డ, ఆ గొపప్ రాణి ఆమె తనున్ తగిగ్ంచుకొనినదై వచిచ్ వరత్మానానిన్
అంగీకరించినది. “తీరుప్ దినమున ఆమె నిలబడి” ఆయన చెపాప్డు, “ఆ తరము
వారికితీరుప్ తీరుచ్ను.”
111 ఇపుప్డుమీరు డండి,ఎలల్పుప్డు డుతరగతులు.గర్ంథము,మృతులు
తీరుప్పొందిరి. మరియొక గర్ంథము, జీవగర్ంథము, ఎవవ్రిపేరైతే జీవగర్ంథములో
ఉండునోవారు.
112 మీరు చెపాత్రు “జీవ గర్ంథమందు నీ పేరునన్టెల్తే, పరవాలేదు. ఊహు,”
లేదండి.
113 డు, జీవగర్ంథమందు ఇసక్రియోతు దా పేరునన్ది. అది
తపప్ంటావా? మతత్యి 10లో, దయాయ్లు వెళళ్గొటుట్టకు వారికి అధికారము
ఇచాచ్డు. రోగులను సవ్సథ్పరుచుటకు వారిని పంపాడు. కుషఠ్ రోగులను
శుదిధ్చేయుటకు, చనిపోయిన వారిని లేపుటకు వారిని పంపాడు. వారు
వెళిళ్పోయి తిరిగి వచాచ్రు. దా వారితో ఉనాన్డు. వారు దయాయ్లు
వెళళ్గొటాట్రు. అనిన్ విధాలైన అదుభ్తాలు చేశారు. తిరిగి వచిచ్ చెపాప్రు, “చివరికి
దయాయ్లులోబడుచునన్విఅనిఅనాన్రు.”
114 యేసుచెపాప్డు, “దయాయ్లుమీకులోబడుచునన్వనిమీరుసంతోషించకుడి,
అయితే పరలోకమందుమీ పేరులువాయబడియునన్వని సంతోషించుడి” అని
అనాన్రు. దా వారితో ఉనాన్డు. అయితే ఏం జరిగింది? ఏరప్రుచుకునన్
వారి గుంపుయొదద్కు వచుచ్చునప్టికి, అకక్డ పెంతెకొసుత్కు వచుచ్చునన్పప్టికి,
పరిశుదాధ్తమ్ నిజముగా పొందిన వారిని చునపుడు దా, తన రంగులు
కనపరచాడు.అకక్డతీరుప్లోఅతడుంటాడు.
115 కాబటిట్ గర్ంథములు తెరవబడినవి. జీవ గర్ంథము తెరవబడినది. పర్తీ
యొకక్రు తీరుప్తీరచ్బడాడ్రు. ఆ విధంగా, లోకమును తీరుప్తీరుచ్టకు
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పెండిల్కుమారెత్ నిలబడియునన్ది. వదుద్…పౌలు చెపుత్నాన్డు, “తెగించుచునాన్డా”
పెండిల్కుమారెత్తో మాటాల్డుచునాన్డు. “మీలో ఒకరు మరియొకని మీదికి
వాయ్జయ్మునన్పుప్డు, అనీతిమంతమైన చటట్ము యొదద్కు వెళుళ్చునాన్రు.
పరిశుదుధ్లు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్దురని మీకు తెలియదా?”
శారా? అకక్డే మీరునాన్రు, పరిశుదుధ్లు లోకానికి తీరుప్ తీరిచ్, దానిని

సీవ్కరించబోతునాన్రు.అవునదినిజం.
116 “లోకంలో ఆ చినన్ గుంపుకు అదెటుల్ సాధయ్ం?” అని అడగవచుచ్,
అది ఏ విధంగా జరగబోతునన్దో నాకు తెలియదు. అయితే ఆ విధంగా
జరగనైయునన్దనిఆయనచెపాప్డు.కాబటిట్ నాకుతెలిసినంత వరకుఅదిఆలాగే
జరుగుతుంది.
117 ఇపుప్డు డు, ఇపుప్డు గమనించు, “మిగిలిన మృతులు,” సంఘసభుయ్లు,
చనిపోయిన సంఘ సభుయ్లు, “వెయియ్ సంవతస్రముల వరకు బర్తుకరు.”
తరువాత, వెయియ్ సంతస్రములలో వారు డుకుంటారు. మరియొక
పునరుతాథ్నము వచుచ్ను. అది రెండవ పునరుతాథ్నము, వారు డుకుంటారు.
మరియు కీసుత్, సంఘము, పెండిల్కుమారెత్, సంఘము కాదు పెండిల్కుమారెత్;
కీసుత్ మరియు రాణి, సంఘము కాదు…కీసుత్ మరియు పెండిల్కుమారెత్ అకక్డ
నిలబడాడ్రు.
118 మేకలలో నుండి గొఱెఱ్లు వేరుపరచబడినటుల్ వారు వేరుపరచబడతారు.
అవునది నిజం. అకక్డ సంఘ సభుయ్లు లేపబడతారు. వారు సతయ్మును
విని, సతయ్మును నిరాకరించినటెల్తే, అలాటపుప్డు, పటట్కు అడడ్ంగా ఒక
పెదద్ది పరచబడినటుల్గా ఉంటే ఏమని చెపప్బడుతుంది; నీ సవ్ంత తలంపులు
ఉండగ, దానిని రిచ్ నీ తలంపు ఏమైయుండును? దాని నుండి నీవేలాగు
తపిప్ంచుకోగలవు. అకక్డునన్ దేవుని పెదద్ టెలివిజన్ యగు ఆకాశముయొకక్
పటట్మీద అది ఉండును. నీ సవ్ంత తలంపులే నీకు వయ్తిరేకములగును. ఆ
సమయములోనీసవ్ంతతలంపులే,నీకువయ్తిరేకముగామాటాల్డును.
119 కాబటిట్, నీవు ఒకటిమాటాల్డిమరొకటితలసేత్, నీవదిమానుకొనుటమంచిది.
నీ తలంపులు దేవునిపైన ఉంచుకో, వాటిని పరిశుదధ్ంగా ఉంచుకో. వాటితోనే
యుండు, ఎలల్పుప్డు ఒకే దానిని మాటాల్డు. శారా? “సరే, నేనది నమామ్నని
నేను చెపాప్ను, అయితే, నేను వెళిళ్ కనుగొంటాను” అని చెపప్వదుద్, నీవది
నమామ్వు! ఆమేన్.
120 గమనించండి, ఈ పోలిక వారు చనిపోవుటకు కారణం, శర్మకాలంలో
సంభవించు శోధనలో వారు పాలుపంచుకొని శుదిధ్చేయబడవలెను.
ఎందుకనగా, వాసత్వముగా వారు రకత్ము కిందలేరు. వారు ఉనాన్రని వారు
చెపుప్కుంటునాన్రు. అయితే లేరు. వారిని శుదీధ్కరించుటకు శర్మలలోకి ఎలా
వెళాత్రు? యేసు కీసుత్ రకత్ము (బీల్చ్) పర్తి పాపపు మరకను, గురుతును
తీసివేసినపుడు?“నీవుఎపుడోచనిపోయావు.నీజీవముఆయనలోదాచబడినది.
దేవుని దావ్రా, మరియు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రాముదింపబడియునన్ది.” దేని కొరకై
నీవు తీరుప్ తీరచ్బడతావు? ఎకక్డ నీవు శుదీధ్కరణ పొందుకోబోతునాన్వు?
కీసుత్లో పాపములేని వానిగా, పరి రుణ్నిగా నీవునన్పుప్డు దేని నుండి
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శుదిధ్చేయబడవలెను?దేనికొరకునాయ్యతీరుప్?అయితే, అదిసరిచేసికొననిఆ
పర్జలైననిదించుచునన్వారికొరకు.
121 సంవతస్రములు తరబడిగా వారది చేయకుండిరి. సుత్నాన్రా, అయితే
ఇదే పర్తయ్కష్తయొకక్ గడియ. శారా, శారా. పెండిల్ కుమారెత్ వచుచ్నపుడు
బయలుపరచనైయునన్ది. చివరి ముగింపు, చివరి విషయాలు వచుచ్చునన్వి.
సేన్హితుడా, అది అంతమునకు వచుచ్చునన్ది, నేను నముమ్చునాన్ను. ఎపుప్డు?
నాకు తెలియదు నేను—నేను నీకు చెపప్లేను. అయితే ఏదైనా. ఈ రాతి
ఉనన్టుల్గానే ఈ రాతి జీవించాలనుకుంటునాన్ను. నేను సంసిదధ్ంగా ఉంటాను.
శారా? ఆయనఈరాతిరావచుచ్ను. అయిననుఇరవై సంవతస్రముల వరకు

ఆయన రాకపోవచుచ్ను. ఆయన ఎపుప్డు వసాత్డో నాకు తెలియదు. అయితే
అదెపుప్డైనా…ఈ రాతికి నా జీవితముముగియవచుచ్ను. ఆ తరువాత, ఇకక్డ
నేనుచేసినది ఏమైయునన్నుఆ గడియలోఅదిముగియును. నేనికక్డ జీవించిన
జీవితమును బటిట్ తీరుప్లో నేనాయనను కలసికోవలసియునన్ “చెటుట్ వాలిన
మారాగ్నిన్ బటిట్, ఆమారాగ్నఅదిపడుతుంది.”
122 జఞ్పిత్ంచుకోండి, నెకొనుటకువారువెళిళ్నపుడు…“ఓ,” “ఒకక్నిముషము
ఆగు!సహోదరుడాబానాహ్ం,దానిని రిచ్నాకుతెలియదు,”అనిఅంటావు. నె
కొనుటకువారువెళిళ్నపుడు,వారుతిరిగి వసాత్రు, పెండిల్ కుమారెత్ వెళిళ్పోయింది
మరియు తలుపు వేయబడింది, వారు తటిట్ అనాన్రు, “మముమ్లను లోనికి
రానియుయ్డి, మముమ్లను లోనికి రానియుయ్డి!” [సహోదరుడు బానాహ్ం వేదికను
చాలాసారుల్తటాట్రు.]అయితేబయటఅంధకారములోవారుఉండిపోయారు.
123 అటువంటిపోలిక ఒకటినాకుకావాలనుకుంటే, ఇపుప్డు డు, “నోవహు
కాలంలో,” యేసు చెపిప్యునాన్డు, దానిని వివరణ చెయుయ్. ఇపుప్డు, నోవహు
కాలంలో, ఓడలోనికి వారు వెళాళ్రు. అయితే వారు…నాయ్యతీరుప్ కాలంలో
అయితేఅది—అదికీసుత్పెండిల్కుమారెత్కుపోలికకాదు.
124 హానోకుపెండిల్కుమారెత్కుపోలిక.హానోకు!నోవహు…శర్మకాలముగుండా
వెళిళ్పోయెను మరియు బాధపడెను. తాగుబోతుయాయెను. చనిపోయెను.
అయితే హానోకు దేవునితో నడచెను. ఐదువందల సంవతస్రాలు. సాకష్ ము
కలిగియుండెను. ఎతత్బడే విశావ్సముతో “అతడు దేవుని సంతోషపరచెను,”
మంచిగా నడచి ఆకాశము గుండా పోయి, చివరకు మరణము డకుండ
గృహానికివెళిళ్పోయెనుచనిపోలేదు డా.
125 అది ఒక పోలికగా “సజీవులమై నిలిచియుండు మనము, ఆ నిదించిన
పోలికగల వారి కంటే చేరము (లేక) నిలుపుచేయబడము.” మానవ వయసుస్లో
మానవ వయసుస్నుబటిట్ నిదించినవారు. వెనుకవారు నిదించారు అయితేవారు
చనిపోలేదు. వారు నిదర్పోతునాన్రు. ఆమేన్. వారు నిదించారు, చనిపోలేదు,
కావలసిన యొకేయొకటి ఏదనగా, వారిని మేలొక్లుప్టకు పెండిల్కుమారుడు
కావలసియుంది. అవును, “మరియు సజీవులమై నిలచియుండు మనము,
ముందుగా నిదించిన వారి కంటే చేరము. ఏలయనగా దేవుని ర మోగును
కీసుత్నందు మృతులుమొదట లేతురు, ఆ తరువాత సజీవులమై బర్తికియుండు
మనము వారితో కలసి కొనిపోబడుదుము. ఆకాశమండలమున పర్భువును
కలుసుకొంటాము.”
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126 “మిగిలిన మృతులు వెయియ్ సంవతస్రముల వరకు బర్తుకరు.” అకక్డే మీరు
ఉనాన్రు.వారుశర్మకాలముగుండావెళిళ్రి.
127 అదేంటి? హానోకు వలె, నోవహు హానోకును గమనించాడు. మీకు
తెలుసా?హానోకుఅదృశయ్మైనపుడు,నాయ్యతీరుప్సమీపంగాయునన్దనిఅతనికి
తెలుసెను.అతడుఒకఓడచుటుట్ఉండెను.
128 అయితే,నోవహుపైకిపోలేదు. అతడుచినన్ముకక్నుపైకెతిత్ శర్మలగుండా
వెళాళ్డు, మరణించుటకొరకై శర్మకాలముగుండా వెళాళ్డు. శారా? అయితే,
నోవహుపయనించాడు.
129 పర్భువును మధాయ్కాశములో కలసికొనుటకు నిదించుచునన్ వారితో
పాటు పైకి ఎతత్బడుచునన్ సంఘమునకు పెండిల్కుమారెత్కు ఒక పోలికగా
హానోకు మరణమును రుచి డకుండా కొనిపోబడెను. మిగతా సంఘము
శర్మలకాలములోకివెళిళ్పోయినది,నేనుదీనినిఇంకొకటిగాచేయలేను.హానోకు
ఎతత్బడెను,మరణములేదు.
130 ఇపుప్డు, మన పాఠమునకు వెళిళ్ కొంత మనము పఠనము చేదాద్ం. నేను
దానినికొనసాగించితేఇందులోకిఈముదర్లోకివెళళ్లేము.ఇపుప్డుగమనించు.
ఇపుప్డు తీసికుందాము. ఎందుకనగా, ఒక వేళ రేపు రాతి లేక తరువాత రాతి,
అపుప్డపుప్డు రను తాకబోతునాన్ము, ఎందుకనగా ముదర్లు విపప్బడిన
అదే సమయములో ర ఊదబడుతుంది. అది ఒకక్టే. సంఘకాలము
తెరవబడును…ఒకేవిషయము. శారా?
131 ఇపుప్డు, ర ఎలల్పుప్డు యుదధ్మును రిచ్ గాని లేక, లేదా రాజకీయ
గందరగోళమును రిచ్ గాని చించును, ర రాజకీయ కలోల్లమును
కలుగజేసి, అదియుదాధ్నికి కారణమవుతుంది. రాజకీయ గందరగోళములోనికి
నీవు వెళిళ్తే, ఇపుప్డు దానిని కలిగ్యునన్టుల్ ఆ పరిసిథ్తిని చిన యెడల
యుదధ్ము సమీపముగాఉనన్ది, అయితే డు. రాజయ్ము ఇంక సాతానుకు
చెందియునన్ది.ఇంకాఈభాగమునంతాతనహసత్ములోఉంచుకొనియునన్ది.
132 ఎందుకని? అది కీసుత్ దావ్రా విమోచించబడినది. అయితే ఆయన రకత్
సంబంధియైన విమోచకుని పనినే చేయుచునాన్డు. ఆయనకు సంబంధించిన
వారిని తీసుకుం , ఆఖరి పేరుఆ గర్ంథములోపెటుట్ వరకువారుముందుగానే
సీవ్కరించిమరియుముదించబడియునాన్రు.మీరదిగర్హించారా? [సభ“ఆమేన్,”
అనిచెపుప్చునన్ది—సంపా.]
133 అటు తరువాత, ఆయన, ఆయన తండి సింహాసము నుండి వచుచ్ను,
ముందుకు, నడుచుకుం వచిచ్, సింహాసనమందునన్ దేవుని హసత్ములో
నుండి గర్ంథమును తీసికొని, తన హకుక్ను అడుగును. ఆయన చేయుమొదటి
విషయము ఆయన యొకక్ వధువును పిలుచును. ఆమేన్! తరువాత ఆయన
దేనిని తీసికొనును? ఆయన ఆయన విరోధిని తీసికొని, అనగా సాతానును
బంధించి,అతనినివెంబడించినఅతనిఅనుచరులతోకలిపి,అకక్డునన్అగిన్లోకి
వేయును.
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134 ఇపుప్డు జాఞ్పకముంచుకోండి, అది రషాయ్ కాదు. కాదు. అంతయ్కీసుత్
మెతత్నివాడు. ఎంత మెతత్ని వాడో గమనించుడి. అతడు తెలివైనవాడు. ఇపుప్డు,
అవునండి.అలాపరిశుదాధ్తమ్నుతీసుకో,జయించగలిగ్నదిఅదొకక్టే.
135 గమనించండి, రలు అనగా అరథ్ం రాజకీయ కలోల్లము, యుదధ్ములు
మతత్యి 24లో యేసు దాని రిచ్ మాటాల్డాడు, ఆయన చెపాప్డు “మీరు
యుదధ్ములను రిచ్, యుదధ్ సమాచారముల రిచ్ విందురు, శారా
మారగ్మంతట,” యేసు అది చెపాప్డు, గురుత్ంచుకోండి. “యుదధ్ములను రిచ్
యుదధ్ సమాచారములను రిచ్, అంతమువరకుఅవియుందును.ఇపుప్డుఅది
రలుఊదబడుట.

136 ఇపుప్డు, మనము రల యొదద్కు వెళుళ్నపుడు, మనమకక్డ వెనుకకు
వెళిళ్, ఆ ఒకొక్కక్ యుదాధ్నిన్ తీసికొని ఆ సంఘాలను అవి ఎలా వెంబడించినది,
అవి ఈ ముదర్లను వెంబడించినది పించెదను. “యుదధ్ములు యుదధ్
సమాచారములు,”అయితే, రరాజకీయఆందోళనను చిసుత్ంది.
137 ఇకక్డైతే, ముదర్లు మత సంబంధమైన గందరగోళమును కలిగ్సుత్నన్వి.
శారా? ఒకముదర్ విపప్బడినది. ఒక వరత్మానమువెళల్డైనది, అటు తరువాత

సంఘముఎలల్పుప్డు డాఎంతగానోతనసవ్ంతరాజకీయమారగ్ములయందు
మరియుఇంకేమైనావాటి వైభవమునందు కలసిపోయినది. ఆయొకక్ నిజమైన
వరత్మానము వచిచ్నపుడు, ఆ వరత్మానికుడు వెళిళ్పోయి వాటిని ముకక్లుగా
కదలించును. అవును. ముదర్ విపప్బడినపుడు అది మత సంబంధమైన
గందరగోళం.అకక్డసంభవించినదిఅదే.ఆ.అవును.
138 వారందరు సీయోనులో విశర్మించిరి, సంఘము అంతా సిథ్రపడిరి. “మేము
సాధించాము,” అని అనుకొనిరి. ఇంగాల్ండు సంఘము వలె, అంతా సిథ్రమైరి.
కథోలిక్ సంఘము, అంతా సిథ్రపడాడ్రు. తరువాత థర్ వచాచ్డు, మత
సంబంధమైన గందరగోళం. మత సంబంధమైన గందరగోళము, అవునండి,
నిజం! సంఘము జింగీల్తోముందుకు సాగెను. జింగీల్ నుండి వివిధముగా వచిచ్,
కాలివ్న్యొదద్కువచిచ్నది,మరియుకొంచెంకాలంతరువాతఆంగిల్కన్సంఘము
సిథ్రపడినది. అది విశాంతి పొంది వెసీల్ వచాచ్డు. అకక్డ మత సంబంధమైన
గందరగోళము. అవును. శారా, అదెలల్పుప్డు మత సంబంధమైన కలోల్లము
పిసుత్ంది.

139 ఇపుప్డు, ముదర్. కొంచెము భాగము చదువుదాము. నేను దీనిని—
తీయవలెననియునాన్ను. అది చదువుదాము. నేను మాటలాడుచునేయునాన్ను.
నేను…

మరియు ఆ గొఱెఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటి దానిని
విపిప్నపుడు నేను డగా, (ఏమి సంభవించినది?) ఒక ఉరుము
వంటిసవ్రమునునేనువింటిని,…

140 ఓ! ఎంతగా, దానిపైనకొదిద్ నిమిషాలువిశర్మిచాలని అనుకుంటునాన్ను! ఈ
సంగతులెరిగిన పర్జలందరు, పర్భువుయొకక్ ఆదరణకై ఎదురు సుత్నన్ వారు
ఎంతో శర్దధ్గా పఠనము చేసాత్రని నేను నిరీకిష్సుత్నాన్ను. మరియు టేపులు మీద
డా,ఇదిమీరుఆలోచించండి.
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141 ఆ గొఱెఱ్పిలల్ మొదటి ముదర్ విపప్గానే మొదటి విషయం జరిగినదేమనగా
ఒక ఉరుము ధవ్నించెను. ఇపుప్డు, దానికొక భావమునన్ది, దానికొక…
దానికొక భావమునన్ది. దానికొక అరథ్మునన్ది. దానికొక అరథ్మునన్ది. అరథ్ం
లేకుండా ఏది జరగదు. సరే. ఒక ఉరుము, ఒక ఉరుముఉరిమినది. ఆ ఉరుము
ఏమైయుంటుంది.అదుభ్తము?
142 ఇపుప్డు కొంచెము భాగము చదువుదాము, మతత్యి తిపుప్దాము…కాదు,
పరిశుదధ్ యోహాను తీదాద్ం. మొదట, పరిశుదధ్ యోహాను, ఒక నిముషం ఆలాగే
యుంచండి, పరిశుదధ్యోహాను 12వ అధాయ్యం. పరిశుదధ్యోహాను 12, 23వ
వచనంనుండిపారంభిదాద్ం. ఇకక్డ వినండి. ఇపుప్డుజాగర్తత్గావినండి. అపుప్డు
మీరుఏమిటిఇదియనిఆశచ్రయ్పడరు.

అందుకుయేసువారితోఇటల్నెను—మనుషయ్కుమారుడుమహిమ
పొందవలసిన గడియవచిచ్యునన్ది.

143 శారా నీవు కాలము యొకక్ అంతములోయునాన్వు, అకక్డ. ఆయన
పరిచరయ్ ముగించబడుచునన్ది. శారా? “మనుషయ్కుమారుడు మహిమ
పొందవలసినగడియవచిచ్యునన్ది.”
144 “ఆయనయొకక్ పెండిల్కుమారెత్ కొనిపోబడవలసిన గడియ వచిచ్యునన్ది.”
దానిని రిచ్ ఏంటి? గడియ వచిచ్యునన్ది “ఇక సమయముఉండదు.” త,
ఒకపాదము మిమీదను,మరియొకపాదముసముదర్ముమీదనుపెటుట్టకు
సంసిదధ్ంగా ఉనాన్డు. ఇందర్ ధనుసుస్ ధరించుకొనియునాన్డు. మరియు
చెపుప్చునాన్డు, “ఇక సమయముఉండదుగాని”యని. ఇంకా, ఇది జరిగినపుడు
“సమయముఇక ఉండదు”యని ఆయన చేయి పైకెతిత్ మరియు ఒటుట్పెటుట్కొని
చెపెప్ను.ఎటుల్—ఎటుల్సంఘమునకదిఒకధృవపతర్మైఖచిచ్తమైయునన్ది.

…మనుషయ్కుమారుడు మహిమపొందవలసిన గడియ
వచిచ్యునన్ది.
గోధుమ గింజ మిలోపడి చావకుండియునన్యెడల అది
ఒంటిగానేయుండెను; అది చచిచ్న యెడల విసాత్రముగా ఫలించును
అనిమీతోనిశచ్యముగాచెపుప్చునాన్ను,
తన పాణమును పేమించువాడు దానిని పోగొటుట్కొనును;…ఈ
లోకములో తన పాణమును దేవ్షించువాడు నితయ్జీవము కొరకు
దానినికాపాడుకొనును.
ఒకడు ననున్ సేవించినయెడల ననున్ వెంబడింపవలెను; అపుప్డు
నేను ఎకక్డ ఉందునో అకక్డ…సేవకుడును ఉండును; ఒకడు ననున్
సేవించినయెడలనాతండిఅతనినిఘనపరచును.
ఇపుప్డునాపాణముకలవరపడుచునన్ది;…

145 “సరే, ఆయనమారగ్ము చివరకు వచిచ్నందుకు, నీకు కలవరము వచిచ్నదని
నీవు చెపప్వచుచ్ను.” ఒక గొపప్ ఆతమ్ సంబంధమైనది జరిగితే నినున్ కలవరపరిసేత్
అదినినేన్విధముగాఆలోచించునటుల్చేయును?ఓమై,ఊ !
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ఇపుప్డు నా పాణము కలవరపడుచునన్ది; నేనేమందును? తండీ
యీ గడియ తటసిథ్ంచకుండ ననున్ తపిప్ంచుము; అయినను
ఇందుకోసమేనేనుఈగడియకువచిచ్తిని;
తండీ నీ నామము మహిమపరచుమని చెపెప్ను. అంతట-నేను
దానిని మహిమపరచితిని, మరలా మహిమపరతును అని యొక
శబద్ముఆకాశమునుండివచెచ్ను.
కాబటిట్ అకక్డ నిలుచుండి వినిన జనస హము…ఉరిమెను
అనిరి…

146 అటు తరువాత గొఱెఱ్పిలల్ గర్ంథము తీసికొని మొదటి ముదర్ను విపప్గా
నితయ్ సింహాసనముపైన ఆయన రొచ్ని దేవుడు మాటాల్డాడు. ఆ ముదర్
ఏమైయునన్దో చెపుప్టకు, బయలుపరచుటకు. అయితేయోహాను ఎదుట అది
పెటట్బడినపుడు, అదియొక చన. అది యోహాను చినపుడు, అది ఇంకా
మరమ్ము.ఎందుకని?అదిఅపప్టికిబయలుపరచబడలేదు. “అంతయ్కాలము”అని
ఆయన ఇకక్డ చెపుప్ వరకు అది బయలుపరచబడదు, అయితే అది చనగా
వచిచ్నది.
147 “ఉరిమినపుడు” గురుత్ంచుకోండి. ఉరుము యొకక్ పెదద్ చపప్టుల్ కొటుట్
శబద్ముఅదిదేవునియొకక్సవ్రము.అందువలననేబైబిలుగర్ంథముచెపుప్చునన్ది
“ఒక ఉరుముయొకక్ ధవ్ని” అని. వారు దానిని ఉరుము అనుకొనిరి. అయితే
అది దేవుడు, దానిని ఆయన గర్హించెను, ఎందుకనగా అది ఆయనకు
బయలుపరచబడెను. శారా?అదియొకఉరుము.
148 మరియు, గమనించుడి, మొదటి ముదర్ విపప్బడినది. మొదటి ముదర్
అది చన పములో విపప్బడినపుడు, అది ఉరిమినది. వాసత్వమైన
అది విపప్బడినపుడు ఏమైయుండును? మై…గొఱెఱ్పిలల్ ముదర్ను తాకిన
వెంటనే అది ఉరిమెను. అదేది బయలుపరచినది? అదంతా కాదు. మొదట,
అది దేవునితోయునన్ది; తరువాత అది చనలో ఉనన్ది; తరువాత అది
బయలుపరచబడినది. డు విషయాలు. అది సింహాసనము నుండి
వచుచ్చునన్ది.
149 మొదటిగా అది కనుబడలేదు, వినబడలేదు, లేక ఏమి లేదు. అది
ముదించబడియునన్ది.గొఱెఱ్పిలల్ వెలనుచెలల్ంచినది.
150 ఆయనఅదిపలికినపుడుఅదిఉరిమినది.మరియుఆయనఅదిచేసినపుడు
తెలల్ని గురర్ం మీద సావ్రీచేయువాడు ఒకడు బయలుదేరాడు. అది ఇంకా ఒక
చనగాఉండెను. ఇపుప్డుగమనించు, కడవరి దినమునఅదితెలియబడునని

ఆయన చెపిప్యునాన్డు. అయితే, అది సంఘము గురుతుగా వచుచ్ను.
సంఘమా? నీవది అరథ్ం చేసుకునాన్వా? [సభ “ఆమేన్,” అని చెపిప్నది—
సంపా.] అది సంఘము గురుతుగా వచుచ్చునన్ది. ఒక ముదర్యునన్దని
వారు తెలిసికొనునటుల్గా. అయితే అదేమైయునన్ది, ఇంకా వారికి తెలియదు,
ఎందుకంటేఅదియొకతెలల్నిగురర్ంమీదసావ్రీచేయువాడు.
151 ఈ అసలైన ముదర్ విపప్బడినపుడు, కడవరి దినము మాతర్మే
బయలుపరచబడును. ఎవరికి విపప్బడును? కీసుత్కు కాదు అయితే సంఘానికి.
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ఇపుప్డు గమనించుడి, ఓ, మై, అది ననున్ వణికింపజేసుత్ంది. సంఘం నిజంగా
అది అరథ్ం చేసికుంటుందని, నా భావమేదో పర్జలైన మీరు అరథ్ం చేసికుంటారని
నిరీకిష్సుత్నాన్ను. నేను మిముమ్లను పెండిల్ కుమారెత్యని పిలువబోతునాన్ను,
శారా.అదిమీరుఅరథ్ంచేసికుంటారని.

152 సవ్రము-ఉరుము. సవ్రము ఎకక్డ నుండి వచిచ్నది? ఒక
విజాఞ్పణకరత్గాయుండి, గొఱెఱ్పిలల్ ఎకక్డ సింహాసనమును విడిచిపెటెట్నో
అకక్డ నుండి, ఆయన, ఇకక్డ తన సాథ్నమును మరియు తన హకుక్లను
సీవ్కరించుటకు నిలబడియునాన్డు. అయితే, ఉరుము సింహాసనములో నుండి,
ఉరిమినది. గొఱెఱ్పిలల్ ఇకక్డ నిలబడియునన్ది. ఉరుము, గొఱెఱ్పిలల్ విడిచిన
సథ్లము నుండి వచిచ్నది, ఆయన యొకక్ సవ్ంత సింహాసనము తీసికొనుటకు
తండి సింహాసనమును విడచెను. మహిమ కలుగ్నుగాక! సేన్హితులారా , ఇది
పోగొటుట్కోవదుద్.
153 కైసత్వులుగా మనమందరికి తెలుసు. దేవుడు కీసుత్ను లేపి, దావీదు
సింహసనముపైన రొచ్నబెటిట్, ఆయనకు ఇకక్డ మిపైన నితయ్రాజయ్ము
ఇచెచ్దనని దేవుడుదావీదుకువాగాద్నముచేశాడనిమనందరికి తెలుసు. ఆయన
అదిచేశాడు.
154 యేసు చెపిప్యునాన్డు, “నేను జయించి నా తండి సింహానము మీద
రుచ్నన్ పర్కారము అంతయ్కీసుత్ను మరియు లోకములో ఉనన్ దానినంత

జయించిన వానిని, నాతో కలసి నా సింహాసనముపైన రుచ్ండును,” అని.
అవునా?
155 ఇపుప్డు ఒక దినాన తండి సింహాసనము నుండి ఆయన లేచును. ఆయన
సవ్ంతసింహాసనమునుసీవ్కరించుటకువెళుళ్ను.
156 ఇపుప్డు, ఆయన యొకక్ పర్జలను పిలుచుటకు ఆయన వచుచ్చునాన్డు
వారిని ఏలాగుతీసికోబోతునాన్డు? ఆయనయొకక్ చేతిలోవిమోచనాగర్ంథము
ముందగానేయుండియునన్ది. మహిమ కలుగ్ను గాక! ఒక పాట పాడాలని నేను
భావిసుత్నాన్ను.

నిరంతరము ఆయన పర్కక్నుండుటకు గొఱెఱ్పిలల్ ఆయన
పెండిల్కుమారెత్నుతవ్రగాతీసికొనును,
పరలోక సైనయ్ స హమంతయు (అది గమనించుటకు)

డుకొనును;
ఓ, అదిమహిమకర దృశయ్ము,మచచ్లేని తెలుపుదనముతో
పరిశుదుధ్లుందురు;
యేసుతోమనమునితయ్మువిందారగించెదము.

157 ఓ, మై! “పరలోక సథ్లములో ఇపుప్డు రుచ్ండుట”ను రిచ్ మాటాల్డు?
అదెటుల్ ఉండునో కదా! మనం ఈ విధంగా భావించితే ఎతత్బడుట రాకముందే,
మనమిపుప్డునన్ఈసిథ్తిలోనే మిమీదఇకక్డ రొచ్నియుంటే.గోడలచు ట్
ఆనుకొని,వరష్ములోనిలబడిఇదివినటానికి;ఆయనఅకక్డ రొచ్నియుండగా
అదేమౌను!ఓ!అదిమహిమకరమైనసమయము.
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158 ఆయన కుమారుడు…తండియొకక్ సింహాసనము విడచి వచిచ్…ఆయన
దావీదు యొకక్ కుమారుడు. అపుప్డాయన చేయునది ఇశాయేలీయులు
తలంచినది అది. సురోఫెనికయ సీత్ చెపిప్నది జఞ్పిత్ంచుకోండి. “దావీదు
కుమారుడా!” గుడిడ్ బరిత్మయిని జఞ్పిత్యుంచుకోండి “దావీదు కుమారుడా”
అని అనాన్డు ఊహు! ఆ పర్ణాళిక ఏమైయునన్దో యేసు ఎరిగినవాడాయెను.
అయిననువారికది తెలియదు. వారు ఆయనను బలవంతం చేసి, సింహాసనము
తీసికొనవలెననిపర్యతిన్ంచారు.చివరకుపిలాతుఆయననుఅడిగాడు.
159 అయితే ఆయన అనాన్డు, “నా రాజయ్ము ఈ లోక సంబంధమైనదైతే,
అలాటపుప్డునాపర్జలుపోరాడుదురు,నారాజయ్ముపైనునన్ది” అయితేఆయన
చెపాప్డు, “మీరు పారిథ్ంచునపుడు, ‘నీ రాజయ్ము వచుచ్ను గాక పరలోకమందు
ఏలాగో ఆలాగున నీ చితత్ము మి మీద జరుగును గాక”’ ఆమేన్ యని
పారిథ్ంచుడి.ఊ-హు!ఈగంభీరమైనవిషయంఎంతమహిమగలది!
160 ఆయన సవ్ంత సింహాసనము తీసికొనుటకు తండి సింహాసనమును
విడిచిపెటుట్ట. తన సవ్ంత సింహాసనమును అడుగుటకు, ఆయన విమోచించిన
పర్జలను అడుగుటకు, ఆయన యొకక్ విజాఞ్పణ పని నుండి ఇపుప్డాయన
వచుచ్చునాన్డు. సింహానము నుండి వచుచ్టకు అది కారణమౌతుంది. అటు
తరువాతసింహమునుపోలినజీవి “వచిచ్ డుము”అనియోహానుతోచెపెప్ను,
గమనించండి,దీనినిమీరుచదువుచునాన్రా?

…ముదర్లలోయొకటి,మరియుఅది…ఆనాలుగుజీవులలోఒకటి
ఉరుమువంటిసవ్రముతో…

161 జీవులనగా ఏమిటో మీకు తెలుసా వాటిని మనము తీసుకునాన్ము. “ఒకటి
సింహమును పోలినది; ఒకటి డను పోలినది; మరియు ఒకటి మనుషుయ్ని
పోలినది; మరియు ఒకటి పకిష్రాజును పోలినది.” ఇపుప్డు, ఈ మొదటి జీవి
చెపెప్ను…గమనించు, నాలుగు గురర్పు సావ్రీ చేయువారు వచిచ్పోవు వరకు,
పర్తిసారి వయ్తాయ్సకరమైన జీవి. నాలుగు జీవులు మరియు నలుగ్రు గురర్పు
సావ్రీచేయువారు.
162 గమనించుడి. ఆ జీవులలో ఒకొక్కక్టి పర్కటించెను. మతత్యి, మారుక్—
మారుక్, ఏది యోహాను, ఒకొక్కక్టి ఎటు వెళిళ్నది ఏమిటని ఋజువు
చేదాద్ం!…?…

…జీవులలో…ఒకటి రమమ్ని చెపప్గా… డుమని.
163 ఉరుము యొకక్ శబద్మును అతడు వినాన్డు. మరియు జీవులలో ఒకటి
“ఇపుప్డువచిచ్ డుము”అనిఅనెను.
164 మరియొక మాటలోల్ గొఱెఱ్పిలల్ ఇకక్డ నిలబడియుండగా, అది జరుగుట
యోహానునిలబడిగమనిసుత్నాన్డు. సింహాసనమునుండిగొఱెఱ్పిలల్ లేచివచాచ్డు.
వధింపబడినటుల్ండి, రకత్ము చుటుట్ండెను. యోగుయ్డుగా కనబడినవాడు
ఆయన. మరియు ఆయన సమీపించి గర్ంథమును తీసుకునన్పప్టికి, పర్తీది
డా అరుపులు కేకలుతో ఆనందంగా ఉనాన్రు. శారా, ఎందుకనగా

విమోచించబడుటకువెలచెలిల్ంచబడుటనువారెరిగియుండిరి.
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165 ఆయన తన సవ్ంత వారిని అడుగుటకు వచిచ్యునాన్డు. కాబటిట్
ఆయన గర్ంథానిన్ తీసికునాన్డు, అకక్డ యోహాను యెదుట నిలబడాడ్డు.
మరియు దానిని వెనుకకు లాగి ముదర్ను విపెప్ను, ముదర్ను కిందకు లాగెను.
ఆయన ముదర్ను కిందకు లాగినపుడు, సథ్లమంతటిలో ఉరుము ధవ్నించెను.
ఉరుము ధవ్నించినపుడు, ఉరుము గరిజ్ంచినపుడు యోహాను గాలిలో
ఎగిరియుండుననుటకుఏలాటిసందేహములేదు.
166 అటు తరువాత నాలుగ్ జీవులలో ఒకటి చెపెప్ను, “అదేమైనది వచిచ్ డు
కిందఏమిబయలుపరచబడినదోఇపుప్డువచిచ్ డుము,” ఓ,మై. “యోహాను,
నీవు చినది వాయి.” కాబటిట్ అదేమైంది చుటకు యోహాను చుటకు
వెళాళ్డు. ఉరుము ఏమని చెపిప్నది చుటకుయోహాను వెళాళ్డు. అపుప్డు ఆ
జీవి యోహానుతో చెపిప్నది “వచిచ్ డు. మొదటి ముదర్ కిందనునన్ మరమ్ము
ఏమైయునన్ది!” [సహోదరుడు బానాహ్ం వేదికను నాలుగ్సారుల్ తటెట్ను—
సంపా.] ఉరుము. సృషిట్కరత్ యొకక్ సవ్రము పెదద్గా గరిజ్ంచెను. ఇపుప్డు,
అకక్డేమియునన్దని అతడు ఎరుగవలసియుండెను. శారా? ఓ, మై. అయితే
ఇపుప్డుఆలోచనచెయుయ్,దీనినిఅతడువాశాడు.
167 అయితే ఆమిగతా, ఏడు ఉరుములు, అతడువాయుటకుమొదలు పెటట్గా
“దానిని వాయవదుద్” అని ఆయన చెపాప్డు. అతడు చిన పర్తీది వాయుటకు
అతడు ఆజఞ్ను పొందాడు. అయితే, పర్కటన 10 లో పలుకబడిన ఈ ఏడు
ఉరుములు రిచ్ అయితే, ఆయన చెపాప్డు, “వాటిననిన్టిని వాయవదుద్”
అని అనాన్డు. అవి మరమ్ములు, అవి ఏమైయునన్వి మనకు, ఇంతవరకు
తెలియదు. అయితే, నా భావము, అవి వెంటనే బయలుపరచబడును. అది
ఆలాగైతే,ఆఎతత్బడే కృపకువిశావ్సమునుఅదిఅనుగర్హించును.అదిసంఘము
కదిలింపబడుటకు.అవునా?
168 మనము పర్తి కారయ్ము నుండి, మనమెరిగిన అనిన్ కారయ్ముల నుండి
కదలి వెళుళ్చునాన్ము. పర్తీది మనం గమనించాము. మనము దేవుని యొకక్
మరమ్ములు శాము,కడవరిదినములలోపెండిల్కుమారెత్యొకక్ డికయొకక్
గొపప్ కలయికకనిప్ంచుటమనము శాము.అయితే,అయినపప్టికి,మనలను
మనముగావెలిగించుకోలేనిదిఅకక్డఒకటునన్ది,ఇంకాఏదోయొకటియునన్ది.
169 నేను ఊహిసుత్నాన్ను. ఆ మరమ్ములు వచుచ్ట మొదలు పెటట్గానే, దేవుడు
అనాన్డు: “దానినిపుడు పటుట్కో; ఒక నిమిషం ఆగు! ఆ దినమున దానిని
నేను బయలుపరచెదను. యోహాను అది వాయవదుద్. ఎందుకనగా దాని
మీద వారు అభయ్ంతర పడతారు. అది—అది ఆలాగేపోనిముమ్. శారా,
అయితే అది ఎపుప్డు బయలుపరచబడవలసియునన్దో, అపుప్డే నేను దానిని
బయలుపరచెదను.”
170 దేని కొరకు ధవ్నించలేదు. జఞ్పిత్ంచుకోండి, చినన్ సిరా చుకక్వలె, పర్తీది ఒక
ఉదేధ్శయ్ం కొరకు, పర్తీది ఒక కారణం కొరకు. అయితే గమనించండి, సృషిట్కరత్
గరిజ్ంచెను.అతడు—అతడుఈసవ్రమువినాన్డు. చుటకువెళిళ్పోయాడు.
171 అయితే, ఇపుప్డు గొఱెఱ్పిలల్ యోహానుకు, సంఘముయొకక్— చనలో,
సంఘము తెలుసుకొనుటకు పెను. ఏమి వాయవలెనో ఆయన అతనికి
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పెను. అనాన్డు “ఇపుప్డు అదేమైయునన్దని ఇది—చెపప్వదుద్. యోహాను

కిందకు వెళిళ్, ఇదేమైయునన్దని, ఈ ఏడవముదర్ కింద ఏమునన్దని చెపప్వదుద్.
కిందకు వెళిళ్ చెపప్వదుద్. ఎందుకనగా, అది యోహానుకు నేను చెపిప్నటెల్తే
యుగయుగములలోనునన్ సమసత్ పర్ణాళిక పగిలిపోవును. అది రహసయ్ము.”
శారా?ఆయన…ఆయనయొకక్రాకడను! ఆయనచెపాప్డు, “నేనుఎపుప్డు

వచెచ్దనోఎవరికితెలియదు.నేనువచుచ్చునాన్ను.” శారా? శారా?అంతే.
అదెపుప్డని తెలుసుకొనుట, నా పనికాదు. నేను సంసిదధ్ంగా ఉనాన్ను. శారా.
కాబటిట్ అతడుచెపాప్డు…

యోహానువెళాళ్డు.అతడనుకునాన్డు, “ఇపుప్డుదానిని డబోతునాన్ను,”
172 యోహానువెళిళ్నపుడు,అతడేమిచేశాడు?అతడేమిచేయవలసియుండెను?
సంఘ కాలానికి అతడిది వాయవలసియుండెను, అదే అతడు
చేయవలసియుండెను. సంఘకాలాలకు అతడు అది వాయవలసియుండెను,
“ఆ ఏడు సువరణ్ దీపసత్ంభములు నీవు ఆరంభంలో చిన దానిని వాయుము.
ఈసంఘానికివాసివారికిచెపుప్” సరే.
173 ఒక ఉరుము ఉరిమెను. అది దేవునియొకక్ సవ్రమనియోహాను ఎరుగును
తరువాత—సింహము పోలిన జీవి చెపెప్ను. “అదేమైయుంది వచిచ్ డు,”
ఇపుప్డు యోహాను అతడేమి డబోతునాన్డో తన కలముతో వాయుటకు
వెళిళ్పోయాడు.
174 అదేమైయుంది ఖచిచ్తంగా అతడు డలేదు. అతడది అరథ్ం చేసికోలేదు.
అయితే అతడు చినది ఏదనగా “ఒక సమయం” కోసము సంఘముకొరకు
దేవుడు ఏది పంపియుండెనో అది అతడు శాడు. ఇపుప్డాయన…ఆయన
చేసాత్డు. ఆయన ఎలల్పుప్డు చేసాత్డు. దానిని విశదపరచే సమయమపుడు,
ఆయనదానిని విశదపరుసాత్డు. అయితే అపుప్డాయనదానిని విశదపరచలేదు.
ఎందుకని? ఎందుకనగా ఆఖరి కాలము వరకు మరుగుగా ఆయన దానిని
యుంచబోతునాన్డు మరియు ఏడవ త వరత్మానం ఊదునపుడు, ఈ
మరమ్ములుపోగగును.బయలుపరచబడును. శారా?
175 అది విశదపరచబడలేదు. అయితే యోహాను ఏమి శాడో, అతడు
శాడు, “సావ్రీ చేయువాడు దానిపై రుచ్ండి ఒక తెలల్ని గురర్ం బయలు

వెళెళ్ను.”కాబటిట్దానినేఅతడువాసెను.
“వచిచ్ డుము”అదిఅతడుచెపాప్డు.

176 కాబటిట్, యోహానుతాను డగలిగ్నది చి, సంఘమునకు వాయుటకు,
అతడు ఆలాగు చేసినపుడు, అతడిది శాడు. “ఒక తెలల్ని గురర్ం దాని
మీద రుచ్నన్వాడు విలుల్ పటుట్కొనియుండెను మరియు జయించుటకు
బయలువెళెళ్ను, జయించుటకు, మరియుఅతనికొక కిరీటమియయ్బడెను.” అదే
యోహాను చినది. కాబటిట్ అదంతా అతడువాశాడు. ఇపుప్డు డండి, అది
చనగాయునన్ది.ఆవిధముగానేసంఘముదానినిసీవ్కరించినది.

177 అయితే, కడవరి దినమున ఆయన దానిని బయలుపరచెదనని,
అదేమైయునన్ది పించెదనని వాగాద్నము చేశాడు. అరథ్ం చేసికుంటానికి
మనకు సహాయము చేసాత్నని వాగాద్నము చేశాడు. సంఘకాలాలు అయితే,
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ఈ ఆఖరు సంఘకాలముయొకక్ ఏడవ వరత్మానము వరకు అది సం రిత్గా
తెలియబడదు.
178 ఈ ఏడవ సంఘకాలము యొకక్ వరత్మానికుని మీరు గమనిసేత్, మిగతా
వారు చేసినటుల్గా అతడు సంఘశాఖను సాథ్పించడు. జఞ్పిత్ంచుకోండి అతడు
సాథ్పించుకునన్ యెడల…లేదు. మీరు కనుగొంటే, అతడు, దానికి వయ్తిరికత్ము.
ఏలీయా దానికి వయ్తిరేకమా? ఖచిచ్తంగా, అతడు ఆలాగే ఉండెను. ఏలీయా
ఆతమ్తోనునన్యోహానుదానికివయ్తిరేకమా?
179 ఏలీయాతనపైన ఏలాటి ఆతమ్ను కలిగ్యుండెను? అతనిగురించి ఎకుక్వగా
ఎవరికి తెలియదు. అతడు కేవలం మానవుడు, అయితే అతడు పర్వకత్. అతడు
దేవ్షించబడాడ్డు మై. అతడే కాలంలో వచాచ్డు. ఇశాయేలీయులు లోకంలో
కలసిపోయి కీరిత్ పర్తిషట్లు వచిచ్న కాలం, అతడకక్డ ఉనాన్డు, మరియు అతడు
“సీత్ దేవ్షకుడు” ఊహు. అవునండి. అతడు ఆలాటివాడే. అతడు అడవులను
పేమించాడు.అదేఅతనిసవ్భావము.
180 అటు తరువాత, ఈ యోహాను అదే ఆతమ్ను కలిగ్యుండునని ఆ పర్జలు
ఎరుగవలసియుండెను గత రాతి నేను చెపిప్నటుల్ ఆడంబరముగా దుసుత్లు
ధరించలేదు; వారు పిలల్లను ముదాద్డు మరియు పెండిల్ండు చేయుచు
మరియు సమాధి కారయ్కర్మములు మొదలగు వాటితో నిమగన్మైయుండిరి.
అయితే ఈ మనిషి అరణయ్వాసిగా వచాచ్డు. అతడేమైయుండెను? అతడు
అడవులను పేమించెను. ఇంకొకటి అతడు చేశాడు. సంఘశాఖలను అతడు
దేవ్షించాడు. అతడు చెపాప్డు, “మేము దీనికి సంబంధించిన వారము దానికి
సంబంధించిన వారముఅని చెపప్వదుద్. ఏలయనగా నేనుమీకు చెపుప్చునాన్ను.
దేవుడుఈరాళళ్వలనఅబాహాముకుపిలల్లనుపుటిట్ంచగలడు.”
181 అతడు రాజీపడువాడు కాదు. వారు…అనాన్రు, “గాలికి కదలాడు రెలుల్ను
డవెళిళ్తిరా?యోహానుకాదు”కాదండి.

182 ఇంకా, అతడేమిచేశాడు?యెజెబెలుతోచెపిప్న ఏలీయావలెహేరోదియతో
చెపాప్డు. నేరుగా హేరోదు ముఖము యొదద్కు వెళిళ్, చెపాప్డు, “ఆమెను
ఉంచుకొనుటనీకునాయ్యముకాదు.”అందుకొరకు,అతనితలనునరికివేసినది.
అవునా? ఎలీషా కొరకు ఆమె పర్యతిన్ంచినది. యెజెబెలులోనునన్ అదే ఆతమ్ ఆ
సీత్లోఉండెను.
183 యెజెబెలులోనునన్ అదే ఈ రోజు సంఘములో ఉనన్ది, అదే విషయం,
ఇపుప్డు అది గమనించండి. ఎటువంటి గొపప్ పాఠానిన్ మనమికక్డ
సుత్నాన్ము!

184 మరియు, ఆ పర్జలు ఎరిగినటుల్గా కనిప్సుత్నాన్డు. యోహాను అకక్డ
నిలబడి అది ఎలీషా ఆతమ్యని వారు ఎరుగునటుల్గా ఆ పర్జల యెడల కేకలు
పెడుతునాన్డు. వారు అది అరథ్ం చేసికొనవలసియునన్ది. అతడేమైయుండెనో
అదిఅతడే.
185 లేఖన పర్కారముగా, సంఘకాలాల గుండా, ఆ ఆతమ్ తిరిగి వచుచ్
వాగాద్నమును, అంతయ్కాలమునకు ముందు కనుగొంటునాన్ము. అది నిజం?
[సభ, “ఆమేన్”అనిచెపిప్నది—సంపా.]
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186 ఇకక్డ, గమనించు, దానియొకక్ సవ్భావానిన్ గమనించు. థర్, మరియు
వెసీల్ మరియు మిగతా వారందరు చేసినటుల్గా మరియొక సంఘకాలానిన్
అతడు పారంభించలేదు. ఇంకొక సంఘానిన్ అతడు సాథ్పించడు. ఎందుకనగా
పారంభించుటకు ఇక సంఘకాలాలు లేవు. శారా? ఇక మరి ఉండవు.
కాబటిట్ దానికతడు వయ్తిరేకియైయుండాలి. ఎందుకనగా, అతని ఆతమ్ ఖచిచ్తంగా
వెనుకనునన్అదేఆతమ్ వలెఉండును.
187 గతరాతి నేనుచెపిప్నటుల్గా, దేవుడుదానిని డువేరు వేరు విధములుగా
వినియోగించుకొనుటకు ఇషట్మాయెను. అది ఆయన సంఖయ్, డు, రెండు
కాదు, డు. అది రెండుసారుల్ వినియోగించబడినది, ఇపుప్డు ఆయనదానిని
తిరిగి వినియోగించబోతునాన్డు. ఆయన ఆలాగు చెపాప్డు, అది వాగాద్నము
చేశాడు.ఇపుప్డుగమనించు,అతడు…
188 ఇపుప్డు గమనించు, అతను చేసినపుడు; అతడు సంఘశాఖను
పారంభించుట లేదు. ఎందుకనగా లవొదికయ సంఘకాలము చివరి కాలము.
వరత్మానికుడు అనగా ఏడవ సంఘకాలానికి ఏడవ త, ఏడవ వరత్మానికుడు
పరిశుదాధ్తమ్ వలనఈఅనిన్మరమ్మైనవిషయాలనుబయలుపరచబోతునన్వాడు.
అది…గతరాతిఇకక్డఎంతమందిఉనాన్రు?మీచేయి పండి, అలాగైతే, అది
నేను చదవనవసరం లేదనుకుంటాను. అదెకక్డయునన్దో అది మీకు తెలుసు.
10వఅధాయ్యం. శారా,మంచిది. సరే.
189 పడిపోయిన సంఘకాలముల వాటిని దిదుద్బాటు చేయుటకు సంసక్రత్లు
వచాచ్రు. అటు తరువాత, సంసక్రత్లు వచిచ్, అదెకక్డ ఉనన్దో అటిట్ సిథ్తినుండి
సంఘకాలానిన్ దిదుద్బాటు చేసి మరియు లోకములోకి వెళిళ్పోయిరి. తరువాత
వారుకొతత్ సంఘకాలానిన్పారంభించారు.వారెలల్పుప్డుఅదిచేశారు, ఎలల్పుప్డు,
ఇపుప్డుమనమది శాము. శారా?
190 మరో మాటలలో, ఇకక్డ కథోలిక్ సంఘకాలమునన్ది, రోమన్ కథోలిక్
సంఘము యొకక్, ఆ వెంబడి థర్ వచాచ్డు, సంసక్రత్. అతడు సంసక్రత్గా
పిలువబడాడ్డు. అతడేమి చేశాడు? అతడు పారంభించి ఎదిరించాడు. అతడది
చేసి, సంఘమునుఎదిరించాడు.మొదటిగాఅతడేమిచేశాడోతెలుసా?దేనినైతే
అతడుఎదిరించాడోదానినేకటాట్డు.ఇంకోసంఘమును.
191 అటుతరువాత,వారుమరియొకసంఘకాలమునుకలిగ్యుండిరి.తరువాత,
మొదటి విషయం ఏంటో తెలుసా…సంఘకాలము గందరగోళములో ఉనన్ది.
ఇంకొక సంసక్రత్ జాన్ వెసీల్ వచాచ్డు, శారా, మరియొక సంఘకాలమును
కటాట్డు.నాభావమేదోఅరథ్మైందా.మరొకసంఘకాలముకటట్బడెను.వారందరు
సంసక్రత్లే.
192 గమనించు, చివరి సంఘకాలముయొకక్ ఈ చివరి వరత్మానము సంసక్రత్
కాదు. అతడొక పర్వకత్, సంసక్రత్ కాదు, ఒక సంఘకాలానిన్ సాథ్పించిన ఒక పర్వకత్
ఎనన్డైనాఉనాన్డేమోనాకు పించుఅతడుసంసక్రత్కాడు.అతడుపర్వకత్.
193 మిగతావారుసంసక్రత్లు.అయితేపర్వకత్లుకాదు.వారుయైనటల్యితేపర్భువు
వాకయ్ముపర్వకత్యొదద్కు వచుచ్ను. ఆకారణముచేత, “తండియొకక్, కుమారుని
యొకక్, పరిశుదాధ్తమ్యొకక్ బాపిత్సమ్మును” కొనసాగించిరి. మిగతావనీన్ చేసిరి,



30 పలుకబడినమాట

కారణం వారు సంసక్రత్లు, పర్వకత్లు కారు. అయితే, అయినను వారు దేవుని
యొకక్ గొపప్ పర్జలు. వారు జీవించు దినముయొకక్ అకక్రను వారు శారు.
దేవుడు వారిని అభిషేకించాడు వారు అకక్డకు పంపబడాడ్రు. వాటిని ముకక్లు
ముకక్లుగా చేశారు. అయితే దేవుని యొకక్ నిండైన వాకయ్ము వారి యొదద్కు
రాలేదు.ఎందుకనగావారుపర్వకత్లుకాదు.వారుదిదుద్బాటుకరత్లు.
194 అయితే కడవరి దినములలో, దేవుని యొకక్ మరమ్ములు తీసికొనుటకు,
అది, వెనుకకు తెచుచ్టకు పర్వకత్ యుండవలసియుండెను. ఎందుకనగా,
మరమ్ములు పర్వకత్ల దావ్రానే తెలియబడును. కాబటిట్ ఇతడు రావలసి వచెచ్ను.
నా భావమేదో అరథ్మైందా? అతడు సంసక్రత్ కాలేడు. అతడు పర్వకత్యై
యుండవలసియుంది. ఎందుకనగా వరము కలిగ్నవాడై యుండి వాకయ్మును
పటుట్కొనువాడైయుండవలసియుండును.
195 ఇపుప్డు, అకక్డ ఒక తపుప్ ఉనన్దని ఆ సంసక్రత్లకు తెలుసు. ఆ రొటెట్ కీసుత్
శరీరముకాదని థర్కుతెలుసు.కాబటిట్ అతడుబోధించాడు, “నీతిమంతుడు
విశావ్స లముగా జీవించును,” అది అతని యొకక్ వరత్మానము మరియు
జాన్ వెసీల్ వచిచ్నపుడుశుదీధ్కరణ ఉనన్దని అతడు శాడు. అది అతనియొకక్
వరత్మానము. శారా? పెంతెకొసుత్ వారు పరిశుదాధ్తమ్, తదితర వరత్మానము
తెచాచ్రు.
196 అయితే కడవరి దినాలలో, ఈ చివరి కాలంలో, వరత్మానికుడు ఎటువంటి
సంసక్రణను పారంభించడం, అయితే ఆ సంసక్రణకరత్లు వదిలిపెటిట్న అనిన్
మరమ్ములనిన్ తీసికొనివాటిని ఏకం చేసి, వాటిని పర్జలకు విశదపరచును. నేను
మరలా వాటిని చదువనీయండి. అది నాకు చాలా బాగునన్ది! నేను—నేనది
చదువుటకుయిషట్పడుచునాన్ను.

…బలిషుఠ్డైనవేరొక తపరలోకమునుండిదిగివచుచ్ట చితిని
మేఘము ధరించుకొనియుండెను:… రయ్బింబము వలె ఆయన
పాదములుఅగిన్ సత్ంభములవలెనుఉండెను.

197 ఇపుప్డు, ఒకే దానిని మనము శాము, అది కీసుత్. కీసుత్ ఎలల్పుప్డు
డాసంఘానికి వరత్మానికుడనిమనకుతెలుసు. సరే. ఆయనఅగిన్సత్ంభమని,

నిబంధన తయని,తదితరంగాపిలువబడుచునాన్డు.
మరియు ఆయన చేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్
పుసత్కముండెను…

198 ఇపుప్డు, ఇకక్డ ముదర్లు విపప్బడియునన్వి. మనము ఇపుప్డు వాటిని
విపుప్చునాన్ము.అయితే,దీనిని,విషయముతెరవబడినది.

…ఆయనతనకుడిపాదముసముదర్ముమీదనుఎడమ… మి
మీదనుమోపి,
సింహము గరిజ్ంచునటుల్…గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించెను, ఆయన
ఆరభ్టించినపుడు…ఏడు ఉరుములువాటివాటి శబద్ములు పలికెను
(మై! సం రిత్!)
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ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుడు, నేను యోహాను
వాయుబోవుచుండగా (ఏంటి వాయబోవుచునన్ది?) వారు
చెపిప్నదేంటి: ఏడుఉరుములుపలికిన సంగతులనుముదర్వేయుము,
వాటిని వాయవదద్ని పరలోకము నుండి (దేవుడు) యొక సవ్రము
పలుకుటవింటిని.వాటినివాయవదుద్. ( శారా?)
మరియు సముదర్ముమీదను…నిలచియుండగా నేను చిన ఆ
తతనచేతులుఆకాశముతటుట్ ఎతిత్,
పరలోకములు అందులో ఉనన్వాటిని, మిని అందులో
ఉనన్వాటిని, సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి
యుగయుగములు జీవించుచునన్వాని తోడు ఒటుట్పెటుట్కొని- ఇక
ఆలసయ్ముండదుగాని.

199 గమనించు!ఇపుప్డిదిమరచిపోవదుద్.మనముముందుకువెళుళ్కొలది.
అయితేయేడవ తపలుకుదినములలో (దినములు),…

200 ఆ ఆఖరి త, సంబంధమైన త. ఈ త పరలోకము నుండి
దిగివచాచ్డు. అది ఆయన కాదు. ఆయన పరలోకము నుండి వచెచ్ను. అయితే
ఆయన ఇకక్డ ఏడవ త సవ్రమును రిచ్ మాటాల్డుతునాన్డు. అది
ఒక… త అరథ్ం ఒక “వరత్మానికుడు,” అది ఎవరికైనా తెలుసు మరియు
సంఘకాలానికివరత్మానికుడు.

…యేడవ త పలుకు దినములలో అతడు ర
ఊదబోవుచుండగా,దేవుడుతనదాసులగుపర్వకత్లకుతెలిపినసువారత్
పర్కారము దేవుని మరమ్ము (ఏడు ముదర్లు, మొతత్ము, మరమ్ములు)
సమాపత్మగును.

201 సమసత్ మరమ్ము తెరవబడినది. అదే ఆ తయొకక్ పరిచరయ్. శారా?
ఎంతో సాధారణము; పర్జలు దానికి పైగా దాటిపోతునాన్రు. అయినను, అది
సం రిత్గా ని పించబడును. అది సం రిత్గా తెలియపరచబడును. అవునా?
దానిని డాలని కోరిన పర్తి యొకక్రు అది డగలరు. అవునా? అవునది
నిజం. అయితేఆ…
202 యేసు చెపాప్డు, ఆయన వచిచ్నపుప్డు చెపాప్డు, “మీరు కనున్లుండి
డరు,యెషయాచెపాప్డుమీరుఅలాగని, అవునా?మీకుచెవులునన్వి, మీరు

వినరు”ఇపుప్డుకనుకఅది దాద్ం…
203 అది నాకు భయానిన్ కలిగ్సుత్నన్ది, ఆ గడియారం వైపునకు నేను వెనుకకు
చి, అది పది గంటలు అనుకునాన్ను, అయితే, అది, నేను…అది ఇంకా

తొమిమ్ది డా కాలేదు. అవునా, మంచిది. ఓ, మై! ఇపుప్డది తీసుకుందాం.
గమనించండి. నేనదిపేమిసుత్నాన్ను.
204 ఇతరులు, సంసక్రత్లు, అయితే దేవుని యొకక్ గొపప్ దైవజనులైయుండి,
దినముయొకక్అవసరతనుఎరిగిసంసక్రణనుతెచాచ్రు.
205 అయితేపర్కటన 10 చెపుత్ంది, అతనియొకక్ వరత్మానముబయలుపరుచుట,
దిదుద్బాటు చేయుట కాదు, మరమ్ములు బయలుపరచుట, మరమ్ములు
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బయలుపరచుట. అది, మనుషుయ్నిలో వాకయ్ముండుట, హెబీ 4 చెపుత్ంది,
“దేవుని వాకయ్ము సజీవమై బలముగలదై రెండంచుల ఖడగ్ము గల ఎటువంటి
ఖడగ్ము కంటెను వాడిగానుండి, పాణాతమ్లను కీళళ్ను లుగులను
విభజించునంత మటుట్కు రును, హృదయము యొకక్ తలంపులను
ఆలోచనలను శోధించుచునన్ది,” శారా? ఈ మనుషుయ్డు సంసక్రత్ కాదు.
అతడొక బయలుపరుచువాడు, (దేనిని) బయలుపరుచును? దేవుని యొకక్
మరమ్ములను, ఎకక్డ సంఘములు బిగుసుకపోయిన సమయమున, దేవుని
యొకక్వాకయ్ముతోఅతడువచిచ్విషయానిన్బయలుపరచును.
206 ఎందుకనగా, అతడు “పిలల్ల విశావ్సమును తం ల వైపునకు తిపుప్ను,”
అసలైన బైబిలు విశావ్సము ఏడవ త దావ్రా పునరుదధ్రణ చేయబడును.
ఓ, ఇపుప్డు ఎంతగా దీనిని పేమించవలెనో! ముదర్ల యొకక్ మరమ్ములనిన్,
సంసక్రత్లు వాటిని సం రిత్గా అరథ్ం చేసికోలేదు: అవునా? ఒకక్ నిమిషం,
మలాకీ 4 డు. సరే, నీవు దానిని గురుత్పెటుట్కో, ఆయన పర్వకత్, మరియు,
“అసలైన తం ల యొకక్ విశావ్సము పునరుదధ్రణ చేయును.” రంగము
మీద అగుపించుటకు ఆ వయ్కిత్ కోసము మనం ఎదురు చుచునాన్ము. పది
మిలియనుల్ పది మిలియనల్గా అతడు దీనుడైయుంటాడు…సరే, చినన్ గుంపు
అదిఅరథ్ం చేసికుంటారు.
207 (అపుప్డు), గత దినము మీకు జాఞ్పకమునన్దా, యోహాను రావలయునని
చెపప్బడెను, కీసుత్ రాకమునుపు వరత్మానికుడు, “అరణయ్ములో కేకవేయు ఒకని
శబద్ము,” మలాకీ అతనిని శాడు. డు, మలాకీ 3వ అధాయ్యం కీసుత్
ముందటివాడుగానుండుఏలీయారాకడను రిచ్.
208 నీవు చెపాత్వు, “ఓ, కాదుకాదు సహోదరుడాబానాహ్ం, అది 4వ అధాయ్యం.”
ననున్ కష్మించండి.
209 అది డవ అధాయ్యమనియేసు చెపాప్డు. పరిశుదధ్…మీరు తీసికోండి.
పరిశుదధ్ మతత్యి,—11వ అధాయ్యం 6వ వచనము, ఆయన—ఆయన ఇది
చెపాప్డు. 11—11వఅధాయ్యం, 6వవచనమనిఅనుకుంటునాన్ను; 4వ, 5వ, లేక
6వ అకక్డే. ఆయన చెపాప్డు, “మీరు అంగీకరించగలిగ్తే” ఆయనయోహానును
రిచ్మాటాల్డుచునన్పుడు, “నా తను నీకుముందుగా పంపుచునాన్ను, అని

యెవనిని రిచ్ చెపప్బడెనో అతడుఇతడే,” మలాకీ 3 చదువు. వారిలోకొందరు
దానినిమలాకీ4కువరిత్ంపజేసుత్నాన్రు.కాదండి.అదికాదది.
210 మలాకీ 4 గమనించు, ఆ వరత్మానికుడు వెళిళ్న తరువాత, పర్పంచం
సం రిత్గా కాలిపోవును, నీతిమంతులు, వారి డిదమీద నడు త్ వెయేయ్ండల్
పాలనలో నడుసాత్రు. కాబటిట్, మీరు డండి. మీరు అతనిన్ వెనుక ఉంచితే,
అపుప్డు—అపుప్డు అది ఆలాగు కాదని బైబిలు చెపిప్నటుల్యౌతుంది. మనకు
రెండు వేల సంవతస్రాలునన్వి. పర్పంచం ఇంకా దహించబడలేదు. మరియు
నీతిమంతులుఅందులోజీవిసుత్నాన్రు. కాబటిట్ అది భవిషయ్త్యైయుండవలెను.
[ఒకక్సారిసహోదరుడుబానాహ్ంచపప్టుల్కొటాట్డు—సంపా.]
211 ఇకక్డ పర్కటనలోకి మీరు వచిచ్, ఈ చివరి కాలముయొకక్ వరత్మానికుడు
ఏమి చేయునో చినయెడల, అపుప్డు అదేంటో మీరు డగలరు. అతడు
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పర్వకత్యైయుండవలయును. ఈయొకక్ సంసక్రత్లు చి అకక్డ అది పెటట్నవి
వాటినివాటిచోటులోఉంచును.
212 దేవునిఆతమ్ సంబంధమైనపర్తయ్కష్తలేకుండామతత్యి28:19 నిఅపొసత్లుల
కారయ్ములు 2:38 తో ఎటుల్ పోలచ్గలవు? దేవుని యొకక్ పర్తయ్కష్త లేకుండా
అదుభ్త కారయ్ములు జరుగుకాలముఎటుల్ గతించిపోయినదనిఈ పర్జలు ఎటుల్
చెపప్గలరు? అదెరుగు ఒకే ఒక మారగ్ము; అది సరియా కాదాయని ఎరుగుట!
శారా? అయితే, వారు సెమినరీల గుండా వచాచ్రు. అందులోనికి వెళుళ్టకు

మనకుసమయంఉనన్దనుకుంటాను.
213 నేనుతొందరపడవలసియుంది, “ఎందుకనగావారం కంటే ఎకుక్వగా నేను
మిముమ్లను ఇకక్డ ఉంచదలచుకోలేదు, నా భావం మీకు అరథ్మైందా? ఈ
ముదర్లు విపప్బడుటకు, నాకు ఒకక్రోజుమాతర్ముంది, నాకు వీలైతే ఆ దినము
రోగులకొరకునేనుపారిథ్ంచగోరుచునాన్ను.
214 ఇపుప్డు డు, మలాకీ 4, అతడొక పర్వకత్ “పితరుల అసలైన విశావ్సానిన్
పునరుదధ్రణచేయును.”
215 అంతయ్కాలములో, శర్మకాలం వచిచ్నపుడు…ఇపుప్డు ఇకక్డొక చినన్
విషయం ఒక నిముషం మరలా చెపప్వలెనని ఉనాన్ను, డునన్ర
సంవతస్రములు…లేదా, దానియేలు డెబబ్ది సంవతస్రములు, దానియేలు
డెబబ్ది వారములు ఆఖరు సగం, అనగా డునన్ర సంవతస్రములు.
ఇపుప్డు ఎంతమందికి అది గురుత్ంది, సంఘకాలాల నుండి? [సభ “ఆమేన్,”
అని చెపిప్నది—సంపా.] అవునా? “డెబబ్ది వారములు నిరణ్యింపబడినవి.”
ఎంత సం రణ్మో అది డు చెపప్బడినది “మెసీస్యా వచుచ్ను మరియు
అరప్ణ కొరకు వారము మధయ్లో కొటిట్వేయబడును మరియు ధరమ్విధులనిన్
నిలిపివేయబడును,” తరువాత దులకు మెసీస్యా సిదాధ్ంతమునకు ఇంకా

డునన్రసంవతస్రములుమిగిలియునన్వి.
216 ఒకే సారి, దేవుడు దులతో అనుయ్లతో సంపర్దింపులు చేయడు, ఒక
రాజయ్ముగా ఇశాయేలీయులతో ఆయన సంపర్దింపులు చేసాత్డు. అనుయ్లతో
వయ్కిత్గతంగా సంపర్దింపులు చేసాత్డు. ఆయన యొకక్ పెండిల్ కుమారెత్గా
అనుయ్లును ఆయన ఎనన్ తీసికోలేదు. అనుయ్లలోనునన్ పర్జలను ఆయన
తీసుకునాన్డు. శారా? ఇశాయేలీయులతో ఒక దేశముగా సంపర్దింపులు
చేసాత్డు.ఇపుప్డామెఒకదేశముగాఅకక్డే రుచ్నన్ది.
217 ఈ రోజు పాల్ యొదద్ నుండి, పాల్ జాయడ్యొదద్ నుండి ఒక ఉతత్రం
పొందుకునాన్ను, అతడు నాతో చె త్, అనాన్డు “సహోదరుడా బానాహ్ం
ఇదెంతటి నిజం! అదేం జరిగినపప్టికి ఈ దులకు అనయ్ల యెడల ఒక
వింతైన భావన కలిగ్యునాన్రు, ఏమి జరిగినపప్టికి.” నిజం వారికుంది, వారికి
ఉండవలసియుంది.
218 “ దులందరు తరిమివేయబడవలెనని మరియు వారి గృహాలు
కాలిచ్వేయబడవలెనని మారిట్న్ థర్ పర్కటన చేసినపుడు. ఎందుకనగా వారు
కీసుత్ విరోధులు.” శారా?మారిట్న్ థర్ తనకుతానువాత లముగాఆ



34 పలుకబడినమాట

పర్కటనచేశాడు.ఇపుప్డు,మారిట్న్ థర్ఏమిచెపాప్డోహిటల్ర్అదినెరవేరాచ్డు.
మారిట్న్ థర్అదెందుకుచెపాప్డు?ఎందుకనగాఅతడుసంసక్రత్,పర్వకత్కాదు.
219 దేవుడు అనాన్డు, “ఇశాయేలునునా పర్వకత్ దీవించెను. అతడనాన్డు ‘నినున్
దీవించు వారు దీవించబడుదురు. నినున్ శపించువారు శపించబడుదురు.”’
మరొక పర్వకత్ చెపిప్న దానిని ఒక పర్వకత్ ఎలా తృణీకరిసాత్డు? అతడు చేయలేడు
అనినమమ్కంకావాలి. శారా?
220 అయితే, ఆ కారణం చేత వారు…జరమ్నీ దేశము ఒక కైసత్వ
దేశముగాయుండియుండవలెను. ఇశాయేలీయుల యెడల వారు పర్వరిత్ంచు
పర్వరత్న. వారింకా వారి భుజములపైన దండము ఉంచుకొనాన్రు. వారిని నీవు
నిందించలేవు. అయితే జఞ్పిత్ంచుకో. దులు రొచ్నియునాన్రు. నీవు
భయపడవదుద్. దినము రాబోవుచునన్ది. దేవుడు వారిని ఎనన్ మరువడు.
మననిమితత్ంవారుగుడిడ్వారయాయ్రు.
221 ఆయన పర్వకత్తో చెపాత్డు, మీకు తెలుసా, ఆయన…పర్వకత్ మొరర్పెటాట్డు,
అనాన్డు “నీవుఇశాయేలునుమరచెదవా?”
222 ఆయనచెపాప్డు, “ఆ కొలకొరర్నుతీసికో; ఆకాశముఎంత ఎతుత్గా ఉనన్ది?
సముదర్ముఎంతలోతునన్ది?”

అతడనాన్డు “నేనదికొలవలేను,”అని.
223 “ఎనన్ ఇశాయేలీయులనుమరువను”అనిఅనాన్డు.అదిఆయనపర్జలు,
ఆయనదాసులు.
224 అనయ్జనులు, అందులో తీసుకునన్ కొదిద్మంది మాతర్మే, ఆయన
పెండిల్కుమారెత్కొరకు,అదిఖచిచ్తంగానిజం.అదిపెండిల్కుమారెత్.
225 ఇపుప్డు, డెబబ్ది వారములునిరణ్యింపబడియునన్వి, సం రిత్గామెసీస్యా
వచిచ్వారముమధయ్లోకొటిట్వేయబడునుఅనునదిదానియేలుఖచిచ్తం,మరియు
యేసు డునన్ర సంవతస్రములుపర్వచించాడు. ఇపుప్డు, దానియేలుయొకక్
ఈ డునన్ర సంవతస్రముల మధయ్లో ఆయన కొటిట్వేయబడెను, అయితే,
ఇపుప్డు చివరి భాగము శర్మకాలము, అకక్డ అనయ్జనుల సంఘముండును,
ఓ! ఇది గంభీరమైనది. ఇపుప్డు కాదు…పెండిల్ కుమారెత్ పెండిల్ కుమారునితో
వెళిళ్పోవును;తరువాతవెయేయ్ండల్పరిపాలన,దుషుట్ల డిదపైనడుసాత్రు.
226 దీనిని మనం మన మనసుస్లో ఉంచుకొనియుండగా, ఇకక్డ నేనొకటి
పించనీయండి. అదేమి చెపిప్నది, బైబిల్ ఏమి చెపిప్నది మీకు పుతాను.

ఇది దేవుని వాకయ్మైయుండగా మనము తృణీకరించలేము. మనమాలాగు
చేసేత్ మనం అవిశావ్సులం. శారా, మనం నమమ్వలసియునన్ది. “నేను
అరథ్ం చేసికోలేకునాన్ను” అని నీవు చెపేత్, నాకు అంతే. అయితే దానిని ఆయన
బయలుపరచవలెననినేనాయనకైఎదురు చుచునాన్ను. డు.

ఏలయనగా నియమింపబడిన దినము వచుచ్చునన్ది, కొలిమి
కాలునటుల్ అది కాలును; గరివ్షుఠ్లందరును (అమెరికా వంటివారు
మొదలగువారు),…దురామ్రుగ్లందరును కొయయ్కాలువలె ఉందురు
(అదికాలచ్బడబోతుంది)వారిలోఒకనికివేరైననుచిగురైననులేకుండ,
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రాబోవుదినముఅందరినికాలిచ్వేయుననిసైనయ్ములకుఅధిపతియగు
యెహోవాసెలవిచుచ్చునాన్డు.

227 అలాగైతే, అకక్డ నితయ్ నరకముండుట మీరెటుల్ కలిగియుండగలరు?
డండి. చివరి దినములలో ఈ విషయాలనిన్ బయలుపడును. నరకము

నిరంతరమని బైబిలు ఏ సథ్లములో చెపప్బడలేదు. ఈలాగు, నితయ్ నరకము
ఉండుటకు,అకక్డఉండుటకునితయ్జీవముకలిగ్యుండవలెను.ఒకేఒకరకమగు
నితయ్జీవమునన్ది,దానికొరకేమనంపోరాడుచునాన్ము.పర్తిదానికిఆరంభము,
అంతముయుంటుంది. “నరకముదయాయ్నికిఅతని తలకుసృజించబడినది,”
మరియు అది దహించబడి అంతమైపోతుంది. సరే. శారా? అయితే అది
జరుగునపుడు, “దానికివేరైననుచిగురైననుఉండదు.”

అయితే నా నామమందు భయభకుత్లు గలవారగు మీకు నీతి
రుయ్డు ఉదయించును, అతని రెకక్లు ఆరోగయ్ము కలుగజేయును

గనుక మీరు బయలుదేరి కొవివ్న డలు గంతులు వేయునటుల్
గంతులువేయుదురు.
నేను నియమింపబోవు దినమున దురామ్రుగ్లు మీ పాదముల కింద
ళివలె ఉందురు, మీరు వారిని అణగదొకుక్దురని సైనయ్ములకు

అధిపతియగుయెహోవాసెలవిచుచ్చునాన్డు.
228 శర్మలకాలముతరువాతదురామ్రుగ్లుఎకక్డకుపోయెదరు? డిదకు.

హోరేబుకొండమీద ఇశాయేలీయులందరి కొరకై…నేనుమోషేకు
ఆజాఞ్పించిన ధరమ్శాసత్మునుదాని కటట్డలను విధులను…జాఞ్పకము
చేసికొనుడి.
యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహా దినము రాక
మునుపునేనుపర్వకత్యగుఏలీయానుమీయొదద్కుపంపుదును.

229 ఆమేన్!ఇకక్డపాతనిబంధనఆవిధముగాముగింపుయౌతునన్ది,మరియు
ఇకక్డకొతత్ నిబంధన అదే విధముగాసమాపత్మగుచునన్ది. దానిని ఏ విధముగా
మీరు రంగా ఉంచగలరు? వీలు కాదు. డండి. “ఆ దినము రాకముందు
పర్వకత్యగుఏలీయానుమీయొదద్కుపంపుదును.”

నేను వచిచ్, దేశమును శపించకుండునటుల్ అతడు తం ల
హృదయములను పిలల్ల తటుట్ను పిలల్ల హృదయములను తం ల
తటుట్నుతిపుప్ను. (ఊహు)

230 అకక్డే మీరునాన్రు, అది పర్భువు యొకక్ వాకయ్ము, ఆయన దానిని
వాగాద్నము చేశాడు. అది జరుగవలెను. ఇపుప్డు ఇదెటుల్ జరుగునని మీరు
గమనించితే దానిని ఎటుల్ దేవుడు చేయునో అది రమయ్తగాయుండెను.
పెండిల్కుమారెత్ పెండిల్కుమారునితో వెళుళ్ను. మరియు—మరియుఆ తరువాత
దురామ్రుగ్లు ఆరని అగిన్తో కాలిచ్వేయబడతారు. మరియు పర్పంచము
శుదీధ్కరించబడిన తరువాత, దానికదే పునరుదీధ్కరించబడుతుంది. పర్తీది.
శుదీధ్కరించబడును.



36 పలుకబడినమాట

231 ఆ గొపప్ చివరి కాలములో అగిన్ పరవ్తాలు బర్దధ్లగును మరియు పర్పంచం
బర్దధ్లౌను. అగిన్ వెదజలల్బడును. మి మీదనునన్ పాపముమురికి గుంటలనిన్
కరిగిపోవును, మహా వేడిమితోకాలిపోవును. సిరా రంగునుబీల్చ్ కనబడుకుండ
చేయునటేల్ చేయును. కాబటిట్, దేవుని యొదద్ నుండి వచుచ్ అగిన్ వేడిమి, దాని
పర్తీ మురికి వసుత్వును, దాని అసలైన సాథ్నానికి తెచుచ్ను. సాతాను, సమసత్
పాపము, సమసత్ము కాలిచ్వేయబడును. అటు తరువాత ఏదెను తోటలో ఏ
విధముగానుండెనో అంత అందంగా ఉండును. అవును! ఓ ఆ గొపప్ సమయం
మనముందునన్ది!
232 శర్మకాలంలో, ఇకక్డ మీరు ఇపుప్డు గమనించాలని నేను కోరుచునాన్ను.
ఒకచినన్విషయం,నేనికక్డవదిలివేశాను.పెండిల్కుమారెత్ పిలువబడినతరువాత,
శర్మకాలంలో సంఘము శర్మకాలం గుండా వెళుత్ంది. పర్కటన 11 లోనికి ఇదద్రు
సాకుష్ల దావ్రా ట నలభై నాలుగు వేల మంది పిలువబడెదరు. డు, వారు
గొనెపటట్ధరించుకొనిఒకవెయియ్రెండువందలఅరవైదినములుపర్వచిసాత్రు.
233 రోమన్ కాయ్లెండర్ లో ఇది ఉండదని మనకు తెలుసు…మనకు ఇరవై
ఎనిమిది కొనిన్సారుల్ ముపెప్ మరియు ముపెప్ ఒకటి. అయితే వాసత్వముగా
కాయ్లెండర్ ఇలా పిలువబడుతుంది, పర్తి నెలకు ముపెప్ రోజులు. అవును.
ఒక వంద తీసికో…వెయియ్ రెండు వందల అరవది దినములు దానికి ముపెప్
పెటుట్, నీకేం వసుత్ందో డు. డునన్ర సంవతస్రం ఖచిచ్తంగాయౌతుంది.
నిరణ్యించబడిన సమయం అది. అకక్డ వెనకాల ఏలాగో ఇశాయేలీయులకు
మెసీస్యావరత్మానకాలమది. ఆయనతిరిగివచిచ్ ఒక చన పములోతనకు
తానుబయలుపరుచుకొనును…
234 యోసేపు ఆతమ్ సంబంధమైన మనిషిగాయునన్ందువలన, తన సహోదరుల
వలన నిరాకరించబడి వేరే దేశములోకి కొనిరాబడాడ్డు. అతడు దరశ్నాలు
డకలిగాడు, కలల భావాలు చెపప్గలిగాడు, అతడు ఆలాగునన్పుడు, ఇంకొక

దేశములోకి కొనిరాబడాడ్డు. ముపెప్ వెండి నాణెములకు అమమ్బడాడ్డు. అతడు
ఖచిచ్తంగా కీసుత్కు సాదృశయ్ముగా ఉనాన్డు. ఎందుకనగా అతనిలోనునన్ది కీసుత్
ఆతమ్.
235 గమనించు తరువాత ఏం జరిగింది. అది గమనించు, అతడు ఇది
చేసినపుడు, అతడు చెరసాలలో పెటట్బడెను. మరియు ఒకడు రకిష్ంచబడాడ్డు
ఒకడునశించిపోయాడు.ఖచిచ్తంగాఆయనచెరసాలలోసిలువపైనుండగాఒక
దొంగరకిష్ంచబడాడ్డుమరియొకడునశించాడు,ఖచిచ్తంగా.
236 సమాధిలోతోయబడాడ్డు, మరణించాడుఅనుకునాన్రు, పైకి తీయబడాడ్డు.
ఫరో కుడిపారశ్ మునకు ఎతత్బడాడ్డుయోసేపునుమొదట డకుండా ఫరోను
ఎవ డలేరు. యేసు దేవుని కుడి పర్కక్న రుచ్నాన్డు, కుమారుని దావ్రా
తపప్ఎవడునుతండియొదద్కురాలేడు.అవును.
237 మరియు, యోసేపు పర్తిసారి విడచునపుడు, ఆ సింహాసనము కుడి పర్కక్
నుండియోసేపు లేచినపుడు, గమనించండి! మహిమకలుగ్ను గాక! ఫరోయొకక్
కుడిపర్కక్నయోసేపు రుచ్నాన్డు,యోసేపునిలబడినపుడుఆసింహాసనమును
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విడిచినపుడు ర ఊదబడును. “పర్తి యొకక్రు మోకాళుళ్వంచుడి. పర్తి
యొకక్రు,యోసేపువచుచ్చునాన్డు!”
238 ఆ గొఱెఱ్పిలల్ సింహాసనమును విడిచి, మధయ్వరిత్తవ్పు పని దినాలు విడచి,
ఆయన అకక్డ సింహాసనమును విడిచి మరియు విమోచనా గర్ంథమును
తీసికొనిముందుకువచుచ్నపుడుపర్తిమోకాళుళ్వంగవలయును.అకక్డఆయన
ఉనాన్డు. గమనించు.
239 యోసేపు తన సహోదరుల దావ్రా నిరాకరించబడినపుడు, అతనికి
అనయ్జనుల భారయ్ అనుగర్హించబడెను. ఫోతిపర్ ను అతనికి ఇచెచ్ను…లేక
ఫరో అతనికి అనయ్ భారయ్ను ఇచెచ్ను. మరియు అతడు అనయ్జనుల పిలల్లను
కనెను సగము అనుయ్లు సగము దులు. వారు ఒక గొపప్ గురుతును
ఇచాచ్రుయాకోబువారిని ఆశీరవ్దించునపుడు, ఎఫాయిముఒక పర్కక్న మనషేష్
మరొక పర్కక్న ఉండిరి. అతడు తన చేతులు అడడ్ంగా వుంచి, చినన్ వానికి
ఆశీరావ్దమిచాచ్డు. ఇదద్రు పిలల్లు పండెండు గోతాలకు కలుపబడిరి. అపప్టికి
పది గోతాలు. యాకోబు తనలోనే వారిని ఆశీరవ్దించెను. మరియు పర్వకత్
కుమారుడుయోసేపుఅకక్డ నిలబడి అనాన్డు, “తండీ నీవుపొరపాటుచేశావు,”
అనాన్డు “నీవు నీ కుడి చేయి ఆశీరావ్దానిన్ చినన్వాని మీద ఉంచావు, అది పెదద్
వానిమీదఉండవలసియునన్ది.”
240 మరియు అతడు చెపాప్డు, “నా చేతులు అడడ్ంగా పెటట్బడినవని నాకు
తెలుసు. అయితే దేవుడు వాటిని తిపిప్యునాన్డు,” ఎందువలన? ఇశాయేలు
పెండిల్ కుమారెత్గాయుండుటకుహకుక్లుకలిగ్యుండెను. తృణీకరించి,వారిజనమ్
హకుక్నుఅమిమ్వేసికొనెను,మరియు…అదిపాతకుమారుడుఇశాయేలునుండి
తన, కుమారుడైన అనయ్జనులయొదద్కు వచెచ్ను. ఆశీరావ్దముఅకక్డనుండి

వెళిళ్పోయిసిలువదావ్రాఅనయ్జనులకువెళిళ్పోయెను.
241 అయితే, అటు తరువాత గమనించు, శారా, దాని గుండా, అంతా…
అతడు, తన పెండిల్ కుమారెత్ను తీసుకునాన్డు. అయితే, ఆ పిలల్లు ఆహారము
కొంటానికివచుచ్నపప్టికి…
242 ఓ, అది ఒక అందమైన చితర్ం! నేను ముదర్ నుండి రంగా ఉనాన్ను.
నేను అది చెపప్వలసియునన్ది. శారా! ఎందుకనగా మీరు అది సరిగా
గర్హించగలరనినముమ్చునాన్ను. గమనించు.
243 ఇపుప్డు,వారుఆహారముకొనటానికి వచిచ్నపుడు,మీకుతెలుసా,యోసేపు
వారిని గురిత్ంచాడు. యోసేపు ఫలభరితుడైన కుమారుడు, అతడు ఎకక్డకు
వెళిళ్నపప్టికిఅదెలల్పుప్డుఫలభరితుడే.
244 మిమీదికి ఆయనమరలా వచుచ్ వరకు ఎదురు డు, మనయోసేపు
వచుచ్ వరకు ఎదురు డు! శారా? “ఎడారి క త్రి పుషప్ముల వలె
వికసించునుమరియునీతి రుయ్డుఉదయించును, అతని రెకక్లుఆరోగయ్ము
కలగుజేయును.” ఓ, మై. ఆరిజోనా చుటుట్నునన్ ముండల్ చెటుల్ అందమైన
వృకష్ములుగామారును.అదిసౌందరయ్వంతముగాఉండును.
245 గమనించు, ఇకక్డ అతడు వచిచ్, వారి మీద చినన్ తమాషా చేసుత్నాన్డు.
మరియు అతడు పంపి అతడడిగాడు “నా తండి ఇంకా జీవించియునాన్డా?”
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శారా? ఆ బాలునియొకక్ తండి జీవించియునాన్డని తెలుసుకొనగోరాడు.
“అవును” అని చెపప్బడెను, అది అతని సహోదరుడని ఎరిగారు. అయితే,
అతను తన యొకక్ సహోదరులకు తనను తాను బయలుపరుచుకొనుటకు
సిదధ్ముగానుండినదిమీరుగమనించారా?
246 అతను చెపిప్న తరువాత, జనిమ్ంచిన చినన్ బెనాయ్మీనును అతడు
కనుగొనాన్డు. ఈ దులకు అతడుపోలిక. ఆయన వెళిళ్పోయిన తరువాత
ఈ ఒక లకష్ నలభై నాలుగు వేలమందికి చనగాయునాన్డు. ఆయన తిరిగి
వచిచ్నపుడు ఆయన చెపాప్డు…బెనాయ్మీనును అతడు శాడు. అతని గుండె
బర్దధ్లైనటల్యింది.
247 మరియు జఞ్పిత్ంచుకోండి. వారు…అతడు…అతడు హెబీ భాష
మాటాల్డగలడని వారికి తెలియదు. అతడు ఒక అనువాదికునితో
మాటాల్డుతునాన్డు. ఒక ఐగుపుత్నివలె అతడు నటిసుత్నాన్డు. అవునా? తరువాత
అది తెలియబడినపుప్డు అతడు తనున్ తాను తెలియపరచుకోగోరాడు, చినన్
బెనాయ్మీను వైపే అతడు సుత్నాన్డు. జాఞ్పకముంచుకోండి. అతని భారయ్ను
పంపివేశాడు. తన సహోదరులకు తనున్ బయలుపరుచుకునన్పుప్డు ఆమె రాజ
భవనంలోఉనన్ది.
248 మరియుయేసుతనసవ్ంతపర్జలదావ్రానిరాకరించబడినతరువాతఆయన
అనయ్పెండిల్కుమారెత్నుతీసికొనాన్డు.అనయ్పెండిల్కుమారెత్భారయ్ను,ఆమెనుఇకక్డ
నుండి భవనమునకుమహిమలోని ఆయన తండి ఇంటికి పెండిల్ విందు కొరకు
తీసుకొని వెళుళ్ను. తన సహోదరులైన లకష్ నలభై నాలుగు వేలమందికి తనున్
తానుకనపరచుకొనుటకుతిరిగివచుచ్ను…?…ఆసమయం.
249 అకక్డ అతను నిలబడియునాన్డు. జాఞ్పకముంచుకో, చనను సరిగా
గమనించు. ఇది ఎకక్డునన్దో అకక్డ అతడు తిరిగి వచుచ్నపప్టికి, వారి
వైపు అతడు చి అతడనాన్డు—అతడనాన్డు… సుత్నాన్డు వారు
మాటాల్డుటకుమొదలుపెటాట్రువారుఅనాన్రు, “ఇపుప్డు బే ,అందుకొరకే
మనమికక్డయునాన్ము, శారా. ఎందుకనగా మనమేమి చేసియునాన్మో
నీవు ఎరుగుదువు. ఈ అబాబ్యిని మనము గోతిలో వేశాము. మన మన
సహోదరునిఅమమ్కుండాఉండవలసినది.” అకక్డ నిలబడియునన్దివారియొకక్
సహోదరుడు,ఆబలమైనయువరాజు,అదివారికితెలియదు.
250 ఆ కారణం చేత ఇశాయేలీయులు ఈ దినాన ఆయనను అరథ్ం
చేసికోలేకునాన్రు.అదిఎరుగవలసినగడియఇంకారాలేదు.
251 మరియు అటు తరువాత, హెబీ అరథ్ం కాదని వారు అనుకునాన్రు అయితే
అతడు వారిని వినుచునాన్డు. వారనాన్రు, “అందుకొరకే మనమునాన్ము.”
యోసేపువారివైపు చినపుడు,అతడునిలువలేకపోయాడు.
252 ఇపుప్డుగురుత్ంచుకో,ఆసమయములోఅతనిభారయ్బిడడ్లురాజభవనంలో
ఉనాన్రు.అకక్డనుండిపరిశుదుధ్లువెళిళ్పోయారు.
253 అతడు చెపాప్డు, “నేను యోసేపును మీ సహోదరుడను,” అని. అతడు
పరుగెతిత్ చినన్ బెనాయ్మీను మెడ మీద పడి హతుత్కునాన్డు, ఏడాచ్డు. శారా?
తనకుతానుతెలియపరచుకునాన్డు.
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254 అపుప్డువారుచెపుప్కునాన్రు, “మనంఅతనినిఅమిమ్నామనిమనకుతెలుసు.
అతనిని అమిమ్ంది మనమే. అతనిన్ చంపుటకు పర్యతిన్ంచింది మనమే. అతడు
ఇపుప్డుమనలనుచంపుననిమనకుతెలుసు.”
255 అతడనాన్డు, “కాదు, మీరు మీరే కోపపడవదుద్, పాణమును కాపాడుట
కొరకుమీరదిచేసియునాన్రు,అందుకుదేవుడుననున్ఇకక్డకుపంపాడు.”
256 ఆయనకుఆయనబయలుపరుచుకునన్పుప్డు,బైబిలుచెపుత్ంది…అందులో
గుండా మనం వచాచ్ము. ఆ ట నలభై నాలుగు వేల మందికి ఆయన
బయలుపరచుకునన్పుప్డు (ఈనాటి చినన్ బెనాయ్మీను) అకక్డ దులలో
శేషించిన వారు; ఆయనకు ఆయన బయలుపరచుకునన్పుప్డు వారంటారు “ఆ
గాయములు ఎకక్డ నుండి వచిచ్నవి? అవి నీ చేతిలో ఏలాగునన్వి?” అని
అంటారు.
257 ఆయన చెపాత్డు “ఓ! అవి నా సేన్హితుల ఇంటిలో అయినవి.” శారా;
ఓ, అపుప్డు వారు మెసీస్యాను చంపినటుల్ గర్హిసాత్రు. అయితే, ఆయన ఏమి
చెపాత్డు? యోసేపు చెపిప్నటుల్గానే చెపుప్ను. “పాణమును కాపాడుటకు మీరు
చేశారు. కాదు…పాణమునురకిష్ంచుట, మిముమ్లనుమీరుకోపగించుకోవదుద్.”
ఎందుకనగా దులు గుడిడ్వారై ఆ విధముగా చేసియుండని యెడల,
అనయ్జనులలోనికి వచిచ్యుండెడివారుకాదు. కాబటిట్, వారుచేసినకారయ్ములను
బటిట్ సంఘము యొకక్ పాణమును ఆయన రకిష్ంచాడు. కనుక మీరు
అకక్డునాన్రు. ఆ కారణం చేత నేటి దినాన ఇది వారు అరథ్ం చేసికోలేకునాన్రు.
అది గడియకాదు.
258 అది, అరథ్ం చేసికొనే సమయం వచుచ్ వరకు ఈ విషయాలు మనం అరథ్ం
చేసికోలేము. ఓహో పర్కటనలోని ఏడు ఉరుములు, కొనిపోబడుట గొపప్
విశావ్సము కొరకు ఏ విధముగా సిథ్రపడవలెనో ఆయన పెండిల్కుమారెత్కు
పునుగాక!

259 ఇపుప్డు మనం తవ్రపడదాం. ఎందుకనగా ఇంకా, మనకు పదిహేను ఇరవై
నిమిషాలు డాలేవు.
260 ఇపుప్డు, ఈ తెలల్ గుఱఱ్మనగా అరథ్మేంటి? ననున్ చదవనీయండి…నేను
దానికి ఎంతో రం వెళాళ్ను. నా అంశానిన్ తపిప్నందుకు కష్మించండి. అయితే
వచనము,మరలాచదువుతానురెండువచనాలు.

ఆగొఱెఱ్పిలల్ ఆయేడుముదర్లలోమొదటిదానిని విపిప్నపుప్డు నేను
డగాఆనాలుగుజీవులలోఒకటిరముమ్… డుముఅనిఉరుము

వంటిసవ్రముతోచెపుప్ట వింటిని.
మరియునేను డగా, ఇదిగోఒకతెలల్నిగుఱఱ్ముకనబడెను:…

261 ఇపుప్డు2వవచనమునకుపోవుచునాన్ము.
…ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము: దాని మీద ఒకడు విలుల్ పటుట్కొని
రుచ్ండియుండెను. అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను; (అపుప్డు

అదిలేదు)…అతడుజయించుచు, జయించుటకుబయలువెళెళ్ను.
262 అదంతాఅంతే.అదిముదర్,ఇపుప్డు చనలు దాద్ం.
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263 ఉరుముఅనగాఅరథ్ంమనంకనుగొనాన్ము. రిత్గా,అదిఎరిగియునాన్ము.
శారా.ఉరుముఅనగాముదర్విపప్బడినపుడువచుచ్దేవునియొకక్సవ్రము.

264 ఇపుప్డు తెలల్ని గుఱఱ్మనగా అరథ్మేంటి? ఇపుప్డు, దాని పర్తయ్కష్త
వచుచ్చునన్ది. ఇకక్డ నేను నిలబడియునన్ది ఎంత వాసత్వమో ఇది దేవుని
వాకయ్మనినేనుబహునిశచ్యముగాఎరిగియునాన్ను.
265 దానిని రిచ్, నాకు దొరికిన పర్తి పుసత్కమును నేను చదివాను. చివరి
సారి నేను—అది చదువుటకు పర్యతిన్ంచాను. కేవలం బోధ చే త్, సుమారు
ముపెప్ సంవతస్రాల కితం నేను గర్ంథానిన్ తీసుకునాన్ను. కీసుత్ యొకక్ రెండవ
రాకడను రిచ్ ఎరిగిన అందరికంటే దాని మీద అడెవ్ంటిసుట్ వారిని ఎకుక్వ
వెలుతురు కలదని ఒకరు నాతో చెపాప్రు. కాబటిట్ అది చదువుటకు కొనిన్ వారి
పుసత్కాలు తీసుకునాన్ను. దానియేలుమీద, పర్కటనల పైన సిమ్త్ పుసత్కము నేను
తీసుకునాన్ను. అతడు చెపాప్డు: తెలల్నిదిగా వెళిళ్న ఈ తెలల్ని గుఱఱ్ము అది
జయించు ఒకనికి చనగా ఉనన్ది, మరియు ఈ జయించుట…ఇకక్డునన్
అనేకమంది అడెవ్ంటిసుట్లైన సహోదరులకుఆపుసత్కముతెలుసు.మీలోమిగతా
వారికి డా, అది చదువుట వలన. మిగతా వారు, రెండు డు చదివాను,
నేను . నేను చదివాను, వాటిని చెపప్లేను…మరి రెండు పుసత్కాలు చదివాను.
అదిసరియనిఇదద్రుఅంగీకరించారు. [సహోదరుడుబానాహ్ంఐదుసారుల్ పర్సంగ
వేదికను తటాట్డు—సంపా] వారు మంచి ఉపదేశకులు. ఉతత్మమైన వారు,
వెలుగును కలిగ్యునన్వారు. కాబటిట్ నేననుకునాన్ను. “సరే, నాకు తెలియకపోతే,
వారేదిచెపాప్రోనేనుచెపాత్ను. అదిఆవిధంగాఉపదేశించుటకుపర్యతిన్సాత్ను,”
అనితలంచాను.
266 దానిని రిచ్ నిజముగా అరథ్మేమని చాలా మంది ఆశచ్రాయ్రథ్ం వారిచాచ్రు.
వారుచెపాప్రు, “ఇపుప్డుఇకక్డఒకతెలల్నిగుఱఱ్మునన్ది.తెలల్నిగుఱఱ్ముఒకశకిత్.”
మరియు చెపాప్రు, “ఆ తెలల్ని గుఱఱ్ము మీద— రుచ్నన్ మనిషి పరిశుదాధ్తమ్.
ఆ కాలముయొకక్ దేవుని రాజయ్ము కొరకై ఆరంభకాలంలో వెళిళ్న వయ్కిత్. అతని
చేతిలో విలుల్ ఉనన్ది. దాని అరథ్ం మనమ్ధుని వలె, అతడుపేమబాణములుపర్జల
గుండెలోల్కివేసెను,దేవునిపేమనుజయించెను.”
267 దాని భావం ఎంతో బాగుంది. అయితే అది సతయ్ం కాదు. కాదండి, ఆ,
అది కాదు. తెలుపు నీతికి అరథ్ం—మనం అది గర్హించియునాన్ము, తెలుపు
నీతియని అరథ్ం. అది బోధకులు బోధించారు. పరిశుదాధ్తమ్ మొదటి కాలంలో
జయించెనని బోధించారు. అయితే నాయొకక్ పర్తయ్కష్త పరిశుదాధ్తమ్ను బటిట్, ఆ
విధముగాకాదు.
268 పరిశుదాధ్తమ్ వలన నాయొకక్ పర్తయ్కష్త ఏదనగా, కీసుత్ పరిశుదాధ్తమ్ ఒకే ఒక
వయ్కిత్యైయునాన్డు.వేరే పమునుతపప్.కాబటిట్ఇకక్డనిలబడియునన్ది, కీసుత్,
గొఱెఱ్పిలల్. ఆయన గొఱెఱ్పిలల్యని మనకు తెలుసు. ఆయన చేతిలో గర్ంథమును
పటుట్కొనిఆయనఇకక్డ నిలబడిఉండెను;మరియుఅకక్డతెలల్నిగుఱఱ్ముమీద
సావ్రీచేయువాడువెళుళ్చునాన్డు. శారా,కాబటిట్అదిపరిశుదాధ్తమ్కాదు.
269 ఇపుప్డు, కడవరిదినములలోమరమ్ములలోఒకటి, కీసుత్ముగుగ్రువయ్కుత్లలో
ఒకటిగా ఎటుల్నాన్డు? అదిముగుగ్రు వేరేవ్రు వయ్కుత్లు కాదు. తండి, కుమారుడు,
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పరిశుదాధ్తమ్, ముగుగ్రు దేవుళుళ్, అని తితవ్వాదులు మనకు చెపుత్నన్టుల్ కాదు.
ఒకే ఒక వయ్కిత్ యొకక్ డు పర్తయ్కష్తలు. లేక డు కారాయ్లయాలని
నీవు పిలువవచుచ్, నీవు సేవకులతో మాటాల్డుతుంటే కారాయ్లయమును
ఉపయోగించరు; ఎందుకనగా నేను టేపుమీదనునాన్నని అనుకుంటునాన్ను.
కనుక నేను నీకు చెపుత్నాన్ను…ఏలయనగా “నా కారాయ్లయమునకు కొరకు
నేను పారిథ్ంతును మరియు ఆయన మిముమ్ను మరియొక కారాయ్లయమునకు
పంపును” అని కీసుత్ చెపాప్డు. అది మనకు తెలుసు, అయితే…అది. ఒకక్ దేవుని
యొకక్ డు గుణగణాలు, అవునా? అదిముగుగ్రు దేవుళుళ్ కాదు. ఒకే దేవుని
యొకక్ డుగుణలకష్ణాలు! శారా?
270 మరియు కావున కీసుత్ ఆ తెలల్ని గుఱఱ్ంపైన రొచ్ని అకక్డ జయించుచు,
ఇకక్డపుసత్కముచేతిలోఉంచుకొనిఎటుల్ండగలడు?కాబటిట్ అదిఅదికాదు.అది
కీసుత్ కాదు.
271 ఇపుప్డు గమనించుడి, పరిశుదాధ్తమ్ (పర్కటనలో) మరియు కీసుత్. వేరొక
పములోనునన్కీసేత్ఆపరిశుదాధ్తమ్యైయునన్ది.అవును.

272 గమనించండి, గర్ంథములను తెరచినది గొఱెఱ్పిలల్, గొఱెఱ్పిలల్ కీసుత్. అపప్టి
నుండి కీసుత్ ఇక కనబడలేదు, అయితే ఆయన పర్కటన పుసత్కములోని 19వ
అధాయ్యంలోతెలల్నిగుఱఱ్ంమీదవ త్ఆయనకనబడుతునాన్డు.
273 మీరు అది చదవాలనుకుంటే, పర్కటన 19:11 తిపుప్దాం, ఆరు…తవ్రగా
చదువుదాం—మనకు…చాలినంత సమయంయునన్దని అనుకుంటునాన్ను.
కాబటిట్ మనకు ఇంకొదిద్గాబావుండును, 19, 19:11, 11వ వచనం ఆరంభంనుండి
16వ వచనంవరకు.

మరియు పరలోకము తెరవబడియుండుట చితిని…
అపుప్డదిగో, తెలల్ని గుఱఱ్మొకటి కనబడెను ( మి కాదు;
పరలోకములో, శారా) దాని మీద రిచ్ండియునన్వాడు
నమమ్కమైనవాడును…సతయ్వంతుడును అను నామముగలవాడు…
ఆయననీతినిబటిట్ విమరశ్చేయుచుయుదధ్ముజరిగించుచునాన్డు.
ఆయననేతర్ములు…అగిన్జావ్లవంటివి, ఆయనశిరసుస్మీదఅనేక
కిరీటములుండెను ( డు, కిరీటము!);వాయబడినయొక నామము
ఆయనకుకలదు, అదిఆయనకేగానిమరి…ఎవనికినితెలియదు.

274 ఒక నిముషముదానిమీదనిలుపుచేయాలనుకుంటునాన్ను. [సహోదరుడు
బానాహ్ం గారు వేదికను ఒకసారి తటిట్ నిలుపు చేశాడు—సంపా.] ఓ, మై. నాకు
మంచితలంపువచిచ్నది.అయితే…మీరు[సభ“కొనసాగించుడి!”అనిచెపెప్ను]
275 శారా, అదెవరికి తెలియదు. “యెహోవా” అను నామము సరికాదని
మీకెపుప్డైనా తెలుసా? ఎవరికైనా తెలుసా. డాకట్ర్. వెయిల్ అది నిజమని నీకు
తెలుసు. అనువాదికులు ఎనన్ అనువాదము చేయలేదు. అది J-u-h-v…J-
v-h-u అని పలకబడినది. అది “యెహోవా”యనికాదు,వారుదానినితాకలేదు.
అదేమైంది వారికి తెలియదు. అది “యెహోవా” అని పిలిచారు, అయితే అది
ఆయనపేరుకాదు.
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276 డు,జయముపొందుపర్తిసారిలేకఏదైనాకారయ్ముజరుగునపుడుపేరు
మారచ్బడును.
277 అబాహాము దినాలు డు. అతడు మొదట అబాముగా ఉండెను.
అబాహాముగా అతని పేరు మారు వరకు ఆ బిడడ్ను అతడు పొందుకోలేదు.
మరియు శారాయి, S-a-r-r-a ఏమి లేదు, ఆమె పేరు S-a-r-a-h గా
మారువరకుమృతతులయ్మైనగరభ్ంఆమెకలిగ్యుండెను.
278 యాకోబు అనగా “మోసగాడు, వంచకుడు” అదే అతడు చేసినది. తనపైన
గొఱెఱ్ చరమ్ము పెటుట్కొని, తన పర్వకత్ తండిని మోసం చేశాడు జనమ్ హకుక్లు
పొందుటకై.అతడునీటిలోనిరవంజిచువవ్లువేసిగరభ్ముతోనుండుపశువులకు
మచచ్లు, చారపడులాగు చేశాడు…అవి మచచ్లు గల పశువులు, గొఱెఱ్లు
పుటుట్నటుల్చేసెను.అతడుమోసగాడుగాకమరొకరుకాదు.
279 ఒక రోజు ఒక నిజమైన దానిని పటుట్కునాన్డు, అది నిజమని అతడు
తెలుసుకునాన్డు,దానితోనేఅతడుఉండిపోయాడు,మరియుజయించువరకు
పటుట్కునాన్డు. అతనిపేరుమారినది,ఇశాయేలుఅనిపిలువబడినది.దానిఅరథ్ం
“దేవునిఎదుటశకిత్గలరాజకుమారుడు.”
280 అవునది నిజమా? [సభ “ఆమేన్,” అని చెపిప్నది—సంపా.] జయించు
పర్తివాడు!
281 సీమోను చేపలు పటుట్వాడు. యేసు, అతనితో తానే మెసీస్యానని, అతని
పేరు అతని తండి పేరు ఏమిటోయని చెపిప్నపుడు, అతని యొకక్ విశావ్సము
దావ్రాదానినికనుగొనిఆయనేయేసుఅనిఎరిగినపుడు,అతడుజయించినవాడై
సీమోనుఅనుపేరునుండిపేతురుఅనుపేరుగామారచ్బడాడ్డు.
282 సౌలు, ఒకమంచి పేరు. సౌలు, ఒక సమయమందుఇశాయేలీయులకుఒక
రాజు. అయితే, అతడు, ఒక సౌలు, ఒక అపొసత్లుడుగా సరిపడలేదు. రాజుకు
సరి పడవచోచ్మో. అయితే ఒక అపొసత్లుడుగా. కాబటిట్ అతని పేరును యేసు
మారాచ్డు (దేనినుండి?)సౌలునుండిపౌలుకు.

“ఉరిమెడికుమారులను” డు.
283 మరియు, యేసు, మి మీద ఆయన పేరు “విమోచకుడు,” యేసు.
మి మీద ఆయన ఉనన్పుప్డు, ఆయన విమోచకుడు, అది నిజం.

అయితే మరణమును, పాతాళ లోకమును ఆయన జయించినపుడు, వాటిని
జయించినపుడు ఉనన్త సథ్లమునకు వెళిళ్నపుడు, ఆయన కొతత్పేరును
పొందెను.ఆకారణంచేతమీరుఎంతగాకేకలువేసినను,వారుపొందరు.
284 అది ఉరుములలో బయలుపరచబడును. ఊహు శారా. మరమ్ములు
గమనించుడి. ఆయన వచుచ్చునాన్డు. సావ్రీచేయుచునాన్డు…ఈ
సంఘానిన్ మారుచ్టకు ఒకటి కావలసియునన్ది. మీకు అది తెలుసు, ఒకటి
యుండవలసియుంది, గమనించు, “ఆయనకుతపప్ ఏమనుషుయ్నికితెలియదు.”
ఇపుప్డుగమనించు“ఏమనుషుయ్నికితెలియదు,ఆయనకుతపప్.”

రకత్ములో ముంచబడిన వసత్ము ఆయన ధరించుకొనియుండెను,
మరియుదేవునివాకయ్ముఅనునామముఆయనకుపెటట్బడియునన్ది.
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ఓ,మై! గమనించుడి!
పరలోకమందునన్సేనలుశుభర్మైనతెలల్నినారబటట్లుధరించుకొని
తెలల్నిగుఱఱ్ములెకిక్ ఆయననువెంబడించుచుండిరి.
జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడగ్ము
బయలు వెడలుచునన్ది. ఆయన ఇనుప దండముతోవారిని ఏలును.
ఆయనేసరావ్ధికారియగుదేవునితీకష్ణమైనఉగర్తఅనుమదయ్పుతొటిట్
తొకుక్ను.
రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన
వసత్ముమీదనుతొడమీదనువాయబడియునన్ది.

285 అకక్డే మెసీస్యా వచుచ్చునాన్డు. అకక్డే ఆయన ఉనాన్డు. ఇకక్డ వెనుక
గుఱఱ్ం మీదనునన్ ఈ వయ్కిత్ కాదు. వయ్తాయ్సానిన్ గమనించు. ఇకక్డ ఆయన
చేతిలోగర్ంథానిన్ పటుట్కొని ఇకక్డ ఆయననిలబడియునాన్డు. ఇకక్డ విమోచనా
కారయ్ము…ఇంకా ఆయనసాథ్నానిన్ ఆయన తీసికోలేదు. కాబటిట్ బయలుదేరినది
కీసత్యినపరిశుదాధ్తమ్కాదు.
286 ఆ గొపప్వారితో నేను విభేదించుట లేదు, లేదండి, నేనది చేయుట లేదు.
ఆ విధముగా చేయవలెనని నేను అనుకొనుటలేదు. అయితే అందును రిచ్
నా పర్తయ్కష్త. గమనించారా? మీకు వయ్తిరేకమైనది ఒకటియుంటే, సరే. అయితే
అది నాకు సరియైనది కాదు. మీరు గమనిసుత్నాన్రా, నేను—నేను ఈ విధంగా
నముమ్తాను.ఇపుప్డుమీరుతెలుసుకునాన్రా. శారా?
287 మరియు గమనించుడి, అకక్డనుండి కీసుత్ కనబడుటలేదు. అయితే,
ఆయన తెలల్ని గుఱఱ్ములపైయునాన్డు, కాబటిట్, ఇకక్డునన్తను ఒక తెలల్ని
గుఱఱ్ంపై సావ్రీచేయుచునాన్డనగా, అతడు కీసుత్ను అంగీకరించిన వారివలే
నటించుచునాన్డు. శారా? మీరు గర్హించారా? [సభ, “ఆమేన్,” అని
పలికెను—సంపా.]
288 గమనించు. తెలల్ని గుఱఱ్ము మీద సావ్రీచేయువానికి ఏ పేరు లేదు. రెండు,

డు బిరుదులు అతడు వినియోగించవచుచ్. శారా, అయితే అతనికి
పేరులేదు.
289 అయితే కీసుత్కు పేరు ఉనన్ది. అదేంటి. దేవుని యొకక్ వాకయ్ము. అది
అదే. “ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను, వాకయ్ము
దేవుడైయుండెను, వాకయ్ము శరీరధారియాయెను.” అవునా? సావ్రీచేయువానికి
పేరు లేదు. అయితే కీసుత్ “దేవుని వాకయ్ముగా” పిలువబడుచునాన్డు. అది
ఆయనేయైయునాన్డు. ఆయన ఆ విధముగా పిలువబడెను. ఆయన ఏ
మానవుడు ఎరుగని పేరు కలిగ్యునాన్డు. అయితే, ఈయన “దేవుని యొకక్
వాకయ్ముగాపిలువబడుచునాన్డు.”

ఇతనైతే దేనితో పిలువబడుటలేదు. అవునా, అయితే అతడు తెలల్ని
గుఱఱ్ముపై రొచ్నాన్డు.
290 సావ్రీ చేయువానికి, అతని విలుల్కు బాణములు లేవు. మీరు గమనించారా?
అతడు విలుల్ను కలిగియునాన్డు, అయితే బాణములునన్టుల్ చెపప్బడలేదు.



44 పలుకబడినమాట

కాబటిట్ అతడొక అబదిధ్కుడు. అవును. బహుశా అతని యొదద్ గొపప్ ఉరుము
ఉండవచుచ్ను. మెరుపు లేదు. అయితే నీవు సుత్నాన్వు. కీసుత్కు మెరుపు
ఉరుమురెం ఉనన్వి.ఆయననోటినుండిరెండంచులగలవాడియైనఖడగ్ము
బయలు వెడలుచునన్ది. దానితో ఆయన దేశములను కొటుట్చునాన్డు. ఇతడు
దేనిని కొటట్లేడు. శారా! అయితే వేషధారిపాతర్ను నటన చేసుత్నాన్డు. ఇతడు
తెలల్నిగుఱఱ్ంమీదసావ్రీచే త్ జయించుటకువెళుళ్చునాన్డు.
291 కీసుత్వాడియైనఖడగ్ముకలిగ్యునాన్డు,మరియుగమనించు, ఆయననోట
నుండి అది వచుచ్చునన్ది. జీవము గల వాకయ్ము, అనగా, ఆయన దాసులకు
బయలప్రచబడిన దేవుని యొకక్ వాకయ్ము. ఉదాహరణగా ఆయన మోషేకు
చెపిప్నటుల్, “వెళిళ్, అకక్డ నిలబడు, ఆ రాన కరర్ పటుట్కొని ఈగలను పిలువ్,”
ఈగలు కలిగినవి. నిజం. అతడేమిచెపాప్డో, అది ఆయనచేశాడుమరియు, అది
జరిగినది; ఆయన జీవము గల వాకయ్ము. దేవుడు ఆయనయొకక్ వాకయ్ము ఒక
వయ్కిత్. దేవుడువాకయ్ము.
292 ఆలాగైతే, మొదటి సంఘకాలముయొకక్ మరమ్మైన ఈ సావ్రీచేయు వయ్కిత్
ఎవరు? ఇతను ఎవరు? దానిని రిచ్ ఆలోచిదాద్ం. మొదటి సంఘకాలంలో
పారంభమై నితయ్తవ్ము వరకు, చివరి వరకుసావ్రీచేయుచు వచుచ్ ఈమరమ్మైన
వయ్కిత్ ఎవరు?
293 రెండవ ముదర్ బయలు వెడలి చివరి వరకు వెళుత్ంది. డవ ముదర్
బయలు వెడలి చివర వరకు వెళుత్ంది. నాలుగు, ఐదు, ఆరు, ఏడు, పర్తి
యొకక్టి చివర వరకు వచిచ్ ముగుసుత్ంది. ముగింపులో, గడిచిన కాలమంతా
చుటట్బడివాటిలోనునన్మరమ్ములు,అదివిపప్బడుతుంది.అపుప్డుమరమ్ములనిన్
అవి ఏమిటని చుటకు తెలియబడును. అయితే, వాసత్వముగా మొదటి
సంఘకాలములోనే బయలువెడలినవి, ఎందుకనగా సంఘము మొదటి
సంఘకాలంలోనేఇలాటివరత్మానమునుపొందుకునన్ది. [సహోదరుడుబానాహ్ం
గారు డుసారుల్పర్సంగవేదికనుతటిట్యునాన్డు—సంపా.]
294 “తెలల్ని గుఱఱ్ం మీద సావ్రీచేయువాడు బయలు వెళెళ్ను” అవునా?
అతడెవరు? అతడు తన జయించు శకిత్లో బలవంతుడైనవాడు. తన యొకక్
జయించు శకిత్లో అతడు గొపప్వాడు. అతడెవరో నేనుమీకు చెపాప్లని ఉందా?
అతడు కీసుత్ విరోధి. సరిగాగ్ అతడు అతడే. ఇపుప్డు ఎందుకనగా, మీరు గమనిసేత్
ఒక కీసుత్ విరోధి అయితే; యేసు చెపాప్డు, ఏదనగా “సాధయ్మైతే ఏరప్రచుకునన్
వారిని సహితము మోసపరచునటుల్ రెం ఎంతో సమీపముగాయుండును.”
కీసుత్ విరోధి,అదికీసుత్ విరోధిఆతమ్.
295 జాఞ్పకముంచుకో, సంఘకాలాలలో, అకక్డ వెనుక మొదటి
సంఘకాలమునుమనముతెరచినపుడు, ఆ సంఘకాలంలోవారుపారంభించిన
ఒకదానికి పరిశుదాధ్తమ్ వయ్తిరేకముగాఉండెను. అవి “నీకొలాయితుల కియలని
పిలువబడెను.” అది మీకు జాఞ్పకముందా? [సభ, “ఆమేన్,” అని చెపెప్ను—
సంపా.] Nikao అరథ్ం “జయించుట.” Laity అనగా అరథ్ం “సంఘము.” Nico-
Laitane, నీకొలాయితు అనగా “సంఘమును జయించుట.” అదేమనగా
“సంఘములోనుండి పరిశుదాధ్తమ్ను తీసివేసి, అదంతా ఒక పరిశుదధ్మైన
మనుషుయ్నికి ఇచుచ్ట. దానికంతటికి అతడే అధినేతయౌట.” మీరు దానిని
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చదివియునాన్రు. నీకొలాయితును. గమనించండి, నీకొలాయితు ఒక
సంఘములో “ఒక—ఒక మాట.” అది “ఒక బోధ”గా మారిపోయినది,
ఆ తరువాత సంఘకాలములో. మరియు డవ సంఘకాలంలో అది
యొక “బలవంతము” చేయబడినది, వారు దానిని నైసియా ఆలోచనా
సభయందుపెటాట్రు. అటు తరువాత సంఘములోఒక సిదాధ్ంతమైనది.మొదట
జరిగినదేంటి?దానినుండిఒకసంసాథ్పకమునుచేసినది.అవునా? [“ఆమేన్.”]
296 పర్పథమంగా నిరామ్ణాతమ్కమైన సంఘము ఎకక్డ నుండి వచిచ్నదో నాకు
చెపుప్, రోమన్ కథోలిక్ సంఘము! పర్కటన ఇలాచెపుప్టలేదా, పర్కటనపుసత్కం 17
లో “ఆమె వేశయ్యని, ఆమె కుమారెత్లు వేశయ్లని” చెపుప్టలేదా అది నాకు చెపుప్.
ఆమెతో సంసథ్గా చేరిన అదే విషయం “వేశయ్లు.” “వారు హేయమును, తమ
జారతవ్ముయొకక్ అపవితర్తను ఆబోధ కొరకు తీసికొనిరి.” “మానవులయొకక్
ఆజఞ్లనుబోధగావారుబోధించారు.” గమనించండి.
297 డు! అతడు జయించుటకు బయలు వెడలెను, గమనించండి. అతనికి
కిరీటము లేదు. ఇకక్డ నేను తెలల్ని గుఱఱ్ము మీద సావ్రీచేయు వానిని రిచ్
మాటాల్డుతునాన్ను. గమనిసుత్నాన్రా? “ఒక విలుల్, అటుతరువాతఅతనికి కిరీటం
ఇవవ్బడినది,” అవునా? ఆరంభంలో అతనికి కిరీటం లేదు, అయితే కిరీటము
ఇవవ్బడినది. గమనించు, తరువాత అతనికి కిరీటము ఇవవ్బడినది. అవును.

డు వందల సంవతస్రాలు తరువాత నైసియా ఆలోచన సభలో ఇవవ్బడెను.
అతడు అది పారంభించినపుడు నీకొలాయితు ఆతమ్ పర్జల మధయ్ ఒక సంసథ్ను
పొందించినది. అది ఆలాగే, ఆలాగేయుండిపోయి “ఒక మాట”యై అటు

తరువాత “బోధగా”మారెను.
298 తిరిగి సంఘముతో కీసుత్ మాటాల్డుచునాన్డు, “ఈ నికొలాయితు కియలు
నీవు దేవ్షిసుత్నాన్వు గనుక నేను డా దేవ్షించుచునాన్ను” అని అంటాను.
జయించుటకు పర్యతిన్ంచుట పరిశుదాధ్తమ్ను తీసికొని, ఒకే ఒక పరిశుదధ్
మనుషుయ్నిమీద;అతడుఅనిన్పాపములుకష్మించగలడు.పర్తీది.
299 అకక్డ, ఇపుప్డే అది చదివియునాన్ము, పౌలు అది చెపాప్డు, ఆ
వసుత్వు కడవరి దినాలలో రుచ్ండును. చివరి దినముల వరకు అతడు
బయలుపరచబడడు. “ఆ తరువాత ఆయనదానిని అనుమతించి దేవునియొకక్
ఆతమ్ను అకక్డ నుండి తీసివేయును, మరియు తరువాత ఆయనకు ఆయన
బయలుపరుచుకొనును.”
300 ఈ రోజు అతడు తెలల్ని గుఱఱ్ముముసుగులో ఉనాన్డు. కొదిద్ నిమిషాలలో
గమనించు. ఏ విధముగా ఆ తెలల్ని గుఱఱ్ం నుండి మారునది. అతడు తెలల్ని
గుఱఱ్ముగా మారుట మాతర్మే కాదు గాని అనేకమైన తలలు కొముమ్లుగల
మృగముగా మారుతుంది. శారా? శారా? తెలల్ని గుఱఱ్ము, ఇపుప్డతడు
మోసగాడు, మరియు ఆ కారణము చేత, పర్జలు ఈ సమయమంతటితో
గురిత్ంపలేకునాన్రు. వారుదానిని తలంచిరి, అయితే, ఇపుప్డది ఉనన్ది. లేఖనము
వలనఅదిబయలప్రచబడనైయునన్ది. గమనించుడి.
301 ఒక నీకొలాయితు, శారా, అంతయ్కీసుత్ చివరకు మానవునిలో
అవతారమెతెత్ను. అటు తరువాత కిరీటధారియైయాయ్డు. సంఘములో
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నీకొలాయితు ఆతమ్గా ఆరంభమైనపుడు, అతడొక ఆతమ్. ఆతమ్కు కిరీటమును
తొడగలేవు. అయితే డు వందల సంవతస్రముల తరావ్త అతడు పోపు
అయాయ్డు. అపుప్డు అతనిని కిరీటధారినిగా చేశారు. అతనికి కిరీటము లేదు,
పారంభంలో, తరువాత అతనికి కిరీటమిచాచ్రు. శారా, ఆ ఆతమ్ మానవుడు
ఆయన తరువాత, శారా అతడు నరుడయాయ్డు. నీకొలాయితు బోధ
మానవుడుగా మారాడు తరువాత అతనికి కిరీటము ధరింపజేశారు. వారది
చేయలేకపోయారుఎందుకనగాఅతడుకేవలంబోధమాతర్మే.
302 మహిమ కలుగ్ను గాక! గమనించండి! మనము కలిగ్యునన్ ఈ పరిశుదాధ్తమ్
మనకొరకుశరీరధారియయాయ్డు. ఇపుప్డుమనమధయ్నునన్ ఒకరు, పరిశుదాధ్తమ్
పముననునన్ ఒకరు మన కొరకు శరీరధారియయాయ్డు, యేసుకీసుత్ అను

వయ్కిత్లో. రాజుల రాజుగా ఆయనను కిరీటదారునిగా చేసాత్ము. అవునది నిజం,
శారా?

303 ఇపుప్డు, జఞ్పిత్ంచుకోండి, కీసుత్ సింహాసనముపైకివచుచ్నపప్టికి, అంతయ్కీసుత్
సింహాసనముపైకివచుచ్ను, దా. కీసుత్ మినివదిలినఅదేసమయములో,

దా డా మిని వదలెను, ఆ సమయంలో పరిశుదాధ్తమ్ తిరిగి వచాచ్డు.
అంతయ్కీసుత్ తిరిగివచాచ్డు.
304 ఇకక్డ యోహాను చెపిప్నది మీకు తెలుసా, “చినన్ పిలల్లారా, మీకు
తెలియకుండుట నాకిషట్ము లేదు. అంతయ్కీసుత్ను రిచ్, అదెపుప్డో వచిచ్
అవిధేయులైన వారి మధయ్ పనిచేసుత్ంది.” అపుప్డు అంతయ్కీసుత్గా ఉనాన్డు, ఒక
సంసథ్నుసాథ్పించుటకునీకొలాయితుఆతమ్గాఉనాన్డు.
305 నేనది దేవ్షించుటలో ఎటువంటి ఆశచ్రయ్ం లేదు, శారా? శారా?
అకక్డే మీరునాన్రు. అది నేను కాదు. ఇకక్డ ఒకటియునన్ది. అది విషయం అది
బయటకు వచిచ్నది. మీరు సుత్నాన్రా? [సభ “ఆమేన్,” అని చెపెప్ను—
సంపా.] దాని చుటుట్ పర్కక్ల నేను సుత్నాన్ను. ఇపప్టి వరకు దానిని
డలేకునాన్ను. ఇపుప్డు అది నాకు తెలుసు. దేవుడు దేవ్షించిన నికొలాయితు

ఆతమ్ అకక్డేయునన్ది.
306 ఇపుప్డు, ఆ ఆతమ్ అవతారమెతిత్నది. వారుదానికి కిరీటం పెటాట్రు. మరియు
ఇదిఇకక్డేఉనన్ది.దానితోవారేమిచేయుదురనిబైబిలుగర్ంథముచెపిప్నదోఅదే
వారుచేశారు. అది ఖచిచ్తం. ఓ, మై. అవతారమెతుత్ట. అతడుమానవుడయాయ్డు.
వారతనినికిరీటధారునిగాచేశారు.
307 చదువు. గమనించు లేక చదువు, సంఘ రాజయ్మును అతడెటుల్ తీసుకునేది
అనునదిదానియేలుచెపిప్నది చదువు.మీరుచదవాలని ఉందా? [సభ “ఆమేన్,”
అనిచెపెప్ను—సంపా.] అదిచేయుటకుమనకుసమయముంది,మనకులేదా?
[“ఆమేన్.”] సరే, వినండి. తిరిగి, దానియేలుకు వెళాద్ము. ఒకక్ కష్ణం మనం
చదువుదాం. బహుశాపదిహేను, ఇరవై నిముషాలు కంటే ఉండము. లేకముపెప్
లేకఅంతసరేనా? [“ఆమేన్.”]
308 దానియేలుతీదాద్ం. 11వ అధాయ్యం 21వ వచనం తీదాద్ం. ఇకక్డదానియేలు,
ఏవిధంగాఇతడుతీసికొనబోతునాన్డు,దానియేలుమాటాల్డుతునాన్డు.
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అతనికి బదులుగా నీచుడగు ఒకడు వచుచ్ను (రోము-
మాటాల్డుతుంది), అతనికి రాజయ్ ఘనత నియయ్రు గాని (ఇపుప్డు
గమనించు) నెమమ్ది కాలమందు అతడు వచిచ్…యిచచ్కపు మాటల
చేతరాజయ్మునుఆవరించును.

309 ఖచిచ్తంగా అదే జరిగినది. ఈ అంతయ్ కీసుత్ చేయునని దానియేలు చెపిప్నది
అదే. జనుల సాథ్నమునకు వారు సరిపోవును. అవును, సంఘాలకు ఈ దినము
వారి యొకక్ రుచికొరకు సరిపోవును. ఎందుకనగా ఈ సంఘకాలంలో
వారికి వాకయ్ము, కీసుత్ అవసరం లేదు. అయితే వారికి సంఘము కావాలి.
మొదటి విషయం నీవు కైసత్వుడవైతే వారు నినున్ అడగరు. “ఏ సంఘానికి నీవు
సంబంధించినవాడవని?ఏసంఘం?” అనిఅడుగుతారు. కీసుత్,వాకయ్మువారికి
అవసరం లేదు. నీవువెళిళ్, వాకాయ్నిన్ రిచ్ వారికి చెపుప్, ఏలాగుసరిచేయబడాలో
చెపుప్ అది వారికి అవసరం లేదు. వారు కోరిన రీతిగా జీవించుటవారికి కావాలి.
మరింకా సంఘానికి సంబంధించి ఉండాలి మరియు వారి సాకష్ ము వారికి
కావాలి. శారా? శారా? కాబటిట్ వారు కోరుకునన్టుల్గా అను లంగా
యుండును. (వారిని తృపిత్పరచువానిగా ఉండును). జఞ్పిత్ంచుకోండి, అతడు
చివరకు బైబిల్ గర్ంథములో “ఆమె” అని పిలువబడును. ఆమె వేశయ్ మరియు
ఆమెకు కుమారెత్లు కలరు. పర్జలకు ఏం కావాలో ఆ రోజు బిలుల్కు ఆమె సరిగాగ్
సరిపోతుంది.అకక్డఆమెఉంది.
310 దేవుడు అది వాగాద్నం చేశాడు, వాకయ్మును తృణీకరించినపుడు అపుప్డు
వారి కోరికలపై వారు తిరిగారు. థెసస్లోనీకయులు మరలా చదువుదాం. ఒక
నిముషముమీరుగమనించవలెననికోరుచునాన్ను.ఓ, సరే,కొంచెంసేపటికితం
మనంచదివాం.రెండవథెసస్లోనీకయులకు2:9-11అదియీలాగుచెపుప్చునన్ది.
“వారు సతయ్మునుతోసివేయుదురు, భర్షట్మనసుస్ వారికి వచుచ్ను, అబదధ్మును
నముమ్నటుల్మోసపోయిశికాష్విధిపొందుటకుపోయెదరు.”ఇపుడుఅదే—అదే
పరిశుదాధ్తమ్ చెపిప్నది.
311 ఇపుడు, సంఘముయొకక్ కోరిక ఈ రోజు అదే కదా? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపిప్నది—సంపా.] ఇది చేయి, అది చేయి లేక మరొకటి చేయి అది పర్జలకు
నీవు చెపిప్నయెడల వెంటనే వారు చెపాత్రు, వారు మెథడిసుట్, పెసిబ్టేరియన్ లేక
మరేదోఅంటారు. “నీతో కలసి వచుచ్టకువారుఇషట్పడరు.” శారా, ఖచిఛ్తం.
వారికదికావాలి.
312 మరియు దేవుడు చెపాప్డు, “వారికి అది కావాలంటే, వారు దానిపర్కారము
ఉండనిముమ్. అది సతయ్మని నముమ్నటుల్, నేను వాసత్వంగా వారిని చేశాను.
’ఎందుకనగా సతయ్మును రిచ్ భర్షట్మనసుస్ నేను వారికిచాచ్ను”. ఇకక్డ
బైబిల్ ఏమి చెపుత్ందో డు. ఇంకా, “యనేన్, యంబే అను వారు మోషేను
ఎదిరించినటుల్ వీరును సతయ్మును రిచ్ చెడిన మనసుస్ గలవారై మరియు
వారు మన దేవుని కృపను తమ దురాశలకు వాడుకుంటారు, పర్భువైన దేవుని
నిరాకరిసాత్రు.”
313 ఇపుడుఅదెకక్డునన్దిమీరు శారా; కథోలికులోల్మాతర్మేకాదు, అయితే
పొటెసాట్ంటోల్ డా. అది అంతా. అది సరవ్ పర్పంచము నిరామ్ణాతమ్కమైనది.
అది ఆ తెలల్ని గుఱఱ్ం మీద సావ్రీ చేయువాడు. ఒక—ఒక—ఒక [తెలల్ని]
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నీతియను సంఘముగా ఉనాన్డు. శారా, అయితే అది అంతయ్ కీసుత్. అది ఆ
విధముగానే అగుపించవలసియునన్ది. ఒక గుఱఱ్ం మీద, చివరకు కీసుత్ గుఱఱ్ం
మీద వచుచ్చునన్టుట్గా. ఔనా? ఓ! వయ్తిరేకం, ఏరప్రచుకునన్వారిని మోసము
చేయునంతగాఎంతోసమీపము.అతడికక్డునాన్డు.అతడుఅంతయ్కీసుత్.
314 అతడుమొదటి సంఘకాలములోనేసావ్రీ చేయుటకుపారంభించాడు. పర్తి
కాలములోనుసావ్రీ చేయుటకుపారంభించాడు. ఇపుడు అతనిన్ గమనించండి.
మీరంటారు “వెనుక వెనుక అపొసత్లులు’ కాలంలోనా”. అకక్డ, అతడు
“నీకోలాయితు”గాపిలువబడాడ్డు. తరువాత, తరువాతసంఘకాలంలోతరువాత
అతడు “సిదాధ్ంతమయాయ్డు,” సంఘములో, మొదటిగా అతడొక “మాట” గా
యుండితరువాతఅది“సిదాధ్ంతము”గామారినది.అతడుమారాడు.
315 వినోదాలు ఆచరించు పర్జలు, చకక్ని వసత్ములు ధరించువారు, గొపప్
విదాయ్వంతులు, కీరిత్ ఘనతలు కోరువారు. సంఘములో అది కొనసాగించుటకు
ఇషట్పడరు. లేదు. “పరిశుదాధ్తమ్ను రిచ్నదంతా వారికి అవసరం లేదు.
సంఘముగా ఉంటే చాలు. మరియు, రోమ్ లోని నైసీయా సభ గుండా మనం
వెళాద్ంఅనిఅంటారు.” తరువాతవారుఅకక్డకువచిచ్నపుడు,వారుసంఘమును
తీసికొని, అనయ్తవ్మును తీసికొని, రోమన్ కథోలిక్ ను తీసుకొని…లేక అనుయ్ల
అలవాటుల్ తీసికొని, అనయ్ రోమ్ నుండి, కొనిన్ ఢాచారాలు తీసికొనాన్రు.
మరియు—అసాత్రిశి “ఆకాశపురాణి” తీసికొని తలిల్యైనమరియగామారాచ్రు.
చనిపోయినవారిలోనుండి విజాఞ్పన చేయువారిని తయారుచేశారు. మరియు
గుండర్ని పలుచని రొటెట్ను తీసుకొని, దానిని మరింత గుండర్ముగా చేసి, దానిని
కీసుత్ శరీరమనిపిలిచారు. “ఎందుకనగాఅదిఆకాశపుతలిల్కిపోలిక” ఒక కథోలిక్
వెళుత్నపుప్డు అతనికతనే దాటి వెళాత్డు, ఎందుకనగా అకక్డ వెలుగుచునన్
దీపములుయాజకునియొకక్ శకిత్ వలన అకక్డునన్ పలుచని రొటెట్లు దేవునిగా
భావించును. లోకంలో అదేమిలేదు. గానీ అది కేవలం విశదముగానునన్
అనయ్తవ్ముమాతర్మే శారా?అదినిజం
316 వెంటనే నాకరథ్ం కాలేదు, సరే, అవును. నాకరథ్మైంది. అవునండి. దేవుని
కృపదావ్రాఅదినాకుఅరథ్మైంది. నిజం.
317 ఇపుప్డు గమనించు ఓ, మై. వారెటుల్ దానిని చేయగలరు? శారా?
మరియువారికోరెక్లనువారిచాచ్రు.లేదు.అదినిజము.అదివారుచేయనవసరం
లేదు. లేదండి. నీవు అది చేయనవసరం లేదంటె, నీవది బలవంతంగా
చేయనవసరం లేదు. దేవుడు జీవించేమారగ్ములో, ఆరాధన,మొదలగువాటితో
నీవు సమ గ డదనుకుంటే, నీవు అది చేయనవసరం లేదు. అది ఎవ
చేయాలనిదేవుడుకోరడు.
318 ఒక విషయంనీకుచెపప్నివువ్, జగతుత్కుపునాదివేయబడకముందేగొఱెఱ్పిలల్
యొకక్ జీవగర్ంథముందు నీ పేరు పెటట్బడినటెల్తే, అది చేయుటకు నీవెంతో
సంతోషిసాత్వు.అదిచేయుటకుఒకక్నిముషముఆగవు.
319 ఇకక్డ డు. “నేను భకిత్గలవాడను గనుక నాకు అరథ్మగునని
అనుకొనుచునాన్ను”అనిచెపాత్వు.సరే.అదిసతయ్ంకావచుచ్.
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320 డు,పర్భువైనయేసుదినాలలోఆయాజకులుభకిత్గలవారుకారనిఎవరు
చెపప్గలరు? అరణయ్ యాతర్లో ఇశాయేలీయులు భకిత్గలవారు కారని ఎవరు
చెపప్గలరు?చివరకువారు…

“అనేకసారుల్దేవుడుననున్దీవించాడు!”
321 అవును. వారికి డా. వారి జీవనోపాధికోసంవారు పనిచేయలేదు డా.
ఆకాశము నుండి ఆయన వారిని పోషించాడు. యేసు చెపాప్డు, “వారు పర్తి
యొకక్రునశించారు.”
322 “మా పితరులు” వారడిగారు, “నలభై సంవతస్రాలు అరణయ్ములో మనాన్ను
తినాన్రు.”
323 యేసు చెపాప్డు “వారిలో పర్తియొకక్రు చనిపోయారు. నిరంతరముగా
వేరై పోయారు.” అవునా? ఆయన చెపాప్డు, “పరలోకము నుండి దేవుని
యొదద్నుండి దిగివచిచ్న జీవాహారమును నేనే. ఈ ఆహారము తినువాడు,
అతడెనన్డుచనిపోడు.” శారా?జీవవృకష్ముఆయనే.
324 ఎపుప్డు, ఏ విధముగా యేసు వచుచ్నని గమనించండి. అకక్డు వచిచ్న,
ఆ యాజకులు, చాలా భకిత్గలవారు. అబాబ్య్! వారు మంచివారు కాదని
ఎవరు చెపప్లేరు. మై! ఆ ధరమ్శాసత్ము యొకక్ బాటలో వారు నడుచుచు,
సంఘముఏం చెపిప్ందో, అది వారు చేశారు. వారు చేయకపోతే, వారురాళళ్తో
కొటట్బడతారు. కాబటిట్ ఆయన బయటకు నడిచి…యేసు, వారిని ఏమని
పిలిచాడో తెలుసా?యోహానువారిని పిలిచాడు “గడిడ్లోని సరప్ములారా! మీరు
సంసథ్కు సంబంధించిన వారనుకుంటునాన్రా, దేవునితో ఎటువంటి సంబంధం
మీకునన్దా.” యేసు అనాన్డు “మీరు మీ తండియైన అపవాది సంబంధులు,”
అనాన్డు, “పర్తిసారి దేవుడు పర్వకత్ను పంపునపుప్డెలల్ ఏమి జరుగుతుంది?మీరు
అతనిపై రాళుళ్ వేసి, సమాధిలో పెడుతునాన్రు. ఇపుప్డు మీరకక్డకు వెళిళ్ అతని
సమాధినిఅలంకరిసుత్నాన్రు.”
325 కథోలిక్ సంఘము చేసినది అదే పని కాదా? జోన్ ఆఫ్ ఆర్క్, సెయింట్
పేటిక్, వారిలో మిగతా వారిని డు. వారిని లోపల పెటిట్న వారు వారే. అటు
తరువాత జోన్ ఆఫ్ ఆర్క్ శరీరమును తర్వివ్ పైకి తీసి నదిలో పడవేశారు
రెండువందలసంవతస్రాలతరువాత.మంతర్గతెత్అనికాలిచ్చంపారు.
326 “మీరు మీ తండియైన అపవాది సంబంధులు. మరియు అతని కారయ్ములు
చేయుచునాన్రు.” అది ఖచిచ్తం. ఇది పర్పంచమంతటికి వెళుత్ంది. అవును? సరే.
అదియేసుచెపిప్నది.
327 ఆ తెలల్ని గుఱఱ్ము చాలా చకక్గా ఉనన్దని, బాగునన్ది మీరు
అనుకుంటునాన్రా. అయితే మీరేమి సీవ్కరించారో అది డండి. అది
సావ్రీచేయునదిఖచిచ్తంగాఅదే. ఇపుప్డు, అయితేఅదివారికికావలెననిఆయన
చెపుప్చునాన్డు,కాబటిట్బలమైనమోసమునకుఅపప్జెపుప్ను.
328 జఞ్పిత్ంచుకోండి, పర్కటన 17లోని ఈ వేశయ్, ఆమె మరమ్ము, “ఇది మరమ్మగు
బబులోను, వేశయ్లకు తలిల్.” యోహాను అదుభ్తపడుచునాన్డు. ఈ మనుషుయ్ని
వలె…మనంఇకక్డకువచిచ్అతనినికనిపెడదాం.ఇకక్డఈగుఱాఱ్నిన్గమనిదాద్ం.
డండి, అయితే మీరది గమనిసేత్ అకక్డ సంభవించినదేమనగా “అతడు
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ఆమెను చి బహుగా ఆశచ్రయ్పడాడ్డు.” అయితే మరమ్మేదనగా “కీసుత్ యొకక్
హతసాకుష్ల యొకక్ రకత్ము ఆమె తాగినది,” ఊదా రంగుతోను, బంగారము
తోను అలంకరించబడిన అందమైన సంఘము అకక్డ ఉండెను. “ఆమెయొకక్
వయ్భిచారసంబంధమైనఅపవితాతమ్తో డినఒకపాతర్ఆమెచేతిలోఉనన్ది.”
329 జారతవ్మనగా ఏమిటి? అది అవినీతి కారయ్ము. ఆమె ఇచుచ్చునన్
సిదాధ్ంతమదే.దేవునియొకక్వాకయ్మునుతీసికొని,దానినిని పయోగముచేసి,
“ధనుయ్రాలగు మరియ,” అను కొనిన్టి దావ్రా నిరుపయోగం చేసి వదిలిపెటుట్ట.
“ రాజులుఆమెతోవయ్భిచరించారు.”

“మంచిది,” “అదికథోలిక్సంఘము”అనిమీరుచెపాత్రా?
330 అయితేఆమె“వేశయ్లకుతలిల్,” శారా.ఆమెఅదే.అకక్డనీవునాన్వు.
331 ఏంజరిగినది?ఒకసంసక్రత్ చనిపోయినపుడుమరియుఅతనివరత్మానము
చనిపోయినపుడు మీరు…మీరు దానిని నిరామ్ణాతమ్కము చేశారు. మరియు
“రికీక్ల” గుంపును అకక్డయుంచారు. మీ ఇషట్మొచిచ్నటుల్ జీవించుటకు
వాకయ్ముతో నిలబడరు. వాకయ్ముతో ముందుకు వెళుళ్టకు బదులు “ఇది అదే
యని”అకక్డవారునిలబడతారు.ఊహు!నీవదిచేయరాదు.

ఆయనఅది. శారా,అకక్డఆయన!
332 గమనించు.అదొకవిషయం.ముగించకముందు,ఇంకారెండుకారయ్ములు
తాకుదాం.
333 వాడు దానియేలు యొకక్ పర్జలను నాశనం చేసిన అధిపతి. మీరు అది
నముమ్తునాన్రా? కొదిద్ నిమిషములుమీరునాతోయుండి సహకరించినయెడల
నేను ఇది చేయబోతునాన్ను. నేను—నేను ఎంత తవ్రగా చేయవలెనో అంత
తవ్రగా చేసాత్ను. అయితే, నేనది ఖచిచ్తంగా చేయవలెను. ’కారణం నేను…
నేనికక్డ నిలబడియుండుటఎంత నిశచ్యమోఅంత నిశచ్యముగాపరిశుదాధ్తమ్
అదినాకుఇచుచ్ను. శారా? శారా?
334 ఇపుప్డు డు, ఒకక్ నిముషం. తిరిగి దానియేలుకు వెళిళ్ తీదాద్ం. నేనొకటి
మీకు చదవాలనికోరుతునాన్ను, మీరు తిపప్కపోయినాపరవాలేదు. దానియేలు
9,దానియేలు9నేనుచదవాలనిఆశిసుత్నాన్ను.దానియేలు9, 26, 27 వచనాలు
నేను చదువుతాను. మరియు గమనించండి, దానియేలు పర్జలను నాశనము
చేయునదిఅతడైనటల్యితేఅతడేమిచేయబోతునాన్డో

ఈ అరువది రెండు వారములు జరిగిన పిమమ్ట ఏమియు లేకుండ
అభిషకుత్డుని మ్లముచేయబడును…

335 శారా, డెబబ్ది వారములలోనుండి అరవది రెండువారములలోఆయన
ని మ్లముచేయబడును.

…తన కొరకు: వచుచ్నటిట్ రాజు యొకక్ పర్జలు పవితర్
పటట్ణమును (అది ఇకక్డ ఆచారాయ్ధిపతయ్ము) పరిశుదధ్ ఆలయమును
నశింపజేయుదురు, వారి అంతము హఠాతుత్గా వచుచ్ను (అది
వచుచ్ను). మరియుయుదధ్కాలాంతము వరకు నాశనము జరుగునని
నిరణ్యించబడెను.
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336 పర్జలైన మిముమ్లను నేనొకటి అడగాలనుకుంటునాన్ను. మి మీద కీసుత్
కొటిట్వేయబడిన తరువాత, ఆయన యొకక్ డునన్ర సంవతస్ర పరిచరయ్
కాలంలో, దేవాలయమును ఏది నాశనం చేసింది? ఎవరు దానిని నాశనం
చేశారు? రోమ్. నిశచ్యం. కాన్ సాట్న్ టైన్ లేక…కాదు. ననున్ కష్మించండి.
టైటస్, రోమా సైనాయ్ధిపతి. అధిపతిని అతడు ని మ్లము చేశాడు. ఇపుప్డు
గమనించుడి.

వీరినిగమనించుడి.అతడుఈగోడవరకువచిచ్యునాన్డు.
337 యేసు జనిమ్ంచినపుడు పరలోకమందునన్ ఎఱఱ్ని మహా ఘటసరప్ము అది
శిశువునుకనగానేమింగవలెననిఆసీత్యెదుటనిలబడియునన్ది. అవునా? [సభ
“ఆమేన్,” అని చెపిప్రి—సంపా.] అది జనిమ్ంచగానే, శిశువునుమింగివేయుటకు
పర్యతిన్ంచినది ఎవరు అది? [“రోమ్.”] రోమ్, శారా? అకక్డ ఎఱఱ్ని ఘట
సరప్మునన్ది. ఇకక్డ మీ అధిపతి ఉనాన్డు. ఇకక్డ మీ మృగము ఉనాన్డు.
శారా? వారకక్డ ఉనాన్రు. వారిలో పర్తియొకక్రు, ఒకే విధముగా, శారా,

“శిశువును మింగివేయుటకు.” దేవుడు ఆ శిశువును పరలోకమునకు తీసికొని
వెళిళ్ ఆయన సింహాసనముపై రుచ్ండబెటాట్డు. నిరణ్యకాలము వచుచ్ వరకు
కీసుత్అకక్డఉనాన్డు. శారా?ఇపుప్డుఅతడేమిచేయునోగమనించండి.
338 ఇపుప్డు, ఓ, ఇకక్డ నేను ఒకరితో మాటాల్డుతునాన్ను, దీనిని రిచ్ ఈ
రోజు సహోదరుడురాబన్ సన్, లేక ఇంకొకరితో నేనుమాటాల్డుతునన్ది; ఇకక్డ
దీనిని గురించి కాదు, అయితే ఆలాటి విషయమే. దానిని రిచ్, కొంచెం
కాలం కితం ఇకక్డ నేను బోధించాను. ఈ దర్వయ్ సంబంధమైన దాని మీద
ఈ సంయుకత్ రాషాలకు ఏం సంభవిసుత్ందని. శారా. సరే. ఇపప్టి నుండి
నలభై సంవతస్రముల వరకు చెలిల్ంచవలసిన అపుప్లపై పనున్లు ఇపప్డు మనం
చెలిల్సుత్నాన్ము. అంతవరకుమనమువెనుకబడియునాన్ము.వాషింగటన్నుండి
వచుచ్ కవ్యర్ లేక లైఫ్ లైన్ ఎపుప్డైనా మీరు వినాన్రా? ఎందుకని మనం
సం రిత్గామునిగిపోయియునాన్ము.అదిఅంతే.
339 కారణమేంటి? బంగారమంతాదాచిపెటట్బడినది. దులయొదద్ బాండు
పతాలునన్వి. అది రోమ్యొదద్కు పోవును. ఇపుప్డు గమనించు, పెదద్ వాయ్పార
సంసథ్లు ఎవరియొదద్నునన్వో మనకు తెలుసు, అయితే రోమ్ పర్పంచములోని
సంపదలో అధిక భాగము కలిగ్యునన్ది. మిగతాది దుల యొదద్నునన్ది.
ఇపుప్డు దీనిని గమనించండి. ఇది వినుడి. ఏ విధంగా పరిశుదాధ్తమ్ నాకై దీనిని
బయటకుతెచెచ్నోవినుడి.

అతడు ఒక వారమునకు అనేకులకు నిబంధనను సిథ్రపరచును;
(ఇపుప్డు గమనించుడి) అరధ్వారమునకు బలిని నైవేదయ్మును
నిలిపివేయును,…హేయమైనది నిలుచు వరకు నాశనము
చేయువాడువచుచ్నునాశనముచేయువానికిరావలెననినిరణ్యించిన
నాశనముముగించువరకుఈలాగునజరుగును.

340 గమనించు! ఓ! ఎటువంటి బుదిధ్ కుశలత కలిగ్న కారయ్ము అతడు చేశాడు.
ఇకక్డే అతడునాన్డు. మన పఠనమును మనము తీసికొని అతడు రోమ్ అని
తెలుసుకునాన్ము. మనము, అతడు తెలల్ని గుఱఱ్ము మీద సావ్రీచేయువాడని
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మనముతెలుసుకునాన్ము.మనము,ఒకసిదాధ్ంతముగాఅతడువెళిళ్యుండెనని
మనము తెలుసుకునాన్ము. అటు తరువాత అనయ్ రోమ్ ఏమైయుండెను? అది
పోప్రోమ్గామారచ్బడికిరీటముపొందుకునన్ది.
341 ఇపుప్డు గమనించు, “అంతయ్కాలములో”, కీసుత్ బోధించిన
ఆరంభకాలములో కాదు, గానీ “అంతయ్కాలములో,” వారము యొకక్ చివర
భాగమున.అకక్డేమనందానియేలుడెబబ్దివారములుతీసుకునాన్ము.మరియు
కీసుత్ డునన్ర సంవతస్రాలు పర్వచించాడు. ఇంకా డునన్ర సంవతస్రము
నిరణ్యింపబడియునన్వి. అవునా? [సభ “ఆమేన్,” అని చెపిప్నది—సంపా.] ఆ
సమయములోఈఅధిపతిదానియేలుపర్జలతో, అనగా దులతో నిబంధన
చేయును.

ఇపుప్డుపెండిల్కుమారెత్ఎతత్బడినతరువాతజరుగును.ఆమెఅది డదు.
342 గమనించండి. దానియేలు యొకక్ చివరి అరథ్వార భాగమున, పర్జలు
నిబంధన చేసాత్రు. ఈ అధిపతి రోమ్తో నిబంధన చేయును. వారితో నిబంధన
చేయును. నిసస్ందేహముగా ఆరిథ్క సంపద కొరకు, ఎందుకనగా కథోలికుక్లు,

దులుపర్పంచసంపదనుకలిగ్యుంటారు.
343 నేను వాటికన్ లో ఉంటిని. నేనుముకోక్ణపు కిరీటము శాను. పోపుతో
సమాలోచన చేయవలసియుండెను. బుధవారం మధాయ్హన్ం డు గంటలకు
బారన్వాన్జోంబెర్గ్ ఏరాప్టుల్ చేశాడు.
344 వారు, ననున్ రాజునొదద్కు తీసికొని వెళిళ్నపుడు, నా టౌజర్యొకక్ మడత
అంచును తీసి వేశారు. అంతే వెనుకకు తిరుగకుండ అతని యొదద్ నుండి
వెళళ్మనాన్రు, అంతే.

అయితేనేనడిగాను, “ఇతనిఎదుటనేనేమిచేయాలి?”అని.
345 చెపాప్రు, “సరే, నీవు వెళిళ్, ఒక మోకాలు మీదన మోకరించి అతని వేలిని
ముదుద్పెటుట్కో.”
346 నేను చెపాప్ను, “అది జరగదు. అది జరగదు. లేదండి” నేను చెపాప్ను,
“ఎవరైనను సహోదరుడుగా ఉండకోరిన యెడల, వారెవరైనను సరే, వారిని
నేను సహోదరుడాఅని పిలుసాత్ను. ఎవరైనను రెవరెండుఅని పిలుచుకొనుటకు
ఆశించినయెడల, అతని ఆ విధముగా పిలుసాత్ను. అయితే, మనుషుయ్ని
ఆరాధించుట, అదంతా యేసుకీసుత్కే చెందుతుంది” అవునా. కాదు, కాదండి.
ఆలాగుమనుషుయ్ని చేతిని,ముదుద్పెటుట్కొనుటకాదు. ఏమాతర్ముకాదు. కనుక
నేనదిచేయలేదు.
347 అయితే,నేనువాటికన్అంతావెళళ్వలసియుండెనుఎందుకని?నీవుదానిని
రు బిలియనుల్ బిలియనల్తో కొనలేవు. సరే నీవు…మరి ఆలోచన చేయ్,

“లోకము యొకక్ సంపద” బైబిలు చెపుత్ంది “ఆమె యొదద్ ఉనన్ది.” ఓ! గొపప్
సథ్లాలను రిచ్ఆలోచించుబిలియన్రెటుల్…
348 ఎందుకు రషాయ్లో క య్నిజం పుటిట్నది? అనేకమంది పర్సంగీకులు
క య్నిజంను రిచ్ కేకలు వేసుత్ంటే, అది నా కడుపులో తిపిప్నటల్యితే,
వారెందుకు అరుసుత్నాన్రో డా వారికి తెలియదు. అవును. క య్నిజం
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ఏమి లేదు. భకుత్ల రకత్ము నిమితత్మై మి పైన పగ తీరుచ్కొను దేవుని చేతిలో
సాధనము.అవునదివాసత్వం.
349 మరియు సంఘము కొనిపోబడిన తరువాత రోమ్ మరియు దులు
ఒకరితో ఒకరు నిబంధన చేసికుంటారు. పరిశుదుధ్లతో వారు ఆ విధముగా
నిబంధన చేసికుంటారని బైబిలు గర్ంథముచెపుప్చునన్ది. ఇపుప్డు గమనించుడి.
వారు ఆ విధముగా (ఎందువలన) ఈ దేశము దివాలు తీయబోతుంది. మిగతా
పర్పంచముయొకక్ బంగారపు ధర లిపోతుంది. మీకు తెలుసాఅది. మనము
ఇపప్టినుండి నలభై సంవతస్రముల పనున్లు బిలుల్లు వ లు చేసినయెడల
మనమెకక్డయునాన్ము?
350 ఒక విషయం జరుగగలదు. అదేదనగా దర్వయ్మును తీసికొని పతర్ములు
చెలిల్ంచవచుచ్ను. మనమది చేయుటకు వీలుపడదు. వాల్ సీట్ట్ వాటిని సవ్ంతం
చేసికునన్ది.మరియువాల్సీట్ట్ దులఆధీనంలోనునన్ది.మిగతాదివాటికన్
లో ఉనన్ది. మిగతాది దుల యొదద్ వాల్ సీట్టోల్ ఉనన్ది. పర్పంచం యొకక్
వాయ్పారంతోఉనన్ది.మనంఆవిధంగాచేయలేము.
351 వారది చేయగలిగ్తే, మీరనుకుంటునాన్రా…ఈ యొకక్ విసీక్ వాయ్పారులు,
ఆ యొకక్ పొగాకు వాయ్పారులు, మరియు వారు ఒక సంవతస్రమునకు కోటల్
కొలది కోటల్ కొలది డాలరుల్ అసభయ్మైన చితర్ములు తీయుట దావ్రా ఆదాయపు
పనున్ను ఎగవేసాత్రు. అకక్డకు ఆరిజోనాకు వెళిళ్పోయి లకష్ల కొలది ఎకరాలు
కొంటారు. పెదద్ బావులను తర్వువ్తారు ఏభై వేల డాలరుల్కు. వారి ఆదాయపు
పనున్లో సరిచేసాత్రు. నీవు, నీది చెలిల్ంచకపోతే వారు నినున్ ఖైదీలో పెడతారు.
అయితే వారు అది ఆదాయపు పనున్ను చెలిల్ంపక తర్వివ్న బావులను పేలిచ్వేసి
బులోడ్జర్స్ తో సివేసాత్రు. మరియు వారేమి చేసాత్రు? వారు సంపాదించిన
డబుబ్తో గృహనిరామ్ణ పనులు అకక్డ పెడతారు. ఒక పెటుట్బడి పెడతారు. గృహ
నిరామ్ణాలు, పర్ణాళికలు పెటిట్ మిలియనల్ డాలరల్కు వాటిని అముమ్తారు. వారు
కరెనీస్మారుచ్టకురాజీపడతారనిమీరుఅనుకుంటునాన్రా?
352 ఇకక్డునన్ ఈ చినన్ వయ్కిత్…అతని పేరు? కాసోట్ చేశాడు. అతడు ఎనన్
చేయని తెలివైన కారయ్ము చేశాడు. అటు తరువాత దర్వయ్ము చెలిల్ంచి పతర్ములు
తీసికొనివాటినినాశనముచేశాడు.
353 గమనించు. అయితే మనమది చేయలేము. వీరు దానిని అనుమతించరు,
పర్పంచములోనిధనికులైనవరత్కులుదానినితటుట్కుంటారు.
354 ఒకటి మాతర్ం చేయవలసియునన్ది, కథోలిక్ సంఘము దానిని
చెలిల్ంచగలదు. డబుబ్ను కలిగ్యునన్ది ఆమెయొదద్ మాతర్మే. ఆమె చేయగలదు.
ఆమె చేసుత్ంది. ఇది చేయుట కొరకు, అది పొందుకొనుటకు, దులతో
ఆమె రాజీపడుతుంది, నిబంధన చేయుటకై దులతో ఈ నిబంధన
ఆమె చేసినపుడు…జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఇపుప్డు నేను లేఖనము నుండి
తీసుకుంటునాన్ను. ఇపుప్డు ఆమె ఇది చేసినపుడు, ఈ నిబంధన చేసినపుడు,
దానియేలు8:23మరియు25,లోమనంగమనిసుత్నాన్ము. “అతడువరిథ్లల్జేయు
ఉతప్తుత్లనుచేయును.”మరియుఉతప్తిత్అని అరథ్ం. “అతని చేతిలో,” అతడుఈ
నిబంధనను దులతోచేయును.
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355 మరియు, ఈ డునన్ర సంవతస్రాల మధయ్లో, విషయమంతా
చేరవేసుకునన్ తరువాత దుల డబబ్ంత చేరవేసుకునన్ తరువాత, తన
నిబంధననుతెంచివేయునుమరియుఅతడదిచేసినపుడు…ఓ,మై!ఓమై.
356 సంఘకాలము యొకక్ ముగింపు వరకు ఇతడు అంతయ్కీసుత్గా
పిలువబడుచునాన్డు. ఎందుకనగా అతడు…అతడు మరియు అతని యొకక్
పిలల్లు కీసుత్కు, వాకయ్మునకు విరోధము. ఈ మనుషుయ్డు అంతయ్కీసుత్గా
పిలువబడుచునాన్డు.
357 ఇపుప్డు, డబుబ్ను అతడు పటుట్కోబోతునాన్డు. అది వచుచ్నని అకక్డే
నేను నముమ్తునాన్ను. ఒకక్ నిముషం, నేనిది చెపిప్, తరువాత దాని కొరకై ఒక
నిముషములోవెనుకకువెళాత్ను.
358 అతడు అంతయ్కీసత్ని పిలువబడును మరియు అంతయ్కీసత్ని పిలువబడతాడు
చివరి కాలములో దేవుని దృషిట్లో, ఇపుప్డు, అయితే అటు పిదప మరొకటిగా
పిలువబడతాడు.
359 ధనమంతా తన సావ్ధీనములోనికి తీసుకొనునపుడు, దానియేలు
చేయునని ఇకక్డ చెపిప్నటుల్ “అపుప్డు అతడు దులతో చేసిన నిబంధనను
తెగతెంచుకొనును.” దానియేలు యొకక్ “డెబబ్ది వారముల ఆఖరి సగము
యొకక్ మధయ్లో.” మరియు, అటు తరువాత, సహోదరుడా, అతడేమి చేసాత్డు?
అతని చేతిలో పర్పంచ వాయ్పారము? వాణిజయ్ము ఉండును, పర్పంచంతో ఒక
ఒపప్ందం కుదురుచ్కొనుచు ఎందుకనగా పర్పంచపు సంపదయంతా రిత్గా
అతని సావ్ధీనంలో ఉండును. ఆ సమయంలో ఆ ఇదద్రు పర్వకత్లు రంగము
మీదికి లేచి ఆ లకాష్నలభై నాలుగు వేలమందిని పిలుసాత్రు. తరువాత ఏమి
జరుగుతుంది? అపుప్డు పర్కటన 13లోని మృగము యొకక్ ముదర్ సిథ్రపడును.
కారణం సమసత్ వాయ్పారము, వాణిజయ్ము, పర్పంచములోని సమసత్మును తన
వశముననుంచుకొనును. అపుప్డేమి జరుగును? మృగము యొకక్ ముదర్
వచుచ్ను, “ఏ మనుషుయ్డు ఏదియు అమమ్లేడు లేక కొనలేడు, మృగముయొకక్
ముదర్ అతనికి లేకుండ.” [సహోదరుడు బానాహ్ం గారు పర్సంగ వేదికను

డుసారుల్ తటెట్ను—సంపా.]
360 దేవునికి ధనయ్వాదములు, సంఘము డునన్ర సంవతస్రము ఆ గొపప్
మహిమలోసంతోషించుచుండెదరు,అందులోనుండివెళళ్నవసరంలేదు.
361 ఇపుప్డు గమనించు, అంతయ్కాలంలో, సంఘకాలముయొకక్ అంతములో
ఇపుప్డు,అతడుపిలువబడును…అతడు,అతనియొకక్సంతానముఅంతయ్కీసుత్
అనిపిలువబడుదురు.ఎందుకనగాకీసుత్కువిరోధమైనదేదైననుఅదిఅంతయ్కీసుత్.
వాకయ్మునకు వయ్తిరేకమైనదేదైనను కీసుత్కు విరోధమైనదే. ఎందుకనగా కీసుత్
వాకయ్మైయునాన్డు.ఇపుప్డుఅతడుఅంతయ్కీసుత్.
362 అటుతరువాతపర్కటన12:7-9లో,నేరముమోపువాడైనసాతానుబయటకు
వెళళ్గొటట్బడినపుడు. మీరు దానిని గురుత్పెటుట్కుంటారా, కారణం అది నేను
చదవాలని కోరుతునాన్ను. ఇపుప్డు మనకు సమయం లేదు. ఇది ముగింపు.
పదికి ఇరవై పదిహేను నిముషాలు. శారా. అయితే, పర్కటన 12:7-9లో
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“సాతాను,” ఆతమ్ “దయయ్ం” ఇపుప్డుపైనునాన్డు “మనసహోదరులమీదనేరము
మోపువాడు.” అవును.
363 సంఘముఎతత్బడుతుందిమరియుసాతానుబయటకుతోసివేయబడును.
సంఘము పైకి వెళిళ్నపుడు, సాతాను కిందికి వచుచ్ను. అపుప్డు సాతాను
అంతయ్కీసుత్లోకి వెళిళ్ అవతారమెతుత్ను, అది “మృగమని” పిలువబడును. అటు
తరువాతపర్కటన 13,అతడుముదర్వేయును. శారా?
364 “అడడ్గించుచునన్వాడుమాతర్మే,” ఇపుప్డు మిమీద కైసత్వయ్ముమాతర్మే
పవితర్ముగానునన్ది,ఎందుకనగా“అడడ్గించువాడుఅడడ్గించువరకు.”
365 ఇకక్డ వెనుక థెసస్లోనికయిలోనిది జఞ్పిత్ంచుకోండి “దేవుని ఆలయములో
తానే దేవుడనని పిలచుకొనుచు, మి మీద పాపములు కష్మిసుత్
రొచ్నియునాన్డు.”మరియుఅదంతాఆవిధముగానేకొనసాగును, “మరియు

అకర్మము విసత్రించును.” ఎందుకనగా అది తెలియబడదు, అయినను అతడు
బయలుపడుసమయమురాలేదుకనుకఅదెవరికితెలియదు.
366 మరియుఅటు తరువాత సంఘము ఎతత్బడును. ఓ, మై. “సంఘము, గొపప్
సంఘముఆ విధముగా,” ఇపుప్డు “మృగముగా”మారును. ఊహు. పర్జలు అది
డాలనికోరుచునాన్ను.

367 ఇపుప్డు జఞ్పిత్ంచుకోండి అంతయ్కీసుత్ మరియు మృగము ఒకే ఆతమ్.
తితవ్మునన్ది. అవునండి. అది ఒకే దయయ్ము శకిత్ యొకక్ డు దశలు.
జఞ్పిత్ంచుకో, నీకొలాయితును. గమనిసుత్నాన్రా. అది కిరీటధారికాకమునుపుఅది
అవతారమెతత్వలసియునన్ది. శారా? ఇపుప్డుఈ డుదశలుగమనించు.
మొదటి దశ, కీసుత్ విరోధిగా పిలువబడుచుండెను; రెండవ దశ అబదధ్ పర్వకత్గా
పిలువబడెను; డవదశఅతడుమృగముగాపిలువబడుచునాన్డు.
368 నీకొలాయితుల, గమనించు. కీసుత్ విరోధిబోధ, వాకయ్మునకు విరుదధ్మైనది
కీసుత్విరోధిపౌలుదినాలలోపారంభమాయెను.
369 తరువాత, అతడు అబదధ్ పర్వకత్గా పిలువబడుచునాన్డు. అది బోధ
మానవుడయాయ్డు.కథోలిక్సంఘముయొకక్ఆచారాయ్ధిపతయ్ముయొకక్బోధకు
పర్వకత్ అయాయ్డు. అబదధ్ వాకయ్మునకు పర్వకత్ పోప్. అది అతనిని అబదధ్ పర్వకత్గా
చేసినది.
370 డవ దశ మృగము. కడవరి దినములలో కిరీటము ధరించిన ఒక
మనిషి. అనయ్ రోమ్ కలిగ్యునన్ సమసత్ శకిత్ని కలిగ్యునాన్డు, ఎందుకనగా ఏడు
తలలు గల మృగము, ఘటసరప్ము పరలోకము నుండి పడదోయబడెను,
వచిచ్ అబదధ్ పర్వకత్గా అవతారమొందెను. అది, అకక్డయునన్ది; ఏడు
కిరీటములు ధరించియుండెను. అతడు మి మీదను సముదర్ము మీదను
పడదోయబడాడ్డు.
371 సరే మనమేమి చెపుత్నాన్ము? ఈసావ్రీ చేయువాడు, ఈ గుఱఱ్ం మీద సావ్రీ
చేయువాడుఎవరు?అదేమిటోమీకుతెలుసా?అదిసాతానుయొకక్ అధికుడైన
మానవుడు.
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372 గతరాతి నేను వెళాళ్ను. ఇపుప్డు రుచ్నన్ ఇదద్రు సహోదరులు; అకక్డ
వెనుక సహోదరుడు నారమ్న్ మరియు సహోదరుడు ఫెడ్. అంతయ్కీసుత్ను రిచ్
బోధిసుత్నన్ది వినుటకుమేమకక్డయునాన్ము. అసెంబీల్స్ ఆఫ్ గాడ్వారిలోనునన్
బాగుగా బోధించే ఒకరు. అంతయ్కీసుత్ని రిచ్న అతని అనువాదమేదనగా,
“వారు ఒక విధమైన విటమిన్ నుమానవుని నుండి తీసి—ఈ జీవమును పెదద్
పర్తిమలోకిమారుసాత్రు…అది ఒకక్సారే ఒక నగరములోకి అడుగుపెటుట్ను…”
పరిశుదాధ్తమ్తోనింపబడినఒకమనిషిఆలాటిభర్మతోలేకఅలాచెపప్గలడా?
373 ఎవరుఅంతయ్కీసుత్అనిఇకక్డబైబిలుచెపుత్ంది,అదికాదు…అదిమానవుడు.
ఈ సావ్రీచేయువాడు సాతానుయొకక్ అధికుడైన మానవుడు తపప్ ఇంకొకరు
కాదు. అవతారమెతిత్న దయయ్ం, అతడొక విదాయ్వంతుడైన మేథావి, మీరు మీ
చెవులు తెరచుకునాన్రని అనుకుంటాను. కొంచెం కాలం కితమే అతని బిడడ్లలో
ఒకక్రిని పెసిడెంటుగా పాలన చేయుటకు ఎదుటవానికునన్ మేథసుస్గలవాడా
కాదా అని చుటకు టెలివిజన్ మీద పర్సారం చేయుటకు పర్యతిన్ంచారు.
అవునా? అయితే, అతనికి అధికమైన తెలివితేటలు గలవు; సాతానుకు అంతే.
అతడు అది అముమ్టకు పర్యతిన్సుత్నాన్డు. అతడు హవవ్కు అమామ్డు. అతడు
మనకు అమామ్డు. మన అతీతమైన మానవుని కోరుచునాన్ము. మనము అది
పొందియునాన్ము.సరే. పర్పంచంమొతత్ముఅతీతమైనమానవునికోరుచునన్ది.
వారు దానిన్ పొందుకుంటారు. సంఘము కొనిపోబడు వరకు ఆగు, మరియు
సాతాను వెళళ్గొటట్బడుతుంది; అతడు అవతారమెతుత్ను, అవును. పనిని
నిజముగానిరవ్రిత్ంచుఒకరువారికికావాలి.అతడుఅదిచేసాత్డు.
374 విదాయ్వంతుడు! ఇదియొక…విదయ్తోను, జాఞ్నముతోను, తన సవ్ంత
మాటలతో డినసంఘవేదాంతముతోను, తనున్ సవ్ంతగాతయారుచేసుకునన్
దానితోనునన్ అతీత మానవుడు సాతాను. పర్జలను మోసపరచుటకై తన
యొకక్ తెలల్ని సంఘశాఖ గుఱఱ్ంపైన సావ్రీచేయును. లోకములోని అనిన్
మతాలను అతడు జయించును. ఎందుకనగా అవనీన్ సంఘముల సమాఖయ్లోకి,
పర్పంచము సంఘముల సమాఖయ్లోకి వెళళ్నైయునన్వి. వారి భవనాలు ఎపుప్డో
నిరామ్ణమైయునన్వి. పర్తీది సిదధ్ముగా ఉనన్ది. ఏదీ మిగిలియుండలేదు. పర్తి
యొకక్ సంఘశాఖ దానిలోకి విలీనమైపోయినది. సంఘముల సమాఖయ్లోకి.
దానిని ఏది బలపరసుత్ంది? రోమ్. మరియు “మనమందరము ఒకక్టే, మనము
ఏకమౌదాముఒకక్టిగానడుదాద్ం”అనిపోప్కేకవేయుచునాన్డు.
375 వీరు, సం రణ్ సువారత్ను చెపుప్ మీలో కొందరు, ఆలాటి అడుగును
సీవ్కరించుటకు ఆలాటి బోధలను వదులుకోవలసియుంటుంది. మీరేమి
చేసాత్రు? ఆ సంఘశాఖ సంగతిని చుటకు ఎంతో గుడిడ్వారుగా ఉనాన్రు.
మీరు సతయ్మును తృణీకరించారు. సతయ్ము వారి యెదుట పెటట్బడింది.
వారు—వారు దాని నుండి రంగా వెళిళ్పోయి దానిని విడచిరి. ఇపుప్డు
వారు “అసతయ్మును నమిమ్ శికాష్విధి పొందునటుల్ ఘోరమైన వంచనకు
పా లగుదురు.”అదేమైయుందోఖచిచ్తంగాఅదిఅదే.
376 దానినంతటిని అంతయ్కీసుత్ తీసుకుంటాడు, బైబిలు చెపుత్ంది, అదేమనగా
“అతడు అందరినిమోసగించెను” అని. a, రెండు l “ మిమీదనునన్ అందరిని.
జగతుత్పునాదివేయబడకమునుపుఎవరిపేరులైతేముదర్లకిందవాయబడలేదో
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వారిని.” [సహోదరుడుబానాహ్ంతనచేతులుఒకక్సారికొటెట్ను—సంపా.]హుం.
అతడుచేశాడనిబైబిలుచెపేత్, అతడుచేశాడు.
377 వారు చెపాత్రు, “సరే, నేను దానికి చెందినవాడను…” అని. అకక్డే
నువువ్నాన్వు. ఆ, అది ఖచిచ్తం, అది, ఆలాటి వేశయ్ల పాఠశాల. అది అదే పదధ్తిలో
ఆరంభమైనది.అదిఅంతయ్కీసుత్, ఆలాగేకొనసాగుచునన్ది.
378 దాని నుండి నేను వింటాను, అయితే…అది సతయ్ము. నేను ఎదురు
చుచునాన్ను. ఆమేన్.

379 ఇపుప్డు, గమనించండి, అతడు జయించును. మరియు ఇపప్టికే అతడు
తన సావ్ధీనమందంచుకొనియునాన్డు. అతడు మృగముగా మారక మునుపు
అతడు ఇంకా అంతయ్కీసుత్గా ఉనాన్డు. రమైన శికష్ను గురించి మీరు
మాటాల్డుచునాన్రా?మీరుకొదిద్గానిదానించండి. [సహోదరుడుబానాహ్ంపర్సంగ
వేదికను నాలుగుసారుల్ తటెట్ను—సంపా.] వారిని గమనించండి, మిపై
విడిచిపెటట్బడవలసిన వారు ఏ విధముగా వెళళ్వలసినదో డండి. ఊ ఊ.
“అకక్డ ఏడుప్, రోదనయు పండుల్ కొరుకుటయు ఉండును. పెండిల్కుమారెత్
ఎనిన్కచేయబడి కొనిపోబడిన తరువాత, శేషట్మైన సీత్ సంతానముతోయుదధ్ము
చేయుటకు, ఘట సరప్ము, అనగా రోమ్ తన నోటి నుండి నీటిని చిముమ్ను.
ఘట సరప్ము శేషముతో యుదధ్ము చేయును. వారు లోపలకు వచుచ్టకు
ఇషట్పడకపోయిరిమరియువేటాడబడిరి.
380 సాధయ్మైతే, నిజమైన సంఘము దానిలోనుండి వెళుళ్ను. అయితే మీరు
డండి. కీసుత్ కృపను బటిట్, ఈ రకత్ము కింద వారునాన్రు. ఏలాటి శర్మలలోకి

వారు వెళళ్రు. వారికి శర్మలకాలం ఉండదు, సంఘానికి తదుపరి విషయం
ఎతత్బడుట. ఆమేన్ మరియు ఆమేన్! దేవునికి సోత్తర్ము. ఓ! ఎంతగా నేనిది
పేమిసుత్నాన్ను.
381 ననున్ చెపప్నివవ్ండి. అతడెటువంటి జయశాలి కాబోతునాన్డనియు,
మరియు నిజముగా జయించుననియు మేము చెపుత్నాన్ము. అతడిది వరకే
చేసియునాన్డు. అది ముందుగానే సిదధ్ముగానునన్ది. దానినంతటిని ఒకక్టిగా
రుచ్కొనుచునాన్డు. ధనముతోఅసహయ్మైనసుఖభోగములతో. అది ఖచిచ్తం.

దేవుని కంటే ఎకుక్వగా డబుబ్ను వారు పేమిసాత్రు. “ఇపుప్డు వారు ఆలోచన
చేసినదంతాఅతనియొదద్ఎంతధనమునన్ది?”అదేమిటి?
382 అనేకసారుల్ ఇలా చెపప్బడుతుంది మీకు తెలుసా? “సంఘమునకు
ధనమివవ్ండి ఆమె పర్పంచమును విపల్వాతమ్కముగా మారుచ్ను; సంఘమునకు
ధనమియయ్ండి. ఆమె పర్పంచమంతట సువారిత్కులను పంపును. మరియు ఆమె
ఏంచేసుత్ంది?ఆమెకీసుత్కొరకుపర్పంచమునుజయించును.”
383 దీనుడైననాగుడిడ్ సేన్హితుడా, నేనునీకొక విషయంచెపప్నివువ్. పర్పంచము
డబుబ్ దావ్రా జయించబడదు. అయితేయేసుకీసుత్ రకత్ముదావ్రా. ధైరయ్శాలులైన
మనుషుయ్లను దేవునికి ఇవువ్, ఆ వాకయ్ము మీద నిలబడతారు. బర్తకటమా లేక
చావటమా, జయిసాత్రు. ఊహు. జయించుటకు ఒకే ఒక విషయము జగతుత్కు
పునాది వేయబడక మునుపే ఎవరి పేరైతే గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్ జీవ గర్ంథమందు
వాయబడియునన్వోవారుజయిసాత్రు.వారుదానినిమాతర్మేవింటారు. ధనము
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ఏమి చేయలేదు. వారి యొకక్ సంఘశాఖల ఆచారములలోకి రముగా
వారినిపంపు.
384 మనం దాద్ం. అవును. విదాయ్ మేథసుస్తో, అతడు, అతడు తెలివైనవాడు.
మై, మై, మై! మరియు అతని చుటుట్నునన్ అతని బిడడ్లు తెలివైన వారౌతారు.
పి.హెచ్.డి, ఎల్.ఎల్.డి డబుల్యల్.డి, వ్.యస్.డి, ఎ.బి.సి.డి.ఇ,యఫ్అకక్డ
నుండి జడ్ వరకు. అదంతా వారికుంటుంది. ఎందుకని? అది సాతానుయొకక్
కర్మము. బైబిలుకు వయ్తిరేకమైన ఎటువంటి తెలివియుకిత్గాని అది సాతానుకు
సంబంధించినది.
385 అది ఖచిచ్తంగాహవవ్యొదద్ వినియోగించినకారయ్ము.హవవ్ చెపిప్నది, “ఓ,
ఇలాగువాయబడియునన్ది.అదిచేయ డదనిదేవుడుమాకుచెపాప్డు.”
386 అతడుచెపాప్డు, “అయితే, ఆగు, నిజంగాదేవుడుఅలాగుచేయడు.అయితే
నేనుమీకనున్లుతెరచికొంతజాఞ్నమిసాత్ను,”దానినామెపొందుకునన్ది.
387 మనమతనిని కోరుచునాన్ము. మన మది పొందియునాన్ము. ఈ
దేశము డా. గమనించు, సరవ్ పర్పంచమును అతడు జయించును. అతడు
జయించును. దానియేలు యొకక్ పర్జలతో ఒక నిబంధన చేయును. ఇకక్డే
అదియునన్ది. అనయ్జనులలోను మరియు దానియేలు జనులలోను, ఆఖరి
వారములలోనునన్ దులలోనునన్ది. మరియు మనము ఇకక్డయునాన్ము.
బోరుడ్లమీద డా గీయబడియునన్ది. మీరది సుత్నాన్రు. సం రిత్గా
అదెకక్డునన్దో అకక్డ. దేవునికి ధనయ్వాదాలు. అతడకక్డ ఉనాన్డు. ఆ
నిరామ్ణాతమ్క సంసథ్ పదధ్తి దయాయ్నికి సంబంధించినది. మరియు దానిపైన
ఏలాటి రంధాలుపొడవబడవు డా. శారా? ఖచిచ్తం. అది దయయ్ంయొకక్
మారగ్ము. అది…
388 ఇపుప్డు, అకక్డునన్ పర్జలు కాదు. వారిలో అనేకులు దేవుని పర్జలు.
అయితే ఏంటో తెలుసా? మనం ఇచచ్టకు వచుచ్ వరకు, ఈ రలుయొదద్కు
మనము వచుచ్ వరకు, తరువాత నేను వచుచ్నపప్టికి ఈ రలు ఊదబడతవి.
జాఞ్పకముంచుకోండి, ఆఖరి త యొకక్…ఆ డవ త వచిచ్ “నా
పర్జలారా, ఆమెలోనుండిబయటకురండి” ఆయొకక్ త ఎగురుచునన్పుప్డు,
ఇకక్డఆఖరి రకు, ఆఖరి తవరత్మానముకు,ఆఖరుముదర్తెరవబడుటకు
వరత్మానం విడువబడునది అదే సమయము. అనిన్ ఒకేసారి జరుగుతవి.
అవునండి.అనిన్సమ డినితయ్తవ్ంలోకివెళత్వి.
389 ఇపుప్డేమిటి? అదే సమయంలో, ఇతడు జయించుచుండును…తరువాత
నేను ముగిసాత్ను. అపుప్డు దేవుడు ఒక కారయ్మును చేయబోతునాన్డు. ఇకక్డ
అంతా సాతానుకు యోగయ్త ఇయయ్ డదు. అతనిన్ గురించియే అంతా
మాటాల్డ డదు. శారా? ఈ గొపప్ విషయము అకక్డ జరుగుచుండగ,
ఈ యొకక్ సంసథ్లలో ఈ గొపప్ పదధ్తి ఒకక్టిగా ఇమిడిపోవుచుండగా,
ఐకయ్మగుచుండగా, వారందరు వారికి వారు ఐకయ్తగా డి క య్నిజంకు
వయ్తిరేకముగా ఎదురించి నిలిచెదరు, మరియు వారిని జయించుటకు దేవుడు
క య్నిజంనువారికిఎదురుగాలేపుననివారికితెలియదు.ఖచిచ్తం.
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390 రషాయ్లో క య్నిజం లేచుటకు ఏది—ఏది కారణము? రోమ్ సంఘము
యొకక్యుమరియుమిగతావాటియొకక్అపవితర్తయేకారణం. రషాయ్లోనునన్
డబబ్ంతావారుతీసికొని పర్జలనుఆకలితోచంపారు.వారికేమిఇవవ్లేదు.లోకం
వలెజీవించారు.
391 కొంచెం కాలం కితం నేను మెకిస్కోలోనునాన్ను. బీదలైన చినన్ పిలల్లను
శాను. ఏయొకక్ కథోలిక్ దేశము డా తనకు తానుపోషించుకొనలేదు.

వాటిలో ఏ ఒకక్టి లేదు. ఎకక్డ అని ననున్ అడగండి. వారు ఎకక్డునాన్రో
నాకు పించండి. ఏ యొకక్ కథోలిక్ పరిపాలనా దేశము డా సవ్యం
పోషకంగాలేదు.ఫాన్స్, ఇటలీ, అవనిన్మెకిస్కో, నీవెకక్డకు వెళిళ్నా, అవి సవ్యం
పోషకమైనవి కావు. ఎందుకని? వాటికునన్దంతా సంఘము తీసుకునన్ది. ఆ
కారణంచేతరషాయ్,దానినిబయటకునెటిట్వేసినది.ఏంజరిగినదోగమనించుడి.
392 ఇది నాకు నేనుగా ఎరుగుదును. నేను ఇకక్డే నిలబడియునాన్ను.
సవ్రోణ్తస్వమని మీరు అనుకుంటారు. గంటలు మోగుట మీరు వింటారు.
ఇకక్డొక పేద సీత్, తన కాళుళ్ ఈడుచ్కుంటు వీధిలో వసుత్ంది. మరియు ఒక
తండి ఇదద్రు లేక ముగుగ్రు పిలల్లను ఎతుత్కొని ఏడుసుత్ వసుత్నాన్డు. ఆమె,
అకక్డునన్ చనిపోయిన సీత్ యొదద్ సలు పటుట్కొని పారిథ్సుత్ ఉనన్ది. ఆమె…
దాని దావ్రా ఆమె పరలోకానికి వెళుత్ందని తలంపు కలిగ్యునన్ది. ఓ, ఎంతటి
జాలిగలసిథ్తియది.
393 తరువాత,నేనకక్డనిలబడి శాను.ఇకక్డ…వారియొకక్ఆరిథ్క సిథ్తిచాలా
దీన సిథ్తియందునన్ది. వారికునన్ దానినంత సంఘము తీసుకునన్ది. ఇకక్డ, ఇక
చినన్పాంచో,బహుశాపాంచోఅనగాఫాంక్అనిఅరథ్ం. అతడువచాచ్డు.అతడు
ఇటుక మేసీత్ మరియు అతడు—అతడు ఇరువై పెసోస్ లు సంపాదిసాత్డు.
అయితే ఆమొతత్ం ఇరవై పెసోస్ తీసికొని అతనికి ఒక జత చెపుప్లు కొంటారు,
అది వారి ఆరిథ్క సిథ్తి. అయితే, ఇపుప్డు ఆలాగైనటల్యితే ఏంటి అతడు—
అతడు, మేసీత్యైయుండి మరియు ఇటుకలు పెటుట్వాడైయుండి, మరియు ఒక
వారమునకు ఇరవై పెసోస్ లు సంపాది త్, అలా చెపుత్నాన్ను. నాకు తెలియదు
ఎంత అతడు సంపాదిసుత్నాన్డని. అయితే, సమానత గల ఒక ఆరిథ్క పదధ్తి
యని చెపుప్ట. ఇపుప్డు గమనించు, ఒక వారమునకు అతడు ఇరవై పెసోస్ లు
సంపాదిసేత్.
394 ఇకక్డ ఒక చీకో ఉనాన్డు. శారా, దాని అరథ్ం “చినన్వాడు” అని అరథ్ం.
అకక్డ అతడు వారమునకు సుమారు ఐదు పెసోస్ కు పని చేసాత్డు. అతను
పోషించుటకు అతనికి పదిమంది పిలల్లునాన్రు. అయితే, అయితే, అకక్డ
ఒకరు తలుపు తడుతునాన్రు [సహోదరుడు బానాహ్ం చాలాసారుల్ వేదికను
తటుట్చునాన్రు—సంపా.] సుమారు ఐదు పెసోస్ లు లేక నాలుగు ఏలాగైనా
తీసుకుంటానికి. దేనికనగా లకష్ల విలువచేయుబంగారు బలిపీఠముపైన అతని
పాపముల కొరకు కొవొవ్తిత్ వెలిగించుటకు అకక్డే నీవునాన్వు. అది వారియొకక్
ఆరిథ్క సిథ్తి. ఆలాగుంటాయి.ఆదేశాలు.
395 అది దానినంతటిని తీసుకుంటుంది. సంఘము దానినంతటిని
తీసుకుంటుంది. అది ఆమె హసాత్లోల్ పెటుట్కుంటుంది. అంతే, మరియు ఆమె,
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దుల యొకక్ ధనముతో ఆ నిబంధన దావ్రా, బైబిలు చెపిప్నటుల్, వారు
సమసత్మునుతీసుకుంటారు.
396 మరియుఅటుతరువాత అతడుమృగముగామారుతాడు. అతని నిబంధన
ఉలల్ంఘించి దోచుకుంటాడు. అతడు శేషించిన సీత్ సంతానమును అతడు ఆ
విధముగాచేయును.అతనినోటనుండినీటినిచిమిమ్;యుదధ్ముచేసాత్డు. అకక్డ
ఏడుప్ను,రోదన,పండుల్కొరుకుటయుండును.
397 మరియు, అదే సమయములో మహిమలో పెండిల్కుమారెత్ వివాహము
చేసికొనును. సేన్హితుడా, ఇది పోగొటుట్కోవదుద్, దేవా, నాకు సహాయము
చేయుము! నేను—నేను అకక్డయుండగోరుతాను, అదెంత లయ్మైనా
పరవాలేదు.నేను—నేనుఅకక్డఉండగోరుతాను.
398 ఇపప్డు, గమనించు, ఇదే సమయములో ఇది జరుగుచుండగా, మి
మీద దేవుడు వాగాద్నము చేశాడు…ఆ అనిన్ సంఘశాఖల ముకక్లు వారి
సిదాధ్ంతాలను రిచ్ వాదిసుత్ండగా, దేవుడువాగాద్నము చేశాడు: మనకై ఆయన
నిజవాకయ్ముయొకక్వరత్మానముతోనిజమైనపర్వకత్నుపంపుతాననివాగాద్నము
చేశాడు. అసలైన దేవునియొకక్ వాకయ్ముకొరకుమరియు “పితరుల విశావ్సము
యొదద్కు తిపుప్టకు,” పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ శకిత్ని పర్జల యొదద్కు తెచుచ్టకు.
ఈ విషయాలుకు పైగా ఆమెను పైకెతుత్టకు తగిన శకిత్తో, అదే సమయంలో
ఆమెను లోపలకు తెచుచ్టకు. అవును. యేసు కీసుత్ యొకక్ ఒకే వాకయ్ము
ఋజువౌటదావ్రా,ఆయననినన్నేడుయుగయుగములుఒకక్టేరీతిగాఉనాన్డని
ఋజువౌటవలన! “ఇదిగో, యుగపరాయ్ంతము, మీతో డా ఉనాన్ను. నేను
చేయు కారయ్ములు మీరును చేతురు. నేను మీతో డా ఉందును. కొంచెము
కాలము వారు ననన్ డరు.” ’ఎందుకనగా వారికి వారు నిరామ్ణాతమ్కము
చేసికొని చెదరిపోవుదురు, “అయితే మీరు ననున్ తురు, ఎందుకనగా
యుగపరాయ్ంతము, నేను మీతో డా ఉందును. మీలో ఉందును.” ఎపుప్డు,
యుగసమాపిత్ తరావ్త ఆయనయొకక్ ఉగర్త కుమమ్రింపబడును. మీరు దానిని
గర్హించండి. ఓ, దేవా!
399 ఆ తెలల్ని గురర్ం మీద సావ్రీచేయువాడెవరు? మీరు గుడిడ్వారు కాదు.
అదెవరైనది మీరు సుత్నాన్రా? అది అంతయ్కీసుత్. వెళిళ్పోయి పెనవేసుకునన్ ఆ
మోస రితఆతమ్…మరియుఅటుతరువాత.మరలాదేవుడుదానినిఉంచాడు.
తెలల్ని గురర్ం మీద వెళుళ్చునన్ ఒక మనిషిగా ఆయన అది పుతునాన్డు.
విలుల్ కలిగ్, బాణము లేకుండా ఉండినటుల్. అతను మోసగాడు. అతనికి బలము
లేదు. “సంఘము యొకక్ శకిత్!” అది చెపుప్చునాన్డు. అదెకక్డ? వారేమి
చేసాత్రు? వారంటారు, “మేమే అసలైన సంఘముయని.” అసలైన సంఘము
దయయ్ములు వెళళ్గొటుట్ను, రోగులను సవ్సథ్పరచును, చనిపోయిన వారిని
లేపును. దరశ్నములు చును, పర్తీది కలిగ్యుండును. ఇపుప్డది ఎకక్డ?
శారా?అదిమోసము.విలుల్నన్ది,బాణములేదు.ఉ!అవునదినిజం.

400 అయితే, డండి, కీసుత్ వచుచ్నపుడు,ఆయననోటనుండిఖడగ్ముయొకటి
బయలు వెడలును. మెరుపు కాంతి వలె, అది వెళిళ్పోయి ఆయన శ వులను
కాలిచ్వేయును.దయయ్మునువెళళ్గొటుట్ను.పర్తిదానినిఅదిచేదించును.మరియు
ఆయన వచుచ్ను. ఆయన వసత్ము రకత్ములోముంచబడియుండును. మరియు
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ఆయనతొడమీద, “దేవునియొకక్వాకయ్ము” అనివాయబడియుండెను. ఆమేన్.
ఇకక్డఆయనవచుచ్చునాన్డు.ఆయనయొకక్సైనయ్ములతో,పరలోకమునుండి
వచుచ్చునాన్డు.
401 ఆ తెలల్ని గురర్ం మీద సావ్రీచేయువాడు ఎలల్పుప్డు మి మీదనునాన్డు.
అతడు అంతయ్కీసుత్ నుండి మారును. అతడు ఆలాగు చేయును. అబదధ్ పర్వకత్గా
మారును. శారా, ఒక అంతయ్కీసుత్గా మొదట ఆరంభించాడు. ఒక ఆతమ్
అటు తరువాత అబదధ్ పర్వకత్గా మారాడు. తరువాత దయయ్ం బయటకు
గెంటివేయబడినపుడు ఆ దయయ్ం అవతారమెతుత్ను. డు దశలు.మొదటగా
అతడుదయయ్ం, పారంభములో; దయయ్ముయొకక్ ఆతమ్. అటు తరువాతఅతడు
అబదధ్ పర్వకత్గా మారాడు. అబదధ్ సిదాధ్ంతమునకు ఉపదేశకుడు. తరువాత,
దయయ్మేతనకుతానుఅవతారమెతిత్వచుచ్ను శారా!అదితనపని.
402 అదే సమయములో, దయయ్ం పరలోకమునుండి పడిపోయి,మనుషుయ్నిలో
అవతారమెతుత్ను; పరిశుదాధ్తమ్ పైకి వెళిళ్ కిందికి వచిచ్ మనుషుయ్లలో సవ్ పము
దాలుచ్ను.ఆమేన్.ఓ,మై.ఎంతటిసమయము!

దేవునిచితత్మైతేరేపురాతి, రెండవముదర్.
403 మీరాయనను పేమిసుత్నాన్రా? [సభ “ఆమేన్,” అని చెపిప్రి, సహోదరుడు
బానాహ్ంకొదిద్సేపుఆగారు—సంపా.]మీరదినముమ్తునాన్రా? [“ఆమేన్.”]
404 నేనిపుడు టేపును ఆపాను. దాని నుండి నేను వినగోరుచునాన్ను ఇపుప్డు.
అదిమీకుతెలుసా. శారా.అయితేనేనుఎదురు సుత్నాన్ను.
405 సహోదరుడా, నేనొకటి నీకు చెపప్నివువ్. ఇపుప్డు నేను తెలుసుకునాన్ను.
ఆ యొకక్ సంసాథ్పకమునకు, వాటికి విరుదధ్ముగా, ఆ ఆతమ్ హెచచ్రిక
చేసుత్నాన్డో నా జీవితంలో ఒకక్సారి తెలుసుకునాన్ను. ఈ విషయాలు నాకు
పినందుకు పర్భువైన దేవునికి నేను కృతజుఞ్డను. అది సతయ్మని నాకు

తెలుసు. అది అకక్డ బయలుపరచబడినది. ఇకక్డతడు కాలమంతటిలోను
సావ్రీ చేయుచు, ఇకక్డికి వచిచ్ ఇకక్డే బయలుపరుచుకునాన్డు, తనకు
తాను సం రణ్ముగా బయలుపరుచుకునాన్డు. శారా? అది అతడే. దాని
దావ్రా మనము మోసగించబడము. మీ కళుళ్ తెరవబడియునన్వి. ఆ రకమైన
చెతత్కు రంగాయుండుడి. మీ నిండు హృదయంతో పర్భువును పేమించుడి.
ఆయనతోనిలచియుండుడి.అవునండి.బబులోనునుండిబయటకురండి!
406 డువిషయాలు:వాకయ్ముదావ్రాఋజువుచేయబడినది, పటముదావ్రా
పించబడినది, ఆతమ్ కారయ్ముల దావ్రా పర్తయ్కష్పరచ్బడినది. అది వాకయ్మని

ఋజువుచేయబడుచునన్ది.
407 పర్భువా, ఈ చేతి రుమాళుళ్ పైకి వాకయ్ము వచుచ్ను గాక. రోగులను
సవ్సథ్పరచుము. హాజరైన పర్తి వాయ్ధిగర్సుత్ని సవ్సథ్పరుచుము. పర్భువా, మరియు
అకక్డవాసినవారిని,అడిగినవారిని డా.
408 తండీ, ఈ గడియలో ఇపుప్డే జరుగవలసిన మరియొక సవ్సథ్తయునన్ది.
మరియు మేము సవ్సథ్త పరిచరయ్కు వెళళ్వలసియునన్ది. అయితే పర్భువా, అది
ఆ ఆతమ్; అది కర్మములోఉండవలెనని కోరుచునాన్ము పర్భువా. ఈ విషయాలు
రావలసియునన్ది.
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409 దేవా, ఇపుప్డు చెపప్బడిన ఈ మాటలు తీసికొని పర్జలకు వాసత్వము
చేయమనిమేముపారిథ్సుత్నాన్ము.పర్భువా!వారువాటిని చెదరుగాక!కాలానిన్
కదలి త్, తండీ, ఇది నీకు తెలుసు, కనుక నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. ఆ చాలినంత
చెపుప్చునన్ది,పరిశుదాధ్తమ్దానినితీసికొనిహృదయాలకుఅదిబయలుపరచును.
ఎవరైతే లేఖనాలు వాసికుంటునాన్రో, వాటిని వారు చదువురు గాక. ఎవరైతే
టేపులు తయారు చేసుత్నాన్రో లేక—లేక—లేక టేపులు వింటునాన్రో, వారు
వాటికి సవ్ంత అనువాదము పెటట్క వారు వాటిని చదువుదురు గాక. అయితే
వాకయ్మే చదువుదురుగాక. తండీ అనుగర్హించుము. ఇవనీన్యేసునామములో
నీకేఅరిప్ంచుకుంటునాన్ము.నీమహిమకొరకే,ఆమేన్.
410 [ఒక సహోదరుడుపర్వచిసుత్నాన్డు, సభ సంతోషిసుత్ంది—సంపా.] ఆమేన్.
ఓ,ధనయ్వాదాలునీకు! [సభసంతోషి త్నేయునన్ది.] ఓ!
411 కష్మాపణలో,ఆయననుఎరిగినవారు,ఇకక్డెవరైనాయునన్టెల్తే,ఇపుప్డేఅది
చేయండి, ఆ సరళమైన, గటిట్ గదిద్ంపును వినండి. దగగ్రకు వచుచ్ట మీరెనన్డు
ఆనుకొనకపోతేఇపుప్డేచేయుడి.ఇదైనదినాలలో.
412 ఆముదర్తెరువబడుటఅదియైనటెల్తే ఏమౌతుంది?అకక్డకుపంపబడినఆ
త, (గత దినము),ముగుగ్రుసాకుష్లు దగగ్రగా నిలబడియునన్పుప్డు నేలమీద

ననున్ పేలిచ్నటెల్తే ఏమౌను? నేను వెళళ్క ముందు చెపిప్నది, “ననున్ సం రిత్గా
పంపునటువంటి ఒక పేలుడు జరుగును.” నేను ఏడుగురు తల దావ్రా
పైకెతత్బడి రుప్ వైపునకు వచెచ్దను, మిమీదనుండి ననున్ కదిలింపజేసిన
విషయం.
413 సన్ పైన అకక్డ అది జరిగినపుడు నాతోనునన్ సహోదరుడు నారమ్న్,
సహోదరుడు సాత్ మన్, అది నిజమేనా? మరియు… రొచ్ని నా బటట్ల మీద
నుండి ముళళ్కాయలు ఏరుకుంటునాన్ను. దరశ్నం ఏం చెపిప్ందో ఖచిచ్తంగా
ఆలాగే, అది… సన్ వైపునకు. అది నిజమైతే, సహోదరుడా ఫెడ్, నీ చేయి
పైకెతుత్. సహోదరుడానారమ్న్,వారకక్డఉనాన్రు.మీరకక్డయునాన్రనిసాకష్ ంగా
పర్జలు చునటుల్ మీరు లేచి నిలబడండి, ఆలాటిది నా జీవితంలో ఎనన్డు
వినలేదు.
414 మరియు,తకష్ణమే,మిగతారోజంతావారువేటాడలేదు.మరుసటిఉదయం
ఫెడ్నునేనుబర్తిమలాడాను.ఇదిఅతనికితెలియదు.వేటాడుటకువెళళ్మనినేను
అతనినిబర్తిమలాడాను. “అదిచేయి,అదిచేయి”అనిచె త్నేఉనాన్ను.
415 అయితే, అతడు చెపాప్డు, అకక్డ తిరిగి చెపాప్డు. “అది అతడు చేయడని,
ఇపుప్డునీవు రుప్కువెళుత్నాన్వు.”
416 ఏడుగురు తలు! మొదటి పేలుడు, ఆమె తెరచినది. ఆ. అదైనటల్యితే
ఏంటి?కడవరిగడియలోమనమునాన్ము.అవునా?

నేనుపేమిసుత్నాన్ను…
మనమాయననుఆరాధించుదాము.

నేనాయననుపేమించుచునాన్ను
ఎందుకనగాఆయనననున్మొదటపేమించెను
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నిలబడదాం.

నా రకష్ణనుకొనెను
కలవ్రి చెటుట్పైన.

417 సహోదరులారా,మనముతలలువంచుకుం ,ఇపుప్డుమనహృదయాలు
కడుకుక్ందాము. నా సహోదరీలు; మీతో కఠినంగా మాటాల్డాను. అయితే
దైవిక పేమలో నేనది చేశాను. నేనది చేశాను. ఎందుకనగా నేను మిముమ్లను
పేమించాను. పొడవాటి వెం కలు పెంచుకొనుటలోను, వసత్ధారణ, కర్మమైన
నడవడి మొదలైన వాటిని రిచ్, నేను చేశాను ఎందుకనగా దైవికమైన
పేమను బటిట్. దేవుని యొకక్ కొల్రేక్స్ యుండగనే మనం మన మనసాస్కిష్ని
శుదిధ్చేసికుందాము.
418 ఉదయవేళలో,బహుశాచాలాఆలసయ్ము,ఆయనముందడుగువేయవచుచ్.
పియులారా! ఈ విషయాలుఈ విధంగా వచుచ్ను. బహుశా విజాఞ్పనా కారయ్ము
యొకక్ అంతములో కావచుచ్. ఎపుప్డైనా అది ఆలోచన చేశావా? సరే, అది
నాకు తెలియదు. అది నేను ఇది అని చెపప్ను. అయితే, అది, అదియైనటెల్తే?
అది అదైనటల్యితే? దాని రిచ్ ఏంటి? ఇక విమోచనే లేదు. ఆ సమయానికి
అది అయిపోయినది. అది కాలేదని నా నిరీకష్ణ. అయితే, అది కావటానికి
అను లతయునన్ది.

నేనునినున్పేమించుచునాన్ను, నేను…
మముమ్లను శుదిధ్చేయుము పర్భువా, [టేపు మీద ఖాళీగాయునన్ది—

సంపా.]
…పేమిసుత్నాన్ను
ఎందుకనగాఆయనననున్మొదటపేమించెను
నారకష్ణకొనెను
కలవ్రి చెటుట్పైన.

419 పర్భువు నామమునకుసుత్తి కలుగును గాక! దేవునికి మహిమ! మధురమైన
ఆభావననునేనుపేమిసుత్నాన్ను.మీకుఅనిపించుటలేదా?పరిశుదాధ్తమ్, ఆలాగు
మిముమ్ను మునగనివవ్ండి, దాని చుటుట్ నడవండి, ఓ, ఎంతటి అదుభ్తం. ఓ,
ఆయనకనికరానిన్ రిచ్ తలంచండి.

నేనాయనను పేమించుచునాన్ను, నేనాయనను
పేమించుచునాన్ను
ఏలయనగాఆయనననున్మొదటపేమించెను
నారకష్ణకొనెను
కలవ్రి చెటుట్ పై.

420 సేన్హితుడా దానిని మరచిపోవదుద్. దానిని మరచిపోవదుద్. నీతో ఇంటికి
తీసికొనివెళుళ్.దానితోనేయుండు.నీదిండులోఉంచుకో.దానినిమరచిపోవదుద్.
దానితోనేయుండు.ఇపుప్డుదేవుడునినున్దీవించునుగాక.

సహోదరుడునెవిల్,మీకాపరి. 



మొదటిముదర్ TEL63-0318
(The First Seal)

ఏడుముదర్లయొకక్ పర్తయ్కష్త వరుసకర్మము
ఈ వరత్మానమును, అమెరికా దేశములోని, ఇండియానా రాషట్ములో గల జఫర్ సన్ విల్ పటట్ణములోని బానాహ్ం
టాబరన్కలోల్, 1963 సంవతస్రం మారిచ్ నెల 18వ తేదీ సాయంతర్ం మన పియ సహోదరుడు విలియం మారియన్
బానాహ్ం గారు పర్సంగించిరి. మేగిన్టిక్ టేపు రికారిడ్ంగు నుండి, నోట చెపిప్న వరత్మానమునుముదించబడిన పుటలపైకి,
సకర్మముగా బదిలీ చేయుటకై పర్తియొకక్ పర్యతన్ము చేయబడినది. మరియు సవిసాత్రముగానునన్ దీనిని ముదించి
Voice Of God Recordingsవారిచేఉచితముగాపంచిపెటట్బడుచునన్ది.
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కాపిరైట్ గమనిక

సర్వహక్కులు మావి. యేసుక్రీసుతు యొకకు సువారతును వాయాపితుచేయు ఒక సాధనముగా, 
వయాక్తుగత ఉపయుకతుము కొరక్ ఉచితముగా పంచిపెట్టుట కొరక్ హో ప్ంటర్ మీద 
ఈ పుసతుకమును ముద్ంచవచ్చును. ఈ పుసతుకము అమ్మకూడదు. అమితముగా 
ప్రత్యాత్పత్తు చేయకూడదు. వెబ్ సైట్ లో పెటటుకూడదు. మరలాపందుకొనుటక్ 
రిట్రైవల్ సిసటుంలో ఉంచకూడదు. ఇతర భాషలలోక్ తర్జుమాచేయకూడదు, లేక 
వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ రికారి్డంగ్స్ వారి వ్రాతపూర్వకమైన అనుమత్ తెలియబడక్ండ 
నిధులు సేకరించ్టక్ ఉపయీగంచ కూడదు.
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