
అయిదవముదర్

 ఇపుడుమనముపారథ్నకొరకుమనతలలువంచుకుందాం.
2 కృపగలపరలోకపుతండీ,సరవ్శకిత్మంతుడగుదేవా,ఎవరైతేయేసుకీసుత్ను
మృతులలో నుండి తిరిగి లేపి మరియు పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్లో చివరి దినములలో
ఆయనను మాకు ఎవరు అనుగర్హించిరో అటిట్ అమరుత్ డైన దేవుని యొకక్
ఘనమైన ఈ సందరశ్నములకు మేము కృతజుఞ్లమైయుంటునాన్ము. మరియు
ఇపుడు, తండీ, అనేకమంది పర్జల యొకక్ నితయ్ మారాగ్నిన్ మారుచ్నటువంటి
మరియొకఘడియనుమేముఎదురొక్నుచునాన్ము.
3 మరియుపర్భువా, ఇది సమీపించుటకుమేముఅపా లము. ఎందుకనగా
అదిలేఖనములలోనునన్ది, “గొఱెఱ్పిలల్గర్ంథమునుతీసుకొనిముదర్లువిపెప్ను.”
4 ఓ, దేవుని గొఱెఱ్పిలాల్, ముందుకు రావలెనని మేము పారిథ్ంచుచునాన్ము.
పర్భువా, మహోనన్తుడగు విమోచకుడా, మేము నినున్ పిలుచుచునాన్ము.
ఈరాతి మా కొరకై ఈ అయిదవ ముదర్ను విపిప్, సంవతస్రముల తరబడిగా
మరుగైయునన్ నీ యొకక్ విమోచనా పర్ణాళికను ముందుకు వచిచ్ మాకు
పించుము. తండీ, ఆ ముదర్ కింద ఏమునన్ది మాకు బయలుపరచుము.

తదావ్రా ఇపప్టికంటే మేము మంచి కైసత్వులుగా వెళుళ్దుము గాక. తదావ్రా
మా ముందుంచబడిన పనికి మంచి అరుహ్లముగా ఉందుముగాక. యేసు
నామములోమేమిదిఅడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.

రొచ్నండి.
5 సేన్హితులారా, సాయంకాలవేళ శుభములు. ఈ గొపప్ సంఘమును
బటిట్, ఈ రాతి ఇకక్డ యుండుట ఘనమైన తరుణమని ఎంచుచునాన్ను.
రాజు యొకక్ పని మీద ఉండుట కంటే మరొక శేషట్మైనదిగా భావించునది
ఇంకొకటి ఎకక్డ లేదని నేననుకొనుచునాన్ను. మరియుఇపుడుమనము దేనికై
ఎదురు చుచునాన్మో పర్తేయ్కించి ఈ పాఠములకు వచుచ్చునాన్ము; అది
ఆయన నాకు బయలుపరచనటల్యితే, నేను దానిని మీకు ఇవవ్లేను. నా సవ్ంత
తలంపులనోమరిదేనినోవినియోగించుటకునేనుపర్యతిన్ంచుటలేదు.ఆయన
ఇచిచ్నటుల్గానే. అంతే. మరియు నేను—నేను నిశచ్యంగా, నేను నా సవ్ంత
తలంపులను వాడనటల్యితే, అది తన దారినే వచుచ్ను. జీవితకాలమంతా అది
తపుప్గాఉండలేదు.ఈసారి డాతపుప్గాఉండదు.
6 ఆయనమనకొరకుచేసినమహిమగలదానిని బటిట్ ఆయనకుఎంతగానో,
ఎంతగానో కృతజుఞ్లమై యుంటునాన్ము. గంభీరమైన జీవముగల దేవుని
హసత్ము వాటిని చేయుచునన్ది. రాజులకు రాజును, పర్భువులకు పర్భువు మన
మధయ్లో పర్సనన్మైయుండుట కంటెను శేషట్మైనది మరి వేరేది ఏది కలదు?
అందరికంటేచాలాభాగయ్వంతులైనజనులుగాయునాన్ము.
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7 దేశముయొకక్ అధయ్కుష్డు నగరములోకి వచుచ్ట కొరకు మనము ఈలలు
వేసాత్ముమరియు—మరియుజెండాలుఎగరవేయుదుముమరియుతివాచీలు
పరుసాత్ము.అయితేఆలోచించు,అదిమంచిదే,అదినగరమునకుఘనత.
8 అయితే, ఆలోచించు, మన యొకక్ చినన్ మందిరములో ఈ రాతి,
రాజులకు రాజైన మన దేవుని ఆహావ్నిసుత్నాన్ము. మనము కాదు…ఆయన
తివాచీలుపరవడంమొదలగునవికోరటం లేదు. ఆయన దీనహృదయములను
పరువవలెనని కోరుచునాన్డు. తదావ్రా ఈ దీన హృదయములను తీసుకొని,
ఆయన పేమించు వారికై ఏ మంచి వసుత్వులు భదర్పరచాడో అవి వారికి
బయలుపరచును.
9 ఇపుడు, మనం అడిగియునాన్ము…నేను ఇచుచ్టకు నా యొదద్
సాకష్ మునన్ది. దాని మీద పొరబడాడ్ను, ఇపుడే అది వినాన్ను. నేను తపుప్
కావచుచ్ను.అయితేసాకష్ ముసంబంధించినపర్జలుఇకక్డునాన్రు.
10 మరియు తరువాత, కొనిన్ దినముల కితం, ఆరిజోనాలో నా గృహములో
నేనుయునన్పుడు, ఒక చినన్ బాలుడు వాత రోగ జవ్రముతో ఉనాన్డని మాకు
ఒక పిలుపు వచిచ్నది. మరియు అది గుండెకు చేరుతుంది. మరియు అతడు…
అతని తండి, తలిల్ నాకు బహు పియమైన సేన్హితులు. అతను ఇకక్డ సంఘ
పరిచారకులలో ఒకరు. సహోదరుడుకాలిన్స్. అతని చినన్ బాలుడు, చినన్ మికీక్,
జోయ్ యొకక్ తోటి ఆటగాడు, గుండెకు సంబంధించిన వాత జవ్రముతో
బాధపడుతునాన్డు. మరియు వైదుయ్లు అతనిన్ పడక మీద పరుండబెటట్మని
ఇంటికి పంపారు. కదలచ్వదద్ని, లేక తల పైకెతత్వదద్ని, తాగుటకు నీళిళ్వవ్మని
తలిల్దం లకు చెపాప్డు. గొటట్ం దావ్రా ఇవవ్మనాన్రు. అతడుచాలాదురవసథ్లో
ఉనాన్డు.మరియుతలిల్దం లునమమ్కసుత్లు, నమిమ్నవారు,ఇకక్డమందిరానికి
వచుచ్వారు.
11 కొనిన్రా లకితము,నిదానించకుండానేఆదివారంసవ్సథ్త టమునన్దని
మేము పర్కటించాము. అయితే, పర్శన్లకు జవాబులు ఇవవ్వలెనని తలంపుతో,
అందుచేతసవ్సథ్త టమునువిడిచిపెటట్వలసివచెచ్ను.
12 మరియు అటుతరువాత, నా హృదయంలో ఒక చినన్ సంగతిని
ఉంచుకొంటుయునాన్ను.
13 మరియు తలిల్ తండి గదిలోకి—బిడడ్ను తీసుకొని రావచుచ్నా అని
తెలుసుకొనగోరారు.మరియుఆచినన్వానినివారకక్డకుతెచాచ్రు.అతడుసవ్సథ్త
పొందుకునాన్డనిపరిశుదాధ్తమ్ పర్కటించాడు.
14 మరియు కాబటిట్, తలిల్దం లు అది గౌరవించి, ఆ చినన్ బిడడ్ను ఇంటికి
తీసుకొనివెళిళ్,పాఠశాలకుపంపారు.అతనినిపాఠశాలకుపంపారు.
15 వైదుయ్డు అది తెలుసుకొని, దానిని రిచ్ వైదుయ్డు అంతగా
ఇషట్పడలేదు. కాబటిట్, అతడు తలిల్తో చెపాప్డు, బిడడ్ తపప్కుండా పడక పైన
యుండవలసియునన్ది అని. మరియు ఆమె అతనికి కథ చెపిప్నది. మరియు
నేను అనుకుంటునాన్ను, అతడు సంఘశాఖ రీతాయ్ ఒక కైసత్వ విశావ్సియని
అనుకుంటునాన్ను. ఒక—ఒకసెవెంత్డేఅడవ్ంటిసుట్ వైదుయ్డు…కాబటిట్ అతడు
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చెపాప్డు, “సరే, నీవు…నేనుదానినిపరీకష్చేయుసమయంఇది.” అనాన్డు, “నీవు
పరీకష్చేయవలసియునన్ది.”

“చాలామంచిది”అనిఆమెఅనన్ది.
16 బిడడ్ను తీసుకొని వెళాళ్రు. వాత జవ్రము ఎకక్డునన్దో, అకక్డ రకత్ పరీకష్
వైదుయ్డు చేశాడు. అతడేమి చేయాలో తెలియక వైదుయ్డు ఆశచ్రయ్పడిపోయాడని
నేననుకుంటునాన్ను. ఆ చినన్ బాలుడు మా లు సిథ్తికి వచిచ్ ఆరోగయ్ంగా
కేష్మంగాయునాన్డు…?…
17 ఇపుడు,కాలిన్స్ఇకక్డునాన్రా?అదినేనుతపుప్చెపప్వచుచ్. నేను…సహోదరి
కాలిన్స్ అది నిజమేనా? ఆఁ సరే. ఆఁ అది చినన్ మికీక్ కాలిన్స్ ఆరు, ఏడు
సంవతస్రములవయసుస్.
18 మరియు డు రా ల కితము అది గదిలోనే జరిగిన విషయం.
ఓ, వారు…మానవులు కాకుండ మరొకరు గదిలో యుండవలసియునన్ది!
అది—అది బలమైన మహోనన్తుడైన యెహోవా. ఔను. ఆయన వాకయ్మును
ఘనపరచుటకు వచాచ్డు. మరియు అది వినటానికి నేనెంతో కృతజుఞ్డను.
శారా? మనందరము డా అని నేననుకుంటాను. నేను మాతర్మే కాదు,

మనందరము డా. ఎందుకనగా—ఆలాగున నీ చినన్ బాలునికి లేక నా చినన్
బాలునికిజరిగితేఏమిచేసాత్ము.
19 మరియు, జఞ్పిత్ంచుకోండి. నేనికక్డ సాకష్ మును ఎతిత్ చెపాప్ను. అది పర్తి
చోట జరుగుచునన్ది. అయితే నా యొకక్ పరిచరయ్ దైవిక సవ్సథ్త యని మీకు
తెలియపరచుచునాన్ను. అయితేమీరు…నేనుముదర్లుకొరకుఇకక్డ ఉనాన్ను.
ఎందుకనగా, కొంచెం సేపైన తరువాత నేనెందుకు ఇది చేసుత్నాన్నా యని
మీరు అరథ్ం చేసుకుంటారు. మరియు, కాబటిట్, నేను ఉపదేశకుడను కాను,
నేను వేదాంత పండితుడను కాదు. నేను—నేను రోగుల కొరకు పారిథ్ంచుటకు
యునాన్ను,నేనుపర్భువునుపేమిసుత్నాన్ను.ఇపుడు,ఇపుడుఇందులో…
20 గతరాతి,మేముఒకచినన్బాలికయొకక్సాకష్ మునుఇచిచ్యునాన్ము.ఆమె
పేరునాయొదద్ ఉనన్ది. మరియు,యొకచోటవారెవరైనది బిలీల్యొదద్ ఉనన్వి.
మరియు ఈ చినన్ బాలిక లుకేమియా యొకక్ చివరి దశలో ఉండెను…ఆమె
ఎంతోఘోరమైన సిథ్తిలో ఉండెను. నోటి దావ్రా ఆహారము ఇవవ్లేకపోయారు.
ఆమె…రకత్ నాళముల దావ్రా రకత్ మారిప్డి చేసిరి. ఆమె చినన్ వసుత్వుగా ఉనన్ది.
ఆమె వయసుస్కు తగగ్టుట్గా లేదు. ఇకక్డునన్ సీత్ వలె అనుకుంటాను. అయితే,
సుమారు ఆమె ఇంత ఎతుత్ ఉనన్ది. వారు, వారు మనలో చాలామంది వలె
ఉంటారు.వసాత్లుధరించినబిడడ్నుబటిట్మీరుచెపప్గలరు…తలిల్దం లుచాలా
పేదవారు. చాలా పేదవారు. అయితే చాలా భయభకుత్లు గలవారు. మరియు ఆ
బిడడ్ సవ్సథ్తపొందుకునన్దనిపరిశుదాధ్తమ్పర్కటించాడు.
21 ఇపుడు, లుకేమియాతో నునన్ ఆ చినన్ బిడడ్ను రిచ్, అది ఆలోచించు.
మరియు రకత్మెంతో కీష్ణించినది, వారు నోటితో ఆహారం ఇవవ్లేకపోయారు.
వారు ఆసుపతికి వెళిళ్ రకత్ము ఎకిక్ంచుకొనవలయును లేదా నాళము దావ్రా
మారిప్డి చేసుకొనవలయును, వాటి వలన ఆహారం ఇవవ్వలెను. ల్కో లేక
మరొకటి అనుకుంటాను. ఆ జబుబ్కు ఏలాటి వైదయ్ సదుపాయాలుచేసాత్రోనాకు
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తెలియదు గాని, ఆ విధంగా ఆహారం ఇవవ్వలసియుంటుంది. మరియు బిడడ్
సథ్లమునువిడుచుటకుముందుహాంబరగ్ర్కోసంఏడిచ్ంది.
22 మరియు యెహోవా ఈలాగు చెపుప్చునాన్డు అని పరిశుదాధ్తమ్ చెపుప్ట
తలిల్దం లు వినన్ తరువాత, డండి, వారు…వారు అనుయ్లు. కితము వారు
ఇచటకురాలేదు. అయితేవారు…ఒకఅందమైనవృదధ్ దంపతులు,వారి సథ్లాలు
వారికికక్డయునన్వి,కొదిద్ నిముషాలకితము,సహోదరుడు,సహోదరికిడ్వారు
ఏమిచేయాలో,ఏమివినాలోచెపాప్రు.ఆబిడడ్ఇంటికివె త్మారగ్ంలోఆహారము
భుజించినది.
23 రెండు రోజుల తరువాత పాఠశాలకు వెళిళ్ంది. మరియు వైదుయ్ని
యొదద్కు వెళిళ్నపుడు వైదుయ్డు చాలా ఆశచ్రయ్పడాడ్డు. అతడు చెపాప్డు,
“ఏలాటి చిహన్ములు ఒకటైనా కనబడలేదని” చెపాప్డు. శారా? ఇపుడు
సరవ్శకిత్మంతుడైన దేవుని యొకక్ శకిత్ వెంటనే అకక్డకకక్డే రకత్నాళమును
తీసుకొని దానిని శుదిధ్చేసి, తన రకత్ కణములను సృజించి వాటికి తన
జీవమును అనుగర్హించెను. మీ రకత్ పర్వాహమే మీకు జీవము, మరత్ మైనది.
మరియు తన కణములు సృషిట్ంచుట మరియు పాతవి శుదీధ్కరించుట!
మరియుఏంటది?అదిఖచిచ్తంగా…నేనిదిచెపప్గలను.అదిసరవ్శకిత్మంతుడగు
దేవునియొకక్సృజించుకియ;తీసుకొని—భయంకరమైనసిథ్తిలోనునన్ఆచినన్
బాలిక పసుపుగా మారి ఉబిబ్పోయి, ఆమెలోనునన్ కేనస్ర్ తో కలుషితమైన రకత్
పర్వాహమును తీసుకొని మరియు కొదిద్ కష్ణాలలో ఒక తన పర్వాహమును
పర్సరింపజేసెను.
24 నేను నముమ్తునాన్ను…నేను దానిని ఆయన నామములోమాటాల్డబోవుట
లేదు.నేనునాయొకక్…నావిశావ్సముయొకక్పర్తయ్కష్తబటిట్. గతదినముశాబినో
కానియన్ లో ఏమి జరిగినదో అది. కోలోప్యిన అవయవములు పునరుదధ్రణ
చెంది మరియు సృషిట్కరత్ యొకక్ మహిమ గల శకిత్ అనుగర్హింపబడు ఘడియ
ఆసనన్మైనదని నేను నముమ్తునాన్ను. నేను—నేను నముమ్తునాన్ను. ఉడుత
అగుపించుటఆయనచేయగలిగినటల్యితే,ఇకక్డొకపురుషుడులేకసీత్ఉనాన్డు,
ఒకభాగమువిడిపోయిందిమరియుఅది రిత్ జంతువు. అదే. ఆయన దేవుడు.
నేను—నేనుఆయననుపేమిసాత్ను.
25 సరే. ఇపుడు, నేను పాఠాయ్ంశములను రిచ్ ఆరంభిసుత్నాన్ను. మరియు
ఇపుడుమాటాల్డుకుందాము.మరియుగోడలచుటుట్ జనులునాన్రు.హాలులోను,
గదులలోనునిలబడియునాన్రు.కావుననేనునేరుగావరత్మానములోకివెళాత్ను.
26 మరియు, ఇది నేను చెపప్గోరుతాను. సరావ్ంతరాయ్మియగుఆయనకు నేను
కృతజఞ్తలుచెలిల్ంచగోరుతాను.మరియు,ఈరోజుఅయిదవముదర్ను రిచ్ఒకక్
విషయమునాకుతెలియకుండగనే,ఉదయం,సుమారుతెలల్వారుటకుఒకగంట
ముందుగా అదే మరమ్మైన మారగ్మున నేను పారథ్నలోయుండగా అది వచెచ్ను.
మరియుఈరోజు…
27 నేను గడచిన ఈ ఐదు లేక ఆరు దినములుగా ఒక గదిలో రుచ్నాన్ను.
ఎవరిని డలేదు. అలా బయటకు వెళిళ్ ఒక—ఒక సేన్హితునితో,
ఇకక్డునన్ కొందరి సేన్హితులతో భోంచేయుచుంటిని. మరియు, బహుశా
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ఆ సేన్హితుడెవరో మీకు తెలిసియుండవచుచ్ను. అది సహోదరుడు మరియు
సహోదరి ఉడ్. అవును. మరియు—మరియుమీకు తెలుసా, నేనకక్డకు వెళిళ్,
వారితోనే ఉనాన్ను. పర్తియొకక్రు ననున్ బాగుగా శారు. ఏ ఇబబ్ందులు లేవు.
అనిన్సావధానంగానే…
28 ఈ ముదర్ల యొకక్ వరత్మానముల పైనే నేను నిలబడ పర్యతిన్సుత్నాన్ను.
అదిపాముఖయ్ము.దానియొకక్ పర్తయ్కష్తయొకక్ బయలప్డుసమయముయొకక్
ఘడియఅదేననినేనునముమ్తునాన్ను.
29 మరియు మీకు ఈ ముదర్లలో అరథ్ంగాని విషయాలు ఏవైనా ఉనన్చో
మీకు వీలైనంత తవ్రగా వాటిని వాసి, వాటిని బలల్ మీద ఉంచండి. మరియు
సహోదరుడు నెవిల్ లేక ఎవరైనా ఒక పెటెట్ను ఉంచుతారు. [ఒకరు చెపుత్నాన్రు,
“ఇకక్డ పెటిట్యునన్ది.”—సంపా.] ఓ, ఇకక్డ—ఇకక్డ, నేను వాటిని ఇపుడు
సుత్నాన్ను. మంచిది, ఈ రాతికి నేను వాటిని తీసుకోవాలనుకుంటునాన్ను.

ఆదివారం ఉదయం కొరకు నేను వాటిని చదువుట కొరకు, ఇపుడు, ఈ
సమయములో, ఇదే సమయములో “పరిశుదాధ్తమ్ను పొందియునాన్మనుటకు
చనఇదేనా?”అనిఅడుగవదుద్. శారా?నేనుదేనినిబోధించానో,నేను—

నేను దానిని తెలుసుకొనగోరుచునాన్ను, శారా. కనుక, ఈ ఒకక్ అంశానేన్
తీసుకుందాము (సంఘకాలములవలె) నేరుగా, ఔనా, ఎందుకనగాదానిని రేచ్
మనముకొనసాగించునది.
30 ఇపుడు మనము రోగుల కొరకు పారిథ్ంచునపుడు, అది మరియొక
విధముగాపారథ్నగాఉండును. నీవుఅభిషేకించబడాడ్వు, వయ్తాయ్సకరమైనదానికై
వచిచ్యునాన్వు, తెలుసా. నీవు దేవుని వెదకుచునాన్వు. దానిని కనుగొనుటకు,
“పర్భువా,ఈరాతిఇకక్డెవరైనాఉనాన్రా?”
31 “ఔను. కుడిచేతి లన, పసుపురంగు వసాత్లు ధరించి ఒకరునాన్రు. నీవు
ఆమెను పిలచినపుడు, దీనిని పిలువు. ఆమె పలానా పలానా కారయ్ము చేసెనని
చెపుప్. మరియుఆమె పలానా-పలానా కలిగియునన్ది.” తరువాత అకక్డకు నీవు
వెళుళ్; కనిపెటుట్ఆమెఅకక్డునన్ది. శారా?అకక్డేనీవుఉనాన్వు. శారా.అది
వయ్తాయ్సము. శారా?
32 మరియు ఈ విధంగా నేను పారిథ్సాత్ను, “పర్భువైన యే , దీని యొకక్
అరథ్మేంటి?దానినినాకుబయలుపరచుము.”ఆమేన్.
33 ఇపుడు,మనయొకక్—మనయొకక్ ఖడగ్ములుమరలాబయటకుతీదాద్ం.
మరియువాకయ్మును.
34 మరియుసహోదరుడునెవిల్యొకక్ఆతీమ్యసహకారమునుఇంకాఅతని
యొకక్ సహోదర పేమను నేను అభినందిసుత్నాన్ను. నా వెనుకాలయుండి నాకై
పారిథ్సుత్నన్ందులకు.మరియుమీరందరు డాఅకక్డునాన్రు.మరియుఇపుడు
ఈరాతిశుకర్వారంరాతియైనందునమనం…పర్యతిన్దాద్ం…
35 అనిన్సంగతులునీవుచెపుప్కొనలేవు.నీవు…కారణం, నీవుదానినితీసుకొని,
ఆ యొకక్ ముదర్లలో ఒక దానిని తీసుకొని లేఖనము దావ్రా తీసుకొని—
తీసుకొని రావచుచ్ను, నేరుగా. ఔనా? అది అనేక నెలలు, నెలలు, నెలలు
పడుతుంది, అయినాఅదిపొందుకోలేరు. కారణం—ముదర్, దానికదే సం రణ్
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లేఖనముతో, ఆదికాండమునుండి పర్కటన వరకుముడిపడియుంటుంది, దాని
యొకక్ ఒకముదర్.
36 కనుక, నేను చేయుటకు పర్యతిన్ంచునదేమనగా, విడిచిపెటుట్టకు
పర్యతిన్సుత్నాన్ను. నేను లేఖనమును గురుత్పెటిట్, లేక—లేక ఇకక్డొక చోట
చినన్ గురిత్ంపు ఇచిచ్ అలా ఆ ఒకక్ దానిమీద ఉంచి, వెనుక నేను గమనించాలి,
’ఎందుకనగా…మాటాల్డి…నేను—నేనది సరైన పేరణయని అనుకుంటాను.
అటు తరువాత నేను—నేను చునపుడు…నేను—నేను మాటాల్డుటకు
ఆరంభించినపుడుపాఠాయ్ంశమునువిడచి రముగావైదొలగినటుల్ అను తి
చెందినచో, నేను దానిని విడచి మరలా అంశమునకు రావలెనని నేను మరొక
లేఖనమునుమీకుతీసుకొనివచిచ్పాఠాయ్ంశముపైఇంకాతేటగామీకుచెపుప్టకు
పర్యతిన్సాత్ను.
37 మరియు, కాబటిట్, దేవునియొకక్ కృపను బటిట్, ఆయనయొకక్ సహాయము
దావ్రా, ఈ రాతి మనము—అయిదవముదర్ను పఠనము చేయనైయునాన్ము.
అదియొకచినన్ది.మిగతావాటికంటేకొదిద్గాపొడవైనది.నాలుగుగుఱఱ్ములపై
సావ్రీచేయువారిని రిచ్, రెండు వచనములునన్వి మరియు దీనిలో డు
వచనములునన్వి. ఇపుడు అయిదవముదర్ ఆరంభము, పర్కటన 6వ అధాయ్యం,
9వ వచనము.
38 మరియు, ఇపుడుమీకు ఒకవేళ ఒక—ఒకకొతత్గా వచిచ్యుండవచుచ్ను,
నాలుగు గుఱఱ్ముల మీద సావ్రీ చేయువారిని రిచ్ వినియుండకపోవచుచ్ను.
సరే, మీరు… శారా, కొనిన్సారుల్ మీరు—వెనుకకు వెళిళ్ జనులకు అరథ్ం
అగునటుల్ సంగతినిచెపప్వలసియుండును.మరియు,మీరుఅలాచేయునపుడు,
అది పర్జలు అరథ్ం చేసుకుంటారని మీరు తలంచుచునాన్రు. కాబటిట్, మీకు
అరథ్ం కాని ఏదైన ఒక చినన్ విషయముంటే కొదిద్గా ఓరుచ్కోండి. లేదా టేపు
తీసుకొని అది వినండి, మరియు—మరియు దాని దావ్రా మీరు—మీరు
ఆశీరవ్దింపబడతారని నేను నిశచ్యంగా చెపప్గలను. నేను చెపప్గలను. మీరు
దానినిచేసాత్రనినేనునిరీకిష్సుత్నాన్ను.
39 ఇపుడు, పర్తియొకక్రుసిదధ్మేనా, 9వ వచనమునుండి 11వ వచనమువరకు
లేదా 11వ వచనముకలిపి.

ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము
నిమితత్మును, తాము ఇచిచ్న సాకష్ ము నిమితత్మును
వధింపబడినవారిఆతమ్లనుబలిపీఠముకింద చితిని.
వారునాథా,సతయ్సవ్ పీ, పరిశుదుధ్డా,యెందాకతీరుప్తీరచ్కయు,
మా రకత్ము నిమితత్ము నివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు
ఉందువనిబిగగ్రగా కేకలువేసిరి.
తెలల్ని వసత్ము వారిలో పర్తివాని కియయ్బడెను; మరియువారివలెనే
చంపబడబోవువారిసహదాసులయొకక్యుసహోదరులయొకక్యు
లెకక్ రిత్యగువరకు ఇంక కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని
వారితోచెపప్బడెను.
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40 ఇపుడు,ఇదిమరమ్మైనది.మరియు,ఇపుడుటేపులనిమితత్మునుపర్సుత్తము
ఇకక్డ రుచ్నన్ సేవకులు, ఉపదేశకుల కొరకు, ఇపుడు దీనిని రిచ్ వేరే
ఆలోచనయునన్యెడల; నాకు డాయుండెను. అయితేదానిని నేనుపేరేపణ
దావ్రాతీసుకుంటునాన్ను.అదిననున్దానిని రిచ్నభావననేమారెచ్ను.ఔను?
41 మరియు, తరువాత ఇది బయలుపడుట మీరు చుచుండగా, అది
ఒకదానితోయొకటి అతుకబడియునన్వి మరియు ఆ సంఘకాలాలు తీసుకొని
వచుచ్చునన్వి. మరియు లేఖనములను ఒకదానికొకటి అంటుకొనియునన్వి.
శారా, ఆ కారణము చేత అది దేవుని యొదద్ నుండి వచిచ్నదని నేను

నముమ్తాను.ఇపుడుమనముగర్హిసుత్నాన్ముఅది.
42 దానిని రిచ్ ఒక గొపప్ బోధకుడు ఏమి చెపాప్డో దాని మీదనే మనము
ఆధారపడతామని నేను తలసుత్నాన్ను. శారా? మరియు అది—అది
మంచిదే. ఏ విధంగాను బోధకుని నేను ఖండించుట లేదు. ఎవరిని డా నేను
ఖండించుట లేదు. నేను పాపమును అవిశావ్సమును ఖండిసుత్నాన్ను; ఎవవ్రిని
కాదు.
43 మరియుకొందరంటారు, “సంఘశాఖనునీవుఖండిసుత్నాన్వని.” లేదు, నేను
చేయుటలేదు.నేను—నేనుసంఘశాఖపదధ్తినిఖండిసుత్నాన్ను;అందులోనునన్
పర్జలను కాదు. సంసథ్ను తయారుచేయు పర్జలను, ఔనా. అయితేవారు
నడిపించబడు పదధ్తిని. నేను గదిద్ంచునది దానిని. కథోలిక్, పొటసెట్ంట్ ఒకటే.
మై! నేను…
44 నేనెరిగిన మంచి సేన్హితులు కొందరునాన్రు. కథోలిక్ లు…?…మీరు
గర్హించగలరా…మరియుఆమనిషిఇకక్డఈరాతి రుచ్ండవచుచ్ను,ఒకవేళ.
ఈ మందిరము కటుట్టకు ఒకే ఒక కారణము, ఎందుకనగా అకక్డ ఒక రోమన్
కథోలిక్అకక్డనాయ్యసాథ్నంలోనిలబడి,నాముందునాన్డు, ఎవవ్ చేయలేని
విధంగా.ఔను.వారుదానినిమారచ్లేకపోయారు.ఔను.

మరియు“‘చాలామందిపర్జలునాన్రని,’వారులెకిక్ంచారనిచెపప్బడెను.”
45 అతడుచెపాప్డు, “ఓ, ఇంకాఎనభైమంది కంటేఎకుక్వైననుదానివలనఏమి
పరవాలేదు.” ఇంకను అతడు చెపాప్డు, “ఆ సంఘముఅకక్డ కటట్బడియునన్ది.”
చెపాప్డు, “నేను—నేను సంఘకాపరిని ఎరుగుదును, ఆలాగు.” మరియు
చెపాప్డు, “ఆ సంఘము అకక్డునన్ది.” ఇంకా అనాన్డు, “మిగతావారు
కలుపుకుంటునాన్రు, వారు ఎందుకు చేయ డదు?” ఒక రోమన్ కథోలిక్,
నామంచిసేన్హితుడు. శారా?ఔనండి.
46 ఒక—ఒకబాలుడు,అతడొకకథోలిక్, ఒకనిజమైననాయొకక్సేన్హితుడు
నాతో మాటాల్డుచుండెను. ఒక ఇనుప సామగి కొటుట్ కలిగియునాన్డు. నేను
విడిచిపెటట్కముందు. అతడనాన్డు, “బిలీల్, మా మతము యొకక్ పదధ్తిని నీవు
నమమ్వని నాకు తెలుసు.” అతడనాన్డు, “అయితే ఇపుడు నేను చెపుత్నాన్ను,”
అనాన్డు, “మా కొరకు నీవు చేసిన పారథ్నలు ఎనోన్ దేవుడు వినాన్డు! నేను
అనుకుంటునాన్ను, దేశములో నీవు ఎకక్డ ఇబబ్ందిలో నునన్,” చెపాప్డు,
“దేశములో పర్తి కథోలిక్ అతను నినున్ ఆదుకుంటాడు.” కనుక, మీరు
శారా…
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47 అతను చెపాప్డు, “సిలువనుమోయుపర్తివారు,” అతను ఆలాగు పలికాడు.
అతను చెపిప్న రీతిగానే నేను చెపప్బోతునాన్ను. ఎందుకనగా ఆరంభ కైసత్వులు
వారి వీపున సిలువనుమోయువారు, అని వారు చెపాత్రు. చరితర్ దావ్రా మనకది
తెలుసు.వారుఆదికైసత్వులనిచెపాత్రు,అయితేకర్మముమారగ్మునుతపిప్ంచినది,
శారా.

48 మరియుఆపర్జలు,ఒకకథోలిక్గానిలేక దుడుగానిలేకవారెవరైనను,
వారందరు మనము వచిచ్న ఒకే వృకష్ము నుండి వచిచ్న మానవులే. ఔనా?
ఔను. పర్తియొకక్రి వలె ఎవరైతే పేమిసాత్రో, భుజిసాత్రో, తాగుతారో, నిదిసాత్రో
అటువంటివారు—వారు. కాబటిట్ వయ్కుత్లనుమనముఖండించ డదు. కాదు.
ఎవరిని డా. శారా.అయితేవయ్కుత్లనుమనముఖండించ డదు.
49 అయితే, ఒక సేవకునిగా, అకక్డునన్ పర్జలను కరచు సరప్మును
కొటట్వలయును.మీరు డండి.నేనుకాదు.మరియునేను…ననున్,నాకునేను,
అదిదేవునియొదద్నుండివచుచ్ఆజఞ్కానటల్యితేనేనుదానినిచేసియుండేవాడను
కాదు.విధినిరవ్హించుటకునేనుబాధుయ్డను.ఔనా.మరియునేనునమమ్కముగా,
సతయ్ముగానుండవలెను.
50 అయితే, ఒకవేళ ఒక కథోలిక్, దుడు, లేక వారెవరైనపప్టికి,
ఇచటకు వచిచ్న యెడల; అతడు గనుక ఒక మహమమ్దీయుడైన యెడల,
గీకు లేక ఢాచారములు గలవాడైన యెడల, లేక అతడెవరైనను, అతను
పారిథ్ంచుకోవాలని ఇచటకు వసేత్ నా జనులకు ఎంత యథారథ్ముగా పారిథ్సాత్నో
అంత యథారథ్ముగా వారికి పారిథ్సాత్ను. ఔను. ఖచిచ్తంగా, ఎందుకనగా అది
మానవుడు. మరియు నేను బౌదుధ్ల కొరకు, సికుక్ల కొరకు, జైనుల కొరకు,
మహమమ్దీయుల కొరకు మరియు—మరియు పర్తివారి కొరకు పారిథ్ంచాను.
ఆలాగు. శారా. ఏలాటి పర్శన్లను వారిని అడగలేదు; అలా పారిథ్ంచాను.
ఎందుకనగావారు ఒకరు,మానవులుబాగుపడాలని కోరుతునాన్రు. రహదారిన
జీవితంవారికిసులభమయంకావాలనిపర్యతిన్సుత్నాన్రు.
51 ఇపుడు మనము గర్హించియునాన్ము, ఇకక్డునన్ వారిలో అనేకులు నాకు
తెలుసు. ఇదద్రు లేక ముగుగ్రు నిజమైన పండితులు ఇకక్డ రొచ్నియునాన్రు.
మరియు—మరియు వారు తెలివైనవారు, మరియు ఇతర మనుషుయ్ల
సిదాధ్ంతములు చదివియుంటారు. మరియు నేను—నేను ఈ మనుషుయ్లను
ఖండించుటలేదని ఈ సహోదరులు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుచునాన్ను.
పర్భువు నాకు పించిన దానినే నేను వయ్కత్పరచుచునాన్ను. అది మాతర్మే
నాయొదద్నునన్ది.
52 పాతర్లు కడుగు ఒక సీత్ యో లేక—లేక అరక దునున్ ఒక చినన్ అబాబ్యో
దేవుని యొదద్ నుండి పర్తయ్కష్తను పొందరని మనమెనన్డు తలంచ డదు.
ఎందుకనగా డండి…దేవుడు, ఆయన వాసత్వముగా సామానయ్తలో
ఆయన బయలుపరచుకొనును. అదే, ఆదివారము శాము. ఏ విధముగా
ఆయన, ఆయన యొకక్ సామానయ్తలో బయలుపరచుకొనునో మనము
మొదలుపెటాట్ము.అదేఆయననుమహోనన్తునిగాచేసుత్ంది.
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53 ఇపుడు నేను…కొదిద్గా ననున్ దానిని పునరావృతము చేయనివవ్ండి. దేవుని
ఏదిగొపప్చేసుత్ంది,ఏదనగాఆయనతనకుతానుగాఎంతోతగిగ్ంపుచేసుకొనుట
దావ్రా. అది ఆయనను గొపప్వానిగా చేసుత్ంది. దేవుడు గొపప్వాడు, ఈ లోక
జాఞ్నులుతాము డలేనంతగాఅంతసాధారణ పమునుకనపరచుకొనుట
వలననే. వారు ఆయనను కనుగొనలేరు. ఎందుకనగా ఆయనకు ఆయన ఎంతో
సామానుయ్నిగా చేసుకునాన్డు. ఇపుడు గమనించండి. ఇది దానికదే యేసుకీసుత్
యొకక్ పర్తయ్కష్త మరమ్ము. శారా? ఇది, దేనికదే…అకక్డ…దేవుని కంటే
గొపప్ది ఏదియు లేదు. ఆయన తనకుతాను సామానయ్త చేసుకునన్ంతగా నీవు
దేనినిచేయలేవు. శారా,అదిఆయననుగొపప్వానిగాచేసినది. శారా?
54 ఇపుడు,ఒకగొపప్మనిషి, ఇంకొదిద్గాగొపప్ వయ్కిత్గాఎదిగి, లేకఅతడువంగి,
“నీవు ఏలాగునాన్వు?” అని నినున్ అడుగవచుచ్ను. డండి. లేక ఆ విధంగా
అడగవచుచ్.అయితేఅతనుతనకుతానుచినన్వానిగాచేసుకొనలేడు.అతని రిచ్
ఒకటియునన్ది, అతడుమానవుడు. అతడుచినన్వాడిగాచేసుకొనలేడు.కారణం,
చినన్వానిగా చేసుకొనవలెనంటే, మొదటి విషయమేంటో తెలుసా, అతడు,
ఒకరుచేసిన దానిని డవలసియునన్ది. తరువాత తనకుతాను వెనుకకు
లాగుకొనుటకుమొదలుపెటుట్ను. శారా.

అయితేదేవునిలోపైకిఎదుగుమారగ్ముకిందికిదిగుటయైయునన్ది.ఔను.
55 లోకమందునన్ జాఞ్నులు, వారి జాఞ్నముతో ఆయనను కనుగొనుటకు
పర్యతిన్సుత్నాన్రు. వారు ఆ విధంగా చేయుట దావ్రా ఆయనకు రంగా
వెళుళ్చునాన్రు. డండి, లోక జాఞ్నులు, గణితము దావ్రానో లేక మరొక దాని
దావ్రానోనీవువివరించుటకుపర్యతిన్సేత్…జఞ్పిత్ంచుకో, ఆయనదానిని…బైబిల్
లోపెటిట్యుండెను.పర్కటనలో…కాదు,ననున్కష్మించండి.
56 యెషయా 35, అదే అనుకుంటాను. అది ఆలాగైతే—అదెంతో చినన్ది.
ఒక—ఒక—ఒక అపరాధి డా అది గర్హించును. శారా? ఓ,
“ ఢులైననుదానిలోనడచుచుతోవనుతపప్కయుందురు.”
57 జాఞ్నులు, వారి యొకక్ జాఞ్నము దావ్రా రముగా పోగొటుట్కుంటారు.
జాఞ్నము దావ్రా ఆయనను కనుగొనుటకు పర్యతిన్ంచుట దావ్రా ఆయనకు
రంగా వెళిళ్పోతారు. ఇపుడది మరచిపోవదుద్. అది టేపు చేయబడుతుంది.

ఔను. జాఞ్నులు, తమ జాఞ్నానిన్ బటిట్, వారి జాఞ్నము దావ్రా ఆయనను
కనుగొనుటకు పర్యతిన్ంచుట దావ్రా ఆయననుపోగొటుట్కుంటారు. శారా.
వారు చినన్ వారగునంత పెదద్వారైనచో, ఆయనను వారు కనుగొంటారు. నీవు
చినన్ వాడగునంత పెదద్వాడివైనచో! అది శారా? మీకు తెలుసా, అది—అది
నిజంగాసతయ్ము.
58 నేను జనుల యొకక్ కారాయ్లయములోకి మొదలగు వాటిలోకి వెళాళ్ను.
వారు చాలా పెదద్వారు, రాజులు, సామంతులు, చకర్వరుత్లు వారు చాలా పెదద్
వయ్కుత్లు. తరువాత, ఒకడు బటట్లు మారుచ్కొను సథ్లమనుకుంటాను, అకక్డకు
వెళాళ్ను. కొదిద్సేపునాతోవాదించుటకుకోరిన ఒక సేవకుడుకాబోలు,మరియు
నీవు—నీవుతలంచవచుచ్వారులేనిదేపర్పంచంసాగదనిమీరుతలంచవచుచ్ను.
శారా. అది తలలోని జాఞ్నముమాతర్మే. శారా. అయితే ఒక—ఒక పెదద్
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మనిషి కింద రొచ్ని నీవు పెదద్వాడవని నినున్ రిచ్ తలంచుట. శారా?
శారా,తనకుతానుతగిగ్ంచుకొనుట.

59 మరియు, డండి,దేవుడుఎంతోగొపప్వాడు.ఎంతటివాడంటేమానవులు
దిగిపోలేని సాథ్నమునకు ఆయన తనకుతాను తగిగ్ంచుకొనెను. ఔనా. అంతే.
మరియు…
60 మరియు, వారు ఆయనను కనుగొనుటకు పర్యతిన్సుత్నాన్రు. ఇపుడు
డు. బాలురను పాఠశాలకు పంపి, బాయ్చ్ లర్ ఆఫ్ ఆర్ట్ డిగీ పొందుకొనుట

దావ్రా, ఆయనను కనుగొనుటకు పర్యతిన్సుత్నాన్రు. మరియు బైబిల్ యొకక్
వేదాంత పదజాలము దావ్రా వారది తెలుసుకొనుటకు పర్యతిన్సుత్నాన్రు.
మరియు విదాయ్ పథకముల దావ్రా ఆయనను తెలుసుకొన పర్యతిన్సుత్నాన్రు.
మరియు సంసాథ్పక పర్ణాళికల దావ్రా, మరియు కారయ్ములను అలంకరించుట
దావ్రా పర్యతిన్సుత్నాన్రు. ఆయన ఎంతమాతర్ము అకక్డలేడు. నీవు—నీవు
దానికి రమైపోతావు.
61 చినన్వారగునంతగా—వారు పెదద్వారైతే, వారు ఆయనను ఆమారగ్ములో
కనుగొంటారు.సామానుయ్లుగానుండుటవలన. అయితే,జాఞ్నమువైపునకునీవు
వెళిళ్నంతకాలముఆయనకు రమవు నేఉంటావు.
62 నీవుదానినిపోగొటుట్కొనకుండునటుల్ నేనిది తీసుకొసాత్ను. జాఞ్నముదావ్రా
దేవునినీవువెదకినంతకాలము,ఏదెనుతోటలోవలె,మోషేదినాలవలె,నోవహు
దినాల వలె, కీసుత్ యొకక్ దినాల వలె, యోహాను దినాల వలె, అపొసత్లుల
దినాల వలెమరియుఈదినమువరకు…నీవుదానిని లెకిక్ంచుటకుపర్యతిన్సేత్,
జాఞ్నము దావ్రా దేవుని కనుగొనుటకు పర్యతిన్సేత్ అనిన్వేళలలో నీవు ఆయనకు
రసుథ్డవౌతావు. నీవు దానిని అరథ్ం చేసుకొనుటకు పర్యతిన్సుత్నాన్వు. దానిని

కనుగొనుటకువేరేమారగ్మేలేదు.అలాఅంగీకరించు. డు?అదినముమ్. అరథ్ం
చేసుకొనుటకుపర్యతిన్ంచవదుద్.
63 నేను అనేక కారయ్ములను రిచ్ అరథ్ం చేసుకోలేకపోవుచునాన్ను.
చాలా విషయాలు నేను అరథ్ం చేసుకోలేకపోతునాన్ను. ఏ విధముగా ఇకక్డ
రొచ్ని ఈ యౌవనసుథ్డు నేను భుజించే ఆహారము భుజిసుత్నాన్డు. తల

నిండా వెం కలతోనునాన్డు. నాకు లేవు. నేనది అరథ్ం చేసుకోలేకునాన్ను.
కాలిష్యం వలన అవి వచుచ్నని వారంటునాన్రు; నా వేలి గోళుళ్ తగినంతగా
కతిత్రించుకుంటాను మరియు కతిత్రించుకొంటానికి తల వెం కలు లేవు.
నేను—నేనుఅదిఅరథ్ంచేసుకోలేకునాన్ను.పాతసామెతచెపిప్నటుల్…
64 నేనుఅంశమునుండిదారితపుప్టలేదు,పాముఖయ్ంఅది;అయితేఇదిచాలా
పాముఖయ్మైనది,అయితేనేనుఇంకాముదర్యొదద్కుపోలేదు.
65 ఏ విధంగా నలల్ ఆవు పచచ్గడిడ్ని తిని, తెలల్ పాలు నిచిచ్ దాని నుండి పసుపు
వెనన్ను ఇచుచ్ను! నేను—నేను దానిని వివరించలేను. ఔను. కారణం, మీరు
డండి. పర్తీది ఇంకొక దాని యొకక్ ఉతప్తిత్. మరియు అదెలాగు, నేనది

వివరించలేను.
66 ఒకే జాతినందునన్ రెండు లిలీల్లు, లేక రెండు లు ఒకటి ఎరర్గా, మరొకటి
పసుపుగా, ఒకటి గోధుమ వరణ్ంగా, ఒకటి నీలి రంగుగా యుండుట నేను
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వివరించలేను. అదినాకుఅరథ్ం కాదు. ఒకే రుయ్డుదానిమీద పడును. ఎకక్డ
నుండి రంగు వసుత్ంది? శారా? నేను—నేను అది వివరించలేను. అయితే,
అయిననునీవుఅదిఅంగీకరించవలయును.
67 కకష్ మీద ఈ మి ఏ విధంగా నిలబడుచునన్దో ఒక గొపప్
వేదాంత పండితుడు నాకు వివరించవలెనని నేను కోరుచునాన్ను. మీరు
విజాఞ్న రవ్కంగాఒకబంతినిగాలిలోవిసరండి, తిరుగుతుంది.అదేసాథ్నములో
రెండవసారి అది తిరుగునటుల్ ఎవరైనా చేయగలరా. మీరు దానిని చేయలేరు.
మరియుఅయినను ఇపప్టి నుండి రాబోయేఇరువది సంవతస్రముల తరువాత
సరిగాగ్ నిముషములతోసహా రయ్ గర్హణం ఎపుప్డువచుచ్నోవారుచెపప్గలరు.
వారియొదద్ ఆ విధముగాపరి రణ్ వివరణతోదానిన్ చెపుప్టకు గడియారములు
లేకగోడగడియారములులేవు.యాంతికపరికరములులేవు. అయినపప్టికిఅది
అకక్డయునన్ది. తరువాత వెనుకకు వంగియునన్ది. అది నిటారుగా నిలబడితే
ఏమౌను?ఆఁ.నీవుపర్యతిన్సేత్బుదిధ్హీనుడవౌతావు.ఔను.
68 కాబటిట్ డు, అరథ్ం చేసుకొనుటకు, జాఞ్నానిన్ పొందుకొనుటకు
పర్యతిన్ంచవదుద్. ఆయనేమి చెపాప్డో అది నముమ్. మీరెంత సామానుయ్లుగా
ఉందురో, మీరు అది పొందుకుంటారు. ఇపుడు అందుకొరకు నేనెంతో
కృతజుఞ్డను. ఆయనసాధారణమైనవానిగాచేసుకునన్ందుకు నేను కృతజుఞ్డను.
ఇపుడు మనము 6వ అధాయ్యము 9వ వచనము దాద్ం. నేనిపుడు
పారంభిసాత్ను.

ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుడు, దేవుని వాకయ్ము
నిమితత్మును, తాము ఇచిచ్న సాకష్ ము నిమితత్మును
వధింపబడినవారిఆతమ్లనుబలిపీఠముకింద చితిని.

69 గమనించుడి,ఈయొకక్ అయిదవముదర్ను రిచ్న పర్కటనలో, ఎటువంటి
మృగముగాని ఏ ఇతర జీవి—జీవిని రిచ్ గాని పర్కటించినటుల్ లేదు. ఇపుడు
జాఞ్పకముంచుకోండి నాలుగవ ముదర్లో నునన్ది. మొదటి ముదర్, రెండవ,

డవ,నాలుగవముదర్లోఉనన్ది.అయితేఇకక్డలేదు. శారా?
70 ఇపుడు, మీరు గమనించితే, వెనుకకు వెళిళ్ చదువుదాము, ఒకొక్కక్ ముదర్.
నాలుగవముదర్కువెళాద్ం. డండి.అది7వవచనము.

ఆయన నాలుగవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు—వచిచ్ డుము అని
నాలుగవజీవిచెపుప్ట వింటిని.
…ఆయన డవముదర్నువిపిప్నపుప్డు—వచిచ్ డుముఅని
డవజీవిచెపుప్ట వింటిని.

…రెండవజీవి…వచిచ్… డుము
…మొదటిజీవిచెపెప్ను, వచిచ్ డుము.

71 అయితే తరువాత అయిదవ ముదర్కు మనము వచుచ్నపప్టికి, జీవి లేదు.
ఇపుడుగమనించండి.

ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, నేను బలిపీఠము కింద
చితిని…
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72 చాలా తవ్రగా! డండి. లేదు—అకక్డ జీవిలేదు. జీవి శకిత్కి గురుతుగా
నునన్ది.అదిమనకుతెలుసు.ఔను.ఏలాటిజీవిఅచటలేదు.
73 సంఘములను రిచ్న పర్తయ్కష్త, మనము పఠనము చేయుచుండగా,
ఆ జీవులలో ఒకటి సింహము; ఆ యొకక్—ఆ యొకక్ మరొకటి ఎదుద్;
మరియు ఇంకొకటి మానవుడు; ఆ మరొకటి పకిష్రాజు. సంఘకాలాలలో
మనము శాము ఆనాలుగు జీవుల అరథ్ం నాలుగు బలములు. అరణయ్ములో
మందిరమునన్టుల్ అపొసత్లుల కారయ్మునన్ది. మీరది అరథ్ం చేసుకునాన్రా,
కారణం అందులోకి వెళుళ్టకు నాకు సమయం లేదు. దానినికక్డ ఏ
విధంగా గీచామో ఖచిచ్తంగా పాము. వారు దీనిని కాపలా కాసుత్నాన్రు.
గొఱెఱ్పిలల్ మరియు వాకయ్ము, అరణయ్ములోని పరిశుదధ్ సథ్లములోని నిబంధన
మందసములో తదితర కారయ్ములు ఏ విధముగా చేశారో ఆ విధముగానే
వాకయ్ములోఇదినెరవేరుచ్టకుచేసెను.
74 ఇపుడు, ఇశాయేలు గోతర్ముల యొకక్ రంగుల దావ్రా, అవి వాటి వాటి
సాథ్నములో యుండుట పితిమి. మరియు…ఎంతమంది ఏడు—ఏడు
సంఘకాలాలు వినాన్రు? అందరు అనుకుంటాను. సగటు డు వంతుల
మంది మీలో…గమనించు జీవుల యొకక్ సవ్భావము డా ఖచిచ్తంగా ఒక
గోతర్పు చిహన్ముగానునన్ది. అవి…పండెండు గోతర్ములు, నాలుగు పర్తియొకక్
పర్కక్కు, లేక—లేక డు గోతర్ములు ఒకొక్కక్ వైపునకు నాలుగు జీవులు
నాలుగుదిశలనుండికాపలాకాచుచునాన్రు.
75 మనము వెళిళ్పోయి సువారత్లను తీసుకొని ఖచిచ్తంగా పితిమి.
మందసములోకి నీవు వెళిళ్నపుడు, వారు నిబంధన మందసమును వారు
కాపలా కాయుచుండిరి. మరియు ఆ తరువాత మనము కొతత్ సంఘము
యొకక్ నిబంధనను కనుగొంటిమి. మి మీద దాని యొకక్ పాతినిధాయ్నిన్,
అది పరిశుదాధ్తమ్. రకత్ము పరిశుదాధ్తమ్ను మనకొరకు పంపెను. నాలుగు
జీవులు ఇశాయేలు పండెండు గోతర్ములకు మాదిరిగా నునన్వి. మరియు
వాటి సవ్భావమును కనుగొను. అదే సవ్భావమును తీసుకొని ఆ నాలుగు
సువారత్లకు పర్తిదానికి అనవ్యించి సేత్, ఖచిచ్తంగా, ఖచిచ్తంగా ఒకక్టే.
ఒకటి సింహముతో మాటాల్డుచునన్ది. మరొకటి ఎదుద్తో, మరొకటి…నాలుగు
సువారత్లు. అకక్డే అది ఉనన్ది. నాలుగు సువారత్లు పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్
కాపుదలగాఉనన్వి. ఆమేన్.
76 నేను ఎలల్పుడు ఆశచ్రయ్పడుదును. అది నాకు గురుత్ వచుచ్చునన్ది. ఇపుడు,
ఇది సుమారు ఆరు సంవతస్రాలనుకుంటాను. ఒక గొపప్ వయ్కిత్ అది చెపుప్ట…
“అపొసత్లుల కారయ్ములు, అది కేవలం అలిల్క పని అని.” చాలాసారుల్ చెపుప్ట
నేను వినాన్ను. అయితే ఒక బోధకునియొకక్హోదా గల వయ్కిత్, ఒక ఉపదేశకుడై
యుండి, పర్తిచోట పర్జలు చదువుకొనే కొనిన్ పుసత్కాలు వాసినవాడై యుండి
అపొసత్లులకారయ్ములుసంఘమునకుఉపదేశించుటసరిపడదనిచెపుప్ట!
77 అపొసత్లుల కారయ్ములుసాకాష్య్తుత్ దానికి పునాది; అలిల్క పని కాదు. పునాది!
కారణం, బైబిల్ చెపుత్ంది, దేవుని యొకక్ పునాది—పునాది, “అపొసత్లుల
సిదాధ్ంతంపైకటట్బడియునన్ది”యని,ఔను, “కీసుత్, శిరసుస్, లరాయి.”
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78 మరియు ఈ వయ్కిత్ అకక్డ నిలబడి మరియు ఆ వివరణ చేసినపుడు,
నేను—నేను—నేను—నేను…నా గుండె నిలచిపోయినంతగా అయింది.
నేను అనుకునాన్ను, “ఆశచ్రయ్మేమి లేదు.” సరే.ముదర్లలో ఇపుడు సుత్నాన్ను.
అదిఇంకనుబయలుపడలేదు.అంతే. శారా?
79 వారకక్డ నిలబడియునాన్రు. అయితే, దానినేదో చెపుప్చునన్ది. ఇపుడు
గమనించు,అవికావలికాయుచునన్వి.
80 ఇపుడు, మనము మతత్యి 28:19 తీసుకొని, సింహానికి పోలికైన మతత్యి
గుండా గమనిసేత్; అకక్డ లోపలకు వసేత్ ఎందుకు వారుయేసుకీసుత్ నామమున
బాపిత్సమ్ము ఇచిచ్నది మనము కనుగొంటాము. ఆయన అకక్డయుండి,
లేఖనముతోనేసాకాష్య్తుత్గానిలబడిఉనాన్డు,యేసుకీసుత్నామమునబాపిత్సమ్ము
యొకక్పవితర్బాధయ్తనుకాయుటకై.సరే.మంచిది.నేనిపుడుసంఘకాలములను
వదలిపెటుట్చునాన్ను.
81 గమనించండి. అయితే, ఇకక్డ మనం ఈ అయిదవ ముదర్కు వసుత్నన్పుడు
అకక్డ—అకక్డ—అకక్డ ఏలాటి సావ్రీచేయువాడు లేడు. అది పర్కటన
చేయుటకు ఎటువంటి జీవి లేదు. యోహాను…గొఱెఱ్పిలల్ దానిని విపెప్ను.
యోహానుదానిని శాడు. “ఇపుడువచిచ్ డు, వచిచ్ డు” అని చెపుప్వారు
అకక్డఎవవ్రులేరు.గమనించండి.జీవియొకక్ఏలాటిఅధికారములేదు.లేక…
82 మరియుఆరవముదర్లో అది పర్కటించుటకు ఏ జీవి లేదు. మరియుఏడవ
ముదర్లో అది పర్కటించుటకు ఏ జీవి లేదు. అది పర్కటన చేయుటకు ఏలాటి
అధికారాలు లేవు. శారా, ఎవ అది చేయలేరు. డు…నాలుగవ ముదర్
తరువాతఎటువంటిజీవిఅధికారమువలనఏలాటిపర్కటనలేదు.అయిదు,ఆరు
లేకఏడవముదర్దావ్రా. లేనేలేదు.
83 ఇపుడు గమనించండి. నేనిది పేమిసుత్నాన్ను. నాలుగు గుఱఱ్ములే
సావ్రీ చేయువాని కాలములో, సావ్రీ చేయువాడు (ఏక వచనము) నాలుగు
వయ్తాయ్సకరమైనగుఱఱ్ములు.అధికారానిన్పర్కటించుటకుజీవిఉండెను.పర్తిసారి
మరొక గుఱఱ్మును మారిచ్ సావ్రీ చేయుటకు వచిచ్నపుడు, మరియొక విధమైన
జీవి వచిచ్ అది పర్కటించెను, “అది గొపప్ మరమ్ము.” శారా? “అది మరమ్ము.”
ఎందుకని?మరమ్మునుపర్కటించుచుండెను.
84 దానిని పర్కటన చేయుటకు ఇకక్డ అయిదవ ముదర్లో ఒకరు ఎందుకు
ఉండ డదు? అది ఇకక్డ ఉనన్ది. పర్భువైన యేసు ఈ దినాన, డండి
లేక ఈ ఉదయ వేళ పెందలకడనే నాకిచిచ్న పర్తయ్కష్త పర్కారముగా అదే, అనగా
సంఘకాలములయొకక్ మరమ్ము ఈ సమయమునకు ముగించబడియునన్ది.
ఈ సమయమునకు, అంతయ్కీసుత్ యొకక్ మరమ్ము బయలుపరచబడియునన్ది.
అంతయ్కీసుత్ తన చివరి సావ్రీ చేశాడు. అనేకమైన రంగులతో మిళితమై
నాశనమునకు(Perdition)పోయినటుల్మనముకనుగొనుచునాన్ము.
85 రలు మొదలైన వాటిని మనమది బోధించునపుడు,
మనమది పొందుకుంటాము. ఇపుడు వాటిలోకి వెళాద్ము. అయితే
అంశమును వదిలివేసాత్ము. మరియు మనము—మనము…అతడు
సావ్రీచేయుచుండగా…
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86 ఆ కారణము చేత అకక్డ ఎవవ్ లేరు. ఇపుడు ఒక దానికి ఒక కారణము
కలదని వాయబడిన కారణము లేదు. ఇపుడు, పారంభములో నేను చెపిప్నది
మీకుజాఞ్పకమునన్దా. నేను చెపాప్ను ఒక కారణము లేకుండా ఏదీయుండదు.
చినన్ సిరా చుకక్ను జాఞ్పకముంచుకోండి. డండి, ఇపుడు కారణము మీరు
కనుగొనవలసియునన్ది. ఈ ముదర్ను తెరవబడుటకు పర్కటించుటకు ఒక
జీవిగానిలేకఒకఅధికారముగానిలేకుండఉండినందులకుఒకకారణమునన్ది.
దేవుడుమాతర్మేదానిని బయలుపరచగలడు. అంతే. ఎందుకనగా అదంతా—
అదంతాఆయనలోఇమిడియునన్వి.
87 అయితే ఆయన అది బయలుపరచుటకు గల కారణం, నేను అరథ్ం
చేసుకునన్టుల్గా, ఎందుకనగా విమోచనా గర్ంథము యొకక్ మరమ్ము కీసుత్
విరోధి ఎవరనేది బయలప్డవలసియునన్ది; మరియు అదే సమయములో
సంఘము వెడలిపోవును. మరియు ఈ సంగతులనిన్యు సంఘకాలములో
జరగవు. అవును. అవి—అవి సంఘకాలమునకు రంగా ఉండును. ఈ
సమయమునకుసంఘముఖచిచ్తంగాఎతత్బడును.పర్కటన4వఅధాయ్యములో
సంఘము వెళిళ్పోవును. మరియు 19వ అధాయ్యములో అది దాని రాజుతో
తిరిగి వచుచ్ వరకు తిరిగిరాదు. అయితేఈముదర్లు ఇకక్డ ఏమి జరిగెనో, ఏమి
జరుగుచునన్దో,ఏమిజరగనైయునన్దోబయలుపరచుచునన్వి.ఔనా?మరియు,
ఇపుడుసంఘకాలములసంగతులనుఈముదర్లుబయలుపరచుచునన్వి. ఏమి
జరగనైయునన్దోగమనించండి.
88 ఆ—ఆసావ్రీ చేయువానినాలుగుదశలు బయలప్డియునన్వి. అంతయ్కీసుత్
సావ్రీ చేయునాలుగుదశలుఈసమయానికిబయలుపరచబడినవి. కాబటిట్ అవి
ఇకఉండనవసరంలేదు.
89 అదిసావ్రీచేయుచుండగా,సావ్రీచేయువానినిపర్కటించుటకైఅకక్డ,దేవుని
యొకక్ నాలుగు జీవులుండెను. నాలుగు జీవులు నాలుగు శకుత్లు. ఇపుడు,
మృగము అనగా ఏమిటో మనకు తెలుసు. బైబిల్ చన పదజాల అరథ్ం
పర్కారముగాదానిఅరథ్ం “శకిత్.” ఇపుడుదానినిజాగర్తత్గా గమనిదాద్ం. బైబిల్లోని
నాలుగుమృగములుపర్జలమధయ్శకిత్ని చించుచునన్వి.
90 ఇపుడు, దానియేలులో వలె మనము సేత్, ఒక దేశము లేచుట అతడు
చినపుడు, అది ఒక ఎలుగుబంటి ఒక పర్కక్టెముకను పటుట్కొనియునన్టుల్

యుండు ఒక గురుతు శాడు. మరియొక శకిత్ లేచుట అతడు శాడు,
మేక. అది ఒక దానికి పోలిక. మరొక శకిత్ లేచుట అతడు శాడు. అది అనేక
తలలు కలిగియునన్ చిరుతపులి. ఒక రాజాయ్నికి అదిపోలిక. తరువాత, మరొకటి
లేచుట శాడు, గొపప్ సింహము కోరలతోనునన్ది. మరియు—మరియు
మిగిలిన వాటిని తొకుక్చునన్ది. అది ఇంకొక శకిత్కి పోలిక. ఒకటి నెబుకదెన్జరు
రాజయ్ము. మరియుమరొకటి కలయొకక్పోలిక. దానియేలుదరశ్నం శాడు.
నెబుకదెన్జరు కలను కనాన్డు. అయితే, దానియేలు అతని కలకు అనువాదము
చెపాప్డు.ఖచిచ్తమైనదరశ్నముతో.
91 ఆమేన్! య్! ఓ! [సహోదరుడు బెనాహ్ం ఒకక్సారి చేతులు కలిపి చపప్టుల్
కొటుట్చునాన్డు—సంపా.] ఏమిజరిగిందోమీరుతెలుసుకుంటే…ఇకక్డ విడిచి
వెళళ్క ముందు ఏం జరిగింది? మీరు గర్హించారా? ఎందుకని, దరశ్నముతో
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ఖచిచ్తంగా ఆరు కలలు వచిచ్నవి. ఆమేన్. శారా. ఒక కల యొకక్ అరథ్ం
దరశ్నము. ఎందుకనగా ఒక వయ్కిత్ మేలుకొని యుండగనే అంతః మనసుస్తో
చునటుల్గా పుటిట్యుండక పోవచుచ్ను. తరువాత దేవుడు ఈ అంతః

మనసాస్కిష్ని కమిమ్ అతనితో మాటాల్డును. కడవరి దినములలో కలల దావ్రా,
మరియుదరశ్నములదావ్రా ఆయన జనులని దరిశ్ంచునని వాగాద్నము చేశాడు.
శారా?

92 ఇపుడు, ఒక దరశ్నమనగా నీవు బాగా మేలొక్ని, ఈలాగు నిలబడునపుడు
కొనిన్ విషయాలు బయలుపరచబడును. ఏమి జరిగినదో చి, ఏమి
జరుగనైయునన్దోమొదలైనవిఖచిచ్తంగాచెపుప్ట.
93 అయితే, ఇపుడు ఒక కల నీవు నిదించునపుడు వచుచ్ను. నీ ఐదు
జాఞ్నేందియములు పనిచేయని సిథ్తియందుండును. నీవు—నీవు ఉప
మనసాస్కిష్తో యుంటావు. నీవెచటనో ఉంటావు. ఎందుకనగా, నీవు తిరిగి
వచుచ్నపప్టికి నీవెకక్డ యునాన్వనేది తెలుసుకుంటావు. జీవితకాలమంతా
జాఞ్పకముంచుకుంటావు. శారా?కనుకఅదినీయొకక్ఉపమనసాస్కిష్.అంతః
సిథ్తి. అటుతరువాతకర్మముగా, డండి…
94 కాంగెస్ మాయ్న్ అప్ షా ఇలా చెపుత్ంటాడు, “నీకు లేని దానిని నీవు
కలిగియుండలేవు.”అదినిజమే, శారా.
95 తరువాత నీవు దీరఘ్దరిశ్గా పుటిట్న యెడల, ఇపుడు అది చేయుట మీరు
సాత్రు. ఆ రెండు అంతః మనసుస్లు కలసియుండవలెను. ఐదు ఇందియాలు

కలిగి, సప్రశ్ కలిగి,ఇకక్డయుండి,మిగతాదిఇకక్డయుండినీవునిదిసుత్నన్పుడు,
ఐదు ఇందియాలు సప్రశ్ లేకుండ యుండి. అయితే డు, అవి రెండును నీ
పుటుట్కలోనే ఒకక్టిగా నుండును. నీవు నిదర్ పోనకక్రలేదు. ఒకదాని నుండి ఒక
దానికి వెళాత్వు—ఆలాగు. నీవు నిదర్పోవుటకుచాలినంత సథ్లము లేదు. నీవు ఆ
విధంగాచేసుకొనలేవు.
96 కాబటిట్, “వరములు, పిలుపులు దేవుని యొకక్ ముందు నిరణ్యములు.”
అవి—అవి దేవుని యొకక్ వరములు, పిలుపులు, చివరకు “మారుమనసుస్
లేకుండానే,” అని బైబిల్ చెపుత్ంది. శారా? మికి పునాది వేయబడక
మునుపేఅవినిరణ్యింపబడియునన్వి. శారా?
97 ఇపుడు, ఇపుడుమనము సుత్నాన్ము. దానియేలుయొకక్ ఒక మృగము,
దానియొకక్ అరథ్ం పర్జలమధయ్ ఒక శకిత్ (అధికారము) లేచుట. సరే. మరియు—
మరియు ఇకక్డ డా యోహాను దరశ్నాలు అది అధికారాలని, దేశములు
లేచుటయని పుతునన్వి. పర్కటన 13లో ఒక గొఱెఱ్పిలల్గా సంయుకత్ రాషాలు
అగుపించుట.మరియుతరువాతనీవుతెలుసుకోవాలనుకుంటే…

నీవంటావు, “సరే,అదిదేశముయొకక్శకిత్ని రిచ్చెపుప్చునన్ది.”
98 అది పరిశుదధ్మైన శకిత్కి డా పోలికయైయునన్ది, మృగము. అది నీకు
తెలుసా?
99 రిబాక్ను గమనించు; ఆ—అబాహాము యొకక్ దాసుడు ఎలీయెజెరు…
రిబాక్ను తెచుచ్టకు అతడు వచిచ్నపుడు, ఆమెను అతడు ఒంటెపై ఎకిక్ంచాడు,
ఆమె నీరుపోసిన అదే ఒంటె. ఆమె డని పెండిల్ కుమారుని కలుసుకొనుటకు
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ఈ ఒంటె మీద ఆమె పర్యాణము చేసెను. ఆమె నీరు పోసిన ఆ వసుత్వే ఆమె
భవిషయ్త్గృహమునకుమరియుభరత్యొదద్కుఆమెనుతీసుకొనివచెచ్ను.
100 మరియుఈరోజుఅదే. సంఘమునీరుపోసేఅదే వసుత్వు, అదే వితత్నము,
వాకయ్ము యొకక్ వితత్నము. సాకాష్య్తుత్ ఆ వాకయ్మే, సజీవమై మనము డని
పెండిల్కుమారునియొదద్కుమనలనుమోసుకొనిపోవును. శారా? శారా?
101 ఎంత సం రణ్మో డండి. ఇసాస్కు ఇళుల్ వదలిపెటాట్డు. పొలములో
ఉనాన్డు.ఇంటికి రంగాఉనాన్డు,రిబాక్అతనిన్ చినపుడు.
102 మరియు సంఘము కీసుత్ను మధాయ్కాశములో కలుసుకొనును, ఆయన
ఆమెను తిరిగి తండి ఇంటికి, ఎకక్డ భవనాలు సిదధ్పరచబడెనో అకక్డకు
తీసుకొనివెళుళ్ను.ఇసాస్కురిబాక్నుఆవిధముగానేతీసుకొనివెళెళ్ను.
103 మరియు గమనించండి. మొదటి పులోనే పేమ. ఓ, మై. అతనిని
కలుసుకొనుటకుఆమెపరుగెతిత్నది.
104 మధాయ్కాశములో, ఆ విధముగానే సంఘము కీసుత్ను కలుసుకొనును.
నిరంతరంఆయనతోయుండును.
105 ఇపుడు, బైబిల్ గర్ంథము యొకక్ పదజాలము, ఈ మృగములు శకుత్లు.
గమనించండి.ఇపుడుమీరుగమనించాలనినేనుకోరుచునాన్ను.
106 రంగుల మృగములు నాలుగు సాతానుకుండెను. అతనికి అతని యొకక్
నాలుగుమృగములుండెను.ఆయొకక్ డుఒకరంగులోపెడితే,ఒకపాండుర
వరణ్ గుఱఱ్ం యౌతుంది; ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ం, ఎరర్ని గుఱఱ్ం, నలల్ని గుఱఱ్ం. అతని
పరిచరయ్ను రిచ్న ఒకొక్కక్ భాగానిన్ మనము శాము. నైసియాలో ఒక
సంఘశాఖ గా పుదాలుచ్కునన్ పారంభ సంఘ సిథ్తిని శాము. పరిశుదాధ్తమ్
ఎవరిపైన కుమమ్రించబడెనో, ఆ ఆరంభ పెంతెకొసుత్ సంఘము, కిందకు వచిచ్,
అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్ను తీసుకొని, ఒక సంసథ్గా తయారై, సంసాథ్పక పిలల్లను
కనన్ది. డుసారుల్ తన అధికారమును మారుచ్కుంటు, వాటిని ఒకదానిలో
యుంచి పాండుర వరణ్ గుఱఱ్ముగా తయారైనది. అటుతరువాత మృతుయ్వు అను
పేరు ఇవవ్బడెను, మరియు నితయ్తవ్ములోకి సావ్రీ చేయుచు వెళిళ్నది. అది
ఎంతో తేటగా ఉనన్ది! ఇపుడు, ఇపుడు గమనించండి. అతనికి—అతడుసావ్రీ
చేయుచునాన్డు.

దేవుడు,దేవుడు డాఆవిధముగానేపర్తిసారికలిగియునాన్డు…
107 ఇపుడు గమనించు, మొదటిగా అంతయ్కీసుత్ అగుపించినపుడు, అతడు
ఎందులోఅగుపించెను?తెలల్నిగుఱఱ్ంలో. శారా.అమాయకునివలెఉండెను.
సంఘములో సిదాధ్ంతముగా యుండెను. వారు సహవాసము కోరారు. నీ
సహవాసము కీసుత్తో డా యునన్ది. అయితే వారు సహవాసము కోరారు.
వారునిలువలేకపోయారు,వారుకోరిరి…
108 సరే. మీకు తెలుసా, చినన్ గుంపులు సంఘములో లేచును. మీకు, మీకవి
తెలుసు, కాపరులైన మీకు తెలుసు. శారా? వారు చెపిప్నటుల్గా “ఈకలు గల
పకుష్లు.” అయితే మనము తిరిగి జనిమ్ంచితే, సహోదరులారా, ఆ విధమైన వైఖరి
యుండదు. శారా.ఉండదు.ఇపుడు,మనము—మనము—మనము…
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109 మన సహోదరులలో తపిప్దము ఏదైన సేత్, పారిథ్ంచి పర్భువు ముందు
ఉంచుదాము. దేవునియొకక్ సనిన్ధానములోకి అతనినిమనముతెచుచ్వరకు ఆ
మనుషుయ్నిమనముపేమిదాద్ం. శారా?మనముచేయునిజమైనమారగ్మదే.
110 యేసుచెపాప్డు,మీకుతెలుసా. “అకక్డగురుగులుండును,”అకక్డుండునని
యేసు చెపాప్డు కనుక. “అయితే వాటిని పెరికి వేయవదుద్. వాటితో
మీరు గోధుమలను పెలల్గింతురు.” శారా, “వాటిని ఆ విధముగానే
యుండనియుయ్డి.” ఆయన…కాలము వచుచ్నపప్టికి ఆయనే వాటిని
వేరుపరచునుగాక. శారా?వాటిననిన్టినికలిసిఎదగనియుయ్డి.
111 గమనించండి, మృగము వెళిళ్నపుడు, అంతయ్కీసుత్ మృగము పైన బయలు
వెళెళ్ను, అతనిబలముతో.
112 ఓ, నేనిది పేమిసుత్నాన్ను. నేనిపుడే భకిత్ పులకితుడను కాబోవుచునాన్ను.
శారా.ఉతేత్జ రితుడనౌతునాన్ను. గమనించండి,అంతయ్కీసుత్…ఓ,ఆ—ఆ

పర్తయ్కష్తలు, అకక్డ గదిలో ఆ అగిన్ గోళం వేళాడుచుండగా ఆ సమకష్ములో ఆ
పర్తయ్కష్తలు వచిచ్నవి. అంతవరకు…ఓ, సహోదరుడా, చినన్ బిడడ్నైనది మొదలు
నేను చినపప్టికి, అది నా దగగ్రకు వచిచ్న పర్తిసారి అది ననున్ హెచచ్రిక
చేసుత్ంది. ఆయన ననున్ అపసామ్రక సిథ్తిలో ఉంచును. దానికి మీరు అలవాటు
పడలేదు.మీరులేదు.అదిచాలాపవితర్మైనది.
113 గమనించండి. అంతయ్కీసుత్ తనయొకక్ పరిచరయ్ చేయుటకు ఆ (నాలుగు)
మృగములపై వెళిళ్నపుడు దానిని ఎదురొక్నుటకు దేవుడు ఒక జీవిని పంపెను.
సుత్నాన్రా? ఇపుడు గమనించండి. అటుతరువాత, పర్తిసారి (మృగము) దాని

యొకక్ గుఱఱ్ం మీద సావ్రీ చేయునపుడు, అంతయ్కీసుత్ తన గుఱఱ్ంపైన సావ్రీ
చేసెను. తన పరిచరయ్ను పర్కటించుటకు గుఱఱ్మనే మృగముపై సావ్రీ చేసెను.
దేవుడు డా ఆయన జీవిని పంపెను. ఆయన దానితో తన యుదధ్మును
పర్కటించుటకుఆయనదానిపైయుండెను.
114 ఇపుడు, లేఖనము చెపుత్ంది, “శ వు వరద వలె వచిచ్నపుడు, దేవుని ఆతమ్
దానికివిరోధముగాఒకశకిత్ని లేపును.”
115 మరియుకాబటిట్ శ వు ఒక అంతయ్కీసుత్గా బయలు వెడలినపుడు; దేవుడు
అతనిఎదురొక్నుటకుఒకవిధమైనశకిత్నిపంపును.అటుతరువాత…
116 అతడుమరలావెళిళ్పోయాడు, ఒక ఎరర్నిగుఱఱ్ం మీదసావ్రీ చేయువానిగా,
మరొక రంగులో, మరొక శకిత్తో, మరొక పరిచరయ్లో; దానిని ఎదురొక్నుటకు
దేవుడుమరొకరినిఆయనసంఘమునుసిథ్రపరచుటకుపంపాడు.
117 డవ వానిని పంపెను, డవ జీవి వచిచ్ పర్కటించుటకు ఆయన

డవజీవినిదేవుడుపంపెను.
118 అతడునాలుగవదానినిపంపెను;దేవుడుఆయననాలుగవదానినిపంపెను.
తరువాత అంతయ్కీసుత్ ఆగిపోయాడు, సంఘకాలాలు డా ఆగిపోయినవి, ఆ
సమయానికి.గమనించండి.ఇపుడు,ఓఇదినిజంగామంచిది.
119 ఇపుడు, అపవాది మారటం శాము. నాలుగు—నాలుగు మృగములు,
అరథ్ం ఏలాటి శకిత్ని బయలుపరచుచునాన్డు…లేక ఎటువంటి శకిత్ని లోకానికి
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అతడు బయలుపరచియునాన్డు, మరియు ఏ విధముగా పాండుర వరణ్
“మృతుయ్వు”గుఱఱ్ంమీదవారుముగించినదిఅనిఅరథ్ం.
120 ఇపుడువాటినిఎదురొక్నుటకుదేవునిజీవులయొకక్శకుత్లనుగమనిదాద్ం.
121 దేవుని యొకక్ మొదటి జీవి, ఆయన అంతయ్కీసుత్ను ఎదురొక్నుటకు
వెళెళ్ను. అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్ కొదిద్గా తన ఉపదేశముతో నునన్పుడు. ఇపుడు
జఞ్పిత్ంచుకోండి,అంతయ్కీసుత్మొదటసావ్రీచేసినపుడుఅతడుఉపదేశపరిచరయ్లో
యుండెను.అంతయ్కీసుత్మొదటఉపదేశపరిచరయ్లోసావ్రీచేసెను.ఇపుడుఅతనిన్
ఎదురొక్నుటకువెళిళ్నదెవరోగమనించు:సింహము, దాగోతర్పుసింహము,
వాకయ్ము. అతని అబదధ్ బోధ బయలువెడలినపుడు, నిజమైన వాకయ్ము అతనిని
ఎదురొక్నుటకువెళెళ్ను.
122 ఆ కారణము చేత మనకొక ఐరేనియస్, పోలికారుప్ మరియు—
మరియు—మరియు—మరియుఆవయ్కుత్లునాన్రు,పరిశుదుధ్డైనమారిట్న్.
123 తన అబదధ్పు ఉపదేశముతో అంతయ్కీసుత్ సావ్రీ చేయుచుండగా; దేవుడు,
ఆయన ఉపదేశమగు వాకయ్మును పంపాడు. దా గోతర్పు సింహమును,
పరిశుదాధ్తమ్లో బయలుపరచబడిన వాకయ్మును. మరియు పరిశుదాధ్తమ్,
వాకయ్మనుఆయననుఅకక్డబయలుపరచబడవలెను.
124 ఆకారణముచేతఆరంభసంఘముసవ్సథ్తలు,అదుభ్తాలు,దరశ్నాలు,శకిత్ని
కలిగియునన్ది. ఎందుకనగా దానిని ఎదురొక్నుటకు దాగోతర్ సింహపు
పముననునన్ జీవము గల వాకయ్మైయుండెను. ఆమేన్! ఇపుడు మీకు

అరథ్మైందా? అంతయ్కీసుత్ తన శకిత్ని పంపునపుడు; దేవుడు ఆయన వాకయ్మును,
వాకయ్మునుపంపును.అంతయ్కీసుత్, అబదధ్బోధ;దానినిఎదురొక్నటానికినిజమైన
బోధ బయలువెళెళ్ను. ఇపుడు, అదిమొదటిది. ఇపుడు, ఇదిమొదటి సంఘము,
అపొసత్లులసంఘము.అతనినిఎదురొక్నుటకైవెళిళ్నది.
125 ఇపుడు,అంతయ్కీసుత్ పంపినరెండవమృగముఒకఎరర్నిమృగమైయుండెను.
యుదధ్ముతో మి మీద సమాధానము తీసివేయుటకు (మరియు) ఆ ఎరర్ని
మృగమనేగుఱఱ్ంపైసావ్రీచేసెను.
126 ఇపుడుఅతనిన్ ఎదురొక్నటానికి వెళిల్న రెండవ జీవి ఎదుద్. ఎదుద్ అనగాఅరథ్ం
శర్మ,భారముమోయుజీవి.
127 మరియుఇపుడు ఒక నిముషముమనము ఆగినయెడల, ననున్, ఆ, ననున్
మీరు ఖచిచ్తంగా ఇది ఇపుడు సాత్రు. ఇపుడు, ఇది కొంత మిముమ్లను
ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించును. అయితే, ఇకక్డ తుయతైరను తీదాద్ము. అది ఒక—
ఒక—ఒకశర్మపడుసంఘమోకాదో దాద్ము.ఔనా.

తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు తకుఈలాగువాయుము—అగిన్
జావ్ల వంటి కనున్లునుఅపరంజినిపోలినపాదములునుగల దేవుని
కుమారుడుచెపుప్ సంగతులేవనగా
నీకియలనుయెరుగుదును,…

128 శారా, ఇపుడు అనిన్ కియలుగానునన్వి, శారా, ఎందుకనగా అది
అతనితో డాసావ్రీచేయుచునన్ది.
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…మరియునీపేమను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను ( శారా,
అదంతా…) నీ సహనమును నేనెరుగుదును. నీ మొదటి కియలు
కనన్ (మరల, రెండుసారుల్, “నీ కియలు”), నీ కడపటి కియలు మరి
యెకుక్వైనవనియెరుగుదును.

129 శారా,తుయతైరకాలములోఅంతయ్కీసుత్ సిథ్రపడినతరువాత,తుయతైర
కాలమునకు వచిచ్న తరువాత, ఆ చినన్ సంఘము శర్మపడుట తపప్ మరేమి
చేయలేకపోయెను.
130 మరొక విషయము ఎదుద్ అరప్ణ జీవి. శారా? ఆ యొకక్ అంధకార
యుగములో, కథోలిక్ లు పర్పంచమునుసావ్ధీనమందుంచుకొనినపుడు, వారు
వారియొకక్ జీవితములనుఎంతోఉచితముగాఅరిప్ంచిరి.వారకక్డ అవునులేక
కాదు అని చెపప్వలెను. వారు చనిపోవుటకు లెకక్ చేయలేదు. అది మరణమా,
అయితే. ఏలాగైనా వారు వెళిళ్ చనిపోయారు. ఎందుకు? అది కాలముయొకక్
ఆతమ్గాఉనన్ది.
131 ఆ కారణము చేత, ఆ కారణము చేత ఐరేనియస్, పోలికారుప్, అకక్డునన్
యోహాను,పౌలుమొదలైనగొపప్వయ్కుత్లుఆకారయ్మునుఎదిరించుచుండిరి.
132 పౌలు, అది శాడు. అతడుచెపాప్డు, “నాకుతెలుసు, నేనువెడలిపోయిన
తరువాత తోడేలుల్ మీ మధయ్ పర్వేశించనైయునన్వి. సహోదరులారా, వకర్
మాటలు బోధించుదురు. అది మిముమ్లను వెనుకకు లాగును.” ఆ చినన్ వృదధ్
అపొసత్లుడు దృఢ నిశచ్యముతో అకక్డ నిలబడియునాన్డు. తన వీపు నిండా
దెబబ్లతోనునాన్డు. అతని కళుళ్ నీళుళ్ కారుచునన్వి. అయితే, అతను రదరిశ్
యంతర్ము కనన్ను రంగా డగలిగెను. వారుదానితో ఆకాశములో ట
ఇరవై మిలియనల్ వెలుగు సంవతస్రములను అది డగలదని చెపాత్రు. అతడు
నితయ్తవ్ములోకి వెళిళ్ శాడు. అతడకక్డే యునాన్డు. ఏమి జరుగునోయని
ముందుగా ఊహించి చెపాప్డు. ఇంకా చెపాప్డు, రాబోయే మరియొక కాలము
వరకు అతడు చి చెపాప్డు. ఇపుడు, అతడు ఆ విధముగా నుండుటను
గమనించుడి.
133 అతని తరువాత వరుసలో, పరిశుదుధ్డైన యోహాను ఎకుక్వ కాలం
జీవించాడు. పరిశుదుధ్డైన యోహాను పరిశుదాధ్తమ్ చేత అభిషేకించబడినవాడై
పవితర్మైన పతికలనిన్ తీసుకొని ఒకటిగా కలిపి బైబిల్ గా చేయుటకు
పర్యతిన్ంచుచుండగారోమాపర్భుతవ్ముఅతనిన్ పటుట్కొని పతామ్సు దీవ్పములో
పెటిట్రి.దేవునివాకయ్మునిమితత్ముపతామ్సుదీవ్పములోఅతడుఅకక్డయుండెను.
అదితరుజ్మాచేయుటకుపోలికారుప్అతనికిసహకరించెను.
134 నినన్టి దినము, మరియ సవ్యంగా పోలికారుప్కు వాసిన ఉతత్రము నేను
చదివాను.మరియుఅతనిగదిద్ంచుటకాదు.కానీదేవునియొదద్నుండితనదావ్రా
జనిమ్ంచిన యేసుకీసుత్ యొకక్ బోధను అంగీకరించి మరియు దానిని బోధింప
గలయోధుడని అతనిన్ మెచుచ్కొనెను. మరియ సవ్యంగాపోలికారుప్కువాసిన
వివరణయది.
135 పోలికారుప్ సింహాలకు వేయబడాడ్డు, మీకు తెలుసా. కాదు, అతడు
కాలచ్బడాడ్డు. అది—పందెపు ఆట సథ్లములో సింహమును వదులుట వారికి
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ఆలసయ్మౌతుందనివారుఒకపాతసాన్నపు గదిని పడగొటిట్, పందెపు రంగములో
అతనినితగులబెటిట్రి.
136 అతడు తన తల దించుకొని, తన దారిన నడుసుత్ వసుత్నాన్డు. రోమా
శతాధిపతి అనాన్డు, “నీవు వృదుధ్డవు, గౌరవింపతగిన వాడవు. ఎందుకుదానిని
తృణీకరించ డదు?”
137 అతడు ఆకాశము వైపునకే సుత్నాన్డు. మరియు ఒక చోట నుండి
ఒక సవ్రము పలికినది. ఎకక్డ నుండో వారు అరథ్ం చేసుకోలేకపోయారు.
చెపప్బడినది, “పోలికారుప్, భయపడవదుద్. నేను నీతో ఉనాన్ను.” ఊహు.
ఎందుకని?ఆవాకయ్ముతోఅతడునిలబడియుండెను.
138 అతనిన్ కాలుచ్టకు వారు చెకక్లు అతని మీద పెడుతునన్పుడు ఒక
పరలోక సంగీతము దిగివచెచ్ను. మరియు—మరియు కొందరు దేవ తలు
ఎకక్డనుండియో వచిచ్ పాటలుపాడారు. అతడు తనను పరిహసించు వారివైపు
ఒకక్సారి డాకనురెపప్దించి డలేదు.
139 అటువంటి ధైరయ్శాలురు ఆ మనుషుయ్లు. ఆలాటి మనుషుయ్లు ధైరయ్ంగా
నిలబడాడ్రు. అనిన్ కాలాలలోహతసాకుష్లుచాలాఘోరముగాహింసించబడాడ్రు.
అయితే వారేలాగుండిరి. వారు పేరేపణతోను, దేవుని ఆతమ్తోను, శకిత్తోను
నుండిరి. నేను…
140 సంఘమా, ఇది మరచిపోవదుద్. టేపు వినుచునన్ సహోదరులైన మీరు, ఇది
మీరుపరీకిష్ంచాలనికోరుచునాన్ను.వారికిఅనుగర్హించబడినదేవునియొకక్శకిత్
లేకుండా ఏలాటి వాటినైనా మనుషుయ్లు ఏలా చేయగలరు? దానికి పర్తినిధిగా
ఈ పెటెట్ను నేనికక్డ పెటట్బోవుచునాన్ను. దేవుడు వారి మధయ్కు పర్తేయ్క ఆతమ్ను
పంపినయెడలదానిదావ్రానేవారుకియలుచేయవలెను.ఆఆతమ్వారిమధయ్పని
చేయును.సంఘముయొకక్చరితర్దావ్రామరియుముదర్లుతెరువబడుటదావ్రా
మరియు వదలబడిన శకుత్ల దావ్రాను ఇపుడు మేము ని పిసాత్ము. మరియు
గమనించండి. ఖచిచ్తంగా సంఘము అభిషేకమునకు పర్తిసప్ందించినది. వేరే
వారేమిచేయలేరు.
141 ఇపుడు, మొదటిది గరిజ్ంచు సింహము. పవితర్మైన కలుషితము లేని
వాకయ్ము.
142 రెండవదితుయతైరలోఎదుద్. అదిభారముమోయునది…భారముమోయు
జీవి. కష్మించండి ననున్. మరియు అది అరప్ణ జీవి డా. మరియు ఆ
ఖచిచ్తంగా చినన్ దీన సంఘము కాదా? రోమ్ ఆ వెయియ్ సంవతస్రములు
అంధకారయుగములలోసిథ్రపడిమరియురోమన్ సంఘముతోఅంగీకరింపని
దానికివిరోధముగాచెపుప్పర్తివారినితకష్ణమేమరణశికష్కుఅంగీకరించిరి.వారు
శర్మపడవలసివచెచ్ను.ఒకచోటనుండిఇంకొకచోటకువెళుళ్చుండిరి.
143 మేషన్స్ సంసథ్వారలారా, మీరు, మీరు గమనించవలెనని కోరుచునాన్ను.
సిలువ యొకక్ గురుతు మీకు జఞ్పుత్ందా? ఇపుడు మీరు—నేను దేనిని రిచ్
మాటాల్డుచునాన్నోమీకుతెలుసు.
144 ఇపుడు గమనించండి. మీరు—మీరు గమనిసేత్, ఆ బైబిల్
గర్ంథమును భదర్పరచి, టగటుట్ట. శారా? వారు ఒకరి మధయ్ ఒకరు
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శర్మపడవలసియుండెను. అకక్డే మీరునాన్రు, ఎదుద్. అది…గతరాతి మనమది
చదివాము. శారా, విషయంముందుకు వెళిళ్నపుడు అరప్ణ వచుచ్ను. వారు
వెళళ్వలసియుండెను.

ఆయనచెపాప్డు, “ నెయుదాకాష్రసముపాడుచేయవదుద్.”
145 వారేమి చేశారు? ఇషట్ రిత్గా వారకక్డకు వెళిళ్పోయి మరణించిరి.
వారు భయపడలేదు, ఎందుకనగా ఆ దినాన సంఘము యొకక్ ఆతమ్ అరప్ణ,
శర్మపడుట. ఆ కాలము యొకక్ నిజమైన దేవుని ఆతమ్తో అభిషేకించబడి
వారు మరణించుటకై ధైరయ్ముగా ముందుకు నడచి వెళుళ్చు యోధుల వలె
మరణించారు. ఒక అరప్ణ. వేలకొలది వేలకొలదిగా, అరవై ఎనిమిది మిలియనల్
మందివివరణపర్కారంగా.
146 ఎదుద్, అరప్ణ! ఓ, మై. మీరది అరథ్ం చేసుకునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపిప్ంది.—సంపా.] సరే మంచిది. ఇపుడు, అరప్ణ, ఆ కాలములో అది
శర్మపడగలదు.ఆవెయియ్సంవతస్రములలోఎంతోవయ్తిరేకముగానునన్దానితో
పోరాడుటకుఅదిఆకాలములోశర్మపడగలిగినది.
147 ఇపుడు,అపవాదినుండిబయలువెడలినదిఈనలల్నిగుఱఱ్ం. శారా?
148 ఇపుడు, అతనిని ఎదురొక్నుటకు, నలల్ని గుఱఱ్ము యొకక్ శకుత్లను
ఎదురొక్నుటకు బయలు వెళిళ్న డవ జీవి దేవునియొదద్ నుండి వెళిళ్న ఒక
శకిత్; ఒక మనిషి. యుకిత్ గల, తెలివి గల, దేవుని యొకక్ జాఞ్నము గలవాడు.
మృగములనిన్టి కంటేమానవుడు తెలివిగలవాడు, మీకు తెలుసా. ఔనా? అతడు
తెలివిగలవాడు, ఎందుకనగా అతడు అనిన్ ఓడించగలడు. అతడు తెలివైనవాడు,
యుకిత్గలవాడు. శారా?మరియుఅతడు…
149 ఆ కాలము, అది అంధకారము నుండి బయటకు వచుచ్చునన్ కాలముగా
యునన్ది. ఈ అవతల పర్కక్, ఈ నలల్ని గుఱఱ్ము సావ్రీ చేయునపుడు, వారి
యొకక్—వారి యొకక్—వారి యొకక్—వారి యొకక్ అరప్ణలు మరియు
చేయువాటనిన్టికివారువ లుచేయుచుండిరి.మరియుడబుబ్…ఓఅదెలాగో
మీకుతెలుసా.
150 ఇపుడు, దానిని ఎదురొక్నుటకు వెళిళ్న తదుపరి జీవి ఏదనగా మనుషుయ్ని
ముఖముకలిగినజీవి.తెలివితేటలుగలిగి,తెలివైనది,మంచిది,ఆదినముయొకక్
ఆతమ్తో అభిషేకించబడినది. మీరది గర్హించారా? దేవుని జాఞ్నపు యుకిత్తో
అతడు అతనిని ఎదురొక్నుటకు వెళెళ్ను. అది సంఘ సంసక్రణ కాలము.
మారిట్న్ థర్, జాన్ వెసీల్ మరియు మొదలగు వారుండిరి. డండి. అది
సంసక్రణ. జింగీల్ మరియుఓ, అందరునాక్స్, కాలివ్న్ వారందరు. శారా, అది
యుకిత్గలతనము.ఇపుడుమీరుగమనించండి. ఖచిచ్తంగాఅంధకారయుగము
నుండి, సంసక్రణ నుండి, ఇదే మారగ్ము, గమనించు అది మనుషుయ్ని యొకక్
తెలివితేటలు.
151 మీ కిటికీలను మీరు కొదిద్గా తెరిసేత్ బాగుండును. పర్జలకు కొదిద్గా
వేడిగానునన్దని నేను అనుకుంటాను. అకక్డ అనుకుంటాను. కొదిద్గా కిటికీలను
తెరచినయెడలబాగుండును. కారణం, ఇకక్డ నేను నిలబడిబోధిసుత్ండగా, వేడి
తగులుటవలనఅకక్డునన్మీరుబదుధ్లౌతారనినాకుతెలుసు.
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152 సరే. గమనించండి. అది మానవుని యొకక్ యుకిత్. ఇపుడు మీరు అరథ్ం
చేసుకోగలుగుతునాన్రా?
153 సాతాను పంపిన ఆ డవ మృగము, అతను డా తెలివైనవాడు.
గమనించు, “ఒకదేనారమునకుఒకసేరుగోధుమలు,ఒకదేనారమునకు డు
సేరుల్యవలు.” శారా?ఓ,మై, డండి.డబుబ్సంపాదించుపథకము,తెలివి.
పర్పంచముయొకక్ బంగారము, సంపద అందులోకి తెచుచ్ట. అది ఖచిచ్తంగా
నెరవేరినది. అకక్డే పారథ్నలకు వ ళుల్ చేయుట పారంభమైనది. మరియు
పరెగ్టరి అనగాపాపమును పరిహరించు సథ్లమను ఒక సథ్లమును ఏరప్రచి వారి
పితరులకుపారథ్నలుచేశారు.మరియు,ఓ,మరియుమీఆసుత్లను, సమసత్మును
మీహకుక్లనువారికిఇవవ్వలెను.సంఘముమరియురాజయ్ముఒకటియాయెను.
మరియుసంఘముమీఆసిత్నితీసుకునన్ది.
154 మరియు ఈ దినాన కొంతమంది సువారిత్కులు, ఇంకా వారి మీద
అదే అభిషేకముండుట మీరు చుటలేదా? వృదుధ్లు తమ పెనష్న్ లను
వదులుకొనునటుల్ చేయుట మరియు వారి ఇండల్ను వారి కారయ్ముల కొరకు
ఇచుచ్ట లాంటి సంగతులు. ఎందుకు, సహోదరుడా, నేను—నేను ఆ
విషయానికి పోవుటకు నేనిషట్పడుట లేదు. శారా. అయితే నేనిపుడు దీనితో
నిలబడతాను; నేనెకక్డకు వెళుళ్చునాన్ననునది నేను తిరిగి సాత్ను. ఇపుడు
గమనించు, ఆమనుషుయ్లు, అదివారికి సంబంధించినది.దానికివారేబాధుయ్లు.
అది—అదే—అది ఏ ఒకక్టి నాకు సంబంధము లేదు. ఇకక్డ దీనికి నేను
బాధుయ్డను.
155 ఇపుడు గమనించండి, దానిని ఎదురొక్నుటకు వచిచ్న ఆ జీవి, మనుషుయ్డు.
ఈ జీవి మనుషుయ్డని మానవుని శకిత్ అని మనందరికి తెలుసు. తన యొకక్
తెలివితేటలతో, మారిట్న్ థర్ తన యొకక్ చేతిలో ఆ కోషెరు రొటెట్ ముకక్ను
పెటుట్కొనిఆమెటుల్ఎకుక్చుండగాగురెత్రిగెను.
156 వారు చెపాప్రు, “ఇదియేసుకీసుత్ యొకక్ రకత్ము. ఇదియేసుకీసుత్ యొకక్
శరీరము.”
157 థర్దానిని కింద విసరివేసి చెపాప్డు, “ఇదిరొటెట్ దాకాష్రసము. ఇది కీసుత్
యొకక్ శరీరము కాదు; ’కారణం అది హెచిచ్ంపబడి విజాఞ్పణ చేయుచు దేవుని
కుడిపారశ్ మున రుచ్ండెను.” డండి,జాఞ్నము; డండి.మానవుడు.
158 మరియు జాన్ వెసీల్ దాని తరువాత వచెచ్ను. తరువాత జింగీల్ వచాచ్డు,
కాలివ్న్ వచాచ్డు.
159 వారు సంఘమును సురకిష్తమైన సాథ్నమునకు తీసుకొని వచిచ్రి. ఆ
తరువాత వారు ఇక ఉజీజ్వములు లేవనిరి. “ఏది జరిగితే అది జరగనియుయ్డి.”
అంతే. వారికిషట్మొచిచ్న జీవితం వారు జీవించారు. థరన్ సంఘము
ఎంతో దారి తపిప్నది. ఆంగిల్కన్ సంఘము అంతే! ఓ, మై! ఇపుడేలాగో ఆలాగే
దేశమంతా కలుషితమైపోయినది. సంఘములు తారుమారైనవి. మరియు
రకత్ము చిందించిన పిమమ్ట రాజైన హెనీన్ VIII ఇంగాల్ండు వచాచ్డు, మరియు
ఆ కారయ్ములనిన్ సంభవించినవి. తరువాత సంఘము చెడుతనముతోను,
హింసతోనునిండిపోయినది. అనేకులు కైసత్వులని పిలుచుకుం నాలుగులేక



అయిదవముదర్ 23
ఐదుగురుభారయ్లతోజీవించుచులేకవారికిషట్మొచిచ్నదిచేయుచు,అపవితర్మైన
జీవితముజీవించిరి.
160 జాన్ వెసీల్ లేఖనములుచదువుచు,దానిని గమనించుచుండెను.యేసుకీసుత్
యొకక్ రకత్ము విశావ్సిని పవితర్పరచునని అది బయలుపరచెను. మరియు
నీవు…కాదు…అయితే అతడేమి చేశాడు? ఇంకొక సంసక్రణతో అతడు
వచాచ్డు. థర్ చేసినటుల్గా అతని దినాన అతడు లోకమును రకిష్ంచాడు.
శారా?ఏంటది?మనుషుయ్డు,జీవియొకక్శకిత్బయలువెడలుచునన్ది.

161 విషయముతపప్ని గర్హించుటకుమనుషుయ్నికిజాఞ్నముదయచేసెను. “అది
యేసుకీసుత్ యొకక్ రకత్ము. అది—అది యేసుకీసుత్ యొకక్ శరీరము. అది
శరీరమునకుపర్తినిధి.” ఔనా?
162 అదిఇంకాకథోలిక్పొటసెట్ంట్వారిమధయ్వాదముగానేయునన్ది. ఇపప్టికి
డా సమమ్తికి రాని ఒకే యొక అంశము అదే. దాని మీద తపప్ మరిదేని

మీదనైనను మీరు అంగీకారానికి రాగలరు, వారి ఆలోచనా సభలలో వారు
కలిగియునాన్రు. ఇపుడు గమనించండి. అయితే, ఇది అయితే వారు—దానిపై
వారుఏకీభవించలేరు. [సహోదరుడుబెనాహ్ం వేదికను డుసారుల్ తటెట్ను—
సంపా.] శారా?
163 “రకత్ము, మరియు,” “ఇది అకష్రారథ్ంగా రకత్ము అని చెపుప్చునాన్రు, ఈ
రొటెట్ను అకష్రాల కీసుత్ శరీరముగా మారుచ్ శకిత్ జారికి ఉనన్దని వారు
చెపుప్చునాన్రు.” అదే చినన్ మందిరం సంఘములోమీకు తెలుసా. ఆ కారణము
చేత గురుత్ను వేసుకొనుచు మరియు అనుయ్ల అరప్ణలు పలు విధముగా
అరిప్ంచుచు టోపీలను తీసివేసి వాటి ముందు వంగి నమసక్రించుటను
మీరెరుగుదురు.ఆభవనమునకుకాదు;గుడారములోనునన్కోషెరుకు.సాతాను
ఎంతకుయుకిత్గా రెచ్నోగమనించండి!
164 అయితే, డండి, ఆ సమయములో అది తపుప్యని గర్హించుటకు
మానవుని మీద దేవుడు ఒక జాఞ్నాతమ్ను ఉంచాడు. ఇపుడు అది డవ
మృగమును ఎదురొక్నుటకు ఆ విధముగా అనుగర్హించబడినది. అపుడు
సంఘము చాలా చెడిపోయి, అతడు సావ్రీ చేయుచుండగా అది ఇంకా
ఘోరముగామారిపోయింది. సంసక్రత్లు, అపుప్డు వారేమి చేశారు. దిదుద్బాటు
కాలంలోవారునాన్రు.వారుసంఘమునువిగర్హసంబంధమైనఅనయ్ఆచారముల
నుండితిరిగిదేవునియొదద్కుతిపాప్రు. శారా?జీవిబయలువెళిళ్ందిఅందుకే.
అదిచేయుటకుమానవునియొకక్యుకిత్.
165 ఇపుడు,అయితే,ఇపుడు3వవచనముచదువుమరియు…లేకపర్కటన3:2,
ఒకక్ నిముషము. ఇపుడు ఒక కారణము కొరకు నేనికక్డ గురుత్ పెటుట్కునాన్ను.
ఇపుడు ఇది, థరన్ కాలము, సంసక్రత్ల కాలంలో ఇకక్డ వచుచ్చునన్ది,
పర్కటన 3:2.
166 వారేమి చేశారు. వారు నిరామ్ణాతమ్కము చేశారు. థర్ తన సంఘమును
పారంభించగనే, వారది నిరామ్ణాతమ్కము చేశారు. సరే. ఆలాటిది వెసీల్ చేశాడు.
పెంతెకొసుత్లు ఆలాటిదే చేశారు. ఖచిచ్తంగా అది నిరామ్ణము చేశారు. వారేమి
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చేశారు. వారు దేని నుండి బయటకు వచాచ్రో అదే పదధ్తిని వారు సీవ్కరించారు.
శారా?

167 ఇపుడిదిగమనించు.పర్కటన,ఈసారీద్స్సంఘమును రిచ్పలుకుచునన్ది.
“సంఘపు తకు,”అదిమొదటివచనము. శారా?అదిమంచిది.

జాగ కుడవై,చావనైయునన్మిగిలినవాటినిబలపరచుము,
168 అది, “నీకుబోధింపబడినవాకయ్ము,” శారా“మిగిలినవాటిని.”

…చావనైయునన్వాటిని:…
169 కథోలిక్ సంఘమునుండి బయటకువచిచ్ మరలాదానిలోనికి వెళుళ్నటుల్గా
అతడుఅకక్డసంసాథ్పకమునుసాథ్పించుటకుసిదధ్ముగాఉనాన్డు. శారా?

…నీ కియలు నా దేవుని యెదుట సం రణ్మైనవిగా నాకు
కనబడుటలేదు.

170 అకక్డకే నీవు వెళుళ్చునాన్వు. అకక్డకే…అకక్డకే మరలా వెళుళ్చునాన్డు.
సంసాథ్పక సంఘముల పదధ్తులు ఎందుకు తపోప్ మీరు చుట లేదా?
ఎవరది సాథ్పించారు? దేవుడా? అపొసత్లులా? రోమన్ కథోలిక్ సంఘము అది
సాథ్పించినది. ఇపుడు ఏ చరితర్కారుడైనా వయ్తాయ్సంగా చెపప్గలడా. అకక్డ అది
లేదు. వారంటారు తలిల్ సంఘం వారేనని, మరి వారే. అయితే వారు విషయానిన్
నిరామ్ణాతమ్కముచేసి,మానవుని శిరసుస్తో ఒక పదధ్తిని పెటాట్రు. మరియువారు
చేసినటుల్గా ఒక మనుషుయ్ని మనము తీసుకోలేదు; మనము మనుషుయ్ని అంతా
ఆలోచనతీసుకొని, ఏకముచేసిమరియుతరువాతగందరగోళంలోకివచాచ్ము.
ఔను.ఒకఆలోచనాసభవలనఏమిజరుగును?
171 పర్జాసావ్మయ్ముమంచిది అని మనము అనుకునన్టుల్గా అదియుంటుంది.
నేను డా అది అనుకుంటునాన్ను. అయితే అది ఎనన్డు పనిచేయదు. అది
చేయదు. ఒక రకపు రికీక్లు దానిని నడుపునంత కాలములోకములోదానినెటుల్
సరిచేయగలవు? నీవు చేయలేవు. గమనించు, నిజమైన విషయమేదనగా
దైవభకిత్గలరాజుసరిచేయగలడు.
172 ఇపుడుజీవిని, డవ జీవిని గమనించు. అదిమానవునియొకక్యుకిత్యై
యునన్ది.మరియుబయలువెడలినసంసక్రత్లనుఅతడు చించుచునాన్డు.
173 “ఇది రొటెట్” దానిని తీసుకొని చెపుప్చు విగర్హారాధన వలె [సహోదరుడు
బెనాహ్ం తన చేతులను కలిపి నాలుగుసారుల్ చపప్టుల్ కొటుట్చునాన్డు—సంపా.]
“ఇది దాకాష్రసము.” [సహోదరుడు బెనాహ్ం తన చేతులను కలిపి రెండుసారుల్
చపప్టుల్కొటుట్చునాన్డు.] డండి, కైసత్వయ్మునకుసరిపోలికగానునన్ ఒకదానిని
అంతయ్కీసుత్ ఇంకా కలిగియునాన్డు. అతడు ఆ విధముగా యుండవలసినది,
’ఎందుకనగాఅతడు “వయ్తిరేకము,” ఔనా. మరియుఅలాగైతే, అతడుఒకదానికి
వయ్తిరేకమైతే…
174 ఇపుడు, అతడు వచిచ్, “ఓ, నేను ఒక బౌదుధ్డను,” అని చెపేత్. సరే, దానితో
ఏమిలేదు.వారందరుచేసాత్రు.అదిఆరంభంనుండిఅనయ్తవ్ం.
175 అయితే, అంతయ్కీసుత్ యుకిత్పరుడు. అకక్డునన్ సమసత్మైన వాటి
పోలికగా, అతడు అనిన్ కారయ్ములు కలిగియునాన్డు. అయితే వాటిని తోవ
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పటిట్ంచుచునాన్డు. దానియొకక్ అసలైన సిదాధ్ంతమునకు వయ్తిరేకముగా ఒకటి.
శారా,అదిఅతనినిఅంతయ్కీసుత్గాచేసుత్ంది. శారా?

176 కాబటిట్, సంసక్రత్లు, దానిని ఎదురొక్నుటకు ఆ జీవి ఒక—ఒక మానవుని
పములోవెళెళ్ను.

177 ఇపుడు, తరగతీ! ఇది మరచిపోవదుద్. ఇది మరచిపోవదుద్! [సహోదరుడు
బెనాహ్ం వేదికను నాలుగుసారుల్ తటెట్ను—సంపా.] శారా? అది
జఞ్పిత్ంచుకోండి.మీజీవితకాలమంతాఅదిజఞ్పిత్ంచుకోండి! శారా?ఈజీవులు
నిజం.అదియెహోవాఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డు.ఔనా?

గమనించండి.విగర్హారాధనతీసుకొనివచిచ్నది…
178 దేవుడతనికి అనుగర్హించిన జాఞ్నము దావ్రా, దేవుని యొకక్ శకిత్ దావ్రా
మనుషయ్ జీవి బయలువెడలి విగర్హారాధన నుండి సంఘమును తిరిగి దేవుని
యొదద్కుతీసుకొనివచెచ్ను.అయితే…
179 అదే సంఘకాలంలో మనము కనుగొనాన్ము. వారు సంసాథ్పకముగా
ఆరంభించినపుడు, ఆరంభంలో వారు చేసినదానినే అనగా రోమ్ చేసినదే
చేయుటకు చేసినపుడు, ఇపుడు ఆమె సంఘమునకు కుమారెత్లను
చేయబోవుచునన్ది.మరియుఆమెఏమిచెపుప్చునన్ది?
180 చెపెప్ను, “ఇపుడు నీవు…నీవు పరి రణ్ముగా లేవని నేను కనుగొనాన్ను.
మరియు నీలో మిగిలియునన్ కొదిద్ బలముతో నీవు బలపరచుకొనవలయును.”
తిరిగి పర్కటన, 3:3 లో వారిని హెచచ్రించుటను విను. తీదాద్ం…సరే, కొదిద్
నిముషాలకితంనేనుదానినిపొందియునాన్ననిఅనుకుంటునాన్ను.

నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జాఞ్పకము
చేసుకొనిదానినిగైకొనుచుమారుమనసుస్పొందుము.

181 ఇంకొక విధముగా, “జాఞ్పకముంచుకొనుమునీవు అటువంటి కలుషితము
నుండిబయటకువచిచ్తివి.” శారా?మరియుఇకక్డ డండి.

…నీవు జాగ కుడవైయుండనియెడల నేను దొంగవలె (ఉహు),
వచెచ్దను; ఏ గడియనునీమీదికివచెచ్దనోనీకుతెలియనేతెలియదు.

182 ఇంకాకిందకు,ఆయనదీపసత్ంభమునుకదిలించబోవుచునాన్డు. శారా,
కనుకఅదిఅదే.ఏంటది?సంఘముయొకక్వెలుగు.
183 ఆమె ఏ అనయ్ చీకటి నుండి వచిచ్నదో అదే సంసాథ్పక పదధ్తిలోకి ఆమె
వెళిళ్పోయినది. నేటి దినము ఆమె అకక్డ నిలచియునన్ది. కథోలిక్ లు ఏలాగు
అదిసతయ్మనినముమ్కొనియునాన్రోయథారథ్హృదయముగలజనులుఆశాఖా
కర్మములో యునాన్రు. పొటసెట్ంట్ లు కథోలిక్ లను చి నవువ్తారు. అది
ఆరింటఒకటి,బయటఅరడజను.ఖచిచ్తంవాకయ్పర్కారము.మనుషయ్జాఞ్నము!
184 ఇపుడు గమనించు. ఓ, నేను దీనిని ఎంతగా పేమిసుత్నాన్ను! ఆయన
వారిని హెచచ్రిక చేయుటను వినండి. ఇపుడు, ఇపుడు…మీరు ఖచిచ్తంగా
ఏకీభవిసుత్నాన్రా, మీలో పర్తి ఒకక్రు. మీరలా కానటల్యితే, నాకొక పర్శన్
వాయండి. అదేదనగా, ఇకక్డ బైబిల్ వారిని గురిత్ంపు చేసినటుల్గా, ఖచిచ్తంగా
పర్తియొకక్ కాలంలో ఆ జీవులుగురిత్ంపు చేయబడినవి. వారు ఖచిచ్తంగా అచట
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ఆలాగే చేసిరి. వారేమి చేసింది చరితర్ పుతుంది. మనమికక్డే చి వారేమి
చేసినది డగలం.
185 మరియు, ఇకక్డ ఆ జీవులు, కితమది నాకు—నాకు—నాకు
తెలియదు. నేను కేవలం అకక్డ రుచ్నాన్ను. మీరు ననున్ సుత్నన్టుల్గానే
అది అకక్డ కదులుట నేను శాను. శారా? మరియు అది నిజమై
యుండవలసియుంది. ఎందుకనగా ఇకక్డ బైబిల్ తో అది నిజము. కాబటిట్ అది
నిజమనిచెపుప్టతపప్మరివేరేమిచెపప్గలవు?గమనించు.
186 అంతయ్కీసుత్ను ఎదురొక్నుటకు పంపబడిన ఈ ఆఖరి నాలుగవ జీవి.
మీరు సిదధ్మేనా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] పంపబడిన
చివరి జీవి లేక దేవుని యొకక్ బోధకు విరోధముగా నునన్ అంతయ్కీసుత్ను
ఎదురొక్నుటకై చివరి శకిత్గా పకిష్రాజు అనే జీవి పంపబడెను. శారా?
నాలుగవ జీవి పకిష్రాజు. ఇపుడు, మీరు కాలములను లేఖనములను పఠనము
చేయండి. పకిష్రాజేనా! మరియు బైబిల్ లో ఆఖరి కాలము పకిష్రాజు కాలము.
దేవుడు ఆయన పర్వకత్లను పకిష్రాజుతో పోలుచ్చునాన్డు. ఔనా? అది…
ఇపుడు గమనించండి. చివరి కాలము, పకిష్రాజు కాలము ఒక—ఒక నిజమైన
వాకయ్మునుబయలుపరచువాడు. శారా?
187 దేవుడు కియచేయుటకు ఆరంభించుటకుముందు, నోవహుదినములలో
చేసినటుల్గా ఆయన ఒక పకిష్రాజును పంపెను. ఆయన ఇశాయేలీయులను
బయటకు తెచిచ్నపుడు, ఫరో సైనయ్ము వెళుళ్టకు సంసిదధ్మాయెను, ఆయన
పకిష్రాజును పంపెను. పర్తిసారి ఆయన దానియొకక్ చివరన ఒక పకిష్రాజును
పంపును.
188 మరియు,ఇకక్డ డాతిరిగిఆయనపకిష్రాజునుపంపును.అదిఖచిచ్తంగా
వాకయ్ పర్కారము యునన్ది. కాబటిట్ దానిని తపప్ వేరేది నీవెటుల్ చేయగలవు?
పకిష్రాజును పంపుట, (ఎందుకు?) కాలమంతటిలో పడిపోవుచునన్ సతయ్మును
బయలుపరచువాడు.
189 కాబటిట్, లోకంలో ఆ—ఎదుద్ లేక మనిషి లేక ఏ జీవి సావ్రీ చేయుచునన్ను
పకిష్రాజు వచుచ్ వరకు అదెటుల్ బయలుపరచబడును? వారి సాథ్నములలో
వారుండిరి.వారుతకిక్నఇతరజీవులవలె,వారుభకిత్గలవారు.
190 సింహము,అదిఅసలైనది.అకక్డేఅంతయ్కీసుత్లేచెను—ఎదురొక్నుటకు.
191 అటుతరువాతఅతడుఇంకొకశకిత్నిలేపెను.దానినిఎదురొక్నుటకుఆయన
ఇంకొకశకిత్ని పంపెను.
192 అటుతరువాతఅతడుఇంకొకశకిత్నిలేపెను.దానినిఎదురొక్నుటకుఆయన
మరియొకశకిత్ని పంపెను.
193 మరియు తరువాత ఆయన చివరి శకిత్గా పకిష్రాజును పంపాడు, “వారి
తం ల యొకక్ అసలైన విశావ్సము వైపుకు పిలల్లను తిపుప్టకు.” పకిష్రాజు
కాలము! తరువాత మీరు గమనించండి. ఇక జీవులు లేరు. అదంతా అంతే. అదే
ఆఖరిది. ఇపుడు మీరు పర్కటన 10:1, 7 తీయండి. నేను దానిని నిరవ్చిసుత్నాన్ను.
జఞ్పిత్ంచుకోండి. చివరి వరత్మానికుని కాలములో, డండి ఏమి జరుగును?
“దేవునిమరమ్ములనిన్బయలుపరచబడును.”పకిష్రాజు!ఆమేన్!
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194 ఇపుడు మీరు సావ్రీ చేయబడిన నాలుగు మృగములను శారు. అది
సం రణ్ంగా నిజము.మీరది నముమ్తునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—
సంపా.] మరియు, ఇకక్డ పర్తీ కాలము లేక దాని వెనకాల సావ్రీ చేసిన పర్తి శకిత్
ఉనన్ది. మరియుసావ్రీ చేయుశ వు ఏమిచేయుచునాన్డనుదానిని లేఖనము
అకక్డ పించుచునన్ది. ఈ ముదర్లలో అది బయలుపరచబడియునన్ది.
మరియుఇంకా ఇది డా బయలుపరచబడినది. అదేదనగా, పర్తి మృగమును
ఎదురొక్నుటకుదేవుడుశకిత్నిపంపెను.పకిష్రాజుకాలమువరకుఅదిఖచిచ్తంగా
సరిపోవుచునన్ది. ఇది చివరి కాలమైనటల్యితే పకిష్రాజు వచుచ్ను. ఔను. ఇపుడు
గురుత్ంచుకోండి.
195 ఇపుడు, సింహము వచిచ్న దినాలలో, అసలైన వాకయ్ము వచిచ్నది, సుమారు
టికిఒకక్రుసింహముమాటవినాన్రు.

196 ఎదుద్వచిచ్నదినాలలోరవవ్ంతమందిఎదుద్వరత్మానంవినిరి.
197 మనుషుయ్డు వచిచ్న దినాలలో, మనుషుయ్ల మధయ్ అతడు పనిచేశాడు. ఔనా.
కావునఆయనతెలివైనవాడు.ఒకచినన్గుంపునుబయటకుతెచెచ్ను.
198 మరియువారేమిచేశారు?సాతానువారికి పినది, కనుక అతడువానిని
వెనుకకుపంపి,దానిలోనికివివాహముచేసెను.
199 మరియు జఞ్పిత్ంచుకో, చివరకు పకిష్రాజు వచిచ్నపుడు, పదివేలకు ఒకక్రు
మాతర్ము వింటారు. అది పకిష్రాజు కాలము. జాఞ్పకముంచుకో, ఈ ఇతర
సావ్రీచేయు వారందరు…అటుతరువాత చివరకు యేసు చెపాప్డు, “ఆయన
తవ్రగా రానియెడల ఎతత్బడుటకు ఏ శరీరియు రకిష్ంపబడడు.” …?…
అది లేఖనమేనా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] ఆలాగైతే మనం
ఎకక్డునాన్మోమీరు చుట లేదా, కాదా సహోదరీ, సహోదరుడా? [“ఆమేన్.”]
మనమెకక్డునాన్మో శారా?
200 దేవా, నేనెంతోఆనందంగాఉనాన్ను. నేను—నేను—నేనేమిచేయవలెనో
నాకు తెలియుట లేదు. ఇకక్డ నిలబడి మాటాల్డు వాడను నేను కాదు. నేను
డా ఇకక్డే ఉనాన్ను. నేను, నేను మీ మధయ్ ఉనాన్ను. శారా, నేను, అది

నేను. నాకు కుటుంబం ఉనన్ది. నేను పేమించు సహోదరులు సహోదరీలు
నాకునాన్రు.ముపప్యిసంవతస్రములనుండిసతయ్మనిని పించబడినదానిని
పరలోకపు దేవుడు దయతో దిగివచిచ్ ఆయన ఆ కారయ్మును దరశ్నముల
దావ్రా బయలుపరచియునాన్డు. మనమికక్డ ఉనాన్ము. మనము…మనము
వచిచ్యునాన్ము.శాసీత్యపరిశోధనదానినిరుజువుపరచినది.వాకయ్ముయొకక్
ని పణ దానిని రుజువు చేసినది. మనమికక్డునాన్ము! ఈ యొకక్ పర్తయ్కష్త
దేవునియొదద్నుండివచిచ్నదిమరియుఇదిసతయ్ం!
201 ఏదైన మీరు పటుట్కునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అనన్ది.—సంపా.] మీరు
గర్హించినందుకు నేను ఆశచ్రయ్పడుచునాన్ను. శారా? ఔనండి. అటల్యిన
యెడల ఆదివారము మీకు నేను చెపప్నవసరం లేదు. గమనించండి.
గమనించండి.అదుభ్తం.ఇపుడు,ఇపుడు,ఇపుడుగమనించండి.
202 జలపర్ళయమునకుముందుపర్పంచమునుదేవుడువిడిపించుటకుఆయన
పకిష్రాజునులేపెను.
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ఆయన ఇశాయేలీయులను విమోచించుటకు ముందు సమయమున
ఆయనపకిష్రాజునుపంపెను.
203 యోహాను పతామ్సు దీవ్పమున యునన్పుడు, ఈ వరత్మానం చాలా
సం రణ్ముగానుయునన్ందు వలన అతడుదానిని ఒక తకు అపప్గించెనని
నమమ్లేకపోయాడు. అది మీరు నముమ్తునాన్రా? ఒక త ఒక వరత్మానికుడు.
తెలుసా. అయితే వరత్మానికుడు ఒక పర్వకత్యని మీకు తెలుసా? మీరది
నముమ్తునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] అది మనము
రుజువు చేదాద్ం. పర్కటన 22, అది పకిష్రాజు ఏమో దాద్ం. ఆఁ. దాద్ం.
ఖచిచ్తం, అతడొక త, అతడొక వరత్మానికుడు, అయితేఈ సం రణ్ పర్కటన
గర్ంథమునుఅతనికిబయలుపరచుఒకపర్వకత్, అది.
204 పర్కటన 22వ అధాయ్యము 19వ వచనము. అది నిజమేనని
నేననుకుంటునాన్ను. ఇకక్డే నేను వాసుకునాన్నని అనుకుంటునాన్ను…22:19.
నాది తపుప్ కావచుచ్. కాదు. [ఒకరు చెపాప్రు, “అది 22:9, కావచుచ్.”—సంపా.]
22:9,అదిఅదే.నేను22:9 సుత్నాన్ను.ఔను.ఓ,ఔను.ఇకక్డ.

అతడు వదుద్ సుమీ, నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ సహోదరులతోను,
సహదాసుడను,…

205 ఇకక్డయోహానుఏమి చినదిగమనించు.
…యోహాననునేనుఈసంగతులనువినినవాడను చినవాడను.

206 ఇపుడుఅతడుముగిసుత్నాన్డు.ఇదిఆఖరిఅధాయ్యము.
…నేను విని చినపుడు వాటిని నాకు పుచునన్ త
పాదములయెదుటనమసాక్రముచేయుటకుసాగిలపడగా

207 మరియు, “అతను,”తరువాత“ త,” శారా.
పిమమ్టఅతడువదుద్సుమీచేయవలదు:…

208 ఏ నిజమైన పర్వకత్యైనాలేక ఏ విధమైన వరత్మానికుడైనాఆరాధించబడడు.
శారా.అదిదేవునికేవరిత్సుత్ంది.
అతడు—వదుద్ సుమీ: నేను నీతోను, పర్వకత్లైన నీ
సహోదరులతోను, ఈ గర్ంథమందునన్ వాకయ్ములను
గైకొనువారితోను సహదాసుడను; దేవునికే నమసాక్రముచేయుమని
చెపెప్ను.

209 శారా? ఇపుడు, ఆ గర్ంథము ఎంతో పాముఖయ్మైనది, అది, అది దేవుని
యొకక్ వాకయ్మైయునన్ది. ఇపుడు గమనించండి. దేవుని యొకక్ వాకయ్ము
తీసుకొనిరాబడవలయునంటె,అదిపర్వకత్దావ్రాతీసుకొనిరాబడవలసియునన్ది.
ఎందుకనగాదేవునియొకక్వాకయ్ముఅతనియొదద్కేవచుచ్ను.
210 ఇకక్డునన్ పెటెట్లో దానిన్ రిచ్న ఒక పర్శన్ ఎవరైనను వేసాత్రని నేను
అనుకుంటునాన్ను. కొంచెము ముందుగా వాటిని కొనసాగించాలని నేను
అనుకుంటునాన్ను. తెలుసా. అకక్డ ఆలాటిది ఉనన్దని నేను భావిసుత్నాన్ను.
అంతే. నేను—నేనుదానికి బదులుఇసాత్నని నేనుతలంచాను.మీరు శారా.
శారా.
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211 పర్తి దేవుని యొకక్ వాకయ్ము తీసుకొనిరాబడినది. బైబిల్ తన పదధ్తిని
మారచ్దు.ఔను.అదంతాఒకక్టే.వచుచ్టకుమనమెదురు చుచునన్ఈదీరఘ్దరిశ్
యొదద్కుఅదిరావలసియునన్ది.ఇపుడుగమనించు,పర్కటన10:1, 7.
212 ఇపుడు తిరిగి 9వ వచనము చదువుదాము. ఇపుడు…మనము…
ఇపుడు, ఆ వచనము దగగ్రకు మనము వెళళ్క ముందు, ఒకటి మిముమ్లను
అడగాలనుకుంటునాన్ను.
213 ఈ ముదర్లను మనము విడిచిపెటట్క ముందు పరి రణ్ముగా యునన్వని
మీరు సుత్నాన్రా? ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి. ఆ పకిష్రాజు తరువాత ఏ శకుత్లు
బయలు వెడలలేదు. డండి. ఇకలేదు. పర్తిసారి అంతయ్కీసుత్ ఒకదానిని
పంపునపుడు, దేవుడు ఒక శకిత్ని పంపాడు. అంతయ్కీసుత్ మరొక శకిత్ని పంపినది.
దానిని ఎదురొక్నుటకు దేవుడు ఒక దానిని పంపాడు. తరువాత అతడు
మరియొక శకిత్ని పంపాడు. దానిని ఎదురొక్నుటకు, దేవుడు ఒక దానిని
పంపాడు. శారా?మరియుఅటుతరువాతమొదటిలోయునన్టుల్గానేఆయన
పకిష్రాజునుపంపినపుడు,అదిఆయనవాకయ్ము.
214 ఇపుడు గమనించు. మనమొక పర్వకత్ వచుచ్నని ఎదురు చుచునాన్ము
కాదా. ఏలీయా వలె ఆతమ్తో అభిషేకించబడిన ఒక మనుషుయ్డు? వాసత్వంగా
ఏలీయా కాదు. అయితే ఆలాటి మనిషి, వచుచ్ను. మరియు అతని పాముఖయ్
పరిచరయ్ ఈ సంఘశాఖ మలుపులలో పడిపోయిన ఈ పర్జలను తం ల
యొకక్ అసలైన విశావ్సము వైపునకు తిరిగి తెచుచ్ట. ఇపుడు, అది బైబిల్
తో ముడివేయబడుట లేదా. నేను—నేను—నేను దానిని గురించి ఇంకేమి
చెపప్లేను. ఎందుకనగాఅదిఅదే.మీరుఅచటకేరావలసియునన్ది. అది సతయ్ము
నీవు దాని నుండి ఏదైనా తీసుకొని, నీవది తిపిప్నా. శారా? కాబటిట్ అది ఆ
విధంగానేయుండవలసియునన్ది.
215 ఇపుడు గమనించండి. ఇపుడు, 9వ వచనములో, “బలిపీఠము కింద
ఆతమ్లు.” ఇకక్డే నేను కొనిన్ ఏకీభవించకనునన్ విషయాలునన్వి. అయితే
ఒక నిముషము గమనించండి. మరియు… శారా? నేను డా ఆలాగే
తలంచాను. అయితే అది ఆ విధంగా రాలేదు. మనము…నేను ఎపుప్డు
అనుకునేవాడను, ఈ బలిపీఠము కిందనునన్ ఆతమ్లు—ఆ—ఆ ఆరంభ
సంఘముయొకక్హతసాకుష్లుయని.మరియుడాకట్ర్ఉరియాసిమ్త్,వారందరు
అదే చెపాప్రని అనుకుంటాను. ఔనా? అయితేనాకు నేనే అనుకునాన్ను. అయితే
దానిన్ రిచ్న దరశ్నం పరిశుదాధ్తమ్ పినపుడు అది అది కాదు; అది ఆతమ్లు
కాదు.

ఇపుడు,ఇపుడునీవంటావు, “సరే,ఇపుడు,దానిని రిచ్నాకుతెలియదు.”
216 సరే. ఇపుడు ఒకక్ నిముషం ఆగు. మనము దాద్ం. డు. వీరు—
వీరు పెండిల్కుమారెత్ సంఘముఅకక్డ వేచియుంటుందని మనము తలంచాము.
మొరర్ పెటుట్చుండిన బలిపీఠము కిందనునన్ ఆతమ్లు. శారా, “ఇంకా
ఎంతకాలము పర్భువా, ఎంత కాలం?” నేను ఇది మరలా చదవనీయుయ్, ఇపుడే
అదిగర్హించగలము.
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ఆయన అయిదవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు, దేవుని వాకయ్ము
నిమితత్మును, తాము ఇచిచ్న సాకష్ ము నిమితత్మును వధింపబడిన
వారిఆతమ్లనుబలిపీఠముకింద చితిని:

217 శారా, “దేవునియొకక్వాకయ్ముమరియువారుకలిగియునన్సాకష్ ము.”
ఇపుడు,వదుద్అకక్డనుండికదలవదుద్.ఒకక్నిముషము, శారా.

వారు నాథా, సతయ్సవ్ పీ, పరిశుదుధ్డా, యెందాక ( శారా?)
తీరుప్ తీరచ్కయు,మా రకత్ము నిమితత్ము నివాసులకు పర్తిదండన
చేయకయుఉందువనిబిగగ్రగా కేకలువేసిరి.
తెలల్ని వసత్ము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు వారివలెనే
చంపబడబోవువారిసహదాసులయొకక్యుసహోదరులయొకక్యు
లెకక్ రిత్యగువరకు ఇంక కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని
వారితోచెపప్బడెను.

218 ఇపుడు ఈ సమయమునకు వారు, ఈ అయిదవముదర్ తెరువబడినపుడు,
శారా, సంఘమువెళిళ్పోయినది. కిందనునన్ ఆతమ్లు ఆరంభ సంఘమునకు

చెందినవికావు.
219 ఇపుడు, ఇపుడు దయచేసి మీ యొకక్ దృషిట్నంతా ఇచటనే
కేందీకరించవలసిన సమయము ఇదే. ఎందుకనగా ఇది పెదద్ వివాదముగా
నునన్ది. కనుక మీరు జాగర్తత్గా ఆలకించాలని కోరుచునాన్ను. మరియు మీరు
వాసుకొనుటకు మీ కాగితములను, మొదలగునవి తీసుకోండి. ఇపుడు మీరు
గమనించాలనికోరుచునాన్ను.
220 ఇపుడు, అవి ఆ ఆతమ్లు కానేరవు. ఎందుకనగా ఆ—ఆ నీతిమంతుల
ఆతమ్లు, హతసాకుష్లు, నీతిమంతులైన పర్జలు, సంఘము, పెండిల్కుమారెత్, ఇది
జరిగినపుడు ఎతత్బడియుండును. కాబటిట్ వారు బలిపీఠము కిందనుండరు.
పెండిల్కుమారెత్తో డా మహిమలో ఉంటారు. ఇపుడు గమనించండి. పర్కటన
4వఅధాయ్యములోఎతత్బడుటలోవారువెళిళ్పోయారు.వారుఎతత్బడాడ్రు.
221 ఇపుడు, అలాగైనటల్యితే, ఎవరీ ఆతమ్లు?అదితరువాతవిషయం. ఆలాగైతే
ఎవరు వీరు, ఆరంభ సంఘము కానటల్యితే? ఒక దేశముగా రకిష్ంచబడిన
ఇశాయేలు ఇది. వారంత ముందుగా నిరణ్యించబడినవారు. అది ఇశాయేలు.
అదిఇశాయేలు.
222 నీవు చెపాత్వు, “ఓ, ఒక నిముషమాగు” అని. నీవు చెపాత్వు, “వారుకాదని.” ఓ,
ఔను.వారురకిష్ంచబడవలసియుంది.
223 అకక్డదానిని ఒక నిముషములోనిరాధ్రణ చేదాద్ం. నాయొదద్నాలుగు, ఐదు
లేఖనాలునన్వి.ఒకటితీసుకుంటాను.ఒకక్నిముషం.రోమాతీసుకుందాము,అది
ఔనోకాదో దాద్ం. రోమాపుసత్కముతీసుకుందాము.రోమా11వ అధాయ్యానికి
వెళాద్ము, కనుగొందాము…దానిని మనము చదువుదాము. తరువాత మనకు
మనముతెలుసుకుందాం. రోమా 11వ అధాయ్యము25, 26 వచనాలు. ఇపుడు,
ఇకక్డపౌలుచెపుప్నదిఆలకించండి.
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224 మరియుపౌలు చెపుత్నాన్డు, “ఎవరైనను, చివరికి తయైననుమరియొక
సువారత్నుపర్కటించినయెడల,” (ఏంటి?) “అతడుశాపగర్సుత్డవును.”గమనించు.

సహోదరులారా, మీ దృషిట్కి మీరే బుదిధ్మంతులమని
అనుకొనకుండునటుల్ ఈ మరమ్ము (ఉహు!) మీరు
తెలుసుకొనగోరుచునాన్ను (అకక్డే మీరునాన్రు); అదేమనగా,
అనయ్జనుల పర్వేశము సం రణ్మగువరకు ఇశాయేలునకు కఠిన
మనసుస్కొంతమటుట్కు కలిగెను.వారుపర్వేశించినపుప్డు.

225 చివరి అనయ్జనుల పెండిల్కుమారెత్ లోపలకు పర్వేశించు వరకు, పెండిల్కుమారెత్
నిమితత్ముఅందునిమితత్ముఇశాయేలునకుగుడిడ్తనముకలిగెను.

విమోచకుడు సీయోనులో నుండి వచిచ్ యాకోబులో
నుండి భకిత్హీనతను తొలగించును; నేను వారి పాపములను
పరిహరించినపుప్డు నా వలన వారికి కలుగు నిబంధన ఇదియే అని
వాయబడినటుల్ ఇశాయేలుజనులందరునురకిష్ంపడుదురు:

226 సరే. వారు ఇశాయేలీయులు, ఈ బలిపీఠము కిందనునన్వారు. గమనించు.
మనము రకిష్ంపబడు కారణము కొరకై ఇశాయేలీయులు గుడిడ్వారైరి. మీరు
అది నముమ్తునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] ఇపుడు
వారిని గుడిడ్వారినిగా చేసినదెవరు? దేవుడు. దేవుడు తన సవ్ంత బిడడ్లను
గుడిడ్వారినిగాచేసెను.
227 యేసు, అకక్డ సిలువయొదద్నుండగా ఆ దులు ఆయన రకత్ముకై
కేకలు వేయుట ఆశచ్రయ్ము కాదు. అది ఆయన సవ్ంత బిడడ్లు. ఆయన లేఖనమై
యుండెను. ఆయనకు ఆయనేవాకయ్మైయుండెను. మరియుఇకక్డ, ఆయనను
ఆ పర్జలు సంతోషముగాఅంగీకరించెదరని ఆయనకు తెలియును. మరియుఆ
కారణము చేత ఆయన వారిని గుడిడ్వారినిగా చేసెను, తదావ్రా వారు ఆయనను
గురిత్ంచలేకపోయిరి. ఆలాటి సాధారణమైన రీతిలో ఆయన వచెచ్ను. అందుకు
వారినిఅంధులుగాచేసెను.దానినివారుసీవ్కరించకుండునటుల్. శారా.వారు
చేయుదురని లేఖనము చెపుప్చునన్ది. మరియు ఆయన గుడిడ్వారినిగా చేసెను.
గుడిడ్వారిగాచేయబడిరి.యేసువారిని రిచ్ ఎంతోజాలిపడి, ఆయనఅనాన్డు,
“తండీ, వారిని కష్మించుము. వారేమి చేయుచునాన్రో వారు ఎరుగరు.” ఔనా?
వారు గుడిడ్వారు. ఒక కారణము కొరకు, మనకొరకు వారు గుడిడ్వారయాయ్రని
పౌలుచెపాప్డు.
228 గమనించండి. దీనినిమీరు బహుజాగర్తత్గా గమనించాలనికోరుచునాన్ను.
“వారికి వసత్ములు ఇయయ్బడెను.” వారికి అవి లేవు. వారిలో పర్తియొకక్రికి తెలల్ని
వసత్ములు ఇయయ్బడెను. ఇపుడు పరిశుదుధ్లు కలిగియుండిరి. ఇంతకుముందే
ఇయయ్బడెను. ఇచటనే వారు పొందుకొనాన్రు. అయితే, అకక్డ, “వసత్ములు
ఇవవ్బడెను.” మరియుపరిశుదుధ్లువారెపుప్డో కలిగియునాన్రు, వెళిళ్పోయారు.
ఔనా… డండి?వారుకలిగియునాన్రు—లేరు…
229 వారు, డండి, వారికి తరుణం లేదు, ఎందుకనగా వారు దేవుని దావ్రా,
వారి సవ్ంత తండి దావ్రా వారు గుడిడ్వారిగా చేయబడాడ్రు. తదావ్రా దేవుని కృప
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నెరవేరచ్బడుటకు, తదావ్రా అనుయ్లలోనుండి పెండిల్కుమారెత్ తీసుకొనబడుటకు.
అదినిజమేనా? [సభ “ఆమేన్”అనిచెపుత్ంది.—సంపా.]
230 ననున్—ననున్ యోసేపు లో ఒక చకక్ని మాదిరిని పించనీయండి;
యోసేపు ఆతమ్ మనిషి. పకిష్రాజు. నిజమైన సంఘము మిగతా వారి మధయ్
ఏలాగో, తన సహోదరుల మధయ్ అతడు జనిమ్ంచాడు. అతడు కలలకు అరథ్ం
చెపిప్ దరశ్నములు డగలడు. మిగతావారుఅతనిని దేవ్షించారు. అతని తండి
అతనినిపేమించాడు.
231 గమనించండి, అటుతరువాత తన సహోదరుల వలన దేవ్షించబడాడ్డు. తన
తండి వలన కాదు. తన అనన్ల వలన మరియు మపప్యి వెండి నాణెములకు
అమమ్బడాడ్డు.గుంటలోతోయబడాడ్డు,చనిపోయాడనితలంచారు.
232 పైకి తీయబడి ఫరో కుడి పారశ్ మున రుచ్ండపెటట్బడాడ్డు. మరియు
ఎందుకనగా తన సహోదరుల వలనతోసివేయబడెను. శారా, అనయ్జనులలో
నుండిపెండిల్కుమారెత్ ఇయయ్బడెను, తన సవ్ పర్జలలోనుండికాదు. అకక్డనుండి
అతడుఎఫాయిముమనషేష్నుకనెను.వారుఇశాయేలునకుచేరచ్బడిరి.
233 ఇశాయేలు తన యొకక్ చేతులను మారిచ్ చినన్వాని నుండి పెదద్వానికి
మారిచ్నటుల్గా దుల నుండి ఆశీరావ్దములు అనయ్జనులకు మారచ్బడెను.
శారా? చినన్ కుమారునిపైకి, తన యొకక్ హసత్ములు మారెచ్ను. చినన్

సంఘములోకి పర్వేశించుటకు. “ఆ—ఆ తలిల్ సంఘము రుయ్నిలో
నిలబడియునన్ది. ఆమె ఈ శిశువును కనన్ది.” మరియు గమనించండి.
ఇశాయేలు మాదిరి కొరకు తన చేతులను అడడ్ముగా మారెచ్ను. మరియు
యోసేపు…

అదేపిలల్లు, అనయ్ తలిల్.
234 ఇశాయేలుయొకక్చేతులనుఅడడ్ముగామారుచ్నటుల్చేసినఅదేపరిశుదాధ్తమ్
దావ్రా ఇశాయేలుయొకక్ పెండిల్కుమారెత్ పాచీన ఆచారమారగ్ములనుండివారు
వైదొలగి కైసత్వ మారగ్ములను వారు అనుసరిసాత్రు. అతడనాన్డు, “దేవుడు నా
చేతులనుఅడుడ్గామారాచ్డు.”అతనికిదానితోఏసంబంధములేదు.
235 గమనించండి. తరువాత, యోసేపు తన సవ్ంత అనన్ల దావ్రా, తన
సవ్ంత పర్జల దావ్రా తృణీకరించబడాడ్డు. అనయ్జనుల పెండిల్కుమారెత్ను
తీసుకునాన్డు. ఖచిచ్తంగాయేసు ఏమి చేశాడో ఆ విధముగా. దుల దావ్రా
తృణీకరించబడాడ్డు.అనుయ్లలోనుండిపెండిల్కుమారెత్నుతీసుకొనెను.
236 ఇపుడు, ఇకక్డ ఒకటి చదువుదాము. నేనొక లేఖనము వాసుకునాన్ను,
అపొసత్లుల కారయ్ములు 15 మరియు ఇది మనము బోధించబోవు కారయ్ము,
ఏలాగైనా. ఇపుడు ఈ హకుక్ నాకునన్దని నముమ్చునాన్ను. అపొసత్లుల
కారయ్ములు 15:14. సరే. మంచిది. “దేవుడు ఏ విధముగా…సుమెయోను
వివరించెను”కాదు, 13వవచనమునుండిపారంభిదాద్ము.

వారుచాలించినతరువాతయాకోబుఇటల్నెను,…
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237 ఇపుడు డండి, ఏమి జరిగింది, వారు అనుయ్ల యొదద్కు వెళాళ్రు.
శారా? మరియు గందరగోళం జరిగింది. ఎందుకనగా వారు దులు.
శారా?
వారుచాలించిన తరువాతయాకోబుఇటల్నెను సహోదరులారా,నా
మాటఆలకించుడి:
అనయ్జనులలోనుండి దేవుడు తననామముకొరకు ఒక జనమును
ఏరప్రచుకొనుటకువారినిఏలాగుమొదటకటాకిష్ంచెనోసుమెయోను
(అది సీమోనుపేతురు)వివరించియునాన్డు.

238 ఉఁ! డండి,నాభారయ్యొకక్పేరుబాయ్.నేనామెనుతీసుకునన్తరువాత
ఆమెబానాహ్మైయుండెను.ఔనా?
239 యేసుఆయనసంఘమునులేకఆయనపెండిల్కుమారెత్నుఅనుయ్లలోనుండి
తీసుకునాన్డు.యోసేపువలె,అదిలేఖనముయొకక్పోలిక.
240 ఇపుడు, దీనిని గమనించండి, బలిపీఠముకిందనునన్ ఆతమ్లు. సరే, సరే,ఈ,
“ఈ ఆతమ్లు,” ఇపుడు అరథ్ం చేసుకునాన్రా, “అది బలిపీఠము కింద,” ఐక్ మాన్
లాంటి పాపిషిఠ్ మనుషుయ్ల వలన వారెందుకు హతసాకుష్లు కావాలి. శారా?
వారలాగేయుండిరి.మిలియనల్మంది. శారా. అయితేవారు దులుగానే
యుండిరి.
241 ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి. అదేంటి? “దేవుని వాకయ్ము నిమితత్ము
వారు చంపబడిరి,” కీసుత్ యొకక్ సాకష్ ము నిమితత్ము కాదు. మీరు అరథ్ం
చేసుకునాన్రా?
242 సంఘము డాలోపలకు వచుచ్టను గురుత్ంచుకోండి. సంఘముయొకక్
హతసాకుష్లు, దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును మరియు యేసుకీసుత్ను రిచ్న
సాకష్ ము నిమితత్ము. ఎంతమందికి అది తెలుసు, ఇకక్డ…[“ఆమేన్” అని సభ
చెపిప్నది.—సంపా.] ఔను.మంచిది.
243 ఇపుడు,వీరైతేయేసుకీసుత్యొకక్సాకష్ ముకలిగియుండలేదు.

…దేవుని వాకయ్ము నిమితత్మును, తాము ఇచిచ్న సాకష్ ము
నిమితత్మును:

244 దులు! హిటల్ర్ వారిని దేవ్షించాడు, అలాగే ఐక్ మాన్, సాట్లిన్ డా,
మిగతా లోకమంతా. శారా? అయితే, వారేది నమామ్రో, దానిని వారు
నమమ్కసుత్లుగానుండిరి. వారువారిని చంపారు. ఎందుకనగావారు దులు
గనుక.
245 అదే విధమైన ఆలోచన మారిట్న్ థర్ కలిగియుండెను. మీకు తెలుసా?
అది సతయ్ము అతడనాన్డు, “ దులనందరిని బయటకుతోయవలెను. వారు
అంతయ్కీసుత్.” అని అనాన్డు. శారా? అయితే అతడు మరియొక ఏరాప్టు
కాలములోఉనాన్డు. డలేదుఅది,వాకాయ్నిన్ డలేదు.
246 ఇపుడు వాకయ్ము, సతయ్ము వచుచ్చునన్ది. మరి ఏ విధముగా
ఇశాయేలీయులనుగుడిడ్వారిగాచేయగలరు?మీరదిచేయలేరు.లేరు.
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247 ఓ,అకక్డఓదినానఏలాగుపర్వకత్ నిలబడి, “ఇశాయేలు,నీవుగురుపోతువలె
యునాన్వు?” అని చెపప్గలిగెను? వారతనికి దాని యొకక్ అధమ సిథ్తి
పించుచుండగా. ఆయనచెపాప్డు, “ఎందుకు” అని, అతడుచెపాప్డు, “నినున్

దీవించువారుదీవించబడుదురు. నినున్ శపించువారుశపించబడుదురు.” ఔను.
ఓమానవుడా!అదినీవేలాగుచేయగలవు?
248 ఒకసారి దేవుడు మరచిపోయాడని వారు అనుకునాన్రు. ఆ చీకటి

దులు మీదికి వచుచ్ట పర్వకత్ చెను. ఆ మనుషుయ్డు అకక్డ
నిలబడియుండెను. దేవునియొకక్వాకయ్ముఅతని పైకుమమ్రించబడెను. అతడు
చెపాప్డు, “ఓపర్భువా,నీవునీపర్జలనుమరచిపోబోతునాన్వా?”

ఆయనఅడిగాడు, “నీపర్కక్నపడియునన్దేంటి?”
అతడుచెపాప్డు, “ఒకకొలకరర్”యని.

249 ఆయన అడిగాడు “పరలోకమునకు అది ఎంత ఎతుత్? కొలువుము అది.”
ఉహు. “సముదర్ముఎంతలోతు?”

అతడనాన్డు, “నేనదిచేయలేను.”
250 ఆయన అనాన్డు, “నేను అంతే, ఇశాయేలీయులను డా నేను
మరచిపోజాలను.”లేదండి.ఆయనఆమెనుమరువలేడు.
251 ఆయన యొకక్ సవ్ంత బిడడ్ను ఆయన గుడిడ్వానిగా చేయవలసి వచెచ్ను.
ఇపుడదిఆలోచించు.మనకొకతరుణంఇచుచ్టకై,తనసవ్ంతబిడడ్నుగుడిడ్వానిగా
చేసెను. మనము తోసివేయుచునాన్ము. ఇపుడు, డండి? పది గాలనల్ టోపి
ధరించి, రాతితోనునన్ బండ కింద పాకినటుల్గాయుండి, అసలు తాకినటుల్గానే
యునన్టుల్భావనకలిగియునన్టుల్గాలేదా?అదెంతోచినన్ది.ఔనా.ఓ,మై.
252 “వారు దేవుని వాకయ్మును పటుట్కొనియుండిరి.” వారు దులు. వారికి
వారి ధరమ్శాసత్ముండెను. దానితో వారు నిలబడిపోయారు. ఇపుడు శారా?
వారు దానితో నిలబడిపోయారు. వారు దులు, వారికి ధరమ్శాసత్మునన్ది.
ధరమ్శాసత్ము దేవుని వాకయ్ము. దాని దావ్రా వారు జీవిసుత్నాన్రు. ఔను. “వారు
కలిగియునన్ సాకాష్య్నిన్ బటిట్ వారు హతసాకుష్లైరి.” మరియు సంఘము
వెళిళ్పోయినతరువాతఇకక్డబలిపీఠముకిందఆతమ్లునన్వి.
253 ఇపుడు గమనించండి. వారు వారి యొకక్ గుడిడ్తనములో వారి
యొకక్ మెసీస్యాను హతసాకిష్ చేసిరి. ఇపుడు వారు దానికొరకు ఫలానిన్
కోయుచునాన్రు. వారు అది గర్హించారు. వారు అది గురెత్రిగారు. అది జరిగిన
తరువాత వారది గురెత్రిగారు. అపుప్డు ఆయనను వారు శారు, దేవుని
బలిపీఠముయొదద్కువారువచిచ్నపుడు.ఇపుడైతేదేవునికృపవారికునన్ది.
254 గమనించండి. ఇపుడు ఏ విధముగా పరిశుదుధ్లుగాయుండలేరు. కారణం,
వారెపుప్డో అంగీలు ధరించియుండిరి. అయితే, ఇపుడు, ఇకక్డ వారు “దేవుని
వాకయ్ము నిమితత్మునుమరియువారు కలిగిన సాకష్ ము నిమితత్ము బలిపీఠము
కిందఆతమ్లైయునాన్రు,”వారుదేవునిపర్జలైన దులు.
255 అయితే, ఇపుడు గమనించు. దేవుని యొకక్ కృప వారి యొదద్కు
వచుచ్చునన్ది. వారిలోపర్తియొకక్రికి ఒక తెలల్ని వసాత్నిన్యేసువారికిచాచ్డు, (ఓ,



అయిదవముదర్ 35
మై, గమనించు; సంఘము వెళిళ్పోయిన తరువాత అది జరిగినది), ఎందుకనగా
వారునమిమ్నదానియందువారునమమ్కముగాయుండిరి.వారుగుడిడ్వారైదానిని
ఎరుగకయుండిరి. వారికది తెలియదు.వారుఏపాతర్యందునడచుటకై దేవుని
వలన నిరణ్యించబడెనో ఆ పాతర్నే వారు పోషించిరి. ఇకక్డ, ఇకక్డయోహాను
బలిపీఠము కింద ఆతమ్లను చుచునాన్డు. ఇపుడు గమనించండి. అతడుఈ
ఆతమ్లను చుచునాన్డు.అతడువారినిఏమనిపిలచుచునాన్డోగమనించండి.

“పర్భువా,ఇంకెంతకాలము?”అనివారుకేకలువేయుచునాన్రు.
గమనించండి, “ఇంకొదిద్కాలముమాతర్మే.” శారా?

256 ఇపుడు నేరుగా లేఖనములలోకి వెళిళ్ అది పొందుకుందాము. వారి
మెసీస్యాను వారు హతయ్ చేశారని వారు గర్హించారు. శారా? అది
వారికి తెలియదు. అయితే అటుతరువాత వారు గర్హించారు. వారు—
వారు దానికొరకు కర్యమును చెలిల్ంచు విధముగా వారు చంపబడిరి. తపుప్
చేసినందులకు వెల చెలిల్ంచిరి. ఇపుడువారుచేయవలసినకారయ్మేదో డండి!
శారా, వారు హతయ్చేసిన దోషమును కలిగియుండిరి. కాబటిట్, చంపబడిరి.
శారా? “ఆయన రకత్ము మా మీద ఉండును గాక!” అని వారు అరిచారు.
శారా?ఔను.వారుగుడిడ్వారయాయ్రు.

257 ఇపుడు, వారు గుడిడ్వారిగా చేయబడకపోతే; దేవుడు చెపాప్డు, “వారిని
ఆలాగే ఉండనిముమ్. వారుయోగుయ్లుకాదు.” అయితేదేవుని వలనగుడిడ్వారుగా
చేయబడాడ్రు కనుక ఆయన కృప వారియొదద్కు వచెచ్ను. ఆమేన్! ఆశచ్రయ్మైన
కృపను రిచ్ మాటాల్డు. వారిలో ఒకొక్కక్రికి వసత్ము ఇముమ్. ఎందుకనగా
ఇశాయేలీయులందరురకిష్ంపబడుదురు.పర్తియొకక్రువారిపేరువాయబడెను.
ఔను.యేసువారికివసాత్లుఇచాచ్డు.
258 యోసేపు తన అనన్ల యెడల చేసినటుల్గా; ఒక పోలిక. డు, యోసేపు
అకక్డ నిలబడినపుడు, అతడు చివరకు…అతడు తనకు తాను అకక్డ
బలిపీఠము యొదద్, తన యొకక్ భవనములో, అతని సింహాసనము యొదద్
బయలుపరచుకొనాన్డు. అతడుచెపాప్డు, “పర్తియొకక్రు ననున్ విడచి వెళళ్ండి”
అని.అతనిభారయ్భవనంలోఉనన్ది;పెండిల్కుమారెత్ఎకక్డుండునోఅకక్డ.
259 మరియుఅతడువారితోఅనాన్డు, “మీరుననెన్రుగరా?”అనిఅడిగాడు.హే,
అతడిపుప్డుమాటాల్డుచునాన్డు. “నేనుమీసహోదరుడను,యోసేపును.”ఓ,మై!

వారనాన్రు, “ఇపుడు,ఓ,నీవుమముమ్లనుతీసుకొనబోవుచునాన్వు.”
260 అనాన్డు, “ఒకక్ నిముషము ఆగు. ఒకక్ నిముషము ఆగు. ఒక ఉదేద్శయ్ము
కొరకు దేవుడది చేశాడు. జీవమును రకిష్ంచుటకే మీరు ననున్ తోసివేయునటుల్
చేశాడు” అని అనాన్డు. మహిమ! అకక్డే మీరునాన్రు. ఖచిచ్తం. అనాన్డు,
“మీకు సంతాపము కలుగనీయకుడి.”యోసేపు అది చెపాప్డు, గురుత్ంచుకోండి.
అనాన్డు, “మీకు సంతాపము కలుగనీయకుడి. సమసత్మును ఇపుడు
సరిగాయునన్వి. అంతా అయిపోయింది. మీకు ముందుగా దేవుడు ననున్
పంపాడు.”
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261 తెలుసా, బైబిల్ చెపుత్ంది, ఆయన వచుచ్టను వారు చి ఆయనతో
వారంటారు, “నీవు మెసీస్యావు మేమెరుగుదుము. అయితే, అయితే ఆ
గాయములేంటి?”యని. శారా?
262 ఆయనచెపాప్డు, “ఓ,వాటినినేనునాసేన్హితులఇంటోల్పొందుకునాన్ను.”
సేన్హితులారా?
263 అటుతరువాతమిగిలినవారులకష్నలభైనాలుగువేలమందిఅదిగర్హిసాత్రు.
వారు ఒకొక్కక్రు తమ ఇండల్లో నుండి పర్తేయ్కించుకుంటారు. ఏడుచ్టకును,
పర్లాపించుటకు దినములు పర్తేయ్కిసాత్రు. పైకి కిందకు యని బైబిలు చెపుత్ంది.
నేలమీద నడుసాత్రు. “మేమేలాగు ఇది చేసితిమి? ఇది మేమేలాగు చేసితిమి?
మాసవ్ంతమెసీస్యానుమేమెందుకుసిలువ వేసితిమి” అని చెపాత్రు. తమ ఏకైక
కుమారుని కొరకు ఇళల్ంతా ఏడిచ్నటుల్ “మేమిది ఎటుల్ చేసితిమి?” అనన్టుల్ అని
చెపుప్చునన్ది.
264 ఆ దులు, వారు—వారులోకములో అతి భకిత్పరులైనవారు. దేవునిచే
ఏరప్రచబడినవారు. మనలను తీసుకొనుటకై ఆయన వారిని గుడిడ్వారినిగా
చేశాడు. మనమది తృణీకరించాము. అనయ్జనుల సంఘము యొకక్ తీరుప్
ఏమైయునన్ది?అకక్డేనీవునాన్వు. శారా?యేసుకొరకైఒకపెండిల్కుమారెత్గా
మనలను దేవుని దావ్రా అనయ్జనుల నుండి ఎనున్కొను ఉదేద్శయ్ము కొరకై వారికి
గుడిడ్తనము కలుగజేసెను. వారిని వెలుపలకు తీసుకొని వచుచ్టకై… శారా?
మరియుఅనిన్టినిముందుసాదృశయ్ముగాఉంచెను.
265 ఇపుడు మీరు సుత్నాన్రా? వారు హతసాకుష్లైన భకుత్లు కాదు. వారు
వెళిళ్పోయారు.ఔను.గమనించండి.వారువెళిళ్పోయారు.ఔను.
266 కాబటిట్ వారిలో ఒకొక్కక్రికి వసత్ములు ఇవవ్బడినవి. ఇపుడు మీరు
గమనించాలని కోరుచునాన్ను. అయితే ఇపుడు దేవుని కృప వారికి కిందకు
వంగియునన్ది.యోసేపు ఇచిచ్నటుల్గా వారిలో ఒకొక్కక్రికి తెలల్ని వసత్ముయేసు
ఇచాచ్డు.తనసహోదరులయెడలఅతనివాతస్లయ్తవలె.
267 ఇపుడు గమనించండి. యోసేపును వారు వదిలిపెటుట్కోవాలని వారు
చినపప్టికి, కానీ అతనివాతస్లయ్తవారియొదద్కు చేరెను. శారా? “ఓ, అది

సరే. మంచిది. మీరు దానిని ఉదేద్శ రవ్కంగా చేయలేదు. అయితే, డండి,
అదిదేవుడుచేసుత్ంది. డండి.దేవుడుఆవిధముగామీరుచేయునటుల్, ఆయన
మీ దావ్రా చేశాడు. మిముమ్లను పాణములతో రకిష్ంచుటకై ఆయన ననున్ ఈ
అనయ్జనుల యొదద్కు పంపాడు. వారిలో నుండి నేను నా భారయ్ను పొందితిని.
నేనకక్డ ఉండిన యెడల నేను భారయ్ను పొందుకునే వాడను కాదు. నేను నా
భారయ్ను పేమిసుత్నాన్ను. ఆమెదావ్రా ఈ బిడడ్లనుపొందితిని.” ఇంకా అనాన్డు,
“నేను—నేను…మరియుఇపుడు—ఇపుడునేనుమిముమ్లనందరినితీసుకొని
రాబోవుచునాన్ను. ఇపుడు మీరందరు మేలును పొందబోవుచునాన్రు. నేను
మిముమ్లను ఇకక్డకు తీసుకొని రాబోవుచునాన్ను. ఒక పెదద్ కుటుంబముగా
మనమంతా కలసి ఉండబోవుచునాన్ము.” శారా? శారా? శారా?
అనాన్డు, “ఒకటి మిముమ్ను అడుగబోవుచునాన్ను. వృదుధ్డైన నా తండి ఇంకా
సజీవుడుగాఉనాన్డా?” ఓహో!
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268 మరియు అతనిన్ గమనించు, చినన్వాడైన బెనాయ్మీనుకు అతడేమి
చేసినది; లకష్ నలభై నాలుగు వేలమందికి పోలిక, దానిని మనము తరువాత
డబోవుచునాన్ము. డండి అతడేమిచేసినది. అతడుబెనాయ్మీనుయొదద్కు

పరుగెతిత్పోయాడు. అతని మెడమీద పడి హతుత్కొనుటకు పారంభించాడు.
అతడు వచిచ్న తరువాత అతని తలిల్కి పుటిట్నవాడే చినన్ సహోదరుడు. ఆ తలిల్
మొదటిమతాచారముతోనిండినమొదటిసంఘము.ఆయనలేనపుడు, ఆయన
యొకక్ అనయ్జనుల పెండిల్కుమారెత్నుపొందుకొనుటకు రముగావెళిళ్నపుడు
జనిమ్ంచినవారేఈలకష్నలభైనాలుగువేలమంది.ఓ,మై.అదిమీలోఒకభావనను
కలిగించుటలేదా. అకక్డ అది ఉనన్ది, కాబటిట్ ఎవరనిమీరు శారు?వారెకక్డ
ఉనాన్రు?
269 ఇపుడు గమనించండి. యోసేపును వారు వదిలించుకోవాలని
పర్యతిన్ంచిననుఅతనిదయవారికి పబడెను.
270 యేసును వారు వదిలించుకొనుటకు పర్యతిన్ంచినను ఆయన వారి
యొదద్కు వచిచ్, ( ’ఎందుకనగా వారు గుడిడ్వారై యుండిరి) వారిలో ఒకొక్కక్రికి
తెలల్ని వసత్ము ఇచెచ్ను. ఏలాగైనను ఆయన తన గృహమునకు తీసుకొని
పోబోతునాన్డు.కొంచెమైననువయ్తాయ్సములేదు. ’ఎందుకనగా, “ఏలాగైనానేను
వారినిరకిష్ంచుకొందును”అనిఆయనముందేచెపాప్డు. శారా?

ఇపుడువచనము 10. గమనించండి, వారు “పర్తీకారము”కొరకు అడిగారు.
శారా?

271 ఇపుడు, అది పెండిల్కుమారెత్ యైనటల్యితే, అది సెత్ఫను వలె యుండును.
“తండీ,వారినికష్మించుమని,”ఔనా. శారా?
272 అయితే, ఇపుడేలోపలకు వచిచ్న దులువీరు. డండి. “పర్తీకారము”
కొరకువారుఅడుగుచునాన్రు.మరలాగమనించండి, డండి.మరలాఆయన
చెపాప్డు…గమనించండి.అదికాదు…ఆయనచెపాప్డు, “అదినీసహోదరులు,”

దులు. రు…ఇపుడువారుపర్తీకారముకోరుచునాన్రు. వారనాన్రు, “ఓ,
మేము…మాకొరకుఅకక్డపర్తీకారముతీరుచ్కొనుము.”
273 ఆయన చెపాప్డు, “ఇంకా కొదిద్ కాలము, ఇపుడు ఇంకా కొదిద్ కాలము.”
ఏలయనగాగమనించండి.నేనికక్డచదువుతాను.అది—10వవచనము.సరే.

వారునాథా,సతయ్సవ్ పీ, పరిశుదుధ్డా,యెందాకతీరుప్తీరచ్కయు,
మా రకత్ము నిమితత్ము నివాసులకు పర్తిదండన చేయకయు
ఉందువనిబిగగ్రగా కేకలువేసిరి.
తెలల్ని వసత్ము వారిలో పర్తివానికియయ్బడెను; మరియు వారివలెనే
చంపబడబోవువారిసహదాసులయొకక్యుసహోదరులయొకక్యు
లెకక్ రిత్యగువరకు ఇంక కొంచెము కాలము విశర్మింపవలెనని
వారితోచెపప్బడెను. శారా (ఏంటి?)…

274 శారా? ఇపుడది ఏంటి? ఇపుడు పర్వకత్లు ఇశాయేలీయులకు బోధ
చేయుచునాన్రు. శారా?
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…మరియు వారివలెనే చంపబడబోవు మీ సహదాసుల
యొకక్యు…మీసహోదరులయొకక్యు…

275 శారా, ఆ విధముగాయుండవలెననిముందుగానిరణ్యించబడినవారు.
శారా?
…చంపబడబోవువారిలెకక్ రిత్యగువరకు.

276 శారా,మరొకమాటలోల్, అదివారికొరకుముందుగానిరణ్యింపబడినది.
అది వారు చేయవలసియునన్దని, అది లేఖనములైయునన్ది. “మరియు
కొంచెము కాలము విశర్మించుడి. ఇపుడు మీరు మీ యొకక్ వసత్ములు
పొందియునాన్రు; మీరు గృహమునకు వెళుళ్చునాన్రు. మరియు కొంచెము
కాలము రోచ్ండి. డండి.కొదిద్సేపువేచియుండండి.”
277 ఇపుడు గమనించండి. ఇపుడు గమనించండి. “మీ సహోదరులు.” “మీ
సహోదరులు ఇంకా చంపబడవలసి యునాన్రు,” అనగా దాని అరథ్ం శర్మల
కాలములో లకష్ నలభైనాలుగు వేలమంది ఇంకను పిలువబడుదురు. లకష్ నలభై
నాలుగువేలమందిపిలువబడుదురు.
278 మనకు సమయమునన్యెడల బాగుండును. పర్భువు చితత్మైతే రేపు రాతికి
మనమదిపొందుకుంటాము.మరొకముదర్కుమనమువెళళ్కముందు.ఔనా.
279 ఇంకా, ఇపుడు గమనించండి. అంతయ్కీసుత్ దావ్రా వారు హతసాకుష్లు
కావలసియునన్ది. మనము దానిని శాము. మరియు గమనించండి. అతని
చివరిసారి సావ్రీ చేయునపుడు అతడు అకక్డ దులతో చేసిన నిబంధనను
అతికర్మించును.మరియుఆమెఅకక్డపోవుచునన్ది.ఔనా?
280 పర్కటన 11 అధాయ్యములోని ఇదద్రు సాకుష్ల వలన లకష్ నలభై నాలుగు
వేలమంది వెలుపలకు పిలువబడుదురు. ఇపుడు మీరు గురుత్ంచుకోండి. వారు
పర్కటించవలెను.
281 మీరది చదివారు. ఎంతమంది చదివారు? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది.—
సంపా.] నిజం. లేఖనము చదువుట దావ్రా మనమంతా పరిచయము
కలిగియునాన్ము.
282 మరియు వారు పర్వచిసాత్రు, ఈ ఇదద్రు సాకుష్య్లు దానియేలు యొకక్
డెబబ్ది వారపు రెండవ అరథ్కాలములో పర్వచిసాత్రు. అది చివరి డునన్ర
సంవతస్రములు.
283 దానియేలు యొకక్ డెబబ్ది వారమును మనమేలాగు తీసుకునన్ది
జఞ్పిత్ంచుకోండి. మనమికక్డకు వచుచ్నపుడు మనకవసరమని నేను చెపాప్ను.
ఎందుకనో నాకు తెలియదు. అయితే…మనకది అవసరమని ఒకటి నాకు
చెపిప్నది.ఇకక్డమనమునాన్ము.అఁ. శారా?
284 గమనించండి. దానియేలు యొకక్ కాలములో. ఇపుడు గురుత్ంచుకోండి,
దానియేలు చెపాప్డు, “మెసీస్యా వచుచ్ను”యని, రాజకుమారుడు “మెసీస్యా,”
మరియు, “ఆయన పర్వచించును. ఇశాయేలీయులకు ఇంకను డెబబ్ది
వారములు మిగిలియునన్వి. మరియు డెబబ్ది వారముల మధయ్లో మెసీస్యా
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కొటిట్వేయబడును. అనుదిన బలి నిలిపివేయబడును.” ఔను కదా? [సభ “ఆమేన్”
అనిచెపిప్నది.—సంపా.] “అయితే డునన్రవారమునిరణ్యించబడినది.”

ఈ సమయములోనే ఆయన అనయ్జనుల పెండిల్కుమారెత్ను
తీసుకొనిపోవును.
285 ఇపుడామె పైకి వెళుళ్ను. ఆమె పైకి వెళుళ్నపుడు ఇదద్రు పర్వకత్లు
ఇశాయేలీయులయొదద్కువసాత్రు. శారా?
286 మరియు హతసాకుష్లైన ఆ ఆతమ్లు, నిజమైన సతయ్మైన దులుగా
నునన్వారు; గర్ంథములో వారి పేరుల్నన్వి. మంచి జీవితము జీవించి, మంచి
కారయ్ములుచేసినవారు. ఒకక్ పొలుల్ డా తపిప్పోకుండా దామతమును
అనుసరించినవారు. వారు, వారు ఐక్ మాన్ చేత మరి ఇతరుల చేత
హతసాకుష్లుగాచేయబడాడ్రు. మిలియనల్ మందియథారథ్వంతులుగాయుండిరి.
ఆ జరమ్నులు కాలిచ్ చంపారు. వారిని హతయ్చేసి చంపారు. వారిని కంచెలకు
వేలాడదీశారు. వారిని తగులబెటాట్రు. అంతిమ సంసాక్రము చేశారు. ఆ కఠిన
హృదయులురకత్పిశాచియగుహిటల్ర్, సాట్లిన్ మరియుముసోస్లిని దులైన
వారినిదేవ్షించారు.
287 దునిగౌరవించుట వలననే ఈ దేశము ఇంకాఈ దేశముఉండుటకు
కారణమని అనుకొనుచునాన్ను. అది నిజం. అతనికి చోటు ఇచాచ్డు. దుని
నీవుగౌరవించు,దేవుడునినున్గౌరవిసాత్డు.
288 ఇపుడుదురామ్రుగ్లైన దులగుంపునాన్రు. అనయ్జనులలో డాఆలాటి
వారునాన్రు.
289 అయితే నిజమైన దుడు మికి పునాది వేయబడక ముందే
గర్ంథమందు అతని పేరును దేవుడు పెటిట్యునాన్డు. ఈ కాలములో
ఇకక్డ అతడు హతయ్ చేయబడాడ్డు. జఞ్పిత్ంచుకో, అది ఆలోచించు. అదెంత
సం రణ్మైనదో. ఆ తరువాత అమాయకపర్జలైన దులనుపర్పంచములోని
దేశముల దావ్రా మిలియనల్ కొలది వధింపబడాడ్రు, ఇకక్డ లేఖనము చెపుత్ంది,
ఈకాలములోపర్తియొకక్రుబలిపీఠముకింద, ఏమిజరిగియునన్దనిగురిత్ంచిరి
మరియువారికితెలల్నివసత్ములుఇవవ్బడెను.
290 మరియువారనాన్రు, “సరే, ఎందుకని? ఇపుడేమేముమరలారాజయ్మునకు
వెళళ్లేమా?” అని. దుల రాజయ్ము మి మీద సాథ్పింపబడును,
మీకు తెలుసా. యోహాను చెపాప్డు, రాజయ్ము అకక్డయునన్ది. శారా.
సాథ్పింపబడనైయునన్ది.

ఇపుడు,ఇదిసువారత్యొకక్రాజయ్మైయునన్ది.ఔనా.
291 అయితే దుల రాజయ్ము ఈ—ఈ ఇదద్రు పర్వకత్ల దావ్రా
పర్కటించబడును.కనుకగమనించండిఆ—ఆఇకక్డ మిపైనునన్రాజయ్ము.
292 “పరలోకరాజయ్ముబోధింపబడుచునన్ది,”… దులవలన,లేకనాఅరథ్ం,
“అనుయ్లకు.”
293 మి మీద రాజయ్ము వెయేయ్ండల్ పాలనలో సాథ్పింపబడును. వెయేయ్ండల్
పాలనయైనతరువాత దులకుజరుగును.
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294 ఇపుడు గమనించండి. ఇకక్డ ఇపుడు గమనించండి. వారు—వారు
బోధిసుత్ండగా, డండి.
295 ఈ—ఈ పర్వకత్లు రంగం మీదికి రాకముందే; దులు ఐక్ మాన్
మొదలైనవారివలనచంపబడతారు.ముందుగానిరణ్యించబడినపర్తియొకక్రికి
(దేవుని కృప వలన) ఒక తెలల్ని వసత్ము ఇవవ్బడెను. పర్తి యొకక్రికి ఒక తెలల్ని
వసత్ముఇవవ్బడెను. గమనించు.

ఇపుడేమిజరుగుతుంది?అదిజరిగినవెంటనే…
296 అకక్డ వెనుకనునన్ గోడ గడియారానిన్ నేను గమనిసుత్నాన్ను. మరియు
నాకు తెలుసు—మనకు ఆలసయ్మైపోతుందని మనకు తెలుసు. అయితే
నాకు తెలుసు…ఔనా, నేను—నేను…వారు…అకక్డ నిలబడియునన్
బలహీనులను నేను గమనిసుత్నాన్ను. దేవుడు మీకు సహాయము చేయునుగాక
సహోదరులారా. ఆ దినాన మీలో ఒకొక్కక్రికి తెలల్ని వసత్ము దయచేయునని
నేను నిరీకిష్ంచుచునాన్ను. ఔనా. నిలబడియుండి, కాళుళ్ నొపుప్లతో ముందుకు
వెనుకకుమారుచ్కుం ఉనాన్రు. దినమెలల్ మీలోకొందరు పనిచేసియునాన్రు.
అదేంటోనాకుతెలుసు.మరియుఇకక్డ డండి…కొందరుపెదద్లైనదీనసీత్లు
నిలబడియునాన్రు.కొందరుపురుషులువారిసథ్లాలనుసీత్లకుఇచాచ్రు;మరియు
మరికొందరు బిడడ్తోనునన్ తలిల్కి ఇచాచ్రు. మరియు నేను—నేను—నేను—
నేను అదంతా శాను. డండి. ఆయన తపప్క చేసాత్డని నముమ్తునాన్ను.
గమనించు, మిముమ్ను ఎకుక్వసేపు ఉంచాలని అనుకొనుట లేదు. మీరు
వరత్మానమునుగర్హిసేత్, అదేనేనుకోరునది,ఔను.
297 ఇపుడు, ఈ దులను గమనించండి. ఈ ముదర్ యొకక్ పర్తయ్కష్తను
మీరు చుటకొరకై నేను ఇది చేయవలసియునన్ది; అదేంటోమీరు శారా,
బలిపీఠముకిందనునన్ఆతమ్లుఎవరైనది.ఇపుడుగమనించండి.
298 దానియేలుకాలములో, ఇపుడు, డెబబ్ది వారములోని రెండవ అరథ్ భాగము.
ఇపుడుగురుత్ంచుకోండి, “మెసీస్యామధయ్లో కొటిట్వేయబడును.” అది మధయ్లో
సరే. ఏడులో సగమేంటి? [సభ “ డునన్ర” అని చెపుత్ంది.—సంపా.]

డునన్ర. ఎంతకాలము కీసుత్ బోధించాడు? [“ డునన్ర.”] ఔను. ఇపుడు,
“అయితే పర్జలకు ఇంకా నిరణ్యించబడినది,” (ఎంత?) “మరియొక డునన్ర
సంవతస్రములు.”
299 మంచిది, ఈ సమయములో డండి, ఏమి జరుగుతుందనగా ఏడు
సంఘకాలాలలోఅనుయ్లపెండిల్కుమారెత్ఎనున్కొనబడి,మరియుపైకివెళుత్ంది.
300 మరియు అది ఆ విధముగా జరుగుచునన్పుడు, గుడిడ్తనము చేత హత
సాకుష్లుగా మరణించిన ఈ దులందరును బలిపీఠము కిందనునన్పుడు
దేవుడుఅకక్డకువచిచ్చెపాప్డు, “అదేమైందిమీరు సాత్రా?ఇపుడునేనుమీలో
పర్తియొకక్రికివసత్ముఇసాత్ను.”

వారనాన్రు, “ఎంతకాలము పర్భువా? మేము ఇపుడు లోపలకు
వెళుళ్చునాన్మా?”
301 చెపాప్డు, “కాదు, కాదు, కాదు, కాదు. మీ సహచరులగు దులు
కొంచెముకాలముశర్మపడవలసియునన్ది.ఇంకా.మీరుహతసాకుష్లైనటుల్వారు
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హతసాకుష్లు కావలసియునన్ది. మృగము తన నిబంధనను ఉలల్ంఘించి వారిని
తీసుకొనును.”
302 ఇపుడుగమనించండి. మరియుఇపుడుగమనించండి. ఒకక్సారి…ఇపుడు
జఞ్పిత్ంచుకోండి. ఈ పర్కటన 11 పర్కారంగా పర్కటిసాత్రు. మీరు, మీరది చదివితేమీ
చేతులుపైకెతత్ండి. శారా?వారికిఅధికారముఇవవ్బడినది.
303 పర్భువుచితత్మైతే, ఒకక్ నిముషములోమనమది కనుగొనబోతునాన్ం. ఎవరీ
పర్వకత్లు ఇపుడు గమనించు. ఇకక్డ బైబిల్ చెపుత్ంది ఇపుడు. తపప్క ఆయన
చేసాత్డు. తపప్క. శారా?
304 ఇపుడు గమనించండి. ఈ డునన్ర వారముల మధయ్లో, వారికక్డే
పర్వచిసాత్రు. ఆ—ఆపర్కటనఇకక్డచెపుత్ంది.వారు—వారుఒకవెయియ్ డు
వందలనలభైదినములుపర్వచిసాత్రు.అయితే…
305 కర్మమైన దుల కాలెండరు, దేవుని కాలెండరు యొకక్ కర్మమైన
కాలమునకు ఖచిచ్తంగా నెలకు ముపప్యి దినాలు. రోమా కాలెండర్ అంతా
మిశితంగాయునన్ది.కర్మమైనకాలెండరునెలకుముపప్యిదినాలు.
306 ఇపుడు ముపప్యి దినాలు తీసుకొని దానికి డునన్ర సంవతస్రం
కలిపితే,ముపప్యిదినములతో చితే, నీవెంతపొందుకుంటావు? ఒక వెయియ్

డు వందలుమరియు…లేక రెండువందలమరియుఅరువది దినాలు. “ఒక
వెయియ్ రెండు వందల అరవై దినాలు (అరవై రోజులు),” ఖచిచ్తంగా డునన్ర
సంవతస్రాలు.
307 ఇపుడు మీరు శారా. దానికి ఏలాటి తపిప్దము ఉండదు. అది అకక్డే
ఉనన్ది, అలాకలసిపోతవి—దానిభాగముదానినంటుకునన్రీతిగా. గమనించు.
ఆ ఇదద్రు పర్వకత్లు దులకు డునన్ర సంవతస్రములు బోధించారు.
దానిలోలకష్నలభైనాలుగువేలమందిపిలువబడాడ్రు.
308 తరువాత, గమనించండి ఈ ఇదద్రు పర్వకత్లు ఖచిచ్తంగా మోషే మరియు
ఏలీయా. శారా? ఔనా? ఇపుడు డు, డు, వారి…వారి పరిచరయ్ను
డు. డు ఈ పర్వకత్లు ఏం చేసాత్రో. “వారు అనుకునన్పుప్డెలాల్ మిని

తెగుళుల్తో మొతుత్టకు వారికి అధికారము కలదు.” ఎవరది చేశారు? మోషే.
“ఆకాశమును యుటకు, వారి పరిచరయ్ దినాలలో వరష్ము కురవకుండ
చేయుటకు.” డునన్ర సంవతస్రములు ఎవరు ఆకాశానిన్ శారు? [సభ
“ఏలీయా” అని చెపిప్నది.—సంపా.] అకక్డే వారునాన్రు. వారే వారు. శారా,
అది…
309 శారా, మనుషుయ్డు తాను మరణించినపుడు, అతని హోదామారలేదు.
అతని పుమారలేదు.ఔనా. డు,అంతకుముందు…
310 సౌలు వెనుకబడిపోయినవాడైనపుడు, దేశములో ఏ పర్వకత్ లేడు. ఏం
చేయాలో అతనికి అరథ్ం కాలేదు—అరథ్ం కాలేదు. దానికి విరోధముగా
యునాన్డు. అతడు యుదాధ్నికి వెళుత్నాన్డు. అతడు ఏనోద్రు లోని మంతర్గతెత్
యొదద్కువెళాళ్డు.
311 ఎదుద్ల యొకక్యు మేకల యొకక్యు రకత్ము వలన ఆమె ఇది
చేయగలిగెను.ఆమెస యేలుయొకక్ఆతమ్నుపైకిపిలచింది.
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312 స యేలు పైకి వచిచ్నపుప్డు తన యొకక్ పర్వకత్ వసత్ముతో నిలబడాడ్డు.
అదిమాతర్మేకాకుండయుండుటకాదుగానీఅతడుఇంకాపర్వకత్యైయునాన్డు.
అనాన్డు, “నా విశాంతి నుండి ననెన్ందుకు పిలిచావు,” శారా, అతడనాన్డు,
“నీవు దేవునికి శ వగుట నాకగుపిసుత్నన్ది?” “రేపు రాతి ఈ సమయమునకు
యుదధ్ములో నీవు లిపోతావు మరియు రేపు రాతి ఈ సమయమునకు
నీవు నాతో ఉంటావు.” అది ఖచిచ్తంగా జరిగినది. శారా? అది మాతర్మే
కాకుండా…అతడింకాపర్వకత్యైయండెను.ఔనా?
313 మరియు ఈ వయ్కుత్లు ఇంకా పర్వకత్లైయునాన్రు. పర్భువు చితత్మైతే కొదిద్
నిముషములలోగాకొంచెములోతుగావెళళ్బోవుచునాన్ము.ఔనా?
314 ఓ! మై! నేనెంతగా ఆ వాకయ్మును పేమించాను! “మనుషుయ్డు రొటెట్ వలన
మాతర్ము కాదు జీవించునది, దేవుని నోట నుండి వచుచ్ పర్తి మాట వలన
జీవించునది!” ఆశచ్రయ్ముకాదు.
315 ఈ ఇదద్రు పర్వకత్లు మోషే, ఏలీయాలు కియలు మరలా అదే విధముగా
పునరావృతమగుచునన్వి. అది, అది ఎలల్పుడు వారి పరిచరయ్యే యైయునన్ది.
ఇపుడు గమనించండి. వారు చేసినటుల్గానే. అది వారిని మారచ్లేదు.
గురుత్ంచుకోండి.వీరుఎనన్ చనిపోలేదు.ఒకనిముషముగమనించండి.
316 ఇపుడు, దీనికి మనం రం గాక ముందు గందరగోళంలో పడకండి.
ఏలీయాయొకక్ నాలుగవసారితో నునన్ పరిచరయ్తో అయిదవ సారి పరిచరయ్ను
గందరగోళం చెందకండి. అనయ్జనుల సంఘముఏలీయాకొరకు ఎదురు చు
చునన్దనినేనుమీకుచె త్నేయునాన్ను.ఔను.
317 మరియుఅతడుఇకక్డ దులతోఅకక్డనేయునాన్డు. జఞ్పిత్ంచుకోండి.
నాలుగవ వానిగా అతడు రాడు; అది—అది శ వు సంఖయ్. అతడు
అయిదవవాడైయుండవలసియునన్ది.
318 మొదటిగా అతడు వచాచ్డు, అతడు ఏలీయాగానే తనకుతాను వచాచ్డు.
తరువాత అతడు వచాచ్డు, అతడు ఎలీషా. తరువాత అతడు వచాచ్డు, అతడు
(ఏంటి?) బాపిత్సమ్మిచుచ్యోహాను. తరువాతసారి అతడు వచాచ్డు, ఏడవ త
కొరకు.మరియుఅయిదవసారిఅతడువసాత్డు,అతడుమోషేతోయుండివారికి
బోధచేయుటకొరకు.నిశచ్యం.ఔనండి.అతనిన్గలిబిలిచేయవదుద్.ఊఁహు.
319 ఐదు, మీరు ఎరిగియునన్టల్యితే—మీరు బైబిల్ గర్ంథము యొకక్
సంఖయ్లను ఎరిగినటల్యితే, శర్మపడు కృపయొకక్ సంఖయ్ అయిదు. అది ఆయన
ఏమిచేశాడోఅది. ఇపుడుగమనించండి. అదెకక్డునన్దోమీరుతెలుసుకోవాలని
ఉందా.యేసుకృపయొకక్ శర్మ. J-e-s-u-s, ఐదు, l-a-b-o-r. ఔనా? శర్మ—
మీకొరకైనపేమ. నీవుఆయనయొదద్కుచేరాలంటే ఏలాగువసాత్వు, దేనిదావ్రా?
F-a-i-t-h in l-a-b-o-r శర్మలో విశావ్సము దావ్రా. ఔనా? శర్మ కృపయొకక్
సంఖయ్. విశావ్సులకు. సరే.
320 గమనించు, మొదటి ఏలీయా, అతడు. రెండవది ఎలీషా. డవది
యోహాను. నాలుగవది ఏడవ త లేక సంఘానికి ఆఖరి వరత్మానికుడు,
మలాకీ 4 పర్కారముమరియుపర్కటన 10:7 పర్కారము. ఇపుడు అయిదవ సారి,
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అతడు దులకువరత్మానికుడు, లకష్ నలభైనాలుగువేలమంది దులకు,
సంఘమువెళిళ్పోయినతరువాత.
321 నేను—నేను—నేను కొంతగా భావిసుత్నాన్ను. శారా? శారా?
డండి. ఒకరు తలంచినటల్యితే…దీనిని ఇపుడు మీరు తెలుసుకోవాలని

కోరుచునాన్ను. శారా. మలాకీ 4 లోని వయ్కిత్ జనులను “తిపుప్టకు” వచుచ్
వయ్కిత్ ఒకటేయని అకక్డ దుల యొదద్కు వచుచ్ వయ్కిత్ ఒకటేయని కొందరు
తలంచుచుండుట వలన దానిని మీకు తెలియజేసాత్ను. ఒకక్ నిముషము…
శారా,అదికొంచెంగజిబిజిగాయుండును.కారణం, జఞ్పిత్ంచుకోండి,మలాకీ

4లోచెపప్బడుతుంది, “తం లవిశావ్సమునుతిపుప్ను…లేకపిలల్లనుతం ల
తటుట్నకుతిపుప్ను.” శారా,తం లువైపునకుతిపుప్ట!
322 ఇపుడు పరిచరయ్ యొకక్ విశావ్సానిన్ పుతాను. అతడు పిలల్ల యొకక్
విశావ్సమును తం ల వైపునకు తిపిప్నటల్యితే, అతడు కీసుత్ను నిరాకరించిన
వాడౌతాడు. అతడు తిరిగి ధరమ్శాసత్ము యొదద్కు వెళాళ్లి. ఔనా? తం లు
ధరమ్శాసత్మును గైకొనాన్రు. మీకరథ్మైందా. [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—
సంపా.]
323 గమనించండి, ఎలీషా మలాకీ 4 లోని తన పరిచరయ్ను చేయుటకు
అతడు వచిచ్నపుడు డండి, మలాకీ 4 పర్కారము ఏలీయా సవ్యంగా తానే
వచుచ్చునాన్డు.
324 పర్కటన 11 పర్కారముగా, దుల యొదద్కు పరిచరయ్కు అతడు
వచుచ్నపుడు, మోషే అతనితో ఉంటాడు. [సహోదరుడు బెనాహ్ం తన చేతులు
కలిపి రెండుసారుల్ చపప్టుల్ కొటాట్డు—సంపా.] కాబటిట్ ఏలాటి గజిబిజి లేదు.
ఏ కొంచెం డా. శారా? అరథ్మైందా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—
సంపా.]
325 ఎలీషావచుచ్నపుడు,మలాకీ 4, అతడుతానేవసాత్డు. ఏలీయాపరుగెతుత్ను;
ఏలీయామోషేలుకాదు. “ఏలీయా” లేచును. అయితే అదే పేరేపణయుండును.
ఏలీయా సంఘకాలము యొకక్ కడపటి భాగమునకు వచుచ్ననియు, “పిలల్ల
యొకక్ విశావ్సమునుతం లయొకక్ అసలువిశావ్సమునకుతిపుప్ననియు,” ఆ
అపొసత్లుల విశావ్సమునకు,దానికేమీరుతిరిగిపోవలెను.మరియుఅంతయ్కీసుత్
వారందరిని లాగివేసింది. “తిరిగి తిపుప్ట,” లేఖనాలనిన్ కలసియునన్రీతిగా.
శారా,అతడుతనకుతానేవచుచ్ను. శారా?

326 అయితే అతడు సంఘమునకు వచుచ్నపుడు, బైబిల్…కాదు లకష్ నలభై
నాలుగు వేల మందియొదద్కు వచుచ్నపుడు, బైబిల్ తేటతెలల్గా తెలుపుతుంది…
ఇదద్రు అని, వారిలో ఒకరు అది కాదు. ఇదద్రు! మరియుఅతనిమొదటి పరిచరయ్

దులనుతీసుకొనివారినిమరలా ధరమ్శాసత్ము వైపునకు తిపప్లేకపోయెను.
’ఎందుకనగాఅతడువచిచ్ లకష్ నలభైనాలుగువేలమందికి కీసుత్నుపర్కటించును.
ఆమేన్. “ఆయన అకక్డ ఉనాన్డు. కొటిట్వేయబడిన ఆ మెసీస్యా.” ఆమేన్! అది
అది.కాబటిట్ గజిబిజిచెందవదుద్. అదిగజిబిజికాదు.లేఖనముఅబదధ్మాడదు,ఒక
పొలుల్ డా.
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327 మహిమకలుగునుగాక!ఓనేనది చినపుడు,నేనుగంతులువేశాను.నేను
అనాన్ను, “ధనయ్వాదాలుపర్భువా,”నేనుకనిపెడుతునన్పుడుఅకక్డజరిగినదిఅది.
మొదటి కాలంలో ఏలీయాతనకుతానే నడచి వచుచ్ట శాను. అటు తరువాత
మరలావచుచ్టనేను చినపుడు,అకక్డయొకచోట,అదిజరిగినపుడుఇదద్రిని
శాను. చెపప్బడినది, “అదిగో అకక్డనునన్ది, అది, అది చేసినది. పర్భువా.

ఆమేన్!ఇపుడునేనది శాను!హలేల్ య!”అదిఖచిచ్తము.
328 ఇపుడు నేనది చెపప్ని యెడల, ఒకరికది గందరగోళంగా యుండును.
అయితేఆయన—అదిచెపుప్టకుఆయనఅదిచెపాప్డు.కనుకనేనుచెపిప్తిని.
329 గమనించండి.భవిషయ్త్పరిచరయ్కొరకు,వారిఅసలుపరిచరయ్నుండిదేవుడు
ఈ మనుషుయ్లను సజీవులుగా కాపాడెను. వారు పరిచరయ్ను చకక్గా చేశారు.
డు. ఆలోచించు. ఏలీయా ఆతమ్ పరిచరయ్ ఐదుసారుల్. మోషే, రెండు. ఏంటి?

భవిషయ్తుత్ పరిచరయ్కొరకైజీవముతోనుండుట.
330 వారిలో ఏ ఒకక్రు ఇపుప్డు చనిపోలేదు; మీరది నమమ్రా.
వారిదద్రు అగుపించారు. సజీవంగా, పాంతరపు కొండపైన యేసుతో
మాటాల్డుచునాన్రు.అయితే,జఞ్పిత్ంచుకోండి.వారుచనిపోవాలి.
331 ఇపుడు, ఇపుడు మోషే వాసత్వంగా చనిపోయాడు. అయితే అతడు
లేచాడు. ఎందుకనగా అతడు, కీసుత్కు పరి రణ్మైన పోలిక. ఔనా? అతడెకక్డ
పాతిపెటట్బడాడ్డో ఎవరికి తెలియదు. దేవ తలు వచిచ్ అతనిని తీసుకొని
వెళాళ్రు. ఔనా? దేవ తలు అతని శవమును మోసుకొని వెళాళ్రు. ఊ
హు. ఎందువలన? అతడు ఎకక్డకు వెళుళ్చుండెనో అకక్డకు ఏ మరుత్ డు
అతనిన్ మోసుకొని పోలేడు. అతడొక కారయ్ము దావ్రా వెళెళ్ను. అంతే. అతనిని
దేవ తలు మోసుకొనిపోయారు. ఔనా, ఎందుకనగా అతడు ఉండవలసిన
సథ్లమునకువారుతీసుకొనివెళాళ్రు.ఎవరికితెలియదు.
332 చివరకుసాతానుకుతెలియదు. పర్ధాన తతోఅతడువాదించాడు. ఔను.
మోషేకు ఏమి జరిగినదో అతనికి తెలియదు. “అకక్డతడు వణికిపోవుట నేను
సుత్నాన్ను. దేశానిన్ అంతటిని చి, ఇశాయేలీయులనుతదితరులను చి

అతడువణుకుచుండుటనేను సుత్నాన్ను. అయితేఅతడుబండమీద కెకక్డం
నేనుఅతని చుటఅదేఆఖరుసారి.”
333 అదే బండ! అదే బండ! నా రహదారి అంతమున నేనుబండపైన నిలబడును
గాక! ఔనండి. ఇపుడు…నానలల్జాతిసహోదరులుతరచుగాఇకక్డకువచిచ్ చినన్
పాట పాడుచుందురు, “నాకు వీలైనటల్యితే మోషే ఎకక్డ నిలబడెనో ఆ బండ
మీద నేను నిలబడెదను.” ఔనండి! ఓ, నేను నిలబడగోరు బండ అదే. విశావ్సము
దావ్రానేనకక్డనిలబడతాను.
334 అయితే, గురుత్ంచుకోండి, ఏలీయా, అతడు అలసిపోయాడు ఎందుకనగా
అతని ముందు ఎంతో పని ఉనన్ది. [సహోదరుడు బెనాహ్ం నిలుపుచేశాడు,
సంఘము నవివ్నది—సంపా.] కాబటిట్ అతడు బహుగా నలిగిపోయాడు,
మరియు దేవుడు అతనిని గృహమునకు తీసుకొని వెళుళ్టకై ఒక రథమును
పంపాడు. అది నిజమేనా? [“ఆమేన్.”] అతనిన్ తీసుకొని వెళాళ్డు. అతడు
చనిపోలేదు, ఎందుకనగా ఆయన అతనిన్ సజీవునిగా ఉంచాడు. అతని మీద
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ఆయనకు ముందు పని ఉంది. అతని ఆతమ్తో అభిషేకించబడు ఒక మనిషిని
డాకలిగియుండును.

335 అయితే వారు మరణానిన్ రుచి డవలసియునన్ది. ఇపుడు పర్కటన 11వ
అధాయ్యము. ఇపుడు వెళాద్ము. నేనికక్డే ఉనాన్ను. పర్కటన 11ను తాకుదాం.
వారిదద్రు మరణించారో లేదో గమనించి డండి. వారిరువురు మరణమును
రుచి డవలసియునన్ది.ఔనండి.వారిపరిచరయ్ముగించబడినతరువాతవారు
మరణమునురుచి సాత్రు.పర్కటన 11:7తోపారంభిదాద్ం.

వారు…సాకష్ ముచెపుప్టముగింపగానేఅగాధములోనుండివచుచ్
రమృగము…వారితోయుదధ్ముచేసి,…

336 ఓ, మై, అతడుదానికి నిలబడలేకపోయెను; ఆ పరిశుదధ్ గుండాళుళ్ మరలా
వచాచ్రు. శారా. సరే. సరే.

…అగాధములోనుండి వచుచ్ ర మృగము…వారితోయుదధ్ము
చేసిజయించివారినిచంపును.

337 అయితే ఏమి జరిగినదో డండి. ఇపుడు వారు చకక్ని సాదృశయ్ంగా
ఉనాన్రు.

వారి శవములు ఆ మహా పటట్ణపు సంత వీధిలో పడియుండును;
వానికి ఉపమాన పముగా సొదొమ అనియు ఐగుపుత్ అనియు
పేరు; అచటవారిపర్భువు డాసిలువవేయబడెను, (యె షలేము,
డండి).

338 ఇపుడు, వారు మరణము రుచి డవలసి యునన్ది. (వారు కదా?) ఔను.
వారిపరిచరయ్ముగించబడినతరువాత.
339 ఎందుకని? ఏడవ త పరిచరయ్, ఏడవ త పరిచరయ్, ఏలీయా పరిచరయ్
ఏడవ తకు, కాదు…నేను ఏమి చెపుప్టకు పర్యతిన్సుత్నాన్ననగా, ఎందుకు
ఏడవ త పరిచరయ్ మోషే యొకక్ పరిచరయ్గా ఉండ డదు? అతడు
అమరుత్ డైనటల్యితే ఏలీయా పరిచరయ్ వలె…ఎందుకని…ఎందుకు దేవుడు
అతనిన్ పంపి, “ఏలీయా నీవు—నీవెంతో కషట్పడాడ్వు. ఈ పలు పలు సథ్లాలలో
చేశావు.నేనుమోషేనుకిందికిపంపుతాను”?ఎందుకని?
340 మోషే పరిచరయ్ డండి. ఏలీయా అనిన్ దేశాలకు పర్వకత్; అయితే మోషే

దులకు మాతర్మే ధరమ్శాసత్ము ఇచిచ్నవాడు. ఆమేన్. మోషే…ఏలీయాతో
అతడు వచుచ్టకు కారణమేమనగా…ఆ దులు అంటునాన్రు, “ఆగు,
మేము ఇంకా ఇకక్డ ధరమ్శాసత్మును గైకొంటునాన్ము.” అయితే ఇకక్డ మోషే
నిలబడియునాన్డు; మరియు ఇకక్డ ఏలీయా అతనితో ఉనాన్డు. ఓ! డండి.
అతడు దులయొదద్కుమాతర్మే వసాత్డు. ఔనా. మోషే దులయొదద్కు
మాతర్మే వెళాళ్డు; పర్వకత్ ఏలీయా అనిన్ దేశాలకు. అయితే మోషే దులకు
పర్వకత్ అయాయ్డు, ధరమ్శాసత్ము ఇచిచ్నవానిగా. ఔనా. అదీ అతని వరత్మానము,
ధరమ్శాసత్ము.
341 అయితే ఏలీయా వరత్మానమేంటి? వెం కలు కతిత్రించుకొనిన సీత్లకు,
సంఘశాఖలకు. ఔనండి. వారిని నిజముగా ముకక్లుగా చీలెచ్ను. రంగులు
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సుకునన్ ముఖాలు, వారితో చెపాప్డు, “మీరు కుకక్లకు ఆహారముగా
వేయబడబోవుచునాన్రు.”అతడునిజముగానేవారినిచీలాచ్డు.
342 మరియు అటుతరువాత అతని ఆతమ్ యోహాను మీదికి వచిచ్నపుడు,
అరణయ్ములో నుండి అడుగు వేసుకుం వచిచ్ అదే కారయ్ము చేశాడు.
ఔను. అనాన్డు, “మేము దీనికి సంబంధించిన వారము దానికి సంబంధించిన
వారము అని అనుకొనవదుద్. దేవుడు అబాహాముకు ఈ రాళళ్ వలన పిలల్లు
పుటిట్ంపగలడు.”
343 దారిన వెళుళ్చు, అతడడిగాడు, “మరియు నీ యొకక్ సవ్ంత బావను
పెండిల్చేసుకొనాన్వని నాతో చెపుత్నాన్వా అని…?” చెపాప్డు, “అది చేయుట నీకు
చటట్బదధ్ము కాదు!” ఓ, సహోదరుడా! య్ హుమ్! అతడు ఆమెకు చెపాప్డు.
ఖచిచ్తంగా.
344 గమనించండి.ఈఆతమ్లుకొంచెముకాలమువేచియుండవలెను.ఆయొకక్
లకష్నలభైనాలుగు…వారుహతసాకుష్య్లుగామరణించవలెను.ఓఅదికాదా,అది
కాదా…అదిబైబిల్గర్ంథముజతచేయుచునన్ది.
345 ఇపుడు నా సమయం అయిపోయింది. మిముమ్లను పెందలకడ
పంపించవలెను. అయితే కొనిన్ చినన్ విషయాలు మీకు చెపప్వలసియునన్ది,
దానికి మీరు నిలబడగలిగితే. [సభ, “ముందుకు సాగిపో!” అని చెపిప్నది.—
సంపా.]వేడిగాయునన్దనినాకుతెలుసు.నాకుచెమటపోసుత్ంది.
346 అయితే వినండి. నేను మీకు చెపప్వలసినది ఒకటియునన్ది. అదెంతో
మేలైనది, అది నా హృదయములో మండుతునన్ది. అది మీరు మరచిపోరని
నేను నిరీకిష్సుత్నాన్ను. శారా. ఆయన సనిన్ధానంలో నేనిది చెపప్నీయండి.
ఆయన కృపను బటిట్, కొంచెం కాలం కితం నా పర్జలు తెలల్ని వసత్ములు
కలిగియుండుటను ఆయన నాకు పెను. అది మీకు జాఞ్పకముందా? [సభ
“ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] జాఞ్పకముందా? కొంచెం కాలం కితం ఆ
కథ మీకుజాఞ్పకముందా? [“ఆమేన్.”] అనుయ్ల పెండిల్కుమారెత్ వారిపుప్డు అకక్డ
ఉనాన్రు.వారందరుతెలల్నివసత్ములుధరించియునాన్రు.
347 నేను మేలొక్నాన్ను. టములో ఉనాన్ను. అది ఒక సంవతస్రము,
ఇంకొంచెముకావచుచ్. ఒక ఉదయవేళ నేనుమేలొక్నాన్ను. నేను లేచాను. నేను
నాభారయ్తో అనాన్ను, “పియా?” ఆమె కదలలేదు. పిలల్లను…లేపవలసియుంది,
బడికి తీసుకువెళళ్వలసి ఉంది. అకక్డే యునన్ పాతసథ్లములో. సరే. నేను—
నేను పడక మీద నుండి లేచి, వంగాను. ఏలాగో తెలుసా; రొచ్ని, కొంచెం
వంగి వెనుక తలగడకు ఆనుకునాన్ను. పాతకాలపు పడక మాకుంది. కనుక ఆ
విధముగావెనుకకుఆనుకునాన్ను.
348 మరియు నేను అనుకునాన్ను, “అబాబ్య్, నీకు యాభై డు. నీవేదైన
దేవునికి చేయాలనుకుంటే, నీవు చేయుట మంచిది, ఎందుకనగా కొంచెం
కాలమైనతరువాతనీవుఇంకావృదుధ్డవుకాబోతునాన్వు.” శారా.
349 మరియు నేను అనుకునాన్ను, “మీకు తెలుసా, అది నిజమే, ఇపుడు.” నేను
తలంచాను, “అబాబ్య్, మీకు తెలుసా. నేను రములో లేను. నేను తవ్రలో
వెళళ్వలసియునన్ది.” నేనుఅనాన్ను, “అది—అదినాతండి జీవించినదానికంటె
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ఒక సంవతస్రం ఎకుక్వ.” శారా? నేను అనుకునాన్ను, “నే తవ్రగా
వెళిళ్పోవలసియునన్ది. నేనుదానిని శాను.నేనికక్డదేవునికిఏమిచేయలేదు,
ఇంకా.” నేను తలంచాను, “నేను ఆయనకు ఒకటి చేయాలనుకుంటాను.” నేను
అనుకునాన్ను, “నేనది చేయదలసేత్ నేను తొందరపడవలసియుంది. నేనేలాగు
అదిచేయవలెనోనాకుతెలియదు,అంతే.”
350 నేను తలంచాను, “మనుషుయ్డా, ఆయన వచుచ్టను చువరకు నేను
జీవిసాత్నని నిరీకిష్సుత్నాన్ను. నేను శరీరములేని ఆతమ్గానో లేక ఒక ఆతమ్గానో
యుండుటకునాకిషట్ములేదు.”
351 శారా,ఆతమ్ను రిచ్ నేనెలల్పుడుభయపడతాను.మరియుఇపుడుమీకు
తెలుసా, ఆ రకమైన…నేనెలల్పుడు తలసాత్ను, ఏలయనగా, నేను సహోదరుడు
నెవిల్ ను కలుసుకొనినటల్యితే అతడు ఒక తెలల్ని మేఘముగా తిరుగుచు
కదలుచుండును. “హలో, సహోదరుడా నెవిల్” అని చెపేత్, అతడు “హలో
సహోదరుడా బెనాహ్ం,” ఇంకొక ఇందియమున అని అతడు చెపేత్; అతడు
మాటాల్డలేడు. అయితే అతడు సహోదరుడు నెవిల్ అని నేనెరుగుదును. ఆ…
నేనెలల్పుడు చేసినటుల్ అతని హసాత్నిన్ నేను సప్రిశ్ంచ కోరాను. ఎందుకనగా
మానవులలో నాకు తెలిసింది అదే. శారా! అది అకక్డ సమాధిలో
కుళిళ్పోయినది. ఔను?
352 నేననుకునాన్ను, “మై, నేనందులో గుండా వెళళ్ డదని అనుకొంటిని.”
ఇపుడు నేను…నేనిపుడు సతయ్ము చెపప్బోతునాన్ను. నేను—నేను
చనిపోవుటకు భయపడేవాడను; నశించిపోతానని కాదు, అయితే నేను ఆతమ్గా
ఉండరాదని నా కోరిక. నేను మనుషుయ్నిగానే యుండాలని కోరుచునాన్ను.
నేను ఎతత్బడు వరకు నిలచియుండాలని కోరుచునాన్ను. నేను ఆ విధముగానే
నిలిచియుండగోరుతాను. నేను ఆతమ్గా యుండి ఆ విధముగా తిరుగు
యుండుటకుకోరుటలేదు.అదితల త్నేనకక్డపండుకొనియునాన్ను.
353 తటాలున, అకక్డొకటి జరిగినది. [సహోదరుడుబెనాహ్ం తన వేలిని ఒకక్సారి
నొకాక్డు—సంపా.]
354 ఇపుడు, మీకు తెలుసు, మీరందరు దరశ్నములను రిచ్ ఎరిగినవారే. ఇది
దరశ్నమైతే, ఆలాటిది మరెనన్డు కలుగలేదు, శారా, నేను చినన్ బాలుడుగా
యునన్పుడునుండిదరశ్నములు చుచునేయునాన్ను.
355 మరియు, అకసామ్తుత్గా ఒకటి జరిగినది. ననున్ నేనుగా విడిచిపెటిట్నటుల్
భావించాను. “ఊహో” నేననుకునాన్ను. మరియు నేను—నేను తలంచాను,
“నేను—నేను ఎపుప్డో చనిపోయాను, శారా, నేను—నేను
వెళిళ్పోవుచునాన్ను.” శారా?
356 మరియు నేనొక సథ్లానికి చేరుకునాన్ను మరియు నేననుకునాన్ను, “నేను
వెనుకకు డాలని అనుకుంటునాన్ను.” నేనికక్డ నిలబడియుండుట ఎంత
వాసత్వమో అకక్డ నేను పడక మీద పరుండియునాన్ను. నా భారయ్ పర్కక్నే
చాచుకొనిపండుకొనియునాన్ను.
357 నేననుకునాన్ను, “సరే, బహుశా అది గుండెపోటు కావచుచ్.” శారా.
నేననుకునాన్ను, “సరే, డు, నేనిపుడే మరణించితిని,” ఆ విధముగా
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చనిపోవుట మంచిది. కాబటిట్, “అది గుండెపోటు, నేను బాధపడనవసరము
లేదు.” నేను శాను, అనుకునాన్ను, “సరే, అది వింతగాయుంది. అకక్డ నేను
పండుకొనియునాన్ను;ఇకక్డనేనునిలబడియునాన్ను,ఇకక్డ.”
358 కాబటిట్ నేనుతిరిగాను.అదిపెదద్—ఒకపెదద్పొలమువలెలేకఒకదానివలె,
నీలి పములో కపప్బడిన పెదద్ పొలము వలెయుంది. మరియు—మరియు
నేననాన్ను“భలే,ఇదంతాఏమిటనినేనుఆశచ్రయ్పడుతునాన్ను?”
359 మరియు అకసామ్తుత్గా, నేను సుత్ండగా, వేలవేలమంది యౌవన
సీత్లు, తెలల్ని వసత్ములు ధరించినవారై వచుచ్చుండిరి. వారు నడుము వరకు
పొడవైన జుటుట్ వేలాడుచునన్ది, చెపుప్లు తొడుకొక్నలేదు, వారు నావైపు
పరుగెతుత్చునాన్రు.నేననుకునాన్ను, “ఇదేంటి?”అని.
360 నేను చు ట్ తిరిగాను, అకక్డ వెనుకకు శాను. నేనకక్డ ఉనాన్ను; ఈ
వైపునకు శాను. అకక్డ వారు వచాచ్రు. నేను నా వేలిని కొరుకుక్నాన్ను.
“నేను—నేను—నేను—నేను ఖచిచ్తంగా నిదర్పోవుట లేదు.” అయితే నేను
సప్రశ్ కలిగియునాన్ను.నేనుఅనాన్ను, “సరే,ఇకక్డయొకటివింతగానునన్ది.”
361 ఈసీత్లంతాపరుగెతుత్కుంటువచాచ్రు. అంతటి అందమైన సీత్లను నేనెనన్డు
డలేదు. నా యొదద్కు పరుగెతుత్కుంటు వారందరు వసుత్నాన్రు. వారు నా

యొదద్కుపరుగెతిత్ వచిచ్…
362 నేనెటుల్ండెదనో తెలుసా, ఒక రకంగా…సీత్ దేవ్షకుడు అని వారు ననున్
పిలుసాత్రు.అయితేనేనుకాదు.ఔను.అయితేనేను—నేనుతలసాత్నుఒకమంచి
సీత్…ఒకఆభరణం. అయితేనేననుకుంటాను,సొలొమోనుచెపిప్నటుల్ చెడుసీత్ “నీ
రకత్ములో నీరు వంటిది.” కాబటిట్ శీలము లేని సీత్లకు లేదా చెడడ్ సీత్లకు నిజంగా
నావలనపర్యోజనములేదు.
363 కనుక ఈ సీత్లందరు వచాచ్రు. వారు చేతులు నా చుటుట్ చుటాట్రు. అది
అసాధారణముగానునన్ది. నేనెందుకు అంగీకరించనని మీరు ఎరుగుదురు.
కాబటిట్ వారు…ఇపుడు, నేను ఈ విధంగా చెపప్వలెనని ఉనాన్ను. నేను—నేను
మిశిత జనం మధయ్ ఉనాన్ను. అయితే వారు, వారు సీత్లు. వారు సీత్లు. వారు
ఒకొక్కక్రు ననున్ హతుత్కునాన్రు, మరియు అనాన్రు, “మా—మా పర్శసత్మైన
సహోదరుడా!” అని అనాన్రు. ఒకరు ననున్ హతుత్కునాన్రు తరువాత ఇంకొకరు
ననున్హతుత్కునాన్రు.
364 అకక్డ నిలబడి సుత్నాన్ను. నేను అనుకునాన్ను, “ఇదంతా ఏమిటి?”
అని. శారా వారకక్డ నిలబడియునాన్రు. నేననుకునాన్ను, “ఏం జరిగింది?”
అని. నేను వెనుకకు తిరిగి శాను. నేను అకక్డే పరుండియుండియునాన్ను.
మరియు ఇకక్డ నేను ఉనాన్ను. ఇకక్డ నిలబడియునాన్ను. నేను తలంచాను,
“ఇపుడువింతగాఉనన్దే.నేను—నేనదిఅరథ్ంచేసుకోలేకునాన్ను.”
365 ఆఅరిచేసీత్లు, “ఓ,మాపర్శసత్సహోదరుడా,”అనిఅంటుహతుత్కుంటునాన్రు.
వారందరుసీత్లేయనినేనుగర్హించాను.
366 ఇపుడు, సహోదరిలారా, నేనిది చెపుత్ండగా ననున్ కష్మించండి.
ఎందుకనగా…అయితే మీ వైదుయ్ని మాట మీరు వినండి; మనకు శుదధ్మైన
మనసుస్లేనియెడలఅలాగైతేమనంకైసత్వులముకాము.నాకులెకక్లేదు…
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367 నేనెలల్పుడు పరిశుభర్ముగానే జీవిసాత్ను. అది దేవునికి తెలుసు. నేను
చినన్ పిలల్వానిగా ఉనన్పుడు నా దేహానిన్ అపవితర్పరచుకోవదద్ని చెపాప్డు.
పొగతాగవదుద్, మదయ్పానము సేవించవదుద్ అని. అది సతయ్ము. దేవుని కృపను
బటిట్ నేనది కాపాడుకునాన్ను. నేను పాపిగా ఉనన్పుడు సీత్లతో నేను తిరగలేదు.
కాబటిట్…
368 అయితే ఏ పురుషుడైనను ఒక సీత్ని తన హసాత్లోల్ కౌగిలించుకొనినయెడల,
అతనుపురుషకణములతోను,ఆమెసీత్ కణములతోనునిరిమ్ంపబడుటవలనసప్రశ్
కలుగును. మీరెవరైనది నాకు లెకక్లేదు. నీవు ఆరోగయ్వంతుడైన వయ్కిత్వైతే సప్రశ్
లేదనిచెపప్వదుద్.
369 అయితే అకక్డ లేదు. ఎందుకనగా ఏలాటి వయ్తాయ్సకరమైన కణములు నీకు
లేవు. నీవు అకక్డ పాపముచేయవు. అకక్డమారుప్ంది. సీత్ల పటల్ సహోదర పేమ
తపప్మరేమీఉండదు.
370 అయినను నేననుకుంటాను—ఒక సీత్ కృప దావ్రా పబడిన యెడల,
చకక్టి పర్వరత్న దావ్రా మరియు ఒక నీతిగల సీత్ గా నడుచుకొనునపుడు ఆమె
యొక—ఆమె యొక ఆదరశ్వంతమైన ఆభరణం మిమీద. నేను—నేను
ఇషట్పడతాను కృపగల దానిని. నేననుకుంటాను, ఒక—ఒక తన సాథ్నానిన్
కాపాడుకొని, వనితగా యుండుటకు పర్యతిన్ంచే సీత్, ఘనతకు చిహన్ముగా
నునన్ది. నేనది నముమ్తునాన్ను. అలాకానటల్యితే, అది కీసుత్, అంతయ్కీసుత్ వలె
యుండును.
371 నేను—నేను, సహజముగానుండు దేనినైనా నేనిషట్పడతాను. ఒక
అందమైన గుఱఱ్ము లేక దేనినైనా, అది నిజమైన అందమైన దానికి చిహన్ముగా
నిలబడుతుంది. లేక ఆలాటిదేదైనా అందమైన పరవ్తము, అందమైన సీత్లు,
అందమైనపురుషులు,దేవుడుచేసినఏదైనఎలల్పుప్డునేనుఅభినందిసాత్ను.
372 మరియు ఇవనిన్యు పరి రణ్ముగా నునన్వి. అయితే, వారి హసాత్లోల్
ననెన్ంతగా కౌగలించుకొనన్పప్టికి మరియు వారు సీత్లు, మీరు అరథ్ం
చేసుకునాన్రా, ఏలాటి పాపము లేదు. పురుష గర్ంథులు సీత్ గర్ంథులు రెండు
తీసివేయబడినవి. [సహోదరుడు బెనాహ్ం ఒకక్సారిగా తన రెండు చేతులు కలిపి
చపప్టుల్ కొటాట్డు—సంపా.] పర్భువుకు ధనయ్వాదములు! వారునా సహోదరీలు,
సం రిత్గా.
373 నేను శాను. మరియు నేను—నేను—నేను నా చేతులు
చుకునాన్ను; అవనిన్ యౌవవ్నంగా యుండుట శాను. మరియు నేను
చుకునాన్ను.నేనుయౌవవ్నసుత్నిగాయునాన్ను డా.మరియునేను…

374 ఒకయౌవవ్నసుత్నిగా,నావెం కలుపోగొటుట్కొనుట; ఒకమంగళి చేశాడు.
కారొబ్లిక్ ఆమల్ము దాని మీద పోశాడు. నేను చినన్వాడిగా నునన్పుడు అవనిన్
తీసివేయబడినవి. అదెలల్పుడు నాకొక విధమైన దానిగాయుంటుంది, అది
నాకు—నాకు—నాకుజలుబుచేసుత్ంది, ఎందుకనగానా కపాలముమెతత్నిది
కనుక, శారా. అచచ్ట నునన్ జుటుట్ యొకక్ కుదుళుళ్ కారోబ్లిక్ ఆమల్ముతో
కాలిపోయినందున,వెం కలుఇకపెరగవు. శారా.
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375 నేను వెళాళ్ను, నా భారయ్…చాలా సంవతస్రాల కితం ధరించుకొనుటకు నా
తల కపుప్కొనుటకు ఒక తలముసుగుతెచిచ్నది. అయితే అది ధరించుకొనుటకు
నేను సిగుగ్పడాడ్ను. ఎందుకనగా ఒక తపుప్డుదానివలె కనిప్ంచినది. ఏ తపుప్డిది
నాకుఅవసరంలేదు.
376 కనుక నేననుకునాన్ను, “సాట్కింగ్ టోపి నేను పెటుట్కుంటాను” అని
అనుకునాన్ను. తరువాతకొంతకాలముఅలాచేశాను.వారేమిచేశారోతెలుసా?
వారు ననున్ “బిషపుప్” అని పిలుచుటకు మొదలు బెటాట్రు. నేను… శారా?
నేనుచెపాప్ను, “అదివెళళ్నియుయ్”అని.
377 కాబటిట్ నేనుఅటువంటితీవర్మైనజలుబుతోబాధపడితిని…అయితేఇపుడు
కిటికీలు తెరచితిరి. ఆ చినన్ గాలి ఆ విధముగా వసుత్నన్ది, అబాబ్య్. నాకు
వసుత్ంది.
378 నేను వైదుయ్ని యొదద్కు వెళిళ్ అడిగాను. అతని అభిపాయమేమని. అతడు
చెపాప్డు, “మంచిది, డు, నీ—నీ రంధాలు తెరువబడినవి. బోధ దావ్రా
నీకు చెమట వసుత్ంది. ఆ గాలి వసుత్ంది. దాని వలన చలి కిమి అకక్డకు
చేరుకుంటుంది. అది నీ గొంతు లోపలకు వెళుళ్ట వలన మరుసటి దినము నీ
గొంతుబొంగురుబోతునన్ది. అదిఅదీ.”
379 మరియు—మరియు కనుక, ఓ, మై, వెం కలునన్ మీరు, అవి
మీకునన్ందుకు మీరెంత కృతజఞ్త కలిగియుండవలెనో మీకు తెలియుట లేదు.
అవునదినిజం. శారా.
380 మంచిది, ఇపుడు, నేను కనుగొనాన్ను. తరువాత, నేను—నేను…
ఈ ఒకానొక దినాలలో నాకు పండుల్ లేకుండాపోయినను, నేను వాటిని
పొందుకోబోతునాన్ను.వాటినిలేకుండఉండగలను.
381 కాబటిట్ ఒక అబాబ్యి అయితే—ఒక అబాబ్యి అయితే…సరే, తాను
ఇషట్పడినటుల్గాతనతలకువెం కలముసుగునుఇకమీదటధరించనవసరము
లేదని, సీత్లైతే తమ తల నిండుగానానా రకములుగాఅలంకరించుకుం వారి
జుటుట్లోకి ఎలుకలు, సుంచులు వెళిళ్ దాగుకునన్టుల్గా వారు చేసుకో డదని
నేనుతలంచను. శారా?అయితే, ఒకవేళ, నీవదిచేసేత్, దేనికొరకుచేసుత్నాన్వో
దానిమీద ఆధారపడుతుంది. శారా? దేనికొరకు చేసుత్నాన్వో దానిమీద
ఆధారపడుతుందిఅది.
382 అయితే, అయినపప్టికి, అకక్డ నిలబడియుండగా,నాతలవెం కలునాకు
మరలా వచిచ్నటుల్గా నేను భావించాను. మై! నేను యౌవవ్నసుత్నిగా ఉనాన్ను.
మరియు వీరందరుయౌవవ్నసుత్లుగా ఉనాన్రు! నేను అనుకునాన్ను, “భలే, ఇది
వింతగాలేదా!ఇకక్డేవారునాన్రు.”వారందరుపరుగులుతీసుత్నాన్రు…
383 మరియు నేను శాను వారు వచుచ్ట, మరియు హోప్ వచుచ్చుండుట
శాను. ఆమె కనిపించినది…ఆమె ఇరవై—రెండులో చనిపోయినది. ఆమె

ఎంత అందంగా ఉందో అంత అందంగా ఉనన్ది. మీలో అనేకులకు ఆమె
గురుత్ండియుంటుంది. ఆ పెదద్ నలల్టి కళుళ్. ఆమెజరమ్నీ దేశసుత్రాలు. ఆమెనలల్టి
వెం కలు ఆమె వెనుక వేలాడుచునన్వి. నేననకునాన్ను, “ఆమె ఇకక్డకు వచిచ్,
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‘బిల్’ అని పిలచునని నాకు తెలియును. ఆమె ఇకక్డకు వచిచ్నపుడు, ‘బిల్’ అని
పిలచుననినేనెరుగుదును.”
384 నేనుగమనిసుత్నాన్ను.ఈసీత్లు పర్తియొకక్రువచిచ్ ననున్హతుత్కుం , “ఓ,
పర్శసత్ సహోదరుడా, నినున్ చినందుకు మేమెంతో ఆనందంగా ఉనాన్ము!”
అని చెపుత్నాన్రు. నేను అనుకునాన్ను…పర్తి ఒకక్రు ఒక విధంగా దుసుత్లు
ధరించియునాన్రు. అయితేవారివెం కలువయ్తాయ్సంగాఉనన్వి. తెలుసా. ఎరర్ని
వెం కలు, నలల్ని వెం కలు, సొగసైన వెం కలు కలిగియునాన్రు. మరియు
వారువచుచ్చునాన్రు,అయితేవారంతాయౌవనసుత్లు.
385 మరియుఆమెనాయొదద్కువచిచ్, నేననుకునాన్ను, “ఏమిచెపప్బోవుచునన్దో
దాద్ంఅనుకునాన్ను.”

386 ఆమె నావైపు చింది, ఆమె అనన్ది, “ఓ, మా పర్శసత్ సహోదరుడా!” అని.
ఆమెననున్హతుత్కునన్ది.ఆమెవెళిళ్పోయినది.కొందరుసీత్లువచాచ్రు,తరువాత
ననున్హతుత్కునాన్రు.
387 నేనొక శబాద్నిన్ వినాన్ను.ఈ వైపు శాను. ఇకక్డ ఒకయువకుల గుంపు
పురుషులు, అందరు ఇరవై సంవతస్రాల వయసుస్ గలవారు వచుచ్చునాన్రు.
వారు నలల్ని వెం కలు, అందమైన వెం కలు కలిగియునాన్రు. వారంతా
తెలల్ని వసాత్లు ధరించియునాన్రు, కాళళ్కు చెపుప్లు లేవు. వారంతా నా దగగ్రకు
పరుగెతుత్కొని వచిచ్, ననున్ కౌగలించుకుం “పర్శసత్ సహోదరుడా” యని
అరుసుత్నాన్రు!
388 నేను తలంచాను. నేను వెనుకకు తిరిగాను. నేనకక్డ ఇంకా పండుకునే
యునాన్ను.నేననుకునాన్ను, “భలే,ఇదివింతగాఉనన్దే.”
389 అటుతరువాత వెంటనే ఒక సవ్రము నాతోమాటాల్డసాగెను. సవ్రానిన్ నేను
డలేదు. అది చెపిప్నది, “నీవు సమ రచ్బడితివి, నీవు—నీవు నీ పర్జల

యొదద్కు సమ రచ్బడితివి.” తరువాతఒకమనిషి ననున్ పైకెతిత్ఈ విధంగాఒక
పెదద్దానిమీదననున్ రుచ్ండబెటాట్డు.

నేనడిగాను, “ఎందుకలాగుచేశావు?”అని.
చెపాప్డు, “ మిమీదనీవొకనాయకుడివి.”
మరియునేనడిగాను, “సరే,నేను—నేనిదిఅరథ్ంచేసుకొనుటలేదు.”

390 ఆ సవ్రము నాతో మాటాల్డుచునన్ది. సవ్రానిన్ నేను డలేకునాన్ను. అది
నాకుపైగాఉనన్దినాతోమాటలాడుచు.
391 నేను అడిగాను, “సరే, నేను దాటివసేత్, నేను యేసుని డాలని ఉంది.”
నేను అనాన్ను, “నేను…ఆయన…ఆయన నా జీవము. నేను ఆయనను
డగోరుచునాన్ను.”
కనుక ఆయనచెపాప్డు, “ఇపుడునీవుఆయనను డలేవు. ఆయనఇంకా

ఎతుత్లోఉనాన్డు.”
392 డండి. అది బలిపీఠము కిందనునన్ది. ఇంకా ఎకక్డికైతే మనుషులు
వెళాత్రో ఆరవ సాథ్నము. శారా, ఏడవది కాదు, దేవుడు ఉండునది, ఏడవ
పరిమాణము.ఆరవది!
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393 వారందరు—వారందరు అకక్డునాన్రు. వారు అటువైపు వెళుళ్చునాన్రు
నేననాన్ను…అకక్డమిలియనల్మందియునన్టుల్ కనిపించినది.వారినెనన్డునేను
డలేదు. నేనకక్డ రుచ్నన్పుడుఈసీత్లు పురుషులుఇంకా పరుగులుతీ త్

ననున్ కౌగలించుకుం “సహోదరుడా” అని ననున్ పిలుసుత్నాన్రు. నేనకక్డ
రుచ్నాన్ను.

394 అటుతరువాత ఆ సవ్రము చెపిప్నది, “యాకోబు తన జనుల యొదద్కు
సమ రచ్బడినటుల్నీవునీజనులయొదద్సమ రచ్బడాడ్వు.”

నేనుఅడిగాను, “వీరంతానాజనులా?వీరంతాబెనాహ్ంలా?”
ఆయన చెపాప్డు, “కాదు. వారు నీ దావ్రా మారుప్ చెంది కీసుత్ యొదద్కు

వచిచ్నవారు.”
395 నేనుచు ట్ శాను. అకక్డ ఒక నిజమైనఅందమైనసీత్ పరుగెతిత్నది. ఆమె
ఆ విధంగానే కనిపించినది. ఆమెనాచుటుట్ చేయిచుటిట్, ఆమె అనన్ది, “నా పర్శసత్
సహోదరుడా!”ఆమెనావైపు చినది.
396 నేను అనుకునాన్ను. “మై! ఆమె దేవ తవలె కనిపించినది.” ఆమె
దాటిపోయింది.

ఆసవ్రముచెపిప్నది, “ఆమెనునీవుగురిత్ంచావా?”అని.
నేనుచెపాప్ను, “లేదు,నేనుగురిత్ంచలేదు.”

397 అనాన్డు, “ఆమె తొంభై సంవతస్రములు దాటిపోయిన తరువాత నీవు
ఆమెను కీసుత్ నొదద్కు నడిపించావు” అని చెపాప్డు. “నినున్ తిరిగి ఆమె అంతగా
ఎందుకుతలసుత్నాన్రోతెలియునా?”అనిఅడిగాడు.

నేనడిగాను, “ఆఅందమగుబాలికతొంభైనిండినసీత్యా?”
398 “ఆఁ.”అనాన్డు, “ఆమెఇకఎనన్డుమారదు.”అనాన్డు, “ఆకారణంచేతఆమె
‘పర్శసత్ సహోదరుడా’అనిచెపుత్ంది.”
399 నేననుకునాన్ను, “ఓ,మై! దీనిని రిచ్ భయపడుచునాన్నా?ఎందుకని, వీరు
నిజంగా వాసత్వము.” వారు—వారు ఎకక్డకు వెళుళ్ట లేదు. అకక్డయుండుట
దావ్రావారుఅలసిపోలేదు.

మరియునేనుఅడిగాను, “సరే,నేనెందుకుయేసును డ డదు?”
400 అనాన్డు, “సరే, ఆయన—ఆయన ఒక దినమున వసాత్డు. మొదట నీ
యొదద్కు వసాత్డు, అపుడునీవుతీరుప్తీరచ్బడతావు.” అనాన్డు, “నీవు నడిపించిన
మారుప్చెందినవారువీరు.”
401 మరియు నేనడిగాను, “నేను నాయకుడిగా ఉనన్ందున…ఆయన నాకు
తీరుప్తీరుచ్నా?”

“ఔను,” అనిఅనాన్డు.
402 మరియునేనడిగాను, “పర్తినాయకుడుఆవిధంగాతీరుప్తీరచ్బడవలెనా?”

“ఔను,” అనిఅనాన్డు.
నేనడిగాను, “పౌలుసంగతిఏంటి?”అని.
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ఆయనచెపాప్డు, “అతనియొకక్వాటితోఅతడుతీరుప్తీరచ్బడును.”

403 “సరే,” నేనడిగాను, “అతనియొకక్ గుంపులోపలకు వెళేత్ నాయొకక్ జనులు
డా, ’ఎందుకనగానే అదేవాకయ్మునుఖచిచ్తంగాపర్కటించాను.” అదిఅది.

నేనుచెపాప్ను, “ఎకక్డఅతడుయేసు’నామములోబాపిత్సమ్మిచెచ్నో,నేనుచేశాను.
నేనుబోధించాను…”
404 మిలియనల్ మంది ఒకక్సారిగా అరిచారు, “దానిపై మేము విశాంతి
పొందుచునాన్ము”అని!
405 మరియు నేను అనుకునాన్ను, “మై! ఇది నేను ఇకక్డకు రాకమునుపు
ముందుతెలిసినటల్యితే, పర్జలనుఇకక్డకువచుచ్నటుల్ చేసేవాడను.వారుదీనిని
పోగొటుట్కో డదు.ఎందుకనగా,ఇకక్డ డండి!”మరిఅటుతరువాత…
406 మరియు ఆయన చెపాప్డు, “ఇపుడు, ఒక దినాన ఆయన వచుచ్ను.
తరువాత…ఇకక్డ మనము తినము తాగము లేక నిదించము. మనమంతా
ఒకక్టే.”
407 భలే, అది పరి రణ్ము కాదు; పరి రణ్మునకు దాటినది. అది
మహోనన్తమైనదికాదు; అదిమహోనన్తమైనదానినిదాటినది. ఏ పేరు లేదు…
నీవుతలంచలేవు…దానిని రిచ్ చెపుప్టకుభాషానిఘంటువులోమాటలులేవు.
నీవుఇపుడేవచిచ్యునాన్వు.అంతే.
408 నేననుకునాన్ను, “సరే, ఇది పరి రణ్ముగానునన్ది. తరువాత మనమేమి
చేయబోవుచునాన్ము?”
409 చెపాప్డు, “అటుతరువాత, యేసు వచిచ్నపుడు, మనము…ఆయన నినున్
నాయ్య తీరుప్ తీరుచ్ను, లేక నీ పరిచరయ్ను తీరుప్ తీరుచ్ను. అటుతరువాత
మనము వెనుకకు మి మీదికి వెళిళ్ మన శరీరములు తీసుకుంటాము.” సరే,
నేను—నేనపుడుదానిని రిచ్ ఆలోచన చేయలేదు. అది ఖచిచ్తంగా లేఖనము.
చెపప్బడెను, “తరువాత మనము మి మీదికి తిరిగి వెళిళ్, మన శరీరములను
తీసుకుంటాము, అపుప్డు మనము తింటాము. మనము ఇకక్డ భుజించము,
మనము నిదర్పోము.” చెపెప్ను, “మనము అకక్డ తింటాము. అయితే మనము
మికితిరిగివెళాత్ము.”

410 నేను అనుకునాన్ను, “మై, ఇది అదుభ్తముకాదా! ఓ, మై! నేనుదానిని రిచ్
భయపడాడ్ను. ఇకక్డకు రావటానికి చనిపోవుటకు నేనెందుకు భయపడాలి?
మంచిది, ఇది పరి రణ్ము, ఎంతో పరి రణ్ము, ఎంతో పరి రణ్ము. ఓ, ఇది
అదుభ్తము!”
411 డండి, మనము బలిపీఠము కింద ఉనాన్ము. శారా? అది అదే.
డండి.రాకడకుఎదురు సుత్బలిపీఠముకిందఉనాన్ము. శారా,ఆయన

వెళిళ్ ళిలోనిదించుచునన్శరీరములనులేపును.మనలనుమరలాలేపును.
412 యేసు పరదైసులో నుండి వచుచ్నపుడు అబాహామును, ఇసాస్కును
వారందరిని పైకి తీసుకొని వచాచ్డు. వారు మొదటి పునరుతాథ్నము కొరకు
వేచియుండిరని మీరెరుగుదురు. వారు నగరములో పర్వేశించి అనేకులకు
అగుపడిరి.
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413 అది సం రిత్గా లేఖనమునకు సంబంధించినది. అది దరశ్నము లేక
మరేదైననుసం రిత్గాలేఖనమునకుసంబంధించినది.
414 మరియునేననాన్ను, “సరే,ఇదిఅదుభ్తముకాదా!”తరువాతనేననుకునాన్ను
“అదిఅదుభ్తముగా…?”
415 ఏదో గుఱఱ్ం వలె సకిలించుట నేను వినాన్ను. మరియు నేను శాను.
నేను సావ్రీ చేయు నా యొకక్ జీను గుఱఱ్ము, చినన్ పిన్స్, దానిన్ రిచ్ నేను
ఎకుక్వగా ఆలోచించేవాడను. ఇదిగో అది నా పర్కక్న నిలబడియునన్ది. తన
తల నా భుజముపైన పెటిట్ ననున్ ఆనుకొనియునన్ది. నేను దానికి పంచదారను
పెటుట్నపుడు, మీకు తెలుసా, అది…నేను దాని చుటుట్ చేయి పెటేట్వాడను. నేను
చెపాప్ను, “పిన్స్, నీవికక్డయుంటావనినాకుతెలుసు.”

ఏదో నా చేతిని నాకినటుల్గా భావించాను. అకక్డ నాయొకక్ న్ కుకక్
ఉనన్ది.
416 అపుడు—ఇకక్డునన్ మిసట్ర్ షార్ట్ దానికి విషం పెటాట్డు. అందుకై నేను
మిసట్ర్ షార్ట్ ను చంపుతానని పర్మాణము చేశాను. నేను సుమారు పదహారు
సంవతస్రాల వయసుక్డను. అతడు కుకక్కు విషం పెటిట్ చంపాడు. నేనతనిని
కాలిచ్ చంపుటకై రైఫిల్ తో వెళుత్ండగా, మా నానన్ ననున్ పోలీస్ సేట్షన్ లోనే
పటుట్కునాన్డు. “నేనతనిని చంపుతాను” అని అనాన్ను. నేననాన్ను, “సరే…” నేను
కుకక్ల సమాధితోటకువెళాళ్ను.మరియునేనతనితోచెపాప్ను, నేననాన్ను, “ఫిడ్జ్,
నీవు నాకు సహచరుని వలె యుంటివి. నీవు నాకు బటట్లు వేసి పాఠశాలకు
పంపావు. నీవు పెదద్దానివైనపుడు నినున్ జాగర్తత్ తీసుకునాన్ను. ఇపుడు వారు
నినున్చంపారు.”నేననాన్ను, “ఫిడ్జ్, నీకువాగాద్నంచేసుత్నాన్ను.అతడుబర్తుకడు.”
నేను చెపాప్ను, “నేను నీకు వాగాద్నం చేసుత్నాన్ను, అతడు బర్తుకడు. ఎపుడైనా
వీధిలోనడచివెళుత్నన్పుడు,అతనికెదురుగావెళిళ్, శారా.”మరియునేననాన్ను
“నీకొరకుఅతనిన్ పటేట్సాత్ను.”
417 అయితే జరిగినదేంటో తెలుసా? నేనతనిని కీసుత్నొదద్కు నడిపించి
అతనికి యేసు’ నామములో బాపిత్సమ్మిచాచ్ను. అతని మరణములో అతనిన్
పాతిపెటాట్ను. ఔనండి. ఆ తరువాత సుమారు రెండు సంవతస్రములకు అతనిన్
మారుప్ చెందించాను. తరువాత విషయాలు మారుప్ శాను. నేను అతనిన్
దేవ్షించుటకుబదులుఅతనిన్పేమించాను.
418 కాబటిట్ తరువాత, అయినపప్టికి, అయితేఫిడ్జ్ అకక్డ నిలబడియుంది, చేయి
నాకు .నేను శాను.
419 నేను ఏడవ్లేకపోయాను. ఎవవ్రు ఏడవ్లేదు. అదంతా ఆనందమే. నీవు
విచారంగా ఉండవు, ఎందుకనగా అదంతా ఆనందమే. నీవు చనిపోవు,
ఎందుకనగా అదంతా జీవమే. శారా? శారా? ముసలివారు కారు,
ఎందుకనగా అదంతా యౌవవ్నమే. అదే…అది పరి రణ్ము. నేననుకునాన్ను,
“ఓ, ఇది ఆశచ్రయ్ము కాదా!” లకష్ల కొలది…ఓ, మై! నేను ఖచిచ్తంగా ఇంటిలో
నునాన్ను. శారా.
420 మరియు—మరియువెంటనేనేనొకసవ్రానిన్ వినాన్ను. అదిపెదద్గా కేకవేసి
చెపిప్నది, “నీవు పేమించిన వారంద …” నీ పరిచరయ్కు బహుమానము.
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నాకెలాటి బహుమానము అవసరము లేదు. ఆయన చెపాప్డు, “నీవు
పేమించినవారందరిని, మరియు నినున్ పేమించిన వారందరిని దేవుడు
నీకనుగర్హించాడు.”

నేనుచెపాప్ను, “పర్భువుకుసోత్తర్ం”అని!
421 నేను వింతగా అను తి పొందితిని. నేననుకునాన్ను, “విషయమేంటి?
నేను వింతగా భావించాను.” నేను వెనుతిరిగి శాను. పడకపైన, నా శరీరము
కదులుతునన్ది.నేననాన్ను, “ఓ,నేనువెనుకకువెళళ్నవసరములేదు.నిశచ్యంగా.
ననున్ వెళళ్నీయవదుద్.”
422 అయితే, సువారత్ పర్కటించబడవలసియునన్ది. ఒకక్ కష్ణంలో ఆ విధంగా
తిరిగిపడకమీదయునాన్ను. శారా.
423 సుమారు రెండు నెలలు డా కాలేదు, అంతకు ముందు, మీరు
వినియుంటారు, చదివియుంటారు—బిజినెస్ మెన్స్ వాయిస్ లో. అది
పర్పంచమంతావెళిళ్ంది. ఇకక్డునన్ సహోదరుడునారమ్న్,ఈరాతిఇకక్డొకచోట
ఉంటాడనినేననుకుంటాను. అతడుదానిన్ తరుజ్మాచేసిపతికలోల్ పంపాడు. అది
అనిన్సథ్లాలకువెళిళ్నది.సేవకులు(దానిన్ రిచ్)వాశారు,అనేకులుచెపాప్రు…
424 ఇకక్డ ఒకటి, వాటిలో ఈ ఒకక్దానిని చెపాత్ను. బహుశా వారిలో
వందలమంది ఉనాన్రు. ఈ యొకక్టి ఇలా చెపాప్డు, “సహోదరుడా బెనాహ్ం,
బిజినెస్మెన్స్వాయిస్లోమీయొకక్దరశ్నము…”
425 బిజినెస్ మెన్ వారితో అతడు యుండనపప్టికి నేను టోమి నికెల్స్ ను
అభినందిసుత్నాన్ను. ఎందుకో నాకు తెలియదు. చకక్గా దానిని అకక్డ పెటాట్డు,
నేను చెపిప్నది, అకక్డ నేరుగా ఆయొకక్ తితవ్ము వారి పతికలో, అతడనాన్డు,
“అకక్డ…పౌలు యేసు’ నామములో బాపిత్సమ్మిచిచ్, అదే చేయమని పర్జలకు
ఆజాఞ్పించాడు, నేను అదే చేశాను.” శారా, అది ఉనన్టుల్గానే అది దానిని
ఉంచియునాన్డు. శారా? కనుక నేను—నేను—నేనపుడు అనుకునాన్ను.
“మై!”
426 ఈసేవకుడువాసిచెపాప్డు, “సహోదరుడాబెనాహ్ం,నీదరశ్నము…”
427 అది దరశ్నముగా యుండవచుచ్ను. అనాన్డు…ఇపుడు, “కొనిపోబడుట”
అని చెపప్దలచుకోలేదు. పౌలు అయితే…నేను మొదటి ఆకాశమునకు
కొనిపోబడి దానిని చిన యెడల డవ ఆకాశమునకు కొనిపోబడిన
పౌలు సంగతి ఏంటి? అదేంటి? అతడు చెపాప్డు అందును రిచ్ చివరకు
మాటాల్డలేననాన్డు, శారా, అతడుకొనిపోబడినటల్యితే, అదికొనిపోబడుట
యైతే,నాకుతెలియదు.నేనుచెపప్లేనునేనుమీకుచెపప్లేను.
428 అయితే ఈ సేవకుడైతే అనాన్డు, “సహోదరుడా బెనాహ్ం, నీ దరశ్నము
చాలాలేఖనములకు అను లంగా ధవ్నిసుత్ంది మరియుఅకక్డునన్ గుఱఱ్మును
రిచ్ నీవు మాటాల్డిన విధము డా సరియే.” అనాన్డు, “ఒక గుఱఱ్ం

పరలోకములోనా?” అని అనాన్డు…ఇపుడు డండి, ఆ మతసంబంధమైన
జాఞ్నముగలమనిషిమనసుస్? డండి? అతడనాన్డు, “పరలోకముమానవుల
కొరకునిరిమ్ంపబడినది,గుఱాఱ్లకొరకుకాదు.”
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429 మంచిది, నేను రుచ్నాన్ను. బిలీల్, ఇకక్డ నాయొకక్ కుమారుడు, డు
నాలుగునెలలకితముఉతత్రానిన్పాతచరిచ్ఆఫీసులోపెటాట్డు.
430 నేను చెపాప్ను, “నా పర్శసత్ సహోదరుడా, నీయొకక్ జాఞ్నమునకు మరియు
లేఖనము నీవు ఎరిగినంత వరకు నేను ఆశచ్రయ్పడాడ్ను. నేను పరలోకములో
ఉనాన్నని చెపప్లేదు. పరదైసులాంటి ఒక సథ్లమని నేను చెపాప్ను. ఎందుకంటే
కీసుత్ ఇంకా పైన ఉనాన్డు. సుత్నాన్రా. అయితే,” నేను చెపాప్ను, “అది
నినున్ సంతృపిత్ కలిగిసేత్ పర్కటన 19 ని నీవు తిపుప్. పరలోకముయొకక్ (ఆకాశ
మహాకాశముల నుండి) పరలోకము నుండి యేసు బయటకు వచుచ్నపుడు,
ఆయన తెలల్ని గుఱఱ్ం మీద సావ్రీ చేయును, పరిశుదుధ్లందరు గుఱఱ్ముల మీద
ఆయనతోఉంటారు.”నిజం. ఖచిచ్తం.ఔను.తపప్క.
431 మరియు, పైన అదే సథ్లములో, పకిష్రాజును పోలిన ఒకటియుండెను,
ఎదుద్ వలె కనిపి త్ ఒకటియుండెను. మరియు…సరే, మై వచిచ్ ఏలీయాను
తీసుకొని వెళిళ్న గుఱఱ్ములు ఎకక్డ నుండి వచిచ్నవి. శారా.మానవ మనసుస్
పటుట్కొనుటకుఒకదానినికోరుతుంది.ఔనదినిజం.
432 ఇపుడు గమనించు. దైవభకిత్ గల ఈ పర్శసత్ సహోదరుని రిచ్ నేనిపుప్డే
ఆలోచన చేసుత్నాన్ను. యోహానును రిచ్…ముగించక ముందు దానిని
పర్వేశపెటట్డం ఒక మంచి సథ్లమని నేను తలంచాను, శారా. యోహాను
అకక్డ చినటల్యితే, మరియు అతని సహోదరులను చినటల్యితే
డండి, అతని సహోదరులు కొంచెము శర్మపడుట శాడు. తరువాత

పర్భువైన దేవుడు నా యొకక్ సహోదరులను, మరియు పర్భువు యొకక్
రాకడకు ఎదురు చుచునన్ పరిశుదుధ్లను చుటకు నాకు అనుమతిచెచ్ను.
గమనించండి, అరప్ణ బలిపీఠముకిందవారులేరు;నావారులేరు. అయితేవీరు,
వారుహతసాకుష్లు. డండి?హతసాకుష్లబలిపీఠముకిందనావారులేరు.
433 ఇపుడు,మీరుచాలాజాగర్తత్గాఆలకించాలనికోరుతునాన్ను.మరియునేను
ముగిసుత్నాన్ను, ఇక పది నిముషాలలో, పది గంటలకు, నేను దానిని కొదిద్గా
వదిలివేసేత్, రేపుదానినిముగిదాద్ం.
434 డండి. వారు, వారు నావారు…పర్భువు నాకు పించిన వారు,
పెండిల్కుమారెత్, ఆమె హతసాకుష్లుగా మరణించినవారి లెకక్లో లేదు. లేదు.
హతసాకుష్ల యొకక్ బలిపీఠము కిందలేదు; అయితే వారు తెలల్ని వసత్ములు
పొందుకునాన్రు. జీవముగల వాకయ్ముయొకక్ కృపా కష్మాపణ అంగీకరించుట
వలన.కీసుత్వారికితెలల్నివసత్ముఇచాచ్డు.నేనుతలంచుటలేదు…
435 లేక, నేను తలసుత్నాన్ను, ఈ అయిదవ ముదర్ విపప్బడుట వలన నేను
నమిమ్నటుల్ అది మనకొరకు తెరువబడింది. దానిని నేను మంచి మనసాస్కిష్తో
దేవునియెదుటనిరమ్ళమైనపర్తయ్కష్తతోచేశాను.అదిచేయుటకనిపర్యతిన్ంచుట
కాదు. ఎందుకనగా నేనెలల్పుడు సంసాథ్పకమునకు వయ్తిరేకిని. నేను వాటికి
చెందినవాడనుకాను.అయితేఅదినాకుతెరవబడినదిఇపుడు.
436 మరొక విషయము నేను ఆలోచించాను. ఈ దినాన ఈ అయిదవ ముదర్
విపప్బడుట దావ్రా ఇకక్డేనునన్ మరియొక సిదాధ్ంతము కర్మపరచబడుతుంది.
నేను మాటాల్డియుండవచుచ్. ఆతమ్ నిదించుట. ఇపుడు నేననుకుంటాను. అది,
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ఆతమ్ నిదించుట నమిమ్నవారు ఇకక్డునాన్రు. ఆతమ్ నిదించుటయనునది తపప్ని,
ఇదిదానినిని పిసుత్ంది.వారునిదించుటలేదు.వారుసజీవులుగాయునాన్రు.
వారి శరీరములు నిదించుచునన్వి. అయితే, ఆతమ్, సమాధిలో లేదు. వారు దేవుని
సనిన్ధిలోబలిపీఠముకిందయునాన్రు.
437 ఇకక్డే నేను ఒక పర్శసత్ సహోదరునితో, ఉపదేశకునితో విభేదిసుత్ంది.
కొందరు అతని యొకక్ పర్జలు ఇకక్డ రుచ్ండుట నాకు తెలుసు, నేను
గమనించాను. అతడు గొపప్ బోధకుడని నేను గురెత్రిగియునాన్ను. అతడొక
డాకట్ర్, మరియు డాకట్ర్ ఆఫ్ డివినిటి మరియు పి.హెచ్. యల్. యల్.డి
మరియు అతడు నిజంగా ఒక మంచి వయ్కిత్ డా. ఈ సమయానికి అతడు
వెళిళ్పోయాడనుకుంటాను. అయితే అతడు మంచి మనిషి, మంచి రచయిత.
అతడు సహోదరుడు ఉరియా సిమ్త్, దానియేలు మరియు పర్తయ్కష్తల యొకక్
గర్ంథకరత్. అతని బోధలను అనుసరించు వారైన మీరు, డండి, నేను…నేను
ఇదిగరవ్ంగాచెపాప్లనుకొనుటలేదు,అయితేనేను… డండి?
438 అయితేసహోదరుడుసిమ్త్ఆతమ్లునిదించుటనుబలపరచుచునాన్డు. “ఆతమ్
నిదర్ ను రిచ్ అతడకక్డ తెలియజేశాడు. పరలోకములో అరప్ణ బలిపీఠము
లేదు. పలుకబడినఒకేయొకబలిపీఠము,” అతడునముమ్చునన్టుల్ పరలోకములో
నునన్ది, “ పమువేయుబలిపీఠము.” అయితేమీకైతే పియమైనవారలారా…
నా సహోదరునితో విభేదించుట కాదు…నేను ఆవలివైపున కలుసుకుంటానని
నిరీకిష్సుత్నాన్ను. శారా.ఆగొపప్బోధకునితోవిభేదించుటకాదు.
439 అయితే,అదిదానినిఏలాగునిరాకరిసుత్ందిమీకుకొంచెము పిసుత్నాన్ను.
ఔను. అది తపప్ని ని పించినది. ఈ చివరి దినములో ఈ ముదర్ విపప్బడుట
దావ్రాఆతమ్ నిదించుచునన్దనునదితపప్నిని పించుచునన్ది. శారా?వారు
జీవించుచునాన్రు.వారుచనిపోలేదు.ఔనా?గమనించు.
440 ఇది ఇపుడు గమనించండి. పరలోకములో బలి అరిప్ంచు బలపీఠము
లేనియెడల పాపమునకు పాయశిచ్తత్ముగా చెలిల్ంపబడిన గొఱెఱ్పిలల్
ఎకక్డయునన్ది? రకత్ము కారుచ్చునన్ వధింపబడిన ఆ గొఱెఱ్పిలల్ ఉండుటకు ఒక
సథ్లముతపప్కఅకక్డయుండవలెను…అది.
441 ఇపుడు పముసువాసన,వారుచేయుచునన్దహనబలియొకక్సువాసన.
“అది పరిశుదుధ్ల యొకక్ పారథ్నలని” బైబిల్ చెపుత్ంది. బలిపీఠము పైన అరప్ణ
యుండనటల్యితే,పారథ్నలుఅంగీకరించబడవు. అరప్ణలుఅరిప్ంచుబలిపీఠము
పైనరకత్ముండుటవలనపారథ్నలుదేవునియొదద్కుపోవుచునన్వి.
442 సహోదరుడు సిమ్త్ తపుప్. ఔను. అతనితో అంగీకరించుట లేదు. అతని
యొకక్ గొపప్ పనికొరకు గౌరవాలు చెలిల్ త్ సహోదర పేమతో నాకు నేను
విశదపరచుకుంటునాన్ను.అతడుతపుప్.
443 దానిని అయిదవ ముదర్ తెరచెను, శారా, శారా, మీరు
దానిని పటుట్కుంటే చాలా విషయాలునన్వి. శారా? నా పర్శన్ల కొరకు
ఎదురు సుత్నాన్ను. డండినేను…మంచిది.
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444 ఇపుడుమందసముఎకక్డునన్ది;ఈసువాసనగలపారథ్నలుసీవ్కరించుటకు
వధింపబడిన, గాయపడిన, రకత్ము కారుచునన్ పాయశిచ్తత్మైన రకత్ముతోనునన్
గొఱెఱ్పిలల్ ఎకక్డయునన్ది?
445 గమనించండి. బైబిల్ చెపుత్ంది, “మన నివాస సథ్లమైన మి మీద ఈ
గుడారము శిథిలమైపోయినను, మనకొరకు యొకటి వేచియునన్ది.” ఆ
పరిశుదుధ్లనుఅకక్డేనేను చినది.ఔనా?
446 గమనించు, ఒక బిడడ్ యౌవవ్న సీత్ల యెదుట విశదపరచు ఈ బహిరంగ
సంభాషణకై సహోదరీలు మరలా ననున్ కష్మించండి. అయితే డు,
ఒక తలిల్ గరభ్ము దాలిచ్నపుడు ఆ చినన్ కండరాలు కొటుట్కుంటవి, మీకు
అరథ్మైందా, అది పర్కృతి సంబంధమైన శరీరము. పర్కృతి ఈ సహజ శరీరమును
పొందించినటుల్…

447 చినన్ బిడడ్లు జనిమ్ంచకమునుపునీభారయ్ను ఎపుడైనాగమనించావా?ఆమె
ఎలల్పుడు ఎంతోసాధువుగా,మాధురయ్ముగానుండును. ఆమె జీవితమంతటిలో
ఆమె లేనటల్యితే, అపుప్డామె ఉంటుంది. తలిల్ భకిత్గాను, దయగల భావాలు
కలిగియునన్టుల్గాయుంటుంది, గమనించావా?
448 నీవు గమనించు. అకక్డొక పాపి ఒక తలిల్ని అనగా గరిభ్ని సీత్ని హేళన
చేసిన, అది భయంకరమే, అని నేననుకుంటాను. అది జీవము లోకములోకి
వచుచ్చునన్ది.
449 అయితే నీవు గమనించావా, ఆ తలిల్ చు ట్ ఒకమాధురయ్మైన అను తిని
కలిగియుండును. ఏంటది? అది జనిమ్ంచగనే ఆ చినన్ శరీరములోకి వచుచ్టకు
వేచియుండు చినన్ ఆతీమ్య జీవము ఆతీమ్య శరీరము. అది కేవలం జనమ్.
అయితే అది జనిమ్ంచినపుడు, అది జనమ్. ఆతీమ్య శరీరము పర్కృతి శరీరముతో
కలసియుంటుంది.
450 మరియు, అటుతరువాత మనము దేవునికి జనిమ్ంచిన వారమని బైబిల్
బోధిసుత్ంది. మనము పరిశుదాధ్తమ్కు జనిమ్ంచిన వారము, మనలో కీసుత్
ఉనాన్డు, ఒక దేవుని కుమారుడు మనలో పొందుకుంటునాన్డు. ఈ
సంబంధమైన శరీరముశిథిలమైపోయినపుడు,ఈఆతమ్ సంబంధమైన శరీరము

భాగముల నుండి వచుచ్ను. “ఈ యొకక్ సంబంధమైన గుడారము
లిపోతే మరియొక శరీరము దానిన్ సీవ్కరించును.” ఈ మరత్ శరీరము

అమరత్ మును ధరించుకొనును. ఈ సంబంధమైనది పరలోక సంబంధమైన
దానిని ధరించును. ఇది, నా అరథ్మేదో గర్హించారా? పర్కృతి సంబంధమైన
శరీరముంది, అది పాపయుకత్మైనది; అయితే, అందులోనే మరియొక శరీరము
నిరిమ్ంచబడుతుంది.మనముఅందులోకివెళాత్ము.
451 నేనుమీయొకక్సంఘకాపరిగామరియుసహోదరునిగాదీనినిచెపప్గలను.
అందుకై నేనెంతో దేవునికి కృతజుఞ్డను. నేను ఆ పర్జలను చాను, ఆ
శరీరముతో,నాచేతులతోతాకాను.ఔనదివాసత్వము.గమనించు.
452 గమనించు.మోషేను, ఏలీయాను డండి.మోషేచనిపోయినతరువాత,
ఏలీయాపరలోకమునకుకొనిపోబడెను,ఇకక్డ పాంతరకొండపైనసిలువకు
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ముందు తన జాఞ్నేందియములతో పలికి, విని, అరథ్ం చేసుకొని యేసుతో
మాటాల్డెను.ఇపుడు,ఏలాటిశరీరానిన్అతడుకలిగియుండెను?
453 స యేలును డు,చనిపోయిరెండుసంవతస్రాలైనతరువాత.ఏనోద్రు
మాంతికురాలు దావ్రా ఆ రాతి మరలా అతను గుహలోనికి పిలువబడాడ్డు
మరియు సౌలుతో మా లు భాషతో మాటాల్డాడు; సౌలు వినాన్డు, తిరిగి
మాటాల్డాడు. జరుగబోవు విషయాలు ఎరిగియునాన్డు. ఇంకా అతని ఆతమ్
మారలేదు.అతడుపర్వకత్యైయుండెను.
454 ఏలీయా ఆతమ్ మనుషుయ్ని మీదికి వచిచ్నపుడు అది అతనిని ఏలీయా
వలె నడిపించును. అతడు అరణయ్మునకు వెళుళ్ను. అతడు అరణయ్మును
పేమించును. నీతి లేని సీత్లను దేవ్షించును. అతడు సంసాథ్పక సంఘములకు
విరోధి. అతడు ఎవరితోను రాజీపడడు. అది…అది అతని యొకక్ ఆతమ్గా
ఉండును.అదిఉండు,పర్తిసారివచిచ్నపుడు, శారా.

మోషేఆలాటివయ్కిత్గానేయుంటాడు.
ఇపుడుమనముపర్కటన22:8లోఅటిట్దానినేకనుగొంటునాన్ము.

455 ఇపుడు, అది నిరణ్యించుటకు, ఎవరైతే…ఆ ఆతమ్లు (ఇపుడు దీనిని
గమనించు) బలిపీఠము కిందనునన్ ఆ ఆతమ్లు, కీసుత్ యొకక్ మరణమునకు
మరియుసంఘముఎతత్బడుటకుమధయ్నునన్కాలములో;ఐక్మాన్వంటివారిచే
చంపబడి గర్ంథములో వారి యొకక్ పేరుల్ గల నిజమైన దులే బలిపీఠము
కింద కనబడు ఆతమ్లని ఈ ముదర్ విపప్బడుట దావ్రా మనమెరిగితిమి. మీరు
గమనిసేత్, నా సహోదరుడా, లేఖన పర్కారము,వారుమాటాల్డగలరు, అరవగలరు,
మాటాల్డగలరు, వినగలరు మరియు ఐదు అనిన్ ఇందియాలు కలిగియునాన్రు.
సప్రశ్ లేనివారై సమాధిలో లేరు. వారు రిత్గా మేలొక్ని యునాన్రు. వారు
సంభాషించగలరు,మాటాల్డగలరు, వినగలరు ఏదైనా. ఔనా? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపిప్నది.—సంపా.]…ఓ,మాకుసహాయముచేయుము.
456 రెండునిముషాలు.ఆమేన్.నేనుఅరథ్గంటసేపుఉంచినందుకుకష్మించండి.
లేదండి. నేను కాదు, అది నేను చెపప్ డదు. శారా, ఔనా, ఔనది నిజం.
శారా.

457 అయితే, గమనించండి, ఇకక్డ నామకారథ్మైనంత వరకు. మరియు ఈ
ఉదయం తెలల్వారకముందే, పర్భువైనయేసుకీసుత్ దావ్రా నాకివవ్బడిన పర్తయ్కష్త
పర్కారము అయిదవ ముదర్ విపప్బడెను మిగతా నాలుగుతో జతయగునటుల్.
ఆయన కృపను బటిట్ ఆయన నాకది ఇచాచ్డు, ఆయన కృప మీకు, నాకు
ఉనన్ది. అందుకొరకై ఆయనకు ధనయ్వాదాలు చెలిల్సుత్నాన్ము. మరియు ఆయన
సహాయానిన్ బటిట్, నేను జీవించినంత వరకు నేను జీవించగోరుచునాన్ను. అనిన్
అయిపోయిన తరువాత మహిమలో మీతో ఆయనను కలుసుకొను వరకు
అదే చేయమని ఇతరులకు బోధిసాత్ను. ఇందుకొరకై నేనాయనను పేమిసాత్ను,
మరియుఅందుకొరకునాకుతెలిసిందిఅదే.
458 మరియునానిండుహృదయముతోనేనునిజంగానముమ్తునాన్ను. ఒకటవ,
రెండవ, డవ,నాలుగవ,అయిదవముదర్యొకక్బయలాప్టునిజపర్తయ్కష్తలు,
ఇపుడుమనకుతెరవబడినవి.
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నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను, నేను ఆయనను
పేమించుచునాన్ను
ఎందుకనగామొదటఆయనననున్పేమించెను

[సహోదరుడుబెనాహ్ంనెమమ్దిగాఒకరితోమాటాల్డుచునాన్డు—సంపా]
కలవ్రి చెటుట్పైన.

[సహోదరుడు బెనాహ్ం తనలోతాను లుగ్ పాడుకొనుచునాన్డు నేను
ఆయననుపేమించుచునాన్ను—సంపా.]
459 ఇపుడు, నెమమ్దిగా, భయభకుత్లతో దేవుని యెదుట! ఈ ముదర్ మనకు
తెరవబడుటను మనము చుచుండగా దేవుడు ఆయన సవ్ంత పియమైన
బిడడ్లను తీసుకొని వారిని గుడిడ్వారినిగా చేసి వారిని పంపెను, ఎందుకనగా
ఆయన సవ్ంత నీతి—నీతి పాపమునకు తీరుప్ తీరచ్వలెనని కోరెను. అది
ఆలోచించు. ఆయన నీతి, మరియు ఆయనయొకక్ పరిశుదధ్త నీతిని కోరెను.
జరిమానాలేనిచటట్ముచటట్ముకాదు.మరియుఆయనసవ్ంత చటట్ములు,తానే
ఆయనతృణీకరించిఇంకాదేవుడుగాఉండడు.
460 ఆ కారణం చేత, దేవుడు మానవుడు కావలసివచెచ్ను. ఆయన ఒక
పర్తాయ్మాన్యమును తీసుకొనలేదు. ఒక కుమారుడు…ఆయనకొక మా లు
కుమారుడు లేక ఏదైన కాదు. దేవుడు రెండుగానుండెను, యేసు రెండు,
కుమారుడు మరియు దేవుడు, అదొకక్టే ఆయన నాయ్యము తీరుచ్ మారగ్ము.
దేవుడు, తానే జరిమానాను భరించెను. ఒక వయ్కిత్ మీదను, మరొకరి మీదను
వేయుట నాయ్యము కాదు. కాబటిట్ యేసు అను వయ్కిత్, దేవుడు, శరీరమందు
పర్తయ్కష్మై,ఇమామ్నుయేలుగాపిలువబడెను.
461 మరియు అది చేయుటకు, ఒక పెండిల్కుమారెత్ను తీసుకొనుటకు, నశించు
అనుయ్ల గుంపును రకిష్ంచుటకు తన సవ్ంత బిడడ్లను గుడిడ్వారిగా చేయవలసి
వచెచ్ను. అటుతరువాతనిరాకరించినందుకు,అందుకుశరీరరీతిగాశికిష్ంచవలసి
వచెచ్ను. అయితేఆయనకృపవారికి వసత్ములుధరింపజేసెను. అయితే, జీవము,
ఏమిజరిగినదో డండి.
462 మరియు మనకు తరుణము దొరుకుట కొరకు, ఆయనది చేసిన యెడల
పేమతో ఇచిచ్న ఆ అవకాశానిన్ ఎటుల్ తృణీకరించగలం? ఈ రాతి ఈ
భవనంలో ఈ వయ్కిత్, యౌవవ్నుడు గాని, వృదుధ్డు గాని అటిట్ తరుణమును ఈ
సమయము వరకు నిరాకరించిన యెడల మీరు ఈ రాతి ఆ అవకాశమును
సదివ్నియోగపరచుకొనుటకు ఇషట్పడుచునాన్రా. మీరు దేవుని కొరకు
హతసాకుష్లుగా యుండనవసరము లేదు, మీకు ఒకవేళ అటువంటి కోరిక
యుండవచుచ్ను. అయితే తెలల్ని వసత్ము నీకు సిదధ్పరచబడియునన్ది. దేవుడు
నీ హృదయమును ఇపుడు తటిట్న యెడల ఎందుకు అది అంగీకరించ డదు!
[సహోదరుడుబెనాహ్ంవేదికను డుసారుల్తటాట్డు—సంపా.]

ఇపుడుమరలామనముతలలువంచుకుందాం.
463 ఆలాటిదిఆశించేఆవయ్కిత్, లేకవయ్కుత్లుఇకక్డయుండినటల్యితే,ఏమరుత్ డు
శర్మను బాధలను పడి మీ కొరకు రకత్ము చిందించిన ఆ దేవునిపై నునన్
మీ విశావ్సమును బటిట్ కోరినను, లేక దానిని అంగీకరించ దలచియునాన్రా.
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ఆ విధముగా ఏ మరుత్ డు శర్మ పడలేదు. చివరకు ఆయన సవ్ంత దుఃఖము
ఆయన సవ్ంత రకత్ము నుండి ఆయన నీటిని వేరుచేసెను. ఆయన కలవ్రికి
వెళళ్కముందు ఆయన శరీరము నుండి రకత్పు బిందువులు వచుచ్చుండెను.
అటువంటి దుఃఖముతో పగిలిన హృదయముతో ఆయన చేయవలసి వచెచ్ను.
అయితే, నిరాకరించవచుచ్ను డా. అయితే నీ కొరకు నా కొరకు మనః
రవ్కంగాఅదిచేశాడు.అటిట్కొలవలేనిపేమనుతృణీకరించగలవా?

464 ఈముదర్లు విపప్బడుట దావ్రా, మీరేమి చేసినది మరియుదేవుడుమీకేమి
చేసినది ఇపుడు మీరు శారు. మీ యొకక్ జీవితానిన్ దేవునికి సమరిప్ంచ
సంసిదధ్ంగా ఉనాన్వా, మరియు ఇపుడు మీరునన్ అంతయ్కీసుత్ చేతులలో నుండి
ఆయన మిముమ్లను లాగినటల్యితే? నీ చేయి ఆయన వైపు ఎతుత్ట దావ్రా,
“దేవా దీని దావ్రా నేను చెపుప్చునాన్ను, అని చె త్ ఆయన మీకిచుచ్ దానిని
అంగీకరిసాత్వా.నేనుకృపాఈవినినేనుఅంగీకరించుచునాన్ను.”
465 “మరియు, సహోదరుడా, బెనాహ్ం, నేనునీపారథ్నలుఅపేకిష్సుత్నాన్ను,దానికి
నేనెలల్పుడువిశావ్సపా డుగాయుంటాను.”
466 నీ చేయిపైకెతుత్, నేనుపారిథ్సాత్ను. దేవుడు నినున్ దీవించును. దేవుడు నినున్
దీవించును. వదుద్—ఆ అరథ్ం నీవు గర్హించు వరకు అది చేయవదుద్. మరియు
నీవుఎకక్డ రుచ్నాన్వో,దానినిఅకక్డేఅంగీకరించు.కారణం,జఞ్పిత్ంచుకో,అది
చేయమనిఒకటి నీకుచెపప్కుండ నీ చేయిఎతిత్యుండలేవు. అది చేసినది ఎవరో
కాదు, దేవుడే.
467 కాబటిట్, ఇపుడు లేఖనములు ఏలాగు పరి రణ్ముగా తెరువబడియునన్వో
శారు! కాలములనిన్టిలో, గత కొదిద్ సంవతస్రములుగా ఇరవై లేక

ముపప్యి సంవతస్రాలలో ఏమి జరుగుచునన్దో మీరు శారు. బహు
విశదంగా రుజువుయగుట మీరు శారు. ఏమి జరిగినదో మరియు ఏమి
జరగనైయునన్దో ఖచిచ్తంగా మీరు శారు. తరువాత కీసుత్ కారయ్ము నందు
విశావ్సముంచు దానిని ఆధారము చేసుకొని, ఇపుడెకక్డ మీరు రుచ్నాన్రో,
అకక్డే మీ చేతులెతిత్ చెపప్ండి, “ఈ నిముషము మొదలుకొని అది నాకు
సిథ్రపడినది.కీసుత్నునారకష్కునిగానేనుసీవ్కరిసుత్నాన్ను.నామిగతాజీవితమంతా
నేను ఆయన కొరకు జీవిసాత్ను. ననున్ పరిశుదాధ్తమ్ నింపునటుల్ దేవుని
అపేకిష్సుత్నాన్ను.” యేసుకీసుత్ నామములో నీవు బాపిత్సమ్ము తీసుకొనకపోతే
నీళళ్కుంటనీకైవేచియునన్ది.

మనముపారిథ్ంచుకుందాము.
468 పర్భువైన దేవా, పర్జల మధయ్ కొంత గొపప్ సంఖయ్గల హసాత్లు పైకెతత్బడినవి.
అనేక సంవతస్రముల కితము మా కొరకు పాయశిచ్తత్ము చేసిన అదే
పర్భువైన యేసువు నీవని నేను నిశచ్యత కలిగియునాన్ను. మరియు ముదర్లు
బయలుపరచబడుట దావ్రా మరియు ఇకక్డ గత కొదిద్ సంవతస్రముల నుండి
గంభీరమైన కారయ్ములు జరుగుట దావ్రా ఆ కరుణా తలుపు యబడుటకు
సిదధ్ముగానునన్దనియుమరియునీపర్జలనువిమోచించుటకునీయాతర్కునీవు
సంసిదధ్ంగాయునాన్వనియునా నిండు హృదయముతో నేను నముమ్తునాన్ను.
నోవహుదినములలోవలె తలుపుతెరచియునన్పుడే ఇంకా గదిలోచోటునన్పుడే
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ఈపర్శసత్మైనఆతమ్లుఒకానొకరోజుశిథిలమైపోవుఈగుడారమనుశరీరములో
జీవించుచు, ఒకానొకరోజుశిథిలమైపోవుఆతమ్లు,వారి చేతులనెతిత్నమరుత్ లు,
తెరచియునన్ ఈ ముదింపబడిన పుసత్కము అది మా కొరకు తెరువబడెను. ఈ
రాతి,పర్భువా,వారికియేసుకీసుత్యొకక్నీతియగువసత్మునుఅనుగర్హించుము,
దానితోవారిఆతమ్నుకపుప్ము.తదావ్రావారుసమీపములోనునన్ఆదినముననీ
యెదుటకీసుత్ రకత్ముదావ్రాపరి రుణ్లుగానిలబడనిముమ్.
469 పర్భువైన దేవా,యేసుకీసుత్ నామములోవారుబాపిత్సమ్ముపొందనటల్యితే!
అందును రిచ్ నీవు నాకిచిచ్న పర్తయ్కష్తను బటిట్. పరిశుదాధ్తమ్ పొందుకొనుట
కొరకు, అపొసత్లుల కారయ్ములు 19లో యోహాను చేత బాపిత్సమ్ము తీసుకునన్
వారిని తిరిగి యేసుకీసుత్ నామములో బాపిత్సమ్ము పొందమని పౌలు పర్జలకు
ఆజాఞ్పించాడు. పర్భువా, నీవు వారిని సతయ్మును రిచ్ ఒపిప్ంచమని మరియు
వారునీకువిధేయులగుదురుగాకనినేనడుగుచునాన్ను.
470 అటుతరువాత వారు అంగీకరించిన విధేయతకు గాను మరియు వారి
ఒపుప్కోలును రిచ్న విధేయతకు గాను నీటి యొదద్కు నడిపించుము.
తిరిగి వచుచ్నపుడు, మిగతావారి జీవితంలో పరిచరయ్ బలము కొరకు వారిని
పరిశుదాధ్తమ్తో నీవు నింపుదువు గాక. అరప్ణ చేయబడిన దేవుని గొఱెఱ్పిలల్యైన,
యేసుకీసుత్నామములోవారినినీకుఅపప్జెపుప్చునాన్ను.ఆమేన్.ఆమేన్.

నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను, నేను ఆయనను
పేమించుచునాన్ను
ఎందుకనగాఆయనేమొదటననున్పేమించెను
కలవ్రి చెటుట్పైన
నారకష్ణనుకొనెను.

471 ఇపుడు, చేతులెతిత్న మీరు. ఆతమ్ యొకక్ ఆజఞ్కు విధేయులు కండి.
పశాచ్తాత్పుత్డైనపాపికొరకుఅదివాకయ్ముయొకక్నియమావళినిపాటిసుత్ంది.పర్తీ
కియలోదానినివెంబడించుడి.పరలోకమందునన్దేవుడుఆయనయందునన్మీ
సిథ్రతకొరకుబహుమతినిచుచ్ను.పర్భువుమిముమ్నుదీవించును.
472 మీరు వచిచ్నటుల్గానే రేపు రాతికి మీ పెనిస్లుల్, కాగితాలు తెచుచ్కోండి.
పర్భువు చితత్మైతే అదే సమయానికి, ఖచిచ్తంగా ఏడు—ముపప్యికి ఇకక్డ
యుండుటకు ఎదురు దాద్ం. మరియు…నాకై పారిథ్ంచండి, నాకు దేవుడు
ఆరవముదర్ను విపిప్, రేపు ఆయననాకిచిచ్నటుల్గానే, నేనుమీకు అది ఇచుచ్టకు
శకిత్ కలిగియుండునటుల్. అపప్టి వరకు, మనము తిరిగి పాడుదాము. పాటల
దావ్రానే కాదు, అయితే మన సాథ్నములో చనిపోయి, మనలను విమోచించిన
ఆయన కొరకు సుత్తులు చెలిల్ంచెదము. నేను ఆయనను పేమిసుత్నాన్ను.
“నేను…”

ఇకక్డఇపుడుమీకాపరి.
…ఆయనను పేమించుచునాన్ను, నేను ఆయనను
పేమించుచునాన్ను.
ఎందుకనగాఆయనమొదటననున్పేమించెను. 
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