
రెండవముదర్

 సేన్హితులారా, సాయంకాలవేళ శుభములు. పారథ్న కొరకు
మనమందరములేచినిలబడదాం,మీరుఇషట్పడితే.

2 మా పరలోకపు తండీ, ఈ రాతి పర్భువు యొకక్ పరిచరయ్లో, తిరిగి
ఈ యొకక్ పవితర్మైన సభలో మేము డుకొనియునాన్ము. ఎకక్డైతే
ఇదద్రు లేక ముగుగ్రుగా మేము డుకుంటామో అకక్డ మా మధయ్ నీవు
యుంటావని నీవు వాగాద్నము చేసితివి. మరియు నీవు ఇకక్డ ఉనాన్వని
మేము నిశచ్యత కలిగియునాన్ము, ఎందుకనగా మేము ఆయన నామమున
డుకొనియునాన్ము.

3 ఈ రాతి నీవు వచిచ్ ఈ రెండవ ముదర్ను మా కొరకై తెరువమని, తండీ
మేముఇపుప్డుపారిథ్సుత్నాన్ము. కవి—కవిచెపిప్నటుల్, కాలముయొకక్ ఆవలను
అతడు డగోరెను. మరియు పర్భువా అదిమాయొకక్ అపేకష్, కొంచెము—
కొంచెము గతమును చి మరియు ముందునన్దేదో డాలని. మరియు
మేముపారిథ్సుత్నాన్ము, వధింపబడినగొఱెఱ్పిలల్మామధయ్కువచిచ్ముదర్నుతెరచి,
మాకుదానినిబయలుపరచి,మేము డవలసినదిమాకు పునుగాక.
4 కీసుత్లో, ఈ గొపప్ సహవాసములో ఇంకా పర్వేశించనివారు ఇకక్డ
కొందరునాన్రు. పర్భువా, ఈ రాతి వారు నితయ్ తీరామ్ణము చేసి, దేవుని ఆతమ్తో
నింపబడాలనిమేముపారిథ్సుత్నాన్ము.
5 తండీ, వాయ్ధిగర్సుత్లునన్టల్యితే, నీవు వారిని సవ్సథ్పరచమని మేము
పారిథ్సుత్నాన్ము. ఇకక్డ అనేకమైన చేతి రుమాళుళ్ పెటట్బడినవి. బైబిల్ కు
జాఞ్పకంగా నా చేతులు పైన పెటిట్యునాన్ను, పరిశుదుధ్డైన పౌలు అతని
శరీరము నుండి తీసినవి చేతిరుమాళుళ్, వసత్ములు. అపవితాతమ్లు పర్జలను
విడిచిపోయెనుమరియువారుసవ్సథ్తనొందిరి.
6 పర్భువు రాకడ చాలా సమీపములోయుండుట మేము చుచునాన్ము.
సమయము సమీపించుచుండుట మేమెరిగియునాన్ము. పందొమిమ్ది వందల
సంవతస్రాలతరువాతసంఘానికిఇవిమరలాదయచేయబడినవి.
7 మేముఅడిగినవిమాకు దయచేయుమని తండీ, మేముపారిథ్సుత్నాన్ము. నీ
దాసుని బలపరచుము. పర్తిచోటనునన్ నీ సేవకులకు సహాయము చేయుము.
పర్తేయ్కించి, ఈ రాతి ఇకక్డ డిన మముమ్లను తదావ్రా మేము వాకయ్మును
పొందుకొనులాగున.యేసునామమునఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
8 తిరిగి ఈ రాతి పర్భువు గృహములోకి తిరిగి వచుచ్ట నిజంగా మంచిది.
మరియు మీలో అనేకమంది నిలబడియునాన్రని నాకు తెలుసు. అందునుబటిట్
ననున్—ననున్ కష్మించండి. అయితే,దానిని రిచ్ మేముఇంకేమీచేయలేము.
మేముఆలయమును— డులేదానాలుగు, డు వందలు లేదానాలుగు
వందలుపైగాపటుట్నటుల్ చేశాము.అయితేఈవిధమైనపర్తేయ్క టములలో—
అందులోఎకుక్వగుంపుఉంటారు.
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9 ఈ—ఈ ముదర్లు చదువుటకు, పారిథ్ంచుటకు నాకు అదుభ్తకరమైన
సమయము దొరికినది. ఆ విధంగా మీకు డా. [సమాజము “ఆమేన్”
అని చెపిప్నది.—సంపా.] మీరు, ఆ విధంగా యునాన్రని నేను—నేను
నముమ్తునాన్ను.మీకుఅదిఆలాగునన్టల్యితే,నాకుఆవిధంగాఉంటుంది. అది
నిజంగామీకు…మీకుఅదుభ్తమైనసమయం.
10 డికముగింపైనతరువాతనాసేన్హితురాలనుపిలువఆశించుచునాన్ను.
ఇది ఆమె యొకక్ పుటిట్నరోజు. ఈరోజు ఆమెకు పండెడు సంవతస్రములు.
శారా, నా కుమారెత్. మరియు, అటు తరువాత ఎలుల్ండి, నేను ఇంకొకరిని
పిలువవలసివుంది.ఎందుకంటే,అదిబెకిక్పుటిట్నరోజు.
11 ఇపుడు, ఈ రాతి, మనమీ రెండవ ముదర్ను చదువుచునాన్ము. మరియు
మొదటినాలుగుముదర్లకునలుగురుగుఱఱ్ములమీదసావ్రీ చేయువారునాన్రు.
నేను మీకు చెపుత్నాన్ను, ఈరోజు తిరిగి మరొకటి జరుగుతుంది. నేను—
నేను చాలా కాలం కితం నా యొదద్నునన్, నేను మాటాల్డిన పర్తీది తీసికొని
అకక్డ రొచ్నియుంటిని. మరియు నేననుకునాన్ను “సరే, నేను—నేను
చేయగలిగినదంతా చేశాను.” అని. మరియు అనేకమంది గర్ంథకరత్లు మరియు
ఇతర విషయాలు చి నేననుకునాన్ను, “సరే. నేను కొంత చదువుతాను,
సాత్ను, ఇది సాత్ను, అది సాత్ను”…మొదటి విషయం ఏంటో తెలుసా,

ఒకటి జరిగినది, అదంతా వయ్తాయ్సంగాయుంది. అది వయ్తాయ్సంగా వచిచ్ంది.
ఆ తరువాత వెంటనే పెనిస్ల్ లాకొక్ని, ఆయనకక్డ యుండగనే ఎంత తవ్రగా
వాయాలోఅంతతవ్రగావాయుటకుమొదలుపెటిట్తిని.
12 సుమారుఒకఅరధ్గంటకుమునుపుఒకటిజరిగినది.కొదిద్ నిముషాలకితము
వ త్ సహోదరుడు ఉడ్స్ కు చెపుత్నాన్ను. ఒక విషయం, మీకు తెలుసా? మీకు
తెలుసా, ఎనోన్ విషయాలు జరుగుతవి. వాటిని రిచ్ నీవు మాటాల్డలేవు. ఔనా.
అయితే,ఒకటిజరిగినది.అదినాకెంతోసహాయపడినది.
13 ఇకక్డ, భవనంలో నాకొక సేన్హితుడునాన్డు. బహుశా మీరందరు నాకు
సేన్హితులు. ఈ—ఈ సహోదరుడు, సహోదరుడు లీ వెయిల్. అతడు
పర్శసత్ సహోదరుడు. లేఖనమును బాగుగా ఎరిగినవాడు. డాకట్ర్ వెయిల్
పరిశుదాధ్తమ్ పొందిన బాపిట్సుట్. అతడు…నేను మెచుచ్కొనుటకు ఇది చెపుప్ట
లేదు. నేనిది నమిమ్యునాన్ను కనుక చెపుత్నాన్ను. నేను ఎరిగినవారిలో అతను
గొపప్ లేఖన విదాయ్రిథ్. అతడికక్డ చినన్ వివరణ వాసి బిలీల్తో నాకు పంపాడు. బిలీల్
నాకు దానిన్ సరిగా చెపప్లేకపోయాడు. నేననుకుంటాను…నేనది చదవలేదు
అయితే అతడికక్డ ఏమి చెపాప్డో నేను చెపప్బోతునాన్ను. నేనిపుడే చదివాను.
సహోదరుడా వెయిల్, నీవు ఇకక్డ ఉండినటల్యితే, ఆరు నెలల కితం నేనిది
చదివాను.
14 “నేను నిశచ్యమని చెపప్ను,” అతడనాన్డు “సహోదరుడా బిల్, నేను
నిశచ్యమని చెపప్ను. అయితే, పరిశుదధ్ యోహానుయొకక్ విదాయ్రిథ్ పోలికారుప్
అని నేను నముమ్తునాన్ను.” అది సరియైనది. అతడౌను, “ఐరేనియస్పోలికారుప్
యొకక్ విదాయ్రిథ్.” అది సరియైనది. అది ఖచిచ్తం. “ఐరేనియస్ అనాన్డు, ‘యేసు
తిరిగి వచుచ్ను—కీసుత్ శరీరములోని ఆఖరి ఏరప్రచుకునన్ సభుయ్డు లోపలకు
వచుచ్నపప్టికియేసుతిరిగివచుచ్ను.’”
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15 అది ఐరేనియస్, కీసుత్ మరణము తరువాత సుమారు నాలుగు వందల
సంవతస్రాలు. అతడు చెపాప్డు, “ఈ చివరి కాలము వచుచ్నపప్టికీ…” అది
నైసియాఆలోచనసభముందు,ఇకక్డునన్మీరు…లేఖనముచదువుచునన్మీరు,
మరియుచదువుట…అనగానాభావము, బైబిల్ చరితర్యనినాభావము,మీరు
దానిని, నైసియా సభ ముందు కనుగొనగలరు. అది మొదటి పుసత్కము లేక
రెండవ పుసత్కము అని అనుకుంటాను. మీరు—మీరు అది కనుగొనగలరు. …
సంవతస్రాల కితం అతడది శాడు. అతడు చెపాప్డు, “ఆ ఆఖరు, ఆఖరు,
ఆఖరిగాఎనున్కొనబడినవారు,ఆఎనున్కొనబడినవారు”అనిచెపాప్డు.
16 ఎనున్కొనుటయనగా ఈ మధయ్నే ఒకటి దొడిడ్దారిన వచిచ్నదని పర్జలు
అనుకుంటారు.మై.అదిమనకునన్పురాతనబోధ,ఏరాప్టుమరియుపిలుపు.…
కాబటిట్, ఐరేనియస్, ఖచిచ్తంగా, నిజంగా లేఖనము యొకక్ నిజమైన విదాయ్రిథ్,
ఎలల్పుప్డుఏరాప్టునునమిమ్నవాడు.
17 మనము చినటుల్గా, మనము చదివినటుల్గా, ఐరేనియస్
సంఘకాలములలోని తలలో ఒకరు. మనము నముమ్చునాన్ము. అవనీన్
మరమ్ములు. అవనీన్ ఇకక్డే యునన్వి. ఇకక్డ ఈ ముదర్లలో మరుగైయునన్వి.
శారా. కడవరి దినమున అవి బయలుపరచబడవలసియునన్వి. అవి ఏ

విధముగా పౌలులో పారంభమై మరియు—మరియు ఐరేనియస్ మరియు
మారిట్న్మొదలగువారుకడవరికాలమునకువచిచ్నది.
18 మరియు, ఇపుడు, ఈ రాతి మన పర్యతాన్లలో పర్భువు మనలను
ఆశీరవ్దించునని మనము నముమ్తునాన్ము. ఇపుడు మనము…మొదటిముదర్.
నేను నిజంగా ఆనందించాను. మొదటి ముదర్, దానితో వచిచ్న ఆశీరావ్దములు
నాకువచిచ్నవి.
19 మరియు, ఇపుడు, నేను—నేను ఎకుక్వసేపు మిముమ్లను
ఉంచదలచుటలేదు. అయితే డండి, కొదిద్ రా ల తరువాత, ఇదైన తరువాత
నేను—నేను బయటకు తిరిగి వెళళ్బోతునాన్ను. మరియు కొదిద్కాలము
శర్మపడవలసియునన్ది.నేనుఅభినందిసుత్నాన్ను…
20 ఇకక్డ సహోదరుడు నియర్ జాకస్న్ నిలబడియునాన్డని
అనుకుంటునాన్ను. నేను…మరియుకొదిద్ నిముషాలకితంఇకక్డే ఒకచోటకొదిద్
నిముషాలకితంసహోదరుడురడెల్ను చాననిఅనుకుంటునాన్ను.మరియు
ఆ సహోదరులు, బయటనునన్ సోదరి సంఘములు మరియు బయటవారు.
మేమునిజంగా అది అభినందిసుత్నాన్ము. మరియునేనుసహోదరుడు పర్
ను సుత్నాన్ను. ఇకక్డ ఉటికా నుండి, సంఘము నుండి వచిచ్ అకక్డ గోడ
పర్కక్గాఆనుకునాన్డు.మరియుఇందులోమీఅందరిసహకారముకొరకుమేము
నిజంగాఅభినందిసుత్నాన్ము.
21 ఇపుడు, గత సాయంకాలం మనమెపప్టివలె ముదర్లు మీద బోధిసుత్ండగా,
సంఘకాలాలు ఏ విధంగా బోధించామో ఆ విధంగా బోధించుకొందాము.
సంఘకాలపుబోధనుమనముముగించిన తరువాత, ఇకక్డ వేదికయొదద్, బోరుడ్
మీద నేను వాసినపుడు, ఏం జరిగినదో ఎంతమందికి జఞ్పిత్ంది? ఆయన నేరుగా
దిగివచిచ్, గోడ వెనుకకు వెళిళ్ (వెలుగులో) ఆయనకుఆయనఅది గీచి, మనందరి
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ఎదురుగా, అకక్డగోడమీద గీచాడు. పర్భువుయొకక్ త అనేక వందలమంది
ఎదుటనిలబడాడ్డు.
22 మరియు ఇపుడు ఆయన—ఆయన నిజమైన అతీతమైనది ఒకటి
చేయుచునాన్డు. కాబటిట్ గొపప్ విషయాలు కొరకు ఎదురు దాద్ం. మనకు
తెలియదు, ఆ గొపప్ నిరీకష్ణ కొరకు నీవు ఎదురు డవలసియునన్ది. తరువాత
ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. నీకు తెలుసా, కేవలం ఎదురు చుట. దేవుడు
మన యెడల ఎంత ఘనుడో, ఎంతటి ఆశచ్రయ్కరుడో! మనమాయనను ఎంతో
శాల్ఘిసుత్నాన్ము!
23 ఇపుడు 1 మరియు 2 వచనాలు, నేనది చదువుతాను కొంత వెనుకటి
భాగం ఇచుచ్టకు, మరియు తరువాత రెండవ ముదర్ కొరకై 3, 4 వచనాలు
తీసుకుందాము. అటు తరువాత 5, 6 వచనాలు, డవముదర్ మరియు 7, 8
వచనాలు…రెండువచనాలుపర్తిగుఱఱ్ంపైనసావ్రీచేయువానికి.మరియు,వీరు
ఏలాగునాన్రో, మీరు గమనించాలని మిముమ్లను కోరుచునాన్ను. ఈ పాండుర
వరణ్గుఱఱ్ంపైన…ఇకక్డవచుచ్చునన్ది,వెళుళ్ మారుప్చెందుచునన్ది.
24 అటుతరువాత దేవుని చితత్మైతే ఆ గొపప్ ఆఖరు ముదర్, తరువాత
ఆదివారం విపప్బడుతుంది! అది, అది జరిగినపుడు ఒక విషయం జరుగుతుంది
“పరలోకమందు ఒక అరగంట నిశశ్బద్ముండెను.” దేవుడు మనకు సహాయము
చేయునుగాక.
25 ఇపుడు3వవచనముచదువుతాను.

ఆయన రెండవ ముదర్ను విపిప్నపుడు—రముమ్ అని రెండవ జీవి
చెపుప్ట వింటిని.
(4వ వచనము) అపుప్డు ఎఱఱ్నిదైన వేరొకగుఱఱ్ము బయలువెళెళ్ను;
మనుషుయ్లు ఒకని ఒకడు చంపుకొనునటుల్ లోకములో
సమాధానములేకుండ చేయుటకుఈగుఱఱ్ముమీద రుచ్నన్వానికి
అధికారమియయ్బడెను;మరియుఅతనికి ఒకపెదద్ ఖడగ్మియయ్బడెను.

26 ఇపుడు, ఒక మరమ్మైన విషయం. ఆ—ఆ జీవి యోహానుతో చెపెప్ను
“వచిచ్ డుము.” అదేమైంది అతడు డలేదు. అతడొక చననుమాతర్మే
శాడు. మరియుఆ చన, కారణం…అతడు చెపాప్డు, “వచిచ్ డుము.”

అయితే అతడు చనను శాడు, వారు దానిని గమనించునటుల్గా అతడు
దానిని చనగాఉంచాడు. అదిఆఖరికాలమువరకుఉండును. అపుడుముదర్
విపప్బడును.
27 అది,పర్తియొకక్రుఇపుడుగర్హించారా, శారా,ముదర్లువిపప్బడును.ఈ
దినానజీవిసుత్నన్ందుకునీకుసంతోషంగాలేదా? [సభ “ఆమేన్”అనిచెపెప్ను—
సంపా.] అది. శారా, అది మాతర్మే కాదు సేన్హితులారా! అయితే, ఎలల్పుడు
గురుత్ంచుకోండి. గత ఆదివారం, సమసత్మునుఆధారపడింది, సామానయ్తమీద!
శారా? సామానయ్త, దీనతవ్ము ఏ విధముగానునన్దనగా పర్జలు ఆలాగు

వెళిళ్పోయి,అదిజరిగిందని డాఎరుగకునాన్రు.
28 జఞ్పిత్ంచుకోండి! ఏ సమయములోనైనా, పర్భువుయొకక్ రాకడకు మనము
ఎదురు సుత్నాన్ము. మరియు మనము…బహుశా ఎతత్బడుట డా
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ఆలాగుండునని, నేనుఒక వివరణ ఇచాచ్ను. ఆ విధంగాయుండును. శారా?
సహజంగా…వెనుకనుండి బైబిల్ లోకి వెళితే, అది ఏ విధంగా జరుగుట మీరు
డగలరు. ఔనా?

29 చివరకు, పర్భువైన యేసు రాకడ. అందును రిచ్ ఎవరికి ఏదీ తెలియదు.
వారనుకునాన్రు. “ఆ పిచిచ్వాడు ఎవరో అని.” సంఘములు చెపిప్నవి, “ఒక
వెరివాడు.మనము…అతడునిజంగా వెరివాడు” అంటారు. “అతడుపిచిచ్వాడు”
“మాకు తెలుసు నీవు పిచిచ్వాడవని.” పిచిచ్ అనగా “వెరి” అని అరథ్ం. “నీకు
దయయ్మునన్దని మాకు తెలుసు. అది నినున్ వెరివానిగా చేసుత్ంది. నీవు మాకు
బోధింప పర్యతిన్సుత్నాన్వు? నీవు అకర్మమువలన జనిమ్ంచినవాడవు. మేము…
నీవు జారతవ్ము వలన జనిమ్ంచినవాడవు. మాలాటి వయ్కుత్లకు, యాజకులకు,
ఆలయంలో ఉండువారికి బోధించుటకు పర్యతిన్ంచుట.” సరే. మై. అది వారికి
ఒకఅవమానముగాతోచెను.
30 యోహాను వచిచ్నపుడు, కాలాల గుండా, యెషయా నుండి మలాకీ వరకు
చెపప్బడెను.అదిపండెండువందలులేదాఏడువందలపండెండుసంవతస్రాలు.
పర్వకత్ల దావ్రా అతని రాకడ పబడెను. ఏ సమయములోనైనను అతడు
వచుచ్టకొరకు పర్తియొకక్రు ఎదురు శారు. అయితే అతడు వచిచ్, అతడు
బోధించి,పరిచరయ్చేసి,మహిమలోకివెళిళ్పోయెను.
31 చివరికి అపొసత్లులకు అది తెలియదు. ఏలయనగా ఆయనను వారు
అడిగారు. వారనాన్రు “ఇపుప్డు, మనుషయ్కుమారుడు యె షలేమునకు
పోవుచునన్యెడల ఇవనిన్యుఅరిప్ంపబడవలెను” అనాన్రు. “‘ఏలీయామొదట
రావలసియునన్దని’లేఖనముఎందుకుచెపుప్చునన్ది?”అని.
32 యేసుచెపాప్డు, “అతడెపుప్డోవచాచ్డుమరిమీరుఎరుగలేదు. అతడుఏమి
చేయునని లేఖనము చెపిప్నదో ఖచిచ్తంగా అదే అతడు చేశాడు. అది ఏమని
చెపప్బడినదో ఆ విధముగానే అతని యెడల వారు చేశారు.” శారా? వారది
అరథ్ంచేసికొనలేకపోయారు.ఆయనచెపాప్డు, “అతడుయోహాను”అని.

తరువాత, “ఓ” శారా,వారు—వారదిగర్హించిరి.వారు…
33 ఆయన వారికి గురుతులను పించిన తరువాత, చివరికి వారిని
పిలచి అడిగాడు, “నాలో పాపమునన్దని అవిశావ్సమునన్దని మీలో ఎవరు
ఖండించగలరు? నేను మిమీదికి వచిచ్నపుడునేనేమిచేయవలెనని లేఖనము
చెపుప్చునన్దోవాటినినేనుచేయనియెడలనేనెకక్డపాపముచేసితినో పండి.
ఔనా? అపుప్డు, నేను—మీరెవరైనది పుతాను. మీరు నముమ్చునాన్రా
లేదా దాద్ం.” శారా? ఆయన వెనుకకు వచిచ్, మరి ఇలా చెపుప్ను, “నేను
వచిచ్నపుడుమీరుననున్నమమ్వలసియుండును.”వారుఅదిచేయలేదు.కాబటిట్ఆ
విషయములోవారుఆయనకుకటుట్బడియుండవలసియునన్ది. అయితేఆయన
అనాన్డు, “నాలో అవిశావ్సమునన్దని మీలో ఎవరు నేరారోపణ చేయగలరు?
శారా?అదియునన్టుల్గానేనదిచేయలేదా?”

34 మరియు అపొసత్లులు డా తొటిలిల్రి. లేఖనములు ఎలా వెళుళ్చునన్వో
మనకు తెలియును. తరువాత, చివరకు వారు చెపాప్రు, “ఇపుడు మేము
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నముమ్చునాన్ము, ఎవరును నీకు చెపప్నవసరం లేదు, ఏలయనగా సమసత్మును
నీవుఎరుగుదువు.”
35 ఇపుడు నేను ఆయనముఖమును డాలని ఆశపడుచునాన్ను. వారివైపు
ఆయన చియుండును, అడిగాడు, సరే, “మీరిపుడు ననున్ నముమ్చునాన్రా?
చివరికి అది వారికి ఉదయించెను.” బహుశా, ఆ సమయం వరకు అది వారికి
మరుగుగా యుండవలసియుండలేదేమో. దేవుడు పర్తిది కర్మములో చేసాత్డు,
మీకుతెలుసా.నేను—నేనుఅందుకొరకుఆయననుపేమిసాత్ను.
36 అయితే, ఇపుడు, మనము, మన కాలానిన్ రిచ్ ఆలోచిసుత్నాన్ము.
ఎందుకంటే నేను దానిని రిచ్ మాటాల్డితే, ఈ ముదర్లలోకి మనం వెళళ్లేము
సం రిత్గా.
37 మరియు,ఇపుడుగురుత్ంచుకోండి,రోగులకొరకుపారిథ్ంచుటకుఅనేకమైన
వినన్పములు నేను పొందుకొనుచునాన్ను మరియు నిరంతరము…నేను
పారిథ్ంచుటకు, నాకు వచిచ్న పర్తి వినన్పముకొరకు, చేతి రుమాళుళ్ తదితరమైన
వాటికొరకు నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను. ఆఖరు ముదర్ వరకు, ఈ ముదర్లు
ముగించగలిగితే, ఆదివారం ఉదయంకు…అదిపర్భువుచితత్మైతే, ఇకక్డమంచి
పాతకాలపు తరహా సవ్సథ్త టము ఏరాప్టు చేసుకుందాం. రోగుల కొరకు
పారిథ్ంచుటకు ఉదయం అంతా మీరు తీసుకొనగలరు. మరియు నేను—
నేను చెపప్గలను అది వింతైన సవ్సథ్త టము కాగలదు. ఔనా? నాకా తలంపు
ఇపుడే వచిచ్ంది. శారా. కనుక, వింతైనది కాదు. అయితే కొందరికి కొదిద్గా
వింతయనిపిసుత్ంది.నాభావమేదో శారా.
38 ఈదినానఆయనమరమ్ములుమనకుబయలుపరచుటఎంతగొపప్ దేవుని
కృప! మనము కడవరి దినాన జీవిసుత్నాన్మని మనందరము నముమ్తునాన్ము.
మనమది నముమ్తునాన్ము. మరియు జఞ్పిత్ంచుకోండి. మరమ్ములు కడవరి
దినమున బయలుపరచబడవలసియునన్వి. ఆయన వాకయ్మును, ఆయన
మరమ్ములను ఆయన ఏలాగు బయలుపరచును? బైబిల్ గర్ంథము చెపుత్ంది.
ఆయనఅదిఎకక్డచెపాప్డోఅదిమీరుచదవాలనిఉందా?ఆయనఏవిధముగా
ఆయనమరామ్లుబయలుపరచునది,మనముతిపిప్, దాద్ం.
39 ఆమోసు,నేనుచదువగోరుతాను.ఆమోసుపుసత్కముతిపప్ండి.ఆమోసు3వ
అధాయ్యంమరియు7వవచనముమీరుచదవాలనినేనుకోరుతునాన్ను.సరే…
6వవచనము డానేనుచదువుతాను.

పటట్ణమందు బాకానాదము వినబడగా జనులకు భయము
పుటట్కుండునా? యెహోవా చేయనిది పటట్ణములో ఉపదర్వము
కలుగునా?
తన సేవకులైన పర్వకత్లకు తాను సంకలిప్ంచినదానిని
బయలుపరచకుండపర్భువైనయెహోవాయేమియుచేయడు.

40 ఇపుడు కడవరి దినాలు. మనకు ఒక—ఒక పర్వకత్ పుటుట్నని మన కొరకు
చెపప్బడెను.
41 మనకు అనిన్ విధాలైనవి యునన్వని మనకు తెలుసు. ఈ రాతి చు ట్
చిన తరువాత, నేను గర్హిసుత్నాన్ను, విదాయ్రుథ్లు రుచ్నన్ మధయ్ నేను—
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నేనుమాటాల్డుచునాన్నుమరియుననున్—ననున్ మీరు అరథ్ము చేసుకోవాలని
కోరుతునాన్ను. ఈ టేపులు పర్పంచమంతటికి వెళుళ్ను అని మీరు గర్హించండి.
సుమారు పర్పంచమంతా. మరియు నేను ఏలీయా యొకక్ దుపప్టి లేక
అంగీలాంటిదిఏదోసిదాధ్ంతమునుమీలోగుచుచ్టకుపర్యతిన్ంచుటలేదనిమీరు
తెలుసుకొనగోరుచునాన్ను. ఆలాటివిమనకుచాలాఉనన్వి. అయితే, వచుచ్చునన్
నిజమైనముందునన్ఒకదానికిపర్జలనుగలిబిలిచేయుటకునన్వి.
42 మీకు తెలుసా! కీసుత్ రాకడకు ముందు అబదధ్పు—అబదధ్పు నాయకులు,
అబదధ్పు మెసీస్యా లు లేచెదరని మీకు తెలుసా? కాదా…ఆ దినపు గొపప్
బోధకుడు గమలీయేలు, ఈ మనుషుయ్లను కొటుట్ట, మొదలైన వాటిని రిచ్న
పర్శన్ వచిచ్నపుడు, అతడనాన్డు, “వారిని ఆలాగేఉండనీయుడి. అది దేవుని వలన
అయితే, మీరు దేవునికి విరోధముగా పోటాల్డుచునాన్రు. అయితే అది దేవుని
వలనకాకపోతే…”అనాన్డు, “ఈమధయ్నేఒకవయ్కిత్ లేచినాలుగువందలమందిని
అరణయ్ములోకితీసుకొనివెళెళ్ను.మొదలైనవి…ఆలాటివిమనకునన్వి.” ఏంటది?
నిజమైనకారయ్మువచుచ్చుండగాదానికిముందుఇదివచుచ్ను.
43 ఇపుడు, డండి. సాతాను వాటిని లేపును. మనమికక్డ
మాటాల్డుకొనుచునన్ ఈ వయ్కిత్ యొకక్ యుకిత్ని గమనించండి. సాతాను.
మనమికక్డ అతనిని తెలియజేయుచునాన్ము. బయలుపరచుచునాన్ము.
లేఖనములదావ్రా.అదేఇపుడుమనముచేయబోవుచునాన్ము.
44 మరియు, మీరు జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఒక క య్నిసుట్యై లోపలకు వెళుళ్టకు
అతడుపర్యతిన్ంచుట లేదు,సాతానుకాదు. అతడుఅంతయ్కీసుత్. “దానికి ఎంతో
సమీపము,”యేసుచెపాప్డు “ఏరప్రచుకునన్వారినిమోసముచేయును…” అదే
ఈ ముదర్లలో మరుగైయుండువారు, ఎవరి పేరులైతే జగదుతప్తిత్కి ముందే
గర్ంథమందువాయబడినవారు.
45 అతడు తెలివైనవాడు. ఈ విషయమువచుచ్ట అతడు చి, అది అకక్డకు
వచుచ్టకుముందే,దానినితలకిందులుచేయుటకుపర్తీదిఅతడునెటిట్వేయును.
కడవరి దినాలలో అబదధ్ కీసుత్లు లేసాత్రు, మీకు తెలుసా? దీని తరువాత వెంటనే
అది వెంటాడును. ఈ సహోదరుడు మాటాల్డిన ఈ వరత్మానము తరువాత,
ఏలీయాఆతమ్చేతఅభిషేకించబడినవరత్మానమునిజముగావచిచ్నవెంటనే.
46 వారతనిని తపుప్గా అరథ్ం చేసుకుంటారు. అతడు మెసీస్యయని కొందరు
తలసాత్రు. అయితే అతడు నిరిధ్షట్ంగా “కాదు” అని చెపాప్డు. కారణం,యోహాను
వలెఅదిరావలసియుండెను.
47 బాపిత్సమ్మిచుచ్యోహానుకాలంలో, అతడుబోధించుటకువచిచ్నపుడు “నీవు
మెసీస్యావా?,నీవుఆయనవుకావా?”అనిఅడిగారువారు.
48 అతడు చెపాప్డు “నేను కాదు. ఆయన చెపుప్లవారు విపుప్టకు నేను
యోగుయ్డను కాను. అయితే, నేను నీళళ్లో మీకు బాపిత్సమ్ము ఇచుచ్చునాన్ను.
అయితే, ఆయన పరిశుదాధ్తమ్తో మీకు బాపిత్సమ్మిచుచ్ను.” ఆయన మి మీద
యుండెననియోహానుకుఖచిచ్తంగాతెలుసు.అతడుఅనాన్డు“ఆయనమీమధయ్
ఉనాన్డు, ఒకచోట.”
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49 అయితే, ఆయన మీదికి ఆ గురుతు వచుచ్వరకు, అతడు ఆయనను
ఎరుగకుండెను. తరువాత, ఆ వెలుగు దిగివచిచ్, పావురము వలె వెదజలుల్కుని
ఆయనపై పర్కాశించినపుడు, అతడు చెపాప్డు, “అదిగో ఆయన, అది ఆయనే.”
అయితే అది చినది యోహానుమాతర్మే. మీకు తెలుసా. యోహాను ఒకక్డు
మాతర్మేసవ్రానిన్వినన్ది.మిగతావారందరు;వారిలోఎవరుఅదివినలేదు.
50 అయితే, అటుతరువాత, ఒక నిజమైన వాసత్వమైన సేవకుడు వచిచ్నపుడు;
దానికంతా అనుకరణ. మనుషుయ్ల మనసుస్లను తారుమారు చేయుట.
సాతాను అది చేసుత్ంది. మరియు ఎవరైతే మంచి చెడులను వివేచించరో వారు
బోరల్పడతారు. అయితే ఏరప్రచుకునన్వారు అది చేయరు. బైబిల్ చెపుప్తుంది.
ఏరప్రచుకునన్వారిని అతడు మోసము చేయలేడని. మరియు కీసుత్ రాకడకు
కొంచెము ముందుగా, బైబిల్ చెపుత్ంది “అబదధ్పు కీసుత్లు లేచెదరని మరియు
కీసుత్ అని చెపుప్కొందురని, ఇంకా చెపాత్రు, ‘ఇదిగో ఆయన ఎడారిలో ఉనాన్డు’
దానినినమమ్కుడి ‘ఇదిగోఆయనరహసయ్పుగదిలోఉనాన్డు.’అదినమమ్వదుద్.”
51 “ రుప్ నుండి పశిచ్మమునకు రుయ్డు పర్కాశించునటుల్,
మనుషయ్కుమారుని రాకడయు యుండును.” శారా? ఔను, ఆయన—
ఆయన—ఆయన అగుపించును. అది పర్పంచవాయ్పత్మైన విషయం. అది,
ఒకవేళ, ఏదోయొకటి సంభవించినదని వారు కనుగొనినపుడు, శారు.
వారు…జఞ్పిత్ంచుకొనుడిసంఘముగృహానికిచేరినతరువాత,ఎతత్బడుటతరావ్త
అదిజరుగును.
52 ఎపుప్డు డా అబదధ్పు అనుకరణలు. మనకు వాటితో సంబంధం లేదు.
లేదండి.
53 మరియు నేను నముమ్చునాన్ను. వయ్కిత్ వచిచ్నపుడు, చెపప్బడిన వయ్కిత్
వచిచ్నపుడు ఆ వయ్కిత్ పర్వకత్యై యుండవలసినదని లేఖనాల దావ్రా మాతర్మే
నేను పుతునాన్ను. అతడు నిశచ్యంగా అవుతాడు. దేవుని యొకక్
పర్తయ్కష్త…పర్భువు యొకక్ వాకయ్ము ఆయన పర్వకత్ల యొదద్కు వచుచ్ను. అది
ఖచిచ్తంగా నిజం. అది…దేవుడుమారడు, ఔనా. ఆయనకు అంతకంటే మంచి
మారగ్మునన్యెడల ఆయన—ఆయన దానినే ఉపయోగించేవాడు. అయితే
ఆయన—ఆయన…పారంభంలోనేశేషఠ్మైనదిఎనున్కొనేవాడు.
54 ఏలాగనగా, సువారత్ పర్కటించుకొనుటకై ఆయన రుయ్ని ఎనున్కోగలడు.
చం ని ఆయన ఎనున్కోగలడు. గాలిని ఎనున్కోగలడు. అయితే, ఆయన
మనుషుయ్ని ఎనున్కునాన్డు. మరియు ఆయన గుంపులను ఎనున్కోలేదు.
వయ్కుత్లను. ఔనా?
55 ఒకే సమయములో మి మీద ఇదద్రు పెదద్ పర్వకత్లు లేరు. శారా,
పర్తి వయ్కిత్ వేరుగాయునాన్డు. అతని పరిచరయ్ వేరు. దేవునికి ఒక వయ్కిత్ దొరికితే,
ఆయనకుఅదిచాలు.ఆయనచేతిలోఉంటాడు.ఆయనఏదికోరితే, అదిఅతడు
చేసాత్డు. ఆయనకు ఒకడుంటే చాలు. నోవహు దినాలలో; ఏలీయా దినాలలో;
మోషేదినాలలో.
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56 మోషే కాలంలో ఎందరో లేచారు. వారేలాగు చేశారో తెలుసా, ఇలా
చెపాప్లనుకునాన్రు “సరే. నీవొకక్డవే పరిశుదుధ్డవు కాదుఈగుంపులోనునన్ది”
మరియుదాతానుమరియుకోరహు.
57 మరియు దేవుడు చెపాప్డు, “మిముమ్లను మీరు వేరు పరచుకొనుడి.
నేను మిని తెరచి వారిని మింగునటుల్ చేయుదును.” ఔనా? మరియు—
మరియు…
58 మరియు పర్జలు సణుగుటకు మొదలుపెటాట్రు. ఆయన అనాన్డు, “నేను
సమసత్మునుతీసివేసాత్ను.”
59 అకక్డమోషే, కీసుత్యొకక్ సాథ్నానిన్ తీసుకునాన్డు. తరువాత, తనకుతాను
ఖాళీ సాథ్నములో నెటుట్కొని “పర్భువా, అది చేయవదుద్” అని అనాన్డు. మరియు,
అతడు…ఇది చేయుటకు మోషేను ఆయన నిరణ్యించిన తరువాత, ఆయన
మోషేను కాదనలేకపోయెను. ఎందుకనగా ఆ సమయములో అతడు కీసుత్ వలె
పర్వరిత్ంచుచుండెను.అదిమోషేలోకీసుత్యుండెను.ఖచిచ్తం.
60 ఇపుడు, ఈ దినాన దేవుడు ఆయనకు ఆయనే
బయలుపరచుకొనుచునన్ందుకు మనమెంతో ఆనందంగా ఉనాన్ము. ఆ గొపప్
దినము ఇపుడు ఉదయింపతొడిగినదియని నేను నముమ్తునాన్ను. కాంతులు
విరజిముమ్టకు పారంభించినవి. పరిశుదుధ్ల హృదయాలలో పరదైసు పకుష్లు
పాడుటకు పారంభించినవి. ఇది రము కాదని వాటికి తెలుసు. ఒకటి
జరగబోతునన్ది.జరుగుతుంది.కాబటిట్ “ఆయనేదిచేయకుంటే…”
61 ఇపుడు, లేఖనమంతా ఆతమ్ పేరేపితమైనది. లేఖనములు ఖచిచ్తంగా
సతయ్మైయుండును. మరి వేరే దారిలేదు. అకక్డే మన సేన్హితులతో
కథోలిక్ సంఘముతో నేను విభేదించునది. మా లు మనుషుయ్లతో అది
వాయబడలేదని నేను నముమ్తునాన్ను. పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా పేరేపించబడినదని
నేను నముమ్తునాన్ను. మీరు గమనించారా, కలిపిన ఈ చినన్వనీన్, దానిని
కలుపుటకు పర్యతిన్ంచినవనీన్; నివారణ చేయుటలో అది పర్తియొకక్టి
తోసివేయబడెను.
62 మరియు ఈ నిజమైన, సతయ్మైన లేఖనములు ఒకదానితో ఒకటి
జతపరచబడియునన్వి. అకక్డవాటియందుఎటువంటివయ్తాయ్సములేదు,ఎకక్డ
డాలేదు.ఒకటిలేకరెండువచనములైనాభేదముగాకనిప్ంచనిసాహితయ్మును

ఒకదానిని పించుడి. ఎకక్డగాని, బైబిల్ తనకుతాను విరుదధ్ముగా లేదు.
పాతకాలపు విమరశ్కులు చెపుప్ట నేను చదివాను. అయితే, అదెకక్డయునన్దో
నాకు పించమని చాలా కాలంగా నేను అడిగాను. అది ఇకక్డ లేదు. మానవ
మనసుస్ గందరగోళంగా యునన్ందున, అది అది. దేవుడు గందరగోళము
గలవాడుకాదు.ఆయనేమిచేసుత్నాన్డోఆయనకుతెలుసు.ఆయనకుతెలుసు.
63 , ఒక సంఘము దావ్రా దేవుడు లోకమునకు తీరుప్ తీరుచ్నటల్యితే,
కథోలిక్సంఘముచెపిప్నటుల్గా, సరే, ఆలాగైతేఅదిఏది?మనకునన్ సంఘాలను
డండి. మనకు తొమిమ్ది వందలు ఇంకా కొనిన్. వివిధములైన సంసాథ్పక

సంఘములు…ఇపుడు…ఒకటి ఈ విధంగా బోధిసుత్ంది, ఒకటి ఆ విధంగా.



10 పలుకబడినమాట

ఎంతటి గందరగోళము. ఎవరేదికోరితేఆలాగుచేయవచుచ్. నీవెటైనావెళళ్వచుచ్.
దేవునికొకపర్మాణమునన్ది,అదిఆయనయొకక్వాకయ్ము.
64 మాటలాడుచుండగా…కథోలిక్ వారిని తోసివేయుట కాదు.
ఎందుకనగా—పొటసెట్ంట్ వారు అంతే చెడడ్గా ఉనాన్రు. అయితే ఒక
యాజకునితో మాటాల్డుచునన్పుడు, అతడనాన్డు, “మిసట్ర్ బానాహ్ం గారు,”
అతడనాన్డు“దేవుడుఆయనసంఘములోఉనాన్డు,”అని
65 నేను చెపాప్ను, “అయాయ్, దేవుడు ఆయన వాకయ్ములో ఉనాన్డు. మరియు
ఆయనవాకయ్మైయునాన్డు.” ఔనండి.

అతడనాన్డు, “సరే,ఆయనసంఘముతపిప్పోనిది,”యని
66 నేను చెపాప్ను, “ఆయన అది చెపప్లేదు. అయితే ఆయన చెపాప్డువాకయ్ము
తపిప్పోనిది.”
67 అతడు చెపాప్డు, “సరే, బాపిత్సమ్ము ఆ విధముగాయని మేము బోధిసాత్ము
మరియుతదితరమైనవి.”

నేనుఅడిగాను, “ఎపప్టినుండి”యని.
చెపాప్డు, “ఆరంభదినములనుండి.”
నేననాన్ను, “అదికథోలిక్సంఘమనినీవుఒపుప్కొనుచునాన్వా?”
“ఔను”అనిఅతడనాన్డు.

68 నేను చెపాప్ను, “ఆలాగైతే, నేను కథోలిక్. పాతకాలపు కథోలిక్ ను. నేను
పాతపదధ్తి మారగ్మును నముమ్చునాన్ను. మీరు ఈ దినాన అంతా కలగలుపు
చేశారు. మీరు బోధించునది లేఖనములో అరుదుగా ఉనన్ది. సీత్లు మరియు
చనిపోయినవారి దావ్రా మధయ్వరిత్తవ్ము, మరియుఇతర కారయ్ములు ఎనిన్టినో
చేరుచ్కొనాన్రు. ఓ! మై. మాంసము తిన డనివి, నాకు తెలియనివి ఎనోన్.
శారా” “అవనీన్లేఖనములోనాకు పించు,”అనినేనడిగాను.

69 అతడు చెపాప్డు, “అవి అకక్డయుండనవసరం లేదు. అది అలాగని
సంఘము చెపిప్నంత కాలము, అది అదే. అదేమని చెపెప్నో వయ్తాయ్సము లేదు.
అదిసంఘము.”
70 నేను చెపాప్ను, “బైబిల్ చెపిప్నది, ‘ఎవరైనను, దానికి ఒకక్ మాట కలిపినను
లేక ఒకక్ మాట తీసివేసినను జీవగర్ంథములోనుండి వానికి పాలులేకుండ
చేయును.’కాబటిట్అదివాకయ్ము!నేనువాకాయ్నిన్నముమ్తునాన్ను.”
71 ఇపుప్డు మరియు అపుప్డు, ఆమోసు చెపిప్నటల్యితే, మిగతా లేఖనాలు
దానితోవెళిళ్నటల్యితే…
72 మీరుజాఞ్పకముంచుకొనుడి,దానిమీద,దానియొకక్పాముఖయ్కారయ్ములనే
మనముతాకుచునాన్ము. అయితే నేను ఆ గదిలోనికి వెళిళ్నపుడు, మరియు—
మరియు ఆ అభిషేకము వచిచ్నపుడు, ఆ వచిచ్నవనిన్ వాయగలిగితే, ఒకొక్కక్
ముదర్మీద డు నెలలు నేనికక్డయుండవలసియుండును. కనుకపాముఖయ్
అంశములను తాకి, పర్జలకు ఇబబ్ంది కలిగించనివి వదులుదాము. అయితే,
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వారినిగాయపరచక, నముమ్నటుల్గా—అదివిషయానికిఅలవాటుపడతారు.నా
భావమేదోమీకుఅరథ్మైందా.
73 ఇపుడు,ఇదిఇపుడుగమనించండి, “దేవుడుఏమిచేయనటల్యితే”ఆమోసు
చెపాప్డు, “ఆయన సేవకులైన పర్వకత్లకు ఆయనమొదట బయలుపరచినటుల్గా”
తరువాత, ఆయనేమి చేసుత్నాన్డో మనం దాద్ం. ఆయన ఇపుడు ఏం
బయలుపరచబోవుచునాన్డో, ఆయన ఒకటి చేయబోతునాన్డని, అది
యుండవలసియునన్ది. నాయ్య తీరుప్నకు రంగము మీద దేవుడు కదలుటకు
సిదధ్ంగా ఉనాన్డని నేను నముమ్తునాన్ను. ఆయన ఒకటి చేయబోతునాన్డు.
మరొక విషయం, మరలా మనము చివరి దినాలలో ఉనాన్మని, అది తపప్క
సాకష్ మిసుత్ంది. మనము కాలము యొకక్ అంతములో, లవొదికయ కాలము
యొకక్ ముగింపులో ఉనాన్ము. ఎందుకనగా కడవరి దినమున మాతర్మే, ఈ
విషయాలుబయలుపరచబడవలసియునన్ది.
74 ఇపుడు, అదిఇపుడుఆలోచించు.మనము—పరిశుదాధ్తమ్, మనముఏమని
ఎరగాలనికోరుచునన్దోదానిలోకిదింపుదాము.
75 ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకొండి, “దేవుడు, ఆయన సేవకులగు పర్వకత్లకు
మొదట బయలుపరచకుండా ఏదియు చేయడు, ఏదియు బయలుపరచడు.”
ఏదైనా ఆయన చేయకముందు, ఆయనది బయలుపరచును. ఆయనది
బయలుపరచునపుడు, నీవిది గురుత్ంచుకో. రహదారిపైన ఒకటియునన్ది.
శారా,అదిబయలుపరచబడుతుంది.

76 మనం మాటాల్డుచునన్ ఈ విషయాలు కడవరి దినమున
బయలుపరచబడవలసియునన్వి. ఆఖరి రకుముందు. ఆఖరి సంఘకాలానికి
ముగింపులో. ఔను. ఇపుడు నీవది చదవాలనుకుంటే, నీవు తిపప్వచుచ్…గతరాతి
నీకునేనువివరణ ఇచాచ్ను, డుసారుల్, పర్కటన 10:1-7. డు, “ఏడవ త
వరత్మానం ర ఊదబడు దినములలో దేవుని మరమ్ము బయలుపరచబడి
మరియు సమాపత్మగును.” ఒకటి మాతర్ము విడువబడును. ఈ ఏడు ముదర్ల
గర్ంథమువిపప్బడినపుడు,తరువాతదేవునియొకక్సం రణ్మరమ్ము…
77 ఎందుకని? మనమది పరిశోధించాము సంవతస్రాల తరబడిగా. మరియు
లేఖన పర్కారంగా తరువాత, మనము…ఈ దినము వరకు దానిని అరథ్ము
చేసుకొనే మారగ్ము లేకపోయెను. ఎందుకనగా అది మరుగు చేయబడెను.
చననుమనము శాము.దేనిదావ్రాఅది చించబడినది.అయితేకడవరి

దినమువరకు సరిగా బయలుపరచబడలేదు. శారా? ఇపుడుమనముచివరి
సమయమువరకు,మనముఅకక్డయుండవలసినది.
78 ఇపుడు, జఞ్పిత్ంచుకోండి. వదుద్…ఇది ఇపుడు మరువవదుద్. “అది
ఆయన బయలుపరచువరకు ఆయనేది చేయడు.” ఇంకా మరచిపోవదుద్.
ఎంతో సాధారణ మారాగ్న ఆయన అది చేసాత్డు. “జాఞ్నులు వివేకులు అది
పోగొటుట్కొనునంతగా,” మీరు అది గురుత్పెటుట్కోవాలనుకుంటే, అది మతత్యి
11:25-26 మరియు జఞ్పిత్ంచుకోండి “ఆయన అది బయలుపరచు వరకు
ఆయన ఏదియు చేయడు.” ఆ విధంగా తెలివైనవారు, విదాయ్వంతులు
పోగొటుట్కొనునటుల్గా, ఆయన అది బయలుపరచును. జఞ్పిత్ంచుకోండి! అది,
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వాకయ్మునకు బదులుగా లోకము అపేకిష్ంచు జాఞ్నము. మొదటి పాపము
చేసినపుడు అది చేసినది. అది ఇపుడు మరచిపోవదుద్. అది ఆలోచించునపుడు,
ఓ,మనమెంతకృతజుఞ్లమైయుండాలి!
79 జరుగుతునన్ విషయాలవైపు డు! ఆయనమనకు చెపిప్న విషయాలవైపు
డు. ఇకక్డ లేచిన పర్జలైన మీరు ఈ మందిరములో డండి. టేపులను

ఇపుడు అడగబోవుచునాన్ను…సరే ముందుకు సాగండి. టేపు చేయండి.
అయితే డు, మందిరములోని పర్జలతో నేనిది నేనిపుడే చెపప్బోతునాన్ను,
ఇకక్డునన్ మీతో చెపుప్తునాన్ను. జరగబోవు సంఘటనలు ముందుగానే నేను
చెపిప్న వందలకొలది సంఘటనలలో ఏ ఒకక్ కారయ్ము నెరవేరలేదని మీలో
ఎవరైనను ఒకక్రు వేళెతిత్ పించగలరా అని పర్భువైన యేసు నామమున
మిముమ్ను అడుగుచునాన్ను. అకక్డ వేదికపైన లేక ఎకక్డైన ఆయన చెపిప్న
కారయ్ములు సం రణ్ంగా ఖచిచ్తంగా నెరవేరలేదని చెపప్గలరా? ఏ విధంగా
ఆలాగుండగలదు.మానవమనసుస్ఆలాగుఉండునా?తపప్కఆలాగుండదు.
80 ఈ రానునన్ న్ కు ముపప్యి డు సంవతస్రముల కితం వెలుగు
పములో ఆయన అకక్డ నదియొదద్ కనిపించాడు. చినన్పిలల్వానిగా

నుండినపప్టి నుండి ఆ సవ్రమును రిచ్, ఆ వెలుగును రిచ్ నేను చెపిప్నది
పాతకాలము నుండి చె త్ వసుత్నన్ మీకు జఞ్పుత్ండియుంటుంది. నేను చెపుప్
విషయాలు మతిలేనివారు చెపుప్చునన్టుల్గా పర్జలు అనుకొనిరి. బహుశా,
ఒకరు అది చెపేత్, బహుశా నేను డా ఆలాగే తలంచేవాడను. అయితే
అందును రిచ్ మీరు ఆశచ్రయ్పడనవసరం లేదు. ఎకక్డైతే వందలమందికి నేను
బాపిత్సమ్మిచుచ్చుంటినో…ఆ దినాన ఆ నది యొదద్ 1933 నుండి సంఘము
ఆశచ్రయ్పడలేదు.
81 మరా అబాబ్య్నాకు చెపిప్నది నాకు జఞ్పుత్ంది. అనాన్డు, “బిలీల్, ఆ పర్జలను
నీవు ముంచబోవుతునాన్వా?” అని అడిగారు. ఇకక్డునన్ చినన్ జిమ్ మరా,
అతడు ఇపుడు చనిపోయాడనుకుంటాను. అతడు అకక్డ హతయ్ చేయబడాడ్డని
అనుకుంటునాన్ను. ఒక సీత్ అతనిని కాలిచ్ చంపింది. అయితే అతడు—అతడు
ననన్డిగాడు, “నీవువారినినీళళ్లోముంచబోతునాన్వా?”
82 నేనుచెపాప్ను, “లేదండి.నేనువారికిపర్భువైనయేసునామమునబాపిత్సమ్ము
ఇవవ్బోతునాన్ను.”
83 గుంపులో ఒక సీత్ వెళుత్ంది. ఆమె మరొక సీత్తో అనన్ది, ఆమె అనన్ది…
అందును రిచ్ ఒక గురిత్ంపు చేసినది. ఆమె అనన్ది, “సరే. ముంచడం రిచ్
నాకేమిపరవాలేదు.” “అదిఆలాగే,నాకులెకక్లేదు.”
84 నేను అనాన్ను, “వెనకిక్ వెళిళ్ పశాచ్తాత్పపడు. నీవు యేసుకీసుత్ నామములో
బాపిత్సమ్ముపొందుటకుఅరుహ్రాలవుకావు” శారా?
85 ఇదేదోఆటలాడువిషయంకాదు.వాకయ్ముఆజఞ్దావ్రాబయలుపరచబడిన
కీసుత్ యొకక్ సువారత్. ఇపుడు దీనిని “బుదిధ్హీనతయని, వెరితనమని” చెపిప్
ఒకచోట దానిని యుంచవచుచ్. అయితే జఞ్పుత్ంచుకో, ఖచిచ్తంగా అది
ఏమైయునన్దో అది జరుగునటుల్గా ఇది వాకయ్మునందువాగాద్నం చేయబడింది
మరియుఇదిఇకక్డేయునన్ది.
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86 తరువాత, ఆ దినాన అకక్డ, నది యొదద్ వారు నిలబడినపుడు! మరియు
పర్భువుయొకక్ త, రాననునన్ నకష్తర్ం వలె అది కనిప్ంచెనని నేను మీకు
చెపాప్ను, తరువాత అది దగగ్రకు వచిచ్నది. మరకతము వలెనునన్ వెలుగు
కనిపించినదనిమీకుచెపాప్ను.అదిఅకక్డ,నేనెకక్డైతేబాపిత్సమ్ముఇచుచ్చునాన్నో
ఆనదియొదద్కువచిచ్నది.
87 “దానిఅరథ్మేంటి?”అనినగరంలోనునన్బిజినెస్మెన్వారుఅడిగారు.
88 నేనుచెపాప్ను, “అదినాకొరకుకాదు.అదిమీకొరకు. నేనునముమ్తునాన్ను.
శారా? అది మీ కొరకు, అది దేవుడు చేశాడు. నేను సతయ్ము చెపుత్నాన్నని

మీకు తెలియబడునటుల్.” నేనొక చినన్ బిడడ్గా, బాలునిగా సుమారు ఇరవై
ఒకక్ సంవతస్రాల వయసుక్నిగా, వారు—వారు దానిని నమమ్రు. శారా,
ఎందుకనగా చినన్ బిడడ్కు అది మించినది మరియు తరువాత నేను
ఆలోచిసుత్నాన్ను.
89 సహోదరుడు రాబరస్న్, మన ధరమ్కరత్లలో ఒకరు. కొదిద్ నిముషాల కితం
నేనతనిని శాను. అకక్డ తీసిన పటము హోషట్న్ లో ఉండుటను రిచ్
(అది మీరు శారా) గత దినము అతడు నాతో చెపుప్చుండెను. మరియు
నేను ఆ వాగావ్దములో, గత రాతి అందును రిచ్ చెపప్డం పారంభించితిని.
సహోదరుడురాయ్…ఇంకొకమనిషి, గుంపులో రికారడ్ర్ కలిగియునన్ ఒకే ఒక
వయ్కిత్ అతడు.అదిపాతకాలపువైర్రికారడ్ర్. ఇపుడునేనుసహోదరుడురాబర్సన్
నుఅతనిభారయ్ను సుత్నాన్ను.కాబటిట్,ఈమిసర్స్రాబర్సన్రోగిగాఉనన్ది.
90 సహోదరుడు రాయ్ అనుభవశాలియైన సైనికుడు. మరియు అతని కాళుళ్
పేలిచ్వేయబడడ్వి. చనిపోయిన వారికై అతనిన్ పరుండబెటిట్రి. సైనయ్ంలో అతనొక
అధికారి మరియుఅతడునన్ ఈటాంక్ను జరమ్నీ ఎనభై ఎనిమిది పేలిచ్, అతనిని
ముకక్లుముకక్లుగాచీలిచ్వేసిరి. ఎంతోసేపుచనిపోయినవారితోపరుండబెటిట్రి.
అతడు ఇక ఎనన్డు నడవడు, ఎందుకనగా రెండు కాళుళ్, వాటిలోనునన్ నరాలు
పెదద్గాపేలిదెబబ్తినన్వికనుక,అనిచెపుప్కొనాన్రు.మై.అతడునాకంటెఎకుక్వగా
నడవగలడు.
91 అయితే, అదేమైయుండెను? అతడు చిన ఒకటియునన్ది. అతడు
హోషట్న్ కు వెళాళ్డు. మరియు అతని భారయ్ను రిచ్ అతడు చెపుత్నాన్డు.
మరియు అతనియొదద్ Wire ఉనన్ది. టేపుకు దానిని కలుపబోతునాన్డు. ఇకక్డ
డికయైన తరువాత, సరే, అది మీ కొరకు వినిపింపబోతునాన్డు అని నేను

నిరీకిష్సుత్నాన్ను. మరియుఅకక్డునన్పాతదైన టేపు వైర్మీదహోసట్న్లో జరిగిన
నా పరిచరయ్లు అతని యొదద్ ఉనన్వి. మరియు అతని భారయ్, అతడనాన్డు,
అకక్డకుచేరుకునాన్రు.నినన్టిదినమువరకుఅతడదిగమనించలేదు.
92 ఓ!ఆమెఎంతోవిచారంగాఉనన్ది.ఆమెవాయ్ధితోఉనన్ది.పారథ్నావరుసలోకి
రావాలని ఆమె ఎంతో కోరుతుంది. వారు నాకు తెలియదు. నా జీవితంలో
ఎనన్డువారిని డలేదు.కాబటిట్, ఆరోజుఆమెకిటికీపర్కక్న రొచ్ని బయటకు
చుచుండెను. ఎంతోఘోరమైనసిథ్తిలోయుండెను.మరియుగజిబిజిసిథ్తిలో

ఉండియుండెను.పారథ్నావరుసలోవచుచ్టకుపారథ్నాకారుడ్కోరినది.
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93 ఆరాతివరుసలోకివచుచ్టకులేకతరువాతరాతిలేకఇంకొకసారివచుచ్టకు
తటసిథ్ంచెను.అదేరాతిఅనుకుంటాను.ఆమెవరుసలోకివచిచ్నది.మరియుఆమె
వేదికపైకి వచిచ్న వెంటనే పరిశుదాధ్తమ్ ఆమెతోచెపాప్డు. చెపాప్డు, “ఇపుడు, నీవు
ఇకక్డదానవు కావు. నీవు య్ ఆలెబ్ని అను నగరానికి సంబంధించినదానవు.”
చెపాప్డు, “నీవు కిటికీలో రొచ్ని ఈ దినాన బయటకు సుత్నాన్వు, పారథ్నా
కారుడ్కైతడబడుతునాన్వు.”అదంతాసంవతస్రాలకితంటేపుపైనునన్ది.
94 మరియు, టముయొకక్ఆరంభంలోఅకక్డ పరిశుదాధ్తమ్యుండినపుడు
అది మొదటి టము. మేము మొదట సుమారు డువేల మంది
పర్జలముంటిమి. తరువాత ఎనిమిదివేల మందికి చేరితిమి. తరువాత సుమారు
ముపప్యివేలమంది.కాబటిట్, ఆ తరువాతనేనుమాటాల్డుచునన్పుడునామొదటి
టములో నేను చెపాప్ను, “నేనెందుకు ఇది చెపుత్నాన్నో నాకు తెలియదు.”

ఇపుడు ఇది టేపు మీదనునన్ది. “అయితే, ఇది నా యొకక్ కాలములో జరిగిన
గొపప్ సంఘటనలలో ఇది యొకటి. ఈ టములో ఒకటి జరగనైయునన్ది.
ఎవరుఎనన్డు డనిఒకగొపప్కారయ్ముకాబోతునన్ది.”
95 ఆతరువాత, అదిసుమారుఎనిమిదిలేకతొమిమ్ది, పదిరా లలోసుమారు
ముపప్యివేలపర్జలముందుపర్భువుయొకక్ తకనిప్ంచిదిగివచెచ్ను. పటము
తీయబడెను. అదిఅకక్డవాషింగ్టన్డి.సి.లోఇపుడునన్ది. పర్పంచంలోఫొటో
తీయబడినఒకేయొకసహజాతీతమైనఉనికిగానునన్ది.
96 అటుతరువాతమీకు తెలియును. నేను వివేచన దావ్రా ఈ విధంగా చెపుప్ట
మీరువినియుంటారు, “ఒకవయ్కిత్మరణించుటకుసిదధ్ముగానునాన్డు.ఒకనలల్ని
నీడవలెఅతనిపైయునన్ది.మరణించుటకుసిదధ్ముగాఉనాన్రు.”
97 మరియుతరువాత ఈస్ట్ పైన్స్ లో లేక దకిష్ణ పైన్స్ లో అదే అనుకుంటాను,
ఆఖరి టములో నేనునన్పుడు, ఒక చినన్ సీత్ అకక్డ రొచ్నియునన్ది. ఒకటి
ఆమెతో చెపిప్నది, “వెంటనే ఆ ఛాయా చితర్ం తీయుము,” అని. నేను ఆ సీత్తో
మాటాల్డుచుండగా అది జరిగెను. అది అకక్డయునన్ది. పర్కటనల పలకము పైన
అదియుంటుందని,అదికొదిద్ సమయముండుననినేననుకొనుచునాన్ను.అకక్డ
నలల్ని నీడఆసీత్పై కపిప్యునన్ది.
98 పరిశుదాధ్తమ్ అది పర్కటించిన వెంటనే ఆమె ఇంకొక ఛాయా పటమును
తీసినది. అది వెళిళ్పోయింది. చెపిప్నది, “నీవు సవ్సథ్తపొందబోవుచునాన్వు.
పర్భువు నినున్ సవ్సథ్పరిచాడు. కానస్ర్ పోయింది.” మరియు ఆ విధముగానే
జరిగినది.ఆమెసవ్సథ్తపొందింది. శారా?అకక్డేమీరుఉనాన్రు. శారా?
99 దినము యొకక్ సమయమేదో దానిని దేవుడు ఎరిగియునాన్డని
అది పించుచునన్ది. మనకు తెలియదు. మనమాయనకు
లోబడియుండవలసియునన్ది.
100 ఇపుడు మనం మాటాల్డుకుం వెళళ్గలం. అయితే ఒకక్ నిముషము,
ఇకక్డకు వదాద్ం. మరియు ఈ వెనుక ముదర్ను తాకుదాము. దీనిని దానితో
కలుపుదాము.ఇపుడు,మరియొకకొదిద్ కష్ణములు,మొదటిముదర్కొరకైకొంచెం
పునరావృతంచేదాద్ం.
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101 మొదటిముదర్విపప్బడునపుప్డు,మనముగమనించాము,సాతానుఒక—
ఒక అతీతమైన మత సంబంధమైన మనిషియని మనం గమనించాము. తెలల్ని
గుఱఱ్ముమీదసావ్రీచేయువానిని మీరు గమనించారా? అది, వారు తలంచారు.
ఆరంభ సంఘము; అయితేఓ,మై. సంవతస్రాలతరబడిగాఅదిబోధింపబడినది,
అయితే అది రాలేదు. మిగతావనీన్, వాటనిన్టినీ మనము కలిపినపుడు, అపుడు
అవి ఎకక్డునన్వి కనిపిసత్వి. శారా. ఇపుడు, మిగతావనీన్ ఏమి కాబోతునన్వో
నాకు తెలియదు. ఇంకా. అయితే, అది కర్మముగా వచుచ్నని నాకు తెలుసు,
ఎందుకంటేఅదిసతయ్ము.అదిసతయ్ము.అదిఆచారాధిపతయ్ముగలరోమ్యొకక్
సంఘము.ఖచిచ్తం.
102 ఎవరైతే, దులు అంతయ్కీసత్ ని తలంచుచునాన్రో, వారు నిశచ్యంగా
దానికిమిలియన్మైళళ్ రములోనునాన్రు. దులుఅంతయ్కీసుత్ అనిమీరు
ఎనన్డు తలంచవదుద్. మనం పర్వేశించుటకు మారగ్ము చే రచ్బడగలందులకై
ఉదేద్శయ్ రవ్కంగా వారి నేతాలు యబడినవి. పశాచ్తాత్పము పొందుటకు
సమయంఇవవ్బడినది.
103 అయితే,అంతయ్కీసుత్ ఒకఅనుయ్డు.ఖచిచ్తం. అదిసతయ్ముయొకక్అనుకరణ.
యాంటి, “వయ్తిరేకము.” ఇపుడు, ఈ గొపప్ అతీతమైన మనుషుయ్డు, ఓ,
గొపప్ మనిషి ఏలాగయాయ్డు, మరియు—మరియు అటుతరువాత చివరకు
సింహాసనాసీనుడయాయ్డు.అటుతరువాత,సింహాసనాసీనుడైనతరువాతఅతడు
కిరీటధారియయాయ్డు. ఇపుడు, అతడు దానితరువాత దేవునికి బదులుగా
ఆరాధించబడుచునాన్డు.
104 ఇపుడు, డు. అది జరుగకముందు, నేనొకటి మిముమ్లను
అడుగగోరుచునాన్ను. అదెవరు? రెండవ థెసస్లోనికయ2:3లో వచుచ్ననిపౌలు
చెపిప్న ఆ మనిషి ఎవరు? ఎందుకు ఆ మనుషుయ్డు కాలము దావ్రా గమనించి
అది శాడు?అతడుదేవునిపర్వకత్. ఖచిచ్తంగా.ఎందుకని…
105 “రాబోవు కాలమందు మోసపుచుచ్…చెవినిచిచ్ విశావ్సము నుండి
తొలగిపోయెదరని ఆతమ్ తేటగా చెపుప్చునాన్డు.” మోసపుచుచ్ అనగా ఏమిటో
మీకు తెలుసా? మోసపుచుచ్ ఆతమ్ సంఘములో ఏదనగా యాజకుడు.
“మోసపుచుచ్ట,యాజకునిఆతమ్,దయయ్ములపనులు;సంఘములోవేషధారణ.”
106 “గరావ్ంధులు, రుఖ్లు,” తెలివి, మీరు శారా, బుదిధ్, తెలివి;
“పైకి భకిత్గలవారు.” (వెళిళ్ చెపుప్, “సరే, మనము కైసత్వులము; మనము
ఆలయానికి వెళళ్వలసియునన్ది.”) “పైకి భకిత్గలవారైయుండి, దాని పర్తయ్కష్తలను
తృణీకరించుట. ఆతమ్ యొకక్ కారయ్ములను శకిత్ని నిరాకరించుట.” శారా?
ఇపుడు గమనించండి. అతడు చెపాప్డు, “ఇంటింటికి తిరిగేవారు మరియు
అవివేక సీత్లను నడిపించుట…” పరిశుదాధ్తమ్ పొందిన సీత్లని అది అరథ్ం కాదు.
“నానావిధమైనదురాశలతోనడిపించబడుఅవివేకసీత్లు.”
107 నానా విధములైన దురాశలు! వారు పర్వేశించగల పర్తి చినన్ దానిలో
వారు పర్వేశిసాత్రు. అనిన్ రకాల సొసైటీలలో; వారు ఇషట్ము వచిచ్నటుల్
జీవించుట. ఇంకా చెపాత్రు, “మేము ఆలయానికి వెళాత్ము. అందరి వలే మే
మంచివారము.” నాటాయ్లు, విందులు, వెం కలు కతిత్రించుకొనుట, రంగులు



16 పలుకబడినమాట

సుకొనుట, వారు కోరిన వసాత్లు వారు ధరించుట; ఇంకా “మేము—మేము
పెంతెకొసుత్లము, మేము—మేముఅందరి వలె మంచివారము.” ఓ! మీ సవ్ంత
కియలుమిముమ్లనుగురిత్ంపజేసుత్నన్వి.నిజం. గమనించు.
108 అయితే అతడు చెపుత్నాన్డు, “సతయ్మును రిచ్ భర్షట్ మనసుస్ గలవారు.”
సతయ్మనగాఏంటి?వాకయ్ము,అనగాకీసుత్. “సతయ్మును రిచ్.”
109 “ఓ, మీరు…నీవు, నీవు సీత్లను తరుమువాడవు. నీవు సీత్ దేవ్షివి. నీవు ఇది
చేయి,అది.”
110 కాదండి.అదిసరికాదు.అదిఒక—ఒకతపిప్దము.నేనుసీత్లనుదేవ్షించుట
లేదు. లేదండి. వారు నా యొకక్ సహోదరీలు, వారు సహోదరీలు. అయితే
విషయం…
111 పేమ దిదుద్బాటు చేసుత్ంది. అది దిదుద్బాటు చేయకపోతే, అది పేమకాదు.
అది ఆలాగైతే, అది పేమయైనటల్యితే, అది—అది ఫిలియో పేమ అగాపే
కాదు, నేనది చెపుప్తాను. కొంచెం అందంగా కనిపించే సీత్ కొరకు వారికి
కొంత ఫిలియో పేమయుండవచుచ్. అయితే అగాపే పేమ వేరైనది. విషయానిన్
సరిచేయునది ఈ పేమ. మరియు నిరంతరము మనము జీవించె యొక చోట
రానయుండు దేవుని కలయునది. శారా? నా భావము అది కాదు.

బహుశా అది ఊదబడినటుల్గా అది ఉంటుంది. అయితే నేను ఏంటో మీకు
తెలుసా?మీరుఅరథ్ంచేసికునాన్రనినేననుకుంటాను.సరే.
112 ఇపుడు, గురుత్ంచుకోండి అతడు చెపాప్డు, “యనేన్, యంబేలు మోషేను
ఎదిరించినటుల్, ఆలాగే వారు డా, అయితే వారి బుదిధ్హీనత తవ్రగా
బయటపడును.”
113 ఎందుకని? మోషే, ఒక కఠినంగా అగుపించే కారయ్ము చేయవలెనని ఆజఞ్
ఇవవ్బడినపుడు, అయితే ఎంతో యథారథ్తతో వెళాళ్డు. ఈ కరర్ను తీసికొని
అది నేల మీద పడవేయమని చెపాప్డు, అది సరప్ముగా మారునని చెపాప్డు.
అటుతరువాత ఏమి జరుగునని అతనికి పించుటకు, ఆయన అది చేశాడు.
దేవుడు ఆజాఞ్పించినటుల్గా ఫరో ఎదుట అతడు నిలబడాడ్డు. కరర్ కింద వేశాడు.
అదిసరప్మైనది.
114 “ఒకచౌకబారుమాంతికవిదయ్!”అనిఫరోచెపిప్యుండెననిఅనుమానంలేదు.
కాబటిట్ అతడువెళిళ్ అతనియనేన్,యంబేలనుతీసుకొనివచాచ్డు.వారుచెపాప్రు,
“మేము డాఆకారాయ్లుచేయగలము”అని.అతడుకరర్విసిరిపడవేశాడు,అవి
సరప్ములైనవి.

ఇపుడుమోషేఏంచేయగలడు?
115 అదేంటి? అదేమని పుతుందనగా, పర్తియొకక్ నిజమైన దేవునియొకక్
పనికి దయాయ్నికి అనుకరణ చేయువాడు ఉనాన్డు. పర్జలను మారగ్ము నుండి
నెటిట్వేయుటకువారుఅనుకరణచేసాత్రు.
116 మోషే ఏం చేశాడు, అనాన్డు, “సరే. నేను తపుప్చేశాననుకుంటాను. నేను
వెనుకకు వెళళ్టం మంచిది?” అతడలాగే నిలువబడిపోయాడు. అకష్రమువరకు
అతనిఆజఞ్నుగైకొనవలసియునన్ది.
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117 మొదటి విషయమేంటో తెలుసా. మోషే సరప్ము మిగతా వాటిని
మింగివేసినది. శారా? మిగతా సరప్ములు ఏమైనవి అని ఎపుప్డైనా
ఆలోచించారా? అవి ఎకక్డకు వెళిళ్నవి? మోషే కరర్ పటుట్కొని దానితో
వెళిళ్పోయాడు.దానితోఅతడుఅదుభ్తాలుచేశాడు.ఆసరప్ము,ఈమిగతాకరర్ల
లోపలఉనన్ది. శారా?అదిఅదుభ్తం.ఔనుకదా?ఔనండి.
118 ఇపుడు, అంతయ్కీసుత్ నెమమ్దిగా వెలుగులోకి వచుచ్చునాన్డు. ఇది మీరు
గమనించాలనికోరుచునాన్ను.ఇపుడుమీరువినునపుడు…
119 నా కథోలిక్ సేన్హితులగు మీరు ఒకక్ నిముషము నెమమ్దిగా రొచ్నండి.
మరిపుడు, అటు తరువాత పొటసెట్ంట్ లు, మనమందరము ఎకక్డునాన్మో
డబోతునాన్ము.ఔనా.

120 గమనించండి. మొదటి సంఘము, వారే మొదటి సంఘము, అసలైన
సంఘము అని కథోలిక్ సంఘము చెపిప్న యెడల, వారు ఖచిచ్తంగా నిజమే.
వారు ఔను. వారు పెంతెకొసుత్లో పారంభించిరి. అకక్డ కథోలిక్ సంఘము
ఆరంభమైనది. నేను దానిని ఒకపుప్డు నమమ్లేకపోయాను, చరితర్ చదివే
వరకు డా. అది నిజమేనని నేను కనుగొనాన్ను. వారు పెంతెకొసుత్న
పారంభించబడిరి. అయితేవారుతిరిగిపోవుటపారంభించారు.వారెకక్డునాన్రో
మీరుగమనించండి.
121 ఇపుడు పయనిసుత్నన్ వేగముతో పెంతెకొసుత్ పయనిసుత్నన్టల్యితే, రెండు
వేలసంవతస్రాలువారికిఅవసరంలేదు.ఇపప్టినుండిఒకవందసంవతస్రాలలో
కథోలిక్సంఘముకంటెవారు రంగాఉంటారు.అదినిజం.
122 అయితేగమనించు.ఈతెలల్నిగుఱఱ్ంమీదసావ్రీ చేయువానిని.ఈముదర్లు
మనము తాకు వరకు దీని వెనుకటి కారయ్మును కొంచెం దాద్ం. తెలల్ని
గుఱఱ్ం మీద సావ్రీ చేయువానిని గమనించు, అతడు బయటకు వచిచ్నపుడు
అతడు—అతడు డు దశలలో కియ చేయుచునాన్డు. గతరాతి, నేను
మీకురుజువుచేసినటుల్గా, దేవునివలె, అపవాది తితవ్ములో ఉనన్ది. అయితే ఒకే
దయయ్ం అనిన్ కాలాలలో డు దశలలో ఉనన్ది. అతని దశలు గమనించండి.
మొదటిదశలో,అతడువచాచ్డు.
123 పరిశుదాధ్తమ్ దిగివచెచ్ను. పర్జలు పర్తీది సమిషిఠ్గా కలిగియుండిరి. దేవుని
ఆతమ్ వారిమీద ఉండెనుమరియుఅపొసత్లులు ఇంటింటికి వెళిళ్, పర్జలతోరొటెట్
విరచుచుండిరి.గొపప్అదుభ్తాలు, చకకియలుజరిగెను.
124 మరియు—మరియుతరువాత,మొదటివిషయమేంటోతెలుసా,సాతాను
సణుగుడుపుటిట్ంచెను.
125 అటుతరువాత, కొంతకాలము తరువాత, ఈ బానిసలు, పేద రైతులు
పరిశుదాధ్తమ్ను ఎందుకు పొందారో వారు పలు పలు విధాలైన సథ్లాలకు వెళిళ్
సాకష్ మిచాచ్రు.వారియజమానులకువారుసాకష్ మిచాచ్రు.
126 కొంత కాలమైన తరువాత, ఓ, సైనాయ్ధిపతులు లాంటి వారు. మరియు—
మరియు అనేక విధములైన పర్జలు వచుచ్టకు పారంభించిరి. పేరుపర్ఖాయ్తలు
గలవారు, ఈ జనులు చేయు గొపప్ కారయ్ములను, అదుభ్తములను మరియు
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చక కియలను చుటకు పారంభించిరి. కనుక వారు కైసత్వాయ్నిన్
అంగీకరించారు.
127 సరే, అటుతరువాత డండి. అతడు కైసత్వాయ్నిన్ సీవ్కరించిన తరువాత,
చినన్ చీకటిగదిలో డుకొని, వారి చేతులతో చపప్టుల్ కొడు , కేకలు వే త్
భాషలతో మాటాల్డుచు వరత్మానములు పొందుకొనుచుండిరి. ఎందుకు?
తనయొకక్ పోటీదారునియొదద్కు గాని, లేక మరేదైనగాని, తనయొకక్ వీధిలో
తీసికొనిపోలేదు. “మరి ఆ విధముగా అతడు నమమ్డు.” ఖచిచ్తంగా నమమ్డు.
కాబటిట్, అతడు దానిని ధరించవలసియుండెను. కాబటిట్ వారందరు కలసి
ఆలోచించసాగారు ఈలాగు “ఇపుడు మనము కొంచెం వయ్తాయ్సకరమైనది
పొందిదాద్ం”యని.

128 మరియుయేసు,వెంటనేమొదటిసంఘకాలంలో,ఆయనవారితోచెపాప్డు.
ఇకక్డ పర్కటన 2 వ అధాయ్యంలో “ఈ నీకొలాయితుల కియలుబటిట్, నేను నీకు
విరోధముగాఉనాన్ను.”
129 నీకొ, అనగా లౌకికులను “జయించుట,” మరోమాటలోల్, పర్తియొకక్రు
ఒకరిగా యుండుటకు బదులుగా ఒక పరిశుదధ్ వయ్కిత్ని ఏరప్రచుటకు
పర్యతిన్ంచిరి. ఒక విధమైనది ఏరప్రచుటకు వారు ఎకక్డ నుండి వచాచ్రో అటిట్
అనయ్తవ్ము నుండి మాదిరి చేయుటకు వారు ఆశించారు. మరి చివరకు అది
చేశారు.
130 ఇపుడు గమనించండి. మొదటిది “నీకొలాయితు.” నీకొలాయితు బైబిల్
గర్ంథములో “అంతయ్కీసుత్,” అని పిలువబడుచునన్ది. ఎందుకనగా, అది అసలైన
కీసుత్సిదాధ్ంతమునకుమరియుఅపొసత్లులకువయ్తిరేకము.
131 ఈ మనుషుయ్ని యొకక్ పేరును నేను చెపుప్టకు ఇషట్పడుటలేదు. అతడు
గొపప్ మనిషి. కొదిద్ సంవతస్రాల కితం నేనతని టములో ఉనాన్ను.
నేనతని కర సప్రశ్ చేయుట వలన నేనకక్డ యునాన్నని అతనికి తెలుసు.
మరియు అతడనాన్డు, “ఓ, నీకు తెలుసా, ఈరోజు పెంతెకొసుత్ అని
పిలుచుకొనేవారునాన్రు.” మరియు అతడు చెపాప్డు, “వారు అపొసత్లుల
కారయ్ములపుసత్కముపైవారుఆధారపడతారు.”మరియుఅతడనాన్డు, “ ,
అపొసత్లుల కారయ్ములు కేవలం సంఘము కటుట్టకు ఉపయోగపడు పరంజా
వంటిది.”
132 బైబిల్గర్ంథమునుబాగుగాచదివినఒకగొపప్వయ్కిత్ ఆలాటివివరణచేయడం
మీరు ఊహించగలరా? అది ధవ్నించుట లేదు. అది—అది పరిశుదాధ్తమ్
చెపిప్నటుల్గాలేదు.ఆవిధముగాఎకక్డాలేదు.
133 ఎందుచేతననగా అపొసత్లుల కారయ్ములు అపొసత్లులవి కావని, అది
అపొసత్లులతో పరిశుదాధ్తమ్ యుండి చేసిన కారయ్ములని సామానయ్ విజఞ్తతో
ఎవరైనాతెలుసుకొనగలరు. సంఘకాలంలోమనంఏవిధంగాపోలిచ్యునాన్మో
మీకు తెలుసు కదా? జీవులు రొచ్ని మందసమును కనిపెటుట్చునాన్రు అకక్డ.
మతత్యి, మారుక్, కా, యోహాను, అకక్డ నిలబడి దానిని గమనిసుత్నాన్రు.
అకక్డేమి జరిగినది, తతఫ్లితంగా మతత్యి, మారుక్, కా, యోహాను
వాయబడినవి.
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134 చెటుట్ నుండి వచిచ్న మొదటి కొమమ్ అది. మరియు అదే సంభవించినది. ఆ
చెటుట్కుమరోకొమమ్వచిచ్నటల్యితే,దానివెనకాలమరొకఅపొసత్లులకారాయ్లను
వాసేవారు.కారణంఒకేదానిలోఒకేజీవముఉండవలయును.
135 కాబటిట్, ఇపుడు, ఈరోజు, మన సంఘశాఖల సంఘాలను సేత్, మెథడిసుట్,
బాపిట్సుట్,పెసిబ్టేరియన్, థరన్,చర్చ్ఆఫ్కైస్ట్ (అనబడేది)మరియుపెంతెకొసుత్
మొదలైనవి,ఎకక్డమనమదికనుగొంటునాన్ము.నీవుకనుగొనలేవు.
136 పెంతెకొసుత్ దానికి చాలా సమీపంగా ఉనాన్రని నేను ఒపుప్కుంటాను.
ఎందుకనగా వారు ఇకక్డ లవొదికయ సంఘకాలంలో ఉనాన్రు. వారు,
సతయ్మును కలిగియునాన్రు మరి అది తిరసక్రించారు. వారు దానితో
నులివెచచ్నగా యునాన్రు. దేవుడు ఆయన నోట నుండి ఉమిమ్వేసియునాన్డు.
అదిఖచిచ్తంగాలేఖనపర్కారమే.
137 మీరు ఆ లేఖనములను అబదధ్ము చేయజాలరు. శారా? అవి ఎలల్పుడు
సతయ్ములైయుంటవి. పర్యతిన్ంచవదుద్…ఒకేయొక విషయము, మీ యొకక్
తలంపుపర్కారములేఖనముతెచుచ్టకుపర్యతన్ం చేయవదుద్. అయితేలేఖనము
పర్కారముగాయుండు,అదీ,అపుడుమీరుదేవునితోపరుగెతుత్చునాన్రు.మీరెంత
నరికివేయబడవలసినపప్టికి లేక పర్కక్న పెటట్బడవలసినపప్టికి దాని పర్కారంగా
యుండుడి. శారా?
138 అది, మొదట కుమమ్రించబడినపుడు ఏమి జరిగినదో డు.
సరే. మొదటిసారి దేవుడు ఎటుల్ పర్వరిత్ంచెనో, రెండవసారి ఆలాగే
ఆయన పర్వరిత్ంచవలసియునన్ది. పర్తీసారి ఆ విధముగనే ఆయన
పర్వరిత్ంచవలసియునన్ది.లేనటల్యితే,ఆయనమొదటతపుప్గాపర్వరిత్ంచాడు.

శారా,మనముమరుత్ లముగాతపుప్లుచేసాత్ము,దేవుడుచేయడు.
139 దేవుని యొకక్ మొదటి నియమము సం రణ్మైనది. కారాయ్లు చేయుటకు
ఆయన ఎనున్కొనుమారగ్ము శేషఠ్మైన మారగ్ము, మరొకటియుండదు. దానిని
ఆయన మెరుగుపరచడు. ఎందుకనగా పారంభములోనే అది పరి రణ్మైనది.
అది ఆలాగు కానటల్యితే, ఆలాగైతే ఆయన అనంతుడు కాదు. ఆయన
అనంతుడు అయితే, ఆలాగైతే ఆయన సరవ్ము ఎరిగినవాడు. ఆయన సరవ్ము
ఎరిగినవాడైతే, ఆయన సరవ్శకిత్మంతుడు. ఆమేన్! కాబటిట్ నీవు—“ఆయన
ఎకుక్వ నేరుచ్కునాన్డు” అని నీవు చెపప్ డదు. ఆయన ఎకుక్వ నేరుచ్కొనడు.
ఆయన—ఆయనసమసత్జాఞ్నముయొకక్ఊటయైయునాన్డు. శారా?
140 మనజాఞ్నము,ఇకక్డసాతానునొదద్నుండివచుచ్నది.మనముఏదెనునుండి
పొందుకునాన్ము.అకక్డేమనముజాఞ్నముకొరకువిశావ్సమునువినిమయము
చేసికొనన్ది.హవవ్ అదిచేసినది.
141 అతడు మొదట అంతయ్కీసుత్గా పిలువబడాడ్డు. రెండవ దశలో, అబదధ్
పర్వకత్గా పిలువబడాడ్డు. ఎందుకనగా పర్జల మధయ్నునన్ ఆతమ్ వారి శరీరములో
పుదాలెచ్ను.

142 మీకు జాఞ్పకమునన్దా, తెలల్ని గుఱఱ్ం మీద సావ్రీచేయువాడు,
అతడు ఆరంభించినపుడు, అతనికి కిరీటము లేదు. అయితే, తరువాత
కిరీటమియయ్బడెను. ఎందుకని? ఆరంభములో అతడు నీకొలాయితు
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ఆతమ్; ఆ తరువాత అతడు మానవునిలో అవతారమెతెత్ను; తరువాత అతడు
కిరీటధారియాయెను. సింహాసనము, కిరీటము పొందుకొనెను. మరియు
అటుతరువాత చాలాకాలము పనిచేశాడు. దానిని ముదర్లు విపప్బడినపుడు
సాత్ము.

143 తరువాత మనము కనుగొంటునాన్ము. చాలాకాలం తరువాత సాతాను
పరలోకము నుండి తోసివేయబడాడ్డు. లేఖన పర్కారంగా అతడు కిందికి వచిచ్
తనకుతాను సింహాసనాసీనుడయాయ్డు. ఆలోచించు. ఆ మనుషిలో తనకుతాను
సింహాసనాసీనుడయాయ్డు మరియు మృగమయాయ్డు. అతడు అధికారానిన్,
మహాధికారానిన్ కలిగి, అదుభ్తాలు అనిన్ చేశాడు. ఆ—ఆ లేక రోమ్ ఉతప్తిత్
చేయగలిగినంత హతయ్లను మరియు రకత్పాతములను గావించాడు. సరే.
రోమీయులయొకక్ రహింసవలన ఆయనచంపబడాడ్డు. ఓ, కొనిన్ లేఖనాలు
చెపుప్కొనవచుచ్.
144 జఞ్పిత్ంచుకోండి.రోమ్యొకక్ఘోరశికష్వలనయేసుకీసుత్చనిపోయెను.
145 ఇకక్డ తరువాత టములో, గుడ్ ఫైడే మధాయ్హన్ం ఇకక్డ
పర్సంగించుటకు, నా హృదయములోనునన్ వరత్మానము, డు నాలుగు
విషయాలునన్వి. శారా. “అకక్డ వారు సిలువవేసిరి ఆయనను.” “అకక్డ”
అతిపరిశుదధ్మైన, పర్పంచములో మతసంబంధమైన సథ్లము యె షలేము.
“వారు” పర్పంచములో అతిపరిశుదధ్మైన పర్జలు (అనబడువారు), దులు
“అకక్డవారు సిలువవేసిరి.” రోమ్ దావ్రా ఇవవ్బడు మహా ఘోరమైన శికష్.
“ఆయనను సిలువవేసిరి.” ఏంటి? జీవించినవారందరిలో మహా ఘనమైన వయ్కిత్.
“అకక్డఆయననుసిలువవేసిరి.” ఓ,మై.
146 బిజినెస్మెన్వారిమధయ్లోవారు ఎకక్డునాన్రోవారు చునంతగా, అది
కదిలించునటుల్గా దేవా, సహాయముచేయుము. మంచిది. ఇపుడు వయ్తాయ్సంగా
యుండాలని కాదు. రోతగాయుండాలని కాదు. అయితేదానిని కదలించునటుల్
ఆ సహోదరులు ఆ గొపప్ వారిని గురించి, పేరు పర్ఖాయ్తలు గలవారిని గురించి
మరియు పరిశుదధ్ తం లను గురించి మొదలగు కారయ్ములను ఈ బిజినెస్
మెన్వారిపతికలోవాయుటబుదిధ్హీనతయనిగర్హించుకొనవలెను. కైసత్వులుఏ
ఒకక్ వయ్కిత్ని “తండి”యని పిలువ డదు. వారుదానినిపారంభించారు. సమసత్
కారయ్ములలో సరిదిదుద్టకు నేను పర్యతిన్ంచాను. ఈ టేపు ఎకక్డకు వెళుత్ందో
మీకు తెలుసా? కాబటిట్ నా పని ముగిసింది. దానితో నేను చేయవలసినది ఏదీ
లేదు.సరే.మొదటకీసుత్నుగురుత్ంచుకోండి.
147 మొదట, నిక్…నీకొలాయితు మరియు నీకొలాయితు కాలము ఏమి
కోరింది? కేకలు పెడు , చపప్టుల్ కొటుట్ పర్జల నుండి వైదొలగవలెనని,
పెంతెకొసుత్ దినాన చేసినవారిని, ఆతమ్తో లి తాగినవారివలె అసభయ్ంగా
కనిపించేవారిని అటిట్వారి నుండి వైదొలగవలెనని అది కోరెను. అలాటిదేది
అవసరం లేదు. వారు తాగినవారని వారు చెపాప్రు. విను! ఇది
పోగొటుట్కోవదుద్. ఇది వి డ్రంగా నీకు అనిపించవచుచ్. అయితే అది సతయ్ము.
అపుప్డు పర్సిదిధ్నొందినవారు వచుచ్టకు పారంభించారు. దానికి వారు
దిగిరాలేకపోయారు.
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148 దేవుడు మహోనన్తునిగా చేసినదేంటి? ఆయన దీనతవ్ంలో తనున్తాను
తగిగ్ంచుకొనుటయే. అది ఆయనను గొపప్వానిగా చేసినది. పెదద్ది ఏది లేదు.
ఏ మానవుడు తగిగ్ంచుకోనంతగా ఆయన అంతగా తగిగ్ంచుకొనెను. ఆయన
పరలోకము యొకక్ రాజైయుండెను. ఆయన మి మీద అతి దీనమైన
పటట్ణమైన యెరికోకు వచెచ్ను. మరియు పటట్ణములో అతి పొటిట్వాడైన
మనుషుయ్డు తనను చునటుల్ తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనెను. ఔనా? జకక్యయ్.
ఔనది నిజం. ఏమానవుడుపిలువబడనటువంటి పేరుతోఆయన పిలువబడెను,
“గారడివాడని, దయయ్మని, బయలెజ్ బు” అని పిలువబడెను. అది ఆయనను
రిచ్ లోకం తలంచినది. బహు రమైన మరణముతో మరణించెను.

తలదాచుకొనుటకుసథ్లములేదు.పర్తిసంసథ్దావ్రానెటిట్వేయబడెను.
149 అయితే, దేవుడు ఆయనను ఎంతగానో హెచిచ్ంచెను. ఎంతవరకనగా
పరలోకమును ఆయన వంగి డవలసివచెచ్ను. ఎంతగా డండి. దేవుడు
తగిగ్ంపులో. శారా? పరలోకపు పర్తి కుటుంబమును, లోకపు పర్తి
కుటుంబము మించిన గొపప్ నామము ఆయనకిచెచ్ను. మి మీదనునన్
పర్తి కుటుంబమునకు “యేసు” నామము పెటట్బడెను. పరలోకమందునన్
పర్తి కుటుంబమునకు “యేసు” నామము పెటట్బడెను. ఇకక్డగాని లేక
పాతాళములోగాని పర్తి మోకాలు ఒంగు నామము, పర్తి నాలుక పర్భువని
ఒపుప్కొను నామము. అటువంటి నామము. పాతాళము దానిముందు
మోకరించవలెను. పర్తీది దానిముందు మోకరించవలెను. శారా? అయితే
మొదటిగాఅదిదీనతవ్ంలోయునన్ది.తరువాతఅదిగొపప్గామారినది. శారా?
దేవుడు హెచిచ్ంచబడునుగాక. “తనున్తాను తగిగ్ంచుకొనువానిని, దేవుడు
హెచిచ్ంచును.” శారా?
150 ఇపుడు ఈ నీకొ ఆతమ్ జాఞ్నమును తెలివిని కోరుచునన్దని మనం
గమనించాము. అదికారణముఅడుగగోరెను, దేవునివాకయ్మునకువయ్తిరేకంగా
తరక్మును, ఏదెనులో వలె. జాఞ్నము దావ్రా, అందుకొరకు సంఘము
పడిపోయెను.ఏంటది?
151 ఇపుడు, ఇది చెపాత్ము, ఇకక్డునన్ సంఘమును తీసికొందాం. మనలాటి
కొదిద్మంది పర్జలను తీసుకుందాము. మీరు నిజముగా ఆతమ్ రుణ్లు
కానటల్యితే. మరియు మనము ఇపుడు, మన నగరం యొకక్ మేయర్ కు
వయ్తిరేకమేమీ లేదు. అతనిని రిచ్ నాకు తెలియదు. శీర్ బొటార్ఫ్. అతను ఇంకా
మేయర్ గా ఉనాన్డా, శీర్ బొటార్ఫ్? డండి, శీర్ బొటార్ఫ్ మంచి సేన్హితుడు
నాకు. ఔను. అయితే, నగరము యొకక్ మేయర్ మరియు పోలీస్ బలగము
మరియు సైనాయ్ధిపతులు మరియు వారంతా—వారందరు ఇకక్డకు వసాత్రు.
మొదటి విషయమేంటో తెలుసా, వారి తలంపులలో ఏదైనా యునన్టల్యితే,
బోరుడ్వారితోను, ఇకక్డునన్ పర్జలతోనుమాటాల్డుటకు పారంభిసాత్రు, మరియు
చెపాత్రు, “ఇపుడు,ఇదేంటోతెలుసా,ఇదివేరేవిధముగాయుండవలసియునన్ది.”
నీవు ఆతమ్ రుణ్డవు కానటల్యితే, నిజంగా ఆతమ్ రుణ్డైన వయ్కిత్ వేదిక వెనుక
యునన్టల్యితే, మొదటి విషయమేంటో తెలుసా, వారు కోరుకొను కోరికను
ఒపుప్కొనవలసి వచుచ్ను. బహుశా ఈ తరమందు కాకపోయినను రాబోవు
తరమందుజరుగును.
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152 ఆ విధంగా అది ఆరంభమైనది. శారా? ఎందుకని? “ఇటు డు. అది
ఆమోదయోగయ్ము”అనిచెపాత్రు.నీవుఅదివింటావు.
153 ఒక మనుషుయ్డులోపలికి వచిచ్, “ఈ ఆలయంచాలాచినన్దిగా ఉనన్ది. పెదద్
ఆలయం కడదాము. ఇకక్డ వేరొకటి కడతాను. అది…అదెంతో విలువైనది.
అర మిలియన్ డాలరుల్ యౌతుంది. అది అకక్డ కటట్బడుతుంది. నేను దానిని
ఆకాశవాణిలోపెడతాను,” అనివారుచెపాప్రనుకోండి.వారదిచేసినపుడు,వారు
విరుగగొటుట్టకు గొడడ్లిని కలిగియునన్టుల్గా అది యుండును. పదిమందిలో
తొమిమ్ది మంది ఆ విధంగాయుంటారు, మీకు తెలుసా. మొదటి విషయమేటో
తెలుసా, అతడు చేసినపుడు, అతడు తనకొరకై, దానిని చేసుత్నాన్డు. “నీవేమి
చెపప్లేవు, ఎందుకనగా, సహోదరుడు జాన్ డో, అకక్డునాన్డు. ఈ సంఘము
యొకక్ ధనాగారము అతనే.” శారా? ఆ తరువాత ఆఫికాలో నునన్ హోటన్
టాట్,ఏమితెలియనిపర్జలకేఈజిపుట్యొకక్యోధునిగురించిఎంతతెలియునో
మరి అదే విధముగాదేవునిగురించి ఏమియుతెలియని సెమినరీనుండి వచిచ్న
ఒక రికీక్ని మీరు తీసికొనివసాత్రు. మరియు అతడు వచిచ్, అతనికి కావలసినది
సమ రుచ్ను. ఎందుకనగా అతడు ఎలల్పుప్డు కొతత్ కారు కొని ఇచుచ్ను
అచచ్టకు,ఇచచ్టకుచు ట్రాతిపిప్ఇదీఅదీమరియువేరేవికొనిఇచుచ్ను.
154 అది ఖచిచ్తంగా ఆ విధంగా పారంభమైనది. సరే. గమనించు. తెలివి
జాఞ్నము!వారుచెపాప్రు, “ఇపుడుఇకక్డ డుఅదితెలివిగలదిగా కనిపించుట
లేదా? ఇపుడు, మన—మన సీత్ లు వారు వారి వెం కలను ఆ విధముగా
యుంచుకొనినను ఏమి వయ్తాయ్సము కలదు?” అయితే బైబిల్ చెపుత్ంది, ఒక
వయ్తాయ్సానిన్ పుతుంది. మిగతా వందలాది వదలి, ఆ ఒకక్ విషయం తీసుకో.
శారా. అది వయ్తాయ్సంగా ఉనన్ది. అది వయ్తాయ్సంగా చేయబడెనని దేవుడు

చెపుత్నాన్డు.అందుకనిఅదివయ్తాయ్సము.
155 అయితే, మీరు డండి, ధరమ్కరత్ల బోరుడ్ వారు, మరియు పరిచారకులు,
ఇతరులచే పారంభించబడితే మొదట విషయమేంటో తెలుసా, కాపరి లోపలికి
పోవలెను లేదా వెలుపలికి వెళిళ్పోవలెను. అంతే డండి. పర్జలే దాని
అంగీకారమునుతెలిపి,లోపలికితెచిచ్రి.
156 ఇపుడు గమనించండి, ఆ ఆతమ్ కదలుట పారంభించినది. ఆ సంఘము
ఎంతో పర్తిషఠ్లు గలవారిని, పెదద్ పెదద్ విషయాలను, ఎకుక్వ ధనము ఇచుచ్టను
పారంభించినది.దానికివారుపడిపోయిరి.సాతానుయొకక్ రతవ్ముఅది.
157 ఏదెనుతోటలోహవవ్ చేసినది, సాకాష్య్తుత్ అదేకారయ్ము.మీరువింటునాన్రా.
ఔనది నిజం. డు, పర్కృతి సంబంధమైన సీత్, ఆదాము పెండిల్కుమారెత్, భారయ్గా
ఆమెయొదద్కుఅతనురాకమునుపు,తరక్ముదావ్రాదేవునియొకక్వాకయ్మునకు
వయ్తిరికత్మైనసాతానుయొకక్యుకిత్కి పడిపోయెను. ఆదాముహవవ్తోభారయ్గా
జీవించకమునుపు, సాతాను అకక్డ అతనిన్ మొతెత్ను. ఔను. నేను బోధించిన
పెండిల్కుమారెత్ వృకష్ము మీరు వినియునాన్రు. దానిన్ రిచ్ అకక్డ చెపప్బడినది,
సరే. ఇపుడు గమనించండి. అకక్డ తరక్ము కోసము హవవ్ పడిపోయినది.
ఇపుప్డతడు,సాతానుడుదానినితరిక్సుత్నాన్డు.

ఆమెఅనన్ది, “అయితేపర్భువుచెపాప్డు…”
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158 ఆయన చెపాప్డు, “ఓ, నీకు తెలుసా, అయితే పర్భువు నిశచ్యంగా ఆలాగు
చేయడు. ఔనా? నీవు, తెలివిగలవానివి కావాలనుకుంటునాన్వు. నీవు ఒకటి
ఎరగాలనుకుంటునాన్వు. ఎందుకని, నీవుఒక గబిడడ్వు తపప్మరొకటికాదు.
శారా?నీవొకటిఎరుగవలసియునన్ది.”అదిసాతానుకానటల్యితే!ఓ,మై!

159 ఈనవీనమైనవాటిలోఅదిఒకటికానటల్యితే, డండి, “ఓ,వారుపరిశుదధ్
గుండాళళ్గుంపు.ఏలాటిగమనమువారికివవ్వదుద్. శారా.వెళొళ్దుద్,ఔనా?”
160 ఇపుడు, పర్కృతి సంబంధమైన,మానవజాతిలోమొదటిపెండిల్కుమారెత్, ఆమె
భరత్ ఆమెయొదద్కు రాకముందుసాతానుఅబదధ్మును వినుట వలన ఆమె కృప
నుండి పడిపోయెను, దేవుడు ఆమెను ఆయన వాకయ్మను కోటలోపల ఉంచిన
తరువాత,వాకయ్మువెనుకఆమెయుండినటల్యితే,ఆమెపడిపోయియుండెడిది
కాదు.అదిఇపుడుపర్కృతిసంబంధమైనది,గమనించు,పర్కృతిసంబంధమైనసీత్.
161 మరియు దేవుని వాకయ్ము వెనుక నుండి బయటకు వచిచ్న తరువాత
వాసత్వమైనశాపముఏమిటి?
162 ఇపుడు జాఞ్పకముంచుకో, దానిలో తొంభై ఎనిమిది శాతము ఆమె
నమిమ్నది. అయితే, మీరు ఒకదానిని వదిలివేసిన చాలును. శారా? ఆమె
అదంతా నమిమ్నది, ఓ, నిజంగా. ఆమె ఇది చెపిప్నది. అది నిజమని సాతాను
అంగీకరించినది. ఒక లకు అతడు నినున్ తీసుకొని వసేత్, అదే అతనికి
కావలసినది. శారా? ఒకే ఒకటి నీవు చేయవలసినది బులెల్ట్ ను కొంచెం
ఈ వైపునకు తిపుప్ట, అందువలన అది గురి తపుప్ను. శారా? అది అంతే.
దానిలోనిమరింతఆమెనమిమ్నదిఅయితేఅదితపిప్నది.
163 ఇపుడుఫలితములుఏమనగా,ఒకచినన్కారణముకొరకుఆమెవాకయ్మును
వదిలివేసెను.
164 మంచిది, ఇపుడు ఈ విధంగా చెపాత్రు. “సీత్లను గురించి ఏమిటి?” లేక
“ఆలాటి విషయాలను రిచ్ నీవెందుకుమాటాల్డతావు?” అయితే ఆలాటి చినన్
విషయాలేవైనా, “వయ్తాయ్సమేంటి?అదిపాథమికరుజువా?”దానికిసంబంధించి
ఒకటునన్ది, నీకొకటునన్ది.
165 అది సరి చేయవలసియునన్ది. ఏడు సంఘకాలాల గుండా మనముదానిని
శాము.అయితే, దేవుడుఅదిమాటాల్డే సమయమువచిచ్నది. అయితేఆయన

అది మాటాల్డుట మాతర్మే కాకుండా అది ఆయన చించును. మరియు
అది ఆయన రుజువు చేయును. అది బయలుపరచును. ఔను. అది ఆయన
చేయనటల్యితే, అలాగైతేఆయనదేవుడుకాదు.అంతే. దేవుడుఆయనవాకయ్ము
వెనుకనిలబడును.
166 గమనించండి ఇపుడు. పర్కృతి సంబంధమైన సీత్ పర్కృతి సంబంధమైన
మరణానికి హేతువైంది. ఎందుకంటే ఆమె తనున్తాను తెలివిగలదానిగా
చేసికొనుటకు, వాకయ్ము వెనుక నిలువబడి, దేవుడు చేయమనన్ది చేయుటకు
బదులుగా తరక్మును వినన్ది. జాఞ్నవంతురాలగుటకు ఆమె జాఞ్నానిన్
కోరుకునన్ది.ఆమెతరాక్నిన్ఆలకించినది.మరియు—మరియుఆమెమానవాళి
అంత పోగొటుట్కునన్ది. ఔనా?
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167 ఇపుడు, ఈ సమయములో, ఆతమ్ సంబంధమైన సీత్, పెంతెకొసుత్ దినాన
ఆరంభమైన కీసుత్ యొకక్ పెండిల్కుమారెత్, ఆరంభ ఈ అపొసత్లుల సంఘము
నైసియాఆలోచనసభలోఅదేదానినికోలోప్యెను.లీ,అదినిజమనినీకుతెలుసు.
మరియు నైసియా కౌనిస్ల్ లో, తన ఆతీమ్య జనమ్హకుక్లు పోగొటుట్కునన్పుప్డు
కాన్ సాట్ంటైన్ పెదద్ సంఘములు మరియు అకక్డ అరిప్ంచిన వసుత్వులు
తీసికొనుటకు, రోమ్ ఢ సిదాధ్ంతములకు తన ఆతీమ్య జనమ్హకుక్లను
అముమ్కొనెను. కథోలిక్ లకు అది కఠినంగా యుండును. అయితే పొటసెట్ంట్
వారుఅదే చేశారు. బైబిల్ గర్ంథములో “వేశయ్యొకక్, మహా వేశయ్యొకక్” పిలల్గా
గురిత్ంచబడెను. అది ఖచిచ్తంగా నిజం. వారిలో అందరు. ఏలాటిమినహాయింపు
లేదు.
168 అయితే వారిలో ఎలల్పుడు కొదిద్ శేషముంటుంది. వారే వధువుయౌటకు
ఏరప్డియునాన్రు.
169 గమనించు.ఆమెతనజనమ్హకుక్లనుపోగొటుట్కునన్ది, శారా,ఆమెభరత్
ఆమెను చేరకముందే, గమనించారా. వివాహానికిముందే, ఆమె తన పవితర్తను
పోగొటుట్కునన్ది.
170 మరియు ఇపుడు మీరు జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఆమె చెపుత్ంది, “నేను రాణి వలె
రుచ్నాన్ను.నాకేమియుకొదువలేదు.” ఇకక్డఆలవొదికయసంఘకాలములో

“నేను ధనవంతురాలను ధనవృదిధ్ చేసికొనియునాన్ను మరియు తదితరమైనవి.
మరియుఓ, పర్పంచమంతానావైపు చుచునన్ది. నేనుగొపప్దానను. పరిశుదధ్
సంఘమును, మేము ఈ విధముగా యునాన్ము.” కాలమంతా ఆ విధంగా
చెపుప్కొనుచునన్ది.
171 మరియు ఆయన చెపుత్నాన్డు, “నీవు దిగంబరివనియు, గుడిడ్దానవనియు,
దరి రాలవనియు, దౌరాభ్గుయ్రాలవు, దికుక్మాలినదానవు యని
ఎరుగకయునాన్వు.” అదీ పరిసిథ్తి. కడవరి దినములలో పరిసిథ్తి ఆ విధంగా
యుండునని పరిశుదాధ్తమ్ చెపిప్న యెడల అది ఆ విధంగానేయుంటుంది. మరి
వేరేమారగ్ములేదు.అదిఅటేల్యుండును.
172 ఇపుడు గమనించు. అకక్డ ఆమె తన జనమ్ హకుక్ను, ఆమెయొకక్వాకయ్ము
యొకక్ సదుగ్ణమును ఆమె అముమ్కొనినందు వలన ఆమె ఏమి చేసినది? హవవ్
అది చేసినపుడు, ఆమె సృషిట్ని పోగొటుట్కునన్ది, సమసత్ సృషిట్ ఆమె వలన
పతనమైనది.
173 ఇపుడు గమనించండి, సంఘము అది చేసినపుడు, ఆతమ్, వాకయ్మునకు
బదులుగా, ఢ సిదాధ్ంతాలు అంగీకరించినపుడు, సమసత్ పదధ్తిని అది
శపించెను. ఉనన్టువంటి, ఉండబోవుచునన్టిట్ పర్తియొకక్ సంఘశాఖ, దానితో
శపించబడెను.పడిపోయెను.కారణం,వేరేమారగ్ములేదుగనుక.
174 ఏదైనను సరియైనదేదియని తెలిసికొనవలెనని ఒక గుంపు పర్జలను నీవు
సమ రిచ్న యెడల, ఒకరు ఈమారగ్మున వెళళ్వలెనని, ఒకరు ఆమారగ్మున
వెళళ్వలెనని, ఒకరుఈమారగ్మున వెళళ్వలెనని సలహా ఇసాత్రు. మరియువారు
వాటనిన్టినికలిపి,కదిలిసేత్తతఫ్లితంగావచుచ్నదేఇపుప్డునన్కారయ్ం.
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175 నైసియా ఆలోచనా సభలో ఖచిచ్తంగా వారు చేసినది అదే. ఖచిచ్తంగా,
మెథడిస్ట్ లోను, పెసిబ్టేరియన్ లోను, చర్చ్ ఆఫ్ కైస్ట్ లోను మరియు మిగతా
వాటిలోను వారు చేసినది అదే. మరియు ఏ మనుషుయ్లైనా, దేవుడు అతనికేం
బయలుపరచినపప్టికీ, నీవు వారి మత సిదాధ్ంతములనే— ఢ పదధ్తులనే
బోధింపవలెను,లేదావారునినున్బయటకునెటిట్వేసాత్రు.ఇపుడునాకుచెపప్వదుద్.
నేనకక్డయునాన్ను.ఔను.అదినాకుతెలుసు.
176 మరియుఅదేఅచటజరిగినకారయ్ము,కాబటిట్ సమసత్మునుశపించబడినది.
త ఈ విధముగా చెపుప్ట ఆశచ్రయ్ము లేదు, “నా పర్జలారా ఆమె నుండి

బయటకు రండి, తదావ్రా ఆమె తెగుళల్లో పాలిభాగసుత్లు కాకుండుడి.”
ఎందుకనగాఆమె—ఆమెశపించబడినది.ఆమెమీదనునన్దేవునిఉగర్తయొకక్
శాపముయొకక్బాధను అనుభవించవలసియునన్ది. ఎందుకనగా ఆమెయొకక్
సదుగ్ణమును,హకుక్లనుఅమిమ్వేసినది. శారా?అయితే…ఓ,మై.
177 అయితే జాఞ్పకముంచుకోండి. పరిసిథ్తి అంతా సుత్నన్పుడు, అయితే
అయినను దేవుడు యోవేలు 2:25 లో వాగాద్నము చేశాడు, “కడవరి
దినములలో…”మీరుగురుత్పెటుట్కోవాలనుకుంటే.
178 ఆయన చెపాప్డు, “గొంగళి పురుగులు విడచిన దానిని మిడుతలు
తినివేసియునన్వి. మిడుతలు తినివేసిన దానిని పసరుపురుగులు
తినివేసియునన్వి, పసరు పురుగులు విడిచినదానిని చీడపురుగులు
తినివేసియునన్వి…” ఆలాగే కిందకు అది ఏమీ లేనటుల్గా, మోడు తపప్.
గమనించండి.రోమావారుఏమివిడచిపెటాట్రో, థరన్లుతినాన్రు. థరన్
లు ఏమి విడచిపెటాట్రో మెథడిస్ట్ లు తినాన్రు. మెథడిస్ట్ లు ఏమి విడచిపెటాట్రో
పెంతెకొసుత్లుతినాన్రు.ఔనా.మొదుద్అగువరకు.
179 అదేంటో తెలుసా? ఆ పురుగులను, మిడుతలు, చీడపురుగులను
మొదలగువాటినిగర్ంథములోవెదకు.అదిఒకక్పురుగు,వయ్తాయ్సకరమైనదశలు.
180 నీ విషయానిన్ పటుట్కో. ఆలాగే ఈ ముదర్లు. అదంతా ఒకే పురుగులు.
మనమది బయటకు తెచుచ్నపుడు నీవది డబోతునాన్వు, కనుక ఇపుడు నీకు
చెపాత్ను. ఎలల్పుడు డా అది అదే పురుగు. ఆ నాలుగు పురుగులు; ఇకక్డ
నాలుగు. అవి అకక్డునన్వి. అవి ఒకక్టే. అది ఒకే ఆతమ్. ఒకటి దేనిని విడచినదో,
మరొకటితింటుంది.మరియుఏదిఇదివిడచినదోమరొకటితినన్ది,ఆవిధముగా
ఒకమోడుగామారువరకుఆలాగుజరిగినది.
181 అయితేయోవేలుచెపాప్డు, “మిడుతలుతినివేసినదానినినేనుమరలామీకు
యిచెచ్దను.”
182 ఏమిటది? ఆయన ఏలాగు అది చేయబోతునాన్డు; అది కీసుత్కు
విరోధిగా పారంభమైయుండగా, కీసుత్ బోధకు విరోధముగా యుండగా,
వాకయ్మునకుబదులుగాసిదాధ్ంతమునుఅంగీకరించియుండగా,ఆయనఏలాగు
చేయబోతునాన్డు? బైబిల్ చెపిప్నటుల్గా సంవతస్రములు తరబడిగా సంసక్రత్లు
దానిలోనిమగున్లైపోయారు.
183 “అయితే కడవరి దినమున, రఊదునపుడు…” పర్కటన 10:1-7, ఆయన
చెపాప్డు, “కడవరి దినములలో దేవుని యొకక్ మరమ్ము ముగియును, ఏడవ
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త ర ఊదబడగనే.” మలాకీ 4 చెపుత్ంది, “ఆ చెడడ్ దినము మి
మీదికిరాకమునుపుఏలీయానుపంపుదునని, ఆయనదానినికొలిమికాలిచ్నటుల్
కాలుచ్ననియు మరియు అతడు తం ల యొకక్ విశావ్సమునకు పిలల్లను
తిపుప్ననియు,మరలుచ్ననియుచెపుప్చునాన్డు.”ఆరంభఅపొసత్లులపెంతెకొసుత్
విశావ్సముపునరుదధ్రణ చెందుననివాగాద్నముచేయబడెను. ఇపుడుఅది బహు
విశదముగా లేఖనము చెపుప్చునన్ది. అది వాగాద్నము చేయబడినది. మనము
కడవరి దినములలోయునన్టల్యితే ఒకటి జరగవలసియునన్ది. శారా? అది
జరుగుతుంది.మనం సుత్నాన్ము.
184 సాతాను యొకక్ తితావ్నిన్ గమనించు. అదే వయ్కిత్ వచుచ్చునాన్డు. ఒక
దానిలో నుండి ఒక దానిలోకి అవతారమెతుత్చునాన్డు. ఆ విధముగా ఆ
పురుగులు చేసియునన్వి. ఒక దానికి ఒకటి. ఖచిచ్తంగా. నీకొలాయితు, “ఆతమ్
సంబంధమైనఅంతయ్కీసుత్.”పోప్, “అబదధ్ పర్వకత్,” “మృగము”దయయ్ంతనకుతానే
అవతారమెతుత్ట.దానినిఅతడుచేయలేడు.
185 ఇపుడు, మీరు ఇది వెంబడిసుత్ండగా దానిని మీ మనసుస్లో ఉంచుకోండి.
ఇకక్డ మీరుఈ సవారి చేయువారిని డబోవుచునాన్రు. శారా. ఇకక్డ మీ
కొరకు నేనొక పటానిన్ ఉంచాను. ఇకక్డ నాకొక నలల్ బోరుడ్పై అది ఉనన్టల్యితే
మీరువిశదముగాఅరథ్ంచేసికొందురు. డండి.నేనుగమనిసుత్నాన్ను.
186 మొదట, ఇపుడు, ఇది మీరు జఞ్పిత్ంచుకోండి. మొదటిగా అతడు, ఒక
“అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్.” ఆలాగని యోహాను చెపాప్డు. “చినన్ పిలల్లారా, అంతయ్కీసుత్
ఆతమ్ ఇపప్టికే అవిధేయులగు పిలల్లలో పనిచేయుచునన్ది.” శారా, ఆ
విషయం పారంభమైనది. మరియు అటుతరువాత, ఆ తదుపరి సంఘకాలంలో
“ఒక ఉపదేశముగా” మారినది. మరియు ఆ తరువాత సంఘకాలంలో
“అదియొక సిదాధ్ంతం.” మరియు, ఆ తరువాత సంఘకాలంలో ఆమె “కిరీటము”
ధరించినది. మీరుఅదెకక్డ చదివినావివరంగా లేదా? శారా? అకక్డ అతడు
వచుచ్చునాన్డు.
187 మొదటిగా అతడు పిలువబడాడ్డు (ఏమని?) “అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్” ఎందుకంటే
అతడు వాకాయ్నికి వయ్తిరేకము. దానిని పారంభించినది అదే. దేవుని యొకక్
వాకయ్ము నుండి తిరిగిపోవుటకు జరిగిన కారయ్మంతా అదే. ఒక దినాన హవవ్
కయీనును కొదిద్గా మందలించినందు వలన జరిగినది కాదు. శారా?
దానిని చేసినది అదికాదు. మొదటి విషయము సమసత్మును మారుటకు,
ఆమె వాకయ్ము నుండి తిరిగిపోయినది. ఆమె వాకయ్ము నుండి తిరిగినది.
మరియుమొదటి విషయము, జీవము గల దేవుని సంఘములో వయ్భిచారము
పారంభించబడినది. కీసుత్ యొకక్ పెండిల్కుమారెత్లో. ఆమె దేవుని నుండి తిరిగి,
దేవునియొకక్ వాకయ్మునకు బదులు రోమను సిదాధ్ంతమును అంగీకరించినది.
పర్తిసంఘశాఖకుఏమిసంభవించినది?అదేపనినిఅదిచేసినది.
188 ఇపుడు, అయితే అంతయ్దినములలో తిరిగి పునరుదధ్రణ చేయుటకు
మారగ్ము చే రుచ్తానని వాగాద్నము చేశాడు. ఆరంభములో ఆయన అది
ఏలాగు చేశాడో ఆలాగు పర్భువు వాకయ్ము మి పైకి వేయబడి, సమసత్మును
చకక్దిదుద్టకు మరలా వచుచ్ను. (ఏమిటి?) ఏమి ఆరంభమైనది. “వాకయ్మునకు
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విరుదధ్మైనది.” ఇతను వచుచ్నపుడు, దేవుని ఆతమ్ చేత అభిషేకించబడిన పిదప
ఇతడు వచిచ్నపుడు ఏమి చేయును? అతడు “తం ల యొదద్కు నడిపించు
పిలల్లయొకక్ విశావ్సము తెచుచ్ను.” ఆ విధముగా ఆయనమరలుచ్ను. మరియు
ఇకక్డునన్ దీనినే, ఈ వాకయ్మునే, ఇదే సాథ్నములో కనుగొనగలరు. అది అదే
కారాయ్నిన్ చేయును.
189 యేసు చెపాప్డు, “ఏ మనుషుయ్డైనను నావాడైనటల్యితే! నా యందు
విశావ్సముంచువాడు, నేనుచేయుకారయ్ములుఅతడునుచేయును.” ఆయనను
కొనిన్ కారయ్ములు చేయమని వారు అడిగినపుడు, ఆయన చెపాప్డు, “తండి
నాకు పినవే నేను చేయుదును. మొదట నేను డనిది నేనేది చేయను.
తండి చేయునది నేనేది తునో, అది నేను డా చేయుదును. తండి
కియ చేయుచునాన్డు. అటుపిదప నే చేయుచునాన్ను.” ఔనా. మీరు అది
చుటలేదా?ఎందుకని?అదివారాత్పతికచదివినటుల్ంది. శారా?
ఇపుడు,ఇపుడు,మొదట,తరువాత,అతడుఒక“అంతయ్కీసుత్”అయాయ్డు.

190 ఇపుడు, అతడు ఆతమ్లో మాతర్ము అంతయ్కీసుత్ కాలేడు. తరువాత, అతడు
అంతయ్కీసుత్ అయిన తరువాత, అంతయ్కీసుత్ చేయు అదే కారయ్ములు బోధించు
మనుషుయ్ని ఆ ఆతమ్ తీసుకొనును. మరియు ఆ తరువాత అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్లో
అతడు “అబదధ్ పర్వకత్గా”మారును. ఇపుడుఒక సంఘశాఖలోఉనన్ వయ్కిత్ని రిచ్
ఏమిటి? నినున్ నీవు సరిచేసుకో. అందును రిచ్ నీవు ఏమి తలసుత్నన్ది నాకు
తెలియదు. సరే.
191 ఇపుడు, చివరకు, అతడు “ఒక మృగముగా” మారాడు. కొదిద్గా ఆగు.
కొదిద్సేపైనతరువాతఅందులోకివెళాద్ము. శారా.మంచిది.
192 ఇపుడు, సాతాను ఆ విధముగా తితవ్ముగా యునాన్డు; సాతాను అనిన్
వేళలలో. సాతాను, “అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్.” అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్, అవతారమెతిత్ “అబదధ్
పర్వకత్” ఆయెను. తరువాత “మృగముగా” మారెను. శారా? ఎపుడు…
అంతయ్కీసుత్లో నునన్ దయయ్ం కాదు; అయితే సాతాను తనకుతాను బయటకు
నెటిట్వేయబడి సాతాను ఎకక్డునన్దో అకక్డకు వచిచ్ సాథ్నానిన్ తీసుకునన్ది.
దయయ్ంమానవునిలోఅవతారమెతెత్ను.అదిఆవిధముగాజరుగుచునన్ది.
193 ఇసక్రియోతు దా అదే మరియు అతడేమి చేశాడు? కీసుత్కు
విరోధముగా నునన్వారితో అతడు ఒకనిగా నుండెనా? అతడేలాగు
ఖజానాదారుడైఆయనతోనడిచాడు.నిజమే.వారితో డానడిచాడు.అకక్డకు
వెళిళ్దయాయ్లువెళళ్గొటాట్డు.వారుచేసినటుల్ఖచిచ్తంగాచేశాడు.
194 కీసుత్, అవతారమెతిత్న దేవుడు. దేవుడు శరీరములో ఇమామ్నుయేలుగా
అవతారమెతెత్ను. దా నాశనపు డు. యేసు దేవుని కుమారుడు. దేవుని
అవతారము;దయయ్ముఅవతారము.
195 కొందరుఆసమయములో డుసిలువలుమాతర్మే డగలిగిరి. అకక్డ
వాటిలోనాలుగు ఉనన్వి. గొలొగ్తా పైన డు, వాటిని మనము సుత్నాన్ము.
మధయ్లోయేసు,ఎడమవైపునఒకదొంగ,కుడివైపునఒకదొంగ.
196 మరియుగమనించు. ఒక దొంగమరొకదొంగతో చెపాప్డు లేదాయేసుతో
అనాన్డు, “కనుక…” ఇపుడు, ఆయన వాకయ్మని నీకు తెలుసు, అయితే,
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“నీవు వాకయ్మైనటల్యితే నినున్ నీవే రకిష్ంచుకోలేవా? దానిని గురించి నీవేమైన
చేయలేవా?”
197 ఈరోజుఅదేవిషయం.ఈపాతదయాయ్లువచిచ్ చెపుప్టమీరువినుటలేదా,
“నీవు బైబిల్ సవ్సథ్తను నమిమ్నటల్యితే, ఇకక్డ ఒకరి కళుళ్నన్వి. వారి కళుళ్ నీవు
తెరవ డదా?” “ననున్ గుడిడ్వానిగా మొతుత్, ననున్ గుడిడ్వానిగా మొతుత్.” ఆ
పాతదైనఅదేదయయ్ం. శావా? “సిలువమీదనుండికిందకుదిగుము,మేము
నినున్ నముమ్తాము.” “నీవు దేవుని కుమారుడవైతే, ఈ రాళళ్ను రొటెట్లగునటుల్
చేయుము.”అదేదయయ్ం.
198 మీరువెళిళ్పోండి, ఔనా.కాదు.యేసుచేసినదిఆలాగే.వారిఎవరిమాటలకు
ఆయనలోబడలేదు.
199 ఆయన చేయి…ఆయన పర్శసత్మైన కళళ్ మీద ఆ విధంగా గుడడ్లు కటిట్రి.
మరియు వారొక కరర్ను తీసికొని తలపై ఆయనను కొటాట్రు. అనాన్రు, “నీవు
పర్వకత్వైతేమాతోచెపుప్ నినున్ కొటిట్నదెవరోమాతోచెపుప్” అని. కరర్ను ఒకరొకరు
మారుచ్కునాన్రు. “నినున్ కొటిట్నదెవరో మాతో చెపుప్, నీవు పర్వకత్వని మేము
నముమ్తాము.” ఆయన తన నోరు తెరువలేదు. ఆయన అకక్డే రుచ్నాన్డు.
శారా? ఆయన తమాషాచేయలేదు. తండి చెపిప్నరీతిగా చేశాడు. శారా.

ఔనా.వారినిఆవిధముగాచేయనిచెచ్ను.వారికాలమువసుత్ంది. దిగులుపడవదుద్.
ఔనండి.ఇపుడు,వారుఆయనవసాత్నిన్ముటాట్రు.ఏలాటిపర్భావానిన్ డలేదు.
200 అయితే, ఒకపేదచినన్ సీత్, ఆమెకుఅకక్రఉనన్ది. ఆయనవసాత్నిన్ముటిట్నది.
ఆయన వెనుతిరిగి అనాన్డు, “ననున్ ముటిట్నదెవరు?” హు—హు. ఏమిటి?
ఒక వయ్తాయ్సకరముగా తాకుట. నీవు ఏలాగు ఆయనను ముటిట్నది దానిపై
అది ఆధారపడియునన్ది. మీరు గమనించారా. శారా. నీవు ఏది నమెమ్దవో
ఇపుడు డు?
201 ఇపుడు సాతాను…అంతయ్కీసుత్ నుండి అబదధ్ పర్వకత్గా అవతార
మెతిత్యునాన్డు. మరియు దుల దినములలో, ఆరంభ సంఘములో
“అంతయ్కీసుత్.” అంధకార యుగములో, ఈ లోకమునకు అతడు “అబదధ్ పర్వకత్”
ఆయెను. “ఆమెయొకక్ అకర్మపాతర్లో” ఆమెనుఅకక్డ సుత్నాన్రా? ఇపుడది
సంఘకాలము.
202 అయితే సంఘము గృహమునకు వెళిళ్న తరువాత, అతడు మృగము
అవుతాడు. అతడు దయయ్ముగా అవతారమెతుత్తాడు. తనకుతానే ఎఱఱ్ని
ఘటసరప్ము. ఓ, మై. నా భావమేదో మీరు డగలుగుచునాన్రా? తరువాత,
తన పర్జలతో తను అవతారమెతుత్ను. తన శకిత్ దావ్రా తాను బంధించు పర్జలు
తనకుందురు. “అబదధ్ పర్వకత్ దానిని వారికి పర్వచనముగా చెపుప్ను. ఒక
అబదధ్మును నమిమ్ దాని దావ్రా నశించుటకు వారికి బలమైన మోసమును
ఇచుచ్ను.” “వాకయ్మునునిరాకరించెదరు;దైవభకిత్వేషముధరించెదరు.”
203 దేవుడు ఆయన సథ్లములో, ఒక తితవ్ములో కారయ్ము చేయును.
నీతిమతవ్ములో, శుదీధ్కరణలో, పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ముదావ్రా ఆయన పర్జలలో
ఆయనేనివసించును.
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204 ఆ విధముగనే, కీసుత్ను దయయ్ం అనుసరించుచునన్ది. ఓ, సాతాను
అవతారమెతుత్చునాన్డు.ఇపుడుగమనించు,సాతాను…
205 యేసు తన పర్జలలో తనకుతాను నివసించుచునన్పుడు, సాకాష్తుత్
కీసుత్లోనునన్ఆజీవమేఆవయ్కిత్లోఉండును.
206 దాకష్తీగ జీవమును తీసికొని గుమమ్డి పాదులో పెటిట్నటల్యితే
ఏమవుతుంది? అది గుమమ్డి కాయలు కాయదు; అది దాకష్లు కాయును. పీచ్
చెటుట్ యొకక్ జీవానిన్ నీవు తీసికొని పియర్ పండల్లో పెడితే, అది పియర్
పండుల్ పండునా? లేదు. అది పీచ్ ఫలించును. జీవముఅదేదనేది తెలుపుతుంది.
శారా?

207 నీవు చెపాత్వు, ఇకక్డ పర్జలునాన్రు వారు పరిశుదాధ్తమ్ కలిగియునాన్రు
అని చెపుప్కుంటునాన్రు, ఈ వాకయ్మును తృణీకరిసుత్నాన్రు. తపిప్దము ఒకటి
యునన్ది. పరిశుదాధ్తమ్ఆవాకయ్మునువాసినది.
208 మరియు యేసు ఇది చెపాప్డు, “ఒక మనుషుయ్డు నా ఆతమ్
కలిగియునన్టల్యితే, అతడు నా కారయ్ములు చేయును.” నీవది
చదవాలనుకుంటునాన్వా? నీవది గురుత్పెటుట్కోవాలనుకుంటునాన్వా? అది
పరిశుదధ్ యోహాను 14:12. ఆఁ. సరే. “నాయందు విశావ్సముంచువాడు, నేను
చేయుకారయ్ములుచేయును. వీటికంటేమరెకుక్వ చేయును. ఏలయనగా, నేను
తండియొదద్కువెళుళ్చునాన్ను.” శారా?తరువాతఆయనశుదీధ్కరించిఅవనిన్
కడుగును, తదావ్రా దేవుని యెదుట నిలువబడునటుల్గా. ఆ సిరా బొటుట్ అకక్డ
పడిందిమరియుఅతనినిఅటుపర్కక్కుకొనిపోయిదాటించును. శారా?
209 ఇపుడు గమనించు. సాతాను, తన పర్జలలో తనకుతాను
బయలుపరచుకొనునపుడు, అతడు చేసిన కారయ్మే వారు చేయుదురు. అది
మీరు చుటలేదా? అతనేమి చేయును? ఆమెను మోసము చేయుటకు ఆ
అమాయక సీత్యొదద్కు వచుచ్ను. ఖచిచ్తంగా అదే, ఈ దయాయ్లుచేయునవి. ఒక
సథ్లానికి నేరుగా వచిచ్ మరి ఈలాగు చెపిప్…ఒక చినన్ సంఘకాపరి, ఒక చోట
నుండివచిచ్ “ఓ నీవుమాతోచేరినటల్యితే”అనిచెపిప్ఊ— !అదేదయయ్ము
పని.ఇపుడుఅదిసతయ్ము.సాతానుతనసంఘములోదయయ్ంగా,అవతారమెతిత్న
తరువాత, హతయ్లు, చంపుకోవడం చేయువారు వారే. ఎందుకనగా సాతానుడు
హంతకుడుమొదటిగా.ఒకఅబదీధ్కుడుమరియు శారా?
210 సరే. సాతాను తన పర్జల మధయ్ అవతారమెతిత్న పిదప చేయునదేమి?
యుకిత్గా పర్వరిత్ంచడం అతనియొకక్ విధి. అతడుయుకిత్పరుడు. మీరు బైబిల్
పరిశోధించండి. ఎకక్డైన పర్భువు తెలివిగలవారితో సంపర్దించినటుల్ నాకు
పించండి. డండి. దానిని వెదకుడి. అదెలల్పుప్డు డాజాఞ్నముగలవారు

దయయ్ము పటిట్నవారు కాదేమో డండి. అది పెదద్మాట, అయితే అది నిజం.
హేబెలు నుండి కయీను వరకు వంశావళిని తీసుకోమని సవాలు చేసుత్నాన్ను.
ఆ పదాన్లుగు తరములు. మరి వాటి నుండి వచిచ్నవి, ఆ తరములలో ఎవరు
తెలివైనవారు,ఎవరుదీనులు.ఊఁ—హు.
211 ఎందుకని యేసు అటువంటివారిని ఎనున్కొనలేదు? ఆయన చేపలు
పటుట్వారిని ఎనున్కునాన్డు మరియు వారి సవ్ంత పేరులను సంతకము
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చేయలేనివారిని, ఆయన సంఘముయొకక్ పెదద్గా ఎనున్కునాన్డు. ఔనది నిజం.
జాఞ్నం ఏమీ లేనిది. అది—అది కీసుత్కు విరోధం, లోకజాఞ్నం కీసుత్కు విరోధం,
ఎలల్పుప్డు.యేసు ఎనన్డు సెమినరీలు కటట్మని మనకు చెపప్లేదు; ఆయనెనన్డు
చేయలేదు; బైబిల్ క్ల్లుపెటట్మనిచెపప్లేదు. ఆయనచెపాప్డు, “వాకయ్మును
బోధించమనాన్డు!సువారత్ పర్కటించుము!” అనిఅనాన్డు. తరువాతఆయనఇలా
చెపిప్నటల్యితే, “నమిమ్నవారి వలన ఈ చక కియలు జరుగును,” ఔనా, నీవు
వాటిని కలిగియుండాలి. మరోమాటలోల్, ఆయన చెపాప్డు, “అనిన్ దేశములకు
వెళిళ్ దేవునిశకిత్నితెలియజేయుడి.”
212 ఇపుడుగమనించండి.సాతానుయొకక్విధిజాఞ్నమునుతరిక్ంచుటకైదేవుని
వాకయ్మును తారుమారు చేయుట. ఓ, మై. ఓ! తరువాత అసలైన వాకయ్మును
నిరాకరించుటవలన,వారినితనపర్జలుగాగురిత్ంచుట.ఇపుడుఆ…
213 మీరు—మీరు—మీరు ఇంకొదిద్సేపు నాతో యుండి దీనిని
పొందుకుంటారా? ఇది మీరుపోగొటుట్కొనుటను నేను ఇషట్పడను. నేను మీకు
పోలికలను పించగోరుచునాన్ను.వాకయ్ములోను,సమసత్ములోను,మీరుఅది
డగలరు.మీరు—మీరు—మీరుగందరగోళముచెందవదుద్.

214 పాతనిబంధనలో ఒక మనుషుయ్డు బానిసతవ్మునకు అమమ్బడినపుడు,
పర్తి యాభై సంవతస్రములకు ఒక సునాద సంవతస్రం వచుచ్ను. నలభై
తొమిమ్ది గడిచిన పిమమ్ట సునాద సంవతస్రము వచుచ్ను. మరియు ఒక బానిస
ఇది వినన్పుప్డు, అతడు సవ్తం నిగా వెళాళ్లనుకుంటే, అకక్డ—అతనిన్
ఆటంకపరచునది ఏదీ లేదు. అతడు తన పారను పారవేసి “ఇంతకాలమైనది”
ఇంటికితిరిగివెళుళ్చునాన్ను. రఊదబడెను.ఔనదినిజం!
215 అయితే, అతడు వెళుళ్టకు అయిషట్పడినటల్యితే మరియు తన బానిస
యజమాని దావ్రా సంతృపిత్ చెందినటల్యితే, తరువాత ఆలయంలోకి తీసికొని
వెళిళ్, వారు ఒక పోగరను తీసికొని, పోగరు అనగా ఏమిటో తెలుసా, వారు
అతని చెవిని నొకిక్, చెవికి రంధర్ం వేసాత్రు. మరియు అది మరియొక గురుత్.
అతడు ఇంకెనన్డు వెనుకకు వెళళ్డు. ఔనా? కాలమంతటిలో తన యజమానికి
సేవచేయవలసియునన్ది. ఎనిన్సారుల్సునాదధవ్ని వినబడినపప్టికీ, ఏం జరిగినా
నాకులెకక్లేదు.అతడుఖచిచ్తంగాతనయొకక్జనమ్హకుక్లను,సావ్తంతర్య్మును
అమిమ్వేసుకునాన్డు.
216 మరియు ఒక మనుషుయ్డు సువారత్ సతయ్మును నిరాకరిసేత్ సాతాను అతని
చెవికి (ఎకక్డ?) గురుత్ వేసెను. అతడు అతనిని చెవిటివానిగా చేయును గనుక
ఇక సతాయ్నిన్ వినలేడు. అతని పనిముగిసినది. అతడు సతయ్మునువిననియెడల
అతడునన్గుంపులతోఅతడుండును.లేదు.
217 “సతయ్మును మీరు గర్హించెదరు. సతయ్ము మిముమ్ను సవ్తం లుగా
చేయును.” శారా,సతయ్ముసవ్తం లుగాచేయును.
218 దేవుడు తన జనులు వచిచ్నపుడు ఆయన వారిని ముదించును. ఆయన
వాగాద్న వాకయ్మును రుజువుపరచుట దావ్రా దేవుడు వారిని ముదించును. అది
ఖచిచ్తం. పరిశుదధ్ యోహాను 14:12. మీరు గురుత్ంచుకోవలయునంటే మరొక
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విషయం, మారుక్ 16. యేసు చెపాప్డు, “నమిమ్నవారి వలన ఈ చకకియలు
జరుగును.”
219 ఇపుడు మనమది తీసుకుందాం, ఒకక్ నిముషం. ఆయన తమాషా
చేసుత్నాన్డా? [“కాదు” అని సభ చెపుప్చునన్ది—సంపా.] ఆయన…కొందరు
మనకుచెపుప్నటుల్అపొసత్లులుయనిభావమా? [“కాదు”]
220 గమనించండి. దాని రవ్పరాలు చదవండి. “మీరు వెళిళ్…” ఎకక్డకు?
[సభ చెపెప్ను, “సరవ్లోకమునకు”—సంపా.] “సరవ్లోకమునకు” “ఈసువారత్ను
పర్కటించుడి…” ఏమిటి? [“సృషిట్ అంతటికి”] “సృషిట్ అంతటికి” ఇంకా దానిలో

డవ భాగము డా జరుగలేదు. “లోకమంతటిలో, సృషిట్ యంతటికి ఈ
చకకియలువెంబడించును.ఎకక్డఈసువారత్పర్కటించబడునో,నమిమ్నవారి

వలనఈ చకకియలుజరుగును,”ఒకచినన్గుంపుకాదు.
221 ఒకసారి నాతో చెపుత్నన్టుల్గా “దేవుడు పండెండు మంది అపొసత్లులకు
మాతర్మే సవ్సథ్త వరాలు ఇచాచ్డు. మరియు…” ఓహో! అది చెపుప్టకు అతను
లేచినపుడుఅనేకులుఇకక్డ రొచ్నియునాన్రు. శారా. కొదిద్ నిముషాలలో,
తగినంతపొందుకునాన్డు.
222 కనుక గమనించు, “లోకమంతటికి, సృషిట్ అంతటికి, ఈ చక కియలు
వెంబడించును.”
223 సాతానుయొకక్ అపనమమ్కముతో డినగురుతునుతీసుకోవదుద్. అతను
చేయగలిగితే, అతడు ఈ రాతి నీ మీద వేయగలడు. అతడు గోడకు ఎదురుగా
నిలువబెటిట్మీచెవులకుపొడుచును.మీరుబయటకువెళిళ్పోయి“దానిగురించి
నాకుతెలియదు”అనిచెపాత్రు.
224 మీరు ఇంటికివెళిళ్, అది చదవండి, అటుతరువాత విధేయతగా ఉండి
పారిథ్ంచండి. ఎందుకనగా పర్తీది డా ఈ పాముఖయ్ సమయంలో మరింత
లేఖనమునకు పరి రణ్మైనది. ఈ పవితర్ సమయములో. అది సంవతస్రముల
తరబడిజరుగును. ని పించబడిఇంతవరకువచిచ్నది. ఇదేఆఘడియ.ఇదేఆ
సమయం.
225 అతనియొకక్ అవిశావ్సపుగురుతునునీయొకక్ చెవులకుగుచచ్నీయకండి.
శారా? కారణం, ఆరంభం నుండి అతడు అవిశావ్సి. అతడు దానిని

అవమానించాడు. సరే. ఓహో…అతనిజాఞ్నముచేత లేఖనముతీసికొనిమలుపు
చేసి మరియు సవ్ంత జాఞ్నము చేత వంకర చేసి, తరక్పు శకిత్తో చేయుటకు
అనుమతించకండి. నినున్ నీవు తగిగ్ంచుకొని “దేవుడు దానిని చెపిప్యునాన్డు.
అందులోనునన్దిఅంతే”అనిచెపుప్. ఇపుడుమనము…
226 మనకు ఆలసయ్మైపోతుంది, కావున మనమికక్డ నిలిపివేదాద్ము. మరి—
మరిపారంభిదాద్ం.
227 ఇపుడుమనమురెండవముదర్కు వెళాద్ం. వధింపబడి, తిరిగిలేచిన గొఱెఱ్పిలల్
ఇది విపిప్నపుడు, డను పోలిన రెండవ జీవి ఈలాగు చెపెప్ను, “వచిచ్
డుముముదర్యొకక్ మరమ్ము ఏమైనది” అని. శారా? ఇపుడు మనము

పొందుకోబోవుచునాన్ము. జఞ్పిత్ంచుకోండి, గొఱెఱ్పిలల్ పర్తిముదర్ను విపప్వలసి
యుండెను.మరియురెండవజీవి…
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228 మీరు దానిని గమనిసేత్, మనమెకక్డ వెళాళ్మో, ఆ సంఘకాలాలు గమనిసేత్
అదే కారయ్ముయునన్ది. రెండవ…మొదటిది సింహము; తరువాతది ఒక డ
లేకఎదుద్ లేకమరొకటి,మీరు శారా.
229 గొఱెఱ్పిలల్ముదర్నువిపిప్నపుడు,ఈజీవిచెపెప్ను, “వచిచ్, డుము”మరియు
చుటకువెళెళ్ను. అతడులోనికి వెళిళ్నపుడుఏమిజరిగినది? అతడికక్డ ఏమి

కనుగొనాన్డో దాద్ం. “వచిచ్, డు.” ఇకక్డ మరమ్ముముదింపబడియునన్ది.
సుమారురెండువేలసంవతస్రాలుగాఇకక్డునన్ది.అదేంటో దాద్ం.
230 ఇపుడు, అతడు చినది మనము ఇకక్డ కనుగొంటునాన్ము (ఏమిటి?)
ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ము ముందుకు వచుచ్ట. దీనిని నేను అరథ్ం చేసుకునన్రీతిగా, నాకు
అరథ్మైన రీతిగా, అతని చేతిలోనునన్ ఈ గొపప్ ఖడగ్ము…సుమారుముందునన్
పదిహేను, ఇరవై నిముషాలలోమనం డు విషయాలు డవలసియునన్ది.
ఆయన ఇకక్డ ఏమి చెపాప్డో మనం చదివి దాద్ం. “మరియు అకక్డ నుండి
వెళెళ్ను…” 4వవచనము.

…అపుప్డు ఎఱఱ్నిదైన వేరొక గుఱఱ్ము బయలువెళెళ్ను; (మొదటిది
తెలల్నిది): మనుషుయ్లు ఒకని ఒకడు చంపుకొనునటుల్ లోకములో
సమాధానములేకుండ చేయుటకుఈగుఱఱ్ముమీద రుచ్నన్వానికి
అధికారమియయ్బడెను;మరియుఅతనికి ఒకపెదద్ ఖడగ్మియయ్బడెను.

231 ఇకక్డ, చనలుయునన్వి. వాటిని జాగర్తత్గా దాద్ం. అయితే,
నాకరథ్మైనంతగానాకుతెలిసినంతవరకు, డండి.అదేదానిని,యేసుమతత్యి
24 లో చెపాప్డు. ఔనా? ఆయన చెపాప్డు, “మీరుయుదధ్ములను రిచ్యుదధ్
సమాచారములను రిచ్ వింటారు. మరియు అయితే,” ఆయన చెపాప్డు “ఈ
కారయ్ములనిన్యు ఇంకా జరుగలేదు. శారా, సమయం ఇంకా రాలేదు.”
శారా!వారుయేసును డుపర్శన్లుఅడిగారు. ఔనా? ఆ డుపర్శన్లకు

ఆయనజవాబిచాచ్డు.
232 అకక్డ మన సహోదరులు అనేకులు సరిగా గర్హించలేక పొరబడాడ్రు.
అడెవ్ంటిస్ట్ సహోదరులు, సెవెంత్ డే మొదలగువారు అందును రిచ్…“ఆ
దినమున చినన్ పిలల్లకు, పాలిచుచ్ వారికి శర్మ. సబాబ్తు దినమున దావ్రములు

యబడును.” మరియుమొదలైనవి. మై. పర్శన్కు జవాబు లేకుండయునన్ది.
శారా. లేదు. శారా?

233 వారు అడిగిన దానికి ఆయన జవాబిచుచ్చుండెను. అయితే ఆయన—
ఆయనఅంతాచివరిదినమునకువరిత్ంపజేయుటలేదు.ఆయనఅనాన్డు “మీరు
వింటారు…” ఇపుడు మనముఈ ఒకక్ విషయం మీదనే పనిచేయుచునాన్ము.
కొదిద్ రా లలో మరెకుక్వ వాటిపైన చేసాత్ము. డు, ఆయన చెపాప్డు, “మీరు
యుదధ్ములను రిచ్యు,యుదధ్ సమాచారములను రిచ్ వింటారు. తరువాత
అదంతాకాదు… డండి.తరువాతవారు—తరువాతఅపప్చెపాప్రు.అదంతా
ఇంకాకాదు.”
234 అయితే, “పర్పంచము యొకక్ ముగింపును రిచ్” వారు ఆయనను
అడిగినపుడుఆయనసమయమును రిచ్మాటాల్డుచునన్పుడు.
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235 “ఈకారాయ్లనిన్ఎపుప్డుసంభవించును,రాతిపైరాయినిలవనికాలమెపుప్డు
వచుచ్ను? చన ఏది? లోకముయొకక్ అంతము ఎపుడు?” శారా, వారు
ఆయనను డువిషయాలుఅడిగారు.

అపుప్డాయన“లోకముయొకక్అంతమును రిచ్”చెపుప్చుండెను.
236 ఆయన చెపాప్డు, “అం రపు చెటుట్ చిగురించుట మీరు చునపుడు,
సమయం దావ్రము నొదద్నే యునన్దని తెలుసుకొనుడి. మరియు ఇవనిన్యు
నెరవేరు వరకు ఈ తరము గతింపదని నేను మీతో నిశచ్యముగా
చెపుప్చునాన్ను.” అరథ్ం తెలియనినాసిత్కుడు అదెటుల్ తెలుపగలడు! గర్హించారా?
ఆయన చెపాప్డు, “ఈ తరము,” ఆయన మాటాల్డుచునన్ది ఆ తరము రిచ్
కాదు. “అం రపు చెటుట్ చిగురించుటకు డబోవు తరమును రిచ్ ఆయన
మాటాల్డుతునాన్డు.”
237 ఇపుడు ఒక విషయం మిముమ్లను అడుగబోవుచునాన్ను. ఆలాగు—
ఆలాగు ముఖాముఖిగా జరుగుతునన్ ఒక దానిని డుడి. ఇరవైయైదు
సంవతస్రములకు, మొదటిగా ఇశాయేలీయులు ఇపుడు ఒక దేశముగా ఉనన్ది.
ఈ రాతి యె షలేము పైన పర్పంచములోనే పాచీన జెండా ఎగురుచునన్ది.
ఇశాయేలుఆమెయొకక్మాతృదేశములోఉనన్ది.
238 మిషనరీగా ఉండాలని ఆశ కలిగిన ఒక సహోదరుడు, దులయొదద్కు
మిషనరీగా వెళాళ్లని నడిపించబడాడ్డు. నేను చెపాప్ను, “అపుప్డపుడు, ఒకరిని
నీవుపొందగలవేమో” అని. పర్జలు అనుకుంటారు దేశమంతా రకిష్ంచబడునని.
లేదండి.
239 ఇశాయేలు ఒక దేశముగామారుప్ చెందును గాని ఒక వయ్కిత్గా కాదు. “ఒక
దేశముఒకదినములోనేజనిమ్ంచును.” అదిఇశాయేలు. “ఇశాయేలీయులందరు
రకిష్ంపబడుదురు.” అది గురుత్ంచుకోండి. “ఇశాయేలీయులందరు
రకిష్ంపబడెదరు” అని పౌలు, ఆలాగు చెపిప్యునాన్డు. ఇపుడు గమనించండి.
“ఇశాయేలీయులందరు.”అదిఖచిచ్తంగానిజం.
240 ఇపుడిది గమనించండి! “అయితే”, ఆయన చెపిప్యునాన్డు “అం రపు
చెటుట్ను నీవు చునపుడు, మిగతా చెటల్నీన్ చిగురించుట చునపుడు.”
ఇపుడు గమనించు. రెండువేల ఐదు వందల సంవతస్రాలుగా ఇశాయేలు తన
సవ్ంత దేశమునకు వచిచ్, చేరిన సమయము లేనేలేదు. మధయ్రాతికి డు
నిముషాలు అను చినన్ పర్దరశ్న మనకునన్ది. ఆమె అకక్డ ఆరు కోణాల దావీదు
నకష్తర్ంగాఎగురుచునన్దిగాఉనన్ది.
241 గతించిన కొదిద్ సంవతస్రాలుగా సంఘశాఖలయందు జరుగుచునన్టిట్
ఉజీజ్వము వంటి ఉజీజ్వం, ఏ సమయములోనైనా జరిగినదా? ఇపుడది పఠనము
చేయండి.మనముమనయొకక్గృహములోఉనాన్ము.
242 మెథడిసుట్, బాపిట్సుట్, యితరమైన సంఘశాఖలలోమరే వయ్కిత్ దావ్రా అయినా,
బిలీల్గాహం సేవ కింద వికసించినంతగా వారి సేవలలో వికసించియునన్దా?
మీ యొకక్ చరితర్ను వెదకుడి. నామకారథ్పు సంఘములోనికి వెళిళ్న ఏ మనిషి
యొకక్ పేరు చివర h-a-m అను అకష్రముతోముగిసియునన్దా? మిముమ్లను
అడుగుచునాన్ను. A-b-e…
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243 A-b-r-a-h-a-m. ఇపుడు డు. అబాహాము యొకక్ పేరుకు ఏడు
అకష్రములునన్వి, A-b-r-a-h-a-m.
244 అయితే మన సహోదరుడు బిలీల్గాహం కు G-r-a-h-a-m, ఆరు, ఏడు
కాదు.లోకము,అతడుపరిచరయ్చేసుత్నన్దిపర్కృతిసంబంధమగుసంఘమునకు.
245 పర్కృతి సంబంధమైన సంఘము, సొదొమ లోని లోతు. మరియు ఇతడు
అకక్డకువెళిళ్,బోధించి,సువారత్దావ్రావారినిఅంధులుగాచేశాడు.
246 అయితే, అబాహాముతోఉండిపోయినఒకరునాన్రు. అబాహాముఆయనను
“ఎలోహిమ్, పర్భువా” అని పిలిచాడు. ఇపుడు అబాహాము ముగుగ్రు వచుచ్ట
చి, అతడనాన్డు, “నాపర్భువా.”

247 లోతు, ఇదద్రు వచుచ్ట చి, అతడనాన్డు, “నా పర్భువులారా”యని. అకక్డ
తేడాయునన్ది.మీతితవ్ముయొకక్కియను డండి?ఔనా?
248 యేసు చెపాప్డు, “లోతు దినములలో ఉనన్టుల్గా.” మీరది శారా?
గమనించు.దానినిలెకిక్ంచు.
249 ఒకరు ఆతమ్ సంబంధమైన సంఘము యొదద్కు, పెండిల్కుమారెత్ యొదద్కు,
అబాహాముయొదద్కు, సొదొమలో లేనివానియొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. మరియు
ఆయన ఏమి చేశాడో గమనించండి. వారు చేసినటుల్గా ఏలాటి పర్సంగము
చేయలేదు. ఆయన వారికి బోధించెను. అయితే తరువాత వారు వారి ముందు
చనలు చేసిరి. ఆయన మెసీస్య చన చేశాడు. ఆయన ఆయన వీపును

గుడారము వైపు ఉండి, ఆయన చెపాప్డు, “అబాహాము.” జఞ్పిత్ంచుకోండి.
దానికిముందు అతని అసలైన పేరు, అబాము. అయితే, ఆయన అనాన్డు,
“అబాహామా, నీ భారయ్యైన S-a-r-a-h ఎకక్డ?” దానికి కొదిద్ దినముల
ముందుగాఅది S-a-r-r-a.

అబాహాముఅనాన్డు, “ఆమెనీవెనుకగుడారములోనునన్ది.”
250 మరియు ఆయన అనాన్డు, “అబాహామా, నేను…” అకక్డ నీ యొకక్
వయ్కిత్గత సరవ్నామము తిరిగి ఉనన్ది. “నేను నీతో చేసిన పర్మాణము పర్కారంగా
నేను నినున్ దరిశ్ంచబోతునాన్ను.” అదేమైయునన్దో గర్హించారా. శావా?
ఆయన వసత్ములపై ళితోనునన్ ఒకమనుషుయ్డు, డమాంసముభుజి త్,
ఆవు పాలు తాగుచు, జొనన్ రొటెట్ తింటునాన్డు. ఔనండి. దేవుడు, ఎలోహిమ్
శరీరరీతిగాపర్తయ్కష్మయాయ్డు!
251 కడవరిదినమునశరీరరీతిగామరలాపర్తయ్కష్మాయెదననివాగాద్నంచేశాడు.
గమనించు.

“అబాహామా,నీభారయ్యైనశారాఎకక్డ?”
“ఆమెనీవెనకాల,గుడారములోయునన్ది.”
అనాన్డు, “నేనునినున్దరిశ్ంచబోతునాన్ను.”

252 బహుశా, ఆమెకు వంద సంవతస్రాలు వయసుస్ండవచుచ్ను. గుడారము
వెనుకయుండి ఒక విధంగా నవువ్కునన్ది. ఆమె అనన్ది, “నాకా, ఒక వృదధ్
సీత్కి.” సరే. వారు భారాయ్-భరత్లుగా వారి మధయ్ దాంపతయ్ సంబంధం లేకుండ
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ముగిసిపోయినది, ఎందుకనగా అతడు రు సంవతస్రాల వయసుక్డు
మరియు—మరియుఆమెతొంభై.అనన్ది, “అదిజరగనిపని”అని.
253 మరియుఆయనఅనాన్డు, “ఆమె ఎందుకు నవావ్లి?” య్! గుడారమునకు
వీపువుంచి, “ఎందుకు ఆమె నవావ్లి?” ‘ఇది ఏలాగుసాధయ్ము’” అని చె త్ ఆమె
ఎందుకునవావ్లి? శారా,ఆయనఅతనికి చన పించాడు.
254 ఇపుడు ఆయన అంతయ్కాలంలో ఇది తిరిగి సంభవించునని వాగాద్నం
చేసుత్నాన్డు.
255 ఇదద్రు మనుషుయ్లు అకక్డకు వెళిళ్ వాకయ్మునుబోధించారు. అకక్డ నుండి
బయటకు రమమ్ని చెపాప్రు. ఆ సథ్లము కాలిపోబోవుచునన్దని చెపాప్రు. అది
ఆలాగే జరిగెను. లోతు తొందరపడలేదు; పర్కృతిసంబంధమైన సంఘము,
పాపములోను, ఊబిలోను ఉండిపోయెను. అయినను సంసాథ్పక సంఘ
పర్ణాళికలతోనుసతమతమగుచుండెను.అయితేపెండిల్కుమారెత్…
256 ఆ ఒకక్ మనిషి వారి యొదద్కు వెళళ్లేదు. పెండిల్కుమారెత్కు సాదృశయ్ముగా
యునన్ వారి యొదద్కు వెళెళ్ను. మనమిపుడు కడవరి దినాలలో ఉనాన్ము.
డండి?ఇపుడుగమనించు.
“మీరకక్డచెపాప్రు, ‘దేవుడుశరీరములోపర్తయ్కుష్డయాయ్డా’?”

257 యేసుఆయనే చెపాప్డు, “మీరు ననెన్టుల్ ఖండించగలరు?” చెపాప్డు, “అది
మీ బైబిల్ గర్ంథములో వాయబడియుండలేదా, మీ ధరమ్శాసత్ములలో, పర్వకత్ల
యొదద్కు వాకయ్ము వచుచ్నని…” యేసు చెపాప్డు, “వాకయ్ము పర్వకత్ల యొదద్కు
వచెచ్ను” అని. ’ఎందుకనగా అనిన్టిలో ఆయన లేఖనములో ఉనాన్డు. ఆయన
అనాన్డు, “ఇపుడు వాకయ్ము చెపుత్ంది, ‘వాకయ్ము పర్వకత్లయొదద్కు వచెచ్ను’ అని.
మీరు వారిని ‘దేవుళళ్ని’ పిలిచారు, ఏలయనగా దేవుని వాకయ్ము వారియొదద్కు
వచెచ్ను.” అనాన్డు. “అలాటపుప్డు, నేను దేవుని కుమారుడనని చెపిప్నపుడు
మీరెందుకు ననున్ ఖండిసుత్నాన్రు?” వారి సవ్ంత చటట్ముతో ఆయన వారిని
బంధించెను.అకక్డేమీరునాన్రు. శారా?
258 ఇపుడు మనము ఎకక్డునాన్ము? మనము అంతయ్కాలములో ఉనాన్ము.
ఇపుడుజాగర్తత్గావినండి.
259 యుదధ్ములు, యుదధ్ములను రిచ్న సమాచారముండునని మనము
శాము. మరియు అం రపు చెటుట్ చిగురించుచునన్దని చుచునాన్ము.

మిగతా చెటుల్ చిగురించుచునన్వని చుచునాన్ము. మెథడిసుట్లు, బాపిట్సుట్లు,
పెసిబ్టేరియన్ లు, మిగతా అందరు చిగురించుచునాన్రు, ఒక గొపప్ ఉజీజ్వం
జరుగుచునన్ది.
260 దేవుడు, పెండిల్కుమారెత్ను, ఏరప్రచుకునన్ వారిని కడపటి ఘడియ కొరకు
పోగుచేయుచునాన్డనినేనునముమ్తునాన్ను.ఓ,మై.ఇపుడుగమనించండి.
261 ఇపుడు, యోహాను ఏమి శాడో, ఈ విషయాలోల్ అతడేమి శాడో
అవి గమనిదాద్ం. “ఒక ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ం; దాని మీద సావ్రీచేయువాడు, ఖడగ్ముతో
చంపుటకు అతనికి అధికారమియయ్బడెను.” ఇపుడు, దానిని రిచ్ నా యొకక్
పర్తయ్కష్త, ఇది సాతాను, మరలా ఇది దయయ్ం, మరలా మరియొక పంలో.
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ఇపుడు మనకు తెలుసు—ముదర్లు…కితం రాతి నేను చెపిప్నటుల్గా మరియు
రలు కు—కు—కు పర్జల మధయ్ యుదధ్ములకు, దేశముల మధయ్ జరుగు

యుదధ్ములకు సంబంధించి యుండును. అయితే మీరికక్డ సుత్నాన్రు,
ఈ మనిషి ఒక ఖడగ్మును కలిగియునాన్డు. కాబటిట్ అతను సంఘమునకు
సంబంధించిన వయ్కిత్. రాజకీయ యుదధ్ము. నీవది తలంచియుండకపోవచుచ్.
అయితేఒకనిముషం,కొదిద్ నిముషాలుగమనించు.
262 ఈ గుఱఱ్ములు రంగు మారుట గమనించండి. సావ్రీచేయువాడు ఒకడే.
గురర్ములు రంగులు మారుట. గురర్ము ఒక మృగము. మరియు బైబిల్ లో
మృగము ఒక చనయైయుండి, ఒక శకిత్కి పోలికయైయునన్ది. ఒకే పదధ్తి
మరొక రంగులో పర్యాణం చేసుత్నన్ది. అమాయకపు తెలల్దనము నుండి రకత్పు
ఎరుపుదనము శకిత్లోకిమారుతుంది. శారా? అవనిన్ ఇపుడు గమనించండి,
ఏలాగువచుచ్చునాన్డో.
263 అతడు మొదట బయలుదేరినపుడు, అతడొక చినన్ సిదాధ్ంతముగా
యండెను. నీకొలాయితుగా పిలువబడెను. అది దేనిని చంపదు. మీరు
గురుత్పెటుట్కోవాలనుకుంటే, అది పర్కటన 2:6. అతడు దేనిని చంపడు. అది
కేవలం ఒక సిదాధ్ంతము. పర్జల మధయ్ ఆతమ్. ఇపుడు అతడు దేనిని చంపడు.
ఓ, అతడుచాలాఅమాయకునివలె,ఈతెలల్నిగుఱఱ్ంపైనసావ్రీచేయుచుండెను.
“సరే. నీకు తెలుసా. పర్పంచమంతట వాయ్పించబడిన సంఘమును మనము
కలిగియునాన్ము. మనము దానిని సారవ్తిక సంఘమని పిలుదాద్ము.” వారింకా
చేయుచునాన్రు. సరే. శారా. ఇపుడు “మనము…” ఓ, అది పరి రణ్ంగా
అమాయకమైనదే. ఓ, అది అమాయకమైనది. “అది మనుషుయ్లయొకక్ గుంపు.
మనమందరము సహవాసము కొరకు కలసియుందాము.” శారా. అదెంతో
అమాయకమైనది.అదితెలుపు.తెలల్నిగుఱఱ్ం. శారా?
264 ఇపుడు, హోదా గలవారు, చకక్టి దుసుత్లు ధరించువారు, విదాయ్వంతులు.
శారా. ఒకేరకపు రెకక్లు గల పకుష్లు, మీకు తెలుసా. “మనము—

మనమందరము కలసి కారాయ్లు చేదాద్ము. ఆ బీద గుంపువారు మనతో
కలసియుండలేక సతమతమగుచునాన్రు. సరే, అయితే మనము—ఉనన్త
వరగ్మువారుమనసంఘమునకువసుత్నాన్రు. ఇకక్డినుండిమనముబయటకు
వెళిళ్నటల్యితే, మనము—మనము—మనము ఒక మంచి పనిచేయువారిగా
ఉంటాము లేక ఆలాగు. తెలుసా. మనము సమసత్ము ఏకముగా ఉండినయెడల
వారివలెలేదావింతైనవారిగా”ఉంటాము.కాబటిట్ వింతైనవయ్కిత్ బాడుగఇలుల్ అని
కాదు. అయితే నా భావమేటో తెలుసా. కాబటిట్ అది నిజమైన విశావ్సికి వింతగా
ఉండును. ఇపుడైతే, మరోమాటలలో చెపప్వలయునంటే, “మనమొక చినన్
గుంపుగాయుండవలయునని కోరుచునాన్ము. ఒక ఆలోచన సభగా మనలను
పిలుచుకొనవలయునని కోరుచునాన్ము.” అది వటిట్ సిదాధ్ంతం మాతర్మే. చాలా
అమాయకముగా యునన్ది. “సహోదరులారా, ఎందుకు, మీ యెడల మాకు
ఏలాంటి వయ్తిరేకము లేదు, నిజంగా లేదు. మీరు సరిగానే ఉనాన్రు. అయితే,
మీకు తెలుసా, మేము—మాకు పనులునన్వి. మేమొకటిగా డుకొనిన
యెడల మేము బాగుపడతాము.” శారా? అది జరుగువరకు, అది చివరగా
చేరుకునన్ది, ఔనండి, కలసియుండుట.
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265 అయితే,ఈభయంకరమైన,మోసపుచుచ్ ఆతమ్ (ఓ, మనిషి) అవతారమెతెత్ను.
అవతారమెతెత్ ఆతమ్లో; ఈ సిదాధ్ంత ఆతమ్ అవతారమెతెత్ను, మానవునిలో కీసుత్
సాథ్నము తీసికొనుటకు. అది ఆరాధించబడవలసియునన్ది, తరువాత కీసుత్
వలె ఆరాధించబడవలయును. మరోమాటలలో అకక్డ వాటికన్ లో…నేనకక్డ
ఉనాన్ను.అదివాయబడినది“వికారియస్ఫిలీల్డీ”మరియుఅదిరోమన్సంఖయ్లో
వాయబడినది. ఇపుడుమీరుఆయొకక్ రోమ్ అంకెల కింద గీత గీయండి. దాని
అరథ్ం “దేవుని కుమారునికి బదులుగా” అతడు, మరోమాటలోల్ వికార్. వికార్
అంటే ఏమిటో తెలుసా; ఒక దాని సాథ్నమును తీసికొనుట. అతను ఒక వికార్
“దేవునికుమారునికిబదులుగా”.
266 మరియు బైబిల్ చెపుత్ంది, “బుదిధ్గలవాడు మృగము యొకక్ సంఖయ్ను
లెకిక్ంపనిముమ్.అదియొకమనుషుయ్నిసంఖయ్యే.మరియుఆసంఖయ్ఆరువందల
అరువది ఆరు.” ఇపుడు నీవు వికారియస్ ఫిలీల్ డీ ని తీసికొని రోమన్ సంఖయ్లతో
గీతలు గీయ్; “V” ని అయిదుగాను, మరియు “I” ని ఒకటిగాను లెకిక్ంచండి.
మరియువాటిని డిక వేయండి. మరియుఆరు వందల అరవై ఆరు వసుత్ందో
లేదో డండి.
267 మరియు బైబిల్ చెపుత్ంది, “అతడు దేవుని ఆలయంలో దేవుని వలె
ఆరాధించబడును, రుచ్ండును.” ఆ చినన్ సిదాధ్ంతము అవతారమెతిత్నపుడు
అది ఒక వికార్ గా మారెను. “దేవుని కుమారునికి బదులు” శారా! ఓ, మై.
అది భయంకరమైనది. మోసపుచుచ్ ఆతమ్! అది మీరు చదవాలనుకుంటే రెండవ
థెసస్లోనికయులు2:3చదవండి.అదెకక్డోమీరు డగలరు.
268 మరియు, బహుశా, పర్తి దేశానికి సాతాను రాజకీయ శకుత్లకు శిరసుస్గా
ఉనాన్డనిమీకుజఞ్పిత్ండియుంటుంది. అదెంతమందికి తెలియును? [సమాజము
“ఆమేన్”అనిచెపిప్నది—సంపా.]మీరుగురుత్పెటుట్కోవాలనిఉనాన్రా?మతత్యి
4:8. “సాతాను యేసును ఒక ఎతెత్న పరవ్తము పైకి తీసుకొని వెళిళ్ మరియు
ఆయనకుఅపప్టివరకునన్మరియుఇకపైఉండబోవుపర్పంచరాజయ్ములనిన్టిని
ఒకక్ కష్ణంలో పించెను.” ఒక వయ్కిత్ని రిచ్ మాటాల్డు! అతడనాన్డు, “నీవు
ననున్ ఆరాధించిన యెడల, నేను వాటిని నీకు ఇసాత్ను.” అని. యేసు వాటికి
హకుక్దారుగాకాబోతునాన్డనిఆయనకుతెలుసు.
269 అదేవారుచెపాత్రు. “ఎందుకు,బీదపరిశుదధ్గుండాళాళ్రా!”
270 ఎందుకు, మనము ఈ లోకానిన్ పొందుకుంటాము! “సాతివ్కులు మిని
సవ్తంతించుకొందురు.”అదీయేసుచెపిప్నది.ఔనా?ఔనా?
271 గమనించు. అవనిన్యు తన వశమగునని యేసుకు తెలియును. కాబటిట్
ఆయనఅనాన్డు“సాతానాఇకక్డనుండివెళుళ్.అనివాయబడియునన్ది.”మరలా
లేఖనము యొదద్కు తీసికొనిపోతునాన్డు. శారా. “‘పర్భువును మాతర్ము,
ఆయననుమాతర్మేఆరాధించవలసియునన్ది.’” శారా?
272 ఇపుడు—ఇపుడు అతడు పెదద్ దయయ్మైయుండి, ఎంతో భకిత్గలవానిగా
పముదాలెచ్నని బైబిల్ చెపిప్యునన్ది. అటుపిదప అతడు తన సంఘమును,

రాజయ్మునుఐకయ్ముచేసాత్డు.తనయొకక్రెండుశకుత్లుఏకమగును. శారా?



38 పలుకబడినమాట

273 అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్ బయలువెడలినపుడు అది ఆతమ్యైయుండెను.
తరువాత అదేమైంది? అది…ఇపుడు ఈ ముదర్ను గమనించండి. ఆతమ్
బయలువెడలినపుడు అది అంతయ్కీసుత్, కీసుత్ బోధకు విరోధము. ఔను. తదుపరి
చేసినది…ఆయనసంఘమునకుఆయనఏమిచేయవలెననినియమించెననగా,
అది పాపమునకు విరుదధ్ము. “ఓ, అది కాదుదాని అరథ్ం. అది కాదుదాని అరథ్ం.
అదిఇంకొకరికి. అదివందసంవతస్రములుమునుపునన్వారికి. అది, అదిమనకు
కాదు” శారా?అది, శారా,విరోధము, “వయ్తిరేకము.”తరువాతఅది…
274 ఇపుడు సావ్రీచేయువాడు బయలువెడలెను, అతనికి—అతనికి కిరీటము
లేదు. అయితే అతనికి ఇవవ్బడెను. ఆ తెలల్ని గుఱఱ్ం, అతని యొదద్ విలుల్నన్ది.
బాణములులేవు. శారా?కనుకఅతడుబయలువెడలినపుడు…
275 అటుతరువాత కొదిద్కాలమైన తరువాత, అతనికి ఒక కిరీటమియయ్బడెను.
ఎందుకనగా ఆతమ్ తలమీద నీవు కిరీటమును పెటట్లేవు. అయితే ఆ ఆతమ్
తన యొకక్ రెండవ కారయ్ములో మరమ్ముగా చేయు పనిలో అతను పము
ధరించాడు. అతనికి కిరీటమియయ్బడెను. అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్గా పనిచేయుటకు
అబదధ్ పర్వకత్. ఇపుడు మనమతనిని సుత్నాన్ము. అతడు అది తీసుకునన్పుడు
అతడు ఆ విధంగా అయాయ్డు. అటుతరువాత అతడు, సాతాను ఇదివరకే లోక
రాజకీయశకుత్లనుతనసావ్ధీనమందుఉంచుకొనన్ది.
276 ఇపుడుమతసంబంధమగుశకిత్ దావ్రా అతడుఒక విశవ్వాయ్పత్ సంఘాధికార
శకిత్ని పొందు సాథ్యికి వచుచ్చునాన్డు. నా సహోదరులారా మీరది అరథ్ం
చేసికొనలేరా, అది…పర్కటన 13వ అధాయ్యంలో ఈ దేశము కనిపించినపుడు,
ఈ చినన్ జంతువు ఒక గొఱెఱ్పిలల్ వలె లేచినది. దానికి రెండు కొముమ్లునన్వి.
పౌరసంబంధమైన,మతసంబంధమైనశకిత్ని కలిగియునన్ది.అయితేముందునన్
మృగముచేసినవిధముగనేఇతడునుచేశాడు.
277 అది వింతగా ఉనన్ది. అమెరికాయొకక్ సంఖయ్ పద డుమరియుసీత్. అది
వింతగా ఉనన్ది. చివరకు అది 13వ అధాయ్యం పర్కటనలో కనిపిసుత్ంది. మనము
జెండాలో పద డు గీతలతో పారంభించియునాన్ము, పద డు నకష్తాలు
కలవు. సమసత్మును “పద డు, పద డు, పద డు, పద డు.”
అంతయును.పర్తీది డా. “సీత్, సీత్, సీత్.” అంత అదే.
278 అది చివరకు ముగించబడును. (నేను అది ఊహించి అనుకుంటునాన్ను)
ఒకసీత్ ఆమెనుసావ్ధీనపరచుకొనును.జాఞ్పకముంచుకో,ముపప్యిసంవతస్రాల
కితం నేనది చెపాప్ను. మరియు—మరియు, ఆ—ఆ నేను ముందుగా
జరుగబోవునని చెపిప్న ఏడు కారయ్ములలో ఐదు సంభవించినవి. మరియు
ఆమెను లోనికి తెచుచ్టకు అకక్డ ఒక మనిషిని కలిగియునాన్రు. నీ యొకక్
రాజకీయాల దావ్రా నీవు ఓటువేసి నీవులోనికి ఆహావ్నించుచునాన్వు. అవును.
హు! సరే.
279 చెపప్వలసినది చాలా ఉనన్ది. అటుల్ చెపుప్కుంటు వెళిళ్తే మన అంశమునకు
రాలేము. ఇపుడు గమనించు. రేపురాతి నేనుతీసికొనవలెను గనుకమిముమ్లను
ఎకుక్వసేపుఉంచను.
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280 డు, గమనించు. సాతాను…ఇపుడు, పర్తియొకక్రు, పర్పంచములోని
సరవ్ రాజకీయ శకుత్లను సాతాను సావ్ధీనపరచుకొంటాడని గర్హిసుత్నాన్రా.
[సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] ఆయన ఆలాగని చెపాప్డు. మతత్యి
4వ అధాయ్యం 8వ వచనము, మీరు తీశారా. అనిన్ రాజయ్ములు అతనికి
సంబంధించినవి. ఆ కారణం చేత వారు పోరాటములు, యుదధ్ములు,
చంపుకొనుటయును.ఇపుడుగురుత్ంచుకొనుడి.
281 అది వింత కాదా? వారు ఒకరినొకరు చంపుకొనుటకు వారికి ఈ
ఖడగ్మియయ్బడెను.ఓ, ఓ, ఓ,మై!ఇపుడుగమనించు.
282 అతడు అది చేసినపుడు, అతనికి మత సంబంధమైన శకిత్ ఇవవ్బడలేదు.
అయితే అతడు దయయ్ముతో అబదధ్ బోధను పారంభించెను. మరియు ఆ బోధ
సిదాధ్ంతముగామారెనుఆసిదాధ్ంతముఒకఅబదధ్పుపర్వకత్లోఅవతారమెతెత్ను.
283 మరియు అటుతరువాత అతడు సరియైన సథ్లమునకు వచాచ్డు. అతడు
ఇశాయేలునకువెళళ్లేదు.అతడురోమ్కువెళాళ్డు.నైసియా,రోమ్కువెళాళ్డు.
284 ఆలోచన సభ ఏరాప్టు చేయబడినది. వారు పర్ధాన బిషపుప్ ను
ఎనున్కునాన్రు. అటుతరువాత, ఇది చేయుట దావ్రా, వారు సంఘమును
రాషట్మును ఐకయ్ము చేశారు. అటుతరువాత తన విలుల్ను తాను విడచాడు. తన
తెలల్నిగుఱఱ్మునుదిగాడుఅతడుఅతనిఎఱఱ్నిగుఱఱ్మునుఎకాక్డు.ఎందుకనగా
అతనితో ఏకీభవించని ఎవరినైనను చంపుటకు. అకక్డే మీ ముదర్ ఉనన్ది. ఒకే
వయ్కిత్… రముననునన్ నితయ్తవ్ము వరకు అతడు సావ్రీచేయుచు వెళుళ్టను
గమనించండి.తనశకుత్లనుఏకముచేసెను.
285 ఇపుడు అదే కారయ్ము చేయుటకు పర్యతిన్సుత్నాన్రు. ఈరోజు అదే
కారయ్ము. మరియు వింతైన కారయ్ము. బహుశామీరు అరథ్ం చేసికోలేకపోవచుచ్.
అయితే, ఈరోజు యిస్ విల్ లోని బాపిట్సుట్ పు…మీరు రేడియోలో
వినాన్రు. ఒక బోధకుడు లేచి…ఎంతమంది వినాన్రు? మంచిది. శారా. సరే.
మీరెకక్డునాన్రు. వారు కోరుతారు, మనం కథోలిక్ సంఘములో చేర డదు
గాని వారితో సహవాసము కలిగియుంటాము. మరియు, అది యిస్ లో
జరుగుచునన్ అదేసమయములో,ఇకక్డ దేవుడుఆయనపర్జలకుముదర్లువిపిప్
“దానిని చేయవదద్ని” పించుచునాన్డు. అవి రెండు ఏకమై కియచేయుటను
శారా? జఞ్పిత్ంచుకోండి. కాకి, పావురముఓడలోఒకేకొయయ్పై రుచ్ండుట.

నిశచ్యం. జఞ్పిత్ంచుకోండి.
286 తన శకిత్ని తాను ఐకయ్పరచి, తరువాత, సంఘము, రాజయ్ము రెం
మారినపుడుమత సంబంధముగా, అది మనం కనుగొనాన్ము. అపుప్డుమీరేమి
చేయబోతునాన్రు? అతడు తన సవ్ంత మతమును పొందించును. ఇపుడు
తాను చేయగోరినది తాను చేయును. అటుతరువాత, తనతో అంగీకరించని
ఎవరికైనను మరణమును విధించుటకు అతడు హకుక్ కలిగియుంటాడు. అదే
ఖచిచ్తంగా అతడు చేసినది. ఖచిచ్తంగా అతడదే చేశాడు. ఏది అతడు—
అతడు…ఎవరైతేవాకయ్మునుకాపాడి,అతనియొకక్బోధలకుఅంగీకరించలేదో
అటిట్నిజమైనభకుత్లకుఅతడుచేశాడు.వారికిమరణంవిధించాడు.
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287 ఇపుడు, సహోదరుడు లీ వైల్, నైసియా కాలమును రిచ్, ఆరంభ
సంఘమును రిచ్ మాటాల్డిన బోధకులైన మీరు, మీరు ఇది చదివారో లేదో
నాకు తెలియదు. మీరు అది చదవాలనుకుంటే, మీరు సమ్కర్స్యొకక్ గోల్రియస్
రిఫారేమ్షన్లోమీరుపొందుకోగలుగుతారు.
288 మరియు మీరు అకక్డ సాత్రు, ఏదనగా హిపోప్ వాడైన పరిశుదుధ్డైన
అగసీట్న్ రోమ్ సంఘములోయాజకుడయాయ్డు. ఒకసారి పరిశుదాధ్తమ్ అతనిపైకి
వచుచ్ తరుణం కలిగినది. అతడు దానిని నిరాకరించాడు. ఒక బోధకునిగా
ఎంతమందికి అది తెలుసు? కాబటిట్, అతడు పరిశుదాధ్తమ్ను తృణీకరించాడు.
అది ఖచిచ్తంగాఈ దినాన పరిశుదాధ్తమ్ను నిరాకరిసుత్నన్ పొటసెట్ంట్ సంఘానికి
పోలిక. అతడు హిపొప్ కు తిరిగి వెళిళ్పోయాడు. మరియు “రోమను కథోలిక్
ను నమమ్ని పర్తివారిని చంపుట దేవునికి పీతికరమైనదనే పర్తయ్కష్తను అతడు
దేవునియొదద్ నుండిపొందుకొనెనని ఒక కాగితముపై ఆజఞ్ను వాసి సంతకము
చేసినవాడుఇతడే.”
289 ఇపుడు వినండి. హతసాకుష్ల వృతాత్ంతముల నుండి నేను నిరవ్చిసుత్నాన్ను.
“హిపొప్వాసియైనపరిశుదధ్ అగసీట్న్-1586 వరకు”రోమన్హతసాకుష్లచరితర్లో,
“రోమన్ కథోలిక్ సంఘము అరవై ఎనిమిది మిలియనల్ పొటసెట్ంట్ లను
చంపెను.” అతని ఖడగ్ముఎరుపా?అతనుఎఱఱ్నిగుఱఱ్ంమీదసావ్రీచేసుత్నాన్డా?
అదేంటి? ఒకే శకిత్; ఒకే సావ్రీ చేయువాడు. అది ముదర్. హతసాకుష్ల
వృతాత్ంతములో “అరవై ఎనిమిది మిలియనుల్” అని వారు అంగీకరించారు.
ఇదిగాక దానికి మించి మరణించినవారునాన్రు. ఓ, కనికరం కలుగుగాక!
అంధకార యుగములలో లకష్లమంది సింహాలకు వేయబడాడ్రు, అనేక
విధములుగాచంపబడాడ్రు. ఎందుచేతననగాఆ కథోలిక్ సిదాధ్ంతమునకువారు
లోబడలేదు.అదిమీకుతెలుసు.
290 మీకెంత సమయమునన్ది? [సభ చెపుప్చునన్ది, “చాలా సమయం.
రాతర్ంతా”—సంపా.] సరే. ఒకటి చదువుతాను. ఇపుడు నాతో కలసి తిపప్ండి.
ఒకటి పుతాను.ఒకనిముషముచితీకరిదాద్ం.ఇపుడేనాతలంపులోకివచిచ్నది.
అది చదువుదాం. పర్కటన తిపుప్దాము. పర్కటన 17వ అధాయ్యంకు. ఇంకమనకు
పదిహేను నిముషాలునన్వి. సరే. ఇపుడు జాగర్తత్గా వినండి, చదువుచుండగా.
బైబిల్ లు కలిగిన వారు తిపప్ండి. మీరది పొందుకోగలందులకు నేను మీకు
సమయంఇవవ్బోతునాన్ను.
291 నీవది తీశావా, లీ. సమ్కక్ర్స్ లో అదినాయొదద్ నునన్ది.గోల్రియస్ రిఫార్మ్లో.
వాటికన్లోనిరోమ్యొకక్హతసాకుష్లపటిట్కనుండిఅదితీయబడినది.
292 ఇపుడు, అది పరిశుదధ్ పేటిక్ పర్జల యొకక్ హింస వరకు జరిగెను.
అటుతరువాతపరిశుదధ్పేటిక్నువారి—వారియొకక్భకుత్డనిపిలచుకునాన్రు.
ఉహు! పరిశుదధ్ పేటిక్ నావలె ఒక కథోలిక్. నేనెంతమటుట్కు కథోలిక్ నో
మీకు తెలుసు. ఔనా. అతడు—అతడు సంఘము యొకక్ సిదాధ్ంతమును
అసహియ్ంచుకునాన్డు. అతడు పోపు యొదద్కు వెళుళ్టకు నిరాకరించాడు.
ఔనండి. పరిశుదధ్ పేటిక్…మీరెపుప్డైనాఅతడువిదయ్నభయ్సించిన ఉతత్ర ఐరాల్ండ్
కు వెళాళ్రా? అతని పేరు పేటిక్ కాదు. ఎంతమందికి అది తెలుసు? అతని పేరు
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సుకాట్. ఔను. అతడు తన చినన్ చెలిల్ని పోగొటుట్కునాన్డు. మీకు జఞ్పిత్ందా…
శారా. సరే.

293 ఇపుడు గమనించండి. పర్కటన 17వ అధాయ్యం. పర్తియొకక్రు తమ
హృదయములు తెరచుటకు పర్యతిన్ంచండి. పరిశుదాధ్తమ్ మీకు బోధించును
గాక.

…ఆ యేడు పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ యేడుగురు
దేవ తలలో—ఒకడువచిచ్నాతో…

294 ఇపుడు, శారా ఏడు పాతర్లు. మీకు తెలుసా, ఈ ఏడును రిచ్,
మనం పఠనము చేసుత్నన్పుడు, ఒకేసారి ఇవనిన్ సంభవించును. తెగుళుళ్,
సంఘకాలములును వెంబడిసుత్, ఎందుకనగా అవనిన్యును ఒక పుసత్కములో
ముదించబడియునన్వి. మరియు సమసత్మును వరుస కర్మములో ఒకదాని
తరువాత ఒకటి జరుగుతవి. ఒకటి మరొక దానిలోనికి, మరొకటి మరియు
మరొకటి దానిలోనికి. రెండు ఆతమ్లు పనిచేయుచునన్వి. దేవుడు మరియు
దయయ్ము. శారా?

…ఆయేడుపాతర్లనుపటుట్కొనియునన్యేడుగురుదేవ తలలో
ఒకడువచిచ్ నాతోమాటలాడుచుఈలాగు చెపెప్ను. నీవికక్డికి రముమ్,
విసాత్ర జలముల మీద రుచ్నన్ మహావేశయ్కు చేయబడు తీరుప్ నీకు
కనుపరచెదను;

295 ఇపుడు,ఇటు డు,ఇటు, “జలములు.”
296 “వేశయ్”ఏంటది?అదొకసీత్.పురుషుడుకాలేడు.బైబిల్గర్ంథములోసంఘము
దేనికి సాదృశయ్ము? ఎందుకని? కీసుత్ యొకక్ పెండిల్కుమారెత్ మొదలైనవి. మీరు
శారా,అదిసీత్, సంఘము.

297 “జలములు”దాని అరథ్మేంటి? ఇకక్డ గమనించండి. అకక్డ 15వ వచనము
చదవండి.

మరియు ఆ త నాతో ఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ రుచ్నన్
చోట నీవు చిన జలములు పర్జలను,…జనస హములను,…
జనములను, ఆయాభాషలుమాటలాడువారిని చించును.

298 ఈ సంఘము పర్పంచం మొతాత్నిన్ పరిపాలన చేసుత్ంది, శారా, “విసాత్ర
జలములపై రొచ్నియునన్ది.”

రాజులు ఆమెతో వయ్భిచరించిరి, ఆతమ్ సంబంధమైన
వయ్భిచారము (ఆమె సిదాధ్ంతము తీసుకొని, నీకొలాయితుల
సిదాధ్ంతము) నివాసులుఆమెవయ్భిచారమదయ్ములోమతుత్లైరి.

299 అబాబ్య్, నీవొకతాగుబోతుగుంపును రిచ్మాటాల్డుచునాన్వా.దానిపైన
నీవు…

అపుప్డతడు ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా ఒక
సీత్ని చితిని…

300 మరియు, అదేమిటో నీకు తెలుసా? కథోలిక్ ల యొకక్ సవ్ంత వాతలే.
ఇది వారియొకక్ సంఘమని అంగీకరిసుత్ంది. ఎంతమందికి అది తెలుసు? వారి
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సవ్ంత వాతలలో. మన విశావ్సముయొకక్ రుజువులు అను పిలువబడునది నా
యొదద్నునన్ది.ఇపుడు డండి. జారికిసంబంధించినది.సరే.సరే.

అపుప్డతను ఆతమ్వశుడనైన ననున్ అరణయ్మునకు కొనిపోగా,
దేవ షణ నామములతో నిండుకొని, యేడు తలలును పది
కొముమ్లును గల ఎఱఱ్ని మృగము మీద రుచ్ండిన యొక సీత్ని
చితిని.

301 దానిని ఇపుడు గమనించు, ఆ చనను, ఆ “ఏడు తలలు.” అది
ఇకక్డ ఈలాగు చెపప్బడినది, మీరు సుత్నాన్రా, “మరియు—మరియు—
మరియు…మీరు చుచునన్ ఆ తలలు, ఆ సీత్ రొచ్నియునన్ ఏడుకొండలు.”
రోమ్ ఏడు కొండలపై రుచ్నన్ది. శారా? అందును రిచ్ పొరపాటేమీ
లేదు. ఔనా, “ఏడు తలలు.” “మరియుపదికొముమ్లు” తెలుసా, పది రాజయ్ములు
మరియుఆలాగు.

ఆ సీత్ మర్రకత్వరణ్ము గల వసత్ముధరించుకొని, బంగారముతోను
రతన్ములతోను…ముతయ్ములతోనుఅలంకరింపబడినదై, ఏహయ్మైన
కారయ్ములతోను తాను చేయుచునన్ వయ్భిచార సంబంధమైన
అపవితర్ కారయ్ములతోను నిండిన యొక సువరణ్ పాతర్ను తన చేత
పటుట్కొనియుండెను.

302 అంతయ్కీసుత్ఆతమ్, “జారతవ్ము” శారా, “బోధ”అదిదేవునితోవయ్భిచారము
చేయుచు. శారా? ఆమె యొక పెండిల్కుమారెత్గా ఉండవలసియునన్ది.
శారా. వయ్భిచారము చేయుట. శారా? హవవ్ చేసినటుల్ సంఘము

చేసుత్నన్ది. ఔనా.
దాని నొసట దాని పేరు ఈలాగు వాయబడియుండెను, మరమ్ము,
మహాబబులోను…

303 ఎవరికైనాతెలుసు. “బబులోను”అనగారోమ్అని.
వేశయ్లకును మిలోనిఏహయ్మైనవాటికినితలిల్.

304 6వవచనమువినండి.
మరియు ఆ సీత్ పరిశుదుధ్ల రకత్ము చేతను, యేసు యొకక్
హతసాకుష్ల రకత్ము చేతను మతిత్లిల్యుండుట చితిని. నేను దాని
చిబహుగాఆశచ్రయ్పడగా.

305 సిలువలు, సమసత్మును ధరించుకొని ఆమె అంత అందంగా యుండెను.
“పర్పంచంలో ఆమె ఏ విధముగా పరిశుదుధ్ల రకత్ము తాగి నేరసుథ్రాలుగా
ఎంచబడును అది?” అతనిని ఆశచ్రయ్పరచెను. అపుడాయన అతనికి
చెపప్బోతునాన్డు.

ఆ త నాతో ఇటల్నెను నీవేల ఆశచ్రయ్పడితివి? యీ సీత్ని
రిచ్న మరమ్మును, ఏడు తలలును పది కొముమ్లును గలిగి దాని

మోయుచునన్ ర మృగమును రిచ్న మరమ్మును నేను నీకు
తెలిపెదను.

306 ఇపుడు,ఇదిముదర్లలోలేనిది,ఇదిఇంకొకటి. శారా.
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మరియు అతడు చెపాప్డు…ఏడు తలలును మరియు పది
కొముమ్లును.
నీవు చిన ఆ మృగము ఉండెను గాని యిపుప్డు లేదు; అయితే
అది అగాధ జలములో నుండి పైకి వచుచ్టకును (పోపునకు
పునాది లేదు) నాశనమునకు పోవుటకును సిదధ్ముగా ఉనన్ది.
నివాసులలో జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని జీవగర్ంథమందు ఎవరి

పేరు వాయబడలేదో వారు, (అకక్డ ఎనున్కొనబడిన వారునాన్రు,
శారా),ఆమృగముండెనుగానియిపుప్డులేదుఅయితేముందుకు

వచుచ్ననన్ సంగతితెలిసికొనిఆశచ్రయ్పడుదురు,…
307 ఏలాగు, జీవగర్ంథములో నీ పేరు ఎపుడు పెటట్బడియునన్ది? నీవు హాజరైన
ఉజీజ్వమపుడా?కాదండి. “జగతుత్పునాదివేయబడినపుడే.”

…మృగముండెను గాని యిపుప్డు లేదు అయితే ముందుకు
వచుచ్ననన్ సంగతితెలిసికొనిఆశచ్రయ్పడుదురు.

308 శారా, “మృగము” ఒకరు చనిపోవును, మరొకరు అతని సాథ్నము
తీసుకొనును. “అతడుండెను; అతడు లేడు. అతడు యుండెను; అతడు లేడు.
ఉండెను;అతడులేడు.”ఆవిధముగాఆమెనాశనమునకుపోవును.సరే.

ఇందులో—ఇందులోజాఞ్నముగలమనసుస్ కనబడును.
309 తొమిమ్దిఆతమ్ సంబంధమైనవరములునన్వి. ఎంతమందికితెలుసు.వాటిలో
ఒకటిజాఞ్నము. [సభ “ఆమేన్”అనిచెపిప్నది—సంపా.]సరే.

ఆయేడుతలలుఆసీత్ రుచ్నన్ ఏడుకొండలు.
310 ఓ! మీరది గర్హించలేకపోతే, మీరు సం రిత్గా గుడిడ్వారు, చెవిటివారు,

గవారైయుంటారు.ఔనా. సరే.
…మరియు ఏడుగురు రాజులు కలరు; అయిదురుగు
లిపోయిరి, ఒకడునాన్డు (నీరో), కడమవాడు ఇంకను రాలేదు,

వచిచ్నపుప్డుఅతడుకొంచెముకాలముండవలెను.
311 అతడేమి చేశాడో మీకు జాఞ్పకమునన్దా? నగరానిన్ కాలిచ్వేశాడు. దానిని
కైసత్వులమీదికి నెటాట్డు. అతని తలిల్ని ఒక చినన్ చెటుట్పైనుంచిగుఱఱ్ం వలె చే త్
ఆమెనుఆవీధులగుండాఈడుచ్కుం తీసుకెళాళ్డు.రోమ్తగలబడుచుండగా
అతడుఫిడేలువాయించాడు.సరే.

ఉండినదియు ఇపుడు లేనిదియునైన యీ రమృగము ఆ
ఏడుగురితోపాటుఒకడైయుండి…

312 అనయ్ రోమ్ పోపు రోమ్ అయినది. అవతారమెతిత్న అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్
అవతారమెతిత్ కిరీటధారియాయెను.రోమ్రాజయ్మునకుసంఘమునకుకిరీటము
ధరించినరాజాయెను.ఓ!సహోదరుడా!అదివాటితోనిండియునన్ది. శారా?

ఉండినదియు…ఏడవది మరియు నాశనమునకు పోవును…
(అతనెంతకాలమునిలుచును?వారుపదధ్తినిమారచ్రు)…
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…నీవు చిన ఆ పదికొముమ్లుపదిమందిరాజులు.వారిదివరకు
రాజయ్మునుపొందలేదు గానియొక గడియ రమృగముతో డ
రాజులవలెఅధికారముపొందుదురు.

313 వారు నియంతలు. మీరు శారా. “వారందరు ఒకక్ మనసుస్
కలిగియుండిరి.” ఇపుడుఇటు డండి. అది క య్నిజంను రిచ్మాటాల్డుట
కాదు. ఔను?

వీరు ఏకాభిపాయము గలవారై తమ బలమును, అధికారమును ఆ
మృగమునకుఅపప్గింతురు.
వీరు గొఱెఱ్పిలల్తో యుదధ్ము చేతురు గాని, గొఱెఱ్పిలల్ పర్భువులకు
పర్భువును రాజులకు రాజునై యునన్ందునను, తనతో డ
ఉండినవారుపిలువబడినవారై,యేరప్రచబడినవారై, నమమ్కమైనవారై
యునన్ందునను, ఆయనఆరాజులనుజయించును.
మరియు ఆ త నాతోఈలాగు చెపెప్ను ఆ వేశయ్ రుచ్నన్ చోట
నీవు చినజలములుపర్జలను,జనస హములను,జనములను,
ఆయాభాషలుమాటలాడువారిని చించును.
నీవుఆపదికొముమ్లుగలఆమృగమును చితివే,వారుఆవేశయ్ను
దేవ్షించి, ఆ నిబంధన విడగొటిట్…(గతరాతి నేనది మాటాల్డితిని)…
దానిని దికుక్ లేనిదానిగాను దిగంబరిగాను చేసి, దాని మాంసమును
భకిష్ంచిఅగిన్చేతదానినిబొతిత్గాకాలిచ్వేతురు.

314 “అయోయ్ అయోయ్ ఆ మహా పటట్ణము ఒకక్ గంటలోనే లిపోయెనే!” అని
నావికులుతదితరులుచెపాత్రనిబైబిల్గర్ంథముచెపుప్చునన్దనిమీకుతెలియదా.
శారా?
దేవుని మాటలు నెరవేరు వరకు వారు ఏకాభిపాయము గలవారై
తమరాజయ్మునుఆమృగమునకుఅపప్గించుటవలనతనసంకలప్ము
కొనసాగించునటుల్ దేవుడువారికిబుదిధ్ పుటిట్ంచెను.
…మరియునీవు చినఆసీత్ రాజులనేలుఆమహాపటట్ణమే.

315 ఒకటి నాకు చెపప్ండి. రషాయ్ అందరిని పరిపాలించుటలేదు. మనము
అందరిని పరిపాలించుటలేదు. పర్తియొకక్రిని పరిపాలించు ఒకరునాన్రు.
నెబుకదెన్జరుయొకక్ ఇనుము దొరుల్చు వేళళ్ వరకు పోవుచునన్వి. అది రోమ్.
ఒక దేశముగారోమ్చేయుటలేదు. అది సంఘముగాచేయుచునన్ది. ఆకాశము
కిందనుండుపర్తిదేశమురోమ్కుచెందినది.
316 వారు ఈ విధంగా చెపుప్టలో ఆశచ్రయ్ము లేదు, “ఎవరు వానితోయుదధ్ము
చేయగలరు?” అతడు “సమాధానము,” అని చెపేత్ [సహోదరుడు బెనాహ్ం తన
వేలిని ఒకసారి విరచుచునాన్డు—సంపా.] అది అంతే. పర్తి కథోలిక్ చెపుప్ను,
“అది, ‘యుదధ్ముచేయకుము’”అనిచెపేత్,మరియు—మరియువారుయుదధ్ము
చేయరు. అంతే. అతడు చేయునది ఎవరు చేయగలరు. ఎవరు చేయరు.
అంతే “అతడు చేయు అదుభ్తాలకు ఆశచ్రయ్పడతారు” అతడు యుదధ్మును
ఆపగలడు. [సహోదరుడు బెనాహ్ం తన వేలిని ఒకసారి విరుపుచుండెను.] అతడు
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చేయగలిగినదంతాఒకక్టే “ఆగు”అనిచెపుప్ట. అంతే. అయితేఅతడుచేయునని
అనుకుంటునాన్వా?తపప్కకాదు.
317 గమనించు, అది నిశచ్యముగా పించుచునన్ది. “వారు ఒకరినొకరు
చంపుకుంటారు. వారు ఒకరినొకరు చంపుకుంటారు”మొదటిగా అతని విలుల్కు
బాణములులేవు.అయితేఅతని “గొపప్ ఖడగ్ము”ఆపనిచేసెను. తరువాతఅతను
చంపాడు.మరియుతెలల్నిగుఱఱ్ంనుండిఎఱఱ్నిగుఱఱ్ంనకుమారాడు.అదేఅతను,
దయయ్ం. తనయొకక్ఖడగ్ముతోనునన్వాడు.
318 యేసు ఏమి చెపాప్డు? యేసు చెపాప్డు, “కతిత్ పటుట్కొనువాడు కతిత్తో
నశించును.”తిరిగిపోరాడవదుద్. ఔనా?యేసు,ఆరాతిఆయనఅదిచెపిప్నపుడు,
పేతురు తన కతిత్ తీసుకునాన్డు. శారా. ఆయన చేసిన విధముగా చేయుడి.
ముందుకుసాగుదాం.
319 ఇపుడుజఞ్పిత్ంచుకోండి, అతనుఒకఖడగ్మునుకలిగియునాన్డు. తనచేతిలో
ఒక ఖడగ్ము పటుట్కొని ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ం మీద సావ్రీ చే త్, తనతో ఏకీభవించని
పర్తీఒకక్రి రకత్ంపైపోవుచునాన్డు.
320 దానిని ఇపుడుమీరు గర్హించారా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపెప్ను—సంపా.]
ఆ ముదర్ ఏమిటని ఇపుడు ఎంతమంది అరథ్ం చేసుకునాన్రు? [“ఆమేన్”] సరే.
ఇపుడు యేసు ఏమి చెపాప్డు? “కతిత్ పటుట్కునన్వాడు కతిత్తోనే నశించును.”
ఔనా? సరే. సరే. ఈ గుఱఱ్ం పైన సావ్రీచేయువాడు అతని రాజయ్ పౌరులందరు,
ఆ కాలమంతటిలో చంపబడినవారు, అనగా పరిశుదుధ్లైన హతసాకుష్ల రకత్ము
పీలిచ్నవారు, యేసుకీసుత్ వచుచ్నపుడు ఆయన ఖడగ్ము చేత చంపబడతారు.
“కతిత్పటుట్కునన్వాడు కతిత్చేతనేనాశనమౌదురు.” అనిన్ కాలాలలోను లకష్లకొలది
నిజమైన ఆరాధికులను అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్చేతను దురోబ్ధ సిదాధ్ంతము చేత
తీసుకునాన్డు. కీసుత్ తన ఖడగ్ము చేత వచుచ్నపుడు, అది ఆయన నోటి నుండి
వచుచ్ ఆయన వాకయ్ము, ఆయన ఎదుటనునన్ పర్తి శ వును చంపును. మీరది
నముమ్తునాన్రు. “శ వునుచంపుట.”
321 ఒకక్ నిముషం ఇకక్డకు మనం వెళాద్ము, పర్కటన. నేను దానిని చెపుత్నాన్నో
లేకవాకయ్ముఅదిచెపుత్ందోఇపుడుమనం దాద్ం.పర్కటన 19:11.

మరియు పరలోకము తెరువబడియుండుట చితిని
(ఆమేన్). అపుప్డిదిగో, తెలల్ని గుఱఱ్మొకటి కనబడెను. దానిమీద
రుచ్ండియునన్ వాడు నమమ్కమైనవాడును సతయ్వంతుడును అను

నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబటిట్ విమరశ్ చేయుచుయుదధ్ము
జరిగించుచునాన్డు.
ఆయననేతర్ములుఅగిన్జావ్లవంటివి,ఆయనశిరసుస్మీద…అనేక
కిరీటములుండెను;…

322 ఓ సహోదరుడా! శావా, ఆయన కిరీటములను ఆయన యొకక్
పరిశుదుధ్లుపెటాట్రు.మీరు శారా.

…వాయబడిన యొక నామము ఆయనకు కలదు, అది
ఆయనకేగానిమరిఎవనికినితెలియదు.
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323 జఞ్పిత్ంచుకోండి, మనకు—మనకు అది తెలియదు. ఔనా, అదేంటి?
“మరియుఆయనధరించియునాన్డు.”మనం దాద్ం.

రకత్ములో ముంచబడిన వసత్ము ఆయన ధరించుకొనియుండెను.
మరియుదేవునివాకయ్ముఅనునామముఆయనకుపెటట్బడియునన్ది.
(“యునాన్డు” అనికాదు “యునన్ది”)

324 ఎందుకనగా ఆయన, వాకయ్ము ఒకక్టేయైయునాన్రు. ఔనా? ఇపుడు
గమనించు. “ఆయన నామములు” కాదు. ఊ ఁ! “ఆయన నామము ‘దేవుని
వాకయ్మ’ని పిలువబడియునన్ది.” అది ఒక నామముగా ఎరుగబడుచునన్ది. మరి
వేరేనామముకాదు.

పరలోకమందునన్సేనలుశుభర్మైనతెలల్నినారబటట్లుధరించుకొని
తెలల్నిగుఱఱ్ములెకిక్ఆయననువెంబడించుచుండిరి. (అదిపరిశుదుధ్ల
యొకక్ నీతి. శారా?)

325 ఇపుడు గమనించండి. యేసు ఏమని చెపాప్డు? “కతిత్ పటుట్కొనువాడు…”
సరే. ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ం మీద సావ్రీచేయువాడు. ఆమె ఇకక్డకు వచుచ్చునన్ది. “కతిత్
పటుట్కొనువాడు…”అపప్టినుండి,ఈకాలాలనిన్టిలో,బహుశాఇంకాఎకుక్వగా
అరవై ఎనిమిది మిలియనల్ మందిని చంపియుందురు. అయితే,యేసు చెపాప్డు
“కతిత్పటుట్కొనువాడు,దానివలననాశనమగును”అని.గమనించు.

ఆయననోటనుండివాడిగల ఖడగ్ముబయలువెడలుచునన్ది,…
326 హెబీ4వఅధాయ్యంచెపుత్ందిఈలాగు“దేవునియొకక్వాకయ్మురెండంచుల
వాడియైన ఖడగ్ము కంటే వాడిగా యుండి, ఎముకల యొకక్ లుగును
విభజించునంతమటుట్కు,” అదేమి చేయుచునన్ది, వాకయ్ము ఏం చేసుత్ంది? “అది
హృదయముయొకక్తలంపులనుశోధించుచునన్ది.”ఔను.

…జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోటి నుండి రెండంచులు…
గల ఖడగ్ము…వాడిగల ఖడగ్ము బయలు వెడలుచునన్ది. ఆయన
ఇనుప దండముతోవారిని ఏలును; ఆయనే సరావ్ధికారియగుదేవుని
తీకష్ణమైనఉగర్తఅనుమదయ్పుతొటిట్తొకుక్ను.
రాజులకు రాజును పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన
వసత్ముమీదనుతొడమీదనువాయబడియునన్ది.

327 దేవుని వాకయ్మునకు విరోధముగా నుండుచు, మరియు దానివలె
నటించువారు దేవుని వాకయ్ముతో ఏకీభవించనందున ఆ విధంగాయునాన్రు.
సాతానుడు తాను పటుట్కునన్ రాజకీయ శకుత్లను, తాను పటుట్కునన్ ఆతమ్
సంబంధమైనశకుత్లనుకలిపిపర్తిదేశములోచొరపడుఒకసంఘముగాచేశాడు.
అతడు లకష్ల కొలది…తెలల్ని గుఱఱ్ం నుండి దిగి ఎఱఱ్ని గుఱఱ్ం ఎకిక్ తన చేతిలో
ఖడగ్ం పటుట్కొనిబయలువెళెళ్ను.
328 అయితే దేవుడు చెపాప్డు “అబదధ్ బోధ దావ్రా దేనినైతే తారుమారు చేశాడో
లేక పర్యతిన్ంచాడో, అదే వాకయ్ము బలముతో లేచి యేసుకీసుత్ పెదవుల
గుండా ఉచఛ్రించబడి అతనిని చంపును. ఆయన ఎదుటనునన్ సమసత్మును
సంహరించును.” ఆమేన్.
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329 ఆమేన్. అకక్డే రెండవ ముదర్యునన్ది. మీరు ఆయనను పేమిసుత్నాన్రా?
[సభ, “ఆమేన్” అని చెపిప్నది—సంపా.] ఓ, మై. అది యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు. [సభ అతయ్ధికంగా సంతోషించారు.] దేవునికి సోత్తర్ం.
ఈ మిగతా ఇతర పర్తయ్కష్తలు, దరశ్నాలు, పర్తీదీ ఒకే కారయ్ంపై చకక్గా
సరిపోవుచునన్వా! ఎంతమందికి తెలుసు. మీ చేతులు పైకెతత్ండి. వందలమంది,
పర్తియొకక్రు ఇకక్డ, తమ చేతులెతాత్రు. మంచిది. ఇది ఆలాగే ఉంటునన్ది. ఇదీ
అంతే.జాఞ్పకముంచుకోండి.ఓ,సేన్హితుడా!

ఇమామ్నుయేలురకత్నాళములనుండివచిచ్న రకత్పు
ఊటయొదద్కు రముమ్
అకక్డపాపులుఊటలోమునిగి
వారిపాపపుమరకలుపోగొటుట్కొనెదరు.

330 మీరెనన్డుచేయనటల్యితే,ఆయననునమమ్ండి. రండి.వాయిదావేయవదుద్.
వదుద్. వదుద్.సేన్హితుడా,ఏదైనానీజీవితంలోయునన్టల్యితే.
331 మనమికక్డఉనాన్ము.ఒకటిజరగనైయునన్ది [సహోదరుడుబెనాహ్ంపర్సంగ
వేదికను నాలుగుసారుల్ తటాట్డు—సంపా.] నాకు తెలియదు. ఎపుప్డో నాకు
తెలియదు. ఏమి జరగనైయునన్దో నాకు తెలుసు. అయితే ఎపుప్డది జరుగునో
నాకు తెలియదు. అయితే అది జరగనైయునన్ది. ఎందుకనగా ఇపుప్డే దానిని
ఆయన బయలుపరచనైయునాన్డు. ఆయన అది బయలుపరచకుండ, ఆయన
ఏదియుచేయడు.ఆమోసు3.మొదటఆయనతెలియపరచును.ఈవిషయాలు
కడవరి దినాలలో వచుచ్నని ఆయన వాగాద్నము చేశాడు. ఏడవ సంఘకాలము,
దాని అంతమందు, వరత్మానికుడు వచిచ్నపుడు అకక్డ బయలుపరచబడును.
అది బయలుపరచబడును. విపప్బడిన ఆముదర్లుబయలుపరచబడును. ఇకక్డే
అవియునన్వి.ఇపుడుఅదిపర్భువునామములోసేన్హితుడా,అదినముమ్.ఔనండి.
బబులోనునుండిబయటకురా!
332 ముగించకముందు ఒక విషయం చెపాప్లనుకుంటునాన్ను. కారణం, నేను
తొమిమ్దినన్రకుఖచిచ్తంగానేనువచాచ్ను.ఇపుడిదిసరైనసమయం.
333 బిలీల్ మరియు నేను, ఇండియాలో విమానం దిగినపుడు, ఇండియాలో, అది
మాఆఖరియాతర్.వారుతీసుకొనివచిచ్నవారాత్ పతికనునేను సుత్నాన్ను. అది
ఇంగీల్షులోఉనన్ది.మరియుఅదిచెపుత్ంది. “ కంపంఅయిపోయింది. పకుష్లు
తిరిగి వచుచ్చునన్వి” అని. తరువాత వివరాలు చెపప్బడినవి, వారు…అకక్డ ఒక
వింతైనవిషయంజరిగినది.
334 ఇండియాలో మనవలె అలల్బడిన కంచెలుండవు. వాళుళ్ రాళుళ్ తీసుకొని
కంచెలుపెడతారు.వారుఇళల్నీన్ డారాళళ్తోనేపెడతారు.అకక్డఉంచుతారు.
అకక్డ, అనిన్చోటల్, ఇండియాఅంతటవేడిగాఉండును.కొండలపైతపప్. అంతట,
కలకతాత్తదితరపాంతాలోల్వీధులలోపర్జలుఆకలితోబాధపడుతుంటారు.
335 కాబటిట్, వారి ఇళుల్ గోపురాలలోవారుకడతారు.వారు—వారిఇంటి పర్కక్నే
ఇకక్డకంచెకడతారు.వారిఇంటికిగోపురంకడతారు.వారిబావిబహుశాఅకక్డ
యుంటుంది. వారి పశువులకు మొదలైన వాటికి వారు తర్వువ్తారు. తరువాత
చుటుట్ కంచెవేసాత్రు.
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336 మరియు,తటాలున, ఒకటిజరగటంపారంభించినది. తెలుసా,చినన్ పకుష్లు
ఆ రాళల్లోకి వెళాత్యి. వాటి ళుళ్ అవి నిరిమ్ంచుకొని వాటి చినన్ పిలల్లను
పెంచుతాయి.ఒకటిజరగటంపారంభించినది.
337 పర్తిదినముఅదివేడిగానునన్పుడుపశువులనిన్యుఆగోడలచుటుట్కువచిచ్
ఆగోడలనీడకిందనిలబడును;చలల్దనముకోసము.
338 ఆచినన్పకుష్లనీన్ఆసథ్లాలలోనివసించును.అకసామ్తుత్గా,ఆచినన్పకుష్లనిన్,
ఒకతెలియనికారణంకొరకు…గతదినముచినన్పకుష్లకొరకుఏమనిచెపాప్మో
మీకు తెలుసా. ఔనా? ఒక తెలియని కారణం చేత అవనీన్ ఎగిరిపోయినవి. అవి
బయటకు వెళిళ్పోయినవి. వాటి ళళ్కు మరలా రాలేదు. అవి పొలములోకి
వెళిళ్పోయినవి.చెటల్మీద రుచ్నన్వి.అవిఎకక్డెకక్డకోచేరినవిలేకమైదానంపై
యునన్వి.
339 పశువులు తిరిగి రాలేదు. గొఱెఱ్లు తిరిగి రాలేదు. అవి పొలములోనే
ఉండిపోయినవి. మరియు ఒకదానికొకటి హతుత్కొనియుండెను. అది
చేయవలసినమంచిమారగ్ం.ఒకటిజరుగబోతునన్దనివాటికితెలుసు.
340 అటుతరువాత అకసామ్తుత్గా కంపం వచిచ్నది. గోడలను, కంచెను
కదిలిచ్వేసినది.
341 అపుప్డు ఆ చినన్ పకుష్లు తిరిగి వచుచ్టకు పారంభించినవి. డు
నాలుగు దినాల వరకు తిరిగి రాలేదు; తరువాత వచుచ్టకు పారంభించినవి.
అవి అనుకునన్వి. “సరే. కంపం తపప్క అయిపోయియుంటుంది. పకుష్లు
తిరిగివసుత్నన్వి.”
342 ఎందుకు? నోవహు దినములలో ఆ పకుష్లను, పశువులను మరియు
గొఱెఱ్లను ఓడ లోపలకు నడిపించిన అదే దేవుడు మరి వాటిని సురకిష్తమైన
చోటుకుఎగిరిపోవునటుల్ చేయగలమారనిఅదేదేవుడనిమీరునముమ్చునాన్రా?
అదినిజమేనా? [సభ “ఆమేన్”అనిచెపిప్ంది—సంపా.]
343 సహోదరుడా, ఇపుడు ననొన్కటి చెపప్నీయ్. ఒకటి జరుగుటకు సంసిదధ్ంగా
ఉనన్ది.ఈపెదద్వనిన్, పురాతనమతసంబంధమైనగోడలనిన్ లిపోబోతునన్వి.
సు రమునకు వెళిళ్ ఏకీభవించనైయునన్వి. నేనికక్డ నిలబడియుండుట
ఎంతటినిశచ్యమోఅంతనిశచ్యముగాఅవిచేయబోతునన్వి. “ఆమృగమునకు
పర్తిమ” యుండును. నేనికక్డ నిలబడినంత నిశచ్యముగా; పర్భువు యొకక్
వాకయ్ పర్కారముగా ఈ దేశము అది గైకొనియునన్ది. విను, ఆ వింతైన భావన
నీకు కలిగినపుడు, ఆ గోడల నుండి మీరు రముగా పొండి, రంగా వెళిళ్
పొండి. అకక్డ మీరు చచిచ్పోతారు. దానిని చేయవదుద్. దాని నుండి బయటకు
రండి. ఈ కారయ్మునుండి రంగా వెళళ్ండి. మీరు పరుగెతత్గలిగినంత తవ్రగా
కేష్మకరమైనసాథ్నమునకుపారిపొండి.కనికరముకొరకుదేవునిఅడగండి.
344 “సరే. నా తలిల్ మెథడిసుట్ కనుక నేనాలాగుయుంటాను. మానానన్ బాపిట్సుట్;
నేనాలుగుయుంటాను” అని ఆ విధంగా చెపప్వదుద్. ఆ విధంగా చేయవదుద్. నీవు
ఏవిధమైనతరుణానిన్మారచ్వదుద్.
345 అదెంతసాధారణంగా, కనిషఠ్ సాథ్యిలోఉనాన్నాకులెకక్ లేదు. అది పర్భువు
యొకక్ వాకయ్ము. యేసుకీసుత్ యొదద్కు ఎంత తవ్రగా పరుగెతాత్లో అంతగా
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పరుగెతుత్. దేవుడు ఆయన ఆతమ్తో నినున్ నింపు వరకు అకక్డే యుండు.
దానికొరకు నీవు వెదకు ఒక ఘడియరాబోతునన్ది. అది అకక్డయుండదు. అది
చేయుటకునిశచ్యించుకొనుము.

ఒకకష్ణం,మనంతలలువంచుకుందాం.
346 పరలోకపు తండీ, ఓ నేను—నేను, కొనిన్సారుల్, పర్భువా, ఇకక్డ నిలబడి
మరియు నేను వణుకుచునాన్ను. ఆ భయంకరమైన సమయము సమీపించుట
తలంచుచునాన్ను. మరియు నేను అది నిలుపు చేయుటకుమారగ్ము లేదు. అది
వచుచ్నని చెపప్బడియునన్ది. “ఎందుకని పర్జలు వచిచ్ మరియు—మరియు—
మరియువిన డదు?వారువచిచ్ అది అంగీకరించారా? అని నేననుకునాన్ను.”
అయితే, వారు అంగీకరించరని, నీవు చెపిప్తివి. కనుకవారుచేయరు. అదినాకు
తెలియును.
347 అయితే గొఱెఱ్పిలల్ జీవగర్ంథమందు తమ పేరులు వాయబడినవారు
కొందరునాన్రు. ఆ ముదర్లు అకక్డ విపప్బడినపుడు, వారి పేరు అకక్డుండుట
వారు చెదరు. మరియు పరిశుదాధ్తమ్ వారితో మాటాల్డును. వారు వచిచ్రి.
నీవు వారిని రముగాయుంచలేదు. ఎవరు డా, ఎవరు డా ఏలాగైనా
వారు వచుచ్చునాన్రు. ఎందుకనగా, ఆ చినన్ పకుష్లను, గొఱెఱ్లను, పశువులను
నీవు ఏలాగు నడిపించెదవో, వాటిని ఆలాగు నడిపించుచునాన్వు. నీవు
దేవుడవైయునాన్వు. ఒక అంతరుబ్దిధ్ ఆ జంతువులు కలిగియునన్ందున
తపిప్ంచుకోవాలని అవి ఎరిగియునన్వి. అపాయమునుండి తపిప్ంచుకొనుటకు
వెళిళ్పోవాలని ఒక జంతువుకు అంతరుబ్దిధ్ హెచచ్రిక చేసిన యెడల,
పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడి యునాన్నని చెపుప్కునే సంఘమునకు, అది ఏమి
చేయును!
348 దేవా, మా యెడల కనికరము పుము. పర్భువా, మా తపిప్దములనిన్టి
నుండిమముమ్లనుకష్మించుము,“భలే,చాలాబాగునన్ది”అనిచెపుప్ మరియు
ఈపర్జలుగోడలచుటుట్నిలబడి,వారిఅవయవములునొపుప్లనిచెపుప్మాటలను
వినుటకు, మేము ఇకక్డ ఈ పర్సంగ వేదిక యొదద్ నిలబడుటకు కోరుటలేదు.
పర్భువా,మేమొకటిచేయాలనిఆశించుచునాన్ము.మేము,మాహృదయములను
నీవు పరిశోధించమని కోరుచునాన్ము. పర్భువా, ఏదైనా తపిప్దమునన్టల్యితే,
మాకు తెలియజేయుము. దయచేసి అది మరింత ఆలసయ్మగు సమయము
వచుచ్వరకుచేయకుము.ననున్పరిశోధించుము.ననున్పరీకిష్ంచుపర్భువా.
349 ఇకక్డ దేవుని కృపదావ్రా ఇకక్డ నేనునిలబడి, అకక్డ ఆముదర్లువిపప్బడి,
వచిచ్ పర్జలకుచెపుప్టనునేను చుచునాన్ను.వారములకితముఈవిధముగా
అది సంభవించునని నీవు ముందుగా చెపిప్యుంటివి. తండీ, ఇపుడు ఇకక్డ
మాకుముందుగాఉనన్ది.
350 ఇపుడు పర్భువా ననున్ పరిశోధించుము. ననున్ పరీకిష్ంచుము. నా
హృదయములో ననున్ పరిశోధించుము. పర్భువా, మాకు వదుధ్…మాకు. నీవు
మా జీవితంలోకి డవలెనని కోరుచునాన్ము. అకక్డ ఏమైనయునన్టల్యితే,
సరియైనిదికానిదియునన్టల్యితే, పర్భువా,మాతోమాటాల్డవలెననియునాన్ము.
ఇపుడే, దానిని సరిచేసికోగోరుచునాన్ము. ఇపుడే, రకత్ముతో నిండిన
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ఊటయుండగనే,మాపాపములు, అవిశావ్సములనుశుదిధ్చేయుబీల్చ్ ఉనన్పుడే
మముమ్ సరిచేయుము. అందులో మా ఆతమ్లను, మా అవిశావ్సమంతయును
ముంచగోరుచునాన్ము. దేవా,మాఅవిశావ్సమునుండిమాకుసహాయముచేసి,
పర్భువా,అదిమాయొదద్నుండితీసివేయుము.
351 ఎతత్బడు విశావ్సమును మేము పొందగోరుచునాన్ము. ఆ మరమ్మైన
ఉరుము ( రాన) ఉరుమునపుడు సంఘము పైకెతత్బడినపుడు, అందులకు
మేము సమరుథ్లమౌటకు, అది పొందుకొనగోరుచునాన్ము. పర్భువా అది
అనుగర్హించుము.
352 పర్భువా, నీ వాకయ్ముదావ్రా మముమ్లను పరీకిష్ంచుము. అందులోకి మేము
చెదము గాక. మేము అపజయమొందామని చినటల్యితే…పర్భువా,

బిరుదులదావ్రాఇకక్డబాపిత్సమ్ముతీసుకునన్వారునన్టల్యితే,సతయ్మైన,అసలైన
బాపిత్సమ్ముఎరుగనివారు.పౌలువలెనేనునమమ్కసుత్నిగాయుందునుగాక…
353 ఎఫెసు పై భాగము గుండా అతడు వెళుత్నన్పుడు, శిషుయ్లు కేకలు
బొబబ్రింతలుపెడు మంచిసమయానిన్ కలిగియుండుటఅతడుకనుగొనెను.
అతడువారితోఅనాన్డు, “మీరువిశవ్సించినపుడుపరిశుదాధ్తమ్నుపొందితిరా?”
అని. ఆలాటిది యునన్దని వారికి తెలియదు. “అయితే దేనిని బటిట్ మీరు
బాపిత్సమ్ము పొందారు?” మరియు మహిమగల పరిశుదధ్ పర్వకత్ దావ్రా వారు
బాపిత్సమ్ము పొందారు. అయితే వారు మారుమనసుస్ విషయమైన బాపిత్సమ్ము
మాతర్ంపొందిరి. అటుతరువాతవారుయేసుకీసుత్నామములోతిరిగిబాపిత్సమ్ము
పొందారు.పౌలు,వారుతిరిగిబాపిత్సమ్ముపొందాలనిఆజఞ్ఇచాచ్డు.

పర్భువా,నీవాకయ్ వెలుగులో!
354 పర్భువైన యేసుకీసుత్ నామములో బాపిత్సమ్ము పొందని పర్తి వయ్కిత్కి
నేను ఆజాఞ్పించుచునాన్ను. మీకు తరుణముండగనే తవ్రగా నీళళ్ యొదద్కు
తవ్రపడమని.
355 పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడని వారైన మీరు; పర్భువైనయేసుకీసుత్ నామములో
మీరు మోకాళళ్పై నుండమని మీకు ఆజాఞ్పిసుత్నాన్ను. ఆయన పేమతోను,
మంచితనముతోను నింపి, పరిశుదాధ్తమ్ మిముమ్లను నిండుగా శుదీధ్కరించు
వరకులేవకండి.దేవునిసనిన్ధానంలోమీఆతమ్ఎంతగానోసంతృపిత్ చెందువరకు
మీ జీవిత కాలమంతా మీ ఆశ అంతా ఆయనను సేవించి, ఆయనకై జీవించి,
ఆయనకైపనిచేయునటుల్.
356 అది అనుగర్హించుము. దేవుడు దీనిని మీకు అనుగర్హించాలనియేసుకీసుత్
నామములోపారిథ్ంచుచునాన్ను.

నేనాయనను పేమించుచునాన్ను, నేనాయనను
పేమించుచునాన్ను
ఎందుకనగాఆయనననున్మొదటపేమించెను

నిజంగామీరుఆయననుపేమిసాత్రా?ఇపుడుమీచేతులుపైకెతత్ండి.
కలవ్రి చెటుట్ పైన
నారకష్ణనుకొనెను.
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357 [సహోదరుడు బెనాహ్ం, నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను అను దానిని
ఆలాపన చేయుచునాన్డు—సంపా.] ఎవరైనా రొచ్ని, వారి అకక్రనుఈరాతి
భావిసేత్, బాపిత్సమ్ము తీసికోవాలనిభావిసేత్ లేక పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ముభావిసేత్. నీ
అకక్ర నీకు తెలుసు; అది నీకు బయలుపరచబడినది. మరియు నీవు పారథ్నలో
జాఞ్పకముంచుకోవాలని కోరుచునాన్వు. మాలో ఏ ఒకక్రు అది నీకు ఇవవ్లేరు.
ఓ, మేమునీకుబాపిత్సమ్ముఇవవ్గలము. అయితేఒకే విషయము. పరిశుదాధ్తమ్ను
నీకు ఇవవ్లేము. అది దేవుడు మాతర్మే చేయగలడు. అయితే నీ అవసరతను
నీవు భావించావు. అది దేవుడు నీ హృదయంతో మాటాల్డుచునాన్డు. అది నీకు
అవసరమైన దానిని, నీవు పారథ్నలో జాఞ్పకము చేసుకోగోరుచునాన్వు. మేము
నినున్ ఎరుగునటుల్, నీవెవరివో తెలుసుకొనునటుల్, నీవు నిలబడగలవా? దేవుడు
నినున్దీవించునుగాక.ఒకఅకక్ర,పర్భువునినున్దీవించునుగాక.
358 ఇకక్డ, ఒకవేళ టయాభైమందినిలబడియునాన్రనిఅనుకుంటునాన్ను.
నేను అందరిని డగలిగిన యెడల అలాగుండగలదు. గదిలోనునన్వారు,
బయటచుటుట్పర్కక్లనునన్వారు,చేతులుపైకెతిత్నవారుమొదలైనవారెంతమందో
నాకుతెలియదు.అయితేనీవుయొకఅకక్రతోనునాన్వు.

ఇపుడుపారిథ్ంచుకుందాం.
359 ఇపుడు, మీ పర్కక్న నిలబడియునన్వారిని సుత్నన్ మీరు కీసుత్ యెదుట,
సాకుష్లుగా వారు నిలువబడాడ్రు. “నీవు నాకు—నాకు—నాకు కావాలి
పర్భువా. నీవు నాకు కావాలి. నేను—నేను నముమ్తునాన్ను. జగతుత్కు
పునాది వేయబడినపప్టి నుండి అకక్డనునన్ నా పేరును ఈ రాతి ఆ ముదర్
వెనుక ఉండుటను కనుగొనగలిగిన వారిలో నేను డా ఒకనిగా ఉనాన్ను.
ఒకటి నా హృదయమును తాకినది, నేను నిలబడియునాన్ను పర్భువా.
అది నేనా? నీవు ననున్ పిలచుచునాన్వా? నా పేరు అకక్డయుండుట నీవు
నాకు బయలుపరచకోరుచునాన్ను. ననున్ నింపి, పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా నీలోకి
ననున్ ముదించుము.” ముందుగనే ముదించబడిన మీరు, నేను మిముమ్లను
మేలొక్లప్గోరుచునాన్ను. వారివైపు తిరిగి మీ చేతులు వారిపై పెటట్ండి, వారి
కొరకుపారిథ్ంచుటకు. [సహోదరుడు బెనాహ్ం కొదిద్సేపు నిలుపు చేసియునాన్డు.]
ఇపుడు అతి భయభకుత్లతో ఉండండి. [సభ అంతయు పారిథ్ంచుటకు
పారంభించారు—సంపా.]
360 పరలోకపు తండీ, పర్భువైన యేసు నామములో, పరిశుదాధ్తమ్ ఒక బలమైన
గాలివలె ఈ సభపైన దిగి, పర్భువా, ఇకక్డునన్ పర్తి హృదయమును పిలుచును
గాక!ఈపర్జలపైకిపరిశుదాధ్తమ్బాపిత్సమ్ముపంపుము.

మరియునీళుళ్సంసిదధ్ంగాఉనన్వి.
361 “పేతురు ఇంకనుయీమాటలు పలుకుచుండగా, వాకయ్ము వినినవారిపైకి
పరిశుదాధ్తమ్దిగిమరియువారందరుపరిశుదాధ్తమ్తోనింపబడిరి.”

[సభయంతాపారథ్నకొనసాగించుచునాన్రు—సంపా.] 
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