
నాలుగవముదర్

 సాయంకాల వేళ శుభములు. ఇపుడు, మనము పారథ్న కొరకై తలలు
వంచుకుందాము.

2 కృప కలిగినమాపరలోకపుతండీ,మరొక దినముకొరకై నీకుధనయ్వాదాలు
చెలిల్ంచుటకు, తిరిగి ఈ రాతి పర్భువైన యేసు నామములో ఇపుడు నినున్
సమీపిసుత్నాన్ము. మరియు ఈ రాతిలో డిక కొరకైన నీ ఆశీరావ్దాలకై
మేము ఇపుడు అడుగుచునాన్ము. మేమెంతో జాగర్తత్గా అడుగుచునన్ ఈ
విషయాలకు అనువాదమును పరిశుదాధ్తమ్ వచిచ్ మాకు దయచేయును గాక. ఓ
దేవా, అదెంతోపర్శసత్మైనదిగాయుండునుగాక. ఎంతవరకనగావాకయ్మువెంట
మేము సహవాసము చేయునపుడు, మేము విడుచునపుడు మేము ఈలాగు
చెపుప్దుము గాక, “మారగ్ము వెంబడి ఆయన మనతో మాటాల్డునపుడు మన
హృదయములుమండలేదా?”అనిచెపుప్దుముగాక.ఆయనమాకేమైయునాన్డో
అందునుబటిట్ నీకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుకుంటునాన్ము.మరియుమేముయాతర్
చేసుత్ండగా ఆయన మాతో నుండునని నముమ్చునాన్ము. యేసు నామములో
అడుగుచునాన్ము.ఆమేన్.
3 ఈ రాతి తిరిగి దేవుని గృహములోకి వచిచ్నందుకు, మరలా పరిచరయ్లోకి
వచిచ్నందుకు ఎంతో ఆనందం. మరియు మనము ఆనందంగా ఉనాన్ము.
నేనెంతోసంతోషంగాఉనాన్ను.
4 ఇది రాదని తలంచాను, అయితే, చివరికి అది వచిచ్నది. మరియు నేనెంతో
కృతజుఞ్డనైయుంటునాన్ను. ఆ నాలుగుగుఱఱ్పు సావ్రీ చేయువారిలో ఇది చివరి
వాడు. ఈ సమయములో సంఘమునకు పర్ధాన వరత్మానములలో ఒకటి అని
నేననుకుంటునాన్ను.
5 ఇంకొకటి ఏమైయునన్దో అది నాకు తెలియదు. ఆయన దానిని ఏ
విధముగా బయలుపరచుచునాన్డో, ఆలాగే అనుదినము నేను దానిని
తీసుకొనుచునాన్ను. ఆయన దానిని నాకు…ఇచిచ్నటుల్గానే, నేను దానిని
ఇచుచ్టకుపర్యతిన్సుత్నాన్ను.
6 మీరు ఆశీరావ్దానిన్ బటిట్ ఆనందిసుత్నాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] అది, ఏ విధముగా ఆ సంఘకాలాలతో
జతపరచబడినది, అది ఏ విధముగా ఖచిచ్తంగా వాటితో ముడివేయబడినది
మీరు గమనించారా? అది ఆ విధంగా…అది నాకైతే, సంఘకాలాలను
అనుగర్హించిన అదే పరిశుదాధ్తమ్ అదే పరిశుదాధ్తమ్ దీనిని డాఇచెచ్ను, అవునా,
ఎందుకనగా అది యొకటిగా కలసి ఉనన్వి. అదంతా దేవుని యొకక్ ఒక పెదద్
కారయ్ము.వివిధమైనమారగ్ములలోఆయనకుఆయనకనపరచుకొనుట.
7 మీరు గమనిసేత్, దానియేలుకు ఆయన కనబరచుకునన్పుడు, దరశ్నములో,
ఒక దానియొకక్ పోలికగాయుండెను. ఈ సథ్లములో ఒక మేకగా, లేక ఒక
చెటుట్గాయుండెను; మరియుమరియొక సథ్లములో శిలప్ము వలెయుండును.
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మరియు—మరియు—మరియుఆయన చేసినవి, అది చేసుత్నన్ది, ఎలల్పుప్డు
ఒకక్టే,మనమదిపోగొటుట్కొనకుండునటుల్ఖచిచ్తంగాఒకక్టే.
8 ఇపుడు, కొదిద్ కష్ణాల కితం ఎనభై అయిదు సంవతస్రాల వయసుస్
కలిగి ఇకక్డే రుచ్నన్ ఒక సీత్తో నేను మాటలాడుచుండగా నేను నిజంగా
ఆశచ్రయ్పడాడ్ను.మరియుఆమె…
9 కొంచెం కాలం కితం, పశిచ్మ పాంతమునకు వెళుళ్టకు ముందు అకక్డ
ఒహియోలో ఒక—ఒక చినన్ బాలికయునన్ది. లుకేమియా చివరి దశతో
నుండి చనిపోవుటకు సిదధ్ముగా నునన్ది అని అనుకుంటునాన్ను. లుకేమియా
రకత్ పర్వాహములోని కానస్ర్. మరియు చినన్ విషయమేంటో తెలుసా, అంత
భయంకరమైనసిథ్తి. ఆమెకుఇక నిరీకష్ణలేదు. ఆమెకుశసత్ చికితస్ చేసి నరముల
దావ్రా ఆహారమిచుచ్చుండిరి. మరియు వారెంతో పేద కుటుంబం. మరియు
వారు…
10 శీర్మతి కిడ్ ఇకక్డునాన్రు. మరియు సహోదరుడు కిడ్, పర్భువు పారథ్నలకు
ఎంతో జవాబిచుచ్నని వారికి చెపాప్రు. వారందరు కలసి అదెద్కు ఒక దానిని
తీసుకొని ఆ చినన్ బాలికను ఇకక్డకు తీసుకొని వచాచ్రు. ఆమె అందమైన
చినన్ అమామ్యి, సుమారు, ఓ ఆరు, ఏడు సంవతస్రాలుంటవి. [“తొమిమ్ది
సంవతస్రాలని” ఒక సహోదరి చెపిప్ంది.—సంపా.] తొమిమ్ది సంవతస్రాలు.
మరియు—మరియుఆమెవెనుకగదిలోఉండెను,మరియు…
11 మరియుమేముపర్భువునొదద్కు వెళిళ్నపుడుపరిశుదాధ్తమ్ ఆమెకుఒకమాట
ఇచెచ్ను. మరియు వారు ఆమెను తీసుకొని, మరియు వారు ఆమెను తీసుకొని
భోజనం పెటాట్రని మీరెరుగుదురు. ఆ విధముగా…మరియు ఆమె వెళిళ్నపుడు
రొటెట్మాంసముకొరకుఏడిచ్ంది, కనుకనోటిదావ్రాభోంచేసింది. ఆమెకువారు
మాంసపుముకక్ఇచాచ్రు.మరియుసావ్భావికంగాభోజనంతినన్ది.
12 కొదిద్ కాలానికి, కొదిద్ దినాలకు, తిరిగి వైదుయ్ని యొదద్కు ఆమెను తీసుకొని
వెళాళ్రు. మరియు వారు…వైదుయ్నికి అరథ్ం కాలేదు. అతడు చెపాప్డు, “కితము
వలె లేదు. ఆబాలికవలె లేదు.” అతడుచెపాప్డు “అసలు—ఎకక్డ డా ఎకక్డ
డాలుకేమియాచిహన్ములుఒకటి డాలేదు.” కాబటిట్, ఆమెచనిపోతుంది.

ఆమెపైఆశలువదలుకొనిరి, కేవలం నరములుదావ్రాఆహారముఇచుచ్చుండిరి.
ఆమె పసుపు రంగుగా మారింది. వారేలాగునన్ది మీకు తెలుసా. మరియు…
మరియు ఇపుడు ఆమె పాఠశాలకు వె త్, ఇతర పిలల్లతో ఆడుకుం ఎంత
సంతోషంగాఉండవలెనోఅంతసంతోషంగాయునన్ది.
13 ఆలాటిది మరియొక విషయం నాకు జఞ్పిత్ వచుచ్చునన్ది. ఒక రోజు
అపుడే నేను ఇంటికి వచాచ్ను. ఒక…నేను పొరపాటు పడనటల్యితే, వారు
ఎపిసొక్పెలియనుల్ లేక పెసిబ్టేరియనుల్ కావచుచ్ కన్ సాస్ నుండి ఒక చినన్
బాలికను తీసుకొచాచ్రు. మరియులుకేమియా వలన వైదుయ్లు ఆమె బర్తుకదని
చెపాప్రు.మరియు,ఆమెనాలుగుదినాలుబర్తుకుతుందనిచెపాప్రనుకుంటాను.
ఆమెఎంతగానోకీష్ణించింది,కావునవారుమంచుమారగ్ములగుండావచుచ్టకు
ఎకుక్వపర్యాసపడి,ఆమెకొరకుపారిథ్ంచబడుటకైఆనాలుగుదినములుఇకక్డ
గడుపుతామనిచెపాప్రు.మరియుఆమెయొకక్తాత,తలనెరసినపెదద్మనిషి.
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14 మరియుఆమెనుఇకక్డచినన్బాడుగఇంటోల్ రెండుదినాలుఉంచారు.అది
ఇపుడకక్డ లేదని,ఈ సిలవ్ర్ కీక్ పర్కక్న లేదని నేను—నేనుఅనుకుంటునాన్ను.
మరియు,కాబటిట్ఆమెకొరకుపారిథ్ంచుటకుఆరాతినేనువెళాళ్ను.అదిపాతఃకాల
వేళ, పటట్ణములో నుండి నేనా రాతి వచిచ్ వెళాళ్ను. మరియు…తాత నేల మీద
నడుసుత్నాన్డు.మరియుతలిల్బిడడ్నుజాగర్తత్తీసుకొనుటకుపర్యతిన్సుత్ంది.
15 మరియు నేను పారిథ్ంచుటకు మోకరించగనే తలిల్ తండి మధయ్నునన్ ఒక
రహసాయ్నిన్, వారు చేసిన ఒక దానిని పరిశుదాధ్తమ్ నాకు తెలియజేశాడు. వారిని
నేను పర్కక్కు పిలచి, అందును రిచ్ వారిని అడిగాను. వారు ఏడు త్ “అవును”
అనిచెపాప్రు.
16 అటు తరువాత నేను వెనుకకు శాను. ఒక చినన్ బాలిక ఒక తాడుతో
ఎగురు ఆడు యుండుట శాను. మరియు చినన్ బిడడ్…సుమారు

డు వారాల సమయంలో, తిరిగి పాఠశాలలో యుండు తాడుతో
ఎగురుచుండుచినన్బాలికయొకక్పటమునువారునాకుపంపారు.లుకేమియా
ఎంతమాతర్ములేదు.
17 ఇపుడు, ఇపుడు ఆ సాకష్ ములు ఖచిచ్తంగా యథారథ్ములైన సతయ్ములు.
శారా. కాబటిట్ మన దేవుడు ఎంతో నిజమైన వాడు. శారా. మనం

కేవలం ఆయనను సేవిసాత్ము మరియు—మరియు ఆయనను నముమ్తాము.
మరియు—మరియుఆయనవాసత్వమైనవాడనినేనెరుగుదును.
18 మన అంతరంగమందు, మన మధయ్ ఒకటియుండి, తన మారగ్మున పని
చేసుత్ండగా,నాశకిత్కొలదిచేసాత్ను.మరియుఇపుడు,ఈరాతిదేవునికృపదావ్రా
ఈనాలుగవముదర్ తీసుకొనుటకు పర్యతిన్దాద్ం మరియుఅందులో ఏమునన్ది
పరిశుదాధ్తమ్మనతోఏమిచెపప్బోతునాన్డో దాద్ం.
19 ఇపుడునేను—పర్కటన6వఅధాయ్యము7వవచనముచదవబోతునాన్ను;
7 మరియు 8వ వచనము. ఎపు రెండు వచనాలు యుంటవి; మొదటిది
పర్కటన, రెండవవచనముఅతడు చినది.

ఆయన నాలుగవ ముదర్ను విపిప్నపుడు-రముమ్ అని నాలుగవ జీవి
చెపుప్ట వింటిని.
అపుప్డు నేను డగా, ఇదిగో పాండుర వరణ్ము గల ఒక గుఱఱ్ము
కనబడెను; దానిమీద రుచ్నన్వాని ( రుచ్నన్వాని) పేరుమృతుయ్వు.
పాతాళ లోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడగ్ము వలనను కరువు
వలనను మరణము వలనను మిలోనుండు ర మృగముల
వలనను నివాసులనుచంపుటకు మియొకక్నాలుగవభాగము
పైనఅధికారమువానికియయ్బడెను.

20 ఇపుడు, మనము దీనిని అరథ్ం చేసుకొనుటకు పర్భువు మనకు సహాయము
చేయునుగాక! ఇదియొకమరమ్ము.
21 ఇపుడు,కొదిద్గాపునరావృతం,మనంసంఘకాలాలను చినటుల్,ఈసావ్రీ
చేయువారు, ఈ ముదర్లను విపప్బడుటను, కొదిద్గా వెనుకకు దాద్ం. కాబటిట్
మనమది మనసుస్లోకి తెచుచ్కొని, మాటాల్డుటకు అది సరియైన సమయమా
యనిమనంభావించువరకుకొంచెంమాటాల్డుకుందాం.
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22 ఇపుడు, ముదర్లు విపప్బడుటను రిచ్ మనం గమనించాము. అది
ముదించబడిన విమోచనా గర్ంథము. పాతకాలపు పదధ్తివలె గర్ంథము ఒక
చుటట్వలెచుటట్బడియుండెను.
23 [సహోదరుడు బెనాహ్ం కాగితపు కటట్లను వినియోగించి చుటుట్టను
మరియు ముదించుటను పించుచునాన్డు—సంపా.] ఈలాటి రకపు
పుసత్కము అది కాదు. ఎందుకంటె అది ఈ మధయ్ వచిచ్నది. ఈ రకాలైన
పుసత్కాలు, ట ఏభై సంవతస్రాలు లేక రెండు వందల సంవతస్రములు.
మరియు తరువాత, వారు దానిని చుడతారు, తరువాత చివర వదలివేసాత్రు.
అదెలాగోనేనుమీకుచెపిప్నటుల్గా, లేఖనాలలో,యిరీమ్యాలో,మొదలైనవాటిలో
తెలుసుకొనగలము. అటు తరువాత చుటట్బడియుండును. అటు తరువాత
వదులువదలివేయబడును.అదిఆలాగు.
24 ఒకొక్కక్టి ఒక ముదర్గా ఉనన్ది. అది ఏడు ముదర్ల గర్ంథమైయుండెను.
మరియుఅది…ఎవ …వారు…అదిఏడుముదర్లవిమోచనాగర్ంథము.ననున్
కష్మించండి.
25 మరియు, తరువాత, పరలోకమందు గాని, లోకమందుగాని మి
కింద గాని దానిని విపుప్టకైనను లేక దానిని చుటకైనను ఎవ
యోగుయ్లు కారు. మరియు యోహాను ఏడాచ్డు. ఎందుకనగా ఏ మనుషుయ్ని
కనుగొనలేకపోయెను…ఎందుకనగా అసలైన యజమానుని చేతిలో నుండి ఆ
గర్ంథముతీసుకొనకపోతే…హవవ్, ఆదాములదావ్రాఅదెకక్డపోగొటట్బడినదో,
తిరిగి అది వెళిళ్పోయినది, వాకయ్ముయొకక్ హకుక్లను, వాగాద్నములను, వారి
వారసతవ్మునుకోలోప్యినపుడు.
26 వారు,జాఞ్పకముంచుకో, వారు మినిసావ్ధీనపరచుకొనిరి. అతడొక—
ఒక చినన్ దేవుడు. ఎందుకనగా అతడు దేవుని కుమారుడైయుండెను. మరియు
ఒక దేవునికుమారుడుఒక—ఒక—ఒక చినన్ దేవుడు. ఇపుడుఅది లేఖనానికి
విరోధంకాదు.అదివింతగావినిపిసుత్ందనినాకుతెలుసు.
27 అయితే యేసు చెపాప్డు, “దేవుని వాకయ్ము ఎవరికి వచుచ్నో వారిని మీరు
పిలచిన యెడల…” మరియు ఎవరి యొదద్కు దేవుని వాకయ్ము వచుచ్ను?
[“పర్వకత్లు” యని సభ చెపిప్నది.—సంపా.] పర్వకత్లు. “దేవుని వాకయ్ము ఎవరి
యొదద్కు వచుచ్నో వారిని దేవుళళ్ని మీరు పిలచిన యెడల నేను దేవుని
కుమారుడననిచెపిప్నందుకుమీరుననేన్లఖండించుచునాన్రు?” శారా?

మరియు,ఇపుడు,వారుదేవుళుళ్.
28 మరియు, మనుషుయ్డు, నీవు నీ కుటుంబంలో జనిమ్ంచిన యెడల నీ
కుటుంబంపేరునీకుండును.నీవుకుమారుడవు.మరియునీతండిభాగానివి.
29 మరియు తరువాత—తరువాత పాపము లోపలకు వచిచ్నపుడు,
మానవుడు అగాధమునుదాటెనని మనము కనుగొనుచునాన్ము. మరియు—
మరియు కోడెల యొకక్యు, మేకల యొకక్యు రకత్ము కపెప్ను. అయితే
తుడిచివేయలేదు. నిజమైన బీల్చ్ (వచుచ్ వరకు) వచిచ్ పాపపుమరకలను తీసివేసి,
దానినిసం రిత్గాముకక్లుముకక్లుగాచేసి,దానియొకక్ అసలగుతారుమారు
చేసినవాడగుసాతానుయొదద్కుపంపువరకు.
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30 అది సాతానుయొదద్కు తిరిగి చేరునపప్టికి నితయ్ నాశనముకొరకు అతడు
కాచుకొనియుండును. ఇపుడు, మనమునమిమ్నదానిని అది పించుచునన్ది.
వాడుపరి రణ్ముగానాశనముచేయబడుననిమనమునముమ్చునాన్ము.
31 పాపము పగిలిపోవునని నేను నముమ్చునాన్ను. మరియు అది యేసుకీసుత్
రకత్ము వలన ఒపుప్కొనబడినపుడు, అది ఒక చుకక్ నలల్ సిరా కొల్రాక్స్ బీల్చ్ లో
వేసినటుల్ండును. అదిదానిని రసాయనాలలోకివిచిఛ్నన్ం చేసి, అది ఎకక్డనుండి
వచెచ్నో అకక్డకు దానిని పంపును. శారా? ఆ విధముగాయేసుకీసుత్ రకత్ము
చేయును.
32 అటు తరువాత, మానవుడు మరలా అగాధము దాటి దేవుని కుమారునిగా
యుండునటుల్ అది చేయును. మరియు అటు తరువాత అతడు—తరువాత
అతడు…దేవునియొకక్ సృషిట్ంచే శకిత్ అతనిలో కలదు. చివరకు అది జరుగును
గాక యని దేవుడు ఆజఞ్ ఇచిచ్నపుడు, అది జరుగును. మనము వెనకకు
వెళుళ్దుము.అదిఎపుడైతే—ఆ…
33 మోషే,కోడెలయొకక్ రకత్ముకిందఉండెను.మరియుఆవెలుగునుఅతడు
సంధించినపుడు,మండుచునన్పొదలలోఅగిన్ సత్ంభమునుఅతడుసంధించెను.
మరియు దేవుడు అతనికిచిచ్న ఆజఞ్తో అతడకక్డ నిలబడెను. అతడొక పర్వకత్.
మరియు పర్భువు యొకక్ వాకయ్ము అతని యొదద్కు వచిచ్నపుడు అతడు
మాటాల్డాడు. అతడు మాటాల్డగా వాకయ్ము దావ్రా కారాయ్లు సృజించబడినవి.
శారా?

34 ఇపుడు, కోడెల యొకక్ రకత్ము కింద ఉండగనే అది చేసినటల్యితే
యేసు యొకక్ రకత్మును రిచ్ ఏంటి? కపిప్వేయడం కాదు గాని దానిని
తుడిచివేసినది. సం రిత్గా. విమోచించబడిన ఒక కుమారునిగా దేవుని
సనిన్ధానంలో నీవు నిలబడాడ్వు. ఇపుడు, డండి, సంఘము దాని యొకక్
జీవన పర్మాణమునకు చాలా రంగా ఉనన్ది. మరియు నేను తలసుత్నాన్ను.
అనేకసారుల్ మనం బయటకు వచిచ్ సమసయ్ను ఎదురొక్నుటకు బదులు ఇదీ అదీ
యనిపరిశోధించెదమనితలంచుచునాన్ను.

నేను చెపప్వలసినది యొకటియునన్ది. నేను—నేను సమయము
వచిచ్నపుడుదానినిచెపాత్ను.
35 ఇపుడు గమనించండి. సంఘాలలో యొకచోట యొక తపుప్ ఉనన్ది.
మరియునేననుకుంటానుపర్జలయొకక్మనసుస్లనుతిపిప్వేసినదిసంఘశాఖల
పదధ్తులని. అది ఏలాగుచేయవలెనోఅదివారుఎరుగకునన్ంత వరకు. అవునది
నిజం.
36 అయితే అది బయలుపరచబడునని మనకు వాగాద్నము చేయబడినది.
మరియుఈగర్ంథముఏడుముదర్లతోముదించబడియునన్ది.మరియుఆఏడు
ముదర్లుఇపుడు…
37 మరియు అటు తరువాత, ఈ ఏడుముదర్లు రిత్యైన తరువాత, పర్కటన
10 లో మనం సుత్నాన్ము. యోహాను వాయుటకు ఆజఞ్ పొందిన ఏడు
మరమ్మైన ఉరుములుయునన్వి. అయితే అటు తరువాత అవి వాయుటకు
అనుమతి నిరాకరించబడినది. మరియు ఆ ఉరుముల సమయములో, కీసుత్,
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లేక, “ఇందర్ ధనసుస్తోనునన్ త దిగి వచిచ్ ఆయన పాదము మి మీదను
సముదర్ముమీదనుమోపిఇకసమయముండదనిపర్మాణముచేసెననిమనము
కనుగొనుచునాన్ము.”
38 మరియుఅటు తరువాత సుత్నాన్ము.ముదర్లు బయలుపరచబడుటలో,
ఒక విజాఞ్పన కరత్గా గొఱెఱ్పిలల్ ఆయన మధయ్ వరిత్తవ్పు పనిని విడిచిపెటిట్ ఆయన
మరణము దావ్రా ఆయన విమోచించిన దానినంతా, వాటి హకుక్లను సావ్ధీన
పరచుకొనుటకుఇపుడువచుచ్చునాన్డు.
39 మరియు, అటు తరువాత ఎవవ్ గర్ంథమును విపప్లేకపోయిరి. ఎవవ్
అరథ్ం చేసుకొనకపోయిరి. అది విమోచనా గర్ంథమైయుండెను. మరియు
తండియైనదేవుడు,ఆతమ్,దానినిఆయనమనసుస్లోఉంచుకొనెను.ఎందుకనగా
కీసుత్, ఒక మధయ్వరిత్గా, ఒకే ఒక మధయ్వరిత్గా సింహాసనముపై ఉనాన్డు. కాబటిట్
ఏలాటి పరిశుదుధ్డుగాని, మరియగాని,యోసేపుగాని, మరెటువంటిది గాని ఆ
బలిపీఠం మీద లేదు. ఎందుకనగా అది రకత్ము. మరియుకేవలంయేసు రకత్ము
మాతర్మే పాపపరిహారము చేయగలదు. మరొకటేది మధయ్వరిత్గా నిలువలేదు.
అవును.ఇకవేరేదిఏది లేదు.
40 కాబటిట్ దా రాజకీయాలకొరకు విజాఞ్పన చేయుటయనునది, పరిశుదధ్
సెసిలియా మరొక దానికై విజాఞ్పన చేయుటయనునది, అదంతా బుదిధ్హీనత.
అది కాదు…నేను—నేను, పర్జలు నమమ్కసుత్లు, యథారథ్వంతులు కాదు అని
నేను చెపుప్టలేదు. నీవు అది చేయుటలో నీవు యథారథ్వంతుడవు కాదని నేను
చెపుప్టలేదు, నీవు చేసినటల్యితే. అయితే, నీవు తపుప్, నీవు యథారథ్ంగా తపుప్.
మరి ఏదైనా…
41 వారు చెపుప్తారు, “సరే, ఈ—ఈ త, ఇది—ఇది పరిశుదుధ్డు
బోనిఫెర్ అగుపించి ఇది, అదిమరియు ఇంకొకటి చెపెప్ను. మరియువారు ఇది
చెపప్వలసియునన్ది.” నామనసుస్లో రవవ్ంతైనా అనుమానం లేదు. దరశ్నములో
ఒకరు ఏది చినను. నేను—నేను అనుమానించను జోసఫ్ సిమ్త్ చిన
దరశ్నమును. అయితే మిగతా వాకయ్ పర్కారము లేదు. కాబటిట్ అది నాకు తపుప్.
శారా?అదిమిగతావాకయ్మునకుసరిపోవలసియునన్ది.

42 ఆ విధముగాయునన్వి, సంఘకాలములు, మరియు ముదర్లు, మరియు
దాని మిగతా అంతా. మరియు ఎవరైనను ఆ ఏడు ఉరుములను రిచ్ ఏమైన
యునన్దనితలంచినయెడల,అదిమిగతావాకయ్ముతోపోలికలేనటల్యితే, తపుప్
ఒకటియునన్ది. శారా? అది యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు అని
రావలసియునన్ది.ఏలయనగాఇదిగర్ంథము.ఇదిదానిసం రణ్తలోయేసుకీసుత్
యొకక్ పర్తయ్కష్త.

ఇపుడు,తరువాతఆగొఱెఱ్పిలల్వచెచ్ననినేను—నేనునముమ్తునాన్ను.
43 వారికి తెలియదు. యోహాను ఏడుచ్చునాన్డు. అతడు పరలోకంలో గాని,
మిలోను గాని ఎవరిని కనుగొనలేకపోయెను. ఎందుకనగా అందరు

అగాధము ఆవలనునాన్రు. శారా. పాపము. ఏ మనుషుయ్డు లేడు…ఒక
త కావచుచ్. అతడు యోగుయ్డు కావచుచ్ అయితే, అతడు రకత్ సంబంధి
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కావలసియుండెను. అతడు మానవుడు కావలసియుండెను. అలాటిదేది లేదు.
ఎందుకనగాపర్తిమనుషుయ్డులైంగికమునుబటిట్పుటిట్యునాన్డు.
44 ఆ విధముగా జనిమ్ంచిన ఒకరు కావలయును. కాబటిట్, దేవుడు దానిని
కనయ్ జనమ్ దావ్రా తానే తీసుకొని ఇమామ్నుయేలు అయాయ్డు. ఆయన రకత్ము
యోగయ్మైనది. అటుతరువాతఆయనఈఅగాధమునుతానేదాటి,ఋణమును
చెలిల్ంచి మిగిలిన మన కొరకు మారాగ్నిన్ సిదధ్పరచెను. తరువాత మధయ్వరిత్గా
యుండుటకు రుచ్ండెను.మరియుఆయనఅకక్డ రొచ్నియునాన్డు.
45 మరియు గర్ంథము వాసత్వంగా ఎపు యబడియుండెను. అది
అకక్డ ఉనన్ది. అయితే అది ఇంకా చనలతో ఉనన్ది. వారు దానిని
చారు. యోహాను డా అది శాడు. మొదటిది వచిచ్నపుడు పర్కటన

వచెచ్ను. అతడు చెపాప్డు, “ఒక తెలల్ని గుఱఱ్ం బయలు వెడలెను. అతనిపై
సావ్రీ చేయువాడుండెను. అతని చేతిలో విలుల్ ఒకటియుండెను.” అది యొక
చన. అది బయలు పరచబడలేదు. లేదు. అది కేవలం చన. మిపైన

నునన్ ఏ వయ్కిత్యైన అతడు చెపప్గలిగినదంతే. అవును. అతడు నిసస్ందేహంగా
తొ పడవచుచ్ను,తతత్రపడవచుచ్ను.కొంచెంసేపైనతరువాతఇకక్డలేకఅకక్డ
యనితాకవచుచ్ను.
46 అయితే, అటు తరువాత పర్కటన గర్ంథములోను, “ఏడవ త
వరత్మానములో మరమ్ములు (దాని యొకక్ అనిన్ మరమ్ములు) ఆ సమయానికి
బయలుపరచబడునని” మనం సుత్నాన్ము. ఇపుడు, అది పర్కటన 10:1-7.
ఆ సమయం పర్కారము అది బయలుపరచబడవలయును. ఆయన చేసిన ఆ
సమయం.
47 అటు తరువాత ఏడు ఉరుములు వాటి వింతైన సవ్రములు ఉరిమెను.
యోహానువాయబోతునాన్డు.అయితే,అదేమైందియోహానుకుతెలుసు.అయితే
అతడు—అతడు అది వాయలేదు ఎందుకనగా అది వాయుటకు అతడు
అనుమతిపొందలేదు. అది ఖచిచ్తంగాసం రణ్ంగా ఒకమరమ్ము. అది చివరకు
చనలలో డా లేదు, లేక వేరే లేదు. అది ఉరిమెను…అది మాతర్మే

తెలుసు.అంతే.
48 మరియు ఇపుడు ఇది పఠనము చేసుత్ండగా, ఇపుడు మరచిపోకండి,
ఇపుడు, ఆదివారం లేక ఆదివారం ఉదయం, మనం సవ్సథ్త టమును
వదలిపెటిట్యునాన్ము. ఎందుకనగా పర్జల పర్శన్లకు జవాబుఇచుచ్టకు. ఇపుడు
ఈ ఏడుముదర్లమీదమీకు పర్శన్లుయుంటే, అది మిముమ్లను ఇబబ్ంది పరసేత్,
మీకుఅరథ్ంగానివిఒకటియుంటే,మనంఏడుముదర్లలోఅవి దాద్ం.తరువాత
శనివారం రాతికి నేను చెపాత్ను. వాటికి జవాబు ఇవవ్వలెనా లేదా వదాద్, అవునా.
మరియు తరువాత ఇపుడు, సరే. ఒక దానిని రిచ్, లేక, “నేను ఇది చేయనా?”
లేక—లేక, కల వచిచ్యుండవచుచ్ను. అవి, అవి అనిన్ ఉపయుకత్మైనవే.
ఇపుడుగురుత్ంచుకోండి. అవియోగయ్మైనవి. అయితే, మనము ఏడుముదర్లతో
నిలచియుందాము. దాని పైనే మనమునాన్ము…అదే—ఏడు ముదర్ల కొరకే
టముఏరాప్టుచేయబడినది.దానితోమనమునిలబడదాము.
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49 నేను ఇంటికి వెళళ్వలసియునన్ది. పశిచ్మమున కొనిన్ టములునన్వి.
తరువాత కొదిద్గా ఒక నెల లేక రెండు లేక కొంచెం తరువాత తిరిగి వసాత్ను.
మరియు పర్భువు అనుమతిసేత్ మనమొకటి ఏరాప్టు చేదాద్ము, బహుశా సవ్సథ్త
టములేకఒకటిలేక…ఏదైనను.

50 తరువాత, ఏడు రలు చెపుప్కోవలసియునన్ది ఇంకా. అవునా.
అవనిన్యు రావలసియునన్వి డా. మరియు ఏడు పాతర్లు
పోయబడవలసియునన్ది. కాబటిట్ అతనిన్ ఇకక్డ పెనవేసుకొనన్వి. అయితే అవి
ఇంకామరమ్ముగానేయునన్వి.
51 ఇపుడు, గతరాతి…మొదటి ముదర్ బయలు వెడలుచుండగా మరియు
సావ్రీచేయువాడు, మనం శాము…మరియు పర్భువు…ఎంతో సహాయము
చేశాడు, కితము నాకది తెలియదు. వీటిలో ఏ ఒకక్టి కితము నాకు తెలియదు.
అవునుమరియునాకుతెలియదు.
52 అలాఅకక్డకువెళిళ్పోయిబైబిల్తీసుకొని రొచ్నిఅదిఅకక్డ తెరువబడు
వరకు ఆలాగు రుచ్ంటాను. నేను నా కలమును తీసుకొని వాయుటకు
మొదలుబెడతాను.మరియుఆలాగుఅకక్డేయుంటాను,ఒకవేళగంటలువరకు,
అది—అదిముగియువరకు.
53 తరువాత నేను వెనుకకు వెళిళ్ ఆయన ఎకక్డ దీనిని చెపాప్డో సాత్ను.
నేననుకుంటాను, “మంచిది, అది నేనెకక్డో చినటుల్నన్ది.” నేను నా యొకక్
వాయ్ఖాయ్నము తీసుకొని, తిరిగి సాత్ను. “అకక్డేదైనా ఆలాగు ఉనన్దా? ఇకక్డ
ఇది సరిగాగ్ ఉనన్ది, మరియు ఇకక్డ డా ఇది తిరిగి ఉనన్ది. మరియు
తిరిగి ఇకక్డునన్ది. మరియు ఇకక్డ కింద మరియు ఇకక్డ పైన ఉనన్ది.”
తరువాతదానినినేనుముడివేసాత్ను.అదిలేఖనమునకులేఖనముసరిపోలినంత
కాలము, అది దేవుడనినాకుతెలుసు. ఆ విధముగాఅదియుండవలసియునన్ది.
భవనమునుకలిపినటుట్గా,రాయిమీదరాయి,రాళుళ్అమరచ్బడవలసియుంది.
54 ఇపుడు, గత రాతి డవ ముదర్ను తెరువబడుట కలిగియుంటిమి.
మొదటిది తెలల్ని గుఱఱ్ం, మరియు ఆ తరువాతది ఎరర్ని గుఱఱ్ం మరియు అటు
తరువాతది నలల్ని గుఱఱ్ం. మరియు అనిన్ సమయాలలో సావ్రీ చేయువాడు
ఒకడేయని మనం కనుగొనాన్ము; మరియు పారంభం నుండి అది అంతయ్
కీసుత్. అతనికి ఎటువంటి—కిరీటము లేదు, అయితే తరువాత అతడు ఒకటి
పొందుకునాన్డు.మరియు మిమీదసమాధానముతీసివేయుటకుఅతనికొక
ఖడగ్మీయబడినటుల్ మనం సుత్నాన్ము. అతడది చేశాడని మనం శాము.
అటుతరువాతతనసిదాధ్ంతములతోవచాచ్డు. సంఘములోతనసిదాధ్ంతమును
పర్వేశపెటిట్డబుబ్తోఅమామ్డు;ఒకదేనారమునకుఇది,దానికిరెండుదేనారములు
అని అముమ్చుండెను. అయితే, అతడు నెను దాకాష్రసమును తాకుటకు
నిషేధించబడెను,అదికొదిద్గామిగలచ్బడినదైయునన్ది.
55 మరియు, ఆ తరువాత, నె, దాకాష్రసము వేటికి ఉదాహరణముగా
నునన్వనియు, వాటి వలన జరుగు ఫలితములు గడచిన రాతి వదిలాము.
శాము. మరియు మనము…అది ఒక వేళ కఠినంగా అనిపించవచుచ్ను,

అయితేనేను…అది ఖచిచ్తంగా సతయ్ం. శారా? ఇపుడువదలియునాన్ము…
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మనం కొదిద్ కష్ణాలు దానిని రిచ్ చెపుప్కొందాం ఇపుడు. అటు తరువాత
దాకాష్రసమును రిచ్, శకిత్ని రిచ్, నె దేనికి గురుతని, ఆతమ్. అకక్డ
నిలిపివేసియునాన్ము. ఇపుడు మీరందరు దానిని గురుత్పెటుట్కునాన్రని నేను
అనుకుంటునాన్ను. మీరు అలా కాకపోతే, టేపు మీద అది కనుగొనగలరు.
మరియు లేఖనములో ఎకక్డ చినను నె ఎలల్పుడు పరిశుదాధ్తమ్కు
చనగా ఉనన్ది. ఉదాహరణగా నె లేని బుదిధ్లేని కనయ్కలు, నె కలిగిన

బుదిధ్గల కనయ్కలు, అది పరిశుదాధ్తమ్. మరియు తరువాత వెనుక, పర్వకత్లు
మొదలగువారిలో.మరియుఇపుడునేను…
56 అకక్డ నేను పర్తీ లేఖనము చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచుట లేదు. అకక్డ నీవు
మాటాల్డలేని విషయాలు ఉండును; మరింత సమయము తీసుకుంటుంది.
అయితే ఇకక్డ లేఖనములు మొదలైనవి గురిత్ంచుటకు పర్యతిన్సాత్ను. అది
వారుఎరిగిదానియొకక్ పటమును చులాగున…అయితే, ఆముదర్లలోఒక
దానితోమీరు రుచ్నన్టల్యితే,మై, ఆముదర్మీదనేపర్తిరాతిఒక నెలపర్సంగం
నీవు తీసుకుంటే అది చివరకు తాకలేవు. శారా, వాటిలో ఒకటి. మరియు
అందుచేత—అందులోఅనేకకారయ్ములునన్వి. అయితే,దానియొకక్పాముఖయ్
సాథ్నాలనుతాకగలము.తరువాత—అదంతాఏదోమీరు డగలరు.
57 ఇపుడు, నె పరిశుదాధ్తమ్కు చనగా ఉనన్ది. తరువాత మనము
కనుగొంటాము నె దాకాష్రసము ఆరాధనలో కలసియునన్వి. శారా,
ఎలల్పుడుఆరాధనలోకలసియునన్వి.
58 మరియు దాకాష్రసము, నా యొదద్కు వచిచ్నది, దాకాష్రసము శకిత్కి
చనగానునన్ది. పర్తయ్కష్త దావ్రా వచుచ్ ఉతేత్జము యొకక్ శకిత్. శారా?

ఒకటి బయలుపరచబడుట. అది విశావ్సికి ఉతేత్జానిన్ ఇసుత్ంది. ఎందుకనగా,
అది పర్తయ్కష్త దావ్రా అనుగర్హించబడినది. శారా? అది దేవుడు చెపిప్న
యొకటి. అది మరమ్ము. వారు దానిని అరథ్ం చేసుకోలేరు, శారా. మరియు
కొదిద్ సమయమైన తరువాత, దేవుడు దిగివచిచ్ అది బయలుపరచును. మరియు
తరువాతఅదిరుజువుపరచును.
59 జాఞ్పకముంచుకోండి. సతయ్ము బయలుపరచబడినటల్యితే, సతయ్ము
రుజువు చేయబడవలసియునన్ది డా…వయ్కిత్ ఎంత తెలివైన వాడైనపప్టికి,
అతడు తన మనసుస్లో ఎంత బుదిధ్మంతుడైనపప్టికి; అతడు చెపుత్నన్ దానిని,
దేవుడుబలపరచనియెడల, ఒక తపుప్ ఒకటియునన్ది. అవునా. అవును.కారణం,
అదివాకయ్ము.
60 ఇపుడు, దేవుని యొకక్ పేరేపణ వలన అకక్డకు వెళిళ్ “ఈగలు వచుచ్ను
గాక” అని అనాన్డు. ఈగలు వచిచ్నవి, “కపప్లు వచుచ్నుగాక” అని చెపాప్డు.
కపప్లువచిచ్నవి.
61 “ఈగలు వచుచ్నుగాక,” అని అతడు చెపిప్నపుడు, అవి రానియెడల?
ఏలాగుండును. డు.అలాటపుప్డుఅతడు—అతడుపర్భువుయొకక్మాటను
పలుకలేదు. శారా; అతడు కేవలం అతని సవ్ంత మాట పలికాడు. అకక్డ
ఈగలు వుండవలెనని అతడు తలంచియుండును. అయితే, అకక్డ ఏ ఈగలు
వచిచ్యుండవు.ఎందుకనగాదేవుడుఅతనికిఅలాగనిచెపిప్యుండలేదు.
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62 మరియు దేవుడు ఏదైనా నీకు చెపిప్నపుడు, “నీవు వెళిళ్ ఇది చెయుయ్, నేను
దానితోఉంటాను, ఏలయనగాఇదినావాకయ్ము” అనిమీతోచెపిప్నపుడుబైబిల్
గర్ంథములో అది ఆయన పించును. దాని వెనుక దేవుడు నిలబడును. అది
బైబిల్ గర్ంథములో వాయబడకపోయినను, దాని వెనుక దేవుడు నిలబడును,
ఏలాగైనా,అదిదేవునివాకయ్మైనటల్యితే, శారా?
63 మరియు, అటు తరువాత దాని ఆవల అదియునన్టల్యితే, అది పర్వకత్లకు
బయలుపరచబడును.దేవునియొకక్అనిన్మరమ్ములుపర్వకత్లకు,వారికిమాతర్మే
తెలియబడుననిమనముగర్హిసుత్నాన్ము. శారా,ఆమోసు3:7.
64 ఇపుడు, ఇపుడు విశావ్సికి పర్తయ్కష్త యొకక్ శకిత్ ఉతేత్జమును పుటిట్ంచును.
ఎందుకంటె,దాకాష్రసముయొకక్ శకిత్ పర్కృతి సంబంధమైనదాకాష్రసముయొకక్
శకిత్ ఉతేత్జమును తెచుచ్ను. అవును. చచిచ్న వాని వలె కిందపడియునన్ ఒక
వయ్కిత్కి అది ఉతేత్జమును కలిగించును. అవునా? అవునా? మంచిది, అటు
తరువాత, ఇపుడు, వాకయ్ముయొకక్ పర్తయ్కష్తయొకక్ శకిత్ ఉనన్ది. అది విశావ్సికి
ఉతేత్జముయొకక్ ఆనందమును అనుగర్హించును. సంతృపిత్ యొకక్ ఉతేత్జానిన్,
అదిరుజువుచేయబడిన,అదిరుజువైనఉతేత్జానిన్ఇచుచ్ను.
65 మనమది గురుత్ంచుకోవాలని కోరిన యెడల లేఖనములో అది “కొతత్
దాకాష్రసము” యని పిలువబడుచునన్ది. మనము ఎలల్పుడు దానిని “వీరు కొతత్
దాకాష్రసముతాగియునాన్రు” అని చెపుప్కొనుచునాన్ము. శారా? సరే. లేదా,
“ఆతీమ్య దాకాష్రసము” మంచి అనువాదము అవుతుందని నేననుకుంటాను.
అది “ఆతమ్ సంబంధమైన దాకాష్రసము.” పర్కృతి సంబంధమైన దాకాష్రసము
దానిలోని ఉతేత్జపు శకిత్తో ఏలాగు బయలుపడునో, అలాగే కొతత్ దాకాష్రసము
దేవుని యొకక్ వాకయ్మును, ఆతమ్ను అది బయలుపరచును. ఓ! ఇపుడు…అది
యొక… శారా, వాకయ్మే ఆతమ్. మీరది నముమ్తునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపిప్ంది.—సంపా.]
66 మనమది చదువుదాము. మనమది చదువుదాము, పరిశుదధ్ యోహాను 6.
మనము…ఆఁ, తరువాత మీరు—తరువాత మీరు—మీరు చెపొప్దుద్, “సరే
ఇపుడు ఒకరు చెపాప్రు.” మనము—ఎవరది చెపాప్రో మనము దాద్ం,
అటు తరువాత అది సతయ్మో కాదో తెలుసుకుందాం. పరిశుదధ్ యోహాను,
6వ అధాయ్యం. 6వ అధాయ్యము, అది అరవై…63వ వచనము. సరే. ఇది
అది. అవును.

ఆతమ్యే జీవింపచేయుచునన్ది; శరీరము కేవలము నిష్
పర్యోజనము. నేను మీతో చెపిప్యునన్ మాటలు ఆతమ్యు
జీవమునైయునన్వి.

67 వాకయ్మేఆతమ్యైయునన్ది.అదివాకయ్ పముననునన్ఆతమ్.తరువాతమీరు
గమనిసేత్,అదిజీవింపబడునపుడులేకజీవమునకువచుచ్నపుడువాకయ్ముయొకక్
ఆతమ్పనిచేయుటకుమొదలుపెటుట్ను. శారా?ఎందుకనగాఅది…
68 ఇపుడు, ఇటు డండి. ఒక తలంపు వాకయ్ము కాక మునుపు (మాట కాక
మునుపు) తలంపు తలంపై యుండవలసియునన్ది. మరియు అటు తరువాత
ఒక తలంపు వయ్కత్ పరచబడినపుడు అది యొక మాట. ఇపుడు ఇది ఆయన
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వాకయ్ములో ఉంచిన దేవునియొకక్ తలంపు. మరియుతరువాత ఆయనయొదద్
నుండిమనమదితీసుకునన్పుడుఅదివాకయ్మౌతుంది.
69 ఏమి చేయవలసినది దేవుడు మోషేకు బయలుపరిచాడు. మోషే అది
మాటాల్డాడు, అది జరిగినది. అవునా? అది అదే. అది దేవుని యొదద్ నుండి
నిజముగావచిచ్నపుడు.
70 ఇపుడు మనం కనుగొంటునాన్ము, అది—అది—అది—అది
ఉతేత్జపరచి, ఆనందానిన్ ఇచుచ్ను. ఎందుకనగా అది దేవుని యొకక్ వాకయ్ము.
మరియు కొతత్ దాకాష్రసము, ఉతేత్జమునిచుచ్ను…అది వాకయ్మును బయలు
పరచినపుడు. అటు తరువాత, కొనిన్ సారుల్, అవధులు లేని ఆనందానిన్ తెచుచ్ను.
మీరు అంతటి ఆనందముతోపొరిల్పోవునంతగా అది అటువంటి ఆనందమును
తీసికొనివచుచ్ననిమనముదానిని చితిమి.
71 ఇపుడు, జనులు కొనసాగించు విపరీతమైన మత పిచిచ్ని రిచ్ నాకు
తెలుసు. కొనిన్సారుల్ సంగీతము ముందుకు, పైకి వాయించునపుడు వారు
అది చేయుదురని నాకు తెలుసు. అది ఆ విధముగా కొనసాగునని నాకు
తెలుసు. మరియు నేను—నేను దానిని డా నముమ్తునాన్ను. అయితే
సంగీతం వాయించునంత సేపు పర్జలు పర్తి యొకక్రు ఎగురు , అరుపులు
అరు త్యుండుట నేను శాను. అయితే సంగీతం నిలిపివేయబడినపుడు,
అది నిలిపివేయబడింది. శారా? నేననుకుంటాను…అది నా మటుట్కు అది
సరే, శారా,పర్జలుసరిగాజీవించునంతవరకు.మరియు…
72 అయితే, ఇపుడు, ఏంటి, మీరు వాకయ్మును తెచుచ్నపుడు ఏమి జరుగును.
ఇపుడు, వాకయ్మే నిజముగా జీవమును తెచుచ్ కారయ్మైయునన్ది. అది కొతత్
దాకాష్రసముయొకక్ ఉతేత్జమును రిచ్న ఆనందమును తెచుచ్ను. శారా?
అవును. మరియుఅదేపెంతెకొసుత్ దినమునవాకయ్ముబయలుపరచబడినపుడు
జరిగినది.
73 ఇపుడు డు. ఇపుడు, యేసు వారితో చెపాప్డు, కా 24: 49, “ఇదిగో
నా తండి వాగాద్నము చేసినది మీ మీదికి పంపుచునాన్ను, మీరు పై నుండి శకిత్
పొందువరకుపటట్ణములోనిలిచియుండుడని”వారితోచెపాప్డు. తండియొకక్
వాగాద్నమేంటి? యోవేలు 2:28 ఆయన “ఆతమ్ను కుమమ్రించబోవుచునాన్డని”
మనము సుత్నాన్ము. యెషయా 28:19 లో, ఏ విధముగా “నతిత్వారి పెదవుల
చేతనుఅనయ్భాషలతోను,”మరియుతదితరకారయ్ములు.
74 వారకక్డకు పైకి వెళాళ్రు. మరియు మనము అందులో వెళుత్నన్పుడు,
బహుశా ఒకరు అనాన్రు, “సరే, మనము ఎంతోసేపు వేచియునాన్మని నేను
అనుకుంటునాన్ను. దానిని మనము విశావ్సముదావ్రా అంగీకరిదాద్ం అని.” అది
ఒకమంచిబాపిట్సుట్సిదాధ్ంతం.అయితేఅదిసహోదరులతోపనిచేయదు.
75 కనుక, తరువాత, మొదటి విషయమేంటో తెలుసా, అది వాసత్వము
కావలసియునన్ది. మరియు వారు వారి పరిచరయ్ కొరకై వేచియుండిరి.
ఎందుకనగా వాకయ్ము ని పించబడవలసియుండెను. పరిశుదాధ్తమ్ను
వెదకుటకైనీవువచిచ్నపుడు,నీ అదేచేసాత్వు.
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76 అవును. నీవు విశావ్సము దావ్రా దానిని అంగీకరించగలవు. విశావ్సము
దావ్రానే కీసుత్ను నీవు అంగీకరించవలసియునన్ది. అది ఖచిచ్తంగా నిజం.
మరియు పరిశుదాధ్తమ్ను నీవు విశావ్సము దావ్రానే అంగీకరించవలయును;
అయితే, అటు తరువాత ఆయన మీ విశావ్సానిన్ అంగీకరించాడని సాకిష్గా
పరిశుదాధ్తమ్ వచిచ్ సునన్తిని ఇచుచ్ను. అటు తరువాత, డండి, “అబాహాము
దేవుని నమెమ్ను, అది అతనికి నీతిగా ఎంచబడెను,” అయితే అతని విశావ్సానిన్
ఆయన అంగీకరించాడను ఒక నిరాథ్రణగా సునన్తి గురుతును దేవుడు అతనికి
అనుగర్హించెను.
77 కనుక, అదే మనము చేయవలసియునన్ది. పరిశుదాధ్తమ్ ఒకటి చేయు
వరకు మనము దాని మీద వేచియుండవలసియునన్ది. అనయ్ భాషలతో
మాటాల్డుచునాన్మని కాదు; మనము నాటయ్మాడితిమని కాదు. లేక
ఉదేక రితులమై కేకలు బెటిట్తిమని కాదు. మనము మారుప్ చెందు వరకు;
వాసత్వంగా ఒకటి మనకు జరుగు వరకు. అది ఏ పమున వసుత్ంది నాకు
లెకక్లేదు.అదిజరగవలెను.అదిపాముఖయ్ము. శారా?
78 మరియుభాషలదావ్రామాటాల్డుటనేనునముమ్తానుమరియుమిగతావనిన్
మంచివే. అయితేదానంతటదే పని చేయదు. మరియుఅది పని చేయదని నీకు
తెలుసు. కనుకఅదిదానినిచేయదు.
79 మాంతికులుభాషలతోమాటాల్డుట నేను శాను. మంతర్గాళుళ్ భాషలతో
మాటాల్డుట మరియు ఆతమ్లో నాటయ్ం చేయుట నేను శాను, ఖచిచ్తం.
పెనిస్ల్ కింద బెడితే అనయ్ భాషతో వాయుట. మరియు ఒకరు దానికి అరథ్ం
చెపుప్ట.అవును.సతయ్ముచెపుప్ట.అవును.ఖచిచ్తమైనదేదోవాయుట,ఖచిచ్తంగా
ఆ విధంగా ఉండుట. వారు, వారి తలలపై ళి పోసుకుంటారు. కతుత్లతో
వారిని కోసుకుంటారు మరియు అడవి మృగపు రకత్ముతో లేక మరో దానితో
కపుప్కుంటారుమరియు—మరియుఖచిచ్తంగా డండి.మరియుదయాయ్నిన్
పిలుసాత్రు.కాబటిట్ శారా,అది…
80 భాషలతోమాటాల్డుట అది చేయదు. “మనుషుయ్లభాషలతోను, దేవ తల
భాషలతోనునేనుమాటాల్డిననుపేమలేనివాడనైతే, అది వయ్రథ్ం, శారా, నేనది
చేసినను!” శారా? కాబటిట్ ఆ విషయాలు నీవు పరిశుదాధ్తమ్ కలిగియునాన్వని
అరథ్ంకాదు.
81 అయితే,ఆయన,వయ్కిత్—అకష్యమైనకీసుత్ఆతమ్, నీయొకక్వయ్కిత్గతరకష్కుడై
మరియు నినున్ మారిచ్, కలవ్రిలోకి మరియుఈవాకయ్ములోకి నీ ఊహలనిన్టిని
తోసివేసినపుడు ఒకటి జరిగినది. అవునండి. ఒకటి జరిగినది. ఎవ అందును
రిచ్చెపప్నవసరంలేదు.అదిజరిగినపుడు,అదినీవుఎరుగుతావు.

82 కొతత్ దాకాష్రసము, అది పర్తయ్కష్త తెచిచ్నపుడు అపుప్డు అది అది
బయలుపరచబడుతుంది.
83 పెంతెకొసుత్న అది ఆ విధముగానునన్ది. వారు—వారి పైన ఆతమ్
కుమమ్రింపబడవలయునని వారు ఎరిగియునాన్రు. ఇది జరుగు వరకు వారు
వేచియునాన్రు. మరియు పర్తయ్కష్తయొకక్ రుజువు జరుగగానే, అటు తరువాత
వారిపైన ఉతేత్జము వచిచ్నది. నిశచ్యంగా వారు పొందారు. వారు ఇంకా
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వేడెకాక్రు. ఎకక్డైతే వారు భయపడి, తలుపులు వేసుకునాన్రో, ఆ వీధులోల్కి
వెళాళ్రు. ఎకక్డైతే గుంపు పర్జలకు భయపడాడ్రో, వారికి సువారత్ పర్కటించుటకు
భయపడాడ్రో అటిట్ వీధులోల్కి వెళిళ్రి, అవును. శారా. ఒకటి జరిగినది.
ఎందుకనగానిజమైనవాగాద్నవాకయ్మురుజువుపరచబడినది.
84 ఇపుడు,ఇకక్డమనమిపుడుఒకనిముషముఆపుదాం.అదిఆమనుషుయ్లకు
ఆలాటి నిజమైన దానిని తెచిచ్నటల్యితే వారు—వారు…వారందరు వారి
రకత్ముతో వారి సాకాష్నిన్ ముదించుకొనిరి. వారు జీవించినంత కాలము ఏమి
జరిగిననుఆ విధముగానే జీవించిరి. అది అకక్డ నిలచిపోయినది, ఎందుకనగా,
అది రుజువు చేయబడిన నిజమైన వాగాద్న వాకయ్ము. పర్తయ్కష్త రుజువుగా
మారినది. మరియు వారి సవ్రకత్ము చేత వారి సాకాష్య్నిన్ ముదించి వారు
చనిపోయారు.
85 ఇపుడు కడవరి దినముల యొకక్ వాగాద్నమును డు. మరియు మన
ముందే నేరుగా పర్తయ్కష్పరచబడుట మనం సుత్నాన్ము. ఆ—పరిశుదాధ్తమ్
పర్సుత్తం మన మధయ్కు వచిచ్, ఆయన చేయవలసిన కారయ్ములు చేయుట, మన
మధయ్ అది సుత్నాన్ము. అవునా? ఓ, మనము తపప్క…ఓ మై! మనమెలాగు
వినగలము? ఒకటి సంభవించినది, సేన్హితుడా, నేను నీతో చెపాత్ను. నిజమైన,
సతయ్మైన, విధేయతతో డిన,ముందుగా నిరణ్యించబడిన విశావ్సి ఆ వెలుగు
ఆ వితత్నమునుతాకినపుడు ఒక తన జీవమునకు ఒకటి చీలుచ్కొని వచుచ్ను.
బావినొదద్ ఆచినన్ సీత్!
86 ఆ పండితులైన యాజకులనాన్రు, “సరే, అది దయయ్ము. అతడు సోదె
చెపుప్వాడు, అతడు—అతడు ఆ పర్జలకు వారి అదృషాట్నిన్ రిచ్ చెపుత్నాన్డు.
అతడు—అతడొకదయయ్ం”అనిఅనాన్రు.
87 అయితే, ఆ ముందుగా నిరణ్యించబడిన వితత్నముతోనునన్ ఆ చినన్ సీత్!
ఇపుడు, అది సరికాదని నీవనుకుంటునాన్వా? అయితేయేసు చెపాప్డు, “తండి
వానిని ఆకరిష్ంచితేనే గాని ఎవడు నాయొదద్కు రాడు; తండి నాకనుగర్హించిన
వారందరునాయొదద్కువతుత్రు.”మరియుఆయన…
88 మరియు అంతయ్కీసుత్, కడవరి దినములు…సంఘశాఖలలో మనము
చదువుతునన్ ఆ అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్, మరియు సంఘశాఖ తతవ్ం అంతయ్కీసుత్ అని
రుజువు చేయబడినది. ఇపుడు, ఎవరైనా ఆ విధముగా ఇకక్డ నుండి బయటకు
వెళితే, అతనిలో, ఒక తపిప్దమునన్ది. మరియు ఇంకా సంఘశాఖ కర్మము
అంతయ్కీసుత్ కాదని నముమ్తాడు. అది చరితర్ నుండి, పర్తి దాని నుండి దేవుని
బైబిల్ గర్ంథము నుండి, అది అంతయ్కీసత్ని ఖచిచ్తంగా రుజువు చేయబడినది.
మరియురోమ్దానికిపాముఖయ్సాథ్నము.మరియుకుమారెత్సంఘములుదానిని
అనుసరించుచునన్వి.వారిరువురునరకములోతోయబడుదురు.అవును.కాబటిట్,
ఈవిషయానిన్,అంతయ్కీసుత్ను,దానిఆతమ్నుమనం దాద్ం.
89 మరియుమనముజీవిసుత్నన్ దినమున, అది “చెపప్నశకయ్మైనఆనందమును
నిండైన మహిమను అది తెచుచ్చునన్ది.” ఆ దీనురాలైన సీత్ ఆమెను అది తాకిన
వెంటనే,మై.వితత్నముబయటకుచొచుచ్కొనివచిచ్నది!
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90 ఇపుడు, గురుత్ంచుకోండి, బైబిల్ చెపుత్ంది, కడవరి దినమునఈఅంతయ్కీసుత్
“పర్పంచముమొతాత్నిన్మోసముచేయును”యని.
91 జగతుత్ పునాది వేయబడక మునుపు ఎవరి పేరైతే గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్ జీవ
గర్ంథమందు పెటట్బడియుందురో ఆ సవ్లప్ సంఖయ్ గలవారు ఉందురు. మరియు
దేవుని వాకయ్ముయొకక్ బయలుపరచబడిన సతయ్ముయొకక్ నిజ బయలాప్టు
ఆహృదయానిన్ తాకగనే, అకక్డనునన్ పరిశుదాధ్తమ్తో ఎంతగాతాకాలోఅంతగా
అతడు నీటిని తాకును. అది చేయుటను నీవు నిలుపు చేయలేవు, ఎందుకనగా
కొతత్ జీవముపనిచేయును.
92 కొంచెము కాలం కితం ఒక వయ్కిత్తో నేను మాటాల్డుచునాన్ను. నాతో
వాదిసుత్ అనాన్డు, “‘దేవుడు డు దినములలో…లేక ఆరు దినములలో
మాయ్కాశములనుసృజించాడని’చెపుప్టకునీవుసిగుగ్పడవా?”అనిఅనాన్డు.
నేననాన్ను, “అదిబైబిల్చెపుత్ంది”అని.

93 అనాన్డు, “సరే,మాయొదద్రుజువునన్ది. లకష్ల లకష్ల సంవతస్రాలనిరుజువు
చేయగలం.”
94 నేననాన్ను, “దానితో ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఆదికాండం 1:1 లో,
ఈలాగు చెపప్బడినది. ‘ఆదియందు దేవుడు మాయ్కాశములను సృజించెను.’
కాలపరిమితి! అంతే. శారా. ‘ మి నిరాకారముగాను నయ్ముగాను
ఉండెను.’” మరియు నేను చెపాప్ను, “పర్తి యొకక్ వితత్నము వేరొక నాగరికత
నుండి లేదా ఏదో ఒక దానిలోనుండి పెటట్బడియునన్దని నేను నముమ్తునాన్ను.
మరియునీరుదానినుండితొలగి, వెలుగుదానినితాకగనే చెటుల్ తదితరమైనవి
పైకి వచెచ్ను.”
95 మరియు మానవునితో అంతే. పోలిక. మంచు అంతా పోయినపుడు
అకక్డునన్ నిజమైన వితత్నమునకు సతయ్ము బయలప్డినపుడు, అది ఇంకా
మొలకెతుత్తునన్పుడు నిజమైన వాకయ్ పర్తయ్కష్త దావ్రా అది జీవిసుత్ంది. దానిలో
జీవముపొందుకునన్ది. అది నముమ్ను. దానికి బయట అది బర్తుకదు. దానిలో
ఏలాటిజీవములేదు.
96 మికి పునాదులు వేయబడక మునుపే ఎవరి పేరులైతే గొఱెఱ్పిలల్ జీవ
గర్ంథమందుపెటట్బడియుండెనోవారునిశచ్యంగాబయటకువసాత్రు.మరియు
ఆకారణముచేతయేసుఅకక్డ రుచ్ండి,ఆఖరివితత్నమువరకుమధయ్వరిత్తవ్పు
పనిచేయుచునాన్డు.అదెపుప్డుతాకునోఖచిచ్తంగాఆయనకుతెలుసు.
97 డాకట్ర్ లీవైల్ వలె…అతడెకక్డో టములో ఉనాన్డని అనుకుం
కొనిన్ దినాల నుండి, నేను అతనిని డలేదు. నేను అతనిని శానని
అనుకొనుట లేదు. [“అతడికక్డ ఉనాన్డు” అని ఒక సహోదరుడు చెపాప్డు.—
సంపా.] అతడికక్డునాన్డు. సరే. ఐరేనియస్ ఏమి చెపిప్నది అందును రిచ్
అతడు గత దినము ఈ కాగితం పంపాడు. సరే. నేను ఐరేనియస్ ను తీసికొని
పలు విధములుగా చి ఆ కాలపు తగా గురిత్ంచితిని. అయితే అతడు
చెపాప్డు, “ఈ చివరి కాలములో శరీరములోని ఆఖరి అవయవము లోపలకు
వచుచ్నపుడు,” ఈ చివరి కాలములో, “తపప్క…ఆ సమయానికి విషయము



నాలుగవముదర్ 15
బయలుపరచబడుతుంది.” మరియు అది ఇకక్డునన్ది. అది ఖచిచ్తంగా
వాసత్వము. శారా?మనముఆదినములలోయునాన్ము.మంచిది.
98 తరువాత, పెంతెకొసుత్ వారు ఆనంద అవధులు దాటిరి. వారు నిజంగా
ఉతేత్జ రితులయాయ్రు.అదిఎవరినైనాచేయుననినేనుతలంచుచునాన్ను.
99 ఒకక్ కష్ణము మనమది తీసుకుందాము, దావీదును రిచ్ ఆలోచిదాద్ం.
అతడు—అతడు డా ఉతేత్జ రితుడయాయ్డు, అతడు చెపాప్డు, “నా
గినెన్ నిండి పొరుల్చునన్ది.” నేను అనుకుంటాను. నేననుకుంటాను, అతడు
వాసత్వముగా—అతని జీవితములో ఘనమైన సంఘటనను కలిగియునాన్డు.
ఏంటి, అతడొక పర్వకత్. అతడదియని మనకు తెలుసు. ఆలాగని బైబిల్ చెపుత్ంది.
పర్వకత్ దావీదు. ఇపుడు, అతడుపర్వకత్, మరియుఅతడుఆతమ్ రుణ్డైయుండెను.
మరియు అతడు పునరుతాథ్నమును శాడు. మీరు అది చదవాలనుకుంటె
అది కీరత్నలు 16: 8 నుండి 11. అతడు చెపాప్డు, “నా యొకక్ శరీరము డా
ఆనందంగాఉనన్ది. మై! నేను—నేనునిరీకష్ణతోనునాన్ను. ఏలయనగానీవునా
ఆతమ్నుపాతాళములో విడువవు; నీ పరిశుదుధ్ని కుళుళ్పటట్నియయ్వు.” నేనుమీకు
చెపుప్చునాన్ను. అతని గినెన్ నిండి పొరుల్చునన్ది. ’ఎందుకనగా అతడు దానిని
శాడు. ఏమైనను పరవాలేదు. ఓ! అతడుపునరుతాథ్నానిన్ శాడు. మరియు

అతనిగినెన్ నిండిపొరెల్ను.
100 ఇంకా, దావీదుకు మరియొక గినెన్ నిండి పొరెల్ను. రెండవ స యేలులో
(మీరుమీపెనిస్లుల్బయటపెటుట్కోండి), రెండవస యేలు6:14.అకక్డొకగడుడ్
పరిసిథ్తిగాఉనన్ది.
101 వారు మందసానిన్ తీసుకునాన్రు. శ వు లోనికి వచిచ్ పర్భువు యొకక్
మందసమును తీసుకొని దాగోను ముందు పెటాట్రు. దాగోను బోరల్పడినది.
మరియు వేరొక పటట్ణమునకు తీసుకొనిపోయారు అకక్డ తెగుళుళ్
పుటుట్కొచిచ్నవి. అది…అదివారిచేతులోల్ నిపుప్ పటుట్కునన్టుల్గాఉనన్ది.మరియు
దానినుండివారు తపిప్ంచుకొనలేకపోయిరి. ఎందుకనగా అది వేరేసాథ్నములో
పెటట్బడినది.
102 ఇపుడు, వారు దానిని ఎదుద్ల బండి మీద పెటిట్ వెనుకకు పంపారు.
మరియు, మందసము వచుచ్ట దావీదు చినపుడు, అతడేమి చేశాడో
తెలుసా?అతడు—అతడెంతోఉతేత్జుడైఅతని గినెన్ నిండిపొరిల్నది; ఉతేత్జము.
ఇశాయేలు లోనికి తిరిగి వాకయ్ము బయలుపరచబడుట అతడు డగానే,
చు ట్, చు ట్, చు ట్, ఆ విధంగా చు ట్ తిరిగి ఆతమ్లో నాటయ్మాడెను. ఆఁ.
అతనిగినెన్ నిండిపొరిల్నది. అవునా!ఎందుకని?వాకయ్ముమరలావచుచ్టఅతడు
శాడు.

103 మరియు నేననుకుంటాను. ఈ అనేక సంవతస్రముల తరువాత,
వాగాద్నము దావ్రా నిజమైన వాకయ్ము తిరిగి వచుచ్ట వారు చినపుడు, అది
బయలుపరచబడి మరియు ని పించబడుట చినపుడు అది ఎవరినైనను
ఉతేత్జపరచును.ఎటువంటిసమయం!ఎటువంటిసమయం!
104 ఇపుడు, మనము చదువుదాం. నేను—నేను మాటాల్డుచునే ఉనాన్ను.
దీనికి రాలేను. మరియు మిముమ్లను పదినన్ర వరకు ఉంచుతాను. గత రాతి
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మిముమ్లను పెందలకడ పంపాను. కనుక ఈ రాతి మిముమ్లను ఎకుక్వసేపు
ఉంచవలసియునన్ది. [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] అవును.
అవును కాదు. నేను ఎగతాళిగా చెపాప్ను. అవునా? నేను…పర్భువు మనలను
నడిపించునటెల్మనముందాంఇపుడు.

మరియు ఆయన నాలుగవ ముదర్ను విపిప్నపుడు రముమ్ అని
నాలుగవజీవిచెపుప్ట వింటిని.

105 ఇపుడు, “గొఱెఱ్పిలల్ నాలుగవముదర్నువిపిప్నపుడు.” ఇపుప్డు అకక్డ నిలుపు
చేదాద్ం.ఇపుడునాలుగవముదర్,ఎవరదివిపాప్రు?గొఱెఱ్పిలల్.ఎవరైనాయోగుయ్లైన
వారునాన్రా? దానిని ఎవరు చేయలేరు. లేదు. గొఱెఱ్పిలల్ నాలుగవ ముదర్ను
విపెప్ను.
106 మరియు—నాలుగవ జీవి, పకిష్రాజు వలెయుండెను, యోహానుతో
చెపెప్ను, “ఈ గర్ంథములోమరుగైయునన్, విమోచనా పర్ణాళికయొకక్ నాలుగవ
మరమ్ముఏమైయునన్దివచిచ్ డుమనిచెపెప్ను.” ’ఎందుకనగాగొఱెఱ్పిలల్దానిని
తెరచుచునన్ది. మరో మాటలోల్, దానినే అతడు చెపాప్డు, “ఇకక్డొక నాలుగవ
మరమ్ము ఉనన్ది. దానిని నేను చనగా పాను. ఇపుడు,యోహాను, దానిని
నీవు అరథ్ం చేసుకునాన్వో లేదో నాకు తెలియదు.” అయితే అతడు చినది
అతడు వాశాడు. అయితే అది మరమ్ము. కాబటిట్ అతడేమి శాడో అతడు
వాశాడు.
107 గొఱెఱ్పిలల్ ముదర్లను తెరచుచుండెను. దానిని దేవుడు ఇంకా
బయలుపరచలేదు. అది కడవరి దినములకు వదలిపెటట్బడినది. శారా?
ఇపుడుమనకు చనలునన్వి, వాటినిమనముపరిశోధించియునాన్ము,చాలా
మంచిగా శాము. అవునా. అయితే, అది ముందుకు కదలిపోవుచునన్దని
మనమెరుగుదుము. అయితే ఇపుడు, కడవరి దినములలో, మనము వెనుకకు
తిరిగి, అదెకక్డునన్దో దాద్ం. ఎతత్బడుటకు కొంచెము ముందుగా,
సంఘకాలముయొకక్ముగింపులో,అదిజరుగవలసియునన్ది.
108 సంఘము శర్మలగుండా వెళుళ్నని ఎవరైనా ఎటుల్ చెపప్గలరు, నాకు
తెలియదు. అయితే, శర్మల గుండా దేనికై పోవలసియునన్ది, దానిలో—
పాపము లేనపుడు? నా అరథ్ం సంఘమని నా అరథ్ం కాదు. సంఘము శర్మల
గుండా వెళుత్ంది. అయితే, నేను పెండిల్ కుమారెత్ను రిచ్ మాటాల్డుచునాన్ను.
పెండిల్కుమారెత్లో దానికి వయ్తిరేకముగా పాపమే లేదు. అది బీల్చ్ లో
తుడిచివేయబడింది. మరియు చివరకు…అకక్డ దాని యొకక్ వాసన డా
లేదు. ఏదీ మిగలచ్బడలేదు. దేవుని యెదుట వారు పరి రుణ్లు, కాబటిట్
వారు శుదిధ్పరచబడుటకు శర్మలెందుకు? అయితే ఇతరులకు కావలయును.
సంఘముశర్మలగుండావెళుళ్నుఅయితేపెండిల్కుమారెత్కాదు.
109 ఇపుడు, ఇపుడు మనము దానిని అనిన్ రకములైన చనలతో
తీసుకునాన్ము. సంఘము—వలె, నోవహు సంఘము వలె ఒక పోలికగా
కొనిపోబడి, పాపములోకి వెళిళ్పోయాడు. శారా. వారు వెళిళ్పోయారు.
అయితే,హనోకుమొదటవెళాళ్డు.అదిశర్మలకాలమునకుముందుపరిశుదుధ్లు
లోపలకువెళుళ్దురుఅనుదానికిపోలిక.
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ఇపుడుఈగొఱెఱ్పిలల్ముదర్నువిపుప్టమనముకనుగొనుచునాన్ము.

110 ఇపుడు మొదటి జీవిని మనము సుత్నాన్ము, మీరు గమనిసేత్…మొదటి
జీవిసింహము;సంఘకాలపుపుసత్కములో శాము.మరియుతరువాతరెండవ
జీవి, ఎదుద్ ముఖము గలది లేక డ అని అనుకుంటాను. మరియు డవ
జీవి మనుషయ్ ముఖము గలది. అయితే నాలుగవ జీవి పకిష్రాజు ముఖము
గలది. ఇపుడు ఆ విధముగామనము కలిగియునాన్ము. అవి అటేల్ ఆ విధముగా
తిరుగుచుండెను.అవిఖచిచ్తంగాఇకక్డగర్ంథములోఅమరచ్బడియునన్వి.
111 మరియు ఒకపుప్డు ఫోల్రిడాలోనునన్ ఒక గొపప్ బోధకుడు బోధి త్
అనాన్డు, అ—ఆ…అనాన్డు, “అపొసత్లుల కారయ్ముల పుసత్కము కేవలం
సంఘానికి ఒక—వేదిక పని అని అనాన్డు. సంఘము నాలుగు సువారత్లోల్
కనుగొనబడియునన్ది.”
112 మరియు దానికి తలకిందులుగా మనము సుత్నాన్ము, అది నాలుగు
సువారత్లు అపొసత్లుల కారయ్ముల పుసత్కమును కాచుచునన్వి. ఆ నాలుగు
సువారత్ల నుండి అపొసత్లుల కారయ్ములు వాయబడెను. అపొసత్లుల
పరిశుదాధ్తమ్ కారయ్ములు…మరియు గర్ంథములో అకక్డ సుత్నాన్ము అకక్డ
కాపలాదారులు అకక్డ రొచ్ని గమనిసుత్నాన్రు. రుప్, ఉతత్రం, పశిచ్మం,
దకిష్ణం.ఇకక్డదానినిమనమెటుల్గీచామోజఞ్పిత్నన్దా?ఎంతచకక్గాపరి రణ్ంగా
పర్తీదిదానిసాథ్నానిన్తాకినదో శారా!
113 ఇపుడు మీరు గమనించగోరుతాను. “వచిచ్ డుము” అని చెపప్బడినది.
యోహాను…దీనికిముందు ఇపుడు మీరు దీనిని మరలా గమనించగోరుతాను.
ఇపుడు, అంతయ్కీసుత్ పనిని బయలుపరచుటకు, ఇకక్డ ఇది ఆఖరి సావ్రీ
చేయువాడు.

రేపురాతికిబలిపీఠముకిందనునన్ఆతమ్లుతాకుదాము.
తరువాతరాతితీరుప్లు.

114 తరువాత రాతి, కాలము యొకక్ ముగింపు, అనిన్టికి ముగింపు,
కొనిపోబడుట, ఆమె ఎతత్బడినపుడు. కాబటిట్, అకక్డే ఏడవ ముదర్లో అకక్డ
పాతర్లు కుమమ్రించబడును, పర్తీది కుమమ్రించబడును. అవేంటో నాకు
తెలియదు.
115 గమనించు. అయితే, ఇపుడు, ఇకక్డునన్ ఈ వయ్కిత్ ఒక పకిష్రాజు అని
గురెత్రుగుచునాన్ము. ఈ మనిషి…లేక ఈ జీవి, ఇకక్డ కుమమ్రించిన ఈ జీవి.
లేకమరోమాటలోల్దానికినాలుగువయ్తాయ్సమైనకాలాలునన్వి. అకక్డ సింహము
యొకక్కాలమునన్ది.మరియుఇదినాలుగవకాలమనిమనము సుత్నాన్ము.
116 మరియు అతడు చెపాప్డు, “ఈ గర్ంథమందు మరుగైయునన్ విమోచనా
గర్ంథముయొకక్ నాలుగవ మరమ్మును వచిచ్ డు. వచిచ్ డు.” యోహాను
చుటకు వెళాళ్డు. అతడు పాండుర వరణ్ గుఱాఱ్నిన్ శాడు. తిరిగి, ఈ

పాండురవరణ్గుఱఱ్ంమీదసావ్రీచేయువాడుఒకేవయ్కిత్.
117 మరణము అను పేరు అతనికునన్ది. ఇపుడు గమనించండి. ఇంతకు
ముందు గుఱఱ్ములపై సావ్రీ చేసినపుడు, ఆ గుఱఱ్ములకు గాని వయ్కిత్కి గాని
వారికి ఏ పేరు లేదు. అయితే ఇపుడు అతడు మరణమని పిలువబడుచునాన్డు.
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అది నిరవ్చింపబడలేదు. శారా? ఇపుడతడు బయలుపరచబడాడ్డు,
అతడేమైయునాన్డంటెమరణము.
118 సరే. మనం ఎంత సమయమైనా దానిని రిచ్ పర్సంగించి దానిని
వివరించవచుచ్ను. అయితే, ఏదైనను అది వయ్తిరేకమైతే, అనగా నిజమైన దానికి
వయ్తిరేకమైతే, అదిమరణముగాఉండవలయును. ఎందుకనగారెండుఅంశాలు
మాతర్మేయునన్వి, అవి జీవము మరియు మరణము. మరియు ఈ దినాన
దీనిని రిచ్న పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ బయలుపాటు ఇది ఖచిచ్తముగా సతయ్మని
ని పించుచునన్ది. దీనికి వయ్తిరికత్ము, అతడు మరణము. మనము తరువాత
డగా,అదివాకయ్ము,జీవమైయునన్ది. శారా?

119 ఈ మనుషుయ్డు మరణముగా పిలువబడుచునాన్డు. ఈ సావ్రీ చేయు
వాని రిచ్ మిగతా కాలములలో నిరవ్చింపబడలేదు. అయితే ఇపుడు అతడు
మరణమనినిరవ్చింపబడుచునాన్డు.
120 అయితే సింహము యొకక్ పర్తయ్కష్తలో…ఇపుడు గమనించండి. ఇపుడు
దీనిని నేను దగగ్రగా చదువుగోరతాను. నేను ఖచిచ్తమని అనుకొనునటుల్గా,
నేను దీనిని వాసికొని, గురుత్ంచుకొని నిలబడియునాన్ను. సింహము యొకక్
బయలాప్టు కాలములో గాని, లేక మొదటి కాలంలో గాని, ఆరంభ కాలంలో
గాని ఇది బయలుపరచబడలేదు. తరువాత కాలము, ఎదుద్ కాలము అనగా
అంధ కాలము, మధయ్కాలము; అది ఏమైయునన్ది అది బయలుపరచబడలేదు.
మనుషుయ్నిపోలిన జీవి కాలంలోకాదు. జాఞ్నముయొకక్ కాలము, సంసక్రత్లను
చించుచునన్ది. థర్, వెసీల్ మొదలగు వారు; అది బయలప్రచబడలేదు.

అయితే, ఆఖరి కాలంలో, పకిష్రాజుకాలంలో, పర్వచన కాలంలో, శారా ఎవరి
యొదద్కు రహసయ్ములువచుచ్నోఅటిట్ కాలములోబయలుపరచబడును. ఇపుడు,
అకక్డేయునాన్ము…
121 మనము దానిపైన, కొదిద్సేపు గడుపుదాము. తదావ్రా మీరు అది రిత్గా
అరథ్ం చేసుకుంటారు. ఇపుడు,చాలాసారుల్ వాటినిమీరు గర్హిసాత్రు…ఇకక్డునన్
ఈ గుంపు వారితో కాదు నే మాటాల్డునది. ఈ టేపులు పర్తి చోటకు వెళాత్యి.
అవునా, నేను అది విశదంగా చేయాలి. కారణం, ఒకరు ఒక టేపు తీసుకుంటె,
ఆ తరువాత మిగతావి తీసుకొనకపోతే, అవనిన్ కలసిపోతవి. సుత్నాన్రా.
ఈ దినము కొరకు దేవుడు ఇది వాగాద్నము చేశాడు. శారా, చివరి దాని
కొరకు, పలు విధాలైన విషయాలు ముగింపు కొరకు; వెడలిపోయి మరియు
మిశితమైనవాటికై.
122 మనము ఏలీయా వసత్ములు కలిగియునాన్ము. మనము ఏలీయా బటట్లు
కలిగియునాన్ము. ఓ…అకక్డ జాన్ అలెగాజ్ండర్ డౌ ఒక అంగీలో చుటట్బడి
పాతిపెటట్బడాడ్డు. అతడు ఎలీషాఅని చెపుప్కునాన్డు. మరియుఆలాటివిమనకు
చాలా ఉనన్వి. ఏంటది? ఏలాగైనా, చెపప్బడబోతునన్ సతయ్మును తీసివేయుట
మాతర్మేఅదియౌతుంది. శారా?యేసుకుముందుకాలములోవారికిఅబదధ్
కీసుత్లుంటారు. శారా? వారది ఎలల్పుడు చేసాత్రు. విషయము వాసత్వంగా
జరుగకముందు,ఒకనకిలీగాపరుగెతుత్చునన్సాతానుఅది. పర్జలమనసుస్లను,
విశావ్సానిన్తలకిందులుచేయుటకు.అంతే.
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123 ఆ దినాన దులతో అదే విషయానిన్ గమలీయేలు చెపప్లేదా? ఇలా
చెపాప్డు, “ఒక మనుషుయ్డు లేచి ఇది అని చెపుప్కొనిన వయ్కిత్ అకక్డ లేడా? వారు
నాలుగువందలమందినిఅరణయ్మునకుకొనిపోయారు,వారునశించిపోయారు
మొదలైనవి.”
124 చెపప్బడినది, “పరలోకమందునన్ నా తండినాటని పర్తిమొకక్యు,”యేసు
చెపాప్డు, “పెలల్గింపబడును.”
125 గమలీయేలు చెపాప్డు, “వారిని అలా ఉండనియుయ్. అది దేవుని సంబంధం
కానటల్యితే అది నిష్ ఫలమగును. అయితే అది దేవుని వలనదైతేమీరుదేవునికి
వయ్తిరేకముగా పోరాడిన వారౌదురు.” ఆ వయ్కిత్ జాఞ్నమును వినియోగించాడు.
అతడుఉపాధాయ్యుడు.
126 ఇపుడు గమనించండి. ఇపుడు ఈ మరమ్ములనిన్ ముగించుటకు, అవి
బయలుపరచుటకు ఒక సవ్చఛ్మైన ఎలీషాను, ఆ ఆతమ్తో నింపబడిన ఒక
మనుషుయ్ని లేపునని దేవుడు వాగాద్నము చేశాడు. దానిని ఆయన మలాకీ
4లో వాగాద్నం చేశాడు. అది ఆలాగు కాదని చెపుప్ వాతలు, వివరణలు నా
యొదద్నునన్వి. అయితే, నేను ఆ వయ్కిత్తో మాటాల్డగోరుచునాన్ను. శారా?
ఎందుకు మీరు అది తృణీకరించలేరు. నిజమైన ఏ మంచి వేదాంతియైనా అది
సతయ్మనిఎరుగును.దానికైవారుఎదురు సుత్నాన్రు.
127 కీసుత్ యొకక్ మొదటి సమయమునకు ముందటివాడైన యోహాను
విషయములోఏలాగోఆలాగే.ఎందుకని?వారతనినిగురిత్ంచలేదు,ఎందుకనగా
అతనిన్ రిచ్ ఆలాటి ఘనమైన సంగతులు పర్వచింపబడియుండెను.
ఏలయనగా, “పర్తిమెటట్నుపలల్ముచేయుటకు,పర్తిపలల్మునుకరకుచేయుటకు,
పర్తి కరకు సథ్లమును చదును చేయవలసియుండెను.” మరియు ఓ, అతడు…
పర్వకత్లు;యెషయా, అతని జనమ్కుముందు, అతని జనమ్కుముందుఏడువందల
పండెండు సంవతస్రములకు మునుపు. మరియు మలాకీ, అతడు రంగం
మీదికి రాకమునుపు నాలుగు వందల సంవతస్రములకు మునుపు; అందరు
అతనిన్ రిచ్ పర్వచించారు. మరియు వారు పరలోకము నుండి వసారా
కిందికి దిగివచుచ్నని వారు ఎదురు చుచుండిరి, మరియు ఈ పర్వకత్ దేవుని
యొదద్నుండితనచేతిలోదండముతోదిగివచుచ్ననితలంచిరి.
128 మరియు ఏమి జరిగినది? ఒక మనుషుయ్డు…అతడు ఒక సహవాస
కారుడ్ను డా పించలేకపోయాడు. అతడు యొక యోగయ్తా
పతర్ం పించలేకపోయాడు. అరణయ్ములో నివసించాడు. సాధారణ
పాఠశాల విదయ్ లేదు. చరితర్కారుల దావ్రా మనకిలా చెపప్బడినది. అతని
యొకక్ తండి తలిల్ మరణము తరువాత అతని తొమిమ్ది సంవతస్రముల
వయసస్పుప్డు అరణయ్మునకు వెళిళ్పోయాడు. మరియు…అతని పని చాలా
పాముఖయ్మైనది, సెమినరీలో చేరుట కాదు. అతడు—అతడు మెసీస్యాను
రిచ్పర్కటించవలసియుండెను.

129 వేదాంతవిదయ్తో రిత్గా నిండినమనిషినిదేవుడువాడుకోజాలడు. ఆయన
అది చేయజాలడు. ఎందుకనగా అతడెలల్పుడు వెనుకకు జారును. అది అతని
నేరప్రితనము. అతడకక్డకు వెనుకకు వెళుళ్ను. కాబటిట్, ఒకటి చుటకు
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వెళాళ్ను. ఉపాధాయ్యులు ఏమి చెపాప్రోయని చుటకు వెనుకకు వెళాళ్ను.
ఆలాటి విషయాలకు రంగాయుండి దేవునియందు విశావ్సముంచుట
మంచిది.
130 మరియు వారు అతనిని వదలివేసిరని మనం శాము. చిటట్చివరకు,
అకక్డ నిలుచునన్ అపొసత్లులు సహా అతనిని పోగొటుట్కునాన్రు. ఎందుకని?
వారనాన్రు, “ఎందుకులేఖనముచెపుప్చునన్ది, ఏలీయాను రిచ్ శాసుత్లెందుకు
చెపుప్చునాన్రు…”
131 ఆయన చెపాప్డు, “ఆయన ఎపుడో వచాచ్డు, మీరు ఆయనను
తెలుసుకోలేదు.”
132 మరియు అకక్డే నేను పునరుతాథ్నమును లేక ఎతత్బడుటను నేను
పోలుచ్చునాన్ను. అది జరుగును. అది వింతగా అగుపించునని నాకు తెలుసు.
అయితే, పర్భువు చితత్మైతే ఈ రాతి తరువాత, ఇంకొంచెం ఎకుక్వగా మీరు
తెలుసుకుంటారు, అది ఎలాగు జరుగుతుందని. శారా! అదెంతో మరమ్ము.
దానిని రిచ్ ఎవరికి తెలియదు. లోకముదానిని ఆలోచిసుత్ంది, వారు ఎలల్పుడు
ఎలాచేసాత్రోఆలాగే.ఆయనఎలల్పుడుదానినిఆవిధముగానేచేయును.
133 మీకు తెలుసా, నేను అనుమానిసుత్నాన్ను ఒకరు—ఒకరు…నేను
చెపుత్నాన్ను. మి మీదనునన్ పర్జలలో టికి తొంభై పాలుల్, యేసు కీసుత్
ఇకక్డునన్పుడు ఆయనను ఎరిగియుండలేదని నేను సందేహిసుత్నాన్ను.
ఏలీయా పర్వచించినపుడు అతడని ఖచిచ్తంగా ఎరిగినవాడు ఉనాన్డని…
నేను అనుమానిసుత్నాన్ను. వారు, అకక్డొక పిచిచ్వాడుయునాన్డు, ఒక ముసలి

ఢభకిత్ పరుడునాన్డు అని వారు ఎరిగియుండిరి. వారు అతనిన్ దేవ్షించారు.
ఖచిచ్తం. వింతవయ్కిత్ అనిపిలిచారు.
134 మరియు నేననుకుంటాను. తిరిగి జనిమ్ంచిన ఏ కైసత్వుడైనా—లోకానికి
ఒక విధమైన వింత వయ్కిత్. ఎందుకనగా నీవు మారచ్బడాడ్వు. నీవు మరో
లోకమునుండి వచాచ్వు. నీ ఆతమ్ అగాధమునుదాటి వచిచ్నది. ఇకక్డ ఇది అంతా
గందరగోళంలోయునన్ది…అలాగైతే, మీరు వేరు కాని యెడల, ఏదో తపుప్
ఒకటి ఉనన్ది, మీరు ఇంకా లోక సంబంధులుగా యునాన్రు. మీరు పరలోక
సంబంధమైన మనసుస్గలవారై యుండవలసియునన్ది. మరియు పరలోకము
వాకయ్ముదావ్రాజీవించును.
135 ఇపుడు, మనముఈ—ఈగొపప్ విషయము జరుగుట చుచునాన్ము.
ఎలీషా యొకక్ నిజమైన ఆతమ్ రావలసియునన్దని మనము నముమ్చునాన్ము.
అది రానునన్దైయునన్దని ముందుగానే చెపప్బడినది. శారా! అది దాని
యొకక్ సవ్ంత సమయమందు, కాలమందు ఇకక్డ యుండునని మనము
జఞ్పిత్ంచుకొనవలసియునన్ది. ఇపుడు,దానికిమనముపునాదివేయుచునాన్మను
కొనవచుచ్ను.మరియుఅదిఏసంసాథ్పకముగాఉండ డదు.
136 నేను—నేను,దాని రిచ్ నాయొకక్మంచిసేన్హితునితోనిరాకరించాను.
అతడనాన్డు, అది యొక గుంపు పర్జలని, లేఖన పర్కారంగా మీరది
పగోరతాను. దేవుడు, మారుప్ చెందని దేవుడు, ఎనన్ ఆయన యొకక్

పర్ణాళికలనుమారచ్డు. ఆయన ఆలాగుచేసినటల్యితే, ఆలాగైతే ఆయన దేవుడు
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కాదు; అవును, ఎందుకనగా ఆయన మరుత్ డు, నేను చేయునది ఆయనకు
తెలియునుమరియుఆయనతపుప్లుచేసాత్డు.
137 ఏదెను తోట సమయము నుండి డా, దేవుడు తన యొకక్ పర్ణాళికను
ఎనన్ మారచ్లేదు. విమోచన కొరకు ఆయనొక పర్ణాళికను సిదధ్పరచాడు;
అది రకత్ము. మరియు మనము విదయ్ దావ్రా పర్యతిన్ంచాము. మనము
నియంతృతవ్ము దావ్రా పర్యతిన్ంచాము. మనము మానసిక శాసత్ము
దావ్రా పర్యతిన్ంచాము, సంఘశాఖల దావ్రా మనము పర్యతిన్ంచాము.
మనము సమసత్ము దావ్రా పర్యతిన్ంచాము. పర్తి వారిని ఐకయ్పరచుట
దావ్రా లేక ఒకరినొకరు పేమించుకొనుట దావ్రా, పర్తి విధమైన దాని దావ్రా
పర్యతిన్ంచాము. రకత్ము కింద తపప్ మరొక చోట సహవాసము లేదు. దేవుడు
మనుషుయ్నికలయుఒకేఒకసథ్లముఅది.
138 దేవుడు ఎలల్పుడు ఒకే ఒక వయ్కిత్తో సంపర్దింపులు చేయును. ఇదద్రు
మనుషుయ్లకు రెండు అభిపాయాలుంటవి. ఒకేసారి పర్వచించినటుల్గా ఇదద్రు
పర్వకత్లు ఒకేసారి మి మీద లేరు. ఉనాన్రేమో ఒకసారి వెను తిరిగి .
లేదండి. ఎంతో కలగలుపు! ఆయన ఒక మనిషిని సం రిత్గా లోబరచుకొని ఆ
వయ్కిత్నివాడుకొనును.ఆయనఆవయ్కిత్కొరకువెదకును.
139 అయితే, కొనిన్ సారుల్ ఒకరుంటారు. వాకయ్ము వెంబడి వాకయ్ము ఆయన
మాట వినువారు ఒకరుంటారు. ఇతరులు ఏమి చెపిప్నది నాకు అనవసరము.
దాని నుండి వారు ఎనన్ తొలగిపోరు. అవును. యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు అను దాని మీద వారు ఆనుకుంటారు. మరియు, తరువాత
అంతవరకువారుకదలరు.అతనుసరిగాని పించబడును…
140 ఇపుడు, బాహయ్ పర్పంచము దానిని అసహియ్ంచుకొనును, అయితే
ఏరప్రచుకొనిన వితత్నము, ముందు నిరణ్యించబడిన వితత్నము, యేసు
యొకక్ దినాలలో మాదిరిగా, వెలుతురు పర్కాశించగనే ఆ వితత్నము ఆ
విధముగా జీవములోకి వచుచ్ను. [సహోదరుడు బెనాహ్ం తన వేలిని ఒకసారి
వంచుచునాన్డు—సంపా.] అది వారు ఎరుగుతారు. అది వారు అరథ్ం
చేసుకుంటారు.దానిని రిచ్నీవుఒకక్మాటచెపప్నవసరములేదు.
141 ఆమె అనన్ది, “అయాయ్, నీవు పర్వకత్వని నేను గర్హించుచునాన్ను. మెసీస్యా
వచిచ్నపుడునేనెరుగుదును,ఆయన…”

ఆయనఅనాన్డు, “ఆయననునేనే.”
142 అబాబ్యి, అది, అది చాలు, రాతర్ంతా ఆమె వేచియుండనవసరం లేదు.
మరుసటిరాతికివేచియుండనవసరంలేదు.అకక్డ, అపుప్డేఆమెపొందుకుంది.
ఆమెఆమెరహదారినవెళిళ్ంది,వారికిదానిని రిచ్ఆమెచెపుప్చుండెను.
143 ఇపుడుగురుత్ంచుకోండి,మొదటికాలముసింహముకాలము.అది దా
గోతర్పు సింహము, కీసుత్. ఆయన సవ్ంత జీవితము యొకక్ పలుకబడి, ఆ
కాలమునుతీసుకొనన్ది.అదిమొదటిజీవి,దానిఅరథ్ం “శకిత్,”అదిమానవసవ్రము
దావ్రాజవాబుఇచిచ్నది.
144 తరువాత కాలము ఎదుద్ కాలము లేక నలల్ని గుఱఱ్ం మీద సావ్రీచేయువాని
కాలము. శారా?
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145 ఇపుడు, ఈ మొదటి కాలము తెలల్ని కాలముగా యుండుటకు కారణము
పర్జలు చెపుప్కొనుట నేనెలల్పుడు వింటుంటాను, మొదట సావ్రీ చేయు తెలల్నిది
జయించుటకుబయలువెళిళ్నసంఘముయొకక్శకిత్యని.అతనికిఒకకిరీటము
ఇయయ్బడినటుల్మనము సుత్నాన్ము,అదిఅదే.అదిసంఘము.అదిసంఘము.
అయితే వాడెకక్డికి వెళెళ్ను? రోమ్ కు. అతడకక్డికే వెళెళ్ను. అతని కిరీటానిన్
అతడుపొందుకొనెను.
146 ఇపుడు, రెండవ కాలము—ఎరర్ని గుఱఱ్ం మీద సావ్రీ చేయువాడు. అది
చీకటికాలము.
147 మరియుఇపుడు—ఇపుడుతరువాతకాలము-మనుషుయ్డు. నలల్ని గుఱఱ్ం
మీదసావ్రీచేయుకాలము. అతడుసంసక్రత్ల కాలము, శారా.దానిని పలికిన
సవ్రము. ఇపుడు నలల్ని గుఱఱ్ం మీద సావ్రీ చేయువాడు. అది అంతయ్కీసుత్.
అయితే, మనుషుయ్నికి పర్తినిధిగా ఆ కాలములోమాటాల్డు అది జాఞ్నము, తెలివి,
చురుకుదనమైయుండెను. శారా? వారు దానిని గర్హించలేదు. అవునా.
వారు…వారు అతనికి పేరు పెటట్లేదు. శారా? వారు అది బయలు వెడలినది
అనిమాతర్ంచెపాప్రు.
148 అయితే, ఇపుడు, పకిష్రాజుకాలమువచుచ్నపప్టికి, అదే…దేవుడుఎలల్పుడు
ఆయన పర్వకత్లను పకిష్రాజులతో పోలుచ్ను, ఆయనకు ఆయనే పకిష్రాజు
అని పిలుచుకునాన్డు, పకిష్రాజు ఎతెత్న చోటుకు వెళుళ్ను. దానినేది తాకలేదు.
అతను పైన యుండుట మాతర్ము కాదు గాని ఆ సాథ్నములో నుండుటకు
నిరణ్యింపబడాడ్డు. అతను పైకి వెళిళ్నపుడు అతనెకక్డయునన్ది డగలడు.
కొందరుఅకక్డకువెళాళ్రు,వారెకక్డయునన్దివారు డలేరు.కాబటిట్ అకక్డకు
వెళుళ్టవలనఉపయోగంలేదు.అయితే…
149 అయితే, మీరు ఒక కాకిని గాని, గర్దద్ను గాని పకిష్రాజుతో ఎగురుటకు
పర్యతన్ం చేసేత్ వాటి శరీర భాగములు విడిపోయి నశించును. అతడు వెళుళ్
దానికిఒతిత్డి నీయవలెను.
150 అదేఈదినాన కలిగిన ఇబబ్ంది. మనలోకొందరుఒతిత్డికిగురికారు.మనం
తవ్రగాపేలిపోతాం. శారా,మనముఎగురునపుడు.అయితే,మనముఒతిత్డికి
గురికావాలి.
151 నీవు అకక్డ లేచి, వచుచ్చునన్దేదో అది చుటకు పకిష్రాజు కనుదృషిట్
ఏం చేయాలో ఎరగాలి. ఇపుడు, పకిష్రాజు కాలము దానిని బయలుపరచును.
ఇపుడుపకిష్రాజుకాలముపర్కటన 10:7మరియుమలాకీ…: 1, 4లోవాగాద్నము
చేసియునన్ది. అది కడవరిదినములలో. శారా.అవును.అదిఇకక్డునన్ది. సరే
గమనించండి.
152 ఇపుడు, ఇతడు పాండుర వరణ్ గుఱఱ్ం మీద సావ్రీ చేసుత్నన్టుల్గా
మనం సుత్నాన్ము. పాండుర వరణ్ము! అయోయ్…తరువాత, తరువాత
గమనించండి…
153 గత రాతి రోమ్యొకక్ హతసాకుష్ల పుసత్కమైన సమ్కక్ర్స్ గోల్రియస్ రిఫార్మ్
నుండి “అరవై ఎనిమిది మిలియనల్ పొటసెట్ంటులను” తీసుకునాన్ము. మనము
150 గురుత్ వరకు, అదే అనుకుంటాను, లేక పదెద్నిమిది…ఇపుడు నాకు
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ఖచిచ్తంగా గురుత్ లేదు. అయితే అది అరవై ఎనిమిది మిలియనల్ను వారు
చంపారు.మొదటిరోమన్సంఘమునుఎదిరించినందుకు,రోమ్.వాడుతనను
తాను మారుచ్కొని…మరణమనే పేరున వచుచ్టలో ఆశచ్రయ్మేమీలేదు. అతడు
నిశచ్యమే.
154 ఇపుడు, తనయొకక్ వయ్తిరేక-బైబిల్ వాకయ్ ఉపదేశముదావ్రా ఎంతమంది
ఆతీమ్యంగా మరణించుటకు కారణమో దేవునికి మాతర్ము తెలుసు. అరవై
ఎనిమిది మిలియనల్ను కతిత్కి అపప్గించి వారిని చంపినది ఇతడే. బహుశా,
అకష్రారథ్ంగా అతని తపుప్డు ఉపదేశము దావ్రా ఆతీమ్యంగా బిలియనల్ మంది
చనిపోయారు.మరణముయొకక్పేరు,తీసుకొనుటలోఆశచ్రయ్ములేదు.
155 సావ్రీ చేయు వానిని డు? మొదటి సాథ్నమందు ఒక అంతయ్కీసుత్గా
పారంభం నుండి మృతుయ్వుగానునాన్డు. అయితే అపుడతడు అమాయకుడు.
తరువాత కిరీటమును, ఒకముకోక్ణ కిరీటముగైకొనాన్డు. అతడలాచేసినపుడు
అతడు ఐకయ్మయాయ్డు. సాతాను అతని సంఘానిన్ రాజాయ్నిన్ ఐకయ్పరచినది.
ఎందుకనగా అపుడు అతను ఆ రెం , ఒక మానవ పములో అంతయ్కీసుత్
సాతాను.
156 తరువాత, ఇంకా, పరిశుదధ్ మతత్యి, అదే అనుకుంటాను, 4వ అధాయ్యం
అది చెపుత్ంది. మన పర్భువైన యేసుని సాతాను పైకి తీసుకొని వెళిళ్, లోక
రాజయ్ములనిన్టిని పించి, వాటి మహిమను ఒక కష్ణములో ఈయనకు
ఇచెచ్దననిచెపాప్డు.అతడుచెపాప్డు…అవి,అవిఅతనివనిచెపాప్డు.
157 కాబటిట్మీరుగమనించండి. అతడుతనయొకక్రాజయ్మును, తనసంఘానిన్
ఐకయ్పరచిన యెడల, అలాటపుడు ఎరర్ని గుఱఱ్ం మీద సావ్రీచేయువాడు తపప్క
సావ్రీ చేయవచుచ్. అవునా? నిజంగా! ఇపుడు, అపుడు, ఇకక్డ అతనిమరమ్మును
అతనిసంఘములోమరియురాజయ్ములోమనం సుత్నాన్ము.
158 అతనిపరిచరయ్యొకక్నాలుగవదశ. అతడుజీవిఅనిపిలువబడుచునాన్డు.
మొదటిగాఅతడుఅంతయ్కీసుత్గాపిలువబడెను, శారా;అటుతరువాతఅతడు
అబదధ్ పర్వకత్గా పిలువబడెను, మరియు అతడు మృగముగా పిలువబడెను,
ఇపుడు, అతడికక్డే మృగముగా పిలువబడుటను చుచునాన్ము. ఇపుడు,
నాలుగవగుఱఱ్ంతరువాతమీరుగమనించాలనికోరుచునాన్ను.
159 మరియు, ఈ నాలుగవ గుఱఱ్ంలో మీరు గమనించితే, అంతా…మొదటిది
తెలల్నిది; అటు తరువాతది ఎరర్నిది; అటు తరువాతది నలల్నిది; మరియు
నాలుగవది, మిగతా డింటి యొకక్ పోలికలు అందులోయునన్వి;
ఎందుకనగా పాండురవరణ్ము ఎరుపు మరియు తెలుపు మరియు ఇతరమైనది,
మిశితముగా ఉండును. అవునా? అది—అదంతా ఈ ఒకక్ గుఱఱ్ంలో
మిశితమౌను. గమనించారా?మరియుఅకక్డ అతడునాలుగుగామారును. లేక
వాసత్వముగా డుఒకదానిలోఅదంతాఆఒకక్దానిలోమిశితమౌతుంది.
160 నాలుగింటిని గమనించాలని ఇపుడు మిముమ్ను కోరుచునాన్ను. ఆతమ్
సంబంధమైన నాలుగు లెకక్ల యొకక్, సగము గురిత్ంపును, గమనించండి.
దేవుడు డులోనునాన్డు. ఇది నాలుగు. అతడు నాలుగుగా ఉనాన్డు.
ఇకక్డ…మొదటిగాఅంతయ్కీసుత్, తెలుపు; రెండవదిఅబదధ్ పర్వకత్, ఎరుపు; డు,
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ఆకాశములు మియొకక్ పర్తినిధి మరియు పరిహారకుడు, నలుపు; నాలుగు,
మృగము, పాండుర వరణ్ గుఱఱ్ం, సాతాను పరలోకము నుండి నెటిట్వేయబడెను.
మీరది చదవాలని ఉందా? పర్కటన 12:13, సాతాను పరలోకములో నుండి
నెటిట్వేయబడుట. తరువాత పర్కటన 13:1, 8 మృగమనే వయ్కిత్లో అతడు
అవతారమెతాత్డు.
161 అతడు మొదట అంతయ్కీసుత్, కేవలం—కేవలం నీకొలాయితుల బోధగా
పిలువబడెను; అటు తరువాత దాని నుండి అతడు అబదధ్ పర్వకత్గా మారెను.
అతడు అంతయ్కీసుత్, అయితే అంతయ్కీసుత్ విరోధమైనది. దేవుని యొకక్
వాకయ్మునకుఏదివిరోధమైనాఅదిదేవునికివిరోధమైనది.ఎందుకనగావాకయ్ము
దేవుడు. “ఆదియందువాకయ్ముండెను,వాకయ్ముదేవునియొదద్ఉండెను,వాకయ్ము
శరీరధారియై,కీసుత్ అయిమనమధయ్నివసించెను.” ఇపుడుఅతడువాకయ్మునకు
విరోధము కనుక అతడు అంతయ్కీసుత్. అయితే ఒక ఆతమ్ కిరీటధారి కాలేడు; ఆ
కారణంచేతఅతడుకిరీటముపొందుకోలేదు.కేవలంవిలుల్మాతర్మే,బాణములు
లేవు.
162 అటు తరువాత అతడు కిరీటము ధరించుకొనవలసిన సమయము
వచిచ్నపప్టికి, అటు తరువాత తన యొకక్ అంతయ్కీసుత్ బోధకు అబదధ్ పర్వకత్గా
మారెను.అరథ్ం చేసుకునాన్రా?అటుతరువాతఅతడుఖడాగ్నిన్పొందుకునాన్డు.
ఎందుకనగా తన అధికారాలనిన్ ఏకం చేసుకునాన్డు. అటు తరువాత ఎవరిని
అడుగనవసరం లేదు. అతడు రాజయ్మును పరిపాలించువాడయాయ్డు. పరలోక
పరిపాలికుడు అతడు. ముకోక్ణపు కిరీటము పొందుకునాన్డు. తనకు తాను
“పరిహారకునిగా” పిలుచుకునాన్డు. అకక్డ వారిలో ఎవరైనా చనిపోతే, వారికి
డబుబ్ంటే, వారికి చెలిల్ంచాలంటె, అందులో నుండి అతడు పారిథ్ంచును.
ఎందుకనగా ఆలాగు చేయుటకు అతనికి అధికారమునన్దని చెపుప్ను. అతడు
పర్తినిధి, ఖచిచ్తంగాఅతడదే. “ మిమీదదేవునిసాథ్నానిన్అతడుతీసుకొనును.”
అదిఎంతోవిశదంగాఉనన్దికాదా!
163 మనము బైబిల్ గర్ంథమును లోతుగా చిన యెడల కనుగొంటాము.
మరియుఅతనియొకక్ సంఖయ్ను, సమసత్మును లెకిక్ంచిన, అతడికక్డ…ఇకక్డ
వెనుకసంఖయ్నాలుగు,సంఖయ్ డుకాదు.సంఖయ్నాలుగు శారా.
164 ఇపుడు, పర్కటన 12 తిపుప్దాం. ఇదికొదిద్గా చదువుదాం. ’ఎందుకనగా-అది
చేయుటకుమనకు సమయముంది. మరియుపర్కటన 12 వ అధాయ్యము, 13 వ
వచనము చదువుదాము. “మరియుఅదే సమయములోఒక గొపప్ కంపము
కలిగెను…”కాదు,నాయొదద్నేనుపొరపాటుతీశాను13:

ఆ ఘట సరప్ము తాను మి మీద పడదోయబడి యుండుట
చి, ఆమగ శిశువునుకనినసీత్నిహింసించెను.

165 ఇపుడుమీరు శారా, అతడు మిమీదపడదోయబడాడ్డు. అంతయ్కీసుత్
ఆతమ్గా అవతారమెతాత్డు. మనుషయ్ పములోకి అవతారమెతాత్డు. ఆ
మనుషుయ్డు ఒకదానిలో నుండి మరొకదానిలోకి, అంతయ్కీసుత్ ఆతమ్లో నుండి
అబదధ్పర్వకత్లోకిమరియుఅపుప్డుమృగముఅతనిలోకివచెచ్ను.
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166 సంఘము ఏలాగు ఎదిగినదో ఖచిచ్తంగా ఆలాగే; అతని సంఘము—
అంతయ్కీసుత్ నుండి అబదధ్ పర్వకత్ వరకు వెళిళ్నది. మరియు రానునన్ ఘనమైన
కాలంలోదానినుండిమృగములేవనైయునన్ది.కాబటిట్ సంఘముఆవిధముగానే
నీతికరణము, శుదీధ్కరణ మరియుపరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ముదావ్రా వచుచ్చునన్ది.
కీసుత్ పర్జలలో ఉనాన్డు ఖచిచ్తంగా. దానికి ఇతడుమాదిరిగా ఉనాన్డు. డు
దానిపోలిక.ఖచిచ్తంగాఆలాగేఉనాన్డు.అదేఅతడు.అతడుపరలోకమునుండి
నెటిట్వేయబడాడ్డు.
167 ఇపుడుమనముపర్కటన 13:1-8లో దాద్ం.

మరియునేనుసముదర్ఇసుకపైననిలచియొక రమృగముపైకి
వచుచ్ట చితిని…

168 ఇపుడు,ఇకక్డ 12,అతడెకక్డనెటిట్వేయబడాడ్డో,ఇపుడుగమనించు.
…మరియు పది కొముమ్లును ఏడు తలలును గల యొక
రమృగము సముదర్ములో నుండి పైకి వచుచ్ట చితిని.

దాని కొముమ్ల మీద పది కిరీటములును దాని తలల మీద
దేవ షణకరమైనపేళుల్నుఉండెను.
నేను చిన ఆ మృగము చిరుతపులిని పోలియుండెను. దాని
పాదములు…

169 ఓ, ఇపుడు మనకు సమయముంటే, మిగతా రాతర్ంతా తీసుకుందాము.
అకక్డునన్ ఆ చనలతో తిరిగి అతని దగగ్రకు నేరుగా అది తెచిచ్
పించగలము.ఇతరఇతరపఠనాలనుండిమీలోచాలామందికిఅదితెలుసు.
…దాని…పాదములు ఎలుగుబంటి పాదముల వంటివి, దాని
నోరు…సింహపునోరువంటిది,దానికిఆఘటసరప్ముతనబలమును
తనసింహాసనమునుగొపప్ అధికారమునుఇచెచ్ను.

170 ఊహు!సాతానుఅవతారముధరించెను! శారా?
దానితలలలోఒకదానికిచావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను;…

171 మరియు, ఆ విధముగా మనము కిందకు సాగినయెడల, మీరు కోరిన
యెడల మీకు అవకాశమునన్యెడల చదువుడి. లేదా, మనము కొదిద్గా
చదువుదాం.

దాని తలలో ఒకదానికి చావుదెబబ్ తగిలినటుట్ండెను; అయితే ఆ
చావుదెబబ్ మానిపోయెను గనుక జనులందరు మృగము వెంట
వెళుళ్చుఆశచ్రయ్పడుచుండిరి.

172 మీరు దానిని గమనించండి! క య్నిజంను ఎనన్డు గమనించకండి. అది
“రకత్మునకు పర్తీకారము” తీరుచ్టకై మీకు సహాయపడుటకై దేవుని చేతిలోనునన్
ఒకసాధనముగానునన్ది.రేపురాతిఅది దాద్ం. సరేనా?

వారుఆఘటసరప్మునకునమసాక్రముచేసిరి…
173 ఆఘటసరప్ముఎవరు?సాతాను.నిజమేనా?“ఎఱఱ్నిఘటసరప్ము.”సరే.
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…ఆ మృగమునకు అధికారమిచిచ్నందున (అతడు తన యొకక్
అధికారమును ఎకక్డ పొందాడు శారా): మరియు వారు
ఘటసరప్మునకు నమసాక్రము చేసిరి. మరియు వారు ఈ
మృగముతోసాటియెవడు?దానితోయుదధ్ము చేయగల వాడెవడు?
అనిచెపుప్కొనుచుఆమృగమునకునమసాక్రముచేసిరి.
డంబపు మాటలను దేవ షణలను పలుకు ఒక నోరు దానికి
ఇయయ్బడెను. మరియు నలువదిరెండు నెలలు తన కారయ్ము
జరుపనధికారముదానికిఏరాప్టాయెను.
గనుక దేవుని షించుటకును (అకక్డే నీవునాన్వు, డండి.
మంచిది.)…ఆయననామమును,ఆయనగుడారమును (పరిశుదాధ్తమ్
నివసించుసథ్లము), పరలోక నివాసులను షించుటకును, (అతనికి
ఒక బిరుదుఇవవ్ండి)…అదితననోరుతెరచెను,…

174 రోమ్ లో ఒక సథ్లము చే రుచ్కొనుటకు, ఒక వాటికన్ నగరము. నీవింకా
ముందుకువెళుళ్.

…పరలోకనివాసులను.
175 వారిని షించెను.వారువిజాఞ్పణచేయుచునాన్రనిచెపుప్చు.

మరియు పరిశుదుధ్లతో యుదధ్ము చేయను (మరియు అతడు
దానిని చేసెను) వారిని జయింపను దానికి అధికారమియయ్బడెను
(అతడుదానిచేసెను):…

176 కొయయ్కు కటిట్ వారిని కాలెచ్ను. సింహములకు ఆహారముగా వేసెను. తన
ఇషట్మొచిచ్నటుల్గావారినిచంపాడు.

…పర్తి వంశము మీదను పర్తి పర్జ మీదను ఆ యా భాషలు
మాటలాడువారిమీదను పర్తి జనము మీదను అధికారము
దానికియయ్బడెను.

177 అనయ్ రోమ్ పోపుల రోమ్ గా మారువరకు రోమ్ లో ఎనన్ ఆ విధంగా
ఉండలేదు.మరియుకథోలిక్అధికారముపర్పంచవాయ్పిత్చెందింది.పర్పంచవాయ్పత్
కథోలిక్సంఘముగామారింది.

మరియు నివాసులలో గర్ంథమందు ఎవరిపేరు వాయబడలేదో
వారుఆమృగమునకునమసాక్రముచేయుదురు…

178 “నాయొకక్ నెనుమరియుదాకాష్రసమునుతాకవదుద్!” శారా?
నివాసులందరును, అనగా జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని

వధింపబడియునన్ గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్ జీవగర్ంథమందు ఎవరి పేరు
వాయబడలేదోవారు, ఆమృగమునకునమసాక్రముచేయుదురు.
ఎవడైననుచెవిగలవాడైతేవినునుగాక.
ఎవడైనను చెరపటట్వలెనని యునన్ యెడల వాడు చెరలోనికి
పోవును, ఎవడైనను ఖడగ్ము చేత చంపినయెడల వాడు ఖడగ్ము చేత
చంపబడవలెను;ఈవిషయములోపరిశుదుధ్లఓరుప్నువిశావ్సమును
కనబడును.
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179 ఇపుడు, గతరాతిఅతడుతనయొకక్గొపప్ ఖడగ్ముతోచంపుటకువచుచ్టను
మనము శాము.
180 అతడు డాఖడగ్ముదావ్రాఅనగావాకయ్మనేఖడగ్ముదావ్రాచంపబడునని
మనము కనుగొనాన్ము. దేవుని వాకయ్ము పదునుగల రెండంచులు గల ఖడగ్ము
అతనిని చంపును, పడదోయును. ఆ ఏడు ఉరుములువాటి సవ్రములు పలుకు
వరకు వేచియుండు ఆ గుంపు, నిజముగా దేవుని వాకయ్మును తీసుకునన్ ఆ
గుంపుదానిని అకక్డ అందజేశారు. అదిముకక్లుముకక్లుగా నరుకును. వారు
ఆకాశములను యగలరు.వారు దీనిని యగలరులేక అదిచేయగలరు.
దేనిని వారు చేయాలనుకునన్. మహిమ! ఆయన నోట నుండి వచుచ్ ఖడగ్ము
దావ్రాఅతడుచంపబడును.అదిరెండంచులఖడగ్ముకంటేవాడిగాయుండును.
వారుకోరినయెడల వందల బిలియనల్ టనున్ల ఈగలను రపిప్ంచగలరు. ఆమేన్.
వారేమి చెపిప్నపప్టికీ, అది జరగబోతుంది. ఎందుకనగా దేవుని నోటనుండి
వచుచ్నటువంటిదేవునియొకక్వాకయ్ముఅది.ఆఁ. ఆమేన్. దేవుడుఎలల్పుప్డుఅది
చేయును. అది ఆయనవాకయ్ము. అది చేయుటకుదేవుడుఎలల్పుప్డుమనుషుయ్ని
వాడుకొనును.
181 అకక్డఐగుపుత్లోదేవుడువారికైఆఈగలనుపిలువగలిగెను.అయితేఆయన
అనాన్డు, “మోషే, అది నీయొకక్ విధి. నీవేమిచేయవలెనోనేనునీకుచెబుతాను.
నీవు వెళిళ్ అది చేయ్.” అతడది సం రిత్గా చేశాడు. శారా? ఆయన—
ఆయనవాటిని పిలుచుటకు— రుయ్ని ఆయన పిలవగలడు. అది పిలచుటకు
ఆయనచం నికారకుడుగాచేయగలడు.అయితేఆయన—ఆయనచెపాప్డు,
“మోషే.”ఆ,ఆ…ఆయనమనుషుయ్నిఆయనఎనున్కునాన్డు.సరే.
182 ఇకక్డ మనము సుత్నాన్ము, ఈ సాతాను పరలోకము నుండి
పడదోయబడిన తరువాత మృగములోతాను అవతారమెతాత్డు. ఇపుడు ఇతడు
మృగము; అంతయ్కీసుత్, అబదధ్ పర్వకత్, ఇపుడు మృగము. మరణము అను పేరు
ఇవవ్బడెను! మరియు పాతాళము అతనిని వెంబడించుచునన్ది. సం రిత్గా
సాతాను తన సింహాసనముపైనునన్ది. ఓ, మై. మి మీద, అతడు సాతాను,
మి పైన పర్తినిధిగా ఉనాన్డు, అనగా పర్పంచ రాజయ్ములకు అతడు ఇపుడు

అధిపతిగా ఉనాన్డు. మతత్యి 4 లో పర్భువైన యేసుకు అపప్ పిన అవే
రాజయ్ములు,సాతానుఇపుడు రిత్గారాజయాయ్డు.
183 ఇపుడు, ఇది తరువాత సంభవించును. ఇపుడతడు అబదధ్ పర్వకత్,
అకక్డ దులతో తన నిబంధన విరమించుకునన్ తరువాత అతడు
మృగము అవుతాడు. ఏలాగో తెలుసా…సరే. ఇపుడు గమనించు, ఆ
సమయములోమృగముయొకక్హృదయముఇవవ్బడును,సాతానుతనకుతాను
అవతారమెతుత్ను. ఎందుకనగా సంఘము పైకి ఎతత్బడినపుడు సాతాను
వెళళ్గొటట్బడును. శారా? శారా?అదిసంభవించును. అతని నేరములనీన్
ముగియును.గమనించారా?
184 డు, మధయ్వరిత్ సింహాసనముపైన రుచ్నన్ంత వరకు, సాతాను
అకక్డ నిలబడి నేరారోపణ చేయును. ఎందుకనగా అతడు అవతల పర్కక్న
వాదించువానిగా ఉనాన్డు. అతడు కీసుత్కు విరోధి. మరియు కీసుత్…అతడకక్డ
నిలబడి ఉనాన్డు, ఆ—ఆ—ఆ విరోధి అకక్డ నిలబడియునాన్డు. “అయితే,
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ఆగు!ఆదాముపడిపోయాడు!ఆదాముఇదిచేశాడు.నేనుఅతనినిజయించాను.
అతనిభారయ్ ఒక అబదధ్మునునముమ్నటుల్ చేశాను.దానిదావ్రాఆమెనశించునని
నీవుచెపాప్వు,నేనుదానినిపటుట్కునాన్నుఅనిచెపుత్నాన్డు!”
185 అయితే ఇకక్డ ఒక మధయ్వరిత్ నిలబడి ఉనాన్డు, ఆమేన్, ఆయనే సమీప
బంధువుడైనవిమోచకుడు,ఆమేన్,నీచమైనపాపియొకక్హృదయానిన్తీసుకొని
మారుచ్టకు అకక్డ రకత్ముతో నిలువబడియునాన్డు. ఆ మధయ్వరిత్ అకక్డ
సింహాసనంమీదఉనాన్డు.అవునండి.

“వారునేరసుథ్లని!”సాతానుఅనాన్డు.
“వారుకాదు”అనిఆయనచెపప్గలడు.

186 ఆకొల్రాక్స్మరకలనుతీసివేయుటకుసిరాలోగానిమరిఏఇతర రంగులలో
గాని మరకలు తీసివేయుటకు తయారు చేయబడింది లేక కనుగొనబడినది.
వారు దానిని కనుగొనాన్రు. తిరిగి నీవు దానిని కనుగొనలేనంతగా అది
దానిని పగులగొడుతుంది. అది తిరిగి వాయువులుగా వెళిళ్పోతుంది. నేరుగా
రయ్వెలుగులోకివెళుత్ంది. అదిసృషిట్. ఒక సృషిట్యనునదిసృషిట్కరత్యొదద్నుండే

రావలయును. అయితే తయారు చేయబడిన పర్తీ రసాయనము మరియు
కలిపినవి, అవి విచిఛ్నన్మైపోవును. అవి ఇక ఉండవు. దానిలోనునన్ నీరు అను
పదారథ్ము డాకొల్రాక్స్తోకలసిపోయి, డిదయగును.
187 ఆమేన్! దేవునికి మహిమ కలుగును గాక! అదంతా శుభర్ంగా ఉండును.
దేవునియొకక్ నిజమైన బిడడ్యెడలయేసుకీసుత్ రకత్ము చేయునది అదే. అతడు
ఆ పాపమును ఒపుప్కొని అకక్డ నిలబడిన యెడల, ఆయన యొకక్ కనికర
సంపనన్తలో నీతిమంతునిగా చేయబడును. అదెంత గొపప్దనగా, “అది ఇక
ఎనన్టికి నాకు జఞ్పిత్లేదు అని దేవుడు చెపుప్నంతగా. అతడు ఖచిచ్తంగా నా
కుమారుడు.”
188 “నిశచ్యముగామీతోచెపుప్చునాన్ను, కదలిపొమమ్నిమీరుఈపరవ్తముతో
చెపిప్నటల్యితే, మీ హృదయములో సందేహింపకుండ, మీరు అడిగిన
దానియందు నమిమ్కయుంచినటల్యితే…జరుగును. ఏది జరగాలని మీరు
చెపాప్రో,మీరదిపొందుకుంటారు.”నీవువిమోచించబడినకుమారుడవు.ఆమేన్!
అదినిజమనినాకుతెలుసు.
189 ఆరు వేరు వేరు సమయములలో రములో ఉడుతలు కనిపించుట నేను
శాను. ఇకక్డ రుచ్నన్ వాటిని రిచ్ నాకుతెలియదు. ఆయనఏ విధముగా

ఈగలను లేక కపప్లను లేక మరేదైనను ఏ విధముగా సృషిట్ంపగలడో ఆలాగే
ఉడుతలను డా సృషిట్ంపగలడు. ఆయన, ఆయన దేవుడు, సృషిట్కరత్, సరే!
మరియుఏమరుత్ డు డా…
190 ఆమరుత్ నియొకక్పాపముఒపుప్కొనబడి ఆకొల్రాక్స్ వేయబడియేసుకీసుత్
యొకక్ బీల్చ్ లో, అది పాపమునంతా తీసివేయును. అతడు పవి డుగా,
పాపములేనివాడుగా, దోషము లేనివాడుగా ఉనాన్డు. “దేవుని లముగా
పుటిట్నవాడు పాపము చేయడు ఏలయనగా అతడు పాపము చేయజాలడు.”
బీల్చ్ అతనికి దేవునికి మధయ్ నిలబడును. ఎవరైతే దానిని మారుప్ చేశాడో
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అతనియొదద్కు అది పగులగొటట్బడి తిరిగి పంపబడినపుడుఅదెటుల్ చేయగలదు.
ఆమేన్!
191 య్! నేనుభకిత్ పరవశుడనౌతునాన్ను. నేను—నేనుమీకుచెపుత్నాన్ను. నేను
ఇపుడుమీకుబయలుపరచుచుండగాఉతేత్జ రితుడనౌతునాన్ను.
192 గమనించు, సం రిత్గా సాతాను తన సింహాసనము మీద రుచ్నాన్డు.
ఔనండి. దేవునికే దాని నివవ్గోరాడు. మన పర్భువుకు ఇవవ్గోరాడు. ఇకక్డ
అతడు మృగపు హృదయంతో రుచ్నాన్డు. ఇపుడు, ఇకక్డ అతడు వయ్కిత్,
మృగము, అవతారమెతిత్న దయయ్ం. ఇకక్డ మిమీదఅతడుఅబదధ్పు నటనతో
కనపరచుకొనుచునాన్డు.అయోయ్ఎంతజాలి.నిజమైనవాకయ్ముయొకక్అబదధ్పు
నటనవలన,వాకయ్ముతోతనకుతానుఏకంచేసుకొనుచునాన్డు.
193 అతని పోలిక చేసినటల్యితే అతడు చేసెను, రెండువేల సంవతస్రముల
కితము అతడు దా. అతడేమి చేశాడు. ఒక విశావ్సిగా దా వచాచ్డు.
ఆరంభం నుండి అతడు దయయ్ం. “నాశనపు డుగా అతడు జనిమ్ంచాడు.”
అతడు, యేసును ఏమీ చేయలేకపోయాడు. ’ఎందుకనగా ఆరంభం నుండి
అతనిని రిచ్ ఆయనకు తెలుసు; ఆమేన్. ఏలయనగా ఆయన వాకయ్మై
యుండెను. సరే. మరియు జఞ్పిత్ంచుకోండి. దా, ఒక ఖజానాదారునిగా
సాథ్నానిన్తీసుకొని,ధనంవలనపడిపోయాడు.
194 సంఘము ఆలాగే ఈనాడు. గతరాతి మనము గమనించినటుల్గా కథోలిక్
సంఘముతొమిమ్ది దినముల పర్తేయ్క పారథ్న అనగా నోవెనాలకు డబుబ్ వ లు
చేయుట,పారథ్నలకుడబుబ్వ లుచేయుట,పర్తిదానికిడబుబ్వ లుచేయుట.
అటువంటి విషయాల దావ్రానే కథోలిక్ కుమారెత్లు, పొటసెట్ంట్ లు డా
పడిపోయారు. సమసత్మును ధనముతోచుటిట్వేశారు. అకక్డే, అతడు, దా
పడిపోయినది.అకక్డేపొటసెట్ంట్లుపడిపోయారు.
195 గమనించు! చివరిగా సావ్రీ చే త్, పాండురవరణ్ము గల దానిమీద సావ్రీ
చేసుత్నన్ వానిని గమనించు. అతని యొకక్ ఆఖరి సావ్రీ ఇదియే అగును. అది
మన యొకక్ దినాలలో కాదు. అది ఇంకా ముందుకుండును. అది యొక
ముదర్ ముందుగా చెపప్బడినది. ఎందుకనగా డండి. ఇది జరుగునపుడు
సంఘము వెళిళ్పోవును. ఇకక్డ కీసుత్ మి మీద అగుపించునపప్టికి, ఈ
వయ్కిత్ అగుపించును, సం రిత్గా దయయ్ము అగుపించును. అంతయ్కీసుత్ నుండి
అబదధ్ పర్వకత్గామారును, తరువాతమృగములోనికి, సాకాష్య్తుత్ దయయ్మే. అతడు
పాండుర వరణ్ గుఱఱ్ము పైన సావ్రీ చేసుత్నాన్డు. అనిన్ రంగుల కలయిక. అనిన్
రంగుల మిశర్మముతో ఉనన్వి, అవి అతనిని పాండుర వరణ్ముతోను, మరణ
కారణముగాచేయుచునన్వి.
196 అయితే, మన పర్భువు మి మీద అగుపించునపుడు, ఆయన హిమము
వంటి తెలల్ని గుఱఱ్ం పైన సావ్రీ చేయును. మరియు ఆయన పరి రణ్ముగా
నిండుగా ఇమామ్నుయేలుగా ఉండును. ఒక మానవునిలో దేవుని వాకయ్ము
అవతారముగాయుండును. ఔనా? వారిలోనునన్ భేదము అంతే. వారిలోనునన్
వయ్తాయ్సముఅంతే.
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197 గమనించు, అంతయ్కీసుత్ పాండుర వరణ్ గుఱఱ్ం పైన ఉనాన్డు. రంగుల
రంగుల దానిపైనునాన్డు. మృగము ఒక జంతువు, అది శకిత్కి పోలిక. అతని శకిత్
అంతా మిశితంగా ఉనన్ది. ఎందుకు? అది రాజకీయము. అది—అది యొక
దేశముల బలములు (శకిత్), అది మతసంబంధమైన బలములు, అది దయయ్పు
బలములు. అది అనిన్రకముల బలముల మిశర్మము, కలయిక, పాండురవరణ్
గుఱఱ్మైయుండెను.అతడుఅనిన్విధములైనఅధికారములుకలిగియునాన్డు.
198 అయితే యేసు వచుచ్నపుడు, ఒక సిథ్రమైన రంగు గల గుఱఱ్ంపై
వచుచ్చునాన్డు.వాకయ్ము.ఆమేన్!
199 ఎరుపు, తెలుపు, నలుపు, ఇది తన రంగులను కలుపుచునన్ది. ఒకదానిలో

డురంగులు, ఒకదానిలోపర్తిధవ్నించుచునన్వి.మరియు డుబలములు
ఒకదానిలో పర్తిధవ్నించుచునన్వి; తెలల్ని గుఱఱ్ం, నలల్ని గుఱఱ్ం, ఎరర్ని గుఱఱ్ం.

డుకిరీటాలుఒకదానిలో, శారా.ఔనునిశచ్యం.
200 కిరీటము నేను శాను. నాకు నేనుగా; నిలబడి దానికి అంత దగగ్రగా
యుండి, అది శాను. దాని మీద అదద్ం యుండుట వలన దగగ్రకు
వెళళ్నివవ్లేదు. ఒక పెటెట్లో అది ఉంచి పెదద్ తాళం వేసి అదకక్డ యుంచారు.
ముకోక్ణ కిరీటం. కావున అది సతయ్ం. ఊహుఁ. కావున అతడు తికోణ
కిరీటము కలిగియునాన్డు. వికార్: పరలోకము పర్తినిధి, పాప పరిహారము
చేయు అధికారము గలవానిగాను, మి మీద అధికారము గలవానిగాను
చెపుప్కొనుచునాన్డు.
201 డు బలములు ఒకక్టిగా కలపబడియునన్వి. శారా! అనిన్ డా
పాండుర వరణ్ములో కలసినవి. మరణము అనిన్టిలో చెపప్బడియునన్ది;
రాజకీయం మరియు—మరియు మతము మరియు—మరియు దయయ్పు
బలములు కలసినవి. రాజకీయములు, సాతాను రాజకీయములకు రాజు,
తెలివైనవాడు. య్! నిశచ్యము. అతనిని పర్తియుకిత్ చేయుటకు పర్యతన్ం
చేయవదుద్.ఆలా—పర్భువునందునమిమ్కయుంచు.అంతే.
202 అంతా, ముందుగానే నేను శాను. అనిన్ తెలివితేటలు, విదాయ్
మొదలైనవనీన్ తపుప్ మారగ్మునుండి వచుచ్ను. దానిని లేఖనము దావ్రా
వెంటాడి, అది సరియైనది అవునో కాదో డండి. కయీను సంతతిని
గమనించివారేమయాయ్రో డండి. అటు తరువాత షేతు సంతతిని గమనించి
వారేలాగునాన్రో డండి. నేను అజాఞ్నమును బలపరచుటలేదు. ఎపప్టికి
కాదు. లేదండి. అయితే బైబిల్ లో ఉనన్ ఏ వయ్కిత్నైనా తీసుకొని డండి. చాలా
అరుదుగా…
203 మరియు పౌలు అను పేరుగల ఒకడునాన్డు. అతను తెలివైనవాడు.
అతడు చెపాప్డు కీసుత్ను తెలుసుకొనుటకు అతడు ఎరిగినదంతా అతడు
మరువవలసియునన్దని. అతడనాన్డు, “మనుషయ్ జాఞ్నముతో డిన తియయ్ని
మాటలతో నేను మీయొదద్కు రాలేదు గాని కీసుత్ యొకక్ పునరుతాథ్నముతోడి
శకిత్తోమీయొదద్కువచుచ్చునాన్ను.”ఔను,పరిశుదాధ్తమ్శకిత్తో.
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204 ఇతరులను డు, వారిలో కొందరికి కుడి ఎడమలు డా తెలియదు.
మరియు—మరియు,ఓ! పర్వకత్లకాలములు డండి,వారెకక్డనుండివచిచ్రో
మొదలైనవి.నాభావమేదో శారా?
205 శారా, అది తెలివైనది, మేథాశకిత్, జాఞ్నము. జాఞ్నముఖచిచ్తంగా దేవునికి
రంగాతీసుకొనిపోవునది.

206 అతనికి డు బలములునన్వి. లేక డు పరిధిలునన్వి. మి,
పరలోకముమరియుపాపపరిహారసథ్లము.
207 అతను తనకుతానే తితవ్ము. దానితోనే అతడు చేయబడియుండెను.
మరియు తితవ్ము సావ్రీచేయుచునాన్డు. తితవ్ములో అతని బలమునన్ది.
అతని కిరీటము తితవ్ములో ఉనన్ది. అతని గుఱఱ్ము తితవ్ములో ఉనన్ది. అదే
అతడైయునాన్డు. తితవ్ము. తితవ్ము అతని యొకక్ బలము, తితవ్ము యొకక్
కిరీటము, గుఱఱ్పు (సావ్రీ) యొకక్ తితవ్ము, అది వాని యొకక్ కారాయ్లయము,
తిరిగినాలుగు. శారా.నాలుగు.మంచిది.
208 అతనిపరిచరయ్యొకక్ డుదశలు,అతనినిఒకవయ్కిత్గాచేసినది,సాతాను
అవతారమెతుత్ట. డు దశలు…అంతయ్కీసుత్, అబదధ్ పర్వకత్ మరియుమృగము.
ఆ డు,పోలిక. డండి.ఇపుడు డుమాదిరులునన్వి.అవనిన్చేసుత్నన్వి.
209 దేవుడు, దేవుడు డా నీటి దావ్రా, రకత్ము దావ్రా, ఆతమ్ దావ్రా
బయలుపరచుకొనుచునాన్డు. దేవునివాకయ్ముదావ్రా ఒక కైసత్వునిని ఒక దేవుని
కుమారునిగాచేయుచునాన్రు. శారా.మరియుఈ డుబలములుఅవనిన్
దయయ్ముగా చేయుచునన్వి. శారా? ఓ, ఇకక్డ ఇది, నీరు, రకత్ము మరియు
ఆతమ్, అది దేవునిదైయునన్ది. మరియు అది రాజకీయము, మతము మరియు
దయయ్పుశకిత్, కలసినవిఅవనిన్దయయ్ముగాచేసినవి.
210 కీసుత్యొకక్మొదటిరాకడ,ఒకమరత్ మైనది.ఆయన డుసారుల్వసాత్డు.
కీసుత్ డులో ఉనాన్డు. శారా? (అతడు ఎలా వచాచ్డో డండి, అతడు
నాలుగు.)మొదటిరాకడమరుత్ నిగా, రెండవరాకడఎతత్బడుట;అమరుత్ లముగా
మనమాయనను ఆకాశములో కలుసుకుంటాము. ఆయన డవ రాకడ
ఆయన అవతారమెతిత్న దేవుడు. ఆమేన్! [సహోదరుడు బెనాహ్ం ఒకసారి తన
చేతులు కలిపి చపప్టుల్ కొటాట్డు—సంపా.] దేవుడు, ఇమామ్నుయేలుగా మి
మీదపరిపాలించుట!ఔను. డుమాతర్మే.
211 సావ్రీ చేయువానియొకక్ నాలుగవ దశ, గమనించు ఈ సావ్రీచేయువాని
యొకక్ నాలుగవ దశ మరణముగా పిలువబడుచునన్ది. మరణము అనగా
“దేవునికి నితయ్మైన ఎడబాటు.” మరణమనగా అది అరథ్ం. నిరంతరము దేవునికి
ఎడబాటుగాయుండుట.
212 తరగతి, ఇపుడు ఇతనిని మనము బయట యుంచినటల్యితే, ఆ వయ్కిత్
ఎవరైనది మనము బైబిల్ దావ్రా మనము పించ గలిగిన యెడల, మరియు
మనము కొండలను, ఆ సథ్లములను మరియు ఎకక్డెకక్డ యునాన్డో
సమసత్మును శాము. మరియు ఇపుడు అతడు “మరణము” అని పకిష్రాజు
దావ్రా పిలువబడుచునాన్డు. అదే అతనిని ఆయన పిలచునది. జఞ్పిత్ంచుకో,
ఇకక్డ, డండి,మరణమునితయ్మైనఎడబాటు.
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213 జఞ్పిత్ంచుకోండి, పరిశుదుధ్లు మరణించరు. వారు నిదిసాత్రు. మరణించరు.
“నామాటలువిని ననున్ పంపినవానియందువిశావ్సముంచువాడునితయ్జీవము
గలవాడు.” ఔనది నిజం. “తీరుప్లోనికి రాక; మరణములో నుండి జీవములోనికి
దాటియునాన్డు.నేనుపునరుతాథ్నమునుజీవమునైయునాన్ను,”యేసుచెపాప్డు,
“నాయందువిశావ్సముంచువాడుచనిపోయిననుబర్తుకును. బర్తికినాయందు
విశావ్సముంచువాడు ఎనన్డును చనిపోడు.” లాజరు చనిపోయాడా? “అతడు
నిదిసుత్నాన్డు.”
214 “భయపడవదుద్, చినన్ది చనిపోలేదు, నిదిసుత్నన్ది.” ఆయననుఅపహాసయ్ము
చేయుచునవివ్రి.ఔనా?అయోయ్! శారాభకుత్లుచనిపోరు.
215 దేవునికి రమవుట మరణము, నితయ్ మరణము. ఈ వయ్కిత్
“మరణమని” పిలువబడుచునాన్డు. కాబటిట్ అతనికి రముగా యుండుడి.
అతడేమైయునాన్డు? నిరామ్ణాతమ్కమైన పదధ్తియైయునాన్డు. నైసియా సభలో,
కాన్సాట్న్టైన్చెపిప్నఆలోచనపర్కారముగామొదటిగాసాథ్పించబడినసంఘము
యొకక్శాఖాకర్మమైయునాన్డు.
216 గతరాతి మనము సీత్లను రిచ్ శాము. ఏ విధంగా, హవవ్, మొదటి
పెండిల్కుమారెత్, తన భరత్తో పోకముందు, ఏదెనులో దేవుని వాకయ్మును
అపనమమ్కముంచుట వలన ఏ విధముగా పడిపోయినది శాము. కీసుత్
యొకక్ పెంతెకొసుత్ దినాన జనిమ్ంచిన ఆతీమ్య పెండిల్కుమారెత్ ఆయన ఆమెను
చేరకముందు,ఏంజరిగింది?ఆమెరోమ్లోపడిపోయినది.ఏంటి?సిదాధ్ంతము
కొరకైవాకయ్ముయొకక్శీలమునుకోలోప్యినది.ఆమేన్.ఓ,మై!
217 నేను—నేను—నామీదికిఉతేత్జముతిరిగి వచుచ్ట నేను చుచునాన్ను.
ఔనండి. తలంచుచు…వెరిగా పర్వరిత్ంచుట కాదు నా భావము. అదికాదు నా
అరథ్ం. అయితేనేను…అదినాకేంచేసుత్ందోమీకుఅరథ్ంకాదు. ఇపుడుఇందులో
నాలుగు దినాల నుండి రొచ్నియునాన్ను. ఆలా…మరియు నేను మరలా
సాధారణమానవునిగాఅను తినిపొందవలెననన్చోమరేదోనేనుచెపప్వలెను.
నాభావమేదోమీకుతెలియును.ఆఁ. సరే. ఆ విధముగామాటాల్డుచుండగాఅనిన్
చోటల్దరశ్నములువచుచ్ననిమీకుతెలుసు.ఔను. డండి.ఆకారణంచేత,నేను
తిరిగిమీకుయొకటిచెపప్వలసియుంటుంది. శారా?
218 నేను వివేచనా వరుసలో నునన్పుడు మీరెపుడైనా ననున్ గమనించారా?
నేనొకటి చెపాత్ను. పర్జలను నవువ్నటుల్ చేసుత్ంది; అటు తరువాత నేనొకటి
చెపాత్ను పర్జలను ఏడుచ్నటుల్ చేసుత్ంది; తరువాత ఇంకొకటి నేను చెపాత్ను;
వారు కోపము వచుచ్నటుల్ అవుతారు. నేనేదో అంశమును కనుగొంటాను.
మరియు అది ఏ విధముగా తీసికుంటుందో యనియు, తరువాత ఏ విధమైన
వెలుగు వారిపైనునన్దనియు, ఏం జరుగుతుందనియు చుటకు…తరువాత
అదెకక్డోనాకుతెలియునుమరియుఅది పిలుపోకాదోనాకుతెలియును. అది
కాకపోతే…ఒకఅసలైనవిశావ్సిఅకక్డ రొచ్నియునన్యెడలసరే. నీవువారిని
పిలువు,అటుతరువాతచెపుప్, “నీవుపలానా—పలానా.” శారా.
219 మరి నీవు కిందికి వచుచ్నపుడు, ఆతమ్ అభిషేకించుట పారంభించును.
తరువాత, ఆ వెలుగుఆ విధంగా గదిచు ట్రా పర్కాశించుట జరుగును. కాబటిట్,
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ఆకారణంచేతనేనుఏదైననుఒకకారయ్ముచెపుప్చుండగామధయ్లోనిలిపిదానిని
మరలాచెపుప్టకుపారంభిసాత్ను, శారా.
220 గత ఆదివారము నుండి, నేను గదిలో రొచ్ని అలా పారిథ్సుత్నాన్ను.
అంతే, అభిషేకము కింద యుండి. ఇది సరియేయని నాకు తెలుసు. మీరు
దేవుని నముమ్తునాన్రు. మీరు ఔనది నాకు తెలుసు. వారము చివరను మీరు
గమనించండి.ఊహు. శారా?మంచిది.ఔను.
221 ఇపుడు మరణమనగా దేవుని యొదద్ నుండి నితయ్మైన ఎడబాటు. ఇపుడు
గురుత్ంచుకోండి. పరిశుదుధ్లుచనిపోరు.
222 జఞ్పిత్ంచుకోండి. అతని పెండిల్కుమారెత్కు పాండుర వరణ్ము గల గుఱఱ్ం
ఇవవ్బడెను. నా అరథ్ం, ఈ సావ్రీచేయువానికి పాండుర వరణ్పు గుఱఱ్ము
ఇవవ్బడెను. వెళుళ్టకు, ముందుకు సాగుటకు అతనికి ఈ—ఈపాండుర వరణ్
గుఱఱ్ం ఇవవ్బడెను. మరియు మరణమను ఈ పాండుర వరణ్ గుఱఱ్ంపై సావ్రీ
చేయుచునాన్డు. ఇపుడు అదేంటో మనకు తెలియును. అదే సంఘమో మనకు
తెలియును.
223 మరియు గురుత్ంచుకోండి, గతరాతి చియునాన్ము. ఆమె ఒక “వేశయ్”
మాతర్మేకాదుగాని “వేశయ్లకుతలిల్” డా.
224 ఆమెనువేశయ్నుగాచేసినదెవరుయనిమనము శాము.ఒకసీత్. ఆరకమైన
సీత్. నేను…అది మిశిత జనుల మధయ్ చెపెప్డి మాటకాదు. అయితే అది బైబిల్
చెపుత్ంది అది. ఔనా, కాబటిట్, అటు తరువాత మనము గర్హిసుత్నాన్ము—తన
యొకక్ వివాహ పర్మాణాలకు అపనమమ్కముగానునన్ ఒక సీత్ యని మనము
గర్హిసుత్నాన్ము. డండి, మరియు ఆమె ఆ విధముగా నుండగా “పరలోకపు
రాణి యని” ఆమెకు ఆమె పిలుచుకొనుచునన్ది. (దేవునియొకక్ పెండిల్కుమారెత్.
దేవుడుఅనగాకీసుత్.)ఆమెజారతవ్ముచేయునటుల్గామనము చియునాన్ము.
మరియు ధనికులు గొపప్వారు రాజులు జారతవ్ము చేయునటుల్గా ఆమె
పర్వరిత్ంచెను. లోకమంతాఆమెవెంటవెళిళ్నది. శారా?
225 మరియు, అటు తరువాత ఆమె కొంతమంది కుమారెత్లను ఉతప్తిత్
చేసినటుల్గామనముకనుగొనాన్ము.మరియువారువేశయ్లు. వేశయ్ అంటే ఏంటి?
జారిణిగాకమరెవవ్రు?ఒకక్టే.ఒకజారిణిజారతవ్ము,చెడు,వయ్భిచారముచేసిరి.
వారేమి చేశారు, నిరామ్ణాతమ్కమయాయ్రు. ఒక కర్మమును ఏరప్రచుకొనాన్రు.
మానవకలిప్తపదధ్తులనుబోధించారు.పెంతెకొసుత్మరియుసమసత్ము.
226 ఇపుడు, నీవు వదుద్—పెంతెకొసుత్, మీ యొకక్ మనసాస్కిష్ని జేబులో
విడిచి పెటుట్కోకండి. నేనొకటి మీకు చెపాత్ను. నేరుగా ముఖానునన్ విషయం
దాద్ం. ఒకరికొకరు షణ చేసుకుం , ఇపప్టికే రహదారిన ఆలసయ్ము

చేసియునాన్ము.ఇకక్డ డండి.
227 మనము లవొదికయ సంఘకాలములో నివసిసుత్నాన్ము. అది మిగతా
సంఘకాలములనిన్టిలో చాలా పరిహాసింపతగిన సంఘకాలము. ఒక లోపలకు
వచుచ్టకు పర్యతిన్సుత్నన్ కీసుత్ను బయట యుంచిన ఒకేయొక నులివెచచ్ని
సంఘకాలము. మరియు పెంతెకొసుత్ వరత్మానము బయలువెడలు కాలమిది.
చెపుత్ంది, “నేను ధనవంతుడను!” అని. అబాబ్య్, నీవు దరి డవు, మొదట.



34 పలుకబడినమాట

ఇపుడు నీవు నిజముగానే ధనికుడవయాయ్వు, శారా. “ఏమి కొదువలేదు!”
మరియు—మరియు,ఓ,నీవెటుల్యుంటివి!
228 ఆయన చెపుత్నాన్డు, “నీవు దిగంబరివి, దికుక్మాలినవాడవు, గుడిడ్వాడవు,
దరి డవు,దౌరాభ్గుయ్డవును,అదిఎరుగనివాడవు.”
229 ఇపుడు, అకక్డ వీధిలో ఒక మనుషుయ్డు దిగంబరిగా యుంటే, అది
ఎరిగియుంటె, ఎందుకు, అతనికి అతనే సహకరించుకుంటాడు. అయితే
అతడు—అతడు అది ఎరుగకపోతే, అతనికి వయ్తాయ్సానిన్ నీవు చెపప్లేవు.
ఆలాటపుడు అతడు హీన పమందు ఉంటాడు. దేవుడు అతని యెడల జాలి
కలిగియుంటాడు.ఔను. గమనించు.అయోయ్!
230 ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఈ అంతయ్కీసుత్, తానే మనుషుయ్డైయునాన్డు;
అతని పెండిల్కుమారెత్, అనగా అతని సంఘము, “మారుమనసుస్ పొందుటకు
సమయమియయ్బడెను, ఆమె అది చేయుట లేదు,” ఆ తుయతైర
సంఘకాలములో.మీకుజాఞ్పకమునన్దా.మీరు…
231 సరే. ఒక నిముషము వెనుకకు వెళాద్ము. ఒక నిముషము వెనుకకు వెళుళ్ట
వలన అది మనలను గాయపరచదు. ఒక నిముషము 2వ అధాయ్యము కొరకు
వెనుకకు వెళాద్ం. ఇపుడు, తుయతైర ను రిచ్ 2వ అధాయ్యము, మనమది
చదువుదాము. ఇపుడు ఇది గమనించండి. ఇపుడు తవ్రగా. అయోయ్, మనకు
సుమారుముగింపు సమయం, ఇంకాపారంభించలేదు. అయితే, గమనించండి,
తుయతైర.ఇపుడు,2వఅధాయ్యం18వవచనమునుండిఅదిపారంభం.

…తుయతైరలో ఉనన్ సంఘపు తకు (అది వరత్మానికుడు)
ఈలాగువాయుముఅగిన్ జావ్లవంటి కనున్లును అపరంజినిపోలిన
పాదములునుగలదేవునికుమారుడుచెపుప్ సంగతులేవనగా;
నీ కియలను, నీ పేమను, నీ విశావ్సమును, నీ పరిచరయ్ను, నీ
సహనమును నేనెరుగుదును; నీ మొదటి కియలకనన్ నీ కడపటి
కియలుమరియెకుక్వైనవనియెరుగుదును.
అయినను నీమీద తపుప్ ఒకటి నేను మోపవలసియునన్ది;
ఏమనగా, తాను పర్వకిత్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సీత్ని నీ
వుండనిచుచ్చునాన్వు,…

232 అకక్డే నీవు ఉనాన్వు. బైబిల్ గర్ంథములోఆమెనుమీరు ఎరుగుదురు. ఆమె
ఆహాబుయొకక్ భారయ్. మరియు ఇకక్డ సీత్, సంఘము, యెజెబెలు, అబదధ్ పర్వకత్
భారయ్. అతడుఅసలైనదేవునిపర్వకత్ అనబడువాడు,పోప్;మంచిది.అసలైనపర్వకత్
అతని భారయ్ యెజెబెలు. ఇపుడు, ఆహాబు అసలైన దుడు. అయితే అతడు
బుదిధ్లేనివాడు. అది మీకు తెలుసు. ఎందుకనగా అతని భారయ్ ఆమెకు ఇషట్ము
వచిచ్నటుల్ నడిపించినది.యెజెబెలుఆమెధనానిన్ తీసుకొనివీరుకోరినటుల్ వీరిని
డానడిపించినది.
…తాను పర్వకిత్నని చెపుప్కొనుచునన్ (దానిని గమనించారా?)…
అది నాదాసులకుబోధించుచువారిని లోబరచుచునన్ది. ( డండి,
ఆ యెజెబెలు బోధ దేశమంతా పాకిపోవుచునన్ది.) జారతవ్ము
చేయుటకును, విగర్హములకుబలియిచిచ్నవాటినితినుటకును.
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…మారుమనసుస్ పొందుటకు నేను దానికి సమయమిచిచ్తినిగాని
( శారా?) అది తన జారతవ్ము విడిచిపెటిట్ మారుమనసుస్
పొందనొలల్దు.

233 ఈతరువాతవచనముగమనించండి.
…ఇదిగోనేనుదానినిమంచముపటిట్ంచి (అదిపాతాళము)దానితో
డవయ్భిచరించువారినిబహుశర్మలపాలుచేతును… (అనగాగొపప్

శర్మలకువెళుళ్ట.సంఘముకాదు,ఇపుడు)…తమకియలవిషయమై
మారుమనసుస్పొందితేనేగాని.

234 ఇపుడుఇకక్డ గమనించండి.
…దాని పిలల్లను (ఆమె వేశయ్లను) నిశచ్యముగా చంపెదను (ఆతమ్
సంబంధమైనమరణము);…

235 మీరది నముమ్తునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] అది
వాకయ్ము. “నేనువారినిచంపెదను.”వారుచంపబడినటల్యితే,వారునిరంతరము
ఎడబాటుగాఉందురు.సరే. జఞ్పిత్ంచుకోండి.మారుమనసుస్పొందుటకుఆయన
సమయమిచాచ్డు.
236 తుయతైర కాలము అంధకార కాలము. ఆ సమయములో నలల్ని గుఱఱ్ం
సావ్రీచేయుసమయము. జనులందరుపారథ్నలకై నొవెనాలకుమొదలగువాటికి
పైకము చెలిల్ంచు సమయమున ఆ నలల్ని గుఱఱ్ంపై సావ్రీ చేయువాడు
బయలుదేరును. ఇపుడు అతని నలల్ని గుఱఱ్ంను డండి. తరువాత,
తుయతైరలో మారుమనసుస్ పొందుటకు నిరాకరించాడు, (ఏంటి?) అతని
సావ్రీ నలల్ని గుఱఱ్ం నుండి పాండుర వరణ్ గుఱఱ్ం పమునకుమారుచ్కునాన్డు,
మరణానికి, అతనిఆఖరిపరిచరయ్.
237 ఇపుడు, ఇకక్డ వయ్కిత్కి ఒక చినన్ కదలికను నేను ఇవవ్వచుచ్ను. దేవుని
తిరసక్రించుట, దేవుని పిలుపును తిరసక్రించుట, కొనిన్సారుల్ నీవు చివరి
సమయములోచేసుత్నాన్వు. మరియుసంఘముచేసినటుల్, అది అయిపోయినది.
దేవుడు,సహనముఎలల్పుప్డునరునితోవాదించదు. శారా?
238 మరియు ఆమె దానిని తిరసక్రించినపుడు, మరి దానిని అంగీకరించుటకు
తిరసక్రించినపుడు, అటు తరువాత ఆమెమారినది మరియువెళిళ్పోయినది…
ఇపుడు ఆమె “మరణము” అను నామము కలిగియునన్ది. ఎడబాటు. దేవుడు
చెపాప్డు, “ఆమె పిలల్లను సహా తీసుకుంటాను, పొటసెట్ంటులను, వారిలో
పర్తియొకక్రిని నితయ్ ఎడబాటుచేత వారిని చంపెదను.” అకక్డే నీవునాన్వు.
తుయతైరకాలము,అంధకారకాలము.అతనినలల్నిగుఱఱ్ం ఇపుడుమరణముగా
మారినది,అతనియొకక్ఆఖరిపరిచరయ్.
239 డండి, ఏ విధముగా సంఘకాలములు ముదర్లతో
సమిమ్ళతమైయునన్వో? సం రణ్ము. అది సరియైనదని మనకు తెలుసు.
పరిశుదాధ్తమ్ ఏలాటి తపుప్లు చేయడు. ఆఖరుగా సంఘకాలములను రిచ్
మనమువెనుక ఆలోచించునపుడు, మనకొక రుజువునుఆయన ఇచెచ్ను. మీకు
తెలుసు.
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240 డు, పేమ, దేవుని యొకక్ సహనము! ఆమె పైన ఆయన తీరుప్ను
వేయుటకు ముందుగా ఆమె మారుమనసుస్ పొందుటకు సథ్లానిన్ ఇచెచ్ను.
అది పర్భువు నామములో ఇది చెపుత్నాన్ను. పొటసెట్ంట్ సంఘానికి ఆయన
అదే ఇచుచ్చునాన్డు. ఆమె అది చేయుటలేదు. ఆమె తన సవ్ంత ఢభకిత్ని
గాని సిదాధ్ంతములను గాని కలిగియుండబోవుచునన్ది. నీవు దానిని ఎంతగా
విశదీకరించినానాకులెకక్లేదు.
241 అకక్డచికాగోలో,గతదినమునేనుచెపిప్నటుల్, ’ఇకక్డ రుచ్నన్ జనులకంటే
ఎకుక్వమందిసేవకులునాన్రు.మరియుఅకక్డవారుసిదాధ్ంతమును రిచ్ సరప్
సంతానమును రిచ్,యీఇతరవిషయాలను రిచ్ననున్నొకిక్నొకిక్అడిగారు.
నేనుఅడిగాను, “ఒకరుమీబైబిల్తీసుకొనిఇకక్డకువచిచ్నాపర్కక్ననిలబడండి”
అని. ఎవరుఏదీచెపప్లేదు.
242 టామీ హిక్స్ అనాన్డు, “నేను—నేను ఆ విధముగా జరుగుట ఎనన్
వినలేదు—సహోదరుడా బెనాహ్ం. నాకు ఆ టేపులు డువందలు
కావలయును.నాసేవకులకందరికినేనుపంపబోవుచునాన్ను.”
243 అకక్డ సుమారు యాభై లేక డెభెబ్ అయిదు మంది అనాన్రు, “తిరిగి
బాపిత్సమ్ము పొందుటకు నేనకక్డకు వసుత్నాన్ను.” వారు వచాచ్రా? వారిలో ఏ
ఒకక్రు. ఎందుకని? మారుమనసుస్ పొందుటకు ఆయన సమయమిచాచ్డు!
మరియు ఆయన మీయొకక్ పిలల్లను మరణమునకు, ఆతీమ్య మరణమునకు
అపప్గించును.
244 పర్భువుచితత్మైతే రేపురాతికిలేక శనివారంరాతికి పుదాము.ఆరాబోవు
తెగుళుల్ రిచ్. అకక్డఏంజరుగుతుందో డండి.
245 ఐగుపుత్కు ఆయన ఇచిచ్న విధంగా, ఐగుపుత్ మారుమనసుస్ పొందుటకు
ఆయనఅవకాశమిచాచ్డు.ఆఖరితెగులుఏమిటి?మరణము.
246 అదే, పెంతెకొసుత్ సంఘమును తాకిన ఆఖరి తెగులు, ఆతీమ్య మరణము.
ఆమె చనిపోయినది. అది పర్భువు నామమున. ఆమె ఆతమ్ సంబంధముగా
మరణించినది.ఆయన,ఆమెమారుమనసుస్పొందుటకుఅవకాశమిచాచ్డు.అది
ఆమెనిరాకరించినది.ఇపుడామెమరణించినది.అదితిరిగిలేవదు.
247 మరియు అకక్డ ఆ పర్జలు ఎపిసొక్పెలియనల్లోనికి యాజకులలోకి
తీసుకొచుచ్టకు పర్యతిన్ంచి, వారిని “పరిశుదధ్మైన తండీ పలానా—
పలానా” యని పిలచుచునాన్రు. ఎందుకని? వారు అందు నిమితత్ము
సిగుగ్పడవలసియునన్ది. మనుషుయ్లు ఏ విధముగా గుడిడ్వారుగానునాన్రు!
ఆ నిదించు కనయ్ నె కొనుటకు వచుచ్నపప్టికి, ఆమె దానిని
పొందుకోలేకపోయిందని,యేసుచెపప్లేదా?
248 పర్తియొకక్రు పర్జలు చెపుప్ట మీరు వినియుంటారు, “నేను పరిశుదాధ్తమ్ను
పొందాను.నేనుభాషలతోమాటాల్డాను”అనిచెపుప్ట.అయితేవారుఈవిధమైన
సంఘమునకు వచుచ్టకు కోరుకొనుటలేదు. “ఓ, మీకు తెలుసా. ఆ విధమైన
సథ్లమునకు పోవుటకు నేను కోరుటలేదని నేను నముమ్చునాన్ను.” మరియు ఆ
విధముగాచెపుత్మీరుపరిశుదాధ్తమ్నుపొందియునాన్రా?
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249 అయితే, మీరు మీ డాంబిక మారాగ్లే కోరుచునాన్రు. బబులోనులోనే
ఉండాలని కోరు పరలోక ఆశీరావ్దాలతో ఇంకా ఆనందిసాత్రా. మీ
యొకక్ తీరామ్నము చేయవలసియునన్ది. లోకములో మీరు ఉం నే, అదే
సమయములో దేవుని సేవించలేరు. దేవుని, సిరిని మీరు సేవించలేరని యేసు
చెపాప్డు.కాబటిట్,మీరుఎదురు డనియెడల…
250 మీరు నిజముగా రకిష్ంపబడితే ఎకక్డ పరిశుదాధ్తమ్ తనకుతాను
ని పించుకొని దేవుని యొకక్ వాకయ్ము పలానాయని పించునో అటిట్
టములలోమీరుఆనందించెదరు.

251 ఒకరనాన్రు, “పర్జలు ఎకుక్వ శబద్ం చేసుత్నాన్రు. అది ననున్ భయసుత్నిన్
చేసుత్ందియని.”నీవుపరలోకానికివెళేత్ నీవుభయసుత్డవౌతావు.నీవుఆలోచించు.
వారందరు అకక్డ యునన్పుడు, అలాటపుప్డు ఏంటి? అయోయ్! ఏ విధముగా
పర్భువు…
252 నోవహు దినాలలోయునన్టుల్ ఆయన దీరఘ్శాంతుడు. ఆయన బహుగా
పర్యతిన్ంచాడు.వారుమారుమనసుస్పొందుటకు టఇరవైసంవతస్రములు
ఆయనఎంతోఓరుచ్కొనాన్డు.వారుచేయలేదు.
253 ఐగుపుత్ దినాలలో, ఆయన తెగుళల్ను మొదలగువాటిని పంపెను. వారు
చేయలేదు.

ఆయనయోహానునుపంపాడు,వారుతిరగలేదు.
254 మరణించుటకు ఆయన యేసుని పంపెను. వాకయ్మును విను సమసత్
గుంపునురకిష్ంచుటకు.
255 మరిపుప్డు, కడవరి దినాలలో ఆమెను బయటకు పిలచి, దానియొదద్కు,
వాకయ్మునొదద్కు, అసలైన విశావ్సము నొదద్కు తిపుప్టకు ఆయనొక
వరత్మానమును పంపుదునని వాగాద్నము చేశాడు. వారు దానిని సీవ్కరించరు.
వారెంతోహేతుబదధ్ంగాయుంటారు.వారిసిదాధ్ంతములలోను, ఢభకిత్లోను,
వారికి వదద్నన్ంతగా ఉనాన్రు. ఓ! వారికునన్వని వారనుకునన్టల్యితే…ఒక
దేవ తదిగివసేత్; అయితేదేవుడుఅదిచేయడు.
256 ఆయన ఒక బుదిధ్లేని, అమాయకుని, చివరికి అ ఆ ఇ ఈ లు ఎరుగని
వానినిఆయనతీసుకొనును.తరువాతఆలాటివయ్కిత్నేతీసుకొనును,ఎందుకనగా
ఏమీలేని ఒకదానిని ఆయన తీసుకొని దానిదావ్రా పనిచేయును. వారు ఏదో
అని తాము అనుకునన్ంత వరకు, వారు దానితో ఏమి చేయలేరు. ఆయన
ఎపుప్డు అదే చేశాడు. దేవునితో నీవు ఒకటి అగువరకు నీవు ఏమిలేనివాడవు
కావలసియునన్ది. అయోయ్!
257 గమనించు, ఇంకా, “ఆమె మారుమనసుస్ పొందుటకు ఆయన ఆమెకు
సమయమిచెచ్ను,అయితేఆమెఅదిచేయలేదు.”
258 ఆయన దానిని మరలా చేశాడు; ఆమె అది చేయలేదు. ఆమె నిరాకరణ,
లేక ఆమె నిరాకరణ సాతాను ఆమెలోకి వచిచ్ అవతారమెతుత్టకు పరి రణ్
మారగ్ముఏరప్రచెను. ఔను. ఆమెలోనేతానుఅవతారమెతెత్ను, ఎందుకనగాఆమె
వాకయ్మును నిరాకరించెను. మరియు ఖచిచ్తంగా ఆ విధముగనే పొటసెట్ంట్
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సంఘములోజరిగిఒకవేశయ్గామారింది.ఎందుకనగారుజువుచేయబడినదేవుని
వాకయ్ సతయ్మును ఆమె తృణీకరించినది. అది సాతాను లోపలకు వచుచ్టకు,
తనకుతాను అవతారమెతుత్టకు అవకాశము పొందింది. అకక్డ వారందరు
కలసి డుకొనినపుడు మృగమునకు అతడు పర్తిమను చేయును, ఆయన
ఖచిచ్తంగాఏమిచెపాప్డోఆలాగేజరుగుచునన్ది.ఔను.ఆమేన్.
259 నాకు విదయ్ యునన్టల్యితే, నేనది తెచేచ్వాడను. నాకు ఏలాటి విదయ్లేదు.
మీకుదానినిబయలుపరచుటకుపరిశుదాధ్తమ్నే ఎదురు చుచునాన్ను. ఎవరికి
ఆయనచేయునో…ఔను.ఆయనచేయును.ఔను…గమనించు.
260 ఆమె ఇకక్డ ఏమి చేసిందో డు. ఆమె మారుమనసుస్ నిమితత్ము,
ఆమె దేవుని వరత్మానమును నిరాకరించినది. ఒక అంతయ్కీసుత్గా ఆమె
పారంభించినది.ఆమెఅదే.ఆమెఒకఅబదధ్పర్వకత్గావచిచ్నది,ఒకఅవతారమెతిత్న
దయయ్ం. ఆమె అబదధ్ బోధతో ఆమె చేసినపుడు…తరువాత అంతటిలో డా
దేవుడు మారుమనసుస్ పొందుటకు ఆమెకు అవకాశమిచాచ్డు, ఆమెను
సంపాదించుటకుపర్యతిన్ంచాడు.
261 శారా,ఎంతటిదీరఘ్శాంతమో!ఎంతటిఆశచ్రయ్కరమైనపేమ!ఆలాటిపేమ
లేదు! వారిని డు, ఆయనముఖముమీద ఉమిమ్వేసిన వారిని, ఆయన వారిని
కష్మించాడు.ఆయనదేవుడు. శారా.వదుద్…
262 దేవుని వరత్మానమును తృణీకరించుట. డు! ఆమె ఎకక్డైతే
పడిపోయినదోఅకక్డకుతిరిగివెళిళ్మారుమనసుస్పొందవలెననిఅడిగెను.
263 ఆమె ఎకక్డనుండి పడిపోయినది? వాకయ్ము నుండి. నిజం. ఎకక్డ నుండి
హవవ్ పడిపోయినది? [సభ “వాకయ్ము” అని చెపిప్నది.—సంపా.] వాకయ్ము!
ఎకక్డ నుండి సంఘశాఖ పడిపోయినది? [“వాకయ్ము.”] అకక్డే నీవునాన్వు.
శారా?మరోమారగ్ములేదు.పర్తీసారితిరిగివాకయ్మునొదద్కు, తిరిగివాకయ్ము

నొదద్కు. శారా? వాకయ్మునకు రంగా పరుగెతిత్పోవు పదధ్తిలోకి వారు
వసుత్నాన్రు. వాకయ్ము నొదద్కు కాకుండా వాకయ్ము నుండి పరుగెతుత్చునాన్రు.
గమనించు.
264 డు, వెనుకకు వెళుళ్టకు, మారుమనసుస్ పొందుటకు ఆమెకు
సమయమివవ్బడెను.మారుమనసుస్ అనగా అరథ్ం “వెనుకకు వెళుళ్ట, వెనుకకు
తిరుగుట,ముందుకుకొనసాగుట.”మారుమనసుస్, “వెనుకకువెళుళ్ట.”మరియు
ఎచటినుండివచిచ్నదోఅచటకుతిరిగివెళుళ్టకుసమయమివవ్బడెను…
265 ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి! పెంతెకొసుత్ దినాన పరిశుదాధ్తమ్ కుమమ్రించబడిన
అసలైన పెంతెకొసుత్ సంఘము ఆమె. ఎంతమంది బైబిల్ విదాయ్రుథ్లకు తెలుసు
అది? అవును. ఆమె ఆలాగు…ఆమె ఎకక్డ నుండి వెళిళ్నదో? ఆమె వాకయ్ము
నుండిపడిపోయినది.మరియు ఢసిదాధ్ంతాలనుఅంగీకరించినది. ఆమె…
పరిశుదాధ్తమ్కు బదులుగా, ఆమె పరిశుదధ్ మనుషుయ్ని కోరుకునన్ది, “డాకట్ర్
యల్ యల్., పి. హెచ్., య్. యు,” ఆ పిదప అతనిని పోప్ గా చేసినది.
శారా? ఖచిచ్తం. అయితే, ఆమె అదే కోరుకునన్ది. ఆమె కొరకు ఒక

పారిథ్ంచుట కోరుకునన్ది. ఒకరు…ఆమె దానికొరకు ధనము చెలిల్ంచుచునన్ది.
ఆమెచేయవలసినదిఅదే. శారా?
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266 ఇపుడు,ఈదినముఅదేవిషయం రుచ్ండుటకై ఒకకురీచ్ దొరికినచాలు,
కానుకలపాతర్లోఅధికధనమునువేసాత్రు.వారు,ఆసంఘానికిసభుయ్లు.దానిని
రిచ్ వారికేమీ చెపప్వదుద్. వారు తెలుసుకొనవలసిన అవసరం లేదు. అది ఆమె

కుమారెత్లు.
267 ఇపుడు, ఎకక్డినుండి ఆమె పడిపోయినది? పర్వకత్ల, అపొసత్లులుయొకక్
అపొసత్లుల అసలు వాకయ్ము నుండి. అకక్డ నుండి ఆమె పడిపోయినది.
పొటసెట్ంట్అకక్డనుండిపడిపోయినది.
268 మారుమనసుస్ పొందు! వెనుకకు వెళుళ్! మరింత ఆలసయ్ముగాక ముందే
వెనుకకువెళుల్.ఈఒకానొకదినాలలోగొఱెఱ్పిలల్ తనసాథ్నానిన్ విడిచిపెటుట్నుఅటు
తరువాతఅంతాఅయిపోతుంది. ఆమెతోపాటుతీరుప్తీరచ్బడకమునుపు “తిరిగి
రమమ్ని”ఇపుడుఆమెకుమారెత్లుఅడుగబడుచునాన్రు.
269 ఇపుడు,వారుపొందుచునన్ఈఆఖరివరత్మానము,నేనుమాటాల్డుచునన్ఈ
పర్వకత్దే. దానినిగురించి అనేకపుసత్కాలుచదువుచునాన్ను. ఒక నిజమైన, మంచి
తెలివైన, ఆతీమ్యవివేచనగలవయ్కుత్లుఅదివచుచ్చునన్దనితెలిసికొందురనినేను
ఎరిగియునాన్ను. అది వారికి తెలుసు. అది వసుత్ందని వారికి తెలుసు. శారా.
వారు…అయితే, దాని యొకక్ ఇబబ్ంది ఏదంటే, వారు చెపుప్ యుంటారు,
“మాకది కావలసియునన్ది, అది జరగవలసియునన్ది.” యని. అది వచుచ్నపుడు,
వారెంతోసాధారణంగాఉంటారు;మరొకకాలంలోపోగొటుట్కునన్టుల్గాబహుశా
వారు దానిని పోగొటుట్కుంటారు. ఔను. జనులు దానిని గురించి వాసాత్రు
మరియు పర్తీదీ చేసాత్రు. “ఓ, ఔను. అది అవసరం” అని చెపాత్రు. అటు
తరువాతసాకాష్య్తుత్వారిఎదురుగనేకనిపించినపుడువారువేరుగావెళిళ్పోతారు.
శారా.కాబటిట్వారెళళ్పుడుఅదిచేసాత్రు.

270 ఇపుడు గమనించు, అసలైన వాకయ్మును. వారు…వారు…ఆమె
మారుమనసుస్పొందవలసియునన్ది. వెనుకకు వెళుళ్ట. కాబటిట్ ఆమెకుమారెత్లు
అడగబడుచునాన్రు. బలవంతంగా…వారు తీరుప్తీరచ్బడతారు, అదే పడకలోకి
తోయబడి ఆమెతో చంపబడతారు. అసలైన వాకయ్ము వైపునకు మరలచ్బడి,
అపొసత్లుల సిదాధ్ంతము వైపునకు మరలమని అడుగబడుచునాన్రు. అయితే,
వారి సిదాధ్ంతములు మొదలగు వాటివలన వారెంతగానో కటట్బడి, వారది
చేయరు.వారుదానినిఅపహాసయ్ముమాతర్ంచేయుదురు.
271 తరువాత, వారేమి చేసాత్రు? వారు చివరకు మృగము కొరకు పర్తిమను
చేసాత్రు. మరొక అధికారము; గమనించు మరియు పర్కటన 13:14లో, ఆమె
చేసినటుల్గా గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్ పెండిల్కుమారెత్గా నటించును. అదే వారు చేసాత్రు.
హింసిసాత్రు. అదే విషయం. రోమ్ చేసినటుల్ ఈ సంఘములు కీసుత్ యొకక్
పెండిల్కుమారెత్నుఅపహాసయ్ంచేసాత్రు.ఖచిచ్తంగా.ఔనండి.పర్కటన 13:14లోఆమె
చేసినటుల్నిజమైనగొఱెఱ్పిలల్యొకక్పెండిల్కుమారెత్యెడలఖచిచ్తంగాచేసాత్రు.
272 ఇపుడు గమనించు. మనము సుత్నాన్ము దేవుని వాకయ్ వాగాద్నము చేత,
ఆతమ్ సంబంధమైనమరణముతోఆయన ఆమె బిడడ్లను, సంఘశాఖలను, ఆమె
కుమారెత్లనుచంపును. ఇపుడు,అదిపర్కటన2:22. అదిమరచిపోవదుద్. చంపుట
అనగామరణమునకు పెటుట్ట.మరణమనగా “దేవుని సనిన్ధానమునుండి నితయ్
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ఎడబాటు.”సేన్హితులారా,అదిఆలోచించండి.దానిని రిచ్ఆలోచించు,ఏలాటి
మనుషయ్ కలిప్తభకిత్ని నమమ్వదుద్.వాకాయ్నికివిరుదధ్మైనదేనినుండియైనా,దానికి
నీవు రంగాఉండు.
273 ఇపుడు గమనించు, ఇకక్డునన్ బైబిల్ గర్ంథములో గమనించు. అతని పేరు
పాతాళమనిపిలవబడుచునన్ది,మరియు…నాభావము:

…అతని పేరు మృతుయ్వు, మరియు పాతాళ లోకము వానిని
వెంబడించెను.

274 ఇపుడు పాతాళలోకమెపుప్డు మరణమును వెంబడిసుత్ంది, పర్కృతి
సంబంధముగా. పర్కృతి సంబంధియైన మనుషుయ్డు చనిపోతే పాతాళము
అతనిని వెంబడిసుత్ంది; అనగా అది సమాధి, పాతాళము, శారా అది పర్కృతి
సంబంధముగా. అయితే ఆతమ్ సంబంధముగా అది అగిన్గుండము, శారా.
సరే.నితయ్ఎడబాటులోనికి,అకక్డవారుకాలచ్బడెదరు.
275 మరియు—మరియు మలాకీ 4 చెపుత్ంది, “చివరకు కొమమ్నుగాని,
మొదుద్నుగాని లేక దేనిని వదలదు.” ఆ విధముగనే, పర్పంచం వెయేయ్ండల్
పరిపాలనకైతనకుతానుశుదీధ్కరించుకొనును. శారా?
276 మీరు గమనించారా, సావ్రీచేయువాడు “అతడు?” మరియు “అతడు”
“అతని” చేతిలో; “పురుషుడు,” అబదధ్ పర్వకత్. అయితే అతని పెండిల్కుమారెత్
సంఘముగా పిలువబడుచునన్ది, “ఆమె,” యెజెబెలు. ఆహాబు; యెజెబెలు.
ఎందుకని,అదిచాలాతేటగాఉనన్ది. శారా? శారా?
277 కుమారెత్లు డా “ఆమె,” అయితే ఒక మానవుని నాయకతవ్ము ఎనన్
సీవ్కరించలేదు. పొటసెట్ంట్ లు, అయితే వారి యొకక్ సిదాధ్ంతములోను,
సంఘశాఖలోను,పదధ్తులలోను,ఇంకావేశయ్.అది…అదేఅదిచెపుత్ంది.
278 గమనించండి. ఇదంతా ఎకక్డకు వచుచ్చునన్ది? ఇపుడు మనకు సుమారు
పండెండు పదాన్లుగు నిముషాలు మనకునన్వని అనుకుంటునాన్ను. ఇదంతా
ఎకక్డకు వెళుళ్చునన్దో డు. అదేంటి. అది వచిచ్న దారినే నేరుగా వెనుకకు
వెళుత్ంది. పరలోకంలో పారంభమైనది. అది అంతయ్కాలయుదధ్ం వరకు
వచుచ్చునన్ది.
279 పరలోకంలో మొదటి విషయం యుదధ్ం. సిఫర్ బయటకు తోయబడి
మికి వచాచ్డు. తరువాత అతడు ఏదెనును కలుషితం చేశాడు. అటు

తరువాత, అపప్టి నుండి కలుషితం చే త్నే ఉనాన్డు. మరియు ఇపుడు,
పరలోకములో యుదధ్ము మొదట, అదే యుదధ్ము ఇపుడు మి పైకి
వచుచ్చునన్ది; మరియు అది మి మీద, అంతయ్కాలములో హారెమ్గిదోద్ను అని
పిలువబడు యుదధ్ములో ముగియును. ఇపుడు అది ఎవరికైనా తెలియును.
పరలోకములో యుదధ్ము పారంభమైనది. పరిశుదధ్మైనదిగా, కనుక వారు
బయటకు నెటిట్వేశారు. మిఖాయేలుఆయన తలువానిని కిందకు నెటిట్వేసిరి.
పరుగెతిత్పోయాడు. మరియు వారది చేసినపుడు ఏదెనులో పడాడ్డు. ఇకక్డ
యుదాధ్నిన్పారంభించాడు. కలసి…
280 దేవుడు,వాకయ్మనుకంచెనుతనబిడడ్లచుటుట్నుంచెను.మరియుహవవ్,తన
మెడను చాచి, “బహుశా నీవు నిజమేనని నేను నముమ్చునాన్ను,” అని చెపిప్నది.
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మరియు ఆ విధముగానే కొనసాగినది. అది ఆలాగే జరుగుచునన్ది. తరువాత
దేవుడుదిగివచిచ్…ఎవరుదిగివసాత్రోవారికొరకుఆయనదిగివచెచ్ను.
281 నేను చెపిప్నటుల్గా దేవుడు ఒక పెదద్ కాంటాకట్రు లాంటివాడు. ఆయన తన
సామగినంత రుచ్కొని ఆ తరువాత ఆయన కటట్డాలను కటుట్ను. ఇపుడు
జఞ్పిత్ంచుకోండి, మిమీదఒకవితత్నపుగింజలేకమునుపు, రుయ్డు మిని
తాకక మునుపు, నీ దేహము మి మీద పెటట్బడియునన్ది. ఎందుకనగా నీవు
మియొకక్ ళివైయునాన్వు. శారా?నీవునాన్వు.దేవుడుకాంటాకట్రు.

282 ఇపుడు, ఆయన ఆదామును ఏ విధముగా సృజించెనో ఆ విధముగనే
చేయుటకు ఆయన కిందికి వచుచ్ను (ఆదామును చేసిన విధముగా) ఆయన
కొదిద్గాకాలిష్యం,పొటాష్మరియు రయ్కాంతితీసుకొనిమరియు“ య్!”అని
చెపిప్, “ఇదిగోనాయొకక్మరియొకకుమారుడు”అనిచెపుప్ను. శారా?అటు
తరువాత ఇంకొంత మందిని తెచిచ్యుండును మరియు “ య్!” “అకక్డ ఇంకా
కొందరు.”
283 అయితేహవవ్ఏమిచేసినది?ఆమెఆమారాగ్నిన్చెరిపివేసినది.మరియుఆమె
దానినిలైంగికచరయ్దావ్రాతెచిచ్నది.అపుప్డుమరణముదానినితాకినది.
284 ఇపుడు, దేవుడు ఏమి చేయుచునాన్డు. ముందుగా నిరణ్యించబడిన
వితత్నములు అనేకములు ఆయన కలిగియునాన్డు; అనేకములు, ముందుగా
నిరణ్యించబడినవి. ఆ తరువాత, అంతయ్కాలములో, “హవవ్, వచిచ్ ఇంకొక బిడడ్ను
కను” అని ఆయనచెపప్డు. ఆయన (“ య్!”) పిలువగా, నేనుజవాబిసాత్ను. అంతే.
అదిఅదే.అదేఉదేద్శయ్ము.ఆఆఖరిదిలోపలకువచిచ్నపుడుఅదిసమాపత్మగును.
285 ఇపుడు,యుదధ్ముపరలోకములోపారంభమైనది.హారెమ్గిదోద్ను పమున
మిమీదసమాపత్మగును.

286 ఇపుడుమనముగమనించిఅదితెరువబడుటను దాద్ం.బహుశామనము
అది తెరువగలము. ఇది ఇపుడు చేయుటకు పర్భువు మనకు సహాయము
చేయును.ఇదితెరువబడుటగమనించు.
287 ఆ మరమ్మైన సావ్రీచేయువాడు అతడు ఇపుడు ఏమి చేశాడో గమనించు;
“వయ్తిరేకించుచునాన్డు,” మారుమనసుస్ పొందుటకు తిరసక్రించుచునాన్డు.
అసలైన రకత్పు వాకయ్మునొదద్కు వెళుళ్టకు తిరసక్రించుచునాన్డు. వాకయ్ము రకత్
మాంసములాయెను. శారా?దానియొదద్కువెళుళ్టకుఅతడుతిరసక్రించెను.
అదిఅంతయ్కీసాత్! నిజమైనవాకయ్ పెండిల్కుమారెత్…నిజమైనవాకయ్ పెండిల్కుమారెత్కు
వయ్తిరేకిగానునాన్డు. తన సవ్ంత పెండిల్కుమారెత్ను తీసుకొనియునాన్డు.
ఈ నిజమైన పెండిల్కుమారెత్ను వయ్తిరేకించుచునాన్డు. అతడు తన సవ్ంత
పెండిల్కుమారెత్ను తీసుకుంటునాన్డు. ఢభకిత్, ఢ సిదాధ్ంతములుగా
పిలువబడు భకిత్ పమున ఆమెను తన యొదద్కు తీసుకొని వచుచ్చునాన్డు.
శారా? మరిపుడు పరిశుదధ్ పెండిల్కుమారెత్ను చుచు, అతడు ఆమెకు

వయ్తిరేకముగా ఉనాన్డు. అయితే, కీసుత్కు విరుదధ్మైన అంతయ్కీసుత్ బోధ వలన
అంతయ్కీసుత్ అను తన సవ్ంత పెండిల్కుమారెత్ను అతడు పొందించియునాన్డు.
ఎంతటి యుకిత్పరుడో డండి. మరియు ఇపుడు, పేమ ఐకయ్త రకత్ము
కింద ఆరాధన ఆధీనమందు యుండుటకు బదులు, అతడు సంఘశాఖను
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కలిగియునాన్డు. వాకయ్ము కలిగియుండుటకు బదులు, అతడు ఢ
సిదాధ్ంతములను, ఢభకిత్నిమొదలగునవికలిగియునాన్డు.
288 పొటసెట్ంట్ చెపుత్నన్టుల్గా, “అపొసత్లుల ఢ సిదాధ్ంతమని.” బైబిల్
గర్ంథములో మీరు దానియొకక్ మాట పించగోరుతాను. అపొసత్లుడు,
అపొసత్లుల ఢభకిత్ (అపొసత్లులCreedబైబిల్లోలేదు).
289 కొంచెము కాలం కితం నేనికక్డే చెపిప్నటుల్, లేక ఇంకొక చోట చెపిప్నటుల్.
అపొసత్లులకు ఒక ఢ సిదాధ్ంతముంటే, అది అపొసత్లుల కారయ్ములు 2:38.
నాకుతెలిసినంతవరకుఖచిచ్తంగావారికునన్దిఅదే.పర్తియొకక్రుచేయవలెనని
దానినే వారు చెపాప్రు. కైసత్వులుగా కనిపిసుత్నన్ వారిలో ఒకరిని కనుగొని అతడు
అడిగాడు, “నీవువిశవ్సించినపుడుపరిశుదాధ్తమ్నుపొందితివాయని?”

చెపాప్డు, “ఉనన్దనిమాకుతెలియదు…”
అడిగాడు“ఆలాగైతేమీరెలాగుబాపిత్సమ్ముపొందారు?”

290 ఇపుడు, యేసు నామములో, లేక పర్భువైన యేసుకీసుత్ నామములో
బాపిత్సమ్ము పొందుట అది మంచిది, అయితే దానితో సరిపోదు. లేదండి.
ఆ విధముగా యాభై సారుల్ బాపిత్సమ్ము పొందు. ఆ హృదయం పరిశుదాధ్తమ్
దావ్రామారుప్ చెందువరకు కొంచెమైనను పర్యోజనముండదు. అదంతా కలసి
ఒకక్టిగాజరుగవలెను.గమనించు,అది—అదికీసుత్!
291 అంతయ్కీసుత్ నిజమైనపెండిల్కుమారెత్ సిదాధ్ంతమునుతిరసక్రించును,కాబటిట్,
ఇపుడుతనయొకక్సవ్ంతపెండిల్కుమారెత్నుతీసికొని,తనసవ్ంతభకిత్చేతఆమెను
కటుట్ను.తనసవ్ంతపెండిల్కుమారెత్నుతీసుకొనిసంఘశాఖగాతయారుచేయును.
ఈ పరిశుదధ్ లేఖనములలో నిరవ్చింపబడినటుల్ ఆమె కుమారెత్లను కనును. ఆమె
ఇతరసంఘశాఖలనుకనును.ఆమె…ఆమె,ఆమెతలిల్ వలె పర్కృతిసంబంధమైన,
లోకసంబంధమైన, సంఘశాఖ సంబంధిగా తయారగును. ఆతమ్సంబంధమైన
పెండిల్కుమారెత్ను,వాకయ్మునువయ్తిరేకించును.
292 సంఘానికి సంబంధించిన వారము కాదని వారు చెపప్రు. ఒక సంఘశాఖ
వయ్కిత్తో నీవు మాటాల్డు. “ఔను, నేను సంఘానికి చెందినవాడను.” నీవు
కైసత్వుడవా? “నేను సంఘానికి సంబంధించినవాడను!” దానితో ఏ ఒకక్
సంబంధం లేదు. వారు చెపాత్రు, నీవు సంఘానికి సంబంధించి…సంఘమని
పిలువబడు దానికి నీవు సంబంధం కలిగియుండవచుచ్. డు. అది సంఘము
కాదు. అవి సంఘాలుకాదు. అవి పర్జలు ఒకటిగా డుకొనుబాడుగ ఇళుల్. “ఏ
టికిచెందినపకుష్లుఆ టికేచేరునటుల్”పర్జలుంటారు.

293 అయితే, మీరు ఒకే ఒక సంఘమైయునాన్రు. మరి అది మరమ్మైన కీసుత్
శరీరము.మీరుఅందులోచేరనవసరంలేదు.మీరుఅందులోజనిమ్ంచారు.
294 నేనెలల్పుడు చెపుత్నన్టుల్గా, నేను యాభై డు సంవతస్రముల నుండి
బెనాహ్ం కుటుంబంలో యుంటునాన్ను. నేనెనన్ చేరలేదు. నేనందులో
జనిమ్ంచాను. ఔనా?
295 ఇపుడు గమనించు. అది చకక్గా పోలచ్బడినది. నేను—నేను లేఖనము
ఇకక్డ వాయబడినది, అయితే నేను అందులోకి వెళుళ్టకు మనకు సమయం
లేదు; ఏశావు,యాకోబువలె.
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296 ఇపుడు, ఏశావు ఒక మతసంబంధమైన మనిషి, అతడొక అవిశావ్సి యని
చెపుప్కోలేదు.యాకోబునమిమ్న అదే దేవుని అతడునమామ్డు. తన తండి నమిమ్న
అదే దేవుని. అయితే అతడు ఒక బిడియం గలవాడు లేక అలా చెపిప్నందుకు
కష్మించండి. అతడు మంచివాడు కాదు. నైతికంగా చిన యెడల అతడు
యాకోబు కంటే ఎకుక్వగా నైతిక విలువగల మనిషి. అయితే, మీరు డండి,
అతడు…“ఓ, జేయ్షఠ్తవ్పు హకుక్ వలన ఏమి పర్యోజనము?” అతని జేయ్షఠ్తవ్పు
హకుక్నుయాకోబుకుఅమిమ్వేశాడు. శారా?
297 అయితే,యాకోబు,అతనికేమిగొపప్విషయాలులేవు,ఏశావుకుఉనన్టుల్గా.
అతనికునన్ సావ్సథ్ ము ఇతనికి లేదు. అయితే, యాకోబు కోరినది యొకటి,
అది జేయ్షఠ్తవ్ము. అది ఏలాగుపొందుకొనునది, అతడు లెకక్చేయలేదు; అతడు
పొందుకోబోవుచుండెను.దేవుడుఅతనినిగౌరవించాడు.
298 మరియు, అటు తరువాత, అదే విషయం ఈనాడు, పర్కృతి సంబంధియైన
మనుషుయ్డు, శరీర సంబంధియైన మనుషుయ్డు, లోక సంబంధి. “సరే, రాషట్
సంఘానికి నేను సంబంధించాను. ఈ సంఘానికి నేను సంబంధించాను. నేను
దానికి సంబంధించాను.” అది దానితో ఏలాటి సంబంధం లేదు. ఏ ఒకక్
విషయానికి.
299 గమనించు, తన మిశర్మ రంగుల గుఱఱ్ంపై నుండి వారిని
పోగుచేయుచునాన్డు.తనయొకక్మిశర్మరంగులగుఱఱ్ంమీదయుండిఅతడు
వారిని సమ రుచ్చునాన్డు. ఎందుకనగా అతడు రాజకీయ అధికారమును
కలిగియునాన్డు.
300 అతడు కలిగియునాన్డని నీవు నమమ్వా? ఇపుడు ఈ అధయ్కుష్డు ఏలాగు
వచాచ్డు? ఏ విధముగా ఎనున్కొనబడియునాన్డు? దానిని మీరెలాగు
జారవిడచారు?ఊహుఁ! మత సేవ్చఛ్ కొరకు ఇకక్డకు వచాచ్రు, డెమొకాట్స్ లైన
మీరుజేయ్షఠ్తవ్పుహకుక్నురాజకీయాలకుఅముమ్మీరు! నేను…డెమొకాట్పారీట్
సరియే. అవి రెం మురిగిపోయినవి. కైసత్వాయ్నిన్ రిచ్ నేనుమాటాల్డుతునన్ది.
అయితే,మీయొకక్జేయ్షఠ్తవ్హకుక్లనుమీరుఅమిమ్వేసాత్రు.మీకదిసిగుగ్.
301 ఖచిచ్తంగా, ఈ దేశము ఇశాయేలు దేశమునకు పోలికగానునన్దని మీరు
గర్హించుటలేదా? ఇశాయేలు ఏమి చేసినది? ఆమె కొతత్ దేశమునకు వచిచ్,
అకక్డనివాసులైనవారినిపటుట్కొనిచంపి,వెళిళ్, దేశానిన్సవ్తంతించుకునన్ది.అదీ
మనముచేసినది;ఇండియనల్ను.అకక్డునన్నిజమైనఅమెరికనుల్వారే,వారుమన
ఇండియాసేన్హితులు.
302 మరియు అటు తరువాత వారేం చేశారు? ఇశాయేలుకు కొదిద్మంది
గొపప్ మనుషుయ్లునాన్రు. మొదటి విషయమేంటో తెలుసా…వారికి దావీదు
ఉనాన్డు. వారికిసొలొమోనుఉనాన్డు. వారికి గొపప్వారునాన్రు. చివరకువారికి
దురామ్రుగ్లుయునాన్రు,ఒకఅవిశావ్సినిపెండిల్చేసుకునన్ఆహాబుఉనాన్డు.
303 సరే. ఆలాటిదే మనము చేశాము. మనకు వాషింగట్న్ మరియు లింకన్
ఉనాన్రు.అయితేఇపుడుమనకుఎవరునాన్రో డు.పాముఖయ్మైనవిషయము
అతడు యెజెబెలును పెండిల్ చేసుకునాన్డు. అతడు ఒకవేళ మంచి మనిషిగా
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ఉండవచుచ్నేమో. అయితే వయ్వహారమంతా ఆమె నడిపిసుత్ంది. మరియు మీరు
ఇపుడుఅది సుత్నాన్రు.కుటుంబమంతాలోనికివచుచ్చునన్ది.
304 ముపెప్ ఐదు సంవతస్రముల కితము పరిశుదాధ్తమ్ నాకు ఏమిచెపెప్ను?
అంతమునకుముందుఏడుసంగతులుజరుగునని,అందును రిచ్పాతకాలపు
వారగు మీకు తెలుసు. మరియు ఇది ఆఖరిది. చివరి సంభవమునకు ముందు
జరుగు సంభవమునైయునన్ది. యుదధ్ములు రిచ్ మరియు ఇతరతా
కారయ్ములు రిచ్ పర్తీది ఖచిచ్తముగా ఆలాగే జరిగినది. శారా? ఇపుడు,
దేశానిన్పరిపాలించుటకుఆమెసీత్హసాత్లోల్ఉనన్ది.యెజెబెలు! శారా.
305 అయితేజఞ్పిత్ంచుకోండి,యెజెబెలుదినాలలో,వారి రంగులను రిచ్ ఒకరు
వారికిచెపాప్రు! శారా?
306 మిశిత రంగు గుఱఱ్ం పైకి ఎకిక్ జనులను సమ రుచ్చునాన్డు. మరియు
డండి. అతడుఈకారయ్ములను ఢభకిత్తో, సంఘశాఖతోమానవ కలిప్త

సిదాధ్ంతములతో కలుపు మిశర్మముచేయుచునాన్డు. ఔనది నిజమా? [సభ
“ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] ఖచిచ్తం. ఒక మిశిత రంగు, మరణము
యొకక్ మిశిత రంగులు. లోకపోకడగల పాండురవరణ్ గుఱఱ్ం. ఓ, మై, వాకయ్ము
యొకక్పరిశుదధ్ రకత్ములేదు.ఎపప్టికిలేదు!
307 మరియు గమనించండి. నుండి…“ మి యొకక్ నలుదికుక్ల నుండి,
వారిని పోగుచేశారు; హారెమ్గిదోద్నుకు సమ రాచ్రు,” బైబిలు చెపుత్ంది. నేను
వాసికొనియునన్ ఈ లేఖనములను రిచ్ నేను తలంచుకొనుచునాన్ను. నేను
వాటిని చదువుటలేదు. అయితే అవి ఎకక్డ వాయబడియునన్వో అవేంటియని
చుచునాన్ను. “పర్భువైన దేవుని గొపప్యుదధ్ దినముకొరకువారిని ఒకటిగా
రుచ్చునన్ది.” గమనించండి. ఇపుడు, ఈ యొకక్ మిశిత రంగులతో డి,

లోకసంబంధమైన, పాండుర వరణ్, చీకిపోయిన గుఱఱ్ం, దానిని రిచ్ ఆలోచన
చేయ్; తెలుసా, అది హీనకరమైనది. ఇపుడు గమనించు వారిని ఎకక్డ నుండి
పోగుచేయునో, “ మి యొకక్ నాలుగు లల నుండి.” ఇపుడు పర్దరశ్న
కొరకు వారు డుచునాన్రు. వాకయ్ పర్కారముగా పర్దరశ్న “హారెమ్గిదోద్ను” అను
చోటుయుంటుంది. శారా?
308 పాండుర వరణ్ గుఱఱ్ం పై, దానిమీద సావ్రీ చే త్ “మరణము” దానిపై ఒక
పేరుయునన్ది “మరణము,” అంతయ్కీసుత్! విను. అంతయ్కీసుత్ మొదటి సంఘశాఖ
(దానిలోవాగావ్దములేదు); అతనియొకక్యెజెబెలుతో,వాకయ్మునకుఒకవేశయ్,
ఆమె కుమారెత్లతో, ఆమెతో, పొటసెట్ంట్ లు వారందరు ఇపుడు ఐకయ్పడుటకు
డుకొనుచునాన్రు.

309 గతదినముబాపిట్సుట్ వారు ఇకక్డ అనన్దిమీరువినాన్రా,మీకుతెలియునా?
ఊ? “ఓ, మేము వారితో కలవము అయితే మేము—మేము వారితో
సనిన్హితంగాను, సేన్హంగా ఉంటాము. వారి సంఘములోమేముచేరనవసరం
లేదు, అయితే…” అకక్డే మీరునాన్రు. ఖచిచ్తంగా వాకయ్ము ఏమి చెపిప్ందో
ఆలాగు అకక్డ మీరునాన్రు. శారా? శారా? ముసలి వేశయ్. మొదటి
సాథ్నములోయుండుట, డండి.
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310 ఇపుప్డు ఇకక్డవారు, తమకుతాము గుఱఱ్ం పై సావ్రీచేయుచు, ఒక గుఱఱ్ం
తెలల్గా, ఒక గుఱఱ్ం ఎరర్గా, ఒక గుఱఱ్ం నలుపుగా. డు వయ్తాయ్సకరమైనవి:
రాజకీయ—రాజకీయ శకిత్, ఆతీమ్య శకిత్, అంతయ్కీసుత్యైన దయయ్పు శకిత్ చేత
ఆధీనములో ఉండును. అవనిన్ కలిపితే, నీకు పాండురవరణ్ రంగు వసుత్ంది.
హీనమైన పము గల వసుత్వు పైన అతడు సావ్రీ చేసుత్నాన్డు. ఔను. ఇపుడు
గమనించు, దేని మీద అతడు సావ్రీచేయుచునాన్డో గమనించు. ఈ పాండుర
వరణ్ముగా కనిపించు, నలుపు ఎరుపు మరియు తెలుపుతో మిశర్మ రంగైన
పాలిపోయిన రంగు గలగుఱఱ్ంపై అతడువచుచ్నుఆకాశముకిందనుండుపర్తి
దేశమునుండి తన పర్జలనుపోగుచేయుచుసావ్రీచేయుచునాన్డు. దానియేలు
కలకుఅరథ్ం చెపప్లేదామరియురోమ్యొకక్ ఇనుపరాజయ్ములోపర్తిచోటఅది
పర్వేశించుటలేదా?ఇచటవారువచుచ్చుఏకముగా డుకొనుచునాన్రు.

ఇపుడు ముగింపులో, నెమమ్దిగా రొచ్ండి. ఒకక్ నిముషము జాగర్తత్గా
వినండి.
311 ఇపుడు అది చేయుటకు, పాండుర వరణ్, బలహీనమైన, డు రంగుల
మిశితగుఱఱ్ంపైనసవారీచేయువాడుతనయొకక్పర్జలను మిలోనినాలుగు

లలనుండిఏకముగాసమ రుచ్చునాన్డు.అదేమనిషి.
312 ఇపుడు, పర్కటన 19, అతడు సిదధ్పడుట మాతర్మే కాకుండా, అతనిని
కలసుకొనుటకు కీసుత్ డా సిదధ్పడుచునాన్డు. యుదధ్ం భారమైనదిగాను,
ఘోరమైనదిగాను యుండబోతునన్ది. కీసుత్, పర్కటన 19 లో. కీసుత్
తనవారిని రుచ్నది, మి యొకక్ నాలుగు లల నుండి కాదు.
ఎందుకంటే, కొదిద్మంది శేషము మాతర్మే యుంటారు. ఆయన ఏమి
చేయుచునాన్డు? పరలోకముయొకక్ నాలుగు దికుక్ల నుండి ఆయన వారిని
పోగుచేయుచునాన్డు? పరలోకము యొకక్ నాలుగు దికుక్ల నుండి ఆయన
వారినిపోగుచేయుచునాన్డు.మనమువారిని దాద్ం, “బలిపీఠముకిందనునన్
ఆతమ్లు,”అదిసరియాకాదా,అనిరేపురాతికిమీరు సాత్రు.పరలోకముయొకక్
నాలుగు లలు;హిమమువలెతెలల్గానునన్గుఱఱ్ంపైవచుచ్ను.
313 ఆయనకొక పేరు డా ఉనన్ది, మరణము కాదు. అయితే “దేవునియొకక్
వాకయ్ము,” జీవము. ఆమేన్. ఇకక్డ ఆయన తొడ మీద వాయబడియునన్ది.
“దేవుని యొకక్ వాకయ్ము.” అదొకటి మాతర్మే జీవము. నితయ్జీవానికి దేవుడు
మాతర్మే ఆధారము కనుక. జోయి. ఔనా? [సభ, “ఆమేన్” అని చెపిప్ంది.—
సంపా.]
314 మరియు తెలల్ని గుఱఱ్ంపై సావ్రీచేయుచు, ఆయనపై “జీవము,” అని
వాయబడియునన్ది; డు వేరేవ్రు బలములతో మిళితమై “మరణము” అని
పిలువబడు ఒక మనుషుయ్డు ఇకక్డునాన్డు. సంబంధమైన పర్తినిధులను
సమ రుచ్చునాన్డు; మరియుకీసుత్ పరలోక సంబంధముగాపుటిట్నపౌరులను,
భకుత్లనుసమ రుచ్చునాన్డు.అతనిపై“మరణము”అనివాయబడినది;కీసుత్కు,
ఆయనపై “జీవము”అనివాయబడినది.
315 ఆయనతో ఉనన్వారు డా “ మికి పునాది వేయబడకముందే
ఎనున్కోబడినవారు.” ఆమేన్! వారు వాకాయ్నికి నమమ్కసుత్లు. ఆమేన్! య్!
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నేనది ఇషట్పడుచునాన్ను. “పిలువబడినవారు, ఏరప్రచబడినవారు, లోకము
పుటట్కమునుపు.” అటు తరువాత వాకాయ్నికి నమమ్కసుత్లు, వారి ఎనిన్కను బటిట్,
అంతా కొతత్ దాకాష్రసముతోను, నెతోను ఉతేత్జితులైయునాన్రు. నేరుగా
సావ్రీచేయుచు అతని ఎదురొక్నుటకు వచుచ్చునాన్రు. ఉరుములు తవ్రలో
బయలుపరచుననిదానినివారుఎరిగినవారైయునాన్రు. శారా?
316 గమనించండి. ఆయన ఏ విధముగా చేయును? కాబటిట్, ఆయన
వాకయ్మైనటల్యితే మరియు ఆయన నామము వాకయ్మైనటల్యితే, ఆలాటపుప్డు
వాకయ్ము జీవము. అంతయ్కీసుత్; ఏది వయ్తిరికత్మో “అది విరుదధ్మే,” కనుక
anti అనగా “విరుదధ్ము,” కీసుత్కు వాకయ్మునకు. కాబటిట్, అది ఢభకిత్
కావలసియునన్ది,లేకసంఘశాఖ,వాకాయ్నికివిరుదధ్ము.
317 ఎందువలనదానినిమీరేలాగుగర్హించలేకపోవుచునాన్రోనాకుతెలియదు.
మీరు—మీరు అది అరథ్ం చేసుకుంటే, ఏలాగు అది పోగొటుట్కుంటారు. మీరు
అదిఏలాగుపోగొటుట్కుంటారోనాకుతెలియదు.
318 అది నిజం. Anti అనగా “విరోధము.” ఔనా? “తీసివేయుట.” అది
ఆ విధముగా ఉనాన్డు. అతడు అతని మిశిత రంగు గుఱఱ్ం మీద
సావ్రీచేయుచునాన్డు. దానిని ఇకక్డే నేరుగా దేవుని యొకక్ వాకయ్ములో
సుత్నాన్ము.

319 అకక్డఏడుసంఘకాలాలలోమనము శాము.ఇకక్డఆయనముదర్లలో
తీసుకొనివచిచ్, తెరచిసంఘకాలములలోసంభవించుచునన్కారయ్ములనువారికి
పించుచునాన్డు.

320 యాంటి అనగా వాకయ్మునకు “విరుదధ్ము.” డు! ఎందుకని ఢ
సిదాధ్ంతములకు సంఘశాఖలకు మనమంతా వయ్తిరేకము. ఎందుకనగా అవి
వాకాయ్నికివిరుదధ్ము. శారా?
321 జీవము మరియు మరణము, చివరి పోరాటమునకు వచుచ్ట మనము
సుత్నాన్ము. నిజమైన జీవము తెలల్ని గుఱఱ్ం; మిశిత ఢభకిత్ పాండురవరణ్

గుఱఱ్ం. నిజమైనపర్దరశ్నకువచుచ్టఅవి పించుచునన్ది.
322 ఇపుడు ఇకక్డ ఒకటి చెపాప్లని ఆశిసుత్నాన్ను. ఇది మీరు నమమ్కపోవచుచ్.
అయితే అది నిశచ్యమైనటుట్ నేను శాను. అసలైన ఒకే ఒక రంగు ఉనన్ది,
అది తెలుపు. ఎంతమందికి అది తెలుసు? ఒకే ఒక అసలైన రంగు. మరేదైనను
మిశితమే.
323 కీసుత్సిథ్రమైనతెలుపుమీద,పారంభంనుండికలుషితములేనివాకయ్ముపైన
ఉనాన్డు. ఆమేన్! ఆమేన్! వాటిలో రసాయనిక కియ జరగనటల్యితే పర్తి రంగు
తెలుపు. ఆమేన్! మహిమ! సంఘ తెగలు, సంఘశాఖలు దానిలో కలవకుండా
యుండిన యెడల, పర్తియొకక్ సంఘము దేవుని యొకక్ వాకయ్ము యొకక్
అపొసత్లుల సిదాధ్ంతం పైనే నిలబడి యుండెడివి. మరియు దేవుడు దానిని
నిరాధ్రణచేసియుండును.అకక్డేమీరునాన్రు.

ఓ, సహోదరుడా ఈవాన్స్, నేనిపుడు మంచిగా భావిసుత్నాన్ను. ఔనండి.
ఔనండి.
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324 ఒకేయొక అసలైన రంగు. అది తెలుపు. అది—అది సంఘశాఖలతో గానీ
లేక ఢభకిత్తోగానీకలవదు.ఔనండి.
325 మరియు, జఞ్పిత్ంచుకోండి. ఆయన భకుత్లు తెలల్ని వసత్ములు
ధరించుకొనియునాన్రు. సంఘశాఖల ఢభకిత్తో కాదు. మనము
కనుగొనాన్ము, సంఘశాఖల ఢభకిత్, ఇకక్డే మీ మిశర్మ రంగులు మీరు
పొందుకుంటుంది. అయితే, ఆయన సావ్రీచేయు అసలైన రంగు ఇదే, అసలైన
రంగేఆయనపర్జలపైనునన్ది.అవిరకత్ములోముంచబడి,వసత్ముశుదిధ్చేయబడి
నేరుగావెనుకకుపంపబడినది. శారా?ఔనదినిజం.

మిశర్మమునకు లోనైనవారు పాండుర రంగుగా మారి మరియు
మరణమునకులోనౌదురు.
326 ఇది వంకరవుతునన్ది, తిరిగిపోవుట, తెలుపుతో రంగులు కలుపుట; అసలు
రంగును నీవు తిపిప్వేయుచునాన్వు. ఔను. అసలైన రంగు, ఒకే రంగు తెలుపైతే
దానితో ఒకదానిని నీవు కలిపితే, అసలైన దానిని నీవు తిపిప్వేసుత్నాన్వు. ఆమేన్.
ఔనా?
327 మరియు, ఆయన తెలల్ని గుఱఱ్ం అయిన యెడల, ఏదైన ఢభకిత్ని
కలిపినటల్యితే, ఒకక్మాటను కలిపితే, దానినుండి ఒకక్ వాకయ్మును తీసివేసేత్,
సమసత్మునుతారుమారుచేసినటేల్.ఓ,మై!ననున్వాకయ్ముతోఉంచుము,పర్భువా!
328 సతయ్ముమరియుతపుప్! ఓ, మై! అది ఎంతమంచిగాఉనన్పప్టికీ…సతయ్ము,
తపుప్ కలవవు. అది కలవదు. అదియెహోవాఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డుయని
గానిలేక అది తపుప్. దానిన్ రిచ్హోలీఫాదర్ఏమిచెపిప్నా, సెయింట్బోనిఫెర్
గాని లేక కాంటర్ బరీ ఆర్చ్ బిషప్ గాని, అదెవరు చెపిప్నా నాకు తెలియదు.
అది వాకాయ్నికి వయ్తిరేకమైతే, అది తారుమారే. అది కలవదు. “అతనెందుకు
చేశాడు…” అతడేమి చేసినా నాకు లెకక్లేదు. అతడెంతటి పరిశుదుధ్డైనా లేక
ఆలాటిదిఏలాటిదైనా.మనముకలిగియునన్సరళమైనసతయ్ముఇదే.దీనికిఆవల
అదియునన్టల్యితేఏసంఘమునకైనను,ఏసిదాధ్ంతమునకైననుసతయ్ములేదు.
329 అది కలిగిన ఒకటి నాకు పించు. మీరు చెపాప్లని అడుగుచునాన్ను.
బైబిల్ లో ఒక పుటను తిపిప్ మీకు ఒకటి పిసాత్ను. సరేనా? ఒక దానిని
పించండి. మీరు చెబుతారు “పెంతెకొసుత్లు” అని. ఓ, మై! అకక్డునన్ ఒకరి

దావ్రా నేను ఈ విషయానిన్ పటుట్కోగలుగుచునాన్ను. ఆ హేతువుచేత నేనది
చెపాప్ను, ఇపుప్డే దానిని వదిలిపెటుట్. ఎందుకనగా అది గాయము కలిగించుట
నేను చుచునాన్ను. నేనుమిముమ్లనుగాయపరచవలెనని అనుకొనుట లేదు.
అయితే దానిని రిచ్ మీరు ఏమి తలంచుచునాన్రో నాకు తెలియునని మీరు
తెలుసుకోవాలనినేనుకోరుచునాన్ను.ఔను.
330 ఎవరైతే కలిశారో, (విరుదధ్మైనవారు) మరణించిరి. అసలైన దానితో నీవు
ఏదైనామిశర్మముచేసేత్మరణరంగునువారుమారుచ్చునాన్రు.
331 ఆవగింజను రిచ్ కీసుత్ చెపిప్నటుల్ అది ఉంటుంది. అయినపప్టికీ,
వితత్నములనిన్టిలో అది చినన్ది. అయితే అది దేనితో కలవదు. ఆవగింజ
మిశర్మము కాదు. అతడు అసలైన ఆవగింజ. కాబటిట్ అంత విశావ్సము నీవు
కలిగియునన్టల్యితేదానినిమాతర్ంపటుట్కొనియుండండి.
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332 గమనించు, ఎవరైతే వాకయ్ము, జీవమైయునాన్డో, ఆ తెలల్ని గుఱఱ్ం
మీద సావ్రీచేయువానిని జీవము వెంబడించినది. ఆయనతో డా నునన్
పునరుతాథ్నులైన పరిశుదుధ్లదావ్రారుజువుచేయబడినది. ఇపుడుఏ విధముగా
యుదధ్ముజరుగబోవుచునన్ది?
333 యేసు చెపాప్డు, “నాయందు విశావ్సముంచువాడు, చనిపోయినను
బర్తుకును.” ఆయన అనాన్డు, “మీరు నాయందు విశావ్సముంచినటల్యితే,
మీరు—మీరు చనిపోయినను మీరు బర్తుకుదురు. బర్తికి నాయందు
విశావ్సముంచువాడు ఎనన్టికిని చనిపోడు.” మరలా, ఆయన చెపాప్డు,
“నాయందు విశావ్సముంచువాడు…ఆయన వానికి నితయ్జీవము ఇచుచ్ను,
అంతయ్దినములలోవానిలేపెదను.”అదిఆయనయొకక్వాగాద్నలేఖనము.
334 ఇకక్డ సాతాను మి యొకక్ నాలుగు లల నుండి, తన యొకక్
పొటసెట్ంట్ వారితోను తన కథోలిక్ లతోను సమ రుచ్కొని వచుచ్ను.
హారెమ్గిదోద్నుయుదధ్మునకుఅడుగులువేసుకుం వచుచ్ను.సరే.
335 మరియు ఇకక్డ యేసు వచుచ్చునాన్డు. పునరుతాథ్నులైన పరిశుదుధ్లతో,
రుజువుచేయబడినవాకయ్ముతోపరలోకమునుండిదిగివచుచ్చునాన్డు.
336 నేను చెపాప్ను, దేవుడు మాటాల్డితే, లేక నినున్ పంపితే, ఆయన—
ఆయన నీవు చెపిప్న దానిని బలపరచును. శారా? గమనించు, నీవు
పరలోక రాయబారివైనటల్యితే, పరలోకమంతా నీ వెనకయుంటుంది. మరియు
పరలోకపువాకయ్ముతోనిండియుండును.ఊహు.
337 ఇపుడు గమనించండి. పునరుతాథ్నులైన పరిశుదుధ్లతో ఆయన
వచుచ్చునాన్డు.ఆయనవాకయ్ముసతయ్మనిరుజువుచేయుచు.
338 కాబటిట్సాతానుకుతెలుసు, అగాధమువానికిసిదధ్ంగానునన్దని; శారా?
ఓ, మై. మరణమనే పాండుర వరణ్ గుఱఱ్ం సావ్రీ చేయుచుండగా, మిశర్మమైన
సంఘశాఖలు వానిని వెంబడించెను. ఓ, మై, నితయ్ముగా దేవుని నుండి
ఎడబాటుకు.అదేనితయ్ఎడబాటుకువారినినడిపించునది.

కీసుత్ సావ్రీ చేయుచు, తన సంఘమును పునరుతాథ్నము యొకక్
మహిమలోకితీసుకొనివెళుళ్చునాన్డు.
339 వచనము 8 గమనించు ఇపుడు…వచనము 8 ఆఖరి భాగము, మనము
ముగించుచుండగా, డండి.

…అధికారమువారికియయ్బడెను…
340 ఎవరు “వారు?” శారా? మంచిది. అంతయ్కీసుత్, “మరణము” అని
పిలువబడుచునాన్డు. “పాతాళము వెంబడించెను.” అతని నాలుగు విధాల
పథకమునుగమనించండి.
341 అంతయ్కీసుత్, తెలల్ని గుఱఱ్ం, ఆతమ్ దావ్రా చంపుట, అంతయ్కీసుత్యైయుండి.
ఆతీమ్యంగాచంపుట.
342 సంఖయ్ రెండు. ఎరర్ని గుఱఱ్ం, ఖడగ్ం దావ్రా చంపుట; రాజకీయ అధికారము,
సంఘముమరియురాజయ్ంఏకమైనపుడు.
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343 నలల్నిగుఱఱ్ం; ఆతమ్లు, అతడుతనయొకక్ సిదాధ్ంతమునుఇవవ్గా, ఆమెతన
జారతవ్మునుజరిగించినది.మరియుఅతడువారిఆహారమును చాడు.వారి
దేనారమునకుకొనిన్సేరల్చొపుప్నఆహారమునుఅమామ్డు.ఆలాగు.
344 నాలుగు,పాండురవరణ్ రంగు; దేవునియొదద్నుండినితయ్ ఎడబాటు.మరలా
నాలుగు, శారా. ఓ,మై!

దేవునికిసోత్తర్ం!
345 ఇపుడు, ముగింపులో చివరిగా. ఎవరైతే…మీరు పొందియునాన్రా…నేను
సమయము దాటాను, అయితే మీరు నాకు పది నిముషాలు ఇసాత్రా? [సభ
“ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] ఈరోజు నాకు చాలా పిలుపులు వచిచ్నవి.
ఇకక్డనేనుమాటాల్డుటను రిచ్.
346 ఏలీయాను రిచ్ ఎంతో ఢతవ్ము మొదలైంది, కొదిద్…అది—
అది మరణమునకు దారి తీసినది. మరియు మీరు…సరే…నేను దేనిని
చుచునాన్నోదానినిమీరు చునటుల్, నేనుమీకు సహాయముచేయునటుల్

దేవుడు నాకు సహాయము చేయును గాక. మీరు సహాయం చేసాత్రా?
పర్యతిన్దాద్ం. ఔనా.
347 ఇపుడు, ఇకక్డ ముగింపులో సంఘకాలానికి చివరి వరత్మానికుడు
అభిషేకించబడినపర్వకత్యైనఏలీయాఅనినమమ్నివారికి.
348 మరణము తరువాత…గమనించండి. ఈ చివరి సంఘకాలము మరణము
తరువాత…ఇపుడు, గమనించండి ఏమి జరిగినదో. డండి. మరణము
తరువాతవారిమృతదేహాలుఅడవిమృగములునాశనముచేయును. అదిమీకు
తెలుసా.అదినిజము.వారివలెనే,యెజెబెలుఒకసాదృశయ్ముగాఉనన్ది.
349 ఇపుడు పర్కటన 2:18 నుండి 20 కి తిపప్ండి. కొదిద్ నిముషాల కితం
మనమదితీశామనుకుంటునాన్ము.కాదా? ఆఁ, మనం తీశామనుకుంటునాన్ను.
ఇకక్డ నేను వాసుకునాన్ను…ఔను. నైతికంగా పాడైన సమయం. అదీ అది.
ఏలాగో డండి. ఏ విధముగా యెజెబెలు లోపల పర్వేశించినది. యెజెబెలు
అనగా సంఘములు, ఈ నవీన సంఘము, పెండిల్కుమారెత్ కాదు. ఇపుడు, పాత
నిబంధనలోనియెజెబెలు దేవునియొకక్ వాకయ్ పర్కారముగాఈరోజు సంఘానికి
పోలిక. పర్కటన2:18, 20.

…తాను పర్వకిత్నని చెపుప్కొనుచునన్ యెజెబెలను సీత్ని నీవు
ఉండనిచుచ్చునాన్వు,…

350 శారా?అదినిజమేనా?[సభ“ఆమేన్”అనిచెపిప్నది.—సంపా.]ఇపుడది
ఖచిచ్తముగాయెజెబెలుకుపోలచ్బడియునన్ది.ఇపుడు,మొదట…
351 చివరి కాలమందు పర్వకత్ వరత్మానము సంఘమునకు ఇవవ్బడి, వారిని
అసలైన వాకయ్ము వైపునకు రమమ్ని పిలచునని పించుటకు లేఖనము
వెంబడి లేఖనములు ఇవవ్గలము. ఇపుడు గమనించు. ఔనా. [సభ “ఆమేన్”
అని చెపిప్నది.—సంపా.] మలాకీ 4 అలా చెపుత్ంది మరియుమిగతావి. పర్కటన
10:7 ఇంకా, ఇంకా, యేసు తనకు తానే అది చెపాప్డు. ఇంకా, ఇంకా, ఇంకా.
“లోతు దినముల వలె,” ఆలాగు మొదలైనవి. ఇంకా, ఇంకా, అది ఆ విధంగానే
కిందివరకు.
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352 యెజెబెలు నేటి దినపు నవీన సంఘమునకు పోలికయైయునన్ది.
ఎందుకనగా కథోలిక్ వారుమరియుపొటసెట్ంట్ వారు ఇపుడు ఏకమయాయ్రు.
అకక్డదానినెవరుఆటంకపరచలేరు. అవి రెండుసంఘశాఖలు, కాబటిట్ అది—
అది తలిల్, చెలిల్, అంతే. వారు ఒకరితో యొకరు వాదించుకొంటారు. అయితే
వారిరువురుఒకటే.ఇదద్ వేశయ్లే. ఇపుడునాకునేనుగాచెపుప్టలేదు.యెహోవా
ఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డుఅనుదానినుండినిరవ్చిసుత్నాన్ను. శారా?సరే.
353 ఇపుడు మనము గమనిదాద్ము యెజెబెలు దేవుని యొకక్ ఆజఞ్ దావ్రా
చంపబడెను. యెజెబెలును చంపుటకై దేవుడు యె ని అచచ్టకు పంపి,
ఆమెను కిటికి లో నుండి పడదోయించి ఆమెను చంపాడు. కుకక్లు ఆమె
మాంసమును భకిష్ంచెను. (ఔనా?) అకష్రారథ్ంగా యెజెబెలు. [సంఘము
“ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] ఆహాబు, ఆమె యొకక్ రాజు, శిరసుస్;
మొదటి ఏలీయా పర్కటించినటుల్గా కుకక్లు అతని యొకక్ రకత్మును నాకెను.
మనమెకక్డకువెళుళ్చునాన్మో శారా,మీరు చుచునాన్రా?
354 ఎందువలన?మొదటిఏలీయాసంఘములదావ్రానిరాకరించబడినమనిషి.
మరియు యెజెబెలు మరియు ఆహాబు ఆ సంఘములకు శిరసుస్; సంఘము,
రాజయ్ము కలిపి. ఎలీషా అతని యొకక్ పాపములనీన్ ఆహాబుకు తెలిపాడు;
నిజమైనవాకయ్మువైపునకుమరలమనిసమసత్సంఘానికిఆజఞ్ఇచాచ్డు.
355 ఈ దినాన రెండవ ఏలీయా ఈ సంఘమునకు వచుచ్నపుడు ఖచిచ్తంగా
అదే చేయబోవుచునాన్డు కాదా, “అసలైన విశావ్సము వైపునకు తిపుప్ను”! దాని
నుండిమీరుఏలాగు రముగావెళుళ్చునాన్రోనాకుతెలియదు.ఔను.నిజమైన
వాకయ్మువైపునకుతిపుప్ట! ఔనదినిజం.
356 ఇపుడు, వాకయ్ము వారిని చంపిన తరువాత వారి శరీరాలు మీరు
డాలనుకుంటే, ఇకక్డ మనం పర్కటన 19 కి తిపుప్దాం. తరువాత వాకయ్ము

వారినిచంపబోతునన్ది.అదిమీకుతెలుసా.సరే. కీసుత్పర్కటన 19లోవచుచ్నపుడు
ఏమిజరుగుతుందోమీరుగమనించి డండి. 17వవచనమునుండి.

మరియు ఒక త రయ్బింబములో నిలిచియుండుట
చితిని;…

357 ఇపుడు దాని తరువాత ఇకక్డ పైన డండి, “రకత్ములో ముంచబడిన
వసత్ము ఆయన ధరించుకొనియుండెను. మరియురాజులకురాజుపర్భువులకు
పర్భువు అని ఆయన పిలువబడెను.” 13వ వచనములో “దేవుని వాకయ్ము అను
నామము ఆయనకు పెటట్బడియునన్ది.” శారా? ఇకక్డ ఆయన, “రాజులకు
రాజుపర్భువులకుపర్భువు.”

మరియునేనుఒక తను చితిని…
358 ఇపుడుగమనించండి.ఆయనబయలువెడలెను.

జనములను కొటుట్టకై ఆయన నోట నుండి వాడి గల ఖడగ్ము
బయలువెడలుచునన్ది:…

359 “ఆయననోటనుండి,” ఎటల్నగాదేవునినోటినుండిమోషేనోటికివచిచ్నటుల్.
శారా?
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…ఆయన ఇనుప దండముతో వారిని యేలును; ఆయనే
సరావ్ధికారియగు దేవుని తీకష్ణమైన ఉగర్త అను మదయ్పు తొటిట్
తొకుక్ను.
రాజులకు రాజు పర్భువులకు పర్భువును అను నామము ఆయన
వసత్ముమీదనుతొడమీదనువాయబడియునన్ది.
మరియునేను తను చితిని…

360 ఇపుడు గమనించండి. ఇపుడు ఆయన సంహరించుచు వచుచ్చునాన్డు.
ఆయన ఎవరిని సంహరించుచునాన్డు. యెజెబెలును మరియు అబదధ్పు
పర్వకత్యైనఆహాబును.

మరియుఒక త రయ్బింబములోనిలిచియుండుట చితిని;
అతడు గొపప్ శబద్ముతో ఆరభ్టించి…దేవుని గొపప్ విందుకు
డిరండని ఆకాశ మధయ్మందు ఎగురుచునన్ సమసత్ పకుష్లను

పిలిచెను.
361 ఆయనవారినిమృగములకునుపకుష్లకునుఆహారముగాచేయుచునాన్డు.
ఇకక్డ, మరొక అధాయ్యములో పర్కటన గర్ంథములో గమనించు. మరియు
ఒకక్ నిముషము, “ఖడగ్ము దావ్రా, మరణము దావ్రా మిలోని మృగముల
దావ్రా చంపబడెదరు” అని చెపప్బడెను. శారా?యెజెబెలు సంఘము, ఆమె
(వాసత్వమైన) శరీరము, ఆకాశపకుష్ల దావ్రా, మిలోని మృగముల దావ్రా
భకిష్ంచబడును. ఖచిచ్తంగా పర్కృతిరీతాయ్ ఆహాబు యెజెబెలుకు జరిగినదో ఆ
విధముగనే సంఘమునకు ఆతీమ్యంగా సంభవించును. నా అరథ్మేదో మీరు
అరథ్ంచేసుకునాన్రా? [సభ“ఆమేన్”అనిచెపిప్నది.—సంపా.]మంచిది.
362 ఏలీయాయొకక్…ఓ! పర్కృతిరీతాయ్, ఆహాబు, యెజెబెలు దినాలలో ఏలీయా
ఒకపర్వకత్యైయుండెను.మరియుఆతీమ్యంగా,వాకయ్ములోయెహోవాఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డను పర్కారము, అదే విషయం చేసాత్నని అతడు వాగాద్నము
చేయబడెను;ఆతమ్ పములోనునన్అతనిపరిచరయ్.
363 గమనించు, ఏలీయా, అతని దినములలో కర్మముగాను,
తేటగాను ని పించబడినపప్టికీ వారిని వెనుకకు వాకయ్ము యొదద్కు
తిపప్జాలకపోయాడు. అది నిజమా? అనిన్విధాల ఏలీయాపర్యతిన్ంచినపప్టికీ.
అతడు అనిన్ కారాయ్లు చేశాడు. అతడు—అతడు వారికి చక కియలు
అదుభ్తాలు పించాడు; అతనిముఖానేన్ వారు నవావ్రు. ఆతమ్ సంబంధముగా
అదే కారయ్ం వారు ఇకక్డ చేసాత్రు. శారా. అతడు వాకయ్ము వైపునకు వారిని
తిపప్లేకపోయాడు.పదిలకష్లమందిలో…
364 ఇపుడువినండి. సంఘమా, ఇపుడుముగింపులోదీని నిమితత్ముకొంచెము
కలవరపడుమీరు.
365 ఏలీయా యొకక్ దినాలలో పర్పంచమంతటా ఎనోన్ లకష్ల కొలది
పర్జలునన్ను యెజెబెలు మరియు ఆహాబు పాలించిన పరిపాలన, అది నేటి
దినానికి సాదృశయ్ముగా యుండగా, మొతత్ం పర్పంచమంతటిలోను కేవలం
ఏడువందలమంది మాతర్మే ఏలీయా పర్సంగం దావ్రా రకిష్ంచబడాడ్రు. ఔనా?
అదిఖచిచ్తం.
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366 డు, ఏలీయా వారిలో ఒకక్రినైనా డా ఆ విధముగా యుందురని
ఎనన్ ఎరిగియుండలేదు. దేవుడుముదర్లలో ఒకదానిని తెరచి, గర్ంథములోని
మరమ్మును అతనికి పించువరకు, వారు కలిగియునన్ ఢభకిత్కి లోబడని
వారు, ఆయనకు ఏడువందలమంది ఉనాన్రని అతనికి పించువరకు
అతడొకక్డే రకిష్ంపబడెనని అతడు అనుకునాన్డు. దేవుడు, తన గర్ంథమును
ఏలీయాకు తెరచి పించి, చెపాప్డు, “కుమారుడా, ఒకక్ నిముషము ఆగు.
నా కొరకై దాగియునన్ ఏడువందలమందిని నేను కలిగియునాన్ను. అకక్డ వారి
యొకక్పేరుల్ జగతుత్పునాదివేయబడినపప్టినుండిఉనన్వి.వారునావారు.” య్!
దేవుడుముదర్లువిపిప్యునాన్డు.
367 ఆ కారణము చేతనే గతరాతి యోహాను గటిట్గా అరచెనని
నేననుకొనుచునాన్ను.అకక్డ, అతడుతనపేరునుతపప్క చియుండవచుచ్ను.
శారా. ఔనా.
ఒకరోజుదేవుడుతెరచెను…

368 ఎలీషా, అతడు బోధించెను. అతడు అనిన్ చేశాడు. మరియు—
మరియు—మరియు నిండు హృదయముతో బోధించెను. అతడు
చేయగలిగినదంతా చేశాడు. “నిలిపి నిలిపి” అతనిన్ మాటాల్డిరి. “దీనికంతటికీ
కారణం నీవే అనాన్రు. నీవు మాంతికుడవు. ఈ ఇబబ్ందులు వచుచ్టకు నీవే
కారకుడవు. నీవు నేరసుథ్డవు అని అనాన్రు.” అతడు, అతనితో అనీన్ అనాన్డు.
యెజెబెలుఅతనితలనునరికివేసాత్ననిబెదిరించెను.ఔను.పర్తియొకక్రుఅతనికి
వయ్తిరేకమే.
369 అటు తరువాత అతడనాన్డు, “పర్భువా, నీవు చెపిప్నదంతా నేను చేశాను.
నీ వాకయ్మందు ఖచిచ్తంగా నేను నిలబడియుంటిని. నీవేదైనా చెపిప్నపుడు, నేను
భయము లేకుండాయుంటిని. నేరుగా రాజ సముఖమునకు వెళిళ్, ‘యెహోవా
ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డని’ నేను వారికి తెలియజెపిప్తిని. మరియు వాటిలో
ఏదియు సంభవించకుండా తపిప్పోలేదు. ఇపుడు వారందరిలో నేనొకక్డనే
మిగిలాను.వారుననున్చంపుటకుపర్యతిన్సుత్నాన్రు.”
370 “నేను ముదర్లలో ఒకదానిని తెరచి నీకు ఒకటి పెదను” అని దేవుడు
చెపాప్డు. ఆయన అనాన్డు, “నీకు తెలుసా, అకక్డ నాకు ఏడువందలమంది
ఉనాన్రు. వారు మోకాళుళ్ వంచలేదు. వారి ఢభకిత్లోను, సంఘశాఖలోల్ను
చేరలేదు. ఎతత్బడుటకు ఏడువందలమంది సిదధ్ంగా ఉనాన్రు, శారా.”
ఓ, ఓ. లేఖనము దావ్రా చునటుల్ ఆయన ఎవరికి తన వాకయ్ము
బయలుపరచునోఅటిట్ పర్వకత్తో ఆయనచెపాప్డు. “ఈ తరములోనుండి సిదధ్ము
చేయబడిన ఏడువందలమంది పేరల్ను ఇంకా నేను కలిగియునాన్ను; వారిలో
ఏడువందలమందిని కలిగియునాన్ను. వారు ఏ విధమైన వారికి మోకాళళ్ను
వంచలేదు” (నేను గనుక దీనిని ఈ దినమున అని చెపిప్న యెడల) “మత
సంబంధమైనసంఘశాఖలకుసంఘఆచారములకువారు.”
371 నా అరథ్మేంటో మీరు గర్హించారా? ఆలాగైతే అది ఆ విధముగా
సామానయ్ముగా నుండవలెను. అది ఆలాగే యుండవలయును. అది
వాకయ్పర్కారముగా ఉనన్ది. ఆ వయ్కిత్ రంగం మీదికి వచిచ్నపుడు, అతడు పర్వకత్యై
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యుండవలెను. ఈ వేదికయొదద్ నేనెలాగు నిలబడాడ్నో ఆలాగు. ఔనా? అతడు
ఆ వాకయ్ముతోనే నిలచియుండును. అతడు ఎవరియొకక్ సిదాధ్ంతములనుమరి
దేనినైనను అనుసరించడు. అది నిజం. ఎలీషామాదిరిగా ఒక అడవుల యందు
సంచరించు వయ్కిత్గా యుండును. అతడు యోహాను వచిచ్నటుల్గా ఉండును.
అతడు—అతడు సీత్లను దేవ్షించును, (అబాబ్య్!) అసభయ్మైన సీత్లను! య్!
అబాబ్య్, అతడు వారి మీద విరుచుకుపడును! ఏలీయా చేశాడు, మరియు
యోహాను డా చేశాడు. శారా? శారా? మరియు ఆ వాకయ్ముతోను
అతడుండును. అతడు సంఘశాఖలకు విరోధముగా ఉండును. సంసాథ్పక
సంఘాలకా? “అబాహాముమా తండియని మీలో మీరు అనుకొనవదుద్. దేవుడు
ఈ రాళళ్ వలన అబాహామునకు పిలల్లు పుటిట్ంచగలడు.” ఔనా? తపప్క నేను
చెపుప్చునాన్ను.
372 ఇపుడు, సేన్హితులారా, అకక్డే మీరునాన్రు. ఇకక్డ నాలగ్వ ముదర్
విపప్బడినది. నాలుగు గుఱాఱ్లయొకక్ సావ్రీచేయువారు బయలుపరచబడాడ్రు.
నాకుతెలిసినంతవరకు.ఇపుడుఇదంతా మిమీదజరిగినది.
373 తరువాత ముదర్ పరలోకమందు మనం సాత్ము. ఎకక్డైతే బలిపీఠము
కిందఆతమ్లుఉనన్వో.
374 ఇపుడుముగింపులోఈ రెండు నేను చెపాప్లనుకుంటునాన్ను. ఇకక్డ కొదిద్
మాటలు నేను వాసుకునాన్ను. మనము నాలుగు ముదర్లను దాటియునాన్ము,
మొదటినాలుగుముదర్లు.
375 ఇపుడు రేపు రాతికి మనము—మనము మి మీద జరుగుచునన్
కారయ్ములనుండి రంగం మారుచ్దాము. ఆయన ఇకక్డ నుండి పైకి చి
మరియు బలిపీఠము కిందనునన్ ఆతమ్లను చుచునాన్డు, బలి అరిప్ంచునది,
బలిపీఠము.

తరువాతరాతినాయ్యతీరుప్తాకుట.
376 నాలుగవ రాతి లేక ఆఖరు రాతి, ఆదివారమురాతి, ఏదో నాకు తెలియదు.
ఈమిగతావిఏవోనాకుతెలియదు.మీమాదిరిగానేనువాటినికేవలంచదివాను.
అయితే, “అరథ్గంటసేపు నిశశ్బద్ముగా నుండెను,” అయితే ఒకటి జరిగింది. అది
బయలుపరచుటకు నేను ఆయన మీద ఎదురు చుచునాన్ను. ఆయన అది
చేసాత్డు.ఆయనచేసాత్డనినేనుతృపిత్ కలిగియునాన్ను.
377 కీసుత్ యొకక్ రాకడ అంతయ్కీసుత్ను హతమారుచ్నని పించుటకు
మనము లేఖనములో పలుచోటల్ నుండి పర్కటన 19 వరకు వెళిళ్తిమి. ఆ
కారణము చేత, నేను దీనిని వదలి రెండు వచనములుమాతర్మే తీసుకునాన్ను.
ఈ విషయాలను రుజువుచేయుటకు లేఖనములలోని పలుపలు భాగాలకు
నేను వెళళ్వలసియునన్ది. కాబటిట్, ఆ కారణం చేత అంతయ్కీసుత్ అంతమును
పించుటకు పర్కటన 19 కి నేను వెళిళ్తిని. వాడు చంపబడుటను
పించుటకు.కీసుత్వచుచ్నపుడు,ఆయనఅంతయ్కీసుత్నిచంపును.

378 ఈ అంతయ్ దినములకు నియమింపబడు ఏడవ త మలాకీ 4 వ
అధాయ్యంలో చెపప్బడినటుల్, ఏలీయా పర్వకత్వలె దేవుని దావ్రా అభిషేకించబడి
దేవుని యొకక్ నిజమైన దేవుని యొకక్ (అసలైన) వాకయ్మును ఈ తరమునకు
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బయలుపరచును అని ని పించుటకు మనము పర్కటన 10వ అధాయ్యం
చదవవలసియుండెను. పర్కృతి సంబంధమైనయెజెబెలుకుఆఏలీయాచేసినటుల్,
ఈ ఏలీయా డా ఈ ఆతీమ్య యెజెబెలుకు, సంఘశాఖల సంఘమునకు
చేయును.నేను7వఅధాయ్యమునకువెళళ్వలసియునన్ది…10వఅధాయ్యము1
నుండి 7 వచనములు. అది నిజమనిరుజువుచేయుటకుమరియుఅదిరుజువు
చేయుటకు.మరియుమలాకీమరియుఆమోసుమొదలైనవి.
379 ఆ యొకక్ పర్తేయ్క తరములో యెజెబెలును రిచ్ గదిద్ంచి పర్వచించిన
ఏలీయాపర్వకత్యునాన్డు.
380 మరియు ఏలీయా చనిపోలేదు. అతడు నిశచ్యముగా. పాంతర
కొండపైనయేసుకీసుత్ పర్కక్న సుమారు ఎనిమిది వందల సంవతస్రాల తరువాత
ఆయనతిరిగిఅగుపించాడు.అతడుచనిపోలేదు.
381 ఇపుడు మనము సుత్నాన్ము, దేవునియొకక్ వాగాద్న పర్కారంగా, అంతయ్
దినములలో ఒక మనుషుయ్ని అభిషేకించవలయును. పర్కృతి సంబంధమైన
యెజెబెలుకు ఏమి చేసెనో, అదే కారయ్మును ఆతీమ్య యెజెబెలునకు అతడు
చేసాత్డు.
382 ఆ కారణము చేత నేను మీ మనసుస్లో ఏ సందేహము లేకుండునటుల్,
అది రుజువు చేయుటకు బైబిల్ గర్ంథములో అనేకములు పాను. ఏమైనా
యునన్టల్యితే ననున్ తెలుసుకోనివవ్ండి. సరే. నాకొక ఉతత్రం లేక చినన్ చీటి
వాయండి.
383 మరియు చివరి దినమున వారి యొకక్ పర్కృతి శరీరములను మృగములు
భకిష్ంచునటుల్ఈదినములలో డాతినుననిఎంతోచకక్గాచెపప్బడినది.
384 నాకు తెలిసినంత వరకు, నాకు దేవుడు ఇచిచ్న బయలాప్టు పర్కారము ఇది
జరుగునని ముందుగానే చెపప్బడినటుల్ నాలుగు గుఱఱ్ముల సావ్రీచేయువారిని
రిచ్న సతయ్ముఇదియే.

385 యేసును రిచ్ మీరేమనుకొనుచునాన్రు? [సభ సంతోషించెను—
సంపా.]

నేనాయనను పేమించుచునాన్ను, నేనాయనను
పేమించుచునాన్ను
ఎందుకనగాఆయనమొదటపేమించెను
మరియునాయొకక్ రకష్ణను
కలవ్రి చెటుట్పైకొనెను.

386 ఇపుడు జఞ్పిత్ంచుకోండి, (అది అదే; ముందుకు సాగుడి; మంచిది.) ఏ
సంఘశాఖలోనునన్ ఏ జనమునైననుఎటువంటి చెడడ్ భావముఉంచుకొనవదుద్.
కారణం, దేవునికి కథోలిక్ పదధ్తిలో బిడడ్లునాన్రు. ఆయనకుమెథడిసుట్ పదధ్తిలో
బిడడ్లునాన్రు. బాపిట్సుట్ పదధ్తిలో ఆయనకు బిడడ్లునాన్రు. వెలుగును చిన
తరువాత, వివిధములైనఅనిన్ పదధ్తులనుండిబయటకువచిచ్నవారుఈరాతిలో
ఎంతమందిగలరు. మీ హసాత్లు పించండి. [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—
సంపా.] ఇపుప్డు జఞ్పిత్ంచుకోండి, మీలాంటి వారు అకక్డ ఉనాన్రు. అయితే ఆ
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పదధ్తి వారిని చంపుచునన్ది. డండి. ఏలాటి సతాయ్నిన్ వారు వినకపోవునంత
వరకుఅంతయ్కీసుత్ఆతమ్వారినిఅటువంటిసాథ్నమునకుతీసుకొనిపోవుచునన్ది.
387 మరియు గత రాతి నేను ముదింపబడుటను రిచ్ చెపిప్నపుడు
గురుత్ంచుకోండి. ఒక వయ్కిత్ సునాద ధవ్నిని వినియుసవ్తం నిగా వెళిళ్పోవుటకు
నిరాకరించిన యెడల, అతనిని ఒక సత్ంభం యొదద్కు తీసుకొని వెళిళ్, చెవికి
పోగరుతోరంధర్ంవేసాత్రు.చెవిదావ్రామీరువింటారు. “వినుటదావ్రావిశావ్సము
కలుగును.” ఆలాగైతే, దానిని అతడు విని, అతని సవ్తంతర్తను నిరాకరిసేత్,
అలాటపుప్డు…తన శేష జీవితమంతా తన సంఘశాఖ యజమానునికి
సేవచేయవలెను.ఆమేన్.
388 ఓ! ఓ, మై! ఆయన ఆశచ్రయ్కరుడు కాదా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—
సంపా.]

నేనాయననుపేమించుచునాన్ను, నేను…
ఇపుడుమనంమనచేతులెతిత్ఆయననుఆరాధిదాద్ము.

ఎందుకనగాఆయనేననున్మొదటపేమించెను (మహిమ!)
మరియుకలవ్రి చెటుట్పై
నారకష్ణనుకొనెను.

389 [సహోదరుడు బెనాహ్ం నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను ను హమిమ్ంగ్
చేసుత్నాన్డు—సంపా.] ఇపుడు తలలు వంచి హమ్ చే త్ ఆయనను ఆరాధన
చేదాద్ము. [సహోదరుడు బెనాహ్ం నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను ను
హమిమ్ంగ్చే త్నేయునాన్డు]
390 పర్భువా, మేమెంతటి ధనుయ్లము! నేనెంతో ఆనందంగా ఉనాన్ను, పర్భువా,
నీ కొరకు నీ పర్జల కొరకు సంతోషంగా ఉనాన్ను. ఓ పర్భువా,మా రకష్ణను నీవు
కలవ్రిలోకొంటివి.పర్భువా,మేముఆనందముతోఅదిఅంగీకరిసుత్నాన్ము.
391 ఇపుడు నీ ఆతమ్తో మముమ్ పరిశోధించు పర్భువా. పర్భువా ఏదైనా కీడు
మాయందుయునన్టల్యితే,వాకయ్మును రిచ్నఏలాటిఅవిశావ్సమునన్టల్యితే,
తండీ, దేవునియొకక్ పర్తి వాగాద్నమునకు “ఆమేన్” అని చెపప్ని ఏ వయ్కిత్యైనా
ఇకక్డ యునన్టల్యితే; ఇపుడే పరిశుదాధ్తమ్ దిగివచిచ్, తెలల్ని గుఱఱ్ం మీద
సావ్రీచేయు ఆయన వచిచ్, ఆయన యొకక్ ఆతమ్, అనగా కీసుత్ యొకక్ ఆతమ్,
అంతయ్కీసుత్కు విరోధముగా నుండి సవ్ంత వారిని పిలుచును. బయటకు
పిలుచునుపర్భువా.
392 ఇపుడు వారు పశాచ్తాత్పపడి, తవ్రగా నీ యొదద్కు వచిచ్, నెతోను
దాకాష్రసముతోను నింపబడుదురుగాక; మరియు కయీను మరణముయొకక్
సంఘశాఖ వసత్మును విడిచి పెండిల్కుమారుని దావ్రా ఇవవ్బడు నితయ్జీవపు
హిమమంత తెలల్ని అంగీని మారుచ్కొందురు గాక. మరియు అటు తరువాత
ఒక దినాన రుజువు చేయబడిన వాకయ్ పునరుతాథ్నములో పెండిల్ విందుకు
వారు వెళతారు. పర్భువా, అనుగర్హం పు. పర్జలు నీపై వేచియుండగనే
హృదయాలనుపరిశోధించుము.యేసునామముదావ్రా!

[సహోదరుడు బెనాహ్ం నేను ఆయనను పేమించుచునాన్ను ను హమిమ్ంగ్
చేసుత్నాన్రు—సంపా.]



56 పలుకబడినమాట

393 ఇపుడు, నా సహోదరుడా, నా సహోదరీ, నా సేన్హితుడా, నీ హృదయానిన్
పరిశీలనచేసుకో.చాలాసేపునేనుమీతోఉనాన్ను. ఇదిసుమారుముపెప్ డు
సంవతస్రములు పర్భువునామములోమీకు ఏదైన చెపిప్ అది సంభవించకుండా
ఎనన్డైన తపిప్పోయినదా? [సభ “లేదు” అని చెపిప్నది.—సంపా.] మీకు
తరుణముండగనే కీసుత్ను వెదకండి. మీరు చేయలేని సమయం తవ్రలో
రావచుచ్ను. ఔనా? ఆయన మధయ్వరిత్తవ్పు సింహాసనము ఏ సమయమునైనా
విడువవచుచ్ను; అటు తరువాత నీ హృదయమంతటితో అరుసాత్వు. నీవు
ఎగరవచుచ్ను, నీవు భాషలతో మాటాల్డవచుచ్ను, నీవు నేలమీద పైకి కిందకు
ఎగరగలవు. నీవు అనుకునన్దంతా చేయగలవు. లోకంలోని పర్తి సంఘములో
చేరగలవు. నీ—నీ పాపముకొరకు ఏ విధమైన బీల్చ్ ఉండదు. అపుప్డు నీవేమి
చేసాత్వు, ఎకక్డనీవుంటావు?
394 మంచిది, నా నిండు హృదయంతో నేను నముమ్తునాన్ను, సింహాసనము
ఇంకా తెరవబడి యునన్ది. ఆయన ఇంకా దేవుని సింహాసనము మీద
రుచ్ండియుండి యునాన్డు. అయితే, ఆయన అకక్డ నుండి లేచి మరియు

ఆయన దేనినైతే విమోచించాడో దాని హకుక్ను పొందుటకు వచుచ్చునాన్డు.
తు నిరీకిష్ంచుచుండగా ఆయన రకత్ సంబంధియైన విమోచకుని పని

చేయుచునాన్డు.
395 అయితేమీకుతెలుసా,బోయజురకత్సంబంధియొకక్పనినిచేసిముగించిన
తరువాత అతడు వచిచ్ తన సావ్సథ్ మును పొందుకొనెను. అతడదే చేశాడని
ఖచిచ్తంగాబైబిల్చెపుత్నన్ది. “ఆయనవచిచ్మరియుగర్ంథమునుతీసుకునాన్డు.”
అపుప్డు మధయ్వరిత్తవ్ము అయిపోయింది. ఆయన సింహాసనము వదలి
వచిచ్యునాన్డు (He is off the Throne); కరుణాపీఠముమీద ఇక రకత్ము లేదు.
మరియుఇకఅదేంటి?నాయ్యతీరుప్సింహాసనము.
396 ఈ రోజులలో, “ఎతత్బడుట జరుగునని నేననుకొనుచునాన్నని” చెపప్వదుద్.
మరియు “అది గతములో” అని చెపుప్ సవ్రము వినునటుల్గా ఉండవదుద్. దేవుడు
మీకుసహాయపడును!

ఇపుడుమనముతలలువంచుకుందాము.
397 సహోదరుడా నెవిల్,ముగించుటకు లేక నీవేమైనా చేయుటకు రముమ్. రేపు
రాతివరకుదేవుడుమిముమ్దీవించును. 
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