ఏడవ ముదర్
 సహోదరుడా, ధనయ్వాదాలు మీకు. మనము నిలబడియుండగనే,
పారిథ్ంచుకుందాము.
సరావ్ధికారియైన దేవా, జీవమునకు కరాత్, మరియు శేషఠ్మైనవి అనిన్యు
ఆతీమ్య వరములను ఇచుచ్ పర్ధాతా, నీ సనిన్ధానములో నుండు ఈ
అదుభ్తమైన, అమోఘమైన సహవాస సమయమునకై మేమెంతగానో కృతజఞ్తలు
చెలిల్ంచుచునాన్ము, పర్భువా, మా యొకక్ జీవితములలో మేమెనన్డు మరువలేని
ఒక గొపప్ కారయ్ముగా ఈ సమయమునన్ది, మేము ఎంతసేపు ఇకక్డ ఉండవలసి
వచిచ్నను పరవాలేదు. మరియు మేము పారిథ్సుత్నాన్ము, ఈ ముగింపు రాతిలో…
ఆ పండుగ ముగింపు దినమున యేసు వారి మధయ్ నిలచి బిగగ్రగా ఈలాగు
అనెను “ఎవడైనను దపిప్గొనిన యెడల అతనిని నా యొదద్కు రానిముమ్!” అను
లేఖనము మేము గమనిసుత్నాన్ము. మరియు, పరలోకపు తండీ, మరలా అది ఈ
రాతి పునరావృతము కావలయునని నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను, ఆయన కొరకు
సేవ చేయుటకు, దగగ్రగా నడచుటకు మముమ్లను పిలచు ఆ పర్భువు యొకక్
సవ్రమును మేము వినునటుల్ చేయుము. ఈ ముదర్లు తెరువబడుట దావ్రా,
కడవరి దినమున మాటాల్డుట దావ్రా, ఆయన సవ్రానిన్ ముందుగానే మేము
వినియునాన్మని భావిసుత్నాన్ము, కాలము సమీపంగా నునన్దని భావిసుత్నాన్ము.
తండీ, యేసుకీసుత్ నామములో ఆయన మహిమకై అడుగుచుండగా ఈ
ఆశీరావ్దాలు అనుగర్హించుము. ఆమేన్.
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రోచ్ండి.
నేను దీనిని కలుపుటకు ఇషట్పడుచునాన్ను, నా జీవితములో నేను జరిగించిన
పరిచరయ్లనిన్టి కంటెను ఈ వారము అతి మహిమ గలదిగానునన్ది. నేను ఏమి
కలిగియునాన్నో…గొపప్ అదుభ్తాలు జరుగుట నేను
శాను, ముందుగా,
మరియు సవ్సథ్త కారాయ్లు, అయితే ఇది దానికి మించినది. ఇకక్డుండుట నా
జీవితములో ఒక ఘనమైన, ఉనన్త శిఖరము. ఈ వయ్తాయ్సకరమైన దృషిట్తో ఈ
చినన్ టాబరిన్కల్ను చుట; అది మాతర్మే కాదు లోపల డా ఒక విభినన్మైన
పమును ఇది కలిగియునన్ది!
3

మరియు, ఇపుప్డు, ననున్ తీసుకొని వెళుళ్టకు బిలీల్ ఆలసయ్ంగా వచాచ్డు.
మరొక గుంపు బాపిత్సమ్ము పొందారని అతడు చెపాప్డు. వందమందికి పైగా
పర్జలు యేసుకీసుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందారని అతడు నాతో చెపాప్డు.
కాబటిట్, మనము—మనము కృతజుఞ్లం. దేవుడు మిముమ్లను దీవించును!
4

మరియు, ఇపుప్డు, మీకు సంఘము లేనటల్యితే, మీరు వచిచ్ మాతో
సహవాసము చేయుటకు, మిముమ్లను ఇకక్డకు ఆహావ్నిసుత్నాన్ము. ఆలయము
తెరవబడియునన్దని జఞ్పిత్ంచుకోండి. మేము ఏ సంఘశాఖ కాదు, అదెనన్డు
సంఘశాఖ కాదని నేను నముమ్
నిరీకిష్సుత్నాన్ను. ఎకక్డైతే పురుషులు, సీత్లు
5
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మరియు బాలురు, బాలికలు దేవుని బలల్ చుటుట్ చేరి, దేవుని వాకయ్ము కొరకు
సహవాసము చేయుట మరియు మనకు అనిన్ కారయ్ములు సమమే.
6
ఇపుప్డు, మనకు అదుభ్తకరమైన సంఘకాపరి ఉనాన్డు, ఒక నిజమైన
దైవజనుడు, అందుకై నేనెంతగానో కృతజుఞ్డను. మీరు జఞ్పిత్ంచుకుంటే,
ఒక దరశ్నము, ఒక సంవతస్రం కితం, ఒక సథ్లములో ఆహారము
నిలవ్చేయబడియుండెను. అది ఖచిచ్తంగా నిజం. మరియు మనము…
7
అనిన్ వయసుక్ల వారికి తగినంత సథ్లము ఆదివారపు బడికొరకు ఇపుప్డు
మనకు ఉనన్ది. ఈ తరుణము కొరకు మనమెంతో కృతజుఞ్లము. కొంచెము
కాలము కితము ఒకరు అనాన్రు, ఆదివారపు బడి తరగతులు యునన్టల్యితే వారి
యొకక్ పిలల్లను వారు పంపుతారని. ఇపుప్డు ఆ అను లత యునన్ది. కాబటిట్
మీకు సంఘము లేనటల్యితే మీరు వచిచ్ మాతో యుండవచుచ్.
8
మీరు వెళుళ్టకు మంచి సంఘముండి సువారత్ పర్కటించుచునన్ యెడల
ఎందుకని, అది ఎచట యునన్గాని మావంటి మరియొక గుంపుగా అదియునన్ది.
అయితే మీకు సంఘమనునది లేనటల్యితే, మీరు…
9
మరియు, అనేకులు దీనిని వారి యొకక్ సంఘముగా చేసుకొనుటకు
దేశములోని ఇతర పాంతముల నుండి ఇకక్డకు వచాచ్రని నేను అరథ్ం
చేసుకునాన్ను. మరియు మేము మిముమ్లను పర్భువు యొకక్ వాకయ్ము నొదద్కు
నిజంగా ఆహావ్నిసుత్నాన్ము. మరియు నాకు జాఞ్పకమునన్ది, నేననుకుంటునాన్ను
నేను విడిచిపోయినపుడు నేను చెపాప్ను—అదేదనగా నాకు సంబంధించినంత
వరకు ఆరాధనలనిన్యు ఇకక్డ ఆలయములోనే జరుగుతవి.
10 భవిషయ్త్లో పర్భువు నా కొరకు ఏమి నిరణ్యించెనో నాకు తెలియదు.
నేను ఏదో
ఢ నమమ్కములను లేక మరేదో దానిని కాదు గాని నేను
ఆయన హసత్మును మాతర్మే నముమ్చునాన్ను. నేను ఆయనకు ఎకక్డ శేషఠ్మైన
పరిచరయ్ చేయగలనో ఆయన నడిపింపునకు దినదినము ఆయన కొరకు
ఎదురు చుచునాన్ను. మరియు ఆయన నా పనిని ముగించినపుడు, తరువాత
ఆయన ననున్ సమాధానంతో గృహానికి చేరుచ్కొనునని నేను నముమ్చునాన్ను.
11 మరియు, ఇపుప్డు, మందిర సంబంధమైన పర్జల సహకారమును బటిట్
నేనెంతో కృతజుఞ్డనై యుంటునాన్ను. ఈ మందిరము చుటుట్పర్కక్లనునన్
గృహములు గలవారు, ఎవరినో ఒకరిని ఈ వారము తమతోపాటు ఉంచుకొని
ఆతిధయ్మిచుచ్చునాన్రని బిలీల్ నాకు చెపాప్డు. ఎకక్డ వెళుళ్టకు సథ్లములేని
పర్జలను తమ గృహాలు, తమ సథ్లాలు తెరచి తమతో చేరుచ్కునాన్రు. అవి నిజమైన
కైసత్వ కియలుగానునన్వి. మరియు కొనిన్ గృహములలోనైతే వారి గృహముల పర్తి
లను తెరచి ఎంతమంది వీలైతే అంతమందిని చేరుచ్కొనాన్రు.
12 ఎందుకనగా, ఇది బహు కఠినమైన సమయము. ఒక విధమైన కారయ్కర్మం
కొనసాగుతుంది, ఆటల పర్పంచము, ఒక విధమైన బాసెక్ట్బాల్ లేక మరొకటి
మరియు—మరియు రిజరేవ్షన్లు అయిపోయినవి. ఇంకా పెదద్ గుంపు…
13 నేననుకుంటాను, ఇకక్డ ఈ చినన్ ఆలయ పర్తినిధులుగా, సుమారు ఇరవైఎనిమిది లేక ముపప్యి రాషట్ముల నుండి మరియు రెండు విదేశముల నుండి
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జనులు ఇచచ్టకు పర్తినిధులుగా ఈ చినన్ ఉజీజ్వమునకు వచిచ్యునాన్రని
అనుకుంటునాన్ను. కాబటిట్, అది సథ్లానిన్ ఆకర్మించినది. ఎరిగి…
14 ఈరోజు కొదిద్మందిని నేనడుగుచునాన్ను. నేనడిగాను, “
టములో
జఫర్సన్విల్ పర్జలు ఎకుక్వమంది లేరని నేననుకుంటునాన్ను” అని.
15 ఒకరు మాటాల్డు
, అనాన్డు, “మేము లోపలకు రాలేకపోయాము.”
జరిగింది అదే. కారణం అదే. కొందరు పోలీసులు
టమునకు
రావలెననుకునాన్రు, అయితే చెపాప్రు, చె త్ అనాన్రు, అయితే వారు వచుచ్ లోపల
సథ్లమంతా నిండిపోవుట వలన వారు లోపలకు రాలేకపోయారని చెపాప్రు.
కాబటిట్ వారు మరలా వచెచ్దమనుకొనాన్రు, వారు రాలేదు. కనుక ఇపుప్డు పర్జలు
ఇతర సథ్లముల నుండి వచుచ్చునాన్రు కాబటిట్ మనము చాలా కృతజుఞ్లము.
16 ఇపుప్డు నాకు తెలియదు. తరువాతది దీని వెంటయుంటుంది, ఏడు
రలు
అను మరియొక వరత్మానము. అయితే ముదర్లోల్ సమసత్మును ఇమిడియునన్వి.
సంఘకాలాలు వచిచ్నవి, వాటిని మొదట ఉంచాము, అవి అతి పాముఖయ్మైనవి,
అయితే…ఇపుప్డు, సంఘము ఎకక్డకు వెళుళ్చునన్ది, అదెటుల్ ముగుసుత్ందో
ముదర్లు
పుతునన్వి. ఇపుప్డు మనము కలిగియునన్ ఈ కారయ్ములు
చుటకు అనుగర్హించిన పరలోకపు తండి నిశచ్యముగా మనయెడల ఎంతో
కృప కలిగియునాన్డని నేను తలసుత్నాన్ను.
17 నేనిది చెపుత్నాన్ను, చాలా సంవతస్రాల కితం నేను బోధించిన పాత
నోటుస్లోని గురిత్ంపులను నేను
చినపుడు, నేనిపుడే లోపలకు వ త్, నేనేమి
తలంచానో అది సరియని చెపాప్ను. అది కారాయ్నికి విభినన్ము. మరియు ఇపుప్డు,
ఆ నాలుగు ముదర్లను నేను సుమారు ఇరవై నిముషములలో ముగించితిని.
పర్కటన యొకక్ నాలుగు గుఱఱ్ములు సావ్రీ చేయువారిని, నేను వాటనిన్టిని
ఒకక్టిగా కలిపి చెపాప్ను. చెపాప్ను, “ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ము బయలువెళిళ్నది,” నేను
చెపాప్ను, “బహుశా అది ఆ—ఆ—ఆ ఆరంభకాలము. మరియు తదుపరి
గుఱఱ్ము కరువులో బయలువెళెళ్ను,” ఆ విధంగా. అయితే, మై, వాకయ్ము నిజముగా
విపప్బడినపుడు దానికది వందలమైళళ్ రముగా ఉండెను.
18 కాబటిట్ కనిపెటిట్ మరియు వేచియుండుట మనకు యుకత్మైయునన్ది.
మరియు బహుశా ఇపుప్డు దానిని చేయవలసిన సమయముగా ఇది
యుండవచుచ్ను. చెపప్బడిన అనేక విషయములు ఇతరులకు అంగీకారములు
కాకపోవచుచ్ను. అయితే నేను నముమ్తునాన్ను, ఆ గొపప్ ముగింపు సమయము
వచుచ్నపప్టికి మరియు మనము పర్భువును కలసికొనునపుప్డు, అది నిజమని
మీరు తెలుసుకుంటారు. అవునండి. అది—అది—ఆ విధముగా జరుగును.
19 ఇపుప్డు, పటట్ణమునకు వెలుపల నుండి, చుటుట్పర్కక్ల ఇతర సథ్లముల
నుండి వచిచ్నవారు, అనేక రాషట్ముల నుండి దేశముల నుండియు మీరు
సెలవులు తీసుకొని ఎంతో
రం పర్యాణము చేసి ఇకక్డకు వచిచ్న మీ
యొకక్ విధేయతను నేను అభినందిసుత్నాన్ను. మరియు కొందరికి ఉండుటకు
డా సథ్లము లేదు. నేను—నాకు తెలుసు, ’ఎందుకనగా, మీలో కొందరు
ఉండుటకు నేను సథ్లములను మీకు సిదధ్పరచుటలో సహాయపడినందువలన
దానిని నేనెరుగుదును. తినటానికి డా డబుబ్లు లేకపోయినను…ఏలాగైనా
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వచిచ్, దానిని రిచ్ జాగర్తత్ తీసుకొనుటకు ఏదైనా జరుగునని కనిపెటుట్చునాన్రు.
మరియు దానిమీద అంత గొపప్ విశావ్సముంచారు, వారికి ఆహారము
లేకపోయినపప్టికి లేక నివాసానికి సథ్లము లేనపప్టికి ఈ విషయములు
వినవలెనని, జరుగుచునన్ కారయ్ములు
డవలెనని వచాచ్రు. అది నిజంగానే
మహతత్రమైనదని మీకు తెలుసు. పర్తియొకక్రు టికి రు పాళుళ్ విశావ్సము
కలిగియుండిరి!
అకక్డ వెనుకనునన్ నా యొకక్ బావమరిదిని నేను కలుసుకునాన్ను…అతడు
ఆలయమునకు ఇటుక వేశాడు. మరియు నేను అతని యొకక్ పనిని ఏ విధముగా
మెచుచ్కునాన్నో అతనికి చెపుత్నాన్ను. నేను ఇటుక మేసీత్ని కాను లేక అందును
రిచ్ నాకేమియు తెలియదు. అయితే ఒక చదరపు
ల అనగా ఏమిటనియు
మరియు అది సరిగాగ్ అమరిచ్నదో లేదో యని చెపప్గలను.
20

అతడు చెపాప్డు, “నేను నీకు చెపాత్ను.” అతడు చెపాప్డు, “వారందరు కలసి
పనిచేసుత్నన్పుడు, నీవెనన్డు డని విధముగా పర్జలలో అంతటి సమైఖయ్త కలిగి
పనిచేయుచునాన్రు.”
21

సహోదరుడు ఉడ్స్, సహోదరుడు రాబరస్న్, మరియు అందరు వారి
సాథ్నానిన్ వారు నిరవ్రిత్ంచారు. మరియు సహోదరుడు, ఆలయములో మైక్
సిసట్మ్ను చకక్గా ఏరాప్టు చేశాడు. వారు అనాన్రు, “సమసత్మును సరిగాగ్
చేయబడియునన్ది” అని. వారికి ఒకటి అవసరమైతే, అది చేయటానికి ఒకరు
అకక్డ నిలబడియునాన్రు. కాబటిట్…సమసత్ పర్ణాళికలో దేవుడునాన్డు. ఇందుకై
మేము చాలా కృతజుఞ్లము.
22

ఆలయములో అనేకమైనమంది గొపప్ విరాళాలు ఇచిచ్న వారునాన్రు,
సహోదరుడు డౌ మరియు సహోదరి డౌ ఇకక్డ
రుచ్ండియునాన్రు,
ఇందుకొరకు ఘనంగా విరాళములు ఇచిచ్నవారు చాలామంది ఉనాన్రు. ఈ
సమయానికి, ఏ కొంచెమైన తకుక్వలేదని మరియు అదంతా చెలిల్ంచారనియు
నేను అనుకుంటునాన్ను. అందుకొరకై మనము ఎంతో కృతజుఞ్లము.
23

జఞ్పిత్ంచుకోండి, అది మీ సంఘము, ఎందుకనగా నీవు కీసుత్ దాసుడవు.
మరియు అందుకొరకు అది కటట్బడినది, సేవకులను చేయుటకు తెరవబడిన
దావ్రముగా, ముందుగానే ఎవరైతే కీసుత్ సేవకులు యునాన్రో అటిట్వారి కొరకు,
వారు లోపలకు వచిచ్ యేసుకీసుత్ నందు సహవాసము చేసి ఆనందించుట కొరకు.
మరియు పర్తియొకక్రు ఆహావ్నితులు కావలెనని మీరు తెలుసుకోవాలని మేము
మిముమ్లను కోరుచునాన్ము.
24

మరియు కొనిన్సారుల్ నేను అభిషేకము కింద నునన్పుడు సంసాథ్పకములపై
విరుచుకుపడుదును. నేను ఆ విధముగా చెపుప్నపుడు మీ యొకక్ సంఘకాపరికి,
లేక సంఘములోనునన్ ఏ సహోదరి సహోదరునికి విరోధముగా చెపుప్టయను
భావము కాదు. ఎందుకనగా పర్తి సంసథ్లో దేవుడు తన పర్జలను కలిగియునాన్డు.
అయితే సంసాథ్పకమును ఆయన అంగీకరించడు; సంసాథ్పకములోనునన్
వయ్కుత్లను ఆయన అంగీకరిసాత్డు. మరియు అది…సంసాథ్పకములను
అంగీకరించడు.
25
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కాబటిట్, పర్జలు సంసాథ్పకములను చుటుట్ముటుట్కునన్పుడు, సంఘము
చెపేప్ది తపప్ మరేమి డలేరు, శారా. అది వారిని ఇతరులతో సహవాసము
చేయనీయదు. దేవుడు సంతోషించని ఒక పదధ్తి అది. మరియు దేవుడు ఏనాడు
నిరణ్యించని లోక కారయ్మది.
26

కనుక, ఇపుప్డు, పర్తేయ్కించి ఏ వయ్కిత్యని నా భావము కాదు. కథోలిక్,
దులు, ఎవరైనను లేక—లేక మెథడిసుట్, బాపిట్సుట్, పెసిబ్టేరియన్ ఏ
సంసాథ్పకమైనను, ఏ సంసాథ్పకము లేదు, ఏ సంసథ్కు చెందనివారు, దేవునికి
అనిన్చోటల్లో ఆయన బిడడ్లునాన్రు. శారా? వారు ఒక ఉదేద్శయ్ము నిమితత్మై
అకక్డ యునాన్రని నేననేకమైన సారుల్ నముమ్తాను, వెలుగుగా నుండుటకు
చుటుట్ పర్కక్లనునన్ పర్తిచోటనునన్ ముందుగా నిరణ్యించబడినవారిని బయటకు
లాగుటకు వారు దానిలోనునాన్రు. మరియు—మరియు ఆ ఘనమైన దినమున
అపుప్డు మనము
చెదము. మధాయ్కాశములో జరుగు గొపప్ టమునకు
పర్భువైన యేసుకీసుత్ యొకక్ సంఘము పిలువబడినపుడు మనము ఆయనను
కలుసుకొనుటకు పైకి వెళాత్ము. మరియు నేను—నేను ఆ ఘడియ కొరకు
ఎదురు చుచునాన్ను.
27

ఇపుప్డు, ఎంతో విషయం చెపప్వలసియునన్ది!
మరియు ఈ రాతి, ఆఖరి రాతి, ముగింపు రాతి సహజంగా పర్తియొకక్రు…
సవ్సథ్పరచు టములో, పర్జలు గొపప్ కారయ్ములు జరుగునని ఎదురు చి అది
వారి ఉదికత్తకు లోనవునటుల్ చేసుత్నన్ది. మరియు పర్తియొకక్రు అదే విధముగా
ఆశతో చుట ఆలాటిదే ఈ రాతి కనుగొనాన్ను…మరియు ఆ ముదర్లు ఎటుల్
విపప్బడునో అని చుటకై పర్తిరాతి వారు ఆ విధముగా వచుచ్చునాన్రు.
28

ఇపుప్డు నేను దీనిని బహు విశదముగా చెపప్గోరుచునాన్ను. పర్తియొకక్ సారి
ఈ ముదర్లు ఒక సాథ్నానికి వచుచ్నపప్టికి; వాటిమీద నేను నమిమ్న పర్తీది, మరియు
ఇతరుల వలన నేను చదివిన పర్తీదీ, గదిలో నాకు వచిచ్న దానికి విరుదధ్ముగా
యునన్ది.
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మరియు ఇపప్టికి నా ఆలోచన…ఈ ఉదయమున సవ్సథ్త
టము
జరిగించుటకు కారణం, ఎందుకనగా నా యొకక్ మానవ మనసుస్, నా యొకక్
సవ్ంత ఆలోచించే విధానమునకు ఎంతో రముగా నునన్ది. నేను ఒక గదిలో
తలుపులు
సుకొని, ఒక లైటు వేసుకొని యుండుటకు పర్యతన్ం చేశాను.
ఇది ఎనిమిదో రోజు. మరియు ఎకక్డకైనా వెళుళ్టకు చివరకు నా కారును డా
ఎకక్లేదు.
30

ఈ ఆలయం కొరకై కొంత డబుబ్ తీసుకునన్ కారణంగా కొందరు
సహోదరులతో కలసి సంతకం చేయుటకై బాయ్ంక్కు వెళళ్వలసి వచెచ్ను. అయితే
నేను—అయితే నేను వెంటనే వెనుకకు తిరిగివచిచ్ పఠనము చేయుటకు
మొదలుపెటాట్ను.
31

మరియు వింతైన విషయమేదంటే ఒకక్ వయ్కిత్
డా ఏదీ చెపప్లేదు.
లేక, సహజంగా వారు వచిచ్ తలుపులు తటుట్చు లాగుచు చుటుట్ తిరుగుచునే
యుండేవారు. అటువంటిది, అదేమి లేదు. అది బాగుగా తేటగా ఉనన్ది.
32
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నేనెకక్డ భోంచేసుత్నాన్ననగా, సహోదరుడు ఉడ్స్ ఇంటిలో. సహజంగా,
ఆ సథ్లము కారల్తో నిండియుంటుంది. ఈ సమయానికి వారికి ఎనిమిది లేక
పదిమంది ఉంటారు వారితో ఉండటానికి, వారిలో ఒకరు డా రాలేదు.
34 ఆ తరువాత, ఈ ఉదయం, ఈ ఉదయానిన్ నేనెనన్డు మరచిపోలేను,
అలసి సొలసిపోయిన ఆయన సేవకునిపై మన రకష్కుని యొకక్ కృప. ఒక
దీన వయ్కిత్ యొకక్ పర్శన్కు, నాకు తెలిసినంత వరకు నేను జవాబు ఇచాచ్ను.
నేను సరిగా చేశానని నేననుకుంటునాన్ను. మరియు, అకసామ్తుత్గా ఒక చినన్
బిడడ్ యొదద్నుండి ఒకటి తీసివేసినటల్నిపించింది, నేనెంతగానో గదిద్ంపబడాడ్ను,
అదేమైంది నాకు తెలియలేదు. మరియు నేను అనుకునాన్ను, ఒకవేళ నేను
ఆ సవ్సథ్తా
టమునకు వెళళ్వలయునని సిదధ్పడుచుండగా ఒకవేళ ఎవరో
చాలా జబుబ్గా నునన్ందువలన ఇపుడే పారథ్న కోరియుండవచుచ్ను. సభను నేను
అడిగాను. కొదిద్ నిముషాలోల్ అది తెలియబడింది. ఒకరు అనాన్రు “నీ యొకక్
పాఠాయ్ంశమును—నీవు చదివావా?” లేక ఆలాటిది. మరియు ఆ సమయమున
నేను ఆ చినన్ కాగితం ముకక్ను తీసుకొని మరలా చదివాను, అదేమి చెపిప్నదో
డండి. మరియు గర్ంథమందు
శాను. నేను జవాబిచుచ్ పర్శన్కు అది
వయ్తిరేకంగా ఉనన్ది. శారా?
35 నేనిది మీకు చెపప్నా, అతీతమైన కారయ్ము వచుచ్నపుప్డు, అది కీసుత్ యొకక్
మనసుస్. నీ సవ్ంత తలంపునకు, చివరకు నీ సవ్ంత మనసుస్కు నీవు రంగా
యుంటావు, నీవు…ఇది, నీవు…నేను కాదు…నేను దానిని వివరించలేను.
ఎందుకనగా నేను చేయలేను.
శారా? నేనది చేయలేను. ఎవ
అది
చేయలేరు.
36 ఆ మనుషుయ్డు, ఏలీయా దేవుని యొకక్ సనిన్ధి కింద అకక్డ పరవ్తం పైన
నిలబడి మరియు ఆకాశము నుండి అగిన్ని లాగి వెనువెంటనే వరష్మును ఎలా
కురిపించెను? మరియు అటుపిమమ్ట ఆకాశములను
సివేసెను. మరియు
డు సంవతస్రాల ఆరు నెలలు వరష్ము కురవలేదు, అదే దినాన వరష్ము
రపిప్ంచెను! మరియు అదే అభిషేకము కింద, ఏ విధంగా…మరియు నాలుగు
వందలమంది యాజకులను తీసుకొని వారిని చంపెను; తరువాత ఒక సీత్ యొకక్
బెదిరింపునకు అతని పాణానికి భయపడి అరణయ్మునకు పారిపోయాడు.
శారా? యెజెబెలు అతని పాణానిన్ తీసాత్నని పర్మాణము చేసింది. దేవుని
సనిన్ధానానిన్
చుటకు, జరిగిన గొపప్ అదుభ్తానిన్
చుటకు ఆహాబు
మిగతావారు అచటునాన్రు. సుత్నాన్రా…ఆతమ్ అతనిని విడిచి వెళెళ్ను. అతని
పర్కృతి సంబంధ ఆలోచనలో, ఏం ఆలోచించాలో తెలియలేదు,
శారా.
అతనికతడు ఆలోచించలేకపోయెను.
37 మరియు, జఞ్పిత్ంచుకోండి, దేవ
త అతనిన్ నిదర్పుచాచ్డు, అతనికి
విశాంతినిచాచ్డు. అతనిని లేపాడు, కొనిన్ రొటెట్లు ఇచాచ్డు; తిరిగి నిదర్పుచాచ్డు,
విశాంతి నిచాచ్డు; మరియు అతనిన్ మేలొక్లాప్డు, తిరిగి కొనిన్ రొటెట్లు ఇచాచ్డు.
మరియు నలభై దినాలు అతనికి ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు. అటుతరువాత
ఒక గుహలోకి వెళాళ్డు, దేవుడు అతనిని పిలిచాడు.
38 అతీతమైన వాటిని
రిచ్ వివరించుటకు పర్యతన్ం చేయవదుద్. నీవది
చేయవదుద్. శారా? చేయవలసిన ఒకే ఒక కారయ్ము ముందుకు సాగిపోవుటే.
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నాకు నేను ఎంతో తేటగా చెపుప్టకు పర్యతిన్సాత్ను, అయితే ఇకమీదట నేను…
నేనది పర్యతన్ం చేయననుకుంటాను. మీరు మరి పరి రణ్ముగా నముమ్డి లేదా
నమమ్కపోండి. మరియు నేను…కొదిద్ సమయం తరువాత మీరు సాత్రు.
ఇపుప్డు నేను నమమ్కసుత్డుగా నుండుటకు పర్యతిన్ంచాను. అది దేవునికి
తెలుసు.
39 మరియు ఈ ఉదయము ఆ పర్శన్. నాకు యథారథ్ముగా తెలిసినంతవరకు
నేను జవాబు ఇచుచ్టకు పర్యతిన్ంచితిని. వచనము యొకక్ మొదటి భాగానిన్ నేను
చదివాను…అది సరిగాలేదు. అయితే పరిశుదాధ్తమ్ అరథ్ం చేసికొనాన్డు. నేను…
నా మనసుస్… డండి, డండి, ఆఖరి రెండు
డు రోజులు, ఏం జరిగింది.
శారా, నేను—నేను ఏడు వందలని చెపాప్ను…“ఏడు వేలు,” ఏడువందలు.
ఈ ఉదయము పర్యతిన్సుత్ండగా, అది పర్జల వలన తెలియజేయబడింది,
శారా అది మీరు గమనిసుత్నాన్రని
పబడుతుంది. ఇపుప్డు ఇంకొకటి,
నేను ఇకక్డ “పావురము” అని చెపుప్టకు బదులు నేను గొఱెఱ్పిలల్ అని చెపాప్ను.
అయితే వెంటనే నేను పటుట్కునాన్ను. మరియు అటుతరువాత, ఇకక్డ దానిని
గర్హించలేకపోతిని, పరిశుదాధ్తమ్ వెనుకకు పిలచి ఆ కారయ్ము
చునటుల్
చేశాడు.
40 ఈ విషయాలు సరియని రెండంతలుగా రుజువైంది. వారు…దానిని
కర్మమైన విధానములో యుంచాలని, దేవుడు గమని త్ యునాన్డు. ఔను.
ఆయన కోరుతునాన్డు. అది సతయ్మని నీవు తెలుసుకొనుటకు ఆయన
అపేకిష్సుత్నాన్డు.
41 దానిని పంపించునది ఆయనే, ’ఎందుకనగా నిశచ్యముగా అది కాదు…
మీకు అవి ఏ విధముగానునన్వో ఆలాగే నేను వాటిని నేరుచ్కుంటునాన్ను.
మరియు కనుక…పర్భువును
రిచ్ తెలుసుకొను జాఞ్నమును
రిచ్ ఏ
ఘడియలో మనమునాన్మో దానిని
రిచ్యు తెలుసుకొనుటకు నేను
కృతజుఞ్డనై యునాన్ను. సంఘము వెళిళ్పోవకముందునన్ చివరి కాలములో
జీవించుచునాన్మని తెలుసుకొనుటకు. ఇపుప్డు…
42 మనము మాటలాడుచునే యునాన్ము. ఆయన వాకయ్ము మీద ఆయన
ఆశీరావ్దములకై తిరిగి ఆయనను అడుగుదాము.
43 మా పరలోకపు తండీ, ఒక గొపప్ విషయము జరిగిన, ఒక గొపప్ ఘడియ
గల ఒక గొపప్ రాతి ఇకక్డ వచిచ్యునన్ది. ఇకక్డ పర్జలందరు డియునాన్రు.
మరియు, తండీ, దేవుడు ఇంకను సింహాసనము మీద ఉనాన్డనియు, మరియు
ఆయన ఇంకను ఆయన జనులను పేమించుచునాన్డని వారు తెలుసుకొనునటుల్
ఈ రాతి పర్జల యొకక్ హృదయములలోను, మనసుస్లలోను ఏలాటి అనుమానం
లేక ఆ కారయ్ము తెలియజేయవలెనని పారిథ్సుత్నాన్ను.
44 ఇదియొక ఘడియ, పర్పంచము ఆశతో ఎదురు
చిన ఘడియ,
ఇపుప్డు సమీపించుచునన్ది. ఎందుకనగా దానియొకక్ విమోచనకై అరుపులు
అరుసుత్నన్ది.
ల పదారథ్ములు దానిని వెనుకకు తీసుకొని వచుచ్టకు
సిదధ్ముగా నుండుట మేము
చుచునాన్ము. కీసుత్ యొకక్ సనిన్ధిలోనికి
ల పదారథ్ములు సంఘమును తెచుచ్టకు సంసిదధ్ముగా నుండుట మేము
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చుచునాన్ము. పెండిల్కుమారెత్ పుదిదుద్కొనుట, సంసిదధ్పడి పెండిల్వసత్ము
ధరించుట మేము చుచునాన్ము. దీపములు మినుకు మినుకుమనుట మేము
చుచునాన్ము. మేము కడవరిన నునాన్మని మేమెరిగియునాన్ము.
45 ఇపుప్డు, పరలోకపు తండీ, సుమారు, రెండువేల సంవతస్రములకు మునుపు
మహిమలో జరిగిన ఘనమైన సంఘటనను మరియు ఘనుడైన పియమైన
అపొసత్లుడు యోహానుకు ఇయయ్బడిన ఈ కారయ్ములను రిచ్ మేము ఇపుప్డు
బోధింపబోవుచునాన్ము, లేక ఉపదేశించుటకు కొనసాగించబోవుచునాన్ము.
మరియు దానిని
రిచ్ మాటాల్డబోవుచునాన్ము. గత కొదిద్ రా లు ఆయన
మాతో మాటాల్డినటేల్, పరిశుదాధ్తమ్ ఆయన మహోనన్త శకిత్ యొకక్ పర్తయ్కష్తతో
ముందుకొచిచ్, మేమేమి ఎరగాలని ఆయన కోరుచునాన్డో వాటిని ఆయన
బయలుపరచును గాక. వాకయ్ముతో పాటు మముమ్లను మేము నీకు
అపప్జెపుప్కొనుచునాన్ము. యేసు నామములో. ఆమేన్.
46 ఇపుప్డు, మీరు కోరినటుల్గా, బహుశా, మీ బైబిలల్లో నుండి. ఇది కేవలం చినన్
వచనము, లేఖనములో ఒక వచనము. అయితే ఇది ఆఖరు వచనము…లేదా
ఆఖరు ముదర్.
ఇపుప్డు, గత రాతి మనం ఆరవ ముదర్ను రిచ్ మాటాల్డుకొనాన్ము.
47 మొదటి ముదర్, అంతయ్కీసుత్ పరిచయము చేయబడుట. అతని కాలము ఏ
విధముగా గడచినది, మరియు అతను ఏ విధముగా బయలు వెడలినది, మనము
శాము.
48 అంతయ్కీసుత్ యొకక్ శకిత్ని ఎదురొక్నుటకు ఏ విధముగా దేవుని యొకక్ శకిత్తో
జీవి బయలుదేరినది! అందును
రిచ్ ఎవరి మనసుస్లో ఏ పర్శన్లేదని నేను
అనుకుంటునాన్ను.
49 తరువాత
మనము
సుత్నాన్ము, దానితరువాత వెంటనే ఆ
సంఘకాలములకు తరువాత ఆ జీవులు వెళిళ్పోయెను.
50 దాని తరువాత మనము
సుత్నాన్ము, అకక్డ పటమంతా మారుచ్కునాన్ము.
ఏలాటి జీవులు బయటకు రాలేదు. శారా? అయితే, సంఘము వెళిళ్పోయిన
తరువాత శర్మల కాలములోకి వెళుళ్దమని పరిచయము చేయబడింది.
51 సంఘ కాలములతో అది ఎంతో చకక్గా సరిపోయింది! కాలాలలో గాని,
సమయాలలోగాని, మరి పర్తిదానిలో గాని రవవ్ంతైనా తేడాయుండుట నేను
చుటలేదు. ఆలోచన చేయండి. అది, దేవుడే అది చేశాడని అది పుతుంది.
మానవ మనసుస్ అది గాహయ్ం చేసుకోలేదు. ఇపుప్డు మనమది
సుత్నాన్ము.
మనము…
52 ఏమి జరుగునని యేసు చెపెప్నో దానిని పరిశుదధ్ లేఖనము తెలుపుచుండగా,
ఆ లేఖనమును పర్భువు అనుమతించెను. ఏ విధముగా మనమది
కనుగొంటాము? మరియు ఇకక్డ, అకక్డకు వచిచ్, బయలుపరచి మరియు దానిని
ఖచిచ్తంగా తీసుకొనివచుచ్ను. దానికి జవాబు ఇచుచ్ను. ఆయన పర్సంగము
విషయానికి ఖచిచ్తంగా తీసుకొని వసుత్ంది, ఆరు ముదర్లకు, అయితే ఏడవ
దానిని ఆయన విడిచిపెటాట్డు. శారా?
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అటుతరువాత ముదర్లు తెరవబడినపుడు, దేవుడు, ఇకక్డ గమనించుడి,
ఏడవ దానియొకక్ ఏలాటి
చననైనా బయలుపరచుటకు ఆయన
వదలివేశాడు. శారా? అది దేవునిలోనునన్ పరి రణ్ రహసయ్ం. గమనించండి.
బైబిల్లో, ఇపుప్డు మనము ఏడవ ముదర్ను చదవబోవుచునాన్ము. అది పర్కటన
8వ అధాయ్యములో యునన్ది.
ఆయన యేడవ ముదర్ను విపిప్నపుప్డు పరలోకమందు
ఇంచుమించు అరగంటసేపు నిశశ్బద్ముగా ఉండెను.
54 మరియు దానిని
రిచ్ మనము కలిగియునన్ది అంతే. ఇపుప్డు మనము
గమనించబోవుచునాన్ము.
55 మరియు
ఎకుక్వసేపు ఉండకుండా యుండుటకై పర్యతిన్సాత్ను.
’ఎందుకనగా మీలో చాలామంది దారి పర్యాణములో ఉనాన్రు, అయినను
ఈ రాతికి ఇంటికి వెళాత్రు. మరలా ఈ ఉదయం ఒక సవ్సథ్తా
టము
జరిగించవలెనని నేను అనుకునాన్ను. అది ఆ విధముగా చేసేత్ మీరు
ఉదయముననే వెళుళ్టకు అది అను లంగా ఉండి యుంటుంది. మీరు
వేచియుండనవసరం లేదు. మరియు ఇపుప్డు మేము…
56 మరియు, నేను
డా, నేను ఎకక్డ నివాసముంటునాన్నో ఆ ఆరిజోనాలోని
సాన్కు నేను పర్యాణం చేయవలసియుంది. ఇపుప్డు అది నా యొకక్
గృహము. మరియు ఆ తరువాత పర్భువు చితత్మైతే నేను—నేను తిరిగి
రావలసియుంది.
న్లో కుటుంబము ఇకక్డకు రావలెనని కొనిన్ దినాలు
యుండవలెనని కోరుచునాన్రు. మరియు, ఇపుప్డు, ఆ సమయములో ఒక
టములో ఇకక్డ మిముమ్లనందరిని కలుసుకుంటాను.
57 నా యొకక్ తదుపరి నిరణ్య
టము య్మెకిస్కోలోని ఆల్బకెర్ లో. అది
తొమిమ్ది, పది, పదకొండు యని అనుకుంటాను. నేను గురువారము మరియు
మంచి శుకర్వారము (గుడ్ ఫైడే) ఉంటాను. కాబటిట్ రిత్గా నాకు టములునన్వి
మరియు సమయము వరకు నిరణ్యించలేని మిగతా ముందు నిరణ్యాలు, కాబటిట్
య్ మెకిస్కోలోని ఆల్బకెర్ లో నేను గురువారం రాతికి మరియు శుకర్వారం
రాతికి కలిగియునాన్ను.
58 మరియు తరువాత—మరియు తరువాత ఖచిచ్తంగా ముగింపు. నిజానికి
మనకు తెలియదు. అది నా మంచి సేన్హితులతో, అది ఉతత్ర కరోలీనాలో నునన్
దకిష్ణ ఫైన్స్ సథ్లములోనునన్ అరధ్రాతి కేక…అను గుంపువారు.
59 మరియు లిటిల్ రాక్ అను సథ్లములోనునన్ మరియొక గుంపు ఈ
టములను కోరుతునాన్రు. వారు నాకు టెలిగాములు వరత్మానములు
పంపుచునాన్రు. గడచిన ఎండాకాలంలో కౌ పాలెస్ అను చోట యేసు’ నామమను
గుంపుతో నేను
టము జరిపాను. అరక్న్సాస్, లిటిల్ రాక్ లో వారికి
టములునన్వి. గత సంవతస్రం నుండి కేవలం ఒక రాతియైన
టానిన్
కోరాడు. లేక రిత్ టములు కోరుచునాన్రు. మరియు కాబటిట్ ఏమిచేయవలెనో
నాకు తెలియుటలేదని వారితో చెపాప్ను. వారు దానిన్ గురించి పర్చారము
చేయవచచ్ని చెపాప్ను, “సాధయ్మైతే.” కొదిద్సేపైన తరువాత దానిన్ రిచ్ సరిగా
తెలియజేసాత్రు.
53

10

పలుకబడిన మాట

అతను ఇపుప్డు పిలచాడా? ఊహు. సరే. ఏంటి? [“హాట్ సిప్ంగ్స్” అని ఒక
సహోదరుడు చెపుత్నాన్డు—సంపా.] హాట్ సిప్ంగ్స్, అదేనా? నేను పొరపాటు
పడాడ్నా. [“ఇరవైనాలుగు.”] ఇరవై నాలుగు…[“మే.”] మే? [ఒకరు చెపాప్రు, “ న్
ఇరవై నాలుగు నుండి న్ ఇరవై ఎనిమిది వరకు” అని.] న్ ఇరవై నాలుగు
నుండి ఇరవై ఎనిమిది వరకు. “అది పర్భువు చితత్మైతే” అది “సాధయ్మౌనని”
పర్కటించబడియునన్ది. శారా? నేను…
61 నేను ఆ విషయాలు చేయుటకు కారణము కలదు. కొదిద్కాలమైన తరువాత
మీరు నేరుచ్కుంటారు.
శారా, నేనొక సథ్లానికి వెళేత్ “అకక్డకు వెళుళ్” అని
దేవుడు చెపాప్డని ఎరిగి నేను అకక్డ నా పాదాలు పెడతాను. ఆ తరువాత,
ఎకక్డైనా శ వు లేచిన యెడల, నేను చెపాత్ను, “పర్భువైన యేసు నామమున
నేను ఇకక్డునాన్ను. వెనుకకు వెళుళ్!” అని.
శారా?
శారా?
శారా?
మీరు—మీరు నిశచ్యంగా ఉనాన్రు, మీ యొకక్ సాథ్నము,
డండి.
ఆయన మిముమ్లను ఎకక్డకు పంపినను, ఆయన మిముమ్లను రిచ్ జాగర్తత్
తీసుకొనును. ఔనా? అయితే మీరు ఊహించి వెళేత్, తరువాత నాకు తెలియదు;
ఆయన అకక్డ యుండకపోవచుచ్. కాబటిట్ నేను—నేనుండ గలిగినంత
నిశచ్యతతో నేనుండగోరుచునాన్ను. ఆయన చెపప్ని అనేక కారయ్ములు నేను
చెపాప్ను, అయితే నేను—ఆయన చితత్మును సాధయ్మైనంత వరకు ఖచిచ్తంగా
ఎరిగి నడచుకొనవలెనని ఆశపడుచునాన్ను. ఇపుప్డు పర్భువు మిముమ్లనందరిని
దీవించుగాక.
62 ఇపుప్డు,
ఇపుప్డు, మనము గమనించాము, ఇది ఇకక్డ ఒక
వచనమైయుండి, ఇకక్డొక చినన్ విషయము చేయాలని కోరుచునాన్ము. మీరు
గమనించారా, 7వ అధాయ్యము మనం వదలివేశాము. 6వ అధాయ్యం ఆరవ,
ఆరవ ముదర్తో ముగుసుత్ంది. అయితే ఆరవ ముదర్ మరియు ఏడవ ముదర్ మధయ్
ఒకటి జరుగుతుంది. ఔనా? మరియు దాని యొకక్ ఖచిచ్తమైన సాథ్నములు 6వ
మరియు 7వ అధాయ్యముల మధయ్లో అది ఏ విధముగా యుంచబడియునన్ది?
ఇపుప్డు 7వ అధాయ్యములో గమనించండి, ఆరు, ఏడు అధాయ్యములలో ఒక
విరామమునన్ది. పర్కటన పుసత్కములో ఆరవ, ఏడవ అధాయ్యములలో, మరియు
ఆరు ఏడు అధాయ్యముల మధయ్లో ఈ విరామము ఇవవ్బడినది. మనమిది
గమనించవలసియునన్ది. ఈ కొదిద్ సమయానిన్ మనము గమనించుట అది
మనకు పాముఖయ్ము.
63 ఇపుప్డు జఞ్పిత్ంచుకోండి, పర్కటన 4వ అధాయ్యం తరువాత సంఘము
వెళిళ్పోయింది. నాలుగు సావ్రీచేయు గుఱఱ్ములు వెళిళ్పోయిన తరువాత,
సంఘము వెళిళ్పోయింది.
శారా? సంఘానికి సంభవించిన సమసత్ము
పర్కటన గర్ంథము 4వ అధాయ్యము వరకు జరిగినది. అంతయ్కీసుత్ కదలికలో
జరిగిన సమసత్ము 4వ అధాయ్యము వరకు జరిగినది. మరియు అంతయ్కీసుత్కు
మరియు కీసుత్కు యునన్ సమసత్మును పర్కటనలోని నాలుగవ ముదర్తో
ముగిసినది. మరియు అంతయ్కీసుత్ తన యొకక్ సైనయ్ముతో తన నాశనమునకు
వచుచ్ను; కీసుత్ ఆయన యొకక్ సైనయ్ముతో వచుచ్ను.
64 అటువంటి పాచీన యుదధ్ము, కాలమునకు ఆవల పారంభమాయెను.
అటుతరువాత వారు…సాతాను అతని
తలు బయటకు నెటిట్వేయబడాడ్రు,
60
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మి మీదికి వచాచ్రు. మరియు యుదధ్ము మరలా
పారంభమైంది, ఎందుకనగా దేవుని వాకయ్ము వెనుక మరుగు చేయబడియునన్
హవవ్ ఆ వాకయ్మనే కంచెను దాటి వెలుపలకు వచిచ్నది. మరియు ఆ సమయము
నుండి సాతాను దేవుని వాకయ్ముపై యుదధ్ము జరిపి జయించెను, ఎందుకనగా
ఆయన పర్జలలో బలహీనులైన ఒకరు సరిహదుద్ దాటుట వలననే. మరియు
పర్తిసారి అతడు ఆ విధంగానే ఖచిచ్తంగా యుదధ్మును గెలుచుచునాన్డు,
ఎందుకనగా ఆయన పర్జలు వాకయ్ము నుండి
రంగా తొలగిపోయి ఆ
సరిహదుద్ను దాటుచునాన్రు.
65 మరియు ఈ కడవరి సంఘకాలములో ఒక సంసాథ్పక సంఘ పదధ్తి దావ్రా
అదే జరిగెను. నిజమైన, సవ్చఛ్మైన జీవముగల దేవుని యొకక్ పరిశుదధ్ సంఘము
అబదధ్పు సావ్రీ చేయువానితో చేరి వాకాయ్నిన్ అంగీకరించలేదు, మరియు
సంఘమును వాకయ్ము నుండి సిదాధ్ంతము వైపునకు తిపిప్నది.
66 రోమన్ కథోలిక్ సంఘము దేనిపై కటట్బడిందో అది సిదాధ్ంతమని
ఎంతమందికి తెలుసు? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది—సంపా.] వారు దానిని
అంగీకరిసాత్రా? ఖచిచ్తంగా. తపప్క. నిజంగా, వారు అంగీకరిసాత్రు. అది మాతర్మే
కాదు. కథోలిక్లకు దీనిని చెపుప్ట వలన వారి యొకక్ భావములకు కొంచెము
డా దెబబ్ తగులదు, ఎందుకనగా వారు దానిని ఎరుగుదురు. ఇకక్డే కొంచెం
కాలం కితము ఒకదానిని కొతత్ది కలిపారు, అది మరియ పునరుతాథ్నము
చెందెనని. మీకది జాఞ్పకముందా, ఇకక్డే కొనిన్ సంవతస్రముల కితం, సుమారు
పది సంవతస్రాల కితం. ఎంతమందికి అది జాఞ్పకమునన్ది? [“ఆమేన్.”] పతిక
అకక్డునన్ది. నిశచ్యము.
శారా? పర్తీదీ, కొతత్ “సిదాధ్ంతం.”
శారా,
అదంతా సిదాధ్ంతము, వాకయ్ము కాదు. శారా?
67 ఈ మధయ్నే, ఒక పరయ్వేకష్ణలో, ఒక
జారి అనాన్డు “మిసట్ర్. బెన్హాం గారు,”
అనాన్డు, “దేవుడు ఆయన సంఘములో ఉనాన్డు” అని.
“దేవుడు ఆయన వాకయ్ములో ఉనాన్డు” అని నేననాన్ను.
అతడనాన్డు, “మనము తరిక్ంచుకో డదు” అని.
68 నేను చెపాప్ను, “నేను తరిక్ంచుటలేదు. నేను వాసత్వమైన కారయ్ము
చేసుత్నాన్ను. దేవుడు ఆయన వాకయ్ములో ఉనాన్డు. ఔనది నిజం. ‘ఎవరైనను
దాని నుండి ఏదైనను తీసివేసినను లేక దానికేదైన కలిపినను,’ అని వాకయ్మే
చెపుత్ంది.”
69 ఆయన చెపాప్డు, “సరే, దేవుడు…కీసుత్ ఆయన సంఘానికి అధికారము
ఇచాచ్డు మరియు వారితో చెపాప్డు: వారు
మి మీద దేనిని బంధిసాత్రో,
పరలోకమందు బంధింపబడును; మరియు…”
నేను చెపాప్ను, “అది ఖచిచ్తంగా నిజం.”
70 అతడు చెపాప్డు, “మాకు…ఈ
తర్ముపై పాపమును పోగొటుట్టకు మాకు
అధికారము కలదు” అని చెపాప్డు.
71 మరియు నేను చెపాప్ను, “సంఘానికి ఇది ఇచిచ్న విధముగా మీరది
చేసినటల్యితే, నేనది అంగీకరిసాత్ను. ఇకక్డ నీళుల్నన్వి, ‘మీ యొకక్ పాపకష్మాపణ
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నిమితత్ము మీరు యేసుకీసుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము ఇచిచ్నయెడల,’ శారా,
ఎవవ్ బాపిత్సమ్ము ఇవవ్కుండానే, మీకు మీ పాపములు కష్మించబడియునన్వని
చెపుప్ట కాదు.” శారా? శారా? అది ఖచిచ్తంగా యునన్ది.
72 పెంతెకొసుత్ దినమున తాళపు చెవులతోనునన్ పేతురును గమనించు.
జఞ్పిత్ంచుకో, వారు మాటాల్డుచునన్ తాళపుచెవులు అతడు కలిగియునాన్డు.
మరియు—వారు అనాన్రు, “అయయ్లారా మరియు సహోదరులారా,
రకిష్ంచబడుటకు మేమేమి చేయాలి?”
73 పేతురు చెపాప్డు, “మీరు మారుమనసుస్ పొంది, పాపకష్మాపణ నిమితత్ము
యేసుకీసుత్ నామమున బాపిత్సమ్ము పొందుడి,” (దేనివలన?) “అపుప్డు మీరు
పరిశుదాధ్తమ్ అను వరమును పొందుదురు. ఈ వాగాద్నము మీకును మీ
పిలల్లకును,
రసుథ్లందరికిని అనగా మన పర్భువైన దేవుడు తన యొదద్కు
పిలచిన వారందరికి చెందును.” ఔనా. కాబటిట్ అది నిరంతరము సిథ్రము. అది
సమాపత్మైనది. అది అది చేసినది.
74 ఇపుప్డు, అయితే మీరు
డండి, అంతయ్కీసుత్ వచాచ్డు, మనము
చితీకరించాము మరియు
పాము. ఆహా, ఎంతటి పర్తయ్కష్త! మై, మై!
మరియు ఇనిన్ సంవతస్రాలు ఆలోచించుచుండగా, అది కదలుట మనము
చుచునాన్ము. మరియు అది ఇకక్డ ఖచిచ్తంగా, నిరిద్షట్ంగా, యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అనునదే.
75 ఇపుప్డు, మనము 6వ, 7వ అధాయ్యముల మధయ్ ఈ విరామమును
మనము గమనిసుత్నాన్ము. ఇపుప్డు, ఇకక్డ పర్కటన 7వ అధాయ్యము ఒక
సంఘటనను బయలుపరచుచునన్ది. అది ఏమియు లేకుండా ఇకక్డ పెటట్బడి
యుండలేదు. ఏ పర్యోజనము లేకుండా దీనిమధయ్ అది పెటట్బడదు. శారా?
అదియొక ఉదేద్శయ్మునకై ఇకక్డ ఉనన్ది, అది యొకటి బయలుపరచు
బయలాప్టైయునన్ది. లేఖనముకెంతగా అది మరమ్ంగానో, పామాణికంగానో
సరిపోతుందో గమనించండి! ఔనా? ఖచిచ్తంగా.
76 దేవుని లెకక్లు మీరు నముమ్తారా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది.—సంపా.]
అలా, మీరు కానటల్యితే, మీరు తపప్క పోగొటుట్కుంటారు…మీరు నాలుగు
లేక ఆరు లేక ఏదో ఒకటి పెటుట్టకు ఆరంభించినపుడు అది వాకయ్ములోని
లెకక్ పర్కారము వాకయ్ కర్మములో లేకపోతే. మీరు ఒక దృశయ్ము పొందుతారు,
అది చెటుట్ పైన ఒక ఆవు గడిడ్ని మేసుత్నన్టుల్గా ఉండును. మీరు తపప్క దారి
తపుప్తారు. ఎందుకనగా దేవుడు…ఆయన సమసత్ వాకయ్ము లెకక్ల పర్కారము
కర్మముగా ఉంటుంది. ఔనండి. సం రణ్మైనది, నిండైన సం రణ్మైనది! మరి
ఇతర సాహితయ్ములో వాయబడలేదు, లెకక్లలో ఎంతో సం రణ్ముగా.
77 ఇపుప్డు, 8వ అధాయ్యము ఏడవ ముదర్లోని దృశయ్మును మాతర్మే
బయలుపరచుచునన్ది, అకక్డ ఏమి బయలుపరచబడలేదు, ఏమీ లేదు. ఏడవ
ముదర్లో బయలుపరచబడలేదు…పర్కటన 7వ అధాయ్యానికి ఏమి సంబంధము
లేదు. అది ఏడవ ముదర్ను బయలుపరచునదిగా పరి రణ్ముగా నిశశ్బద్ముగా
ఉనన్ది. మరియు నాకు సమయముంటే…మీకు పుటకు కొనిన్ సాథ్నాలు నేను
తాకుతాను.
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నిండుగా వెనుక నుండి, ఆదికాండము నుండి, ఈ ఏడవ…లేక ఈ ఏడవ—
ఏడవ ముదర్ పలుకబడుచునన్ది. ఈ ఆదికాండము ఆరంభం నుండి, ఈ ఏడవ…
78

ఈ ముదర్లు కదలివచుచ్చునే యునన్వి. ఈ ఉదయం ఈ విషయాలు తెచుచ్ట
మీకు జాఞ్పకం లేదా? ఈ రాతి, గమనించు, అవి వచుచ్ట. ఆ ఏడవ ముదర్కు
వచుచ్నపుడు, ఆమె తెంచబడినటుల్, మీరు సుత్నాన్రు. [సహోదరుడు బెన్హాం
తన వేళళ్ను ఒకసారి విరచుచునాన్డు—సంపా.] ఔనండి.
79

యేసుకీసుత్ సవ్యంగా మాటాల్డు
అంతయ్కాలమును
రిచ్ చెపాప్డు.
ఆయన…ఆరు ముదర్లు చెపాప్డు. ఏడవ దాని యొదద్కు వచుచ్నపప్టికి, ఆయన
నిలుపు చేశాడు. అకక్డే అది ఉనన్ది. అది గొపప్ విషయము.
80

ఇపుప్డు, ఇపుప్డు, ఒక నిముషము—ఆరు, ఏడు ముదర్లు కలుపు
విధముగా 7వ అధాయ్యానిన్
రిచ్ ఇకక్డ ఇపుప్డు మాటాల్డబోవుచునాన్ము.
ఎందుకనగా, ఆరు, ఏడు ముదర్ల మధయ్నునన్ ఒకే యొక కారయ్ము అదే (పదారథ్ము
అదే) ఇశాయేలును పిలచుటయై యునన్ది.
81

ఇపుప్డు, ఇకక్డ నా యొకక్ యెహోవా సాకుష్ల సేన్హితులు
రొచ్నియునాన్రు. వారు…వారిలో కొందరు ఇంకా యెహోవా సాకుష్లు.
అయితే మిసట్ర్. రసెస్ల్ చెపిప్న దానిని, ఈ ఒక లకష్ నలభైనాలుగు వేలమందిని
అతీతమైన కీసుత్ యొకక్ పెండిల్కుమారెత్గా అనవ్యిసాత్రు.
శారా? వారు…
అది కాదు.
82

దానికసలు సంఘకాలాలలో ఏలాటి సంబంధం లేదు. వారు తపప్ని సరిగా
ఇశాయేలీయులు. ఇపుప్డు మనం కొనిన్ నిముషాలోల్ చదవబోతునాన్ము.
ఇపుప్డు, ఈ విరామము ఆరవ…ముదర్లకు విరామము, లకష్ నలభైనాలుగు
వేలమంది
దులను పిలచుట, ముదించుట యౌతుంది. వీరు సంఘము
వెళిళ్పోయిన తరువాత, శర్మకాలములో పిలువబడినవారు.
శారా?
అది సంఘకాలానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఓ, పిలువబడుట, అది
లేఖనముతో పరి రణ్ముగా యునన్ది. దానియేలు యొకక్ “జనులకు”
నియమింపబడిన దానియేలు యొకక్ చివరి
డునన్ర వారములుగా అది
యునన్ది, అనయ్జనులకు కాదు. దానియేలు “పర్జలకు,” దానియేలు
దుడు!
83

ఇశాయేలు, గమనించు, ఇశాయేలీయులు ఆమె పర్వకత్లనే నముమ్తారు,
వారు రుజువుచేయబడిన తరువాత.
84

ఆరంభ అపొసత్లుల సంఘము మొదలుకొని పొటసెట్ంట్ సంఘము వరకు
సంఘకాలములో ఒక పర్వకత్ను కలిగియుండలేదు. అదెవరైనది నాకు చెపుప్, నాకు
పించు. ఎనన్డు లేదు! ఆరంభ అపొసత్లుల సంఘములో, అగబు అను ఒక
పర్వకత్ వారికి ఉండెను, అతడు రుజువు చేయబడిన పర్వకత్. అయితే…అనయ్జనులు
దేవుని వారసతవ్ములోనికి వచిచ్నపుడు, పౌలు అనయ్జనులవైపు తిరిగాడు.
పేతురు తరువాత, గతరాతి మనము చదివినటుల్గా, పర్భువు నొదద్ నుండి
పొందుకునన్టుల్గా, “ఆయన నామము నిమితత్ము, ఆయన పెండిల్కుమారెత్గా
అనయ్జనులలో నుండి ఆయన నామము కొరకు ఒక పర్జలను తీసుకునాన్డు,”
తరువాత, అనయ్జనుల పర్వకత్గా చరితర్ పుటలలో వారుండలేదు. ఇపుప్డు చరితర్
85

14

పలుకబడిన మాట

వెనుకకు వెళిళ్ కనుగొనండి. ఏంటి? ఖచిచ్తంగా, అది వాకాయ్నికి వయ్తిరేకంగా
ఉంటుంది. ఖచిచ్తం.
86 మొదటిగా బయలువెడలినది, అదియొక సింహము, అది పర్వకత్లు: వాకయ్ము.
రెండవది బయలు వెడలినది, కియ, తాయ్గము.
తరువాతది వచిచ్నది, మనిషి యొకక్ యుకిత్.
87 అయితే ఈ కడవరి దినమున, తపుప్గా నడిపింపబడిన కారయ్ములనిన్,
తపిప్పోయినవనీన్, వదిలివేయబడినవి కర్మపరచుటకు సంఘమునకు
తిరిగివచుచ్నని, మనకు వాగాద్నము చేయబడియునన్ది. ఎందుకంటె, దేవుని
యొకక్ మరమ్ములు ఏడవ
త వరత్మానము ముగించునని ముందుగానే
చెపప్బడియునన్ది. ఆ తరువాత, దానినంతా మనము పఠనము చేశాము
( శాము). లేఖనానికి సరిగాగ్ సరిపోయినటుల్ అది శాము. అదీ కారణం.
88 ఇపుప్డు, ఈ వయ్కిత్ రంగం మీదికి వచుచ్నని మీరు ఊహించగలరా? అతను
వచిచ్నపుడు, జఞ్పిత్ంచుకోండి, అదెంతో సాధారణమౌతుంది, సంఘములు
దానినెంతో తపిప్పోతవి. సంఘములు, ఇంకా సంసక్రత్ల పదధ్తుల కింద
యుండేవారు, దేవుని యొదద్ నుండి వచిచ్న పర్వకత్ను ఎనన్డైనా సీవ్కరించుట మీరు
ఊహించగలరా? అతడు వారి బోధలకు, వారి సంసథ్లకు నిరిధ్షట్ంగా వయ్తిరేకి.
89 ఇపుప్డు, దానిని నెరవేరుచ్ ఒకే ఒక వయ్కిత్ ఉనాన్డు, నాకు తెలిసినంత వరకు
మి మీదనునన్ ఒకే ఒక ఆతమ్. అతని కాలంలో…అది ఏలీయాగా యుండును.
అది ఆ విధముగా నుండునని ముందుగా చెపప్బడినది, అది కీసుత్ యొకక్ ఆతమ్
తపప్ ఇంకొకటి కాదు.
90 కీసుత్ వచిచ్నపుడు, ఆయన సం
రుణ్డు. ఆయన పర్వకత్. ఆయన—పర్వకత్ల
దేవుడు. ఔనా? ఔనా?
91 కీసుత్, ఆయనను వారు ఏలాగు తృణీకరించారో
డు. అయితే ఆయన
వచుచ్నని వాకయ్ము ఏమని చెపెప్నో ఆలాగే వచెచ్ను. ఆయన పర్వకత్గా
నునన్ందువలన వారు దేవుని రాజయ్మునకు
రముగా యుండి వారికి వారే
షణ చేసుకుం మరియు వివేచించు మరి ఆ విధమైన కారయ్ములను చి
అది, “ఒక అపవితాతమ్” యని దేవుని ఆతమ్ను పిలిచిరి. “ఆయనను ఒక—ఒక సోదె
చెపుప్ వాడని, లేక ఒక దయయ్మని” పిలిచారు, అదే.
92 ఒక సోదె చెపుప్వాడు ఒక దయయ్ము,
శారా, దయయ్పు ఆతమ్. ఖచిచ్తం. అది
మీకు తెలుసా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది—సంపా.] ఖచిచ్తంగా. సోదె చెపుప్ట
ఒక పర్వకత్ను అనుకరణ చేయుట యౌతుంది, అది ఖచిచ్తంగా దేవ షణ.
93 ఇపుప్డు
గమనించండి. దానియేలు యొకక్ ఆఖరి
డునన్ర
సంవతస్రములు లేఖనములతో సం రణ్ముగా సరిపోవుచునన్వి.
94 గమనించండి,
ఇశాయేలు యొకక్ విశావ్సి—పాతనిబంధనలో
పర్వకత్ రుజువు చేయబడిన తరువాత విశావ్సులకు మాతర్మే వారి
పర్వకత్లను నమమ్వలెనని చెపప్బడెను. “మీలో ఎవరైనా ఒకరు ఆతమ్
సంబంధికాని లేక పర్వకత్కాని యునన్ యెడల యెహోవానగు నేను అతనికి
బయలుపరచుకొంటాను, మరియు దరశ్నములతో, కలలతో మాటాల్డి అరథ్మును
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వివరించెదను.” ఒకనికి కల వచిచ్న యెడల పర్వకత్ దానికి అరథ్ం చెపప్గలుగును.
మరియు—అతనికి దరశ్నము వసేత్, అది అతడు తెలియజేయును. “కలలు
దావ్రాను, దరశ్నముల దావ్రాను ననున్ బయలుపరచుకొంటాను. అతడు ఏమి
చెపుప్నో అది జరుగును, అపుప్డు ఆ పర్వకత్ మాట వినండి, ’ఎందుకనగా నేనతనితో
ఉనాన్ను. అది జరగనటల్యితే, అతనికి భయపడకుడి.” ఔను. అది నిజము. “దానికి
రముగా ఉండండి. అతనిని ఒంటరిగా వదిలివేయండి.
శారా.” ఇపుప్డు
అది…
95 ఇపుప్డు,
ఇశాయేలీయులు ఎలల్పుడు అది నముమ్తారు. మీరు
గర్హించుటలేదా? ఎందుకనగా?
ఇపుప్డు, ఈ పాఠమును మంచిగా గర్హించాలని ఈ రాతి కోరుచునాన్ను.
96 ఎందుకని? ఎందుకనగా, అది దేవుని యొదద్ నుండి వచిచ్న ఆజఞ్ వారికి.
అనయ్జనులు ఎనిన్ కరపతర్ములు అకక్డకు తీసుకొనివచిచ్ పరచినపప్టికి నాకు
లెకక్లేదు. బైబిల్ గర్ంథమును మీరు మీ చేతిలో నుంచుకొని ఇశాయేలీయుల
యొదద్కు వెళిళ్, ఇది, అది లేక మరేదోనని ని పించినను నాకు లెకక్లేదు; వారు
మరి పర్వకత్ను తపప్ మరేది చేరుచ్కోరు. అది ఖచిచ్తంగా నిజం. ఎందుకనగా ఒక
పర్వకత్ మాతర్మే దైవిక వాకయ్మును తీసుకొని దానిని దాని సాథ్నములో ఉంచును,
మరియు ని పించబడిన పర్వకత్గా యుండును. వారు అది నముమ్తారు. ఔను.
97 ఇంచుమించు తన జీవితకాలమంతా జాన్రైన్ గుడిడ్వానిగా యుండి తన
యొకక్
పు పొందుకొనాన్డు, ఆ సమయములో బెంటన్ హారబ్ర్ నందునన్
ఒక
దునితో దానిని రిచ్ నేను మాటాల్డుచునాన్ను. వారు ననున్ అకక్డునన్
దావీదు ఇంటికి తీసుకొని వెళాళ్రు. మరియు ఈ రబీబ్ తన యొకక్ పొడవైన
గడడ్ముతో బయటకు వచాచ్డు. అతడు అడిగాడు, “ఏ అధికారము చేత జాన్రైన్కు
పునిచాచ్వు?”
నేను చెపాప్ను, “దేవుని కుమారుడైన యేసుకీసుత్ నామములో.”
98 అతడు చెపాప్డు, “దేవునికి కుమారుడు యుండుట
రమౌనుగాక!”
శారా? “మీరు దేవుని
డు ముకక్లు చేసి, ఆయనను
దులకు
ఇవవ్లేరు. ఆయనను ముగుగ్రు దేవుళుళ్ చేయుట; మీరు అనుయ్లైన గుంపు!”
99 “నేను ఆయనను
డు ముకక్లు చేయలేదు,” నేను చెపాప్ను, “రబీబ్,
మీ పర్వకత్లలో ఒకరు తపుప్గా చెపిప్నదానిని నీవు నముమ్ట నీకు ఒక వింతైన
విషయంగా ఉండును కదా?”
అతడనాన్డు, “మా పర్వకత్లు తపుప్లు చెపప్రు.”
నేననాన్ను, “యెషయా 9:6 ఎవరిని రిచ్ మాటాల్డుచునాన్డు?”
“మెసీస్యా” అని అతడు చెపాప్డు.
100 నేననాన్ను, “ఆలాగైతే, మెసీస్యా ఒక మానవ పర్వకత్. ఔనా?”
“ఔనండి. ఔనది నిజము.”
101 నేనడిగాను, “యేసు ఎకక్డ అది తపిప్పోయాడో
పించు.” అతడు
చెపాప్డు…నేను చెపాప్ను, “మెసీస్యా పర్వకత్కును దేవునికి గల సంబంధమేంటి?”
అతడు చెపాప్డు, “అతడు దేవుడైయుండును.”
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నేను చెపాప్ను, “ఔనది వాసత్వము. ఇపుప్డు వాకయ్ము దావ్రా గర్హించావు.”
102 కాబటిట్, నాకు సహాయపడుము, ఆ
దుడు అకక్డ నిలబడియుండగా
అతని చెకిక్ళళ్పై కనీన్రు కారుచుండెను, అనాన్డు “కొంచెము కాలమైన తరువాత
నీవు చెపేప్ది నేను వింటాను.”
నేను చెపాప్ను, “రబీబ్, నీవు అది నముమ్తునాన్వా?”
103 అతడనాన్డు, “
,” అతడనాన్డు “దేవుడు ఈ రాళళ్ వలన అబాహాముకు
పిలల్లు పుటిట్ంచగలడు.” ఆయన కొతత్ నిబంధనలో ఉనాన్డని నాకు తెలుసు.
నేను చెపాప్ను, “సరే. రబీబ్! ఇపుప్డు దానిని రిచ్ ఏంటి?”
104 అతడు చెపాప్డు, “నేనది బోధిసేత్, నేనకక్డ నుండి కిందకు తోయబడతాను.”
వారి యొకక్ సాథ్నము అకక్డ కొండపైన యుంటుందని తెలుసా, “వీధిలో అకక్డ
నేను నా రొటెట్కై భికష్మెతత్వలసియుందును” అని అతడు చెపాప్డు.
105 “నా యొకక్ రొటెట్ను భికష్మెతుత్కుం
నేనకక్డ కింద ఉంటాను” అని
నేననాన్ను.
దుడు ఇంకా డబుబ్ మీదనే చేతులుంచాడు, తెలుసా.
డు?
డు? “నేను…” అతని పేరు బంగారంలో ఉనన్ది…నేననాన్ను, “నా పేరు
అకక్డ భవనంపై వాయబడి మరియు నేను దేవునికి
రంగా నునాన్నని
తెలుసుకొనుటకంటే, నేను ఉపుప్ బిసెక్ట్ తిని, వాగు నీటిని తాగుచు దేవునితో
సరిగా సంబంధము కలిగియునాన్నని తెలుసుకొని అకక్డే పడియుంటాను.
దానిని నేనెరుగుదును.” అతడు నేను చెపిప్నది వినదలచుకోలేదు. కావున
లోపలకు వెళిళ్పోయాడు.
106 అయితే అది అది. నీవు దేవుని రెండు లేక
డు ముకక్లు చేయలేవు.
మీరు దేవుని “తండి, కుమారుడు, పరిశుదాధ్తమ్” యని
డు దేవుళుళ్ చేసి
ఒక
దునికి ఇవవ్లేరు. ఆయన పాముఖయ్మైన ఆజఞ్ చెపిప్నదేమనగా
“నాకు ముందు వేరే దేవుని మీరు కలిగియుండ డదు. నేను నీ దేవుడగు
యెహోవాను.” యేసు ఏమి చెపాప్డు? యేసు చెపాప్డు, “ఓ, ఇశాయేలు, విను,
నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేను, ఒక దేవుడను.”
డు కాదు; అదెనన్డు వారికి
ఇవవ్లేరు. లేదు. ముగుగ్రు దేవుళళ్ను రిచ్ ఏ పర్వకత్ ఎనన్డు మాటాల్డలేదు. లేదు.
ఎకక్డ లేదు. నీవెనన్డు అది వినలేదు. లేదండి. అది అనయ్తవ్ము, విగర్హారాధన,
అకక్డనుండి వచిచ్నది. ఔనండి.
107 గమనించండి. అయితే ఈ పర్వకత్లు వసాత్రు. అది మాతర్మే కాదు…
ఆ—ఆ పర్వకత్లు ఇపుప్డు పర్కటన 11 లో ఉనాన్రు. దానిలో కొంత భాగము
చదివాము. మీరు దానిని చదవవలెనని నేను కోరుచునాన్ను, టేపుల మీద
వినండి. వారు పర్వకత్ల చనల దావ్రా రుజువు చేయబడిన పర్వకత్లు. తరువాత
ఇశాయేలీయులు వినబోతునాన్రు.
108 ఇపుప్డు నా యెహోవా సాకుష్ల సేన్హితులారా, ఇపుప్డు అరథ్ం చేసుకోండి,
ఈ ఒక లకష్ నలభైనాలుగు వేలమందికి పెండిల్కుమారెత్తో సంబంధం లేదు. అకక్డ
ఒకక్ లేఖనం ముకక్
డా దానిని బలపరచుటలేదు. లేదండి. వారు కాదు.
వారు
దులు. దానియేలు యొకక్ డెబబ్ది వారములోని చివరి
డునన్ర
వారములో ఎనున్కోబడిన వారు పిలువబడతారు. ఇపుప్డు అది…
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నేను దీనిని మరలా, మరలా చె త్నేయునాన్ను. ఇకక్డునన్ మీకు కావచుచ్,
అయితే, ఎకక్డెకక్డకు టేపులు వెళుళ్చునన్వో వారికి. ఔనా. మీరు అరథ్ం
చేసుకునాన్రా. నేను తిరిగి చెపుప్ట మీరు వింటారు. అది ఆ ఉదేద్శయ్ం కొరకు.
109

గమనించండి. డండి, వారు ఏలాగు గుడిడ్వారుగా, మీరు శారా వారు
ఏ విధంగా…? యేసు, లేక, వారు యేసుని గురిత్ంచకుండా దేవుడు వారిని
గుడిడ్వారినిగా చేయవలసివచెచ్ను. వారు గురెత్రిగితే, వారు అది గురెత్రిగితే…
ఆయన చేసిన చనను చితే, వారు వారి నిజ సిథ్తిలో యునన్టల్యితే, ఒక
పర్వకత్ను రిచ్ వారికి దేవుడు ఆజాఞ్పించిన విధముగా వారు ధరమ్శాసత్ము కింద
నుండి యేసు దానిని చేయుట వారు చినయెడల, “ఇది మెసీస్యా” యని వారు
చెపిప్యుందురు. అదెందుకని?
110

ఎవరి పేరులైతే గొఱెఱ్పిలల్ జీవగర్ంథమందు వాయబడియుండెనో, అటిట్ ఆ
కాలములో యునన్వారు, ఆయన అపొసత్లులు, వారు దానిని శారు, మరియు
గురిత్ంచారు.
111

మిగతావారు ఎందుకని?
శారా, వారు గుడిడ్వారు. వారది
డలేకపోయారు. వారు అది డలేరు. అయినను, ఆమెయొక దేశముగా ఒకే
సమయములో జనిమ్ంచు వరకు వారు అది డరు. అది…
112

వాకయ్ము విఫలము కాదు. జఞ్పిత్ంచుకో, వాకయ్ము విఫలము కాలేదు.
ఎనిన్ ఉదేకములు మీకు యునన్పప్టికి, ఏమి జరిగినపప్టికి, అయినపప్టికి ఆ
వాకయ్ము తపిప్పోదు. అది ఏలాగుండునని దేవుడు చెపిప్న రీతిగా అది ఖచిచ్తంగా
ఆలాగే యుంటుంది.
శారా? ఇపుప్డు, ఈ సంగతులు జరుగునని మనము
గురిత్ంచుచునాన్ము.
113

ఆ కారణము చేత, యేసు, పర్వకత్గా నిరిధ్షట్ంగా గురిత్ంచబడినపప్టికి
ఆయనను గురిత్ంచలేకపోయారు.
114

ఆ చినన్—అకక్డ ఆ బావి యొదద్ నిలబడియునన్ చినన్ పాత సమరయ
సీత్ని డండి. ఆయన సమరయకు వెళిళ్ యుండలేదు; ఆయన అటు వెళాళ్డు,
ఆయన ఆ దారిన వెళళ్వలసియుండెను, ఆయన ఆ దారిన వెళాళ్డు. అకక్డ
ఆ చినన్ సీత్ యునన్ది. మరియు ఆమె ఆ మతసంబంధమైన యాజకులు
మరియు ఆ దినమునయునన్ వారికంటె సువారత్ను అంగీకరించు చకక్టి సిథ్తిలో
ఆమెయునన్ది. ఆమె అది చేసింది. ఖచిచ్తం. ఇపుప్డు, డండి?
115

అయితే, వారందరి తృణీకారములో
డా, వారిలోనునన్ ఘనునిగా
ఎంచబడిన వయ్కిత్ ఈయన దేవుని యొదద్ నుండి పంపబడిన ఒక బోధకుడని
అంగీకరించెను.
116

కొంచెం కాలం కితం, దకిష్ణ రాషాలోల్ అకక్డనునన్ ఒక మంచి డాకట్ర్తో అతని
కారాయ్లయములో మాటాల్డుచుంటిని. యిస్విల్లో ఒక మంచి ధైరయ్శాలియైన
మంచి నిపుణత గల మనిషి. నేనతనిని అడిగాను, నేను అడిగాను, “డాకట్ర్, ఒక
పర్శన్ నినున్ అడగాలనుకుంటునాన్ను” అని.
117

అతడనాన్డు, “ఆలాగే.”
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నేను చెపాప్ను, “నీ యొకక్ వైదయ్ గురుతును, కరర్ను నేను గమనించాను. ఒక
కొయయ్ను చుటుట్కొనియునన్ ఒక సరప్మును నీవు కలిగియునాన్వు. అది దేనికి
గురుతుగా ఉనన్ది?”
“నాకు తెలియదు” అని అతడు చెపాప్డు.
119 మరియు నేను చెపాప్ను, “అది దీనికి
చనయైయునన్ది: అది దైవిక
సవ్సథ్తకు చనగా యునన్ది, ఎకక్డైతే మోషే ఇతత్డి సరప్మును అరణయ్ములో
పైకెతెత్నో, శారా, అది చన మాతర్మే, నిజమైన కీసుత్కు చన మాతర్మే.”
120 ఇపుప్డు, ఈ దినాన, ఔషధము, దైవిక సవ్సథ్తకు
చనయైయునన్ది.
మరియు వారిలో అనేకులు అది నమమ్కుండినను, నిజమైన మంచి వైదుయ్లు
అది నముమ్తారు. అయితే వారిలో కొందరు అది నమమ్రు. అయితే నమిమ్నను,
నమమ్కపోయినను, ఎతిత్పటుట్కునన్ ఆ చిహన్మే సరవ్శకిత్మంతుడైన దేవుని శకిత్ని
రిచ్ సాకష్ మిచుచ్చునన్ది. ఔనా? అది నిజం. అకక్డ వైదయ్ చిహన్ముపై ఇతత్డి
సరప్ము ఒక కొయయ్పై వేలాడుచునన్ది.
121 ఇపుప్డు
దులను గమనించు. ఇపుప్డు అంధతవ్ము యొకక్ పొరలు
ఈ జనుల యొకక్ కళళ్పైనునన్వి. దానికి వారు నిసస్హాయులై ఉనాన్రు; అది
అకక్డ యుండెను, దేవుడది అకక్డ పెటాట్డు. వారు వారికి వాగాద్నము చేయబడిన
కాలము వచుచ్వరకు ఈ రాబోవు పర్వకత్లు వచుచ్ వరకు ఆ విధంగానే ఉంటారు.
మీరు మిషనరీలను పంపవచుచ్, మీరు కోరిందలాల్ చేయగలరు; ఈ పర్వకత్లు రంగం
మీదికి వచుచ్వరకు ఇశాయేలీయులు ఎనన్డు మారుప్చెందరు, అది అనయ్జనుల
సంఘము ఎతత్బడిన తరువాత యౌతుంది.
122 ఎదుద్ యొకక్ కాలములో సింహము యొకక్ పిలుపును ఎవరు అంగీకరించని
విధముగా అది యుంటుంది, ఎందుకనగా ఎదుద్ యొకక్ ఆతమ్ బయలు వెళెళ్నని
దేవుడు ఆయన వాకయ్ములో చెపాప్డు. మరియు సంసక్రత్ల’ కాలములో ఒక
మనుషుయ్డు బయలు వెళాళ్డు. శారా? మీరు…
123 మీరు సీవ్కరించగల…ఒకటే ఒకటి అది. అది…మరియు ఇపుప్డు వారు
గుడిడ్వారు. దానిలోనునన్ విషయం అదే. ఇపుప్డు గమనించండి.
124 అయితే, అనయ్జనుల కాలము ముగియ వచిచ్నది. అకక్డ చెటుట్ యునన్ది,
మరియు వేరుల్
దులు, అది నరకబడియుండెను; అనయ్జనులు దానితో
అంటుకటట్బడాడ్రు, “అడవి ఒలీవ చెటుట్” మరియు తన ఫలము నిచుచ్చునన్ది.
ఇపుప్డు, అనయ్ పెండిల్కుమారెత్ తెంపబడినపుడు, నేను మాటాల్డిన పెండిల్కుమారెత్
వృకష్ము దేవుని యొకక్ సనిన్ధికి తీసుకొనబడును; ఆ యొకక్ నమమ్ని
అనయ్జనులను దేవుడు తుడిచిపెటుట్ను (నిదించుచునన్ కనయ్కలు) మరియు మరలా
అంటుగటుట్ను. అది చేసాత్డని ఆయన వాగాద్నము చేశాడు.
125 మరియు ఆ సమయము వరకు, నీవు ఎరుగవలసినది…నీవు ఎకక్డకు
వెళుళ్చునన్ది నీవు ఎరిగితే మంచిది. సరే. నీకు తెలియకపోతే, నీవు చీకటిలో
తడువులాడుచునాన్వు.
126 ఇపుప్డు, ఆ కాలమున
దులు మారుతారు. ఇపుప్డు అభిషేకించబడిన
వాగాద్నము యొకక్ శకిత్ కింద సంఘకాలములో జరిగినటుల్ అదే విధముగా వారు
కీసుత్ను అంగీకరించెదరు; అయితే, అనయ్జనులు ఇపుప్డు ఇకక్డ యునన్పుడు
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కాదు. ఇపుప్డు పర్కటన 11వ అధాయ్యములోనునన్ ఈ ఇదద్రు పర్వకత్లు
ఎటువంటి వరత్మానమును పర్కటించిరో మనము సుత్నాన్ము. ఇపుప్డు వారేమి
చేయబోవుచునాన్రో మీరు విశదంగా
డబోతునాన్రు. మిగిలిన శేషము లేక
లకష్ నలభైనాలుగు వేలమంది, ముందుగా నిరణ్యింపబడినవారు, దేవుని యొకక్
ముదర్ పొందినవారు.
127 మనమిపుడే చదువుదాము. ఇపుప్డు జాగర్తత్గా వినండి. మీకు వీలైతే
నాతో కలసి చదవండి, ’ఎందుకనగా నేను దీనిని ఇంకొదిద్ సేపటోల్ తిరిగి
చెపప్బోవుచునాన్ను, 7వ అధాయ్యము, ఇపుప్డు, ఆరు మరియు ఏడు
అధాయ్యముల మధయ్నునన్ది.
…అటు తరువాత—అటు తరువాత (ఈ ముదర్లు)…
128 ఆరవ ముదర్ విపప్బడెను, మరియు అది శర్మకాలము. ఇపుప్డు అది అంద
గర్హించారా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది—సంపా.] ఆరవ ముదర్ విపప్బడింది,
శర్మలు పారంభమైనవి. దీని తరువాత ఏంటి?
…అటు తరువాత
మి యొకక్ నాలుగు దికుక్లలో నలుగురు
దేవ తలు నిలిచియుండి,
మి మీదనైనను సముదర్ము
మీదనైనను ఏ చెటుట్మీదనైనను గాలి వీచకుండునటుల్ మి యొకక్
నాలుగు దికుక్ల వాయువులను పటుట్కొనియుండగా
చితిని.
(నలుగురు తలు!)
మరియు సజీవుడగు దేవుని ముదర్గల వేరొక
త
రోయ్దయ
దిశ నుండి పైకి వచుచ్ట చితిని. మికిని సముదర్మునకును హాని
కలుగజేయుటకై అధికారము పొందిన ఆ నలుగురు తలతో
ఈ
త మేము మా దేవుని దాసులను వారి నొసళల్యందు
ముదించు వరకు మికైనను సముదర్మునకైనను చెటల్కైనను హాని
చేయవదద్ని బిగగ్రగా చెపెప్ను.
129 పెండిల్కుమారెత్ కాదు. “దాసులు.” కుమారులు కాదు. “దాసులు.”
ఇశాయేలీయులు ఎలల్పుప్డు దేవుని యొకక్ దాసులు. జనిమ్ంచుట దావ్రా
సంఘము కుమారులుగా ఉనన్ది. ఇశాయేలు ఆయన దాసుడు. గమనించండి,
పర్తి సథ్లములో, అది ఎలల్పుడు. అబాహాము ఆయన యొకక్ దాసుడు. మనము
దాసులము కాము. మనము బిడడ్లము, కుమారులము కుమారెత్లము. అవును.
…యొకక్…మన దేవుడు వారి నొసళల్ యందు.
130 ఇపుప్డు గమనించండి.
…మన దేవుడు వారి నొసళల్ యందు.
మరియు ముదింపబడిన వారి లెకక్ చెపప్గా వింటిని:…
131 ఇపుప్డు వారిని
రిచ్ చదువుచుండగా జాగర్తత్గా మీరు వినాలని
కోరుచునాన్ను.
…ఇశాయేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలో ముదింపబడినవారు లకష్
నలుబదినాలుగు వేలమంది.
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ఆయన వారికి పరి రణ్ముగా పేరుల్ పెడుతునాన్డు. ఇపుప్డు ఇకక్డ
బిటిష్—ఇశాయేలు వివేచించువారు
రుచ్నన్టల్యితే, వారు అనుకొనన్
కారయ్ములు ఏ విధంగా తపోప్ ఇపుప్డు చెపప్బోవు దానిని జాగర్తత్గా వినండి.
శారా.
దా గోతర్ములో ముదింపబడినవారు పండెండువేలమంది
(“గోతర్ము” అని పిలువబడినది.)
బేను గోతర్ములో పండెండు
వేలమంది. గాదు గోతర్ములో…పండెండు వేలమంది.
133 గమనించండి మీ—మీ గోతర్ములలో గమనించండి ఇపుప్డు.
ఆషేరు గోతర్ములో పండెండు వేలమంది…నఫాత్లి గోతర్ములో
పండెండు వేలమంది, మనషేష్ గోతర్ములో…పండెండు వేలమంది.
షిమోయ్ను గోతర్ములో…పండెండు వేలమంది ముదించబడిరి.
లేవి గోతర్ములో పండెండు వేలమంది ముదించబడిరి. ఇశాశ్ఖారు
గోతర్ములో పండెండు వేలమంది. (ఇశాశ్ఖారు మీరు దానిని
ఉచఛ్రించగలరని నే హిసుత్నాన్ను.)…పండెండు వేలు.
జె
ను గోతర్ములో పండెండు వేలమంది, మరియు యోసేపు
గోతర్ములో పండెండు వేలమంది ముదించబడిరి…బెనాయ్మీను
గోతర్ములో పండెండు వేలమంది ముదించబడిరి.
134 ఇపుప్డు, పండెండు గోతర్ములునన్వి, ఒకోక్ గోతర్మునకు పండెండు
వేలమంది. పండెండు సారుల్ పండెండు…ఎంత? [సభ చెపిప్నది “ఒక లకష్
నలభైనాలుగు వేలమంది.”—సంపా.] ఒక లకష్ నలభైనాలుగు వేలమంది. ఇపుప్డు
గమనించండి. వారు ఇశాయేలీయులలో అనిన్ గోతర్ములవారు.
135 ఇపుప్డు గమనించండి, “దీని తరువాత…” ఇపుప్డు ఇంకొక గుంపు
వచుచ్చునన్ది. ఇపుప్డు పెండిల్కుమారెత్ వెళిళ్పోయినది, అది మనకు తెలుసు.
అయితే ఈ గుంపు వచుచ్ట గమనించు.
అటు తరువాత నేను డగా, ఇదిగో, పర్తి జనములో నుండియు,
పర్తి వంశములోనుండియు పర్జలలోనుండియు, ఆయా భాషలు
మాటలాడువారిలో నుండియు వచిచ్, యెవడును లెకిక్ంపజాలని
యొక గొపప్ స హము కనబడెను. వారు తెలల్ని వసత్ములు
ధరించుకొనన్వారై, ఖ జ్రపు మటట్లు చేత పటుట్కొని సింహాసనము
ఎదుటను గొఱెఱ్పిలల్ యెదుటను నిలువబడి;
సింహాసనాసీనుడైన మా దేవునికి గొఱెఱ్పిలల్కును మా రకష్ణకై
సోత్తర్మని మహా శబద్ముతో ఎలుగెతిత్ చెపిప్రి.
దేవ తలందరును సింహాసనము చుటుట్ను పెదద్ల చుటుట్ను ఆ
నాలుగు జీవుల చుటుట్ను నిలువబడియుండిరి. వారు సింహాసనము
ఎదుట సాషాట్ంగపడి (దేవునికి నమసాక్రము చేసిరి.)
ఆమేన్, యుగయుగముల వరకు మా దేవునికి సోత్తర్మును,…
మహిమయు,…జాఞ్నమును,…కృతజఞ్తా
సుత్తియు,…
ఘనతయు,…శకిత్యు,…బలమును కలుగును గాకని చెపుప్చు,
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పెదద్లలో ఒకడు…
136 ఇపుప్డు ఇతడు ఇకక్డ పెదద్ల యెదుట యునాన్డు. ముదర్లనిన్టిలోను మనం
అతనిని సుత్నాన్ము.
మరియు పెదద్లలో ఒకడు బదులిచుచ్చు ననున్ అడిగాడు, వీరెవరు…
137 యోహాను,
దుడైయుండి, తన సవ్పర్జలను గురిత్ంచాడు. అతడు వారిని
వారి గోతర్ముల పమున గురిత్ంచాడు. ఔను కదా? అతడు గురిత్ంచి వారిలో
ఒకొక్కక్ గోతర్మును పిలిచాడు.
138 అయితే ఇపుప్డు, వీరిని అతడు
చినపుడు, అతడు ఒక విధంగా
తబిబ్బుబ్లైపోయాడు. పెదద్కి అది తెలుసు, కాబటిట్ అతడనాన్డు:
…తెలల్ని వసత్ములు ధరించుకొనియునన్ వీరెవరు? మరియు
ఎకక్డనుండి వచిచ్రి?
139 యోహాను ఇపుప్డు జవాబు ఇసుత్నాన్డు:
మరియు నేను అతనితో చెపాప్ను, అయాయ్, నీకే తెలియును.
140 వారు యోహానుకు తెలియదు,
శారా; సకల జాతులు, భాషలు, దేశముల
నుండి వచిచ్నవారు.
మరియు అతడు నాతో చెపెప్ను, వీరు—అతను నాతో చెపెప్ను,
వీరు మహా శర్మలనుండి వచిచ్నవారు (మరోమాటలోల్, గొపప్ శర్మ
కాలము నుండి), గొఱెఱ్పిలల్ రకత్ములో తమ వసత్ములను ఉదుకుకొని…
వాటిని తెలుపు చేసుకొనిరి.
అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి,
రాతింబగళుల్ ఆయన ఆలయములో ఆయనను సేవించుచునాన్రు.
సింహాసనాసీనుడైన వాడు తానే తన గుడారము వారిమీద కపుప్ను;
వారికి ఇకమీదట ఆకలియైనను దాహమైనను ఉండదు. రుయ్ని
యెండయైనను ఏ వడగాలియైనను వారికి తగులదు.
ఏలయనగా సింహాసన మధయ్మందుండు గొఱెఱ్పిలల్ వారికి కాపరియై
జీవజలముల బుగగ్ల యొదద్కు వారిని నడిపించును, దేవుడే వారి
కనున్ల నుండి పర్తి భాషప్ బిందువును తుడిచివేయును.
141 ఇపుప్డు మనము…ముదర్ తీసుకొంటానికై తెరుదాద్ము.
మీరు గమనించారా, వారు…మొదట, ఇపుప్డు మనము మొదలు
పెడదాము, ఇశాయేలు.
142 అటు
తరువాత, శుదీధ్కరించబడిన సంఘమును
సుత్నాన్ము,
పెండిల్కుమారెత్ను కాదు; శర్మల దావ్రా శుదీధ్కరించబడిన సంఘమును.
శారా,
శారా, ఇకక్డ వచుచ్చునన్ది, మహా శర్మల నుండి నిజమైన
యథారథ్ హృదయులు గొపప్ సంఖయ్లో వచుచ్చునాన్రు. సంఘము కాదు; అది
వెళిళ్పోయింది, పెండిల్కుమారెత్. సంఘము ఉనన్ది.
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కొదిద్ సమయమైన తరువాత మనం
సాత్ము, సింహాసనము
వేయబడుటను…వారిలో పర్తియొకక్రు, ఏ విధముగా తీరుప్లో నిలబడుటయు,
యేసు చెపిప్నది మనం సాత్ము.
144 ఇపుప్డు, ఈ పర్జలు జీవముగల దేవుని యొకక్ ముదర్తో ముదింపబడిరని
మనము కనుగొనాన్ము (ఔను కదా?) వారు
దులు. జీవము గల దేవుని
యొకక్ ముదర్ ఏమిటి?
145 ఇపుప్డు నేను ఎవవ్రిని, ఎవవ్రి భావాలు గాయపరచుటకై చెపుప్టలేదు. ఔనా.
అనేకమంది పండితులు వాసినది చదివిన తరువాత నేను చెపుత్నాన్ను, రకత్ముతో
కడుగబడినవారు ఈ గుంపు నిజమైన పెండిల్కుమారెత్యని చెపుప్కొనుచునాన్రని
మీకు తెలియదా?
146 అనేకమంది
విదావ్ంసులు
లకష్
నలభైనాలుగు
వేలమంది
పెండిల్కుమారెత్యని చెపుప్దురని మీకు తెలియదా? ఏది…ఇకక్డ ఏదో
జతపరచబడవలసియునన్ది…ఇకక్డే, ’కారణం ఇపుప్డు ఇకక్డ తపుప్ ఒకటి
యునన్ది.
147 గమనించు, మన యొకక్ అడెవ్ంటిసుట్ సహోదరులు చెపాత్రు, “సబాబ్తు
దినానిన్ ఆచరించుటయే దేవుని యొకక్ ముదర్” యని. మీకది తెలుసా. అయితే
ఆ సబాబ్తు లేక సబాబ్తు దినమును ఆచరించుటయే దేవుని యొకక్ ముదర్యని
పించు ఏ ఒకక్ లేఖన ముకక్యైనను మీరు నాకు
పించవలెనని నేను
కోరుచునాన్ను. శారా? అది ఒకరు అభిపాయానిన్ ఉతప్నన్ం చేశారు.
148 అయితే మీరు ఎఫెసీ 4:30 చదివితే, అది చెపుత్ంది, “దేవుని పరిశుదాధ్తమ్ను
దుఃఖపరచకుడి; విమోచనా దినము వరకు ఆయనయందు మీరు…మీరు
ముదింపబడియునాన్రు” అని, ఔనండి, మధయ్వరిత్తవ్పు పని జరిగి ముగించిన
తరువాత మరియు మీరు వచిచ్యునాన్రు; తన సవ్కీయులను రకిష్ంచుటకు
కీసుత్ వచెచ్ను. మీరు ముదించబడియునాన్రు; రానునన్ ఉజీజ్వము వరకు కాదు.
మీరు ఒకసారి పరిశుదాధ్తమ్తో ముదించబడితే, అది ముగించబడిన పని, దేవుడు
మిముమ్లను సీవ్కరించాడు, దాని నుండి
రముగా తొలగిపోవుటయనునది
ఉండదు.
149 నీవు చెపాత్వు, “సరే, నేను దానిని పొందుకునాన్ను మరియు నేను
తొలగిపోయాను” అని. లేదు, నీవు దానిని పొందలేదు.
150 అది విమోచనా దినము వరకు ఉండును అని దేవుడు చెపుత్నాన్డు. ఇపుప్డు,
ఊహుఁ, మీరు ఆయనతో వాదించుచునాన్రు, దాని అరథ్మేంటో మీరు డండి.
“మీ విమోచనా దినము వరకు.”
151 గమనించండి. ఎనిన్క పర్కారము వారు ఒక శేషించిన జనాంగము, ఈ
దులు ఇపుప్డు ఎనిన్క పర్కారము శేషముగా యుండినవారు.
దులకు
గల ఏలీయా యొకక్ మొదటి పరిచరయ్ దినాలలో, అకక్డ దేవుని యొకక్ హసత్ము
దావ్రా ఏడువేలమంది విశావ్సులు రముగా మరుగు చేయబడిరి, ఇపుప్డు ఈ
శేషించిన కాలములో, వారి యొకక్ సమయమునకు వచిచ్నపుడు, ఎనున్కొనుట
పర్కారము వారు ఒక లకష్ నలభైనాలుగు వేలమందియై యునాన్రు. అది, ఆ
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కాలమున వరత్మానము, అంగీకరించి వరత్మానమును నముమ్టకు ఒక లకష్
నలభైనాలుగు వేలమంది యుంటారు.
152 ఇపుప్డు, నీవంటావు, “ఓ, ఇపుప్డు ఒకక్ నిముషము, సహోదరుడా, ఈ
‘ఎనిన్కను’ రిచ్ నాకు తెలియదు. సరే. ఎకక్డా నేను దానిని చదవలేదు.”
153 ఆలాగే, ఇపుప్డు సరియైనది ఔనో లేక కాదో మనం
దాద్ం. మనము
మతత్యి వైపునకు తిపిప్, మరియు ఇకక్డకు వచిచ్ అకక్డెకక్డో ఒక చినన్
కారయ్మును ఎకక్డైనా కనుగొనగలమా యని
దాద్ం. నేను సరియేనని నేను
నముమ్తునాన్ను. నేనికక్డ వాసుకోలేదు, అయితే ఇది నా తలంపునకు వచిచ్నది.
మనము దానిన్ చివరన తీసుకుందాము, 30వ వచనము; గతరాతి మనమది
శాము, ఆరవ ముదర్ చివర, 30వ వచనము. ఇపుప్డు అది చదివి దాద్ం, ఏది
తీయాలో, 31వ వచనము. శారా? “మనుషయ్కుమారుడు మహిమతో వచుచ్ట
వారు తురు.” ఇపుప్డు 31వ వచనము.
మరియు ఆయన గొపప్
రతో తన
తలను పంపును, వారు
ఆకాశము యొకక్ ఈ చివర నుండి ఆ చివర వరకు నలుదికుక్ల నుండి
ఆయన ఏరప్రచుకొనిన వారిని పోగుచేతురు.
154 “ఏరప్రచుకొనబడినవారు” బయటకు వసాత్రు. అదేంటి? శర్మల కాలము.
దేవుడు ఆయన ఏరప్రచుకొనిన వారిని పిలచును, అది ఆ కాలమున
దులు
ఏరప్రచబడినవారుగా ఉనాన్రు. బైబిల్ దానిని
రిచ్ మాటాల్డుచునన్ది.
ఏరాప్టును రిచ్ పౌలు మాటాల్డుచునాన్డు, “ఏరప్రచుకొనిన వారి పర్కారము.”
అకక్డ ఒక లకష్ నలభైనాలుగు వేలమంది వరత్మానమును నమిమ్న వారుంటారు,
ఎనోన్ లకష్ల లకష్ల మందిలో వారు ఎనున్కొనబడిన వారుగా యుంటారు.
155 ఏలీయా యొకక్ పర్వచన దినాలలో, లకష్ల లకష్ల మంది యునాన్రు,
పాలసీత్నాలో, లకష్ల లకష్ల మందిలో ఏడువేలమంది రకిష్ంపబడిరి.
156 ఇపుప్డు “ఏరాప్టు పర్కారముగా.” వారి మాతృ దేశములో లకష్ల కొలది
దులు డుకుంటునాన్రు. అదొక దేశముగా మారుతుంది. లకష్ల మంది
అకక్డునాన్రు, అయితే కేవలం “ఏరప్రచబడినవారు” లకష్ నలభైనాలుగు
వేలమంది మాతర్మే తీసుకొనిపోబడతారు. వారు వరత్మానమును వింటారు.
157 అనయ్జనుల సంఘములో
డా అదే విషయం. పెండిల్కుమారెత్ యునన్ది,
ఆమె ఏరప్రచబడినది. “ఏరాప్టు పర్కారముగా అతడు పిలువబడును.”
గమనించు, ఇది సంఘమునకు పరి రణ్ పోలికగా ఉనన్ది, ఏరప్రచబడిన
విశావ్సులు.
158 మిగతావారు నమమ్రు. మీరు అది ఆలాగు చెపప్వచుచ్. మీరు ఒక మనిషికి నీవు
ఒక సతయ్మును చెపాత్వు, వాకయ్ము దావ్రా అది రుజువు చేయబడనియుయ్, అటు
తరువాత బయలుపరచబడుతుంది; అతడంటాడు, “నేనది నమమ్ను.” నీవు…
159 దానితో ఇక ఎంతమాతర్ము బుదిధ్హీనముగా పర్వరిత్ంచవదుద్. యేసు ఆలాగని
చెపాప్డు. అనాన్డు, “అది ముతయ్ములను పందుల యెదుట వేయుట” వంటిది.
శారా? అనాన్డు, “ఆలాగే వదలివెయుయ్. వారు మీ మీద పడి కాళళ్తో
తొకిక్వేయును. వారు మిముమ్లను అపహాసయ్ము చేయును. మీరు వారిని
వదలివేయుడి. ‘గుడిడ్వారు గుడిడ్వారిని నడిపించగలరా…’”
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కొంచెం కాలం కితం, నేనొక మనుషుయ్ని యొదద్కు వెళాళ్ను, లేక అతడే
వచాచ్డు. పర్తిచోట, పర్తిదానికి దైవిక సవ్సథ్తను
రిచ్ అతడు వాది త్
యుండేవాడు. అతను వచిచ్, అనాన్డు, “నీ యొకక్ దైవిక సవ్సథ్తను రిచ్ నేను
నమమ్ను” అని అనాన్డు.
161 నేను చెపాప్ను, “అయాయ్, నాదైన యెడల ఏదియు చేయదు, ’ఎందుకంటే
నాలో ఏదీ లేదు.” నేను చెపాప్ను, “అయితే దేవుడు పరి రుణ్డు.”
అతడనాన్డు, “అటువంటిదేది లేదు.”
162 నేను చెపాప్ను, “సేన్హితుడా, నీవు చెపప్డం ఆలసయ్మైంది. అవును. నీవు—
నీవు దానికొరకు చాలాకాలం వేచియునాన్వు. కొదిద్ సంవతస్రాల కితము నీవు
వాదించియుండవచుచ్, అయితే ఇపుప్డు ఇంకొక కాలము వచుచ్చునన్ది. డు,
సాకష్ మిచుచ్టకు లకష్లమంది ఉనాన్రు.” నేను చెపాప్ను, “నీవు అది చెపుప్ట చాలా
ఆలసయ్ము.”
163 అతడనాన్డు, “సరే, నేనది నమమ్ను; నీవేమి చేసినను నాకు అవసరము లేదు.”
నేననాన్ను, “నిజంగా కాదు. నీవు నమమ్లేదు.” శారా?
164 అతడనాన్డు, “ననున్ గుడిడ్వానిగా చేయ్!” అని అనాన్డు. అనాన్డు, “నీవు
నిజముగా పౌలు మాదిరిగా పరిశుదాధ్తమ్ను పొందితే,” అనాన్డు, “ననున్
గుడిడ్వానిగా చేయ్.”
165 నేను చెపాప్ను, “నీవు అసలు గుడిడ్వాడవైతే నేనది ఏలాగు చేయగలను?” నేను
చెపాప్ను, “నీ తండి సతయ్ము కొరకు నినున్ గుడిడ్వానిగా చేశాడు,” అని, “నీవెపుప్డో
గుడిడ్వాడవు” అని అనాన్ను.
166 మరియు అతడనాన్డు, “నేను నమమ్ను; నీవు ఏమి చేసినపప్టికి, నీవెంత
రుజువును కనుపరచినపప్టికి లేక ఆలాటిదేదైనపప్టికి నాకు లెకక్లేదు. నేనది
నమమ్ను” అని అనాన్డు.
167 నేను చెపాప్ను, “తపప్కుండ. అది అవిశావ్సులకు కాదు. అది కేవలం
విశావ్సులకు. ఔనండి.” శారా?
168 అదేంటి?
డండి, వెంటనే ఎనిన్క లేదని మీరు తెలుసుకొనవచుచ్ను.
దానితో బుదిధ్హీనముగా పర్వరిత్ంచవదుద్. యేసు అదే విషయం చేశాడు, ఆయన
చెపాప్డు, “వారిని ఆలాగుండనీయుడి. గుడిడ్వారు గుడిడ్వారిని నడిపించిన
యెడల, వారందరు గుంటలో పడరా?”
169 అయితే ఆయన ఆ చినన్ వేశయ్ యొదద్కు వచిచ్నపుడు, [సహోదరుడు బెన్హాం
ఒకసారి తన వేలిని విరచుచునాన్డు—సంపా.] అది అగిన్ని తాకినది! అదేంటి?
అది అకక్డ ఏరప్రచుకునన్ వితత్నము ఉనన్ది, వెంటనే దానిని అది
చింది,
ఔనా. అది పేతురు యొదద్కు వచిచ్నపుడు, అకక్డ ఏరప్రచుకునన్ వితత్నము ఉనన్ది,
సుత్నాన్రా, వారది శారు. “తండి నాకనుగర్హించిన వారందరు,” (గతించిన
కాలం) “అనుగర్హించిన వారు వచెచ్దరు. వారు నా యొదద్కు వచెచ్దరు.” ఓ, మై!
నేనది పేమిసుత్నాన్ను! ఔనండి. గమనించు, అది విశావ్సులు నముమ్తారు.
170 అవిశావ్సులు అది నమమ్లేరు. కాబటిట్, ఇపుప్డు, సరప్సంతానము
మరియు మొదలగు వాటిని రిచ్ ఎవరైనా వాదించినటల్యితే, వారికి వాటిని
160

ఏడవ ముదర్
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పించుటకు నీవు పర్యతిన్సేత్, వారది వినరు; వెళిళ్పోతారు. వారిని వదిలివేయ్.
శారా, దేవుడు వాదించడు, ఆలాగే ఆయన బిడడ్లు.
171 గమనించు, దేవుని యొకక్ లకాష్ నలభైనాలుగు వేలమంది
దులు
మృగమునకు, వాని సంఘశాఖలకు లేక విగర్హములకు మరి దేనికిని
నమసక్రించరు, అపుప్డు వారి యొకక్ దేశము ఒక నిబంధనను కలిగియునన్
దానికి మొకక్రు. ఇశాయేలు ఒక నిబంధన కలిగియుండును, అయితే అది
చేయని లకష్ నలభైనాలుగు వేలమంది ఇకక్డ ఉనాన్రు. అది ఏరప్రచబడినవారు.
172 ఇపుప్డు అనయ్జనుల సంఘములోను అదే కారయ్ము ఉనన్ది, ఒక
ఏరప్రచబడిన గుంపు ఉనన్ది. మీరు వారిని ఆ విధమైన కారయ్ములోకి లాగలేరు.
వారు దానిని నమమ్రు. లేదండి. ఒకక్సారి వెలుగు దానిని తాకితే, అది అంతటితో
సరిపోతుంది. వారు
శారు…అది జరుగుట
శారు, ఆ విధముగా అది
బయలుపరచబడి మరియు రుజువు పరచబడుటను
చిరి. వారు ఇకక్డ
బైబిల్ గర్ంథములో ఆ వాకయ్ము నెరవేరుటను చుచునాన్రు. సరే, మీరు వారిని
బుదిధ్హీనులుగా చేయలేరు, ’ఎందుకనగా వారు అది నమామ్రు. అదంతే. అంతే.
వారు అది వివరించలేనపప్టికి, దానిని వారు పొందుకొనియునాన్రని వారికి
తెలుసు. కాబటిట్, నేను వివరించలేనివి అనేకము కలవు, అది నిజమని నాకు
తెలుసు. ఊహుఁ. మంచిది.
173 ఈ సమయమందు ఆరవ ముదర్కును మరియు ఏడవ ముదర్కును
మధయ్నునన్ కాలమైయునన్ది, ఈ పర్జలను పిలుచుట, మతత్యి 24వ అధాయ్యము
31వ వచనములో యేసు చెపిప్నది మనము చదువుచునాన్ము,
సుత్నాన్రా.
ఇకక్డ
రలునన్వి, ఇదద్రు సాకుష్లు… ర ఊదునపుడు, అది
దుల
కొరకు ఇదద్రు సాకుష్ల దావ్రా వినిపించు కృపా కాలము యొకక్
ర
ధవ్నియగును. అది ర మోగును, మీరు గమనించండి. ఒక ర మోగును,
మీరు గమనించండి, ఒక
ర మోగును. ఆయన చెపాప్డు
ర ఊదుము.
ఇకక్డ 31వ వచనము గమనించు.
మరియు ఆయన గొపప్ రతో తన తలను పంపును (ఒకరు
కాదు, డు; అకక్డ వారిరువురు),…
174 అదేంటి? దేవుడు మాటాల్డుటకు సంసిదధ్పడునపుడు, అకక్డ ఒక
ర
శబద్ముండును. అది ఎలల్పుప్డు ఆయన యొకక్ సవ్రము. అది యుదధ్మునకు
పిలచుట,
శారా. దేవుడు మాటాల్డుచునాన్డు. ఈ
తలు
ర శబద్ంతో
వసాత్రు.
175 ఆఖరు
త వరత్మానమును,
ర ఊదుటను మీరు గమనించారా.
మొదటి త వరత్మానములో, ర ఊదబడుతుంది; రెండవ త యొకక్,
ర ఊదబడుతుంది, ఆయన వాటిని బయటకు పంపినపుడు. గమనించండి,
అయితే ముదర్లు పర్కటించబడినపుడు, ఒక గుంపు పర్జలను బయటకు
పిలచుటకు, అవనిన్యు ఒక గొపప్ కారయ్ముగా యుండెను; ఒక ర ఊదబడెను,
ఏడు ముదర్లు విపప్బడెను.
176 గమనించండి, “ఆకాశము యొకక్ నాలుగు దిశల నుండి ఆయన
ఎనున్కొనిన
దులను పోగుచేయును.”
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మనము చినటుల్ ఆయన ఆరు ముదర్లను రిచ్ చెపెప్ను, ఏడవ ముదర్
కాదు. ఆయన ఇకక్డ ఏడవ ముదర్ను రిచ్ ఎకక్డా ఏదీ చెపప్లేదు.
177

డండి, వెంటనే, 32వ వచనము, ఎనున్కొనబడిన
దులను
వెలుపలకి పిలచు కాలమును రిచ్ ఉపమానరీతిగా చెపుత్నన్ది. ఇకక్డ ఇపుప్డు
గమనించండి, శారా.
178

“మరియు ఆయన
రతో తన
తలను పంపును, వారు ఆకాశము
యొకక్ ఈ చివర నుండి ఆ చివర వరకు నలుదికుక్ల నుండి ఆయన
ఏరప్రచుకొనిన వారిని పోగుచేయుదురు.” ఇపుడాయన పారంభించును…
179

డు, ఇకక్డ ఆయన ఏడవ ముదర్ను రిచ్ ఏమి చెపప్లేదు. ఔనా? ఆరవ
ముదర్ను రిచ్ ఆయన మాటాల్డాడు; ఒకటి, రెండు,
డు, నాలుగు, ఐదు
మరియు ఆరు.
180

181

అయితే గమనించు:
అం రపు చెటుట్ను
చి ఒక ఉపమానము నేరుచ్కొనుడి;
అం రపు కొమమ్ లేతదై చిగురించునపుడు వసంతకాలము ఇంక
సమీపముగా ఉనన్దని మీకు తెలియును.
ఆ పర్కారమే మీరీ సంగతులనిన్యు జరుగుట
చునపుప్డు
ఆయన సమీపముననే, దావ్రము దగగ్రనే యునాన్డని తెలుసుకొనుడి.
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వారు ఆయనను అడిగిన ఆఖరి పర్శన్, “లోకము యొకక్ అంతమునకు
చన ఏది?”

“ఈ
దులను మీరు
చునపుడు…ఈ ఇతర విషయాలనిన్
సంభవించుట మీరు చునపుడు, ఏమి జరుగుతుందో మీకు తెలుసా. ఇపుప్డు,
ఈ
దులను మీరు
చునపుడు…”
దులతో మాటాల్డుచునాన్డు!
ఇపుప్డు గమనించు. ఆయన ఏ గుంపుతో మాటాల్డుచునాన్డు, అనుయ్లతోనా?
దులతోనా!
దులు! శారా?
183

ఇపుడాయన చెపుత్నాన్డు, “నా నామము నిమితత్ము మీరు సకల జనుల దావ్రా
దేవ్షించబడతారు.” మరియు ఆలాగు చేయబడతారు.
184

“ఎపుప్డు,” ఆయన చెపాప్డు, “
, ఈ
దులు చిగిరించుట
పారంభించునపుడు,” ఆ ఇశాయేలీయులు తన యొకక్ సవ్దేశములోకి
వెళుళ్ట ఆరంభించగనే. ఆమె అకక్డ చేరిన వెంటనే, (సంఘము ఎతత్బడుటకు
సిదధ్ముగా యుండును), పాత పర్పంచము అంతమగుటకు ఇంకను
డునన్ర
సంవతస్రములు మాతర్మే యునన్వి, మరియు ఆమె గందరగోళములోకి
వెళిళ్పోవును, మరియు
తన— తన
మి వెయేయ్ండల్ పరిపాలనలోకి
వచుచ్ను. చెపప్బడినది, “దావ్రమునకు దగగ్రనే!” అది యునన్దని ఆయన చెపాప్డు.
ఇపుప్డు మి మీద ఒక వెయేయ్ండుల్ దేవునికి ఒక దినము మాతర్మే.
డునన్ర
సంవతస్రములు దేవునికి ఎంత? దేవుని యొకక్ కాలపటిట్కలో అనేక సెకనుల్. ఆ
కారణము చేత ఆయన అనాన్డు, “దావ్రము దగగ్రనే” యని.
185
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ఇవనిన్యు జరుగువరకు ఈ తరము గతించదని నిశచ్యముగా
మీతో చెపుప్చునాన్ను. ఈ జనులను ని మ్లము చేయుట ఇవనిన్యు
జరుగు వరకు…
186 ని
మ్లము చేయుట అనగా ఏంటి? ఎలల్పుడు
మి మీద నుండి
దులను చంపుటకు వారు పర్యతన్ం చేశారు. అది చేయుటకు ఎవవ్రికి
సాధయ్ం కాదు.
187 అయితే గమనించు. పాలసీత్నాకు తిరిగి వచుచ్ అదే
దా సంతతియే ఈ
సంగతులనిన్ జరుగుటను డగలరు. మరియు గత రెండు సంవతస్రములలో,
ఆమె రిత్గా ఒక దేశముగా ఏరప్డింది, సవ్ంత దర్వయ్ము, మరి ఏదేది కావలయునో
అనిన్ కలిగియునన్ది. అకక్డే ఆమె యునన్ది.
188 ఇపుప్డు
ఎకక్డునాన్ము, సేన్హితుడా? ముదర్లు తదితరమైనవనిన్
విపప్బడినవి; ఇపుప్డు ఇకక్డ వీటి మధయ్లో ఉనాన్ము. అచటనే అది ఉనన్ది.
డండి మనమెకక్డ రొచ్నియునాన్ము? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది—
సంపా.]
189 మీరు అరథ్ం చేసుకునాన్రని అనుకుంటునాన్ను. నాకు ఎటువంటి విదయ్లేదు.
నేనేది మాటాల్డుచునాన్నో నేనెరుగుదును, అయితే నేనది మీకు అరథ్మౌనటుల్
వివరించలేను. అయితే, దేవుడు, వాకయ్ములను తీసుకొని, అది మిశితము చేసి,
వాటిని విడగొటిట్ మరియు అదేమైంది మీకు తెలియజేయును. ఎందుకనగా,
మనము దావ్రమునొదద్నే యునాన్ము. మనము సమయమందే ఉనాన్ము.
ఇపుప్డు గమనించు.
190
డండి, నేరుగా ఇపుడే, కడవరి కాలములో—ఈ
దుల వైపునకు
ఆయన తిరుగుచునాన్డు. ఏమి జరుగబోతునన్ది ఆయన చెపుప్చునాన్డు.
మనకు తెలుసు…మనకు తెలుసు, ఆ గోతర్ములు చెదరగొటట్బడినవియని
మనకు బాగుగా తెలియును. ఇరువది అయిదు వందల సంవతస్రములుగా అవి
చెదరగొటట్బడినవి. నాలుగు దిశలకు చెదరగొటట్బడెదరని వారు పర్వచించారు.
అది మీకు తెలుసా? అది మనకు తెలుసు.
191 మనము వెనుకకు వెళిళ్ దానిన్ తీసుకొని రానవసరము లేదు, ’కారణం, మీరు
’ఎకుక్వగా అలసిపోకముందు మీరు డవలసిన అతి పాముఖయ్మైనది యొకటి
నా యొదద్ ఉనన్ది, మరియు నేను అలసిపోతాను.
192 గమనించండి. పర్తియొకక్ గోతర్ము, అనగా గోతర్ముల పటిట్క లేక మీరేమని
పిలుసాత్రో లేక గరభ్ శాసత్ము లేక గోతర్ముల సాథ్నములు ఆ విధంగా లేవు. వారు
పర్తిచోట చెదరిపోయినవారు.
193
దులు, యె షలేములో
డుకొనుచునాన్రు. వారి గోతర్ములు,
వారికి తెలియదు. వారు, వారి గోతర్ముల జెండాలు లేక ఏదీ వారికి లేదు.
వారికి తెలిసినదంతా, వారు
దులని. పర్పంచమంతటా వారు ఆ విధంగా
పర్వచింపబడాడ్రు. వారి గర్ంథాలు నాశనము చేయబడినవి. వారికి తెలియదు.
నీవు అడుగు, “ఏ గోతర్ము నీవు?” అని
“నాకు తెలియదు.”
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“ఏ గోతర్ము?”
“నాకు తెలియదు.”
194 ఒకరు బెనాయ్మీను నుండి, ఒకరు దీని నుండి, మరియు దాని నుండి.
ఎకక్డనుండి వచాచ్రో వారికి తెలియదు. వారి పుసత్కాలు ధవ్ంసము చేయబడడ్వి,
యుదాధ్ల దావ్రా, రెండువేల ఐదువందల సంవతస్రముల నుండి. వారికి తెలిసిన
ఒకటే ఒకటి, వారు
దులని మాతర్మే. అంతే. కాబటిట్ వారు వారి యొకక్
సవ్దేశమునకు మరలా వచిచ్ చేరారని వారికి తెలుసు. వారు…గమనించండి, వారి
గోతర్ములు వారికి తెలియనపప్టికి, అయితే దేవునికి తెలుసు.
195 నేనది పేమిసాత్ను! మీకు తెలుసా, చివరకు ఆయన చెపాప్డు…
“మీ తలవెం కలనిన్యు లెకిక్ంచబడినవి.” ఉమ్! గమనించు, అతడేమి
పోగొటుట్కొనడు. “కడవరి దినమున నేనది లేపుతాను.”
196 వారు—వారు—వారి యొకక్ గోతర్ గురిత్ంపులను పోగొటుట్కొనినపప్టికి,
మరియు వారు వారెవరైనది, అది ఇదైన లేక అదైనను; వారు బెనాయ్మీను వారైనను,
లేక బేనీయులైనను, లేక—లేక ఇశాశ్ఖారువారైనను లేక ఎవరైనను. అయితే
ఏలాగైనా, ఇపుప్డు దేవుడు పిలచుచునాన్డు.
197 ఇపుప్డు, పర్కటన 7లో గమనించు, ఇకక్డ మనము చదువుచునాన్ము.
పర్తి గోతర్ములో “పండెండు వేలమంది,” అందరిలో ఏరప్రచబడినవారు.
ఏరప్రచబడినవారు పర్తి గోతర్ములో పండెండు వేలమంది, వారికక్డ కర్మములో
పెటట్బడాడ్రు. ఓ, మై! వారెవరు? వారు గోతర్ కర్మములో ఉనాన్రు. వారు
తెలియకుండినపప్టికి, అయితే వారునాన్రు. వారు గోతర్ కర్మములో ఉనాన్రు.
ఇంకా, ఇపుప్డు వారు లేరు, అయితే వారు ఉండబోవుచునాన్రు. గోతర్ కర్మములో
ఎటుల్ంటారు? సాధారణముగా యునన్
దులు కాదు, కాదు. అయితే
ఎనున్కొనబడిన వారు, లకష్ నలభైనాలుగు వేలమంది, గోతర్ కర్మములో
ఉంచబడతారు. ఓ, మై!
198 నేను దానిని మీకు ఏ విధముగా
పింపగోరుచునాన్నో! మనము దానిలోకి
పోవుట లేదు. అయితే సంఘము ఖచిచ్తంగా ఆ విధముగా నుండబోవుచునన్ది,
ఊఁ, కర్మములో.
199 ఇపుప్డు ఒకక్ నిముషము, మీరు జాగర్తత్గా గమనించి, నాతో చదవాలని
నేను కోరుచునాన్ను. ఇపుప్డు ఒకటియునన్ది, బహుశా మీరది గమనించి
యుండకపోవచుచ్, గోతర్ములను పిలచునపుప్డు. కొదిద్ సేపటి కితము,
పర్కటన 7 చదవమని నేను మీతో చెపాప్ను. నాతో చదవండి, ఆ గోతర్ములను
గమనించండి. పర్కటన 7లో, దాను మరియు ఎఫాయిము విడిచిపెటట్బడింది,
వారితో లెకిక్ంపబడలేదు. అది మీరు గమనించారా? యోసేపు మరియు లేవి వారి
సాథ్నములో పర్తాయ్మాన్యముగా పెటట్బడాడ్రు. అది మీరు గమనించారా? దాను,
ఎఫాయిములు అకక్డ లేరు. లేరండి. అయితే, యోసేపు మరియు లేవి—దాను
మరియు ఎఫాయిముల సాథ్నములో పెటట్బడినవి.
200 ఎందుకని? వారు…నిరంతరము జాఞ్పకముంచుకునన్ దేవుడు, ఆయన
వాకయ్ పర్తి వాగాద్నమును జఞ్పిత్ంచుకొనును. ఓ, దానిమీద నేను బోధింప ఆశిసాత్ను.
శారా? దేవుడు దానిని మరచిపోడు.
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ఆయన మోషేకు చెపిప్నటుల్గా. ఇశాయేలీయులు అకక్డ “నాలుగువందల
సంవతస్రములు”
ఉండవలసియుండెను.
ఆ
సమయము
వరకు
వెళళ్వలసియుండెను. ఆయన అబాహాముతో చెపాప్డు, “మరియు అతని యొకక్
సంతానము అనయ్ దేశములో నాలుగు వందల సంవతస్రములు నివసించును,
అటుపిమమ్ట ఆయన వారిని ఒక బలమగు హసత్ముతో బయటకు తీసుకొని
వచుచ్ను.” అయితే ఆయన మోషేతో చెపాప్డు, “నేను నా వాగాద్నమును
జాఞ్పకముంచుకొనాన్ను, నేను దానిని నెరవేరుచ్టకు వచాచ్ను.”
202 దేవుడు మరచిపోడు. ఆయన శాపములు ఆయన మరచిపోడు, ఆలాగే
ఆయన ఆశీరావ్దములు ఆయన మరచిపోడు. అయితే, ఆయన చేయు పర్తి
వాగాద్నముతో, దానితో ఆయన నిలబడును.
203 ఇవి, ఇకక్డ ఎందుకు విడిచిపెటట్బడినవి, మీరు గమనించినటల్యితే.
ఇపుప్డు చదవండి. ఇపుప్డు మీరు నాతో చదవాలని కోరుతునాన్ను.
దివ్తీయోపదేశకాండమునకు వెళుళ్డి, ఇరవై…అకక్డ 29 వ వచనము, లేక లేదా
29 వ అధాయ్యము. ఈ గోతాలు అకక్డ యుండకుండ యుండుటకు కారణము
ఒకటి యునన్ది. పర్తిదానికి ఒక కారణం యుంది. దివ్తీయోపదేశకాండము,
దివ్తీయోపదేశకాండము—29వ అధాయ్యము తీదాద్ము. ఇపుప్డు, మనము
గర్హించులాగున పర్భువు ఎంతో మనకు సహాయము చేయును. మనమిపుడు
దివ్తీయోపదేశకాండము, 29వ అధాయ్యము 16వ వచనము మొదలుబెడదాం.
ఇపుప్డు వినండి. మోషే మాటాల్డుచునాన్డు.
(మనము ఐగుపుత్ దేశమందు ఎటుల్ నివసించితిమో, మీరు
దాటివచిచ్న జనముల మధయ్ నుండి మన మెటుల్ దాటి వచిచ్తిమో
మీరెరుగుదురు.
వారి హేయకియలను, కఱఱ్తోను రాతితోను వెండితోను
బంగారముతోను చేయబడిన వారి విగర్హములను మీరు
చితిరి
గదా.)
204 ఏదో ఒక చినన్ దానిని, ఒక చినన్ సెయింట్ సిసిలీయా విగర్హమును
అంద మోసుకొని వెళిళ్తిరి. మీకు తెలుసా, అలాటి ఒక దానిని,
శారా.
“కాబటిట్…” వినండి.
ఆ జనముల దేవతలను జించుటకు మన దేవుడైన యెహోవా
యొదద్ నుండి తొలగు హృదయము గల పురుషుడే గాని సీత్యే గాని
కుటుంబమే గాని గోతర్మే గాని నేడు మీలో ఉండకుండునటుల్ను,
మరణకరమైన దుషక్తయ్మునకు అటిట్
లమైనది మీలో
ఉండకుండునటుల్ను, నేడు ఈ నిబంధనను మీతో చేయుచునాన్ను.
అటిట్ పనులు చేయువాడు ఈ శాప వాకయ్ములను వినునపుప్డు,
మదయ్ము చేత దపిప్ తీరుచ్కొనవలెనని నేను నా హృదయ కాఠినయ్మున
నడుచుచుండినను నాకు కేష్మము కలుగునని, నేను ఆశీరావ్దము
నొందెదనని అనుకొనును,…
205
డు,
పర్జలు
అంటారు,
“ఓ
అతను
తనకుతాను
ఆశీరవ్దించుకొనుచునాన్డు.” ఒక చినన్ సిలువను లేక మరిదేనినో చేసుకొనుటను
201
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మీరెరుగుదురా, ఒకే విషయము, శారా. మీరు డండి అది విగర్హారాధన
లకష్ణము, శారా, అది విగర్హారాధన వంటిది.
తన సవ్ంత హృదయమునందు, తన సవ్ంత ఆలోచనయందు, తన
సవ్ంత మనసుస్నందు అతడు తనున్తాను ఆశీరవ్దించుకొనును. తన
దాహమునకు మదయ్ము చేత దపిప్తీరుచ్కొనుచునాన్డు.
206 “కేవలం తాగుడు మాతర్మే, అది ఏ బేధము చేయదు; మీరు తాగినను
పరవాలేదు, కాని సంఘమునకు వెళిళ్తే చాలు” అంటారు.
అయితే యెహోవా వానిని కష్మింపనొలల్డు; అటిట్వారు మీలోనుండిన
యెడల నిశచ్యముగా యెహోవా కోపమును ఓరవ్మియు ఆ
మనుషుయ్ని మీద పొగరాజును; (“దానిలోనుండి ఒక వాకయ్మును
తీసివేయవదుద్ లేక దానికి చేరచ్వదుద్,”
డండి) ఈ గర్ంథములో
వాయబడిన శాపములనిన్యు వానికి తగులును. యెహోవా అతని
పేరు ఆకాశము కిందనుండకుండ తుడిచివేయును.
207 అది అతను ఇకక్డ
మి మీద నునన్పుడు, డండి. “ఆకాశము కింద.”
మరియు ఈ ధరమ్శాసత్ గర్ంథములో వాయబడిన నిబంధన
శాపములనిన్టిని బటిట్ వానికి కీడు కలుగజేయుటకై యెహోవా
ఇశాయేలీయుల గోతర్ములనిన్టిలో నుండి వాని వేరుపరచును.
208 కాబటిట్, “ఎవడైనను ఒక విగర్హమును సేవించిన యెడల, లేక ఒక
విగర్హమును నుంచుకొనిన యెడల, లేక తన సవ్ంత మనసుస్లో, ఊహలో
తనకు తాను ఆశీరవ్దించుకొనిన యెడల, మరియు విగర్హములను ఆరాధించిన
యెడల,” దేవుడు చెపాప్డు, “పురుషుడైనను, సీత్యైనను, కుటుంబమైనను, లేక
ఒక గోతర్మైనను అతని పేరు జనుల మధయ్ నుండి రిత్గా తుడిచివేయబడును.”
ఇపుప్డు, అది నిజమేనా? [సభ, “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] ఎంతటి
నిజమది!
209 సంవతస్రాల
కితం, విగర్హారాధన సంఘమునకు అదే చేసినది,
మరియు ఈరోజు అదే చేసుత్నన్ది. మరియు నేను గమనించాను…
అంతయ్కీసుత్ ఏ విధముగా ఒక విధమైన విరోధమైన కదలికను చేయుటకు
పర్యతిన్ంచియునాన్డో గమనించండి. దయయ్ం ఏ విధంగా దేవుని యొకక్
భకుత్లను అనుకరించుచునాన్డో ఎంతమందికి తెలుసు?
210 ఏంటి—పాపమనగా ఏంటి? మంచి విషయమును తారుమారు చేయుట.
అబదధ్మనగా ఏంటి? సతయ్మును తపుప్గా చెపుప్ట. వయ్భిచారమనగా ఏంటి?
సరియైన కారయ్మును, చటట్బదధ్మైన కారయ్మును తపుప్గా చేయుట. ఔనా?
211 ఇపుప్డు,
ఇది చేయుటకు పర్యతిన్ంచుట దావ్రా, “పేరు
తుడుపుపెటట్బడుతుంది,” సంఘకాలములో మీరు గమనించారా, చనిపోయిన
వారి సవ్ పములను ఆరాధించుట మరియు ఆ విధమైన కారయ్ములను చేసిన
అదే మృగము, పర్భువైన యేసు కీసుత్ నామమును కొటిట్వేయుటకు పర్యతిన్ంచి,
తండి, కుమారుడు మరియు పరిశుదాధ్తమ్ అను బిరుదులను జనులకు ఇచుచ్టకు
పర్యతిన్ంచెను. అదే కారయ్ము చేయుట దావ్రా, దాని వెనుకనునన్ శాపము
దానికొరకై యునన్ది.
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ఒక దుషుట్డైన, వేషధారియగు ఇశాయేలు రాజైన యరొబాము పాలనలో
దాను, ఎఫాయిములు దానిని చేశారు. ఇపుప్డు, గమనించండి, మొదటి రాజులు
12వ అధాయ్యములో. నాకు తెలుసు మనము…ఇది, నాకు, మనము ఆధారపడు
దానికి ఇది—ఇది—ఇది ఒక పునాది వేసుత్ంది. మొదటి రాజులు, 12వ
అధాయ్యము 25 నుండి 30 వ వచనమునకు నేను వెళళ్వలసియునన్ది.
తరువాత యరొబాము…ఎఫాయిము మనయ్మందు షెకెమను
పటట్ణము కటిట్ంచి అచచ్ట కాపురముండి అచట నుండి బయలుదేరి
పె యేలును కటిట్ంచెను.
మరిపుప్డు యరొబాము తన హృదయములో చెపుప్కొనెను, (అతని
హృదయములో నునన్ ఆలోచనను గమనించండి), ఇపుడు మరల
రాజయ్ము దావీదు సంతతివారిదగును అని
213 ’పర్జలు వెళిళ్పోవుదురేమోయని, అతడు భయపడిపోతునాన్డు,
శారా.
ఈ జనులు యె షలేము నందునన్ యెహోవా మందిరమందు
బలులు అరిప్ంచుటకు ఎకిక్పోవుచుండిన యెడల ఈ జనుల
హృదయము
దా రాజైన రెహబాము అను తమ యజమానుని
తటుట్ తిరుగును; అపుప్డు వారు ననున్ చంపి
దా రాజైన
రెహబాము నొదద్ మరల…చేరుదురు.
రాజయ్ము మరల దావీదు సంతతి వారిదగును అని యరొబాము తన
హృదయమందు తలంచి ఆలోచన చేసి రెండు బంగారపు
డలు
చేయించి జనులను పిలచి—యె షలేమునకు పోవుట మీకు
బహు కషట్ము. ఇశాయేలు వారలారా, ఐగుపుత్ దేశములో నుండి
మిముమ్ను రపిప్ంచిన మీ దేవుడు ఇవే యని చెపిప్,
ఒకటి బేతేలు నందును, ఒకటి దాను నందును ఉంచెను.
దాను వరకు ఈ రెంటిలో ఒకదానిని జనులు జించుట వలన రాజు
చేసిన కారయ్ము పాపమునకు కారణమాయెను.
214
డండి, బేతేలునందు ఎఫాయిము, మరియు దానులో వారు విగర్హాలు
పెటాట్రు. మరియు దీనిని ఆరాధించుటకు వీరు వెళాళ్రు.
215 మరియు, ఇకక్డ మనమునాన్ము, వెయేయ్ండల్ పాలన యొదద్కు ఇంచుమించు
వచిచ్యునాన్ము, మరియు దేవుడు ఇంకా ఆ పాపమును జాఞ్పకము చేసుకొని
యునాన్డు. చివరికి అకక్డ వారు లెకిక్ంపబడలేదు. హే! మహిమ! [సహోదరుడు
బెన్హాం తన చేతులను కలిపి కొటాట్డు—సంపా.] పర్తియొకక్ మంచి
వాగాద్నమును ఆయన ఏ విధముగా గురుత్ంచుకొనునో, ఆలాగే పర్తి చెడు
కారయ్మును డా ఆయన గురుత్ంచుకొనును. ఆయన గురుత్ంచుకొనును…
216 సేన్హితులారా, ఆ కారణము చేత, నేను నముమ్తునాన్ను, అదెంత వింతగా
అగుపించినపప్టికి నేనెలల్పుడు వాకయ్ పకష్ంగా నిలబడుటకు పర్యతిన్సాత్ను.
217
డండి, ఇపుప్డు, ఈలాగు జరుగునని అపుప్డు వారు అకక్డ అనుకోలేదు.
అకక్డ వారు దానిని రిచ్ అపుప్డు అనుకోలేదు. వారు అనుకునాన్రు, “సరే, దాని
దావ్రా వారు దానిని పొందుకునాన్రు.” సరే.
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అయితే ఇకక్డ వారు వెయేయ్ండల్ పరిపాలన పారంభించుచుండగా
ఇకక్డ ఉనాన్రు, వారి పేరుల్ మరియు దానినుండి వారి గోతర్ములు
“కొటిట్వేయబడియునన్వి.” దేవుడు శపించిన విగర్హాలను వారు సేవించారు.
219 ఆయన నీకొలాయితులను మరియు యెజెబెలును “దేవ్షించుచునాన్డని”
ఆయన చెపప్లేదా? దానికి రముగా ఉండమని. ఆయన యెజెబెలు యొకక్
కుమారెత్లను “మరణము” తో చంపును అనగా ఆయన యొకక్ సనిన్ధి నుండి
నితయ్ ఎడబాటు చేయుట, ఆయన ఆ విధముగా చెపప్లేదా? దాని మీద
ఎంతమాతర్ము నమిమ్క యుంచవదుద్. దానికి రంగా ఉండుడి. కాబటిట్, దేవుడు
గురిత్ంచుకొనును. గమనించండి.
220 అయితే అది “తుడిచివేయబడినటుల్” మీరకక్డ గమనించారా? ఎందుకని?
పరలోకము కింద వారికి ఎటిట్ అరప్ణ చెలిల్ంపబడలేనందువలన ఆ కారయ్ములు
చునటుల్గా పరిశుదాధ్తమ్ వారికి అనుమతి ఇయయ్లేదు. అయితే ఏలాగైనా
అతడు తన సావ్రధ్ రిత మనసుస్తో చేశాడు.
221 అయితే, యెహెజేక్లు, తన యొకక్ దరశ్నములో, వెయేయ్ండల్ పాలనలో,
మరలా అతడు సం రణ్ కర్మములో వాటిని సుత్నాన్డు. యెహెజేక్లులో, మీరు
చదవాలనుకుంటే. అలా గురుత్పెటుట్కొని మీరది చదవగలరు, సమయమును ఆదా
చేయుటకు. యెహెజేక్లు 48:1 నుండి 7 వరకు, ఇంకా 23 నుండి 29 డా.
యెహెజేక్లు శాడు పర్తి గోతర్ము కర్మములో యుండుట. సరే.
222 మరియు, ఇంకా పర్కటన 14లో, యోహాను, మరలా వారిని గోతర్ కర్మములో
సుత్నాన్డు, ఔను, పర్తి గోతర్ము, తన సాథ్నముకు. ఏం జరిగింది?
223 మీకు జఞ్పిత్ందా, ఆయన చెపాప్డు, “ఆకాశము కింద, అతని యొకక్ పేరు
గోతర్ము నుండి కొటిట్వేయబడునని.” ఆకాశము కింద అతను ఉనన్ంతకాలము
ఇక ఉండదు. ఈ లకష్ నలభైనాలుగు వేలమంది ఇంకను ఈ గోతర్ములలో
ఉంటారు. ఔను. అయితే,
డండి. వారు గుడిడ్వారుగా ఉంటునాన్రు. వారు
ఇంకా కోడెల యొకక్యు, మేకల యొకక్యు అరప్ణల కింద ఉనాన్రు. శారా?
ఇపుప్డు గమనించండి, “ఆకాశము కింద” ఆయన వారిని తుడిచివేశాడు.
224 అయితే అనయ్జనులకు, పరిశుదాధ్తమ్ దినాలలో, దానికి విరోధముగా చేసేత్;
జీవగర్ంథములో నుండి నీ పేరు సం రణ్ముగా తీసివేయబడును, “మరియు
ఈ లోకములోగాని లేక రాబోవు లోకములోగాని కష్మాపణ యుండదు.” ఔనది
నిజమా? కనుక అకక్డే మనము నిలబడియునాన్ము.
225 ఇశాయేలీయులకు మేకలు, గొఱెఱ్లు కింద—వారికి ఒక సాథ్నమునన్ది.
ఇకక్డ వారు
మిపై యునన్ంత వరకు, వారి గోతర్ములు వదిలిపెటట్బడినవి.
వారు కలుపబడలేదు. ఇపుప్డు, అంతా…అకక్డ ఆయన వారిని పిలచినపుడు,
లకష్ నలభైనాలుగు వేలమందిని, వారు వదిలిపెటట్బడాడ్రు. ఔను. చివరకు వారకక్డ
లెకిక్ంపబడలేదు. దాను, ఎఫాయిముల సాథ్నములో యోసేపు, లేవి పెటట్బడాడ్రు.
ఇపుప్డు మీరది డవచుచ్ను. అకక్డే, అది మీ ముందునన్ది, శారా. ఇకక్డ,
అకక్డ వెనకాల దేవుని వాగాద్నమునన్ది, అకక్డ వెనుక, దానికి ముందు వందల
వందల కొలది సంవతస్రములు ముందు వాగాద్నము చేశాడు. [సహోదరుడు
బెన్హాం వేదికను చాలాసారుల్ తటాట్డు—సంపా.]
218

33

ఏడవ ముదర్

ఇపుడేమి జరిగినది?
శుదీధ్కరించబడాడ్రు.
226

భయంకరమైన

శర్మల

కాలములో

వారు

ఇపుప్డు, ఆ—ఆ యొకక్ కనయ్కను దేవుడు శుదీధ్కరించగోరితే, ఆమె యొక
మంచి సీత్, అయితే ఆమె యొకక్ దివిటీలో నె ఉంచుకొనుటకు విఫలమైనది,
మరియు అకక్డ హింస దావ్రా ఆమెను ఆయన శుదీధ్కరించును. ఆయన ఆ
గోతర్ములను అదే కారణము కొరకు అకక్డ యుంచి మరియు శర్మల కాలంలో
వారిని శుదీధ్కరించును. ఎందుకనగా అది శుదీధ్కరణ. అది తీరుప్. అయితే,
మీరు
డండి, వారు…ఇటు
డండి, ఇశాయేలీయులు శుదీధ్కరించబడిన
తరువాత, లకష్ నలభైనాలుగు వేలమంది వచుచ్చునాన్రు. మరియు ఇకక్డ నిదించు
కనయ్కలు డా శుదీధ్కరించబడి, వచుచ్చునాన్రు, మరియు తెలల్ని వసత్ములు
ధరించియునాన్రు. శారా? ఎంత సం రణ్ము! ఎంత రమయ్మో!
227

శర్మల కాలములోనునన్ యాకోబు మాదిరిగా, ఔనా. వారు…యాకోబు,
శర్మల కాలములో. అతడు తపుప్ చేశాడు. అయితే శుదీధ్కరణ కాలములోకి
అతడు వెళాళ్డు, ఎందుకనగా అతని అనన్ యెడల, ఏశావు యెడల తపుప్
చేశాడు.
శారా? అతని జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ను పొందుటకు అతడు మోసము
చేశాడు. యాకోబు నుండి ఇశాయేలుగా అతని పేరును మారుచ్కొనక మునుపు,
శుదీధ్కరణలోకి వెళాళ్డు, అది దేవుని యొకక్ కర్మమునకు మాదిరిగానునన్ది, ఈ
దినమునకు సాదృశయ్ము.
228

ఇపుప్డు, మనము 8వ వచనమునకు తిపుప్దాము, లేక నా అరథ్ం 8వ
అధాయ్యము మొదటి వచనము; పర్కటన 8:1.
229

మీరు అలసిపోయారని నాకు తెలుసు. అయితే, ఇపుప్డు కొదిద్ నిముషాలు
వినటానికి పర్యతిన్ంచండి. మరియు, ఆకాశమందునన్ దేవుడు మనకు
సహాయము చేయును, అది నా పారథ్న.
230

అనిన్ కారయ్ములకు, కాలమునకు ఈ ఏడవ ముదర్ ముగింపై యునన్దని
మనము గురుత్ంచుకొనవలసి యునన్ది. అది వాసత్వము. ఏడు ముదర్ల
గర్ంథములో వాయబడిన, ముదించబడిన,
మికి పునాది వేయబడిన
విమోచనా పర్ణాళిక, పర్తి చినన్ది ముగింపబడును. అది అంతము;
సతమతమౌతునన్ పర్పంచమునకు అంతము. సతమతమౌతునన్ సృషిట్కి
అంతము. పర్తిదానికి అది అంతము. అందులో, అది రలకు అంతము. అది
పాతర్లకు అంతము. అది
మికి అంతము. అది…చివరకు అది కాలానికి
అంతము.
231

కాలము ముగింపు అవుతుంది. బైబిల్ ఆలాగని చెపుత్ంది. మతత్యి 7వ
అధాయ్యం…నా అరథ్ం పర్కటన 7వ…10వ అధాయ్యం మరియు…1 నుండి 7వ
వచనము. కాలం ముగింపు అవుతుంది. త చెపాప్డు, “ఇక సమయముండదు
కాని,” అదెపుప్డు, ఈ గొపప్ కారయ్ము జరుగునపుడు.
232

ఈ సమయములో, సమసత్ము, ఏడవ ముదర్ యొకక్ ముగింపులో
సమాపత్మగును. గమనించండి. ఇది సంఘ కాలము యొకక్ ముగింపు. ఇది—
ఏడవ ముదర్ యొకక్ ముగింపు. ఇది రల యొకక్ ముగింపు. ఇది పాతర్ల యొకక్
233
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ముగింపు, చివరకు వెయేయ్ండల్ పాలన యొకక్ ఆరంభం. అది ఏడవ ముదర్లో
ఉనన్ది.
234 ఇది ఆకాశములోకి రాకెటుట్ను పేలిచ్నటుల్ండును. మరియు ఆ రాకెట్ ఇకక్డ
పేలును, అది పైకి పోయి, మరలా పేలును. అది అయిదు నకష్తర్ములను బయటకు
వదులును. ఆ నకష్తర్ములలో ఒకటి పేలి అందులో నుండి అయిదు నకష్తర్ములను
బయటకు వదులును; అటుతరువాత నకష్తర్ములలో ఒకటి పేలి అందులో నుండి
అయిదు నకష్తర్ములు వచుచ్ను. డండి, అది కనబడకుండా పోవును.
235 అదీ, ఏడవ ముదర్ అంటే. అది లోకము యొకక్ కాలమునకు అంతము
కలుగజేసుత్ంది. దీని యొకక్ కాలమునకు అంతము ఇది. దాని యొకక్
కాలమునకు అంతము ఇది. దీని యొకక్ కాలమునకు అంతము ఇది. కాలమును
అది అంతము చేసుత్ంది. ఆ యొకక్ ఏడవ ముదర్తో సమసత్మును ముగియును.
236 ఇపుప్డు, ఆయన ఏ విధంగా అది చేయును? అదే మనకు తెలియదు. ఔనా?
మనకు తెలియదు.
237 ఈ అనిన్ విషయాలకు ఇది సమయమైయునన్ది, మరియు వెయేయ్ండల్
పరిపాలన యొకక్ పారంభమైయునన్ది.
238 గమనించండి, ఈ ముదర్ విపప్బడుట ఎంతో గొపప్ విషయం, ఎంతవరకనగా
దానివలన పరలోకమే నిశశ్బద్మైంది, “ఇంచుమించు అరగంట సేపు నిశశ్బద్ముగా
ఉండెను.” ఇపుప్డు, అది గంభీరమైన విషయం కాదా! ఏంటది? అది
పరలోకమును నిశశ్బద్పరచెను. ఒక అరగంటసేపు ఏ ఒకక్టి కదలలేదు.
239 ఇపుప్డు,
మీరు సరదాగా యునన్టల్యితే అరధ్గంట గడుపుటకు
ఎంతసేపుగానో యుండదు. అయితే మరణము, జీవముల మధయ్ అది
వేలాడుచునన్పుడు, అది వెయేయ్ండల్ పాలనవలె ఉండును. అదెంతో గొపప్ది!
అది యేసు చెపప్లేదు. మిగతావారు ఎవవ్రు డా.
240 యోహాను వాయలేదు
డా. లేదు, ఇకక్డ అతడు వాయుటకు
ఆటంకపరచబడాడ్డు. [సహోదరుడు బెన్హాం తన బైబిల్ను రెండుసారుల్
తటాట్డు—సంపా.]
శారా, అకక్డ…అది అతడు వాయలేదు, అయితే ఇది
నిశశ్బద్ం.
241 దేవుని యెదుట నిలువబడి, అకక్డ వారి వీణలతో వాయించుచునన్ ఇరువది
నలుగురు పెదద్లు; వారి వీణలు వాయించుట నిలిపివేసిరి.
పరలోకమందు తలు పాడుట నిలిపివేసిరి.
242 ఆలోచన చేయ్! పరిశుదధ్ కె
బులు, సెరాపులు, యెషయా వాటిని
ఆలయములో
శారు, ఆరుతో…లేక
డు జతల రెకక్లు కలిగి ఉనాన్రు.
డు…రెండు తన ముఖముపైన, మరియు రెండు తన పాదములపైన
మరియు ఎగురుచునాన్రు. అకక్డ, దేవుని యెదుట రాతింబవళుళ్, “సరవ్శకిత్గల
పర్భువైన దేవుడు పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు!” అని పాడుచునాన్రు.
మరియు వారు లోపలకు వచుచ్నపుడు లేక ఆలయములోనికి వచుచ్నపుడు, వారి
సనిన్ధిలో, దేవాలయపు సత్ంభములు కదలినవి.
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మరియు ఈ పరిశుదధ్ సెరాపులు నిశశ్బద్ంగా ఉనాన్రు.
తలు పాటను
నిలిపివేశారు. ఊఁఉఁ.
య్! దేవుని సనిన్ధిలో “పరిశుదుధ్డు, పరిశుదుధ్డు,
పరిశుదుధ్డు” యని, పాడుచు, ఎగురుచుండినవారు, వారు ఊరకునాన్రు.
తలు పాడుటలేదు. సుత్తులు నిలచిపోయినవి. లేదు—బలిపీఠపు పరిచరయ్
లేదు. లేదు, ఏమిలేదు. అకక్డ నిశశ్బద్ం; పరలోకములో, ఒక అరధ్గంటసేపు
సం రిత్గా నిశశ్బద్ం.
243

విమోచనా గర్ంథములోనునన్ ఈ ఏడవ ముదర్ మరమ్ము తెరవబడునపుడు,
ఈ అరగంట పరలోక సైనయ్మంతా నిశశ్బద్ముగా యుండెను. దానిని
రిచ్
ఆలోచించు. అయితే, అది విపప్బడింది. గొఱెఱ్పిలల్ దానిని విపిప్నది. ఏంటో
మీకు తెలుసా? వారు దానిని రిచ్ భయపడాడ్రు, నేననుకుంటునాన్ను. వారికి
తెలియదు; అకక్డే అది ఉనన్ది! వారు ఆగారు.
244

ఎందుకని? ఏంటది? ఇపుప్డు, మనలో ఎవరికి తెలియదు. అయితే నేను—
నేను మీతో చెపప్బోతునాన్ను, నా యొకక్—దానిని రిచ్ నా పర్తయ్కష్తలో.
245

మరియు, ఇపుప్డు, నేనొక
ఢ భకిత్గలవాడను కాదు. నేను ఆలాగైతే,
దానిని రిచ్ నేను అవివేకినై యుండెదను,
డండి. నేను…నాకు తెలియని
వాటిని నాకు తెలుసు అనుకొని ఊహించుకొని చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచను,
ఆలాగు చేయను.
246

నేను కొనిన్ విషయాలు చెపాప్ను, కొందరికి అవి వింతగా అగుపించవచుచ్.
అయితే దానివెనుక దేవుడు వచిచ్, దానిని రుజువు చేసి, అది సతయ్మని చెపేత్,
అపుప్డది దేవుని వాకయ్ము. శారా? అది వింతగా, ఆ విధంగా అగుపించవచుచ్.
శారా?
247

మరియు ఇపుప్డు, ఈ రాతి నేను వేదిక యొదద్ నిలబడియుండుట ఎంతటి
నిశచ్యమో, అంత నిశచ్యంగా బయలుపరచబడిన పర్తయ్కష్త నా యొదద్నునన్ది.
అది
డు విధములుగానునన్ది. దేవుని సహాయము వలన, అందులోనిది ఒకటి
మీకు చెపాత్ను. మరియు, తరువాత…దానియొదద్కు మొదట వెళాద్ము. అదేమిటని
నేను మీకు చెపప్గోరు ఆ బయలుపాటు ఇకక్డునన్ది. ఏమి జరగనైయునన్ది…
అతను వినిన ఆ ఏడు ఉరుములు, వాయుటకు నిషేధించబడాడ్యి; అది మరమ్ము,
ఆ ఏడు ఉరుములు ఒకదాని వెనుక ఒకటి ఉరుముట వలన ఆ మరమ్ము ఏమిటి
అనేది ఆ ఏడు ఉరుముల వెనుక ఉనన్ది. [సహోదరుడు బెన్హాం చాలాసారుల్
వేదికను తటాట్డు—సంపా.]
248

ఇపుప్డు, ఎందుకని? మనమది రుజువుచేదాద్ం. ఎందుకని? ఎవ
అందును రిచ్ ఎరుగనటువంటి రహసయ్ము అది. అందును రిచ్ వాయుటకు
యోహాను వాయవదద్ని చెపప్బడాడ్డు, చివరకు ఒక
చనయైనా వాయవదద్ని
చెపప్బడాడ్డు. ఎందుకని? ఆ కారణము చేత అకక్డ పరలోకములో ఏ
కారయ్నిరవ్హణ లేదు; ఒకవేళ అది రహసయ్మును తెలియపరచును. ఇపుప్డు
గర్హించారా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.]
249

అది బహు గొపప్ విషయమైతే, అది చేరుచ్కొనబడవలెను, ఎందుకనగా అది
జరగవలసియునన్ది. అయితే ఏడు ఉరుములు…
250
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ఇపుప్డు గమనించు. ఆ ఏడుగురు
తలు వారి
రలు ధవ్నించుటకు
వచిచ్నపుడు, అకక్డ ఒక ఉరుము ఉండెను. [సహోదరుడు బెన్హాం వేదికను
ఒకసారి తటెట్ను—సంపా.] ఇశాయేలీయులు డినపుడు అకక్డ ఒక
ర
మోగెను. “ఇక ఆలసయ్ముండదు గాని,” ఆఖరి ర, ఒక ఉరుము.
252 అయితే ఇకక్డ వరుసలో ఏడు ఉరుములునన్వి: ఒకటి, రెండు,
డు,
నాలుగు, అయిదు, ఆరు, ఏడు, అది సం రణ్ సంఖయ్. ఏడు ఉరుములు, వరుసలో
శబద్ము చేసెను. ఒకటి, రెండు,
డు, నాలుగు, అయిదు, ఆరు, ఏడు వరుసగా.
[సహోదరుడు బెన్హాం వేదికను ఏడుసారుల్ తటెట్ను.—సంపా.] తరువాత
ఆకాశములు దానిని వాయలేకపోయెను. అందును రిచ్ ఆకాశములకు
తెలియదు, ఏది తెలియదు, ఎందుకంటే అకక్డ ఏదియు బయలుపడలేదు.
అది విరామ సమయము. అదెంతో గంభీరము, ఎంతవరకనగా,
తలకు
మరుగుచేయబడినది.
253 ఇపుప్డు, ఎందుకు? సాతాను దానిని తెలుసుకొనినయెడల, అది గొపప్
ఉపదర్వమును కలుగజేయును. అతనికి తెలియనిది ఒకటియునన్ది. అతడు
తాను అనుకునన్ది అనువదింపగలడు, మరియు ఏ విధమైన వరమునైనా
అనుకరించగలడు, (మీరు తెలుసుకునాన్రని నముమ్చునాన్ను), అయితే ఇది
అతనికి తెలియదు. అది చివరికి వాకయ్ములో వాయబడలేదు. అది సం రిత్గా
రహసయ్ము.
254 దేవ
తలు, అంతయును మౌనముగా ఉనాన్రు. వారు ఒక కదలిక
చేసినటల్యితే, ఆ కారయ్ము దేనినైనను బయలుపరచును, కాబటిట్ వారు
నిశశ్బద్ముగా ఉనాన్రు, వాయిదాయ్లు నిలిపివేశారు. పర్తీదీ నిలిపివేయబడింది.
255 ఏడు, దేవుని యొకక్ పరి
రణ్ సంఖయ్. ఏడు, [సహోదరుడు బెన్హాం
వేదికను ఏడుసారుల్ తటాట్డు—సంపా.] కర్మములో యునన్ది. ఏడు ఉరుములు
ఒకేసారిగా కలిసి ఉరిమెను, అవిదేనినో ఉచఛ్రించినటుల్గా ఉనన్వి. గమనించండి,
అదే సమయములో, యోహాను అది వాయ మొదలుపెటెట్ను. ఆయన చెపాప్డు,
“అది వాయవదుద్” అని.
256 దానిని
రిచ్ యేసు ఎనన్
చెపప్లేదు. యోహాను అది వాయలేదు.
దేవ తలకు దానిని
రిచ్ ఏమీ తెలియదు. ఏంటది? యేసు చెపాప్డు,
“పరలోకమందునన్
తలకు
డా అది ఏమీ తెలియదు.”
శారా?
శారా? అది ఆయనకు, ఆయనకే తెలియదు. “దేవునికి మాతర్మే” అది
తెలియును.
257 అయితే ఆయన మనకు చెపాప్డు, మనము “ఈ
చనలు జరుగుట
చినపుడు.” ఇపుప్డు మీరు ఎకక్డకో వెళుళ్చునాన్రు? [సభ “ఆమేన్”
అని చెపిప్నది.—సంపా.] మంచిది. గమనించండి, మనము “ఈ
చనలు
జరుగనారంభించుట చినపుడు.” ఔనా?
సాతానుడు దానిని తెలుసుకునన్టల్యితే…
258 ఏదైనా ఒకటి జరుగవలెనని మీరు కోరితే…ఇపుప్డు, ఇందుకొరకు నా మాట
మీరు తీసుకొనవలెను. నేను దేనినైనను చేయాలని పర్ణాళిక వేసినచో, దానిని
రిచ్ ఎవరికి చెపప్ను. ఆ వయ్కిత్ అది చెపుప్నని కాదు, అయితే సాతానుడు అది
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వింటాడు. శారా? నా హృదయములోయునన్ దానిని, దేవుడు పరిశుదాధ్తమ్తో
మరుగుపరచియునన్ంత వరకు అతడు దానిని తెలుసుకోలేడు, కాబటిట్ అది
నాకు దేవునికి సంబంధించినది.
శారా? నీవు అది మాటాల్డే వరకు దానిని
రిచ్ అతనికేమి తెలియదు, తరువాత అతడు అది వింటాడు. మరియు
నేను పర్యతిన్ంచాను…నేను పలానా-పలానా కారయ్ము చేసాత్నని నేను
జనులకు చెపాప్ను, మరియు దానిని చెడగొటుట్టకు దయయ్ము చేయు అనిన్
పర్యతన్ములను మీరు గమనించండి, ననున్ కొటుట్టకు అతడు అది చేయును.
అయితే దేవుని యొదద్ నుండి నేను పర్తయ్కష్త పొందుకునన్ యెడల, మరియు దాని
రిచ్ ఏమి చెపప్కుండని యెడల, అపుప్డు అది వేరే విషయం.
జఞ్పిత్ంచుకో, సాతాను అనుకరణ చేయుటకు పర్యతిన్ంచును. సంఘము
చేయునదంతా అతడు అనుకరణ చేయుటకు పర్యతిన్ంచును. అతడది
పర్యతిన్ంచాడు. అంతయ్కీసుత్ దావ్రా అది గమనించాము.
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అయితే అదొకటి మాతర్ము అతడు అనుకరణ చేయలేడు. దీనిలో ఏలాటి
అవకతవకలు లేవు,
డండి. ’ఎందుకంటే అది అతనికి తెలియదు. అది
తెలుసుకొనుటకు వేరే మారగ్ము లేదు. అది
డవ లాగుడు. దానిని రిచ్
అతనికేమి తెలియదు. శారా? దానిని అతడు అరథ్ం చేసుకోలేడు.
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అయితే దాని వెనుక ఒక రహసయ్మునన్ది! [సహోదరుడు బెన్హాం వేదికను
ఒకసారి తటాట్డు—సంపా.] మహోనన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమ! నా
శేష జీవితములో, నేను దానిని
చినపుడు, దానిని గురించి అదే విధముగా
నేను ఆలోచించలేదు. ఏదో నాకు తెలియదు…అకక్డునన్ తదుపరి మెటుట్ను
నేనెరుగుదును, అయితే ఏదో నాకు తెలియదు, ఏ విధంగా అనువదించాలో.
దానికి ఇంకా అధిక సమయం లేదు. అది జరిగినపుడు నేనికక్డ వాసుకునాన్ను,
మీరు ఇకక్డ సేత్, “నిలుపుము. ఇకక్డ నుండి ఇంతకంటే ముందుకు వెళొళ్దుద్.”
నేను
ఢుడిగా నుండవలెనని ఆశించుటలేదు. నేను సతయ్ము చెపుత్నాన్ను.
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అయితే ఆ చినన్ పాద రకష్లను
రిచ్, మీ యొదద్ వివరించి చెపిప్నది
మీకు జఞ్పిత్యునన్దా? ఏ విధముగా ఆ ఆతమ్ పలానా—పలానా దానికి
పర్కక్గానునన్ది మరియు ఆంతరయ్ మనసాస్కిష్ మరియు అదంతా వివరించుటకు
నేను పర్యతిన్ంచాను. అది, దాని తరువాత పెదద్ అనుకరణ చేయు వారిని
తయారు చేసినది. ఏ విధముగా పర్జల యొకక్ చేతులను వారి చేతులోల్కి తీసుకొని,
వణకుట చేయునది? పర్తి యొకక్రు వారి చేతులోల్ వణకుట యునన్ది.
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అయితే మీరు జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఆయన ననున్ అకక్డకు తీసుకొని వెళిళ్నపుడు,
చెపాప్డు, “ఇది ఆ
డవ లాగుడు, అది ఎవరికి తెలియదు.” అది మీకు
జాఞ్పకముందా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] దరశ్నాలు విఫలము
కావు. అవి సం రణ్ముగా సతయ్ము.
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ఇపుప్డు గమనించు.
తల స హమును
జఞ్పిత్ందా? చారీల్, నేను…నీవు ఇకక్డునాన్వు.

రిచ్న దరశ్నము మీకు
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ఏదో జరుగుతునన్దని, నేను మీకు చెపాప్ను, ఈ వారము, మీరు…అది మీ
ట్ ఉనన్ది, అయితే మీరది గమనించారని ఆశచ్రయ్పడుతునాన్ను.

చు

38

పలుకబడిన మాట

నేను ఆరిజోనాకు వెళుళ్నపుడు, ఇకక్డ నుండి వెళుళ్నపుడు
తల
స హము యొకక్ దరశ్నము జాఞ్పకముందా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది.—
సంపా.] మీకు జఞ్పిత్ందా, అయయ్లారా, ఇది ఏ సమయం? [“ఆమేన్.”] అది మీకు
జఞ్పిత్ందా? గమనించండి, అకక్డ ఒక భయంకర ఉరుము ఉరిమెను, మరియు
ఆ ఏడుగురు తలు కనిప్ంచిరి. ఔనా? [“ఆమేన్.”] ఒకక్ ఉరుము ఉరుముట,
ఏడుగురు తలు అగుపించుట.
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మరియు ఆ గొఱెఱ్పిలల్ ఆ యేడు ముదర్లలో మొదటి దానిని
విపిప్నపుప్డు నేను
డగా ఆ నాలుగు జీవులలో ఒకటి రముమ్ అని
ఉరుము వంటి సవ్రముతో చెపుప్ట వింటిని.
గమనించండి, ఒక ఉరుము, ముదించబడిన ఏడు వరత్మానములు, ఈ
యుగము యొకక్ ఆఖరి దినము వరకు బయలుపరచబడవు. నా భావమేదో
గర్హించారా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.]
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ఇపుప్డు, ఈ వారములోనికి మరమ్ముగానునన్ భాగమును మీరు
గమనించారా? అది అదే. అది అదేయైయునన్ది. అది మానవమా లు కాదు,—
నరుడు కాదు. అది పర్భువు యొకక్ తలు. గమనించు.
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ఒక వారము కితము, కొదిద్గా వారము కితము, మెకిస్కోకు సమీపమున,
నేను ఆ కొండలపై నునన్పుడు, అకక్డునన్ ముగుగ్రు సాకుష్లు, ఇకక్డ
రొచ్నియునాన్రు, ఇకక్డ వారిలో ఇదద్రు సహోదరులు రొచ్నియునాన్రు.
నా కాలు టౌజరుకు అంటుకొనిన పలేల్రు కాయవంటి దానిని లాగుచుండగా; ఒక
పేలుడు సంభవించినటల్యినది, కొండలనంతా కుదిపివేసినది. ఇపుడది సరి. నా
సహోదరులకు చెపప్లేదు, అయితే ఒక వయ్తాయ్సానిన్ వారు గమనించారు.
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మరియు ఆయన నాతో చెపాప్డు, “ఇపుప్డు సిదధ్ంగా యుండు. రుప్నకు
వెళుళ్. దరశ్నము యొకక్ అనువాదం ఇది.” శారా? మీరు తెలుసుకొనుటకు,
సహోదరుడు సాత్మన్ వేటాడుటకు వెళెళ్నుగాని ఫలించలేదు. అతనికై మేము
వేటాడగోరాము. మరియు ఆయన చెపాప్డు, “ఇపుప్డు, ఈ రాతి, మీకు ఒక
చనగా అతడు దానిని వేటాడలేడు. ఈ తల యొకక్ దరశ్నము నిమితత్ము
ఈ సమయమున మిముమ్లను పవి లుగా సమరిప్ంచుకొనవలెను.” మరియు
నాకు నేను సందిగధ్ సిథ్తిలో ఉనాన్ను, మీకు జఞ్పిత్నన్దా?
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మరియు నేను పశిచ్మమున యునాన్ను.
తలు
రుప్ నుండి
వసుత్నాన్రు. మరియు వారు వచుచ్చుండగా, నేను వారితో పైకెతత్బడాడ్ను, (మీకు
అది జాఞ్పకమునన్దా?)
రుప్గా వచుచ్చుండెను. [సంఘము “ఆమేన్” అని
చెపెప్ను.—సంపా.]
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మరియు ఇకక్డునన్, సహోదరుడు ఫెడ్ మరియు సహోదరుడు నారమ్న్
సాకుష్లు. మేము కిందకు వెళుత్ండగా, నేను అతనిని అకక్డేయుండి అతని వేటను
కొనసాగించవలెనని కోరాను. ఔనా, సహోదరుడా సాత్మన్? [సహోదరుడు
ఫెడ్ సాత్మన్ “ఆమేన్” అని చెపాప్డు.—సంపా.] ఆఁ, అకక్డ నిలబడాడ్డు.
నేను ఒపిప్ంచుటకు పర్యతిన్ంచాను; అయినను, ఆయన చెపాప్డు, “ఆయన అది
చేయడు.” నేనేమి చేయను; వెళిళ్పోయాడు.
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ఆ దినమున, గుడారము పర్కక్న రుచ్నన్ ఒకటి…సహోదరుడా సాత్మన్,
నీకు జాఞ్పకమునన్దా. మరియు నేను, ఏదో యొకటి నాకు చెపిప్నపుడు,
సహోదరుడు నారమ్న్ను నినున్ అకక్డపెటిట్…సహోదరుడు నారమ్న్ ఎకక్డ?
వెనుక ఉనాన్డు. జరిగిన దానిని వారు చెపప్వదద్ని పర్మాణం చేయించాను. ఔనా?
[సహోదరులు చెపాప్రు “ఆమేన్. అది నిజము” అని.—సంపా.] నేను వెనుకకు
తిరిగి ఆ విధముగా గుడారము నుండి వెళిళ్పోయాను? ఔనా? [“ఔను.”]
274 ఎందుకనగా, ఇది అదే, ఖచిచ్తంగా అది అదే, మరియు జనులు అది అరథ్ం
చేసుకొనునటుల్గా అది జరుగువరకు నేనది చెపప్ డదు.
275 మరియు “ఆ ఒకక్
తను” మీరు గమనించారా? నేను చెపాప్ను, “అకక్డ ఒక
వింతైన త.” మిగతావారికంటె అతడు నాకు పర్తేయ్కంగా యుండెను. అది మీకు
జఞ్పిత్ందా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపెప్ను.—సంపా.] వారు సముదాయములో
ఉనాన్రు; ముగుగ్రు ఒక వైపు మరియు ఒకరు పైన. మరియు ఇకక్డ నా పర్కక్ననునన్
ఎడమ పర్కక్న నుండి కుడి పర్కక్గా లెకిక్ంచినపుడు ఏడవ
తగా ఉండును.
అతడు పర్కాశముగా ఉండి, తకిక్నవారికంటె పర్తేయ్కముగా యుండును. మీకు
జాఞ్పకముందా? నేను చెపాప్ను, “అతడు తన ఛాతిని ఆ విధముగా చాచి మరియు
రుప్ పర్కక్గా ఎగురుచు యుండెను” (మీకు జాఞ్పకముందా) “ఆ విధముగా.”
నేను చెపాప్ను, “అది ననున్ పైకి తీసుకొనిపోయెను; ననున్ పైకెతెత్ను” అని. అది
మీకు జాఞ్పకమునన్దా? [“ఆమేన్.”]
276 ఇదిగో ఇకక్డునన్ది, నేను నా జీవితమంతా ఆశచ్రయ్పడుచుండిన ఆ
కారయ్ము, ఏడవ ముదర్తో ఉనన్ది. ఆమేన్! ఆ మిగిలిన ముదర్లు
డా
నాకు ఎంతో విలువైనవి, ఒకవేళ, అయితే, ఓ, దీని యొకక్ అరథ్మేదో మీకు
తెలియదు, జీవితంలో ఒకేసారి! [సహోదరుడు బెన్హాం వేదికను చాలాసారుల్
తటుట్చునాన్డు—సంపా.]
277 నేను పారిథ్ంచాను, నేను దేవునికి మొఱఱ్పెటాట్ను. నేను—నేను—నేను…ఆ
ఫీనిక్స్ టము తరువాత…నాతోనునన్ ఎవరికైనా, తెలుసు. నేను కొండలపైన
పండుకునాన్ను.
278 ఒక ఉదయవేళ, నేను లేచి, ఆ గంభీరమైన, కరకుగా యునన్ ఎతుత్గానునన్
సాబినో కానియన్ పరవ్తము పైకి వెళాళ్ను. నేను అకక్డకు వెళాళ్ను. మరియు
అకక్డ చినన్ కాలి-బాట యుండెను, నీవు అకక్డ చేరిన తరువాత, లెమన్ కొండ
అను దానికి ఎకిక్ వెళాళ్లి, అది ముపప్యి మైళళ్ నడక. అకక్డ ముపప్యి
అడుగుల పైన మంచు ఉండును. కాబటిట్, ఆ కొండపైన, తెలల్వారక ముందే,
రాళుళ్ దొరుల్తునన్ ఈ చినన్ కాలిదారిన ఎకిక్ వెళుత్నాన్ను. ఈ దారిని వెళుళ్టకు
నేను నడిపించబడాడ్ను. మరియు నేను పర్కక్కు తిరిగాను, మరియు పెదద్, కరుకైన
రాళళ్లోకి వెళాళ్ను, ఓ, మై, వందల అడుగుల ఎతుత్కు వెళాళ్ను.
279 మరియు, ఆ బండల మధయ్ మోకరించాను. నేను ఈ బైబిల్ గర్ంథమును
మరియు ఈ పుసత్కమును కింద ఉంచాను…ఈ చినన్ టాబెల్ట్ను. [సహోదరుడు
బెన్హాం తన బైబిల్ గర్ంథమును, టాబెల్ట్ను
పుచునాన్డు—సంపా.]
నేననాన్ను, “పర్భువైన దేవా, ఈ దరశ్నము యొకక్ అరథ్మేంటి? నేను—నేను—
నేను…” నేను అడిగాను, “పర్భువా, అది…దాని అరథ్ం నా మరణమా?”
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మీకు జాఞ్పకముందా, నేను మీతో చెపాప్ను, “అది నా మరణమని నేను
తలంచాననుకునాన్ను, ’ఎందుకనగా ఒకటి ననున్ ముకక్లు ముకక్లుగా
చేయునంతగా ఒకటి పేలిపోయినది” అని మీతో చెపాప్ను. అది మీకు
జాఞ్పకమునన్ది. ఎంతమందికి అది తెలుసు, అది వినాన్రు? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపిప్నది.—సంపా.] నిశచ్యంగా, అందరు వినాన్రు. మరియు నా మరణమని
అరథ్మని నేననుకునాన్ను.
281 అటుతరువాత గదిలో, నేనడిగాను, “ఏంటి—ఏంటి—అదేంటి పర్భువా?
ఏంటి? దాని అరథ్మేంటి? నేను మరణించబోతునాన్నని దాని అరథ్మా? అది
ఆలాగైతే, సరే, నా కుటుంబానికి నేను చెపప్ను. నా పని ముగించబడినటల్యితే,
ననున్ వెళళ్నీయ్.” మరియు నేననాన్ను…
282 ఇపుప్డు, అదేంటి? అయితే ఆయన ఒక సాకిష్ని నాకు పంపెను అని మీతో
చెపిప్న సంగతి మీకు జఞ్పిత్ందా, అది అది కాదు. అది నా పని యొకక్ విసత్రణ. ఓ,
ఓ, ఓ! మీకు అరథ్మైందా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.]
శారా?
సాబినో కానియన్ పైన రుచ్ండుట…
283 దీనిని పరలోకపు తండి ఎరుగును. అది నెరవేరుట సతయ్మని మీరు
సాత్రు,
ఆ
తలు దిగివచిచ్ పర్తియొకక్ వరత్మానము ఒకటేయని రుజువుపరచెను.
అటుతరువాత, అది దేవుని యొదద్నుండి వచిచ్నదా కాదాయని నీవు ఎరుగుదువు.
ఒక దరశ్నము దావ్రా, అది మీకు ముందుగా తెలప్బడినది.
డికలు
ముగించబడు వరకు నేను మీకు చెపప్లేను, ’ఎందుకనగా అది చేయుటకు నేను
నిషేదించబడాడ్ను.
284 ఆ ఉదయాన సాబినో కానియన్ లో, పైన
రొచ్ని, నా చేతులు పైకెతాత్ను.
మరియు నా…నా యొకక్ నలల్ టోపీని గాలి వంచేసినది. అపుప్డు…నేను నిలబడి,
చేతులు పైకెతిత్, పారథ్న చేసుత్నాన్ను. నేనడిగాను, “పర్భువైన దేవా, దీని అరథ్ం
ఏమైయునన్ది? పర్భువా, నేనది అరథ్ం చేసుకోలేకునాన్ను. నేనేమి చేయాలి?
ఇది నేను ఇంటికి వెళళ్వలసిన సమయమైతే, ననిన్కక్డ నుండి పైకి వెళళ్నీయ్,
వారు ననున్ కనుగొనలేరు. నేను వెళేత్ నా కొరకు ఎవ ఏడవ్డం నేను కోరను.
నేను—నేను ఎకక్డకో నడచి వెళాళ్నని, నా కుటుంబ సభుయ్లు తలంచాలని
నేను కోరుచునాన్ను. మరియు వారు ననున్ కనుగొనలేరు. ఒకచోట ననున్
దాచుము. నేను వెళళ్వలసి వచిచ్నచో, ననున్ వెళళ్నీయ్. ఒక దినాన, ఒకవేళ
జోసఫ్ ఇకక్డునన్ నా బైబిల్ గర్ంథమును తీసుకొని దానిని ఉపయోగించనిముమ్.
శారా, నేను వెళళ్వలసి వసేత్, పర్భువా ననున్ వెళళ్నీయ్.” మరియు నేను నా
చేతులు చాచియుంచాను. మరియు తటాలున, ఒకటి నా చేతిని తాకినది.
285 నాకు తెలియదు. నేను చెపప్లేను. నేను నిదర్పోయానా? నాకు తెలియదు. లేక
నేను అపసామ్రక సిథ్తిలోకి వెళాళ్నా? నాకు తెలియదు. అది దరశ్నమా? నేను మీకు
చెపప్లేను. ఒకటి మాతర్ము చెపప్గలను, నేను…ఆ తల వలె!
286 మరియు అది నా చేతిని తాకెను. మరియు నేను
శాను, అది ఒక
ఖడగ్ము. దానికి ముతయ్పు పిడియుండెను, చాలా అందంగా ఉనన్ది; దానిపైన
బంగారపు ఒర ఉనన్ది. మరియు దాని అంచు కోం, వెండి వలె పర్కాశిసుత్ంది, అది
మెరుసుత్నన్ది. అది చాలా పదునుగా ఉనన్ది, ఓ, మై! మరియు నేననుకునాన్ను,
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“అది అందంగా ఉనన్ది కదా!” నా చేతికి సరిపోయింది! నేను అనుకునాన్ను,
“అది భయంకరంగా, చకక్గా ఉనన్ది. అయితే” నేను అనాన్ను, “హే, ఒక ఖడగ్ము,
అటువంటి వాటిని రిచ్ నేనెలల్పుడు భయపడుతుంటాను.” నేను అనుకునాన్ను,
“దానితో నేనేమి చేయాలి?”
మరియు, అటుతరువాత ఒక సవ్రము అకక్డ వణికింపజేసెను, అది
బండలను దదద్రిలల్జేసెను, చెపప్బడెను, “ఇది రాజు యొకక్ ఖడగ్ము!” అని. ఆ
తరువాత నేను మా లు సిథ్తికి వచాచ్ను.
287

“రాజు యొకక్ ఖడగ్ము.” అది “ఒక రాజు యొకక్ ఒక ఖడగ్ము” అని అది
చెపప్బడినటల్యితే…అయితే అది చెపప్బడినది “రాజు యొకక్ ఖడగ్ము.” అకక్డ
ఒకే ఒక రాజు ఉనాన్డు, “రాజు,” ఆయన దేవుడు. ఆయనకు ఒక ఖడగ్ము
యునన్ది, అది ఆయన వాకయ్ము, దాని దావ్రానే నేను జీవిసుత్నాన్ను. కాబటిట్
నాకు సహాయపడుము, దేవా; ఆయన యొకక్ పరిశుదధ్ బలల్యొదద్ ఈ పరిశుదధ్
వాకయ్మును తీసుకొని వచిచ్ ఇకక్డ యుంచగా నేను ఇకక్డ నిలబడియునాన్ను!
ఇది వాకయ్ము! ఆమేన్! ఓ, మనము ఎటువంటి దినములో జీవిసుత్నాన్మో!
ఎటువంటి గంభీరమైన విషయము!
డండి మరమ్ము మరియు రహసయ్ము?
డవ…
288

ఇది ననున్ విడచిన తరువాత నేనకక్డ నిలబడియునాన్ను, ఒకటి నా
యొదద్కు వచిచ్, “భయపడవదుద్” అని నాతో చెపిప్నది. ఇపుప్డు, ఏలాటి సవ్రము
నేను వినలేదు. నా లోపలనుండి, ఏదో మాటాల్డినది. నేను మీకు ఖచిచ్తముగా
సతయ్ము చెపప్వలసియునన్ది, ఏమి ఖచిచ్తంగా జరిగినదో. ఒకటి ననున్ ముటిట్,
“భయపడవదుద్. ఇది ఆ
డవ లాగుడు” అని చెపిప్నది.
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డవ లాగుడు! మీకది జాఞ్పకమునన్దా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది—
సంపా.] ఆయన చెపాప్డు, “దీనిపైన నీకు అనేకులు అనుకరణ చేయువారునాన్రు,
నీవు వివరించుటకు పర్యతిన్ంచునది. అయితే,” చెపాప్డు, “చివరకు
పర్యతిన్ంచవదుద్, దీనిని.” అది మీకు జాఞ్పకముందా? ఆ దరశ్నము ఎంతమందికి
జాఞ్పకముంది? [“ఆమేన్.”] అది అయిపోయినది. అది టేపు చేయబడినది,
అనిన్ చోటల్కు వెళిళ్నది. అది ఆరు, ఏడు సంవతస్రముల కితము జరిగినది.
ఏడు సంవతస్రముల కితము. చెపప్బడినది, “దానిని వివరించవదుద్,” అని
చెపప్బడినది. “ఇది
డవ లాగుడు, అయితే అకక్డ నినున్ కలుసుకుంటాను”
అని చెపప్బడినది. ఔను? [“ఆమేన్.”] ఆయన చెపాప్డు, “పర్యతిన్ంచవదుద్…”
290

ఆయన నాతో చెపిప్నపుప్డు, నేను చినన్ బిడడ్ యొకక్ టు వేసుకొని—
నిలబడాడ్ను. చెపప్బడినది, “ఇపుప్డు నీ మొదటి లాగుడు చేయ్. మరియు నీవు
చేసినపుడు చేప గాలము వెనుకవచుచ్ను.” చెపాప్డు, “అటు తరువాత నీ రెండవ
లాగుడును గమనించు,” చెపాప్డు, “ఎందుకనగా అది కేవలం చినన్ చేప.” ఆయన
చెపాప్డు, “తరువాత
డవ లాగుడు దావ్రా అది పొందుకుంటావు.”
291

మరియు ఆ సేవకులందరు నా చుటుట్ గుమి డారు, అనాన్రు,
“సహోదరుడా బెన్హాం, నీవది చేయగలవని మాకు తెలుసు! హలెల్ య!
సహోదరుడా బెన్హాం!” ఆ విధముగా నేను ఎలల్పుడు ఒక గుంపు పర్సంగీకులతో
292
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చుటట్బడియుంటాను.
శారా? నేను పర్జలను పేమిసుత్నాన్ను. వారు
మిముమ్లను పర్తీదీ, ఇది, అది వివరించమని కోరుతారు.
293 మరియు నేను చెపాప్ను, “సరే, ఉఁ ఉఁ ఉఁ” నేను చెపాప్ను, “నాకు తెలియదు.”
నేను చెపాప్ను, “చేపలు పటుట్ట నాకు తెలుసు. ఇపుప్డు,” నేను చెపాప్ను, “ఇపుప్డు
నీవు చేయవలసిన మొదటి విషయం…అది చేయవలసిన పదధ్తి ఇదే. మీరు
చుటుట్నునన్ చేపలను
డండి; మీరు ఎరను కదిలించవలెను.” సరే, అదే
చేపలు పటుట్ విధము, ఖచిచ్తంగా. కాబటిట్ నేను చెపాప్ను, “ఎరను కదిలించు.
మీరు డండి, మొదటిసారి నేను ఎరను కదిలించినపుడు, చేప దాని వెంబడి
వచుచ్ను.” అయితే అవి చినన్వి. అవి చేపలను పటిట్నటుల్గానే యునన్వి.
294 కాబటిట్—నేను చెపాప్ను, “తరువాత నీవు—నీవు…” నేను దానిని ఒడుడ్న
కదిలించినపుడు. నేను ఒక చేపను పటిట్తిని, అయితే అది ఎర పైన చరమ్ము వలె
కనిప్ంచినది, అది చాలా చినన్దిగా నునన్ది.
295 మరియు నేను అకక్డ నిలబడియుండగా, ఒకటి నాతో చెపిప్నది, “అది నీవు
చేయవదద్ని దానిని నీతో చెపాప్ను కదా” అని!
296 నేను ఏడుసుత్నాన్ను. దారమంతా నా చుటుట్ చుటుట్కొని, ఈ విధముగా
యునన్ది. నేను…ఈ విధముగా తలవంచుకొని అకక్డ నేను నిలబడి
ఏడుచ్చుంటిని. నేననాన్ను, “దేవా! ఓ నేను…ననున్ కష్మించు! నేను బుదిధ్లేని
వయ్కిత్ని. పర్భువా, వదుద్…ననున్ కష్మించు.” మరియు నేను—దారము నా యొదద్
నునన్ది…
297 మరియు నా చేతిలో నునన్ది సుమారు ఇంత పొడవుగానునన్, ఒక చినన్ బిడడ్
యొకక్ టు అంత ఉనన్ది. మరియు ఆ దారము నా వేలియంతటి, సుమారు
అర అంగుళమంత పొడవునన్ది. మరియు ఆ
టులోని రంధర్ములు…ఒక
అంగుళములో పదహారవ భాగము. మరియు ఇంతపెదద్ దారమును అంత చినన్
రంధర్ములోనికి ఎకిక్ంచుటకు నేను పర్యతిన్సుత్ంటిని. ఉ!
298 ఒక సవ్రము వచిచ్, నాతో మాటాల్డినది, “పెంతెకొసుత్ పసి బిడడ్లకు
సహజాతీతమైన విషయాలు నీవు బోధించలేవు.” “వారిని ఒంటరిగానే
యుండనిముమ్!” అని చెపెప్ను.
299 మరియు తరువాత ఆయన ననున్ పైకెతాత్డు. ఆయన ననున్ పైకి తీసుకొని
వెళాళ్డు, ఎకక్డ
టము జరుగుచునన్దో అకక్డకు. అదియొక గుడారము
వలె లేక ఒక ఆలయము వలె కనిప్సుత్ంది. మరియు నేను
శాను, అకక్డ
ఒక చినన్ పెటెట్లాంటిది ఉనన్ది, పర్కక్న చినన్ సథ్లమునన్ది. నాకు పైగా నునన్
వెలుగు, పటములో మీరు
సుత్నన్ వెలుగు ఒకరితో మాటాల్డుచుండెను. అది
ఆ విధముగా నా యొదద్ నుండి సుడులు తిరుగు
ఆ గుడారమునకు పైగా
వెళిళ్పోయెను. ఈలాగు చెపప్బడెను, “నేను అకక్డ నినున్ కలుసుకుంటాను”
అని. మరియు ఇంకా చెపెప్ను, “ఇది
డవ లాగుడు, నీవు దానిని ఎవరికి
చెపప్ డదు.”
మరియు సాబినో కానియన్ లో, ఆయన చెపాప్డు, “ఇది
డవ లాగుడు.”
300 దానితో కలసి వెళుళ్నవి
డు విషయాలునన్వి. ఒకటి ఈరోజు
తెరవబడినది, లేక, నినన్; మరొకటి ఈరోజు తెరవబడినది; మరియు మరొకటి
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యునన్ది నేనది అరథ్ం చెపప్లేనిది, ఎందుకనగా అది అనయ్భాషలో నునన్ది.
అయితే, నేను అకక్డే నిలబడి దానివైపే
శాను. ఇది వచుచ్చునన్
డవ
లాగుడు. [సహోదరుడు బెన్హాం వేదికను
డుసారుల్ తటాట్డు—సంపా.]
మరియు దేవుని యొకక్ పరిశుదాధ్తమ్…ఓ, మై!
ఆ కారణము చేతనే పరలోకమంతా నిశశ్బద్ంగా ఉండెను.
301 ఇపుప్డు, నేను—నేనికక్డ నిలుపు చేయుట మంచిది,
శారా. నేను—
నేను దానిని
రిచ్ ఇంక ఎకుక్వగా చెపప్ డదని, నేను భావిసుత్నాన్ను.
శారా?
302 కాబటిట్, గురుత్ంచుకోండి, ఏడవ ముదర్, అది విపప్బడకుండుటకు గల
కారణము. [సహోదరుడు బెన్హాం వేదికను ఆరుసారుల్ తటాట్డు—సంపా.] అది
బయలుపరచకుండ యుండుటకు గల కారణము, శారా, దాని రిచ్ ఎవరికి
తెలియ డదు.
303 మరియు, మీరు తెలుసుకోవాలని కోరుచునాన్ను, దానిని
రిచ్ ఏ
ఒకక్ వాకయ్ము నాకు తెలియక ముందు, చాలా సంవతస్రముల కితము
ఆ దరశ్నము వచిచ్నది. మీకు జఞ్పిత్ందా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—
సంపా.] మరియు ఇది ఇకక్డయునన్ది, అది తకిక్నవాటివలె ఖచిచ్తంగా, దేవుని
వాకయ్ముతో సరిపోతుంది. [సహోదరుడు బెన్హాం రెండుసారుల్ వేదికను
తటాట్డు.] నా హృదయం దేవునికి తెలుసు, ఆలాటి విషయానిన్ నేనెనన్డు
ఒకక్సారి డా తలంచలేదు, ఇకక్డ అది ఉనన్ది. మనము తలంచిన దానికంటే
ఆలసయ్మైపోయినది. ఉఁ ఊఁ. ఓ, మై!
304 అది దేవుని యొదద్ నుండి వచిచ్నదని
పుతుంది, ఏలయనగా, డండి,
చివరి వరత్మానములో, దేవుని యొకక్ వాగాద్నములతో అది ఖచిచ్తంగా
సరిపోతుంది. మీరు గమనిసేత్. ఇపుప్డు గమనించండి, కాలమును అంతము
చేయు వరత్మానముగా ఈ ముదర్ యునన్ది. చివరగా, ఆయన—ఆయన
అనిన్ ఆరు ముదర్లు బయలుపరచాడు, అయితే ఏడవ దానిని
రిచ్ ఏమీ
చెపప్లేదు. మరియు దానిని రిచ్ తెలుసుకొనుటకు ముందు, బైబిల్ పర్కారము,
ఇది అంతయ్కాలపు ముదర్యగును, అది పారంభించినపుడు, అది సం రిత్గా
రహసయ్ము. జఞ్పిత్ంచుకోండి, పర్కటన 10:1-7, 1 నుండి 7, 10వ అధాయ్యం 1 నుండి
7, “ఏడవ త యొకక్ వరత్మానము చివర, దేవుని యొకక్ మరమ్ములనిన్యు
తెలియజేయబడును.” మనము ఏడవ ముదర్ విపప్బడు కడవరి కాలములో
ఉనాన్ము.
305 ఇపుప్డు, నాకు ఏలాగు తెలియును? గత దినము, గత ఆదివారము, ఈ
రోజుకు ఒక వారము రోజుల కితము, “దీనులైయుండుడి! దీనులైయుండుడి!
అను దానిపైన నేను బోధ చేశాను. జఞ్పిత్ంచుకోండి, దేవుడు చినన్ విషయాలలో
సంపర్దింపులు చేసాత్డు.” దేనిని రిచ్ నేను నిజంగా మాటాల్డుచునాన్నో నేను
గర్హించలేదు. ఇపుప్డు నేను దానిని సుత్నాన్ను. అది అంతటి దీన మారగ్మున
నునన్ది! మీరు అటువంటి పాముఖయ్మైన కారయ్ము వాటికన్ లేక…వాటికి
బయలుపడవచుచ్ను అని మీరు అనుకొనవచుచ్ను. అయితే అది బాపిత్సమ్మిచుచ్
యోహాను వలె ఉండును. అది మన పర్భువు పశువుల పాకలో జనిమ్ంచిన

44

పలుకబడిన మాట

విధముగా ఉండును. దేవునికి మహిమ! కావున నాకు సహాయపడుము, ఘడియ
సమీపించియునన్ది! ఆమేన్! మనమికక్డ ఉనాన్ము. ఓ, మై!
306 ఇపుప్డు మీరది
శారా, దేవుని దరశ్నము యొకక్ సతయ్మును, ఏడుగురు
తలు పశిచ్మము నుండి ననున్ తీసుకొనిపోవుటను? వారు పశిచ్మము నుండి
రుప్ దిశగా వచుచ్చునాన్రు, ఈ రాతి ఈ వరత్మానమును తెచుచ్చునాన్రు.
[సహోదరుడు బెన్హాం వేదికను రెండుసారుల్ తటాట్డు—సంపా.] ఓ, మై!
307 ఇపుప్డు, ఈ గంభీరమైన ఉరుము యొకక్ సవ్రము, మరియు అది
ఇకక్డకు తీసుకొని రాబడిన ఉదేద్శయ్ము బయలప్డియునన్ది, అది దేవుని
యొదద్ నుండి వచిచ్నదని రుజువు చేయబడినది. ఇపుప్డు ఆలోచన చేయ్. ఈ
ముదర్లు నాకు తెలియదు, అవి ఈ వారములో బయలప్రచబడినవి. ఎవరైనను
దానిని ఆలోచించారా, ఆ ఏడుగురు
తలు ఇదే అని, రానునన్ వరత్మానం
ఇదియేయని, ఆ తలు దానికొరకై ఇకక్డకు ననున్ తీసుకొని వచుచ్నని ఎవరైన
దాని రిచ్ ఆలోచించారా? శారా?
308 గురుత్ంచుకోండి, ఏడవ వరత్మానికుడు…ఏడుగురు
తలు…ఏడవ
త నాకు పర్తేయ్కంగా కనిప్సుత్నాన్డు, వారందరికంటే ఎంతగానో నాకు
పర్తేయ్కంగా ఉనాన్డు. ఇపుప్డు, డండి, వారు ఈ విధంగా నిలబడాడ్రు. ఇపుప్డు,
మీరు గమనించాలని నేను కోరుచునాన్ను. నేను ఇకక్డ నిలబడియునాన్ను,
మరియు ఆ మిగతా వారిని నేను గమనిసుత్నాన్ను…
309
డండి, చినన్ పకుష్ల మొదటి గుంపు, రెకక్లనీన్ కిందకు కొటుట్కుంటునన్వి.
అవి మీకు జాఞ్పకమునన్వా? అవనీన్ రుప్ వైపునకు ఎగిరిపోయినవి. రెండవ
గుంపు, పర్కాశవంతముగానునన్ పెదద్ పకుష్లు, కొనదేరిన రెకక్లతోయునన్
పావురముల వలెనునన్వి. అవి రుప్ దిశగా ఎగిరిపోయినవి. మొదటి లాగుడు,
రెండవ లాగుడు, తరువాత తలు. మరియు…
310 నేను అకక్డే నిలబడియునాన్ను, మరియు ఈ పేలుడు వెళిళ్పోయినది. నేను
ఈ వైపు, పశిచ్మ వైపు
సుత్నాన్ను, వారు వచిచ్, వారు ననున్ అకక్డకు పైకి
తీసుకొని వెళాళ్రు. నాకు తెలియని సిథ్తిలో వెళాళ్ను. మరియు వారిలో ఒకరు
వచుచ్చుండగా, అతను నాకు వింతగా కనిపించెను, నా యొకక్…నేను ఆ తల
స హములో ఏ వైపు నేను వారి మధయ్ పర్వేశించానో ఆ వైపుగా ఎడవ వైపుగా
వచెచ్ను. అయితే ఎడమ పర్కక్ నుండి కుడి పర్కక్కు లెకిక్ంచినపుడు, అది ఏడవ
తగా ఉండవలెను,
డండి, అడడ్ముగా వచుచ్నపుడు. ఇపుప్డు, ఏడుగురు
వరత్మానికులను జఞ్పిత్ంచుకోండి.
311 నేను మీకు అరథ్ం చెపిప్న,
నియర్ జాకస్న్ యొకక్ కలయగు, తెలల్ని
రాయి యొకక్ పిరమిడ్ మీకు జాఞ్పకముందా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—
సంపా.]
శారా? గమనించు, నేను విడిచిన ఆ రాతి, మరియు నేను…ఆరు
కలలు వచిచ్నవి, వాటిలో పర్తియొకక్టి ఒకటిగానే యునన్ది. తరువాత దరశ్నం
ఆరంభమైనది, ననున్ పశిచ్మమునకు పంపినది. మరియు,
నియర్ అతడు
ననున్ గమని త్యుండగా…గమనించండి. ఎంత సం రణ్ముగా నునన్దో!
312 ఇపుప్డు, నేను—నేను ఈ కృపను దీనికంతటికి కరత్యైన యేసుకీసుత్
పై నుంచుటకు పర్యతిన్ంచునపుడు, జనులైన మీరు దానిని గర్హిసాత్రని నేను
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నిరీకిష్సుత్నాన్ను మరియు నముమ్తునాన్ను. మరియు ఒకే ఒక కారణం, మీ
జీవితములో నేను ముందెనన్డు ఈ విధముగా మాటాల్డుట మీరు వినలేదు,
అయితే ఈ ఘడియ సమీపిసుత్ంది. శారా? శారా? గమనించండి.
313 ఇపుప్డు, మీకిది నిశచ్యము చేయుటకొరకు, ఇది లోతుగా నాటవలెను. నేను
మిముమ్లను విడిచి వెళుళ్చునాన్ను. నేను ఎకక్డకు వెళాత్నో నాకు తెలియదు. ఇతర
సథ్లాలలో నేను సువారత్ను పర్కటించవలసియునన్ది. అయితే ఇపుప్డు…
314 నీవు చెపప్వచుచ్, “నేను అనిన్ విధాలైన వెరి మాటలు వినాన్నని.” అదేదో నాకు
తెలియదు; ఏ ఇతర మనిషిని నేను తీరుప్ తీరచ్ను.
315 నాకు—నాకు నేనే, దేవునికి మాతర్మే నేను జవాబు చెపప్వలసియుంది.
అయితే ఇనిన్ సంవతస్రములలో పర్భువు నామములో నేను చెపిప్న వాటిలో,
ఏదైనా ఒకటి సరిగా లేనిదానిని ఎపుప్డైనా మీకు చెపాప్నా? [సభ చెపుత్నన్ది “లేదు”
అని.—సంపా.] ఆలాగని ఎవరు చెపుప్టలేదు, ఎందుకంటే ఎలల్పుడు ఆయన
ఏలాగు చెపాప్డో అదే చెపాప్ను.
316 ఇపుప్డు ఇది ఖచిచ్తంగా నిజమని మీకు
పించుచు, అది నిరాధ్రణ
చేయనివవ్ండి.
317 ఇపుప్డు జాఞ్పకముంచుకోండి, “ఒక ఆతమ్ సంబంధికాని లేక పర్వకత్గాని
ఉనన్యెడల, పర్భువైన నేను అతనితో దరశ్నముల దావ్రా మాటలాడెదను, కలల
దావ్రా బయలుపరచుకొందును.” కలలకు అరథ్ం చెపుప్ట అనగా అది. యోసేపు,
అతడు కలలు భావము చెపప్గలడు, మరియు దరశ్నములు— చును. అది
నిజమేనా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది.—సంపా.]
318 ఇపుప్డు ఇది గమనించండి. అది, ఇపుప్డు, ఇది జరిగినపుడు,
నియర్
ఒక పొలములో నిలబడియునాన్డు—ఒక పెదద్ పిరమిడ్ ఆలాగునన్ది.
మరియు బండలపైన ఒకటి వాయబడియునన్ది, పర్జలకు దానిని నేను
బయలుపరుసుత్నాన్ను. ఔను కదా, నియర్? [“ఔనది నిజం” అని సహోదరుడు
నియర్ జాకస్న్ చెపుత్నాన్డు—సంపా.] సుమారు ఒక సంవతస్రమునకు
ముందు అది జరిగింది.
319 మరియు తరువాత విషయము ఇపుప్డు గమనించండి. నేను ఒక విధమైన
గడడ్పలుగును తీసుకొని, దానిని పగులగొటాట్ను, దానిలోపల తెలల్రాయి ఉనన్ది,
దానిమీద ఏమీ వాయలేదు. మరియు, ఆ సమయములో, నేను పశిచ్మమునకు
వెళుళ్టకు పారంభించాను. నేను వారందరికి చెపాప్ను, “పశిచ్మమునకు వెళొళ్దుద్.
ఇకక్డే యుండి నేను తిరిగి వచుచ్ వరకు దీనివైపు
త్ ఉండండి.” పేలుడు
కొరకు పశిచ్మమునకు వెళాళ్ను; ఈ వాయబడని వాకయ్మునకు పరిశుదాధ్తమ్
యొకక్ అనువాదముతో, రుప్నకు తిరిగి వచాచ్ను. ఇపుప్డు, అది సం రిత్గా
సరవ్శకిత్మంతుడైన దేవుడు కానటల్యితే, అదేమిటని మిముమ్లను కోరుచునాన్ను.
320 సేన్హితులారా, నేనెందుకు దీనిని చెపుప్టకు పర్యతిన్సుత్నాన్ను? మనము
కడవరి కాలములో ఉనాన్మని
పుటకే. ఇపుప్డు, ఇతర కారయ్ములు వాకయ్
పర్కారము ఖచిచ్తంగా ఉనన్యెడల, ఇది
డా వాకయ్ పర్కారమే యునన్ది!
మనమికక్డ యునాన్ము. మనము అంతముననునాన్ము, సేన్హితులారా.
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చాలా తవ్రగా “సమయము గతించును.” మిలియనల్ మంది తమ పాణములు
పోగొటుట్కొంటారు. మిలియనల్ మంది, ఇపుప్డు తాము రకిష్ంచబడాడ్రని
అనుకుంటారు, వారు అణుయుగపు మేతగా మారుతారు. మనము ఆఖరు
ఘడియలో జీవిసుత్నాన్ము. సరవ్శకిత్మంతుడగు దేవుని కృప దావ్రా, ఆయన
పర్జలకు ఆయన సహాయము దావ్రా, తవ్రలో పర్తయ్కష్ము కానునన్ కీసుత్ కొరకు
వారు ఎదురు
చెదరుగాక! “ఎంతకాలము సహోదరుడా బెన్హాం?”
బహుశా ఇరవై సంవతస్రములు; బహుశా ఏభై సంవతస్రాలలో; బహుశా రు
సంవతస్రాలలో. నాకు తెలియదు. మరియు బహుశా ఉదయం కావచుచ్; బహుశా
ఈ రాతి యుండవచుచ్. నాకు తెలియదు. వారికి తెలుసని ఎవరైనా చెపిప్నటల్యితే,
వారు తపుప్. ఔనా? వారికి తెలియదు. దేవునికి మాతర్మే తెలుసు.
322 ఇపుప్డు గమనించండి. కనుక నాకు సహాయపడుము, నాకు పరిశుదాధ్తమ్
దావ్రా వివేచింపబడి, ఇవి ఆతమ్సంబంధముగా వివేచింపబడి, దేవుని దావ్రా నేను
సతయ్మును చెపుప్చునాన్ను. మరియు వాటిలో పర్తియొకక్టి, వాటి సాథ్నానిన్ బైబిల్
గర్ంథములో గురిత్ంచియునన్ది.
323 ఇపుప్డు, ఈ ముదర్ వెనుకనునన్ ఈ గొపప్ మరమ్మేదో నాకు తెలియదు.
అది నాకు తెలియదు. నేనది గర్హించలేకునాన్ను. నేనది చెపప్లేను, కేవలం
అది—ఆ ఏడు ఉరుములు ఒకదానికొకటి దగగ్రగా నుండి ధవ్నించి, ఏడు వేరు
వేరు సారుల్ ధవ్నించినవని నాకు తెలియును. మరియు నేను
చిన దేనినో
విపిప్ బయలుపరచుచునన్ది. అటుతరువాత, నేనది చినపుడు, అనువాదము
కొరకు నేను
శాను. అది అచట అడడ్ముగా ఎగిరి వెళిళ్పోయినది, మరియు
నేను దానిని గర్హించలేకపోయాను. అది ఖచిచ్తంగా నిజం. ఔనా? దానికొరకైన
ఘడియ ఇంకా రాలేదు.
324 అయితే,
అది ఆ వృతత్ములోనికి కదలివెళుళ్చునన్ది,
శారా.
అది సమీపంగా వసుత్నన్ది. కాబటిట్, నేను పర్భువు నామమున మీతో
మాటాల్డుచునాన్నని దానిని మీరు చేయవలసిన, గర్హించవలసిన కారయ్ముగా
నునన్ది. సంసిదధ్ంగా యుండండి, ఎందుకనగా ఏ సమయమున ఒకటి జరుగునో
మీకు తెలియదు.
325 ఇపుప్డు, అది టేపులోనికి వచిచ్న పిమమ్ట, ఇపుడది జరుగుచునన్ది, నాకు
బహుశా పదివేలమంది నా సేన్హితులను అది
రపరచును. కారణం, వారు
చెపాత్రు, “సహోదరుడు బెన్హాం తనకు తానుగా చేసుకునాన్డు, ఒక—ఒక
సేవకునిగా లేక ఒక పర్వకత్గా లేక ఇంకొకటిగా, దేవుని యెదుట చేసుకునాన్డు.”
నా సహోదరులారా, నేను మీకు చెపాత్ను, అది తపుప్.
326 నేనేది
శానో, నాకు ఏది చెపప్బడినదో, అది మాతర్మే మీకు చెపుత్నాన్ను.
మరియు ఇపుప్డు—మీరు కోరినది మీరు చేయండి. ఎవరు, నాకు తెలియదు…
ఏమి జరుగుతుంది. నాకు తెలియదు. ఆ ఏడు ఉరుములు ఆ మరమ్మును
పటుట్కొనియునన్వని మాతర్ము నాకు తెలుసు. పరలోకము నిశశ్బద్ముగా ఉండెను.
పర్తియొకక్రు అరథ్ం చేసుకునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] ఇది
సమయం కావచుచ్, ఇపుప్డు ఘడియ కావచుచ్, రంగము మీదికి లేచి రావచుచ్నని
మనము ఎదురు చుచునన్ ఆ గొపప్ వయ్కిత్ రంగం మీదికి లేచివచుచ్ట ఈ
సమయం కావచుచ్ను.
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ఒకవేళ ఈ పరిచరయ్, నేను పర్జలను మరలా వాకయ్ము నొదద్కు
తీసుకొనుపోవుటకు పర్యతిన్ంచుట వలన, ఈ పరిచరయ్ ఒక పునాదిని
వేసియుండవచుచ్ను; మరియు అది ఆలాగైతే, మీ మేలు నిమితత్ము నేను
మిముమ్లను విడచివెళుళ్చునాన్ను. ఒకే సమయములో మేమిరువురము ఇకక్డ
ఉండలేము.
శారా? అది ఆలాగైతే, అతడు హెచిచ్ంచబడవలెను; నేను
తగిగ్ంచబడాలి. నాకు తెలియదు.
328 అయితే అదేమిటని
చు భాగయ్మును, దేవుడు నాకు అనుగర్హించాడు,
డండి, అంతవరకు నాకు విపప్బడి పబడెను. ఇపుప్డు, అది సతయ్ము.
329 మరియు ఈ వారములో జరిగిన విషయాలను మీరు గమనించారని నేను
నిశచ్యిసుత్నాన్ను. చనిపో
అకక్డ పడియునన్ ఆ చినన్ కాలిన్స్ అబాబ్యి,
గతరాతి, ఆ లుకేమియా వాయ్ధితోనునన్ ఆ చినన్మామ్యిని; అది మీరు గమనించి
యునాన్రని అనుకుంటాను.
330 దేవుని యొకక్ రాజయ్ము వచుచ్చునన్ది. అది నీడవలెనునన్
పము
నుండి నిజ పమునకు పు దాలుచ్చునన్ది. ఇపుప్డు అది పర్జలను తికమక
చేయ డదు. నీతీకరణము నుండి, శుదీధ్కరణములోకి, శుదీధ్కరణములో నుండి
పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ములోకి వచిచ్, ఇపుప్డు ఇచచ్టకు, ఇచచ్టకు వచాచ్ము. ఔనా?
మనము నిరంతరము దేవునికి సమీపసుత్లమగుచునాన్ము.
331 మెథడిసుట్ సేవకులారా, మీ యొకక్ శుదీధ్కరణ వరత్మానము
థర్ బోధ
కనాన్ మినన్గా ఉండుట మీరు చుటలేదా?
332 పెంతెకొసుత్ వారైన మీరు, బాపిత్సమ్మను మీ యొకక్ వరత్మానము మెథడిసుట్ల
వారి బోధకంటే మినన్గా లేదా? నా భావమేదో మీరు అరథ్ం చేసుకునాన్రా?
333 ఓ, అనేక కారయ్ములు బయలుపడుటను మనము
శాము! మరియు అది
నిజమే. మరియు ఎవరైనా తపుప్ను తృణీకరించిన, మరియు పర్జలు సతయ్ము కాని
అబదధ్మును చెపిప్న యెడల, నేను దానిని అసహియ్ంచుకొంటాను.
334 అయితే నేను—నేను దృఢమైన సతయ్మును పేమిసాత్ను, అదెంతగా ఈ
విధంగా లేక ఆ విధంగా ఇబబ్ంది కలిగించినా పరవాలేదు. అది సతయ్మైతే,
చివరకు, దేవుడు అది సతయ్ముగానే
పించును. మరియు ఆయన అది
చేయనటల్యితే, ఈ దినాలలో, నా దరశ్నము నిజము కాదు. ఇపుప్డు నాకు నేనుగా
ఎకక్డునాన్నో డండి.
335 “సహోదరుడా బెన్హాం, అదెపుప్డు జరుగును?” నేను మీకు చెపప్లేను. నాకు
తెలియదు.
336 అయితే, ఏదో ఒక దినము, మనము తిరిగి
మిపై కలుసుకొనని యెడల,
రాన అకక్డ కీసుత్ నాయ్యపీఠము ఎదుట మనము కలవబోతునాన్ము.
మీరు తెలుసుకొనునది ఏదనగా, ఆ గదిలో, దేవుని యొదద్ నుండి మిగతా
వాటివలె బయలుపాటు వచిచ్నపుడు, అవి…ఆ ముదర్లలో ఒక ముదర్ మరమ్ము,
అది బయలుపడకుండుటకు కారణము, అది ఏడు ఉరుములు వాటి యొకక్
సవ్రమును ఉరుముటయే. మరియు అది అకక్డ, ఖచిచ్తముగా ఉనన్ది.
ఎందుకనగా, దానిని రిచ్ ఏమి తెలియలేదు. అది చివరకు వాయబడలేదు.
327
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కాబటిట్, మనము కడవరి కాలములో యునాన్ము. మనమికక్డ ఉనాన్ము. ఆయన
వాకయ్ము కొరకు దేవునికి కృతజఞ్త చెలిల్ంచుచునాన్ను.
337 యేసు కీసుత్ కొరకు నేనాయనకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ను.
ఎందుకనగా, మన పాపముల పరిహారారథ్ము నిమితత్ము ఆయనను
పంపనియెడల, ఎటువంటి నిరీకష్ణ లేక, పెదద్ పాపపు కుపప్లో మనమందరము
ఉంటాము. అయితే, ఆయన యొకక్ కృప దావ్రా, ఆయన—ఆయన యొకక్
రకత్ము మన పాపమునంతటిని తుడిచివేసెను. ఏ విధముగా కొల్రాక్స్ బకెక్ట్లోని
ఒక చుకక్ సిరా బొటుట్ను, మరలా
డరో ఆ విధముగా. మన పాపములు
ఒపుప్కొనిన యెడల, అది యేసుకీసుత్ రకత్ములో పెటట్బడును; అవి తిరిగి
తెలియబడవు. దేవుడు వాటిని కష్మించును; అవి ఎనన్డు చేయబడలేదు. మన
పాప పరిహారము కొరకు ఆ అరప్ణ అకక్డ ఉనన్ంతవరకు, అది అంతే. అది అదే,
శారా. మనము—మనమిక పాపులము కాము. దేవుని కృపను బటిట్, మనము
కైసత్వులము. జఞ్పిత్ంచుకోండి, మనకు మనము ఎంత చెడడ్వారిగా ఉనాన్మో,
ఆలాటి వారము. అయితే, డండి, దేవుని యొకక్ కృప మనకు అనుగర్హింపబడి,
నేడు ఏలాగునాన్మో అటువంటి కైసత్వ సహోదరి సహోదరులుగా చేయబడాడ్ము.
338 ఇది నాకు శర్మతో
డిన వారము. నేను అలసిపోయాను. నా మనసుస్
అలసిపోయినది. ఎందుకనగా నేను—నేను…ఇదియే, నేను చేయగల శేషఠ్మైన
కారయ్ము. మరియు పర్తి దినము, ఏదో వింతైన కారయ్ము జరుగు నే యునన్ది.
నేను గదిలో నడచునపుప్డు, నేను చాలా ఆశచ్రయ్పడతాను, అకక్డ కొదిద్ నిముషాలు
ఉంటాను, ఒకటి ననున్ సం రిత్గా మారిచ్న సంగతి సాత్ను.
339 మరియు, ఇకక్డ, నేనికక్డకు వెళిళ్ వివరణ పుసత్కము తీసుకుంటాను. డాకట్ర్.
సిమ్త్, ఉరియా సిమ్త్, మరియు, ఓ, అందరు గర్ంథకరత్లు మొదలగునవి నేను
చదివాను. చెపాత్ను, “ఇపుప్డు ఇకక్డ ఆరవ ముదర్ యునన్ది. ఇకక్డ నాలగ్వ
ముదర్ ఉనన్ది. ఇపుప్డు ఈ మనిషి దానిని
రిచ్ ఏమి చెపుత్నాన్డు? అతడు
చెపాత్డు, ‘సరే, అది ఇది, అది, లేక మరొకటి యని.’” నేనికక్డ చి, ఇంకొకరిది
తీసుకుంటాను. అతడు చెపాత్డు, అది ఇది-మరియు-ఇది, అని. మరియు అది
నాకు కనిపించును…అది సరిగా ఉనన్టుల్గా ఉండదు. ఔనా?
340 అటుతరువాత నేను అనుకునాన్ను, “సరే, అదేంటి పర్భువా?” మరియు
నేను నేలపైన కొదిద్సేపు కిందకు పైకి నడుసాత్ను. నేను మోకరించి పారిథ్సాత్ను.
వెనుకకు వెళిళ్ బైబిల్ తీసుకుంటాను; రొచ్ని చదువుతాను. ముందుకు వెనుకకు
నడుసాత్ను.
341 తరువాత, తటాలున, నేను నెమమ్దిగా యుండినపుడు, ఇకక్డ అది ఆ
విధముగా తెలుపబడినది. తరువాత వెంటనే నేను కలమును తీసుకొని,
నేనేమి చేశానో,
శానో దానిని వాయుటకు వెళాత్ను. ఆ విధముగా, దానిని
కనిపెడతాను నేను దానిని ముగించువరకు.
342 ఆ తరువాత, నేను పగటివేళ విశాంతి తీసుకొని, మరియు ఈ కారయ్ములనిన్
వెదకి లేఖనములతో అనుబంధం కలిగియునన్వా లేవా యని
సాత్ను.
తరువాత, “అనిన్ కారయ్ములు రుజువగును.”
శారా? నేను దీనిని ఇకక్డ
పొందుకునాన్ను.
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మరియు నేను ఆలోచన చేశాను, “ఇపుప్డు, చాలామందికి దరశ్నాలు
వసుత్ంటవి. అనేకమందికి పర్తయ్కష్తలు వసుత్ంటవి.” అది వాకాయ్నికి విరుదధ్మైతే,
దానిన్ వదిలిపెటుట్; ఔను, దానిని ఆలాగే వదిలివేయ్.
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ఇపుప్డు, ఇపుప్డు, నేను దీనిని
చి ఈ విధముగా, ఈ విధముగా
చదువుతాను. ఇకక్డ నేను చినన్ విషయాలు గురుత్ంచుకునాన్ను. నేను
ఆలోచించాను, “మంచిది, ఇపుప్డు, దీనిని వినుచునన్ జనులు సంతోషిసాత్రు,
’ఎందుకనగా అది ఇకక్డ, ఇకక్డ ముడిపడియునన్ది. ఇపుప్డు, మనము దాద్ం,
ఇకక్డ ఇదేమి చెపుత్ంది? ఔను. ఇకక్డ ఇది ఉనన్ది, ఇకక్డే అది ఉంది.” శారా?
344

మరియు వారమంతా, దీనిని బైబిల్ గర్ంథము దావ్రా,
చి మరియు
దానితో వాటిని జతపరచాను. అవి అకక్డ టేపులలో యునన్వి. మీరు వాటిని
తీసుకొనగలరు. మరియు కైసత్వ సహవాసము కింద, నాకు తెలిసినంత వరకు
నేను దానిని చేశాను, యేసుకీసుత్ దావ్రా, సమసత్ మానవాళికి, దేవుని కృప
అనుగర్హింపబడుచునన్ది. నాకు తెలిసినంత వరకు బహు శేషఠ్వెమైనదిగా నేను
చేశాను.
345

మీరు, ఒక మంచి తరగతిగా ఉనాన్రు. ఇంత చకక్గా కర్మముగా ఎవ
రొచ్ని యుండలేరు. వారు పర్జలను లోపలకు అనుమతించుటకు ఆలయము
తెరచువరకు, మీరందరు పగలు ఒంటి గంటకు ఇకక్డకు వచిచ్, ఐదు గంటల
వరకు వేచియుండిరి. మీరు చలిలో ఉంటిరి; మీరు మంచులో రుచ్ంటిరి; మీరు
సమసత్ము చేశారు; మీ కాళుల్ నొపిప్పుటుట్ వరకు, గోడలు చుటుట్ నిలబడియుంటిరి.
పురుషులు కింద
రుచ్ండుట నేను
శాను. సీత్లు పైన
రుచ్ండుటకై,
పలువురు ఆలాగు, చు ట్రా నిలబడి కింద రుచ్నాన్రు. నేను తలంచాను,
“పర్భువా, మొతత్ము…”
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ఇది మరమ్మైన వారము. సమసత్ కారయ్ము ఒక విధముగా వింతగా
ఉనన్ది, ఏ విధముగా, పర్జలు వచిచ్నపుడు, వెలుపల, చు ట్రా వారు
నిలబడియుండుటయు, కిటికీలలో, దావ్రముల యొదద్, వెనుకను, దానిచుటుట్,
పర్తిచోట వింటునాన్రు. మరియు ఒక ఉపదేశకునిగా లేను. నేను ఒక మంచి
ఉపదేశకుని కాదని గర్హించు జాఞ్నము నాకునన్ది. అయితే ఎందుకని పర్జలు
రొచ్ని వింటారు ఆ విధముగా? ఎందుకు వారది చేసాత్రు? నావంటి వయ్కిత్ని
వింటానికి వారు రారు. అయితే వారు వసుత్నాన్రు, ఎందుకంటే అందులో ఒకటి
ఉనన్ది, పర్జలను ఆకరిష్ంచునది. ఔను.
శారా? అందులో ఒకటి యునన్ది,
వారిని ఆకరిష్ంచునది.
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నేను పారంభించినపుడు నా భారయ్ ఇకక్డ వేదిక యొదద్ నిలబడి, పాట
పాడినటుల్:
348

వారు
వారు

రుప్ నుండియు, పడమర నుండియు వచెచ్దరు,
ర దేశము నుండి వచెచ్దరు,
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రాజుతో విందారగించుటకు, ఆయన యొకక్ అతిధిగా
భుజించుటకు;
ఎంత ధనుయ్లు ఈ యాతికులు!
ఆయన పరిశుదధ్ ముఖమును చుచు
దైవ కాంతితో పర్కాశించువారై;
ఆయన కృపలో ఆశీరవ్దింపబడి పాలుపంచుకొనువారై,
ఆయన కిరీటములో రతన్ములుగా పర్కాశించెదరు.
349 “యేసుకీసుత్ కిరీటములో ఒక రతన్ముగా యుండుట,” అనునది మీరు
మనసుస్లో ఎలల్పుడు నుంచుకొందురు గాక. పౌలు సంఘానికి చెపాప్డు, “మీరు
ఆయన యొకక్ కిరీటములోని రతాన్లు లేక మణులు.” మనము యేసుకీసుత్
యొకక్ కిరీటములో రతన్ములమై యుండవలసినది.
350 దానిలో ఒక మనుషుయ్డుని పెటట్
డదు, మనము ఆలాగు కోరుటలేదు.
ననున్ రిచ్ ఏదైనా ఉనన్ యెడల మీరు మరచిపోండి. నేను మీ సహోదరుడను,
కృప దావ్రా రకిష్ంచబడిన పాపిని, జీవించుటకు యోగుయ్డను కాను. అది
ఖచిచ్తంగా నిజం. దీనుడనై యుండుటకు నేనది చెపుప్టలేదు; అది నిజం. నాలో
ఏమీ లేదు, ఏ ఒకక్ మంచి, ఎంత మాతర్ము లేదు.
351 అయితే దేవుని యొకక్ కృప, నా యొకక్ పేద, కునుకుచునన్ కనున్లు
తెరకు ఆవలనునన్, రాననునన్ విషయాలు చి, నేను వెనుకకు వచుచ్టకు
అనుమతించెను.
352 నేను చినన్ పిలల్వానిగా నునన్పుడు, నేను పర్జలను పేమించాను. ఒకరు
ననున్ పేమించాలని, నాతో మాటాల్డాలని, నేనెలల్పుడు ఆశించేవాడను. ఎవవ్
చేసేవారు కాదు అది, కారణం మా కుటుంబ పేరును బటిట్. ఎవవ్రు నాతో
మాటాల్డరు.
353 అయితే నేను దేవునికి సమరప్ణ చేసుకునన్ తరువాత, అటు తరువాత…
మా పర్జలు, వారి చరితర్ ఐరిష్ వారు, నేననుకునాన్ను, “ఒకవేళ…వారంతా
కథోలిక్లు, మరియు అది ఆలాగుండును.” నేను అకక్డకు వెళాళ్ను, ఆయన
ఇంకొక మారగ్మున ఉనాన్డు. మరియు నేను మొదటి బాపిట్సుట్ ఆలయానికి
వెళాళ్ను, ఆయన మరొక మారగ్మున నునాన్డు.
నేను అడిగాను, “పర్భువా, సతయ్మైన మారగ్ము ఒకటి యుండవలసియుంది,”
అని.
మరియు ఒకటి చెపిప్నది, “అది వాకయ్ము.”
నేను ఆ వాకయ్మును పటుట్కునాన్ను. పర్తిచోట, పర్తి దరశ్నమును డు.
354 ఆ దినమున నేను అకక్డ
లరాతిని వేశాను, ఆ ఉదయము దరశ్నంలో
ఆయన నాకు ఏమి
పించాడో అకక్డ నేను వాశాను. “సమయమందును
అసమయమందును పర్యాసపడుము; దీరఘ్శాంతముతో ఉపదేశించుచు,
ఖండించుము, బుదిధ్చెపుప్ము. ఎందుకనగా జనులు హిత బోధను సహింపక
దురద చెవులు గలవారై, తమ సవ్కీయ దురాశలకు అను లమైన బోధకులను
తమ కొరకు పోగుచేసుకొని, సతయ్మునకు చెవినియయ్క కలప్నా కథల వైపునకు
తిరుగు కాలము వచుచ్ను.” నేను అకక్డ నిలబడి, ఆ రెండు చెటల్ను
శాను,
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అదే కారయ్ము చేయుటను. ఔను. అకక్డ మనమునాన్ము. అది నిజము. మరియు,
ఇపుప్డు, మీరు కాదు…
355 జఞ్పిత్ంచుకోండి. నేను మీకు మరలా హెచచ్రిక చేయనీయండి. “మీకు
ధనయ్వాదాలు” అని ఎవరికి చెపప్వదుద్. చెపప్వదుద్, అది ఆలోచించుడి, ఒక సేవకుడు
లేక ఏదోయొకటి, ఒక మరుత్ డైన మానవుడు; ఏదైనా అతనిలో మంచి ఏదియు
లేదు. కారణము ఏదియు లేదు. అతడెవరైనా నాకు లెకక్లేదు. ఏ మనుషుయ్నిలో ఏ
మంచి లేదు. ఔను.
356 ఇకక్డ
ఒక కుపప్
రలు పడియునన్టల్యితే, ఒక రాగానిన్
వాయించుటకు ఒకరు కావలసియునన్ది, అది ఒక మనిషి…ఆ
రలు
ఒటిట్గా
గబోయియుంటవి. వాటిని వాయించునది ఒక మనిషి, ఆ
ర
తీసుకొని, తాను ఏమి చేయబోవుచునాన్డని అతనికి తెలుసు. రకు దానితో
ఏ సంబంధము లేదు. దాని వెనుకనునన్ జాఞ్నము వలన ఆ సవ్రము దాని నుండి
వచుచ్చునన్ది. ఔను. కాబటిట్, అనిన్ రలు ఒకక్టే.
357 మనుషుయ్లందరు ఒకక్టే. కైసత్వులంద
ఒకక్టే. మనలో ఏ గొపప్
మనుషుయ్లు లేరు. మనము గొపప్ పురుషులము కాదు, గొపప్ సీత్లము కాదు.
మనమంతా సహోదరీ సహోదరులము, అంతా ఒకక్టే, ఒకే గీతలో ఉనాన్ము.
మనము “గొపప్” కాదు. ఒకరికంటే ఒకరు గొపప్యని యెంచరాదు, ఏ ఒకక్
కారయ్ములోను. లేదండి. అయితే మనమందరము కేవలము మానవులము.
358 సంగతులకు అనువాదము చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచవదుద్. యేసుకీసుత్కు సుత్తి
ఘనత చెలిల్ంచుము, ఆయనకు సనిన్హిత జీవితము జీవించుట తపప్ మరేమీ
చేయుటకు పర్యతిన్ంచవదుద్. పర్తియొకక్రు అది అరథ్ం చేసుకునాన్రా? [సభ
“ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] ఆ తరువాత మీ నిండు హృదయముతో
ఆయనను పేమించుడి. మీరది చేసాత్రా? [“ఆమేన్.”]
నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను, (నేను చేసాత్ను!), నేను
ఆయనను పేమించుచునాన్ను
ఎందుకనగా ఆయనే ననున్ మొదట పేమించెను
మరియు కలవ్రి చెటుట్పై
నా రకష్ణను కొనెను.
359 దేవునికి సోత్తర్ం! పర్తియొకక్రు బాగుగా అరథ్ం చేసుకునాన్రా? [సభ
“ఆమేన్” అని చెపిప్ంది.—సంపా.] పర్తియొకక్రు నముమ్తునాన్రా?
[“ఆమేన్.”] జఞ్పిత్ంచుకోండి, నేను పర్పర్థమంగా పారంభించినపుడు, “మేము
తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమెమ్ను? యెహోవా బాహువు ఎవనికి
బయలుపరచబడెను?” అను దానితో పారంభించితిని. ఆయన కృపను, ఆయన
మంచితనమును మీకు బయలుపరచియునాన్డా? [“ఆమేన్.”] ఆమేన్. మీ
హృదయమంతటితో ఆయనను పేమించుటకు జఞ్పిత్ంచుకోండి.
360 ఇపుప్డు నేను ఇంటికి తిరిగి వెళుళ్చునాన్ను. పర్భువు చితత్మైతే,
న్ మొదటి
తేదీన నేను తిరిగి వసాత్ను.
361 ఒకవేళ, పర్భువు నా హృదయములో దానిని పెటిట్న యెడల, ఒకవేళ ఈ వేసవి
పారంభంలో,
న్ లేక ఆ విధముగా, ఒకవేళ ఆకురాలు కాలంలో, పర్భువు
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ఆలసయ్ం చేసినటల్యితే, నేను మరలా తిరిగి వచిచ్, మరొక ఏడు రా లను ఏడు
రలకై సిదధ్పరచాలని అనుకుంటునాన్ను. మీరు దానిని ఇషట్పడతారా? మీరు
దానిని ఇషట్పడతారా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] దేవుడు నాకు
సహాయము చేయులాగున, నా కొరకు పారిథ్సాత్రా? [“ఆమేన్.”] మంచిది.
362 మనము
తిరిగి కలియు వరకు, ఈ మంచి పాత పాటను
జాఞ్పకముంచుకోండి:
నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను, నేను ఆయనను
పేమించుచునాన్ను
ఎందుకనగా ఆయన ననున్ మొదట పేమించెను
మరియు కలవ్రి చెటుట్పై
నా రకష్ణను కొనెను.
363 మీ తలలు వంచుకోవాలని మిముమ్లను కోరుచునాన్ను. నేను మీ కొరకు
పారిథ్ంచాలని ఆశిసుత్నాన్ను. కాపరి వీడోక్లు ఇవవ్కముందు, నేను మీ కొరకు
పారిథ్ంచాలని ఆశపడుచునాన్ను.
364 మా పరలోకపు తండీ, పర్జలు గర్హించెదరు గాక, పర్భువా. కొందరు అరథ్ము
చేసుకొనలేదని నాకు నిశచ్యముగా తెలుసు. అయితే, తండీ, వారు—వారు
ఉదేద్శయ్మును ఎరుగుదురుగాక. మరియు వారు అరథ్ం చేసుకొందురు గాక, తండీ;
అది—అది వారి యెడల ఈ విషయాలు బయలుపరచబడుట నీ కృపయే. నీవు
మాకు బయలుపరచిన వాటిని తెలుసుకొనుటకై గల జాఞ్నము కొరకై, పర్భువా,
నేను నీకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ను.
365 మరియు ఇకక్డునన్ పర్తియొకక్రి కొరకు,
డికకు హాజరైన పర్తియొకక్రి
కొరకు నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. నమమ్నివారు కొందరు ఉనన్టల్యితే, పర్భువా, వారు
విశావ్సులౌదురు గాక.
366 టేపు దావ్రా వరత్మానములు వినువారందరి కొరకు నేను పారిథ్సుత్నాన్ను.
మరియు ఏలాటి సందేహము లేకుండా, ఇది ఇండల్లోను, రకరకాలైన
అవిశావ్సులైన వారి సథ్లాలలోను వెళుళ్ను; అయితే, తండీ, పర్తియొకక్రి కొరకు
నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను, వారు దేవ షణకరమైన మాట వారు చెపప్కముందు,
మొదటగా వారు రొచ్ని, చెపప్బడిన లేఖనాలను పరిశోధించి, అటుతరువాత
వారు యథారథ్ముగా, సతయ్ముగా, ఇది సతయ్మా, కాదా యని నినున్ అడుగునటుల్
వారుండవలెనని నేను వారి కొరకు పారిథ్ంచుచునాన్ను. నేను వారి కొరకు
పారిథ్ంచుచునాన్ను, తండీ.
367 మరియు ఈ గోడల పర్కక్న నిలబడిన వారికొరకు నేను పారిథ్సుత్నాన్ను,
ఎవరైతే బయటనునాన్రో, ఎవరైతే వారి కారల్లో రుచ్నాన్రో వారికొరకు, చినన్
బిడడ్ల కొరకు, లోపలనునన్ వారికొరకు పారిథ్సుత్నాన్ను. పర్భువా, వారందరి కొరకు
నేను పారిథ్సుత్నాన్ను.
368 మరియు
నా పారథ్నకు జవాబు దయచేయమని, నీవు వారిని
ఆశీరవ్దించమని పారిథ్సుత్నాన్ను. మొదటిగా, పర్భువా, పర్తియొకక్రికి నితయ్జీవము
అనుగర్హించుము. ఏ ఒకక్రు, ఒకక్రు నశించకుండా యుందురుగాకని నేను
పారిథ్సుత్నాన్ను.
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మరియు ఇపుప్డు, తండీ, ఈ మహా సంఘటన ఎపుడు జరుగునో మాకు
తెలియదు. అయితే ఈ చనలు జరుగుట మేము చునపుడు, లేఖనముల
సంఘటనలు
చునపుడు, అవి మా హృదయములను మించిన అను తిని
కలిగిసుత్నన్వి. మరియు తండియైన దేవా, నీవు మాకు సహాయము చేయమని
పారిథ్సుత్నాన్ను.
369

మా పియమైన కాపరి, సహోదరుడు నెవిల్కు నీవు సహాయము చేయమని
నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. ఈ నిలవ్ చేయబడిన ఆహారమును దేవుని గొఱెఱ్పిలల్లకు
తినిపించునటుల్గా, పర్భువా, నిండు కృపతోను, నిండు బలముతోను,
అవగాహనతోను నుండునటుల్గా అతనిని చేయుము.
370

పర్భువా, వాయ్ధులు మాకు
రముగా ఉంచమని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను.
పర్జలు వాయ్ధితో నునన్పుడు, వారు సకలమునకు సరిపోయిన యేసుకీసుత్
రకత్ము బలిపీఠముపై, ఇపుప్డు పాపపరిహారారథ్మునకై యునన్దని వారు
గురుత్ంచుకొందురు గాక. వారు వెంటనే సవ్సథ్త పొందాలని నేను పారిథ్సుత్నాన్ను.
371

వారిని అధైరయ్పరు త్, ఒక విధమైన పదధ్తులు తయారు చేసుకొనునటుల్గా
చేయు, సాతాను యొకక్ శకిత్కి వారిని
రముగా ఉంచవలెనని నేను
పారిథ్ంచుచునాన్ను. లేక, పర్భువా, శ వు యొకక్ శకుత్లనిన్టిని
రముగా
ఉంచు. నీ వాకయ్మునకు మముమ్ శుదీధ్కరించు. పర్భువా, దయచేయండి.
372

అటుతరువాత, పర్భువా, నీవు నాకు సహాయము చేయమని పారిథ్సుత్నాన్ను.
నేను—నేను—నేను వాడిపోవుటకు పారంభించితిని. నా దినాలు ఎకుక్వ
దినాలు లేవని నాకు తెలుసు. మరియు నేను సతయ్ముగా నుండుటకు, మరియు
యథారథ్త మరియు నమమ్కముతో నుండి, నేను ఎంతవరకు వరత్మానమును
మోసుకొని పోవలెనని నిరణ్యించబడి యునాన్నో అంతవరకు దానిని
చేయుటకు, నాకు నీవు సహాయము చేయవలెనని నేను పారిథ్ంచుచునాన్ను.
మరియు నేను చనిపోవలసిన సమయము వచిచ్నపుడు, నదియొదద్కు
పోవలెననియుండగా, మరియు అలలు లోపలకు వచుచ్టకు పారంభించగా,
ఓ దేవా, ఈ పాత ఖడగ్మును వేరే ఒకరికి అందించునటుల్ ననున్ యుండనిముమ్,
పర్భువా, దానితో వారు నమమ్కముగా యుండి, సతయ్మును మోసుకొని వెళుళ్ను.
పర్భువా, అనుగర్హము
పు. మరియు, అంతవరకు, నేను బలముగాను,
ఆరోగయ్ంగాను మరియు ధైరయ్ంగాను ఉండునటుల్ సహాయము చేయుము.
373

నా సంఘమునకు సహాయము చేయుము. పర్భువా, మముమ్లను కలిపి
దీవించుము. మేము నీ వారము. ఇపుప్డు నీ ఆతమ్ మా మధయ్ ఉనన్దని మేము
భావిసుత్నాన్ము. మా పారథ్నలకు నీవు జవాబిసాత్వని మేము నముమ్తునాన్ము.
ఏలయనగా, ఈ మి మీద మా మిగిలిన దినాలలోని, పరిచరయ్ కొరకు నీకును,
నీ వాకయ్ముతో, మముమ్ను మేము అపప్జెపుప్కుంటునాన్ము, ఆయన మహిమ
కొరకు, మా పియ రకష్కుడు, దేవుని కుమారుడైన యేసుకీసుత్ నామములో.
ఆమేన్.
374
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నేను…(దేవుడు
మిముమ్
దీవించును
గాక!)…
నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను, (నా నిండు
హృదయముతో),
ఎందుకనగా ఆయన ననున్ మొదట పేమించెను.
375 దేవుడు నినున్ దీవించును, సహోదరుడా నెవిల్…?…నీ విధి నిరవ్హణలో
ఉండు…?…
ఏడవ ముదర్ కొనసాగుచునన్ది
[1963 మారిచ్ 24న, ఆదివారము సాయంతర్ము, ఇండియానా జఫర్సన్విల్
లోని బెన్హాం టాబరిన్కల్లో దాని యొకక్ సం రణ్తనంతా బోధించిన అసలైన
ఏడవ ముదర్ను వినుట ఇపుడే మీరు ముగించారు. ఈ అసలైన రికారిడ్ంగ్ను
విడుదల చేయుటకు సహోదరుడు బెన్హాం అనుమతించలేదు. తరువాత
రోజు, అనగా, సోమవారము 1963 మారిచ్ 25న, ఎవరైతే ఆ సమయములో
టేపులు చేయుటకు బాధయ్త కలిగియునాన్రో, అటిట్వారైన సహోదరుడు ఫెడ్
సాత్మన్ మరియు సహోదరుడు జేమ్స్ మాగైర్ యునన్ గదికి సహోదరుడు
బెన్హాం వెళాళ్డు. ఈ సహోదరులతో సహోదరుడు బెన్హాం చెపాప్డు, “ఇది ఇదే
విధముగా ఈ వరత్మానము బయటకు వెళుళ్టకు నేను అనుమతించను” అని.
అతడు సవ్యంగా టేపు వినిన తరువాత, ఒక పర్తేయ్క సథ్లములో టేపును నిలుపు
చేయమని సహోదరులకు ఉపదేశించాడు (పేరా సంఖయ్ 261 పారంభం నుండి)
సుమారు ఇరవై నిముషాలు పొడవులో కొతత్ భాగముగా రికార్డ్ చేయబడినది.
(పేరా 377-415). తరువాత ఈ కొతత్ భాగము అసలైన ముగింపులో కలపబడినది
(పేరా గాఫ్ 261-375). ఈ రికారిడ్ంగ్ మాతర్మే 1966 వరకు “ఏడవ ముదర్”
యొకక్ ఏకైక విడుదల చేయబడిన ముదర్ణయై యునన్ది. సహోదరుడు బెన్హాం
రంగంను విడిచిన తరువాత, విలియం బెన్హాం ఎవాంజిలిసిట్క్ అసోషియేషన్
బోరుడ్ వారు టాబరిన్కల్లో అసలు రికార్డ్ చేయబడిన టేపును విడుదల
చేయుటకు ఏకగీవముగా అంగీకరించారు. అపప్టి నుండి, రెండు ముదర్ణలు
లభయ్మగుచునన్వి. ఇపుప్డు మేము ఈ సంయుకత్ వరత్మానమును అసలైన “ఏడవ
ముదర్తో” ఒక టేపు మీద పెటిట్యునాన్ము. తరువాత, మీరు విను సవ్రము 1963
మారిచ్ 25, సోమవారము, మోటల్ గదిలో సహోదరుడు బెన్హాం గారిది.—
సంపా.]
377 దానిని
రిచ్ అతనికేమీ తెలియకుండుట అది ఒక మంచి విషయము.
ఎందుకంటే అది అతనికి తెలిసిన యెడల, తరువాత అతడు దానిని అనుకరణ
చేసాత్డు. కారాయ్లు చేయుటలో అది అతని యుకిత్.
378 కనుక, కాబటిట్, దేవుడు పర్పంచమునంతటికి ఎంతగానో దానిని మరుగు
చేశాడు, చివరకు పరలోకానికి డా, దానిని అరథ్ం చేసుకొనుటకు వేరే మారగ్ము
లేదు, దేవుడు ఆయనకు ఆయనే అది బయలుపరచును.
379 ఇపుప్డు, ఈ రాతి, మీరు గమనించాలని కోరుచునాన్ను, ఏదనగా ఆరవ
ముదర్లో, అకక్డ ఒక—ఒక ఆరవ ముదర్లో
డు విధాలైన ఉదేద్శయ్ములు
కలవు.
376
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గురర్పు సావ్రీ చేయువారిని రిచ్
డు విధాలైన ఉదేద్శయ్ములునన్వి.
ఈ కారయ్ములనిన్టిలో
డు విధాలైన ఉదేద్శయ్ములనన్వి. అది
డు
యొదద్కు మనలను తీసుకొని వచుచ్చునన్ది. మరియు ఏడు, మరల, డు, ఏడు
ముదర్లు, ఏడు పాతర్లు మరియు మొదలగునవి. ఇపుప్డు,
డులో మరియు
ఏడులలో, ఆయన వాకయ్ము బయలుపరచుటలో ఆయన యొకక్ లెకక్లలోని
దేవుని సంఖయ్.
381 ఇపుప్డు మీరు గమనిసేత్, సావ్రీ చేయువారివలె—
డు గురర్ములు
బయలువెళెళ్ను. అందులో ఒకటి తెలల్నిది, ఒకటి ఎరర్నిది, ఒకటి నలల్నిది. మరియు
ఆ తరువాత, నాలగ్వ గురర్ములో, అవనీన్ కలసిపోయినవి.
శారా,
డు
విధాలైన ఉదేద్శయ్ము.
382 ఇపుప్డు, దేవుడు అదే కారయ్ము చేశాడు. అంతయ్కీసుత్ను ఎదురొక్నుటకు,
ఆయన వాకయ్మగు ఆయన సింహమును ఆయన పంపినపుడు దేవుడు అదే
చేశాడు.
383 తరువాత అరప్ణ జంతువుగా శర్మ కాలములో ఆయన ఎదుద్ను పంపుటను
మనము కనుగొంటునాన్ము, అరప్ణ జంతువు. మరియు ఈ యొకక్ శర్మ
కాలములో, పర్జలంతా చేయగలిగిన కారయ్మంతా, పనిచేసి, బానిసలుగా యుండి,
మరియు ఒక అరప్ణగా వారిని వారు సమరిప్ంచుకొనుటయే.
384 తరువాత కాలములో, మనము
సుత్నాన్ము, అది దిదుద్బాటు’ కాలము,
దేవుడు మానవుని యొకక్ జాఞ్నానిన్ పంపాడు, జీవి మనిషి వంటి తల, అది
దిదుద్బాటు కరత్లలో నుండి బయలువెడలిన శకిత్.
385 ఇపుప్డు మీరు గమనించారా? పర్తి…ఈ దినాన
డా పర్జలు సంసక్రత్ల’
కాలములో నునన్టుల్గానే, వాటినే పాటించి జీవించుచునాన్రనుటలో ఎటువంటి
ఆశచ్రయ్ము లేదు, ఎందుకనగా వారి బోధకులు
సిన విధముగా వారు
సుత్నాన్రు. సెమినరీలు బోధించినటుల్గా వారు
సుత్నాన్రు. ఒకపుప్డు అది
దేవుని మారగ్ము, అయితే ఇపుప్డు అది దాటియునాన్ము.
386 ఇపుప్డు మనము పకిష్రాజు కాలములో యునాన్ము, సమసత్ కారయ్ము
పర్తయ్కష్త దావ్రా బయలుపడవలసియునన్ది. ఇపుప్డు దీనిని పర్కటన 10వ
అధాయ్యము, వచనము 1 నుండి 7 వరకు పోలిచ్ డండి. మరియు మనమికక్డ
ఈ యొకక్ పర్కటనలో, ఇకక్డ పర్కటన 10:1 నుండి 7 వరకు, “ఏడవ
త
వరత్మానము ఊదు దినాలలో, దేవుని మరమ్ములనిన్యు సమాపత్మగును.”
387 ఇపుప్డు
మనము, ఆ ఆరవ ముదర్ విపప్బడుటను, దీనిలో
కనుగొనుచునాన్ము, అది
డు విధాలైన ఉదేద్శయ్ములకై విపప్బడినది. ఇపుప్డు,
ఇకక్డ యునన్వి ఆ ఉదేద్శయ్ములు.
388 మొదటి విషయము, శుదీధ్కరణకై నిదించుచునన్ కనయ్క శర్మ కాలము
గుండా వెళళ్వలసియుండెను. ఆమె అవిశావ్సమనే పాపముల నుండి మరియు
వరత్మానము నిరాకరించినందుకు గాను ఆమె శుదిధ్ చేయబడవలసియునన్ది.
ఇది, ఆమె శర్మ కాలములో జరిగినది. వారు, పర్కటన 7వ అధాయ్యములో,
6 మరియు 7 అధాయ్యమునకు మధయ్లో వారిని రిచ్ సమాపత్మైనది, ఆమె
పరిశుదధ్పరచబడి మరియు ఆమెకు వసత్ములు ఇయయ్బడెను. ఇపుప్డు, ఆమె
380
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పెండిల్కుమారెత్ కాదు. అయితే అది సంఘము, పరిశుదధ్మగు పర్జలు…ఆ—ఆ
వరత్మానమును ఒకవేళ సీవ్కరించుటకు అవకాశము లేనివారు, లేక కొనిన్ విధాల
అబదధ్ పర్వకత్ల దావ్రా గుడిడ్వారుగా చేయబడాడ్రు. మరియు వారు హృదయమందు
విధేయులైనపప్టికీ, వారికి తరుణం లేకపోయెను. మరియు వారి హృదయము
దేవునికి తెలుసు. మరియు ఇకక్డ వారు ఈ సమయంలో, వారు శుదిధ్ చేయబడిరి.
389 ఇశాయేలీయుల కొరకు, మరొక శుదిధ్ చేయబడు సమయము, మీరు
గమనించారా, ఆమె
డుకొనునపుడు. అది రెండవ ఉదేద్శయ్ము. శర్మ
కాలములో దేవుడు ఇశాయేలీయులను శుదీధ్కరిసాత్డు. అకక్డ డుకునన్ లకష్ల
లకష్లలో, ఎంపిక చేయబడిన ఒక లకష్ నలభైనాలుగు వేలమంది, వారు డా
శుదీధ్కరించబడతారు. దేవుడు ఇశాయేలీయులను శుదీధ్కరిసుత్నాన్డు.
390 గమనించు, అకక్డ సమసత్
మి శుదీధ్కరించబడును. చం డు,
నకష్తర్ములు, మరియు సృషిట్ యావతుత్ శుదిధ్ చేయబడు ఒక కారయ్ముండును.
అదేంటో మీరు
సుత్నాన్రా?
మి శుదిధ్చేయబడుట దావ్రా, తనకుతాను
పునరుదధ్రణ చెందుట దావ్రా, వెయేయ్ండల్ పాలనకు సిదధ్పడుతుంది. వెయేయ్ండల్
పాలన వచుచ్చునన్ది. మరియు, డుడి, దానిలో ఏ మురికి యునన్ను, అదంతా
ఆరవ ముదర్లో శుదిధ్ చేయబడును.
391 ఇపుప్డు, ఇపుప్డు, మీరు గమనించండి? ఈ ఏడవ ముదర్ విపప్బడుట
దావ్రా, అది
డా
డు విధాలైన మరమ్మైయునన్ది. ఈ ఒకక్టి,
నేను…మాటాల్డబోవుచునాన్ను మరియు మాటాల్డియునాన్ను, అది ఏడు
ఉరుముల మరమ్ము. పరలోకములో నునన్ ఏడు ఉరుములు ఈ మరమ్మును
బయలుపరచును. ఇది సరిగాగ్ యేసుకీసుత్ రాకడలో ఉండును, ఎందుకనగా
ఆయన ఎపుప్డు వచుచ్నని ఎవరికి తెలియదని కీసుత్ చెపాప్డు.
392
దులు ఆయనను అది అడిగినపుడు, మీరది గమనించారా?
ఇకక్డ లేఖనమును మతత్యి 24తో సరిపోలిచ్నపుడు, ఆరు ముదర్లతో
పోలిచ్నపుడు, ఏడవ ముదర్ విడిచిపెటట్బడెను. ఎందుకనగా, మీరు
డండి,
కీసుత్ చెపాప్డు, “దేవునికి మాతర్మే తెలుసు; తలకు డా తెలియదు.” చివరకు
వాసియుండుట డా లేదు, అది ఆశచ్రయ్ము కాదు. డండి, వారు నిశశ్బద్ంగా
ఉనాన్రు; ఏమి జరుగలేదు. దేవ తలకు అది తెలియదు. ఆయన ఎపుప్డు
వసాత్డో ఎవరికి తెలియదు.
393 అయితే, అకక్డ—అకక్డ ఆ సమయములో, గొపప్ బయలాప్టును
బయలుపరచునటిట్ ఏడు ఉరుముల యొకక్ ఏడు సవ్రములు ఉండును.
కాబటిట్, నేను నముమ్తునాన్ను, మనకు…మనకది తెలియకపోతే, మరియు…
ఆ సమయము వరకు అది తెలియబడదు. అయితే అది ఎపుప్డు
బయలుపరచబడవలెనో, అపుప్డు ఆ దినమున బయలుపరచబడవలసిన
ఘడియలో అది బయలుపరచబడును. కనుక, మనము చేయవలసినది
దేవునియందు భయభకుత్లుంచి, ఆయనకు సేవ చేయుట, మరియు
మనమేవిధంగా చేయవలెనో తెలిసినంత వరకు చేయుట, మంచి కైసత్వ
జీవితం జీవించుట. ఇకక్డ, మనము
సుత్నాన్ము, మన కొరకై ఆరవ ముదర్
తెరవబడినదని; మనమది శాము. మరియు ఈ ఏడవ ముదర్ ఆ ఘడియ వచుచ్
వరకు బహిరంగముగా విపప్బడదని మనకు తెలుసు.
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ఇపుప్డు, ఈ ఏడు సవ్రములు ఉరుముటకు దేవుడు అనుమతించుటకు
కారణం ఒకటియుంది. ఎందుకనగా, అది రావలసియుంది,
శారా.
ఎందుకనగా…మనము సుత్నాన్ము, కీసుత్యగు గొఱెఱ్పిలల్—ఆయన చేతిలో
గర్ంథానిన్ తీసుకొని మరియు ఆ ఏడవ ముదర్ను ఆయన తెరచెను. అయితే,
డండి, ఇది మరుగైన మరమ్ము. ఎవరికి అది తెలియదు. అయితే, అది—
అది, ఆయన చెపుప్చు వచుచ్నది అదే, “ఆయన రాకడ ఎవరికి తెలియదు.” వారికి
ఈ ఏడు ఉరుముల రహసయ్ము డా తెలియదు. కాబటిట్ మీరు శారా, అది
ఒక దానితో ఒకటి సంబంధము కలిగియునన్ది.
394

దానిని రిచ్న జాఞ్నము అంతవరకు మనకునన్ది, ఎందుకనగా, ఈ దినాన,
దీని యొకక్ మిగతాదంతా విపప్బడింది కాని; అయితే ఇది తెరవబడలేదు. అయితే
నా గదిలో రొచ్ని, నేను ఇది వినాన్ను…లేక, అది వినలేదు, అయితే ఈ ఏడు
ఉరుములు వరకు తెరవబడుటను
శాను. ఇపుప్డు, అంతవరకు మాతర్మే
వెళళ్గలము, సరిగాగ్ అకక్డ వరకు.
395

మరియు ఇపుప్డు మీలో పర్తియొకక్రు దేవుని సేవించుచు, మేలైన దానిని
చేసాత్రని నముమ్తునాన్ను. మీ జీవిత కాలమంతా, ఆయనను పేమించుడి,
ఆయనను సేవించుడి. మిగతాది దేవుడు చుకుంటాడు.
396

ఇపుప్డు, మనము ముగించునపుడు, దేవుని కృప వలన ముదింపబడిన
ఆరు ముదర్ల యొకక్ మరమ్ములనిన్ తెలుసుకొనాన్ము మరియు ఏడవ ముదర్
బహిరంగముగా తెలియబడదని మనము ఇకక్డ గర్హించాము.
397

ఇపుప్డు, ఆయన యొకక్ రాకడ, ఆయన రాకడ యొకక్ ఘడియలో, లోకము
యొకక్ నాశనము, మీకు తెలుసా. ఆయన అకక్డ చెపాప్డు, “లోకము యొకక్
అంతము వచుచ్చునన్దనుటకు చన ఏమిటి?” అని. మతత్యి 24 లో, అకక్డ
వారాయనను ఆ పర్శన్ అడిగారు. ఆయన దానికి జవాబు ఇచాచ్డు. ఇశాయేలు
ఒక దేశముగా
డుకొనుటను
రిచ్, 31వ వచనములో జవాబిచాచ్డు,
మతత్యి 24:31. అయితే, అపుప్డు ఆయన ఉపమానములు మొదలు పెటాట్డు,
డండి. తరువాత డండి…“అం రపు చెటుట్ను రిచ్ ఒక ఉపమానము
నేరుచ్కొనుడి. అది చిగిరించుట మీరు చునపుడు, వసంత కాలము సమీపంగా
నునన్దని తెలుసుకొనుడి. మరియు ఇది జరుగుట
చునపుడు, సమయము
సమీపముగా ఉనన్దని తెలుసుకొనుడి.” డండి, ఇశాయేలు తన సవ్దేశములో
డుకొనుచునన్ది. అయితే, మీరు గమనించుడి, ఆయన ఏడవ ముదర్ యొకక్
బయలుపాటుని వదిలివేశాడు.
398

మరియు ఇకక్డ, ఏడవ ముదర్ను ఆయన విపిప్నపుప్డు, ఆయన మరలా
దానిని వదిలివేసెను,
శారా. కాబటిట్, అది సం రిత్ మరమ్మని మనం
చినపుడు, కాబటిట్ మరమ్ము తెలియబడుటకు సమయం ఇంకా రాలేదు.
అందుచేత, మనము ఇంతవరకు ఉనాన్ము, దాని యొకక్ తదుపరిది యేసు
మి మీదికి ఆయన వధువు కొరకు వచుచ్ సమయంలో లేక ఆ సమయములో
ఏమి జరుగునో అపుప్డు తెలియును. ఇపుప్డు, ఆ సమయం వరకు, మనమంతా
పారిథ్ంచి, మంచిగా జీవించి, చకక్గా కైసత్వ జీవితం జీవించి, ఆయన రాకడ కొరకు
ఎదురు డవలెను.
399
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మరియు ఇపుప్డు ఈ టేపు ఎచటనో ఎవరో ఒకరి చేతిలో పడిన యెడల,
దాని నుండి ఏ యొకక్ సిదాధ్ంతమును చేయుటకు పర్యతన్ం చేయవదుద్.
మీరు చేయవలసిన ఒకేయొక విషయము, మీరు దేవుని సేవించుటయే మీరు
చేయవలసిన ఒకే కారయ్ము. ఎందుకనగా, ఈ గొపప్ రహసయ్ము యోహాను దానిని
వాయకుండునంతగా దేవుడు అనుమతించని మహా గొపప్ది. అది ఉరిమెను,
అయితే ఆయన…దానిని ఎరిగియుండి, అది తెరవబడునని మనకు వాగాద్నము
చేశాడు. అయితే, ఈ సమయము వరకు, అది విపప్బడలేదు.
401 ఆయన మనకేమి
పించాడో అందుకొరకు ఇపుప్డు దేవునికి
మనము కృతజుఞ్లమై యుంటునాన్ము. నేనకక్డ గదిలో ఎనిమిది రోజులు
రొచ్నియునాన్ను. మరియు ఇపుప్డు మీకు నేను వివరించుచుండగా నేను
చెపిప్న వరత్మానమును ఇకక్డునన్ మీలో చాలామంది అరథ్ం చేసుకుంటారు.
మరియు నేను వాగాద్నము చేశాను, ఏదో ఆతమ్సంబంధమైన కారయ్ము,
నిరంతరము ఒకటి జరుగుతునన్దని, మీరు దానిని పోగొటుట్కుంటునాన్రని మీతో
చెపుత్నాన్ను. ఇకక్డ అదేమైయునన్ది; అది దేవుని చేత పంపబడిన ఈ లేఖనముల
అరథ్ము యొకక్ పరి రణ్ ని పణయై యునన్ది.
402 ఎందుకనగా,
మనము అందులోకి
డా వెళళ్కముందు, నేను
పశిచ్మమునకు వెళిళ్నపుడు, ఒక ఉదయం, ఒక దినాన సుమారు పదిగంటలకు,
పర్భువు నాకు ఒక దరశ్నము
పించాడు. నేనేది
శానో, నేను ఇకక్డకు
వచిచ్ అది వివరించాను; అదేంటో తెలియలేదు. అది ఏడుగురు
తల
సముదాయము. దానిని మనము గురుత్ంచుకొనాన్ము. అయాయ్, అదెంత
సమయము? అను పిలువబడు టేపు మీద మీరది పొందుకోవచుచ్. సరే, అదే
ఇపుప్డు ఖచిచ్తంగా
సుత్నన్ది. ఏడుగురు
తలు…నేను పశిచ్మమున
ఉనాన్ను.
403 ఆ చినన్ వరత్మానికులు మీకు గురుత్నాన్రా; వారు
రుప్ వైపునకు వెళాళ్రు.
రెండవ వరత్మానికులు, పావురములు, కొంచెం పెదద్ పకుష్లు, వారు రుప్నకు
వెళాళ్రు. మరియు తరువాత నేను
శాను…అనిన్ సమయములలో, వారు
నాతో ఉనాన్రు. అది మొదటిది మరియు రెండవది లాగుడులు.
404 ఇపుప్డు,
డవది పశిచ్మము నుండి వచిచ్, గొపప్ కదలికతో,
భయంకరమైన వేగముతో వారు ననున్ పైకెతాత్రు. అదియే ఈ ఏడు ముదర్ల
మరమ్ముతో, మరలా
రుప్నకు వచిచ్న కారయ్ముగా యునన్ది.
నియర్
జాకస్న్ యొకక్ కలలో చెపిప్న విధముగా అది యునన్ది, అకక్డ జరిగిన దానిని
అతని కొరకై అనువదించుటకు పర్భువు నాకు అనుమతించాడు, “ఆ పిరమిడ్
యొకక్ లోపల, తెలల్ని రాయి ఉనన్ది, దాని పైన ఏమీ వాయబడలేదు.” ఆ
కారణం చేత నేను ఆ తల’ వరత్మానముతో, దానిని సంబంధపరచుట కొరకు,
పశిచ్మమునకు వెళళ్వలసియుండెను, తరువాత ఇకక్డకు తిరిగి వచిచ్ దానిని
సంఘమునకు బయలుపరచవలసియుండెను. జఞ్పిత్ంచుకోండి, నేను చెపాప్ను,
“తరువాత జరగవలసిన విషయాలు ఇకక్డ ఆలయములో జరుగును.” అది
ఖచిచ్తముగా నునన్ది.
405 జరిగిన ఇంకొక విషయమును
రిచ్ మీ గమనములోకి తెసుత్నాన్ను. అయాయ్,
అదెంత సమయము? అను టేపు మీరు వినుచునన్టల్యితే, ఒక
త నాకు
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చాలా గురిత్ంపుగా యుండిన దానిని మీరు గమనించగలరు. వాటిలో మిగిలినవి
సాధారణముగా ఉనాన్రు. అయితే ఈ
త గురిత్ంపతగిన
తగా ఉండెను.
అతడు పిరమిడ్
పములో నునన్ సముదాయములో, నా ఎడమవైపుగా
ఉండెను.
మరియు, దానిపైన వాయబడని మరమ్మైన తెలల్ని బండ ఆ పిరమిడ్లో
నుండెనని గురుత్ంచుకోండి. మరియు పిరమిడ్గా యునన్
తలే ననున్ ఆ
పిరమిడ్లోనికి వారే ననున్ తీసుకొని వెళాళ్రు, దేవుని యొకక్ మరమ్ములు
వారికి మాతర్మే తెలుసు. మరియు, ఇపుప్డు, ఆ పిరమిడ్ను, లేక ఆ పిరమిడ్
లోపలనునన్ ఈ ముదర్ల మరమ్ము యొకక్ వరత్మానపు భావమును తెలుపుటకు
వచిచ్న వరత్మానికులు వారే.
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మీరు వారిని ఎడమ నుండి కుడికి లెకిక్ంచినటల్యితే, నా ఎడమ వైపుననునన్
త, వాసత్వముగా ఆఖరు, లేక ఏడవ త. ఎందుకనగా, ఆయన నా ఎడమ
వైపున నునాన్డు; పశిచ్మ వైపున, నేను ఆయన వైపు
సుత్నాన్ను,
రుప్
వైపున ఆయన వసుత్నాన్డు, ఎడమ వైపు యౌతుంది. కాబటిట్, అది చివరి త
యొకక్ వరత్మానము, చాలా గురిత్ంపతగినది. జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఆయన తన
తలను వెనుకకు తిపిప్న విధము; మరియు ఆయన గొపప్ వాడియైన రెకక్లు
కలిగియుండెను; మరియు ఆయన నా వైపు ఎగిరి వచిచ్నది మీకు చెపిప్తిని.
ఇపుప్డు, అది ఈ యొకక్ ఏడవ ముదర్. అది ఇంకా గురిత్ంపతగిన విషయము.
మరియు మనము…అదేమైనది మనకు తెలియదు, ఇంకా, ఎందుకనగా అది
విపప్బడుటకు అనుమతించబడలేదు.
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అయితే ఇపుప్డు, టములోనునన్ ఒకొక్కక్రు అది గమనించియుంటారు,
ఎటువంటి
టమది! పర్తియొకక్రు…వారి సథ్లాల అంచున
రుచ్నన్టుల్గా
అగుపించారు. మరియు ఇకక్డ చు ట్ నిలబడినవారు, ఇకక్డ మధాయ్హన్ం ఒకటి,
రెండు గంటలకే వచిచ్, సథ్లాలలో రొచ్నుటకు, ఎపుప్డు తలుపులు తెరచుదురా
యని ఇకక్డ చు ట్ నిలబడి వేచియుండిరి. గోడలు చుటుట్ నిలబడియుండుట
వలన కాళుల్ నొపుప్లతో శర్మపడిరి.
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అదేంటి? అది పరిశుదాధ్తమ్ ఈ వరత్మానికులను కిందికి పంపుటయే,
మరియు వారు, దానిని మనకు బయలుపరచుచునాన్రు. తరువాత అది ఏలాగు
వాకయ్మునకు సరిపడుచునన్దని గమనించుడి, ఖచిచ్తంగా.
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మరియు అది సతయ్మని మీరందరు ఎరుగునటుల్గాను, అది జరుగక
ముందు, సుమారు—రెండు నెలల కితమే, ఆయన అది చెపాప్డు. అది
ఎరుగక ముందే, నేను పశిచ్మమునకు వెళాళ్ను; ఆయన ఇచిచ్న అనువాదముతో
తిరిగి ఇకక్డకు వచాచ్ను. ఇపుప్డు జఞ్పిత్ంచుకొనండి, దరశ్నములో, ఆయన
ననున్ పైకి తీసుకొని వెళిళ్నపుడు, ఆయన దరశ్నములో నాకు ఒకక్ విషయము
డా చెపప్లేదు. నేను భయపడాడ్ను, నేను చనిపోబోతునాన్నని భయపడాడ్ను,
పేలుడు దావ్రా చనిపోదునేమోనని భయపడాడ్ను. మీరు
డండి, వారు అది
చేయలేకపోయారు.
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పలుకబడిన మాట

దానిని రిచ్న అవసరము నేను కలిగియునన్పుడు, ఆ గదిలో నాకు దాని
అనువాదము దయచేయబడెను, ఆయన అది నాకిచిచ్న విధముగనే నేనది
ఇచాచ్ను.
412 ఇపుప్డు, సేన్హితులారా, మీరు
డండి, దరశ్నాలు విఫలము కావు. అవి
ఎపుప్డు ఖచిచ్తం. అవి ఖచిచ్తంగా నిజం.
413 ఇపుప్డు, దరశ్నము, వాకయ్ము, చరితర్, సంఘకాలాలు మరియు మొతత్ము
ఒకదానితో యొకటి కలపబడియునన్వి. కాబటిట్, నాకు తెలిసినంత వరకు, దేవుని
యొకక్ వాకయ్ పర్కారము, దరశ్నం పర్కారము, మరియు బయలుపాటు పర్కారము
ఇవవ్బడిన అనువాదము యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు, అని నేను
నిజముగా చెపప్గలను.
414 ఇపుప్డు, మనము ఈ పాత మంచి సంఘపు పాట నిలువబడి పాడుచుండగా,
పర్భువు మిముమ్లనందరిని, సమృదిధ్గా ఆశీరవ్దించును గాక. దేవుడు మిముమ్లను,
ఒకొక్కక్రిని ఆశీరవ్దించునుగాక. ఆమేన్.
415 [సహోదరుడు బెన్హాం గత సాయంకాలము, మారిచ్ 24, 1963న ఇచిచ్న తన
వరత్మానము నుండి తీయబడిన 374-375 భాగము నుండి ఈ నాలుగు కింది
వరుసలను దీనితో చేరుచ్చునాన్డు—సంపా.]
నేను…(దేవుని మిముమ్ దీవించును!)…నేను ఆయనను
పేమించుచునాన్ను, (నా నిండు హృదయముతో),
ఎందుకనగా ఆయనే మొదట ననున్ పేమించెను.
దేవుడు నినున్ దీవించును, సహోదరుడా నెవిల్…?…విధి నిరవ్హణలో
యుండు…?…
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ఏడవ ముదర్ TEL63-0324E
(The Seventh Seal)
ఏడు ముదర్ల యొకక్ పర్తయ్కష్త వరుస కర్మము
ఈ వరత్మానమును 1963వ సంవతస్రము మారిచ్ 24 వ తారీఖున, అమెరికా దేశములోని, ఇండియానా రాషట్ములోని,
జఫర్సన్విల్ లోనునన్ బెన్హాం టాబరిన్కల్ లో, ఆదివారం సాయంకాలమున సహోదరుడు విలియం మారియన్ బెన్హాం
గారు పర్సంగించియుండిరి. మేగిన్టిక్ టేప్ రికారిడ్ంగ్ నుండి నోట చెపిప్న వరత్మానమును ముదించబడిన పుటల పైకి
సకర్మముగా బదిలీ చేయుటకై పర్తియొకక్ పర్యతన్ము చేయబడినది. ఈ వరత్మానమును ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా ముదించబడి
Voice of God Recordings వారిచే ఉచితముగా పంచిపెటట్బడుచునన్ది.
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