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నరకములో 23 నిమిషాలు  
- బిల్ వెఇసె 

 

 

ఇద ికవేలము ఆడియో(వినబడే) సీడ ీనుుండి తీసుకుని అనువదిుంచబడనిదికానీ పుసతకమునుుండ ికాదు. పూర్తత కథ 
కోసుం తన పుసతకమును కొనుగోలు చెయ్యవలెను! ఇది కవేలము కన్సాస్ నగరమ , కె. ఎస్. (అమరె్తకా లోని కన్సాస్ 
నగరము) లోని  ఒక సభలో జర్తగతన దసని నుుండి తీసుకొనబడనిది. అతనికి నరకములో ఈ అనుభవము నవుంబర్ 23, 

1998 లో జర్తగతనది. 

కొనిి న్ెలల కితిుం మైెక్ బికెె అను న్ేను ఇుంటర్ేిషనల్ హౌస్ అఫ్ పరయెర్  పని చేసుత నిపుుడు నరకుం అన్ ే

అుంశుం గుర్తుంచి బో ధిుంచమని అగబడితిని.  ఆ అుంశుం గుర్తుంచి న్ేను చదువుత ుండగా న్స సనిహిత డు సీీవ్ 

కార్ెుుంటర్ న్సకు ఒక టేప్(టేప్ ర్తకారడర్ లో పెటటీ  విన్ేద)ి ని ఇచసాడు. మీరు వినబో త ని ఆ  టేప్ లో ఉని 

సుందేశుం చెపపునది బిల్- వెఇసె మర్తయ్ు అతని భారయ అన్ెిత్ెత . ఇది, ననుి న్స కుట ుంబుంత్ో, సనిహిత లత్ో 

మర్తయ్ు న్సకు త్ెలియ్ని వార్తత్ో న్ేను మెలిగే తీరుని పూర్తతగా మార్తానది. సుంపూర్తతగా మార్తావేసపనది. న్ేను 
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ఎుంతమాతరము కూడస అతిసయ్సుదముగ మాటాె డుట లేదు. ఇది ననుి,ఈ భూమి మీద న్సకు మిగతలి ఉని 

మర్త కొనిి సుంవతారములను న్ేను ఎలా చూస్ాత న్ో అన్ే తీరుని ఇది సుంపూర్తతగా మార్తావేసపనది. ఈ ర్ోజు 

దేవుడు నీలో కూడస ఈ మారుును తీసుకువస్ాత డని న్స ప్రా రధన.   న్ేను ఈ సుందేశుం గుర్తుంచి 

అతిసయ్సుదముగా చెపులేను.  బిల్ ఒక కెరసైతవుడు. అతని 16వ సుంవతారమున తనని త్సను దేవునికి 

అర్తుుంచుకున్సిడు. అతను 32 సుంవతారములుగా దేవుని ఎర్తగతయ్ున్సిడు. అతను 1976వ సుంవతారమున 

కాలిఫో ర్తియ్ాకి వెళె్లపో్ య అకకడ 10 సుంవతారములు కోస్ాత  మెస లోని ప్ాసీర్ చక్ సపిత్ సుంఘమునుందు 

తన సనవను కొనస్ాగతుంచసరు. బిల్, అతని భారయ వలే ఒక న్సయయ్వాది. గత 15 ఏళ్ళగా బిల్, కూటములో 

ప్ాల్గ ుంటూ, ఆరుంజ్ దేశమున, కాలిఫో ర్తియ్ాలో డసకీర్ గార్ీ గీని్ వాల్డ  ప్ాసీర్ాగ  ఉనిపుుడు, ఈగల్ా న్ెసీ్ 

కాలములో న్సయ్కతవము వహిుంచెను. కొనిి మాసముల ముుందు ఈగల్ా న్ెసీ్ లో ప్ాలిభాగసుత డెైన ప్ాసీర్ 

ర్ౌల్ బిల్ దగగరకు వచిా "బిల్, దేవుడు నీలో చెైతనయుం తీసుకుర్ాబో త న్సిడు. త్సను అమెర్తకా లోని కన్సాస్ 

నగరుం నుుండ ిప్రా రుంభుంపబో వుచున్సిడు. త్సను నినుి అకకడికి పుంప్ాలనుకుుంట న్సిడు; నీవు అకకడకి 

వెళ్ళళలి". బిల్ మర్తయ్ు అన్ెిటటీ  తమ జీవితకాలుం లో కన్సాస్ నగరమునకు వెళ్ళలేదు. మరుసటట ర్ోజు న్ేను 

బిల్ ని పపలిచి- " మీరు న్సత్ోప్ాట  కన్సాస్ నగరమునకు ర్ాగలర్ా? న్ేను మీ వీడియో (టేప్) చూసప మీరు 

అకకడికి ర్ావలసప ఉుంది అని త్ెలుసుకున్సిను." మీరు న్సత్ోప్ాట  ర్ాగలర్ా అని అడిగాను. దేవుని ఆజఞ 

పరకారుం వారు ఇకకడ ఉన్సిరని న్ేను నముిచున్సిను. 

 

మీరు ఇపుుడు నరకము యొకక  దరశనము వినబో త నిరు. అుంతకుంటే ముఖ్యమైెనదిగా మీరు ఈ సమసత  

లోకుం మీద దేవుని యొకక పనరమ మర్తయ్ు సహవాసదరశనము వినబో త న్సిరు. బిల్ నరకుంలో 

ఉుంచబడసడ డు. అతను అస్ాధసరణుంగా దేని గుర్తుంచి ఎకుకవగా విచసర్తుంచేవాడుకాడు. అయత్ే చసల ముంద ి

నిజమైెన దరశనములను చూస్ారు కానీ, బిల్ ఒకక అరధగుంట ప్ాట  నరకమునుందు వేదన అనుభవిుంచి 

బయ్టకు ర్ావడసనికి కూడస ఆశలు వదులుకున్సిరు. బిల్ మర్తయ్ు అతని భారయ దేవుని కారయములకు, 

దేవునిక ిసుంపూరణముగా అర్తుుంపబడి, పర్తశుదసా థి దసవర్ా నడిపపుంపబడిన వార్ెర ఉన్సిరు. మీరు కూడస 

అతనిని ఇషీపడత్సరు. బిల్ ని మర్తయ్ు అన్ెిటటీ  వెఇసె ని ఆహ్వవనిదసద ుం. 
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(బిల్ వెఇసె మాటాె డుతూ) 

ఇకకడ ఉుండటుం న్సకు గౌరవపరదుంగా ఉుంది. ఈ పూర్తత పరయ్ాణము మాకెుంత్ో ఆశీర్ావదకరముగా ఉనిద.ి హ్వల్ 

చెపపున విధుంగా మేము ఇుంతకుమునుపు భూమిఆసుత ల(ర్తయ్ల్ ఎసనీట్) వాయప్ారుం లో ఉుండెడివారము. మేము 

ఇపుుడు చేసనది  జీవనుం కొరకు లేదస ధనుం సుంప్ాదిుంచుటకు  చేయ్ుటలేదు. దేవుడు, పరపుంచసనికి దేవుని 

యొకక పనరమ మర్తయ్ు ఈ పరపుంచుంలో ఉుండ ేతను సుీ షపీుంచిన ఏ ఒకకరు కూడస ఏ చోట కెరత్ే వెళ్ళకూడదు అని 

చెపుదలచుకున్సిర్ో అుందుకోసుం మమిలిి  ఇకకడకు  వెళ్ళమని  చెప్ాురని మాతరమే త్ెలుసు. అుందుక ే

మేము ఇకకడ ఉన్సిము. కాబటటీ  సమయ్నిమితతము వలన న్ేను ఈ స్ాక్ష్యమును తగతగుంచి కేవలము అ 

యొకక అుంశము లోనికి మాతరమే వెళ్ళబో త న్సిను. 

 

మీ మదలిో కొనిి సుందేహ్వలు, పరశిలు ఉుండ ిఉుంటాయ కనుక  న్ేను ముుందుగా వాటటగుర్తుంచి 

మాటాె డసలనుకుుంట న్సిను. న్ేను మాటాె డుత ుండగా విుంటూుంటే న్సకు వచేా మొదటట పరశి ఏమయ ఉుంటది 

అుంట ే– “నీకు వచిానది కేవలుం కల మాతరమే కాదు అని ఎలా త్ెలుసు? అది ఒక చెడు కల?” కొనిి సుంగత లు 

చెపుబో య ేముుందు, మొటీమొదట, అపుుడు  న్ేను న్స దేహ్వనిి వదిలేస్ాను. న్ేను తిర్తగత వచిానపుుడు న్స 

దేహుం కిుింద పడి ఉుండడుం న్ేను చూస్ాను కనుక న్ేను ఖ్చిాతముగా  చెపుగలను. అది న్స దేహ్వనిి 

విడిచిపెటటీన తరువాత కలిగతన అనుభవమే. కొుందరు కెరైసతవులు చెపుయ్ుుంటారు –“ కెరైసతవులు తమ దేహ్వనిి 

వదిలిపెటీకూడదు అని“. కానీ అది నిజుం కాదు. 

2 కొర్తుంథీయ్ులు 12:2 లో ప్ౌల్ మూడవసవర్ాగ నికి కొనిపో్ బడినపుుడు, అతను చెప్ాుడు  - “ అతడు 

శర్ీరముత్ో కొనిపో్ బడెన్ో న్ేన్ెరుగను, శర్ీరములేక కొనిపో్ బడెన్ో న్ేన్ెరుగను”. అతను తనకు త్ెలియ్దు అని 

అుంట న్సిడు కనుక అది స్ాధయపడుత ుంది అని అరధుం.  మర్తయ్ు అతను మొదటట వాకయుంలో చెపుత న్సిడు అద ి

అతని దరశనము అని. కాబటటీ  ఈ దరశనము కూడస ఈ వరగము కిుిందక ిచెుందినద.ే 
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 యోబు 7:14 లో -“ నీవు సవపిములవలన ననుి బెదర్తుంచెదవుదరశనములవలన ననుి భయ్పెటటీదవు”. 

కాబటటీ  ఇది ఖ్చిాతముగా దేవుడు చేసపనదే, దరశనముత్ో ననుి భయ్పెటాీ డు. మరల న్ేను తిర్తగత వచసాక, 

త్ేరుకోవడసనిక ిమర్తయ్ు మామూలు వయకితని అవడసనికి న్సకు ఒక సుంవతారము తీసకునిది. న్ేను ఎుంత 

భయ్భరా ుంత లకు గురయయ కలవరము చెుందసను అుంట ేఇది న్స దృషపీని, దేవునికి ఎలా కృతఙ్ఞతలు చెప్ాులో 

మర్తయ్ు ఎలా స్ాక్ష్యము ఇవావలి అను దసని గూర్తా ననుి పూర్తతగా మార్తావేసపనది. న్ేను న్స భరయని ఒకక 

నిమిషము ఇలా పెైక ిరమిుంట న్సిను. ఎుందుకుంటే, అపుుడు ఏమి జర్తగతనదో  న్సకు త్ెలియ్దు కాబటటీ  తను 

న్స దేహ్వనిి మా ముుందుగది లో చూసపనపుుడు ఏమి జర్తగతనదో  తను వివర్తసుత ుంది. న్ేను తనని ఇపుుడు 

వివర్తుంచమని కోరుకుుంట న్సిను. ధనయవాదములు. 

 

(బిల్ భారయ అన్ెిత్ెత  మాటాె డుతూ) 

న్ేను నిదరలేచేసర్తకి అపుుడు సమయ్ుం 3:23 అయయుంది. న్సకు అది బాగా గురుత ుంది. ఎుందుకుంట ేన్ేను న్స 

డిజిటల్(సుంఖ్యలు మాతరమే పడే) గడియ్ారుంలో చూస్ాను  మర్తయ్ు బిల్ న్స పరకకన లేడు అని గమనిుంచసను 

కనుక, మర్తయ్ు అపుుడు మా ముుందుగది నుుండ ిపెదదగా అరుపులు వినిపపసుత న్సియ. న్ేను ఆ వెైపుగా 

నడవస్ాగాను. న్ేను న్స భరతను ఎనిడూ చూడని విధుంగా చూస్ాను. ఇదివరకు ఎవర్ెరన్స బిల్ ని ఎర్తగత ఉుంటే, 

బిల్ చసలా నిదసనసుత డు, స్ౌముయడు మర్తయ్ు ముంచి కార్ాయచరణ సవభావుం గల వయకిత .తను చిని వాటటకి  

చెలిుంచని సవభావుం కలవాడు మర్తయ్ు చిని విషయ్ాలకు  కోపగతుంచుకుని, ఇతరుల మీద ఎగతర్ ేసవభావుం 

కలిగతనవాడు కాదు. ఏదెైన్స కానివవుండి, న్ేను అతనిని భయ్ుంకరముగా కలవరపడుత ుండగా చూస్ాను. తను 

అలా భయ్ుంకరముగా కలవరపడుత ుండడుం న్ేను నిజముగా, ఖ్చితముగా చూస్ాను. అతడు తన పుర్ెనిి, 

తన తలని గటటీగా ర్ెుండు చేత ల మధయలో పట ీ కుని బిగగరగా ఏడుసూత  అరవడుం చూస్ాను.   తను ఒక 

చినిపపలెవాడిలా ముుందుగదిలోని న్ేల మీద పడిఉన్సిడు. న్సకు ఏమి చెయ్ాయలో గోచర్తుంచలేదు. న్ేను తనక ి

గుుండెపో్ ట  వచిాుందేమో అని అనుకున్సిను. న్ేను అపుుడు ప్రా రధన చెయ్యడుం మొదలుపెటీగా తను న్సత్ో 

అన్సిడు - " ప్రా రధన చెయయ, దేవుడు న్స మెదడులో నుుండి ఇది తీసపవేయ్ుయనట ె ! దేవుడు ననుి 

నరకమునకు తీసుకుని వెళ్ళళడు. న్స శర్ీరుం చచిాప్ొ త నిది అని న్సకు అనిపపసుత ుంది. దీనిి భర్తుంచడుం  
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న్స వలె  కావడుంలేదు”. కనుక న్ేను తనకోసుం ప్రా రధన చెయ్యడుం మొదలుపెటీగా తను 10-20 నిమిషాలలో 

న్ెమిదిుంచస్ాగాడు. తను అచాచుంగా భయ్ుంకరముగా కలవర్తసుత న్సిడు. ఎలా అుంట ేఎవర్ో విఎత్సిమ్ నుుండ ి

మరల తిర్తగత వచిానట ె , లేక ఒక భయ్ుంకరమయన కారు పరమాదుం జర్తగత, దసనినుుండి కోలుకుుంట ని వార్తలా 

ఉన్సిడు. అది కేవలుం ఒక భయ్ుంకరమయన కల నుుండి మేల్కని వాడిలా లేదు!. అుందుకే న్ేను దీని 

గుర్తుంచి స్ాక్ష్యుం చెపుదలుచుకున్సిను. 

(బిల్ వెఇస ెమాతెడుతూ) 

న్ేను ఉతతమమయన సీత తీ్ో ఆశీరవదిుంపబడిన్సను. దీనికెర న్ేను దేవునికి ఘనత,మహిమలు చెలెిసుత న్సిను. 

న్సకు వివాహమయ 4 సుంవతారములు అయనద.ి న్ేను ఆమెను 6 సుంవతారములుగా ఎర్తగతయ్ుుంటటని. ఈ 6 

సుంవతారముల న్స జీవితుంలో శ్రషీిమయన సుంవతారములుగా చెప్ాత ను. దేవునికి సో్త తరములు. 

న్ేను, ఈ అనుభవుం నుుండ ితిర్తగత లేచినపుడు, న్సలాగా ఇుంకా బెైబిల్ లో ఎవర్తకెరన్స ఎపుుడెైన్స నరకమును 
గూర్తా అనుభవుం ఉనిదస అని న్ేను త్ెలుసుకోవలనుకుుంట న్సిను. కనుక న్ేను వెతకడుం ఆరుంభుంచసను. 
న్ేను ఎకుకవగా చక్ మిసెలెర్ చెపనువాటటని విుంటాను. అతను అనిి జాత లవార్తకి బెైబిల్ గురువు మర్తయ్ు 
నిజమయ్న పుండిత డు. అుంత్ేకాక యోన్సకు  నరకము యొకక అనుభవము ఉన్సిడని చెపెుడివాడు. 
యోన్స 2:2 లో ఈ విధుంగా చెపుబడియ్ునిది –“ ప్ాత్సళ్గరభములోనుుండి న్ేను కేకలు వేయ్గా నీవు న్స 
ప్రా రాన నుంగీకర్తుంచియ్ున్సివు”. మర్తయ్ు యోన్స 2:6 లో ఈ విధుంగా చెపుబడియ్ునిది -“ న్ేను మర్ెని 

టటకిని ఎకికర్ాకుుండ భూమి గడియ్లు వేయ్బడియ్ునివి; పరవతముల పున్సదులలోనికి న్ేను 
దిగతయ్ున్సిను, న్స దేవా, యెహో వా, నీవు న్స ప్రా ణము కూపములోనుుండి పెైక ిరపపుుంచియ్ున్సివు! ”. 

కాబటటీ  కనీసుం ఎవర్ో ఒకరు బెైబిల్ లో నరకానిి చూసపన వాళ్ళళ ఉన్సిరు, వార్ ేయోన్స.  

న్ేను ఇుంకా ఏమి త్ెలుసుకోవలనుకుుంట న్సిను అుంటే, న్ేను కాలవర్త చసపెల్ యొకక మొదటట దిన్సలలో పెర్తగత 

పెదదయ్ాయను కనుక, ఎట వుంటట ఆతి సుంబుంధమైెన విష మైెనను దేవుని యొకక వాకయములో ఉుండ ిఉుంట ుంది 

అని అకకడ న్సకు బో ధిుంపబడినది. న్ేను అనుభవిుంచినది నిజమైె ఉుంటే అది ఇుంతకుమునుపు వాకయములో 

ఉుండ ేఉుంట ుంద ిఅని న్ేను ఎర్తగేయ్ుుంటటని. కాబటటీ  న్ేను పర్తశ్ోధన చెయ్ుయట ఆరుంభుంచి, న్ేను నరకమును 

గూర్తా చూసపనది,వినినద,ిఅనుభవిుంచినది 400 లేఖ్న్సలలో వర్తణుంపబడి న్సకు దొర్తకినవి. దీని గుర్తుంచి  
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బెైబిల్ లో ఇదివరక ేఉనిద.ి కాబటటీ  న్ేన్ేమి చెపుత న్సిన్ో అది ఇుంతకుముుందే ఉనిది. న్ేను మొతతుం 400 

లేఖ్న్సలలో ఉనిద ిఇపుుడు చెపులేను కానీ, దీని గుర్తుంచి ఇుంకా వివరముగా కొనిి లేఖ్న్సలలో ర్ాసపనది 

చెపనుటపుుడు చెప్ాత ను. ఇుంకో 14 ముంద ికూడస న్సలాగ ేన్ేను వెళె్ల అనుభవిుంచిన నరకములోని ఆ 

భాగమునకు  వెళ్ళళరని కనుగొన్సిను. వార్తలో చసలాముంది చసవుని దగగరగా అనుభవిుంచిన వారు, ఆసుపతిరలో 

చనిపొ్ తూ వెనుకకు తీసుకుర్ాబడినవారు. 

తవరగా దీనిగుర్తుంచి మాతెడుతూ: న్ేను, న్స భారయ పరతి ఆదివారుం ర్ాతిర జర్తగ ేప్రా రధన్స కూడికలో  కొుంతముంద ి

అయ్యగారెత్ో కూడుకునియ్ున్సిము. మర్తయ్ు ఎపుటటలాగాన్ే ఇుంటటక ివెళె్ల మామూలుగాన్ే నిదరపో్ య్ాము. 

త్ెలెవారుఝామున సుమారు 3:00 గుంటలకు న్ేను కొనిపో్ బడితిని. న్ేను అకకడికి ఎలా వెళ్ళళన్ో 

తిర్తగతవచేాదసక న్సకు త్ెలీదు. అపుుడు దేవుడు న్సకు వివర్తుంచసడు. న్ేను ఒక బుందిఖ్ాన్సలో పడసడ ను. అది 

మీరు ఊహిుంచునట ె  ఒక స్ాధసరణమయన బుందిఖ్ాన్సలాగా, పెదద  ర్ాళ్ళత్ో మర్తయ్ు గటటీ  చువవలత్ో 

చేయ్బడిన తలుపులత్ో ఉనిది. అపుటటక ీన్ేను ఎకకడ ఉన్సిన్ో న్సకు త్ెలియ్లేదు. న్సకు త్ెలిసపనది 

ఎమిటుంట ేఅకకడ చసలా వేడిగా ఉనిది, భయ్ుంకరమయన వేడిగా ఉనిద.ి ఎుంత వేడిగా ఉనిదుంటే న్ేను 

ఇుంకా అకకడ బరతికే ఉన్సినని నమిలేకపో్ య్ాను. న్ేను ఈ వేడి వలన త న్సత నకలు అయప్ో య్ాను అని 

అనిపపుంచిుంద ికాని న్ేను అపుటటకి కూడస బరతికేయ్ున్సిను. కొుంతమేరకు అకకడ వెలుగు ఉనిద.ి ఆ వెలుగు 

చూసప: “ఈ వెలుగు, న్ేను అకకడ దృశ్ాయలను చూడడసనికి దేవుడు, వెలుగుని ఇసుత న్సిడు” అని అనుకొుంటటని 

కాని ఆ వెలుగు ఒకక నిమిషములో చీకటటగా మార్తపొ్ యనది. 

 

యెషయ్ా 24:22 లో ఈ విధుంగా చెపుబడియ్ునిది -“ చెరపటీపడినవారు గోతిలో చేరాబడునట ె గా వారు 

చేరాబడి చెరస్ాలలో వేయ్బడుదురు బహుదినములెైన తరువాత వారు దర్తశుంపబడుదురు....” 

స్ామెతలు 7:27 " దసని యలుె  ప్ాత్సళ్మునకుపో్ వు మారగము ఆ మారగము మరణశ్ాలలకు దిగతప్ో వును ". 
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ఇకకడ "ఇలుె /గద"ి అనగా గది. కాబటటీ  నరకములో ఒక భాగములో బుందిఖ్ాన్సలు, గదులు, అగతి 

గుుండములు, పెదద  పెదద  అగతి పరదేశములు ఉుంటాయ. కాని న్ేను కేవలము ఒక బుందిఖ్ాన్సలో మాతరమే 

ఉుంచబడితిని. 

మర్తయ్ు యోన్స 2:6 లో-“ పరవతముల పున్సదులలోనికి న్ేను దిగతయ్ున్సిను, న్స దేవా, యెహో వా, నీవు 

న్స ప్రా ణము కూపములో….” 

మర్తయ్ు యోబు 17:16 లో " అది న్ేను చనిపో్ యే సాలము యొకక లోత ల్ె కి వెళ్ళత ుందస?..." 

కాబటటీ  మరలా న్ేను చూసపనది అుంత్స కూడస వాకయములో ఉనిద.ి యెషయ్ 14:19 లో ర్ాళ్ళ గుర్తుంచి  

చెపుబడినద.ి 

ననుి న్ేను బుందిఖ్ాన్సలో  చూసుకున్సిను  మర్తయ్ు  అకకడ ఆ 4 జీవులు కూడస ఉనివి. ననుి న్ేను 

అపుుడు బుందిఖ్ాన్సలో చూసుకున్సిను, మర్తయ్ు  ఈ 4 జీవులు న్సత్ో కూడస ఉనివి. ఆ సమయ్ము లో 

అవి దెయ్యములు అని  న్సకు త్ెలియ్దు. ఎుందుకుంటే న్ేను అకకడికి రక్ిుంపబడని వయకితగా  వెళ్ళళను. న్ేను ఒక 

కెరైసతవుడిని అని దేవుడు న్స మెదడులో నుుండ ితీసపవేస్ాడు. ఎుందుకో న్సకు అపుుడు త్ెలీదు కానీ దేవుడు న్సకు 

అకకడినుుండ ివచేాటపుుడు వివర్తుంచి చెప్ాుడు. ఈ జీవులని చూసప న్సకు అపుుడు అవి దెయ్యములు అని 

త్ెలియ్లేదు కానీ అవి విచితరముగా ఉనివి. అవి 12,13 అడుగుల ఎత త  ఉనివి, మీరు వాటటని 

చితరుంలో(వీడియోలో) చూస్ాత రు. ఈ దయ్యముల గుర్తుంచి ఒకరు స్ాక్ష్యుం ఇస్ాత రు. న్ేను చూసపన అదే 

దెయ్యమును వారు కూడస చూస్ారు. కాబటటీ  మీరు ఇపుుడు అది నిజముగా ఎలా ఉుంట ుందో  చూస్ాత రు. ఈ 

చితరుంలో(వీడియోలో)  నిజముగా ఆ దెయ్యమును గూర్తా ఒక ముంచి బొ మి ఉుంద.ి దసనిలో ఒక మనిషప 

ఈడుాకుని ఆ బుందిఖ్ాన్స లో పడవేయ్బడటము చూస్ాత రు. అది కెన్ెిత్ హ్వగాన్ యొకక స్ాక్ష్యము.  

 

ఏదెైన్స కానివవుండి దసనికి చసలా గీతలు ఉన్సియ. దసని శర్ీరముంత్స గీతలు, పెదద  కోరలు, పళ్ళళ, అనిిుంటా 

అత కుకప్ో యే  పెదద  పుంజాలు, లోత్ెైన కళ్ళత్ో ఉన్సియ. అవి చసలా విచితరముగా ఉనివి. ఇుంకొకటట అలా 

కనిపపుంచలేదు కానీ, దసనికి శర్ీరముంత్స పదున్ెైన పలుచటట ర్ేకులాె ుంటట చిని ర్ెకకలు కలిగతయ్ుుండి, ఒక పెదద  
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భుజముత్ో మర్తయ్ు దసని ప్ాదుం ఉుండవలసపన దసనికుంటే ఎకుకవగా ఉుండి, రూపుంలేకుుండస, ఇుంకొక భుజము 

పెదదగా, మర్ొకటట చినిగా మర్తయ్ు చసలా విుంత జీవిలా, భయ్ాతిభయ్ుంకరముగా  ఉనిది. 

మర్తయ్ు అవి దేవుడిని దూషపుంచుచునివి. ఎలెపుుడూ అవి దేవుని శపపుంచుచునివి. న్సకు - "ఎుందుకు అవి 

దేవుని ఆ విధముగా దూషపుంచుచునివి అని? ఎుందుకు అవి దేవుని అుంతలా దేవషపుంచుచునివి అని?" 

ఆశారయమువేసపనది. అపుుడు వాటట దృషపీ  న్సమీదకు మళ్లళనది, మర్తయ్ు ఏవిధమైెన దేవషుం దేవుని మీద 

ఉనిదో  అదే విధమైెన దేవషుం న్సమీద కూడస ఉనిదని న్సకు అనిపపుంచిుంది. న్సకు -"ఎుందుకు అవి ననుి 

ఇుంతలా దేవషపుంచుచునివి? న్ేన్ే వాటటక ిఎట వుంటట హ్వని చెయ్యలేదు కదస?” అని అనిపపుంచిుంది. అవి ననుి 

ఎుంతలా దేవషపుంచుచునివి అుంటే, న్ేను ఎపుుడూ భూమి మీద అుంత దేవషమును చూడలేదు, అది ఒక 

మనిషప దేవషపుంచే దసనికన్సి కూడస ఊహకి అుందని ఎకుకవ 

దేవషుం. ననుి అవి బాగా దేవషపుంచినవి, మర్తయ్ు న్సకు త్ెలుసు 

వాటటని కేవలము ననుి శ్ోధిుంచడసనికే అవి అకకడ 

నియ్మిుంపబడినవి. 

న్ేను కొనిి విషయ్ాలు చెపుబో త నిను, అవి న్సకు ఎలా 

త్ెలుసు అన్ే సుంగతి న్సకు త్ెలియ్దు. నరకములో మన 

జాఞ నము/బుదిద  చసలా చురుకుగా తీక్ష్ణముగా ఉుంటాయ. మీ 

దేహముకు ఉని క్షునిమైెన జాఞ నము/బుదిద  కుంట ేఇుంకా 

ఎకుకవగా ఉుంట ుంది. న్సకు దూరములు త్ెలుసుత నివి, న్సకు సమయ్ము గుర్తుంచి త్ెలుసుత నిది, ఇపుటటకుంట ే

అకకడ ఇుంకా చసలా చసలా క్షునిముగ త్ెలుసుత నిది. వాటటని కేవలము ఆ చోట ననుి ఎలెపుటటకీ 

శ్ోధిుంచడసనికే అవి అకకడ నియ్మిుంపబడినవి అని న్సకు త్ెలుసు. 

న్ేను ఆ కార్ాగారుంలో కిుందపడియ్ుుంటటని మర్తయ్ు న్సకు కొుంచెము కూడస శకిత లేకుుండస ఉుంది. "న్ేను ఎుందుకు 

అసలు కదలలేకపో్ త న్సిను? ఏమి జర్తగతుంది న్సకు?" అని న్సకు ఆశారయమువేసపనది. న్సకు లేవటానికి శకిత 

లేదనియ్ు, ఇుంకా ఎట వుంటట సహ్వయ్ములేక పడియ్ుుంటటని అని న్సకు త్ెలుసుత ుంది. ఒక దెయ్యము ననుి 

లాగత పట ీ కుని గోడకివేసప ఒక గాజుపెుంకువలె పడవేసపనది. వాడు ననుి ఒక గాజువలె పడవేసపన్సడు. న్ేను 
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అుంత త్ేలికగా, వాడు అుంత బలమును కలిగతయ్ున్సిడు. మర్తయ్ు గోడక ివిసపర్ేసపన్సక, అపుుడు న్స 

శర్ీరములోని పరతి ఎముక విర్తగతపో్ యుంద.ి న్సకు బాగా న్ొపపువేసపుంద.ి న్ేను ఆ న్ేల మీద పడిపో్ య కృపకోసుం  

ఏడుసూత  ఉన్సిను.కాని ఈ జుంత వులకు కొుంచెము కృప కూడస లేదు, అచాముగా కాసత  కృప కూడస లేదు. 

ఒకటట ననుి ఎతిత  పట ీ కుుంటే ఇుంకొకటట తన పదున్ెైన పుంజాలత్ో న్స శర్ీర్ానిి చీలిావేసపనది. అది అలా 

చీలిావేసపనది. దేవుడు సృషపీుంచిన ఈ అదుభతమైెన  దేహుం మీద ఎట వుంటట కనికరముకూడస లేకుుండస 

చీలిావేసపనది. న్సమీద దసనికి చసలా తీవరమైెన దేవషమునిది. న్సకు ఎుంతలా ఆశరయమువేసపనది అుంట ే"న్ేను 

ఎుందుకు ఇుంకా బరతికేయ్ుుంటటని? ఇలాుంటట దేహుంత్ో ఎలా బరతకగలుగుత న్సిను? న్ేను ఇుంకా ఎుందుకు 

చసవలేదో  బో ధపడుటలేదు? న్స శర్ీర మాుంసము దసరపుపో్ గులవలె అకకడ వేరలడుత నివి. అకకడ అసాలు 

రకతము లేదు. ఒకక వేరలాడుత ని మాుంసము మాతరమే ఉనిద.ి ఎుందుకుంటే జీవము రకతములోన్ే ఉనిద ి

కాబటటీ  మర్తయ్ు నరకములో జీవము లేదు కాబటటీ . మర్తయ్ు నరకములో నీరు కూడస లేదు. 

యెషయ్ా 14:9-10 లో ఈ విధుంగా చెపుబడియ్ునిది- “నీవు పరవేశుంచుచుుండగాన్ే నినుి ఎదుర్ొకనుటకెర 
కిుింద ప్ాత్సళ్ము నీ విషయ్మైె కలవరపడుచునిద.ి అది నినుి చూచి పనరతలను ర్ేపుచునిది భూమిలో 
పుటటీన సమసత  శూరులను జనముల ర్ాజుల నుందర్తనివార్త వార్త సపుంహ్వసనములమీదనుుండి లేపుచునిది. 

 వారుందరు నినుి చూచినీవును మావలె బలహీనుడ వెైతివా? నీవును మాబో టటవాడవెైతివా? అుందురు”. 

కీరతనలు 88:4 లో " సమాధిలోనికి దిగువార్తలో న్ేన్ొకనిగా ఎుంచబడితిని. న్ేను త్సర ణలేనివానివలె అయతిని ". 

దెయ్యమునకు బలమునిదని మనము ఎర్తగతయ్ుుంటటమి. ఒక దెయ్యముపటటీనమనిషప సిశ్ానములో 

పర్తగడెుత న్సిడని లేఖ్నలోె  వరా సపయ్ునిద.ి అది ఈ విధముగా చెపుుచునిది:  

మారుక సువారత 5:1-4 - "వార్ాసముదరమునకు అదదర్తనుని గెర్ాసననుల దేశమునకు వచిార్త. 

ఆయ్న దోన్ె దిగగాన్ే, అపవిత్సర తి పటటీనవాడొకడు సమాధులలోనుుండి వచిా, ఆయ్న కెదురు పడెను. 

 వాడు సమాధులలో వాసము చేసెడివాడు, సుంకెళె్త్ోన్ెైనను ఎవడును వాని బుంధిుంప లేకపో్ యెను. 

పలుమారు వాని కాళె్కును చేత లకును సుంకెళ్ళె  వేసప బుంధిుంచినను, వాడు ఆ చేతిసుంకెళ్ళె  త్ెుంపప, 
కాలిసుంకెళె్ను త త త నియ్లుగా చేసెను గనుక ఎవడును వానిని స్ాధు పరచలేకపో్ యెను”. 
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 వారు అతనిని కటటీ  ఉుంచలేక పో్ య్ారు; అతను గొలుసులను ముకకలుగా త్ెుంచిపడేస్ాడు. తను కేవలము 

దెయ్యముయొకక బలము కలిగతన వయకిత మాతరమే. న్సకు అరధమయనది ఏమిటుంటే, ఈ దెయ్యములు 

మనిషపకుంట ే1000 ర్ెట ె  ఎకుకవగా బలము కలిగత ఉనివి. కాబటటీ  న్సకు స్ామానయమైెన బలము ఉన్సి కూడస 

వాటటత్ో పో్ ర్ాడేవాడిని కాదు. కాబటటీ  న్ేను వాటట కృప కోసుం ఎదురుచూసుత న్సిను, కాని అది వాటటక ికొుంచెుం 

కూడస లేదు. నరకములో నీ జీవిత్సనిి దెయ్యములు ప్ాలిస్ాత య. 

అవి ఉపయోగతుంచ ేదుర్ాభష, దేవుని దూషపుంచడము, యెహేజేకలు22-26 లో ఈ విధుంగా వరా య్బడియ్ునిది -
"దసని య్ాజకులు న్స ధరిశ్ాసతమీును నిర్ాక ర్తుంచుదురు, న్సకు పరతిషపి తములగు వసుత వులను అపవితర 
పరచుదురు, పరతిషపి తమైెనదసనికిని స్ాధసరణమైెనదసనికిని భేదమెుంచరు, పవితరమేదో  అపవితరమేదో  త్ెలిసపకొను 
టకు జనులకు న్ేరురు, న్ేను విధిుంచిన విశ్ాిుంతిదినములను ఆచర్తుంపరు, వార్త మధయ న్ేను 
దూషపుంపబడుచున్సిను". 

దుర్ాభషలాడుట, తకుకవ చేసప మాటాె డుట, దూషపుంచటుం. 

అవి ననుి శ్ోధిుంచ ేవిధసనము, దివతియోపదేశకాుండము 32: 22-24-" న్స కోప్ాగతి రగులుకొనును 

ప్ాత్సళ్ళగాధమువరకు అది దహిుంచును అది భూమిని దసని పుంటను కాలుాను పరవతముల పున్సదులను 

రవలబెట ీ ను.వార్తక ిఆపదలను విసతర్తుంపజేసెదను వార్తమీద న్స బాణములనిిటటని వేసెదను.వారు కరవుచేత 

క్ీణ ుంచుదురు ముంటచేతను కూిరమైెన హతయచేతను హర్తుంచి పో్ వు దురు బురదలో ప్రా కు ప్ాముల విషమును 

మృగముల కోరలను వార్తమీదికి రపపుుంచెదను". 

కాబటటీ  మృగాల కోరలు మీమీద ఉుంటాయ. 

2 సమూయేలు 22:6 చెపుత ుంది  - "ప్ాత్సళ్ప్ాశములు ననుి అర్తకటీగను మరణపు ఉరులు ననుి 

ఆవర్తుంచగను! " 

మర్తయ్ు మీకా 3:2 లో-  "అయనను మేలు నసహియుంచుకొని కీడుచేయ్ నిషీపడు దురు, న్స జనుల చరిము 

ఊడదీసప వార్త యెముకలమీది మాుంసము చీలుాచుుందురు!”. 
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అద ేవారు య్ూదులకు చేస్ారు. అది మామూలుగానే్ ఉుంది. కానీ ఆ ఆలోచన వార్తక ిఎకకడ నుుండ ివచిానది? 

నరకమునుుండి వచిానది. అదీ మర్త ఆ దెయ్యములు చేయ్ుచునివి!.  

మర్త కృపయ్ు? అది కేవలము సవరగములోన్ే ఉనిద.ి అది కేవలము దేవుని నుుండే వసుత ుంది. దెయ్యమునకు 

కృప గూర్తా ఎట వుంటట జాఞ నము లేదు. అవి దసనికి పూర్తతగా వయతిర్ేకము. 

కీరతనలు 36:5 -"యెహో వా, నీ నిజమయ్న పనరమ ఆకాశములకుంటే ఉనితమైెనది, నీ నమికతవుం 

మేఘలకుంట ేఉనితుం" 

అద ిఖ్చిాతముగా నరకములో అయ్త్ ేలేదు. మర్తయ్ు కీరతనలు 74:20 చెపుత ుంద ి-"లోకములోనుని 

చీకటటగల చోట లు బలాత్సకరుల నివాసములత్ో నిుండియ్ునివి. కాగా నిబుంధనను జాఞ పకము చేసపకొనుము”. 

అద ిచసలా కూిరమయన,భయ్ుంకరమైెన, దసరుణమైెన భర్తుంచవలసపన చోట . నువువ వీటనిిటటని 

భర్తుంచవలసపుంద.ే 

దేవుడు మానవజాతిని అనిిటటకుంటే గొపుదిగా చేసప, దేయ్యముజాతిని అనిిటటకుంట ేతకుకవజాతిలా చేస్ాడు. 

మనుష లుగా, మనము జీవిుంచడసనికి చసల కషీపడత్సము, మనలిి మనము మెరుగుపరుచుకుుంటాము, 

చదువుకుుంటాము. కానీ నరకములో, మీ జీవితమును దెయ్యములు పర్తప్ాలిస్ాత య. ఈ జీవులకు సున్సి 

జాఞ నము ఉుంట ుంది, ఏమాతరము విజాఞ నములేని జీవులు. వాటటకి త్ెలిసపనదలాె  దేవుని దేవషపుంచుట, నినుి 

దేవషపుంచుట మర్తయ్ు శ్ోధిుంచుట. మర్తయ్ు అవి నీ జీవితమును ప్ాలిస్ాత య, నువువ ఏమీకూడస చెయ్యలేవు. 

లేఖ్న్సలు, మీరు భర్తుంచవలసపన దుసపాతి గూర్తా యెషయ్ 5:14-15 లో ఈ విధముగా చెపుత నివి - 

"అుందుచేతన్ే ప్ాత్సళ్ము గొపు ఆశ పెట ీ కొని అపర్త మితముగా తన న్ోరు త్ెరచుచునిది వార్తలో ఘనులును 
స్ామానుయలును ఘోషచేయ్ువారును హర్తషుంచువారును పడిపో్ వుదురు. అలుులు అణగదొరకక బడుదురు 
ఘనులు తగతగుంపబడుదురు గర్తవష ి ల చూపు తగుగ ను ". 

యెషయ్ :57:9-16 లో ఈ విధముగా వరా య్బడియ్ునిది –“నీవు త్ెైలము తీసపకొని ర్ాజున్ొదదకు పో్ తివి 

పర్తమళ్ దరవయములను విస్ాత రముగా తీసపకొని నీ ర్ాయ్బారులను దూరమునకు పుంపపతివి ప్ాత్సళ్ముంత 

లోత గా నీవు ల్ుంగతతివి. 
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నీ దూరపరయ్ాణముచేత నీవు పరయ్ాసపడినను అది అస్ాధయమని నీవనుకొనలేదు నీవు బలము 
త్ెచుాకొుంటటని గనుక నీవు సొ్ మిసపలెలేదు. 

ఎవనిక ిజడిసప భయ్పడినుందున ఆ సుంగతి మనసకర్తుంపకపో్ తివి? నీవు కలెలాడి ననుి జాఞ పకము 
చేసపకొనకపో్ తివి బహుకాలమునుుండ ిన్ేను మౌనముగానుుండినుందు నన్ే గదస నీవు న్సకు భయ్పడుట 

లేదు?. 

నీ నీతి యెుంత్ో న్ేన్ే త్ెలియ్జేసెదను, నీ కియి్లు నీకు నిష్పరయోజనములగును. 

నీవు మొఱ్ఱపెట ీ నపుుడు నీ విగహిముల గుుంపు నినుి తపపుుంచున్ేమో గాలి వాటటననిిటటని ఎగరగొట ీ ను 
గదస? ఒకడు ఊపపర్త విడిచినమాతరమున అవియ్నిియ్ు కొట ీ కొనిపో్ వును ననుి నముికొనువారు 
దేశమును సవతుంతిరుంచు కొుందురు న్స పర్తశుదధ  పరవతమును స్ావధీనపరచుకొుందురు. 

ఎత త చేయ్ుడి ఎత త చేయ్ుడి త్రోవను సపదధపరచుడి, అడుడ  చేయ్ుదసనిని న్స జనుల మారగములోనుుండి 
తీసపవేయ్ుడి అని ఆయ్న ఆజఞ ఇచుాచున్సిడు. 

మహ్వ ఘనుడును మహో నిత డును పర్తశుదుధ డును నితయనివాసపయ్ున్ెైనవాడు ఈలాగు సెల 

విచుాచున్సిడు న్ేను మహో నితమైెన పర్తశుదధసాలములో నివసపుంచు వాడను అయనను వినయ్ముగలవార్త 
ప్రా ణమును ఉజీీవిుంప జేయ్ుటకును నలిగతనవార్త ప్రా ణమును ఉజీీవిుంపజేయ్ుటకును 
వినయ్ముగలవార్తయొదదను దీనమనసుాగలవార్తయొదదను నివసపుంచుచున్సిను. 

న్ేను నితయము పో్ ర్ాడువాడను కాను ఎలెపుుడును కోపపుంచువాడను కాను ఆలాగుుండినయెడల న్స 
మూలముగా జీవాతి క్ీణ ుం చును న్ేను పుటటీుంచిన నరులు క్ీణ ుంచిప్ో వుదురు”. 

యెహేజేకలు 32:24 లో - “అకకడ ఏలామును దసని సమూహమును సమాధిచుట ీ  నునివి; అుందరును 
కతితప్ాలెై చచిార్త; వారు సజీవులలోకములో భయ్ుంకరులెైనవారు, వారు సునితిలేనివార్ెర ప్ాత్సళ్ములోనికి 
దిగతపో్ యర్త, గోతిలోనికి దిగతపో్ యనవార్తత్ో కూడ వారు అవమానము న్ొుందుదురు”. 

ఇలా వెళ్తత న్ే ఉుంట ుంది. మీ జీవితము ఇట వుంటట కనీస దయ్/కృప లేని జీవులచేత నడిపపుంపబడతము 
భయ్ుంకరము. 
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(చీకటట మర్తయ్ు నరకములో అరుపులు) 

న్ేను కిుిందపడియ్ుుంటటని మర్తయ్ు ఆ గద ిచీకటటగా, కారు చీకటటగాయ్ునిద.ి అనగా, ఎట వుంటట చీకటట అుంటే, 
న్ేను ఎపుుడూ ఇుంతకుమునుపు చూడనుంత చీకటట అది. న్ేను గుహలోె కి, ఆర్తజోన లోని ఇనుప ఖ్నిజాలోె కి 
కూడస వెళ్ళళను. అకకడ మీరు ఊహిుంచలేనుంత చీకటటగా ఉుంట ుంది. న్ేను అకకడ ప్రా కటానికి  పరయ్తిిుంచి, 

అకకడ ఉనివార్త సహ్వయ్ుంత్ో బయ్టపడగాలిగాను. అకకడ దసవరుం ఎకకడ ఉనిదో  న్సకు గురుత ుంది కనుక 

న్ేను అకకడికి ప్రా కి, ఆ గదిలో నుుండ ిబయ్టపడగాలిగాను. న్ేను ఒక దికుకక ిచూస్ాను, అుంత్స చీకటటగా 
ఉనిద,ి కేవలము అరుపులు మాతరమే వినిపపసుత న్సియ, కొనిి వేలకోటెముంద ిఅరుపులు అకకడ 

వినిపపసుత న్సియ. అకకడ వేలకోటెముంది ఉన్సిరని న్సకు త్ెలుసు మర్తయ్ు ఆ అరుపులు చసలా గటటీగ ఉనివి. 

ఇుంతకుముుందు మీరు ఎవర్తన్స అరవడుం వినియ్ుుంటే ఆ అరుపులు చసలా చిర్ాకుగా ఉుంటాయ. అయత్ే, మీరు 
కొనిి వేలకోటె ముంద ిఅరుపులు విుంటే, అవి మీ మెదడుని ఎుంతలా దెబబతీస్ాత యో  మీరు ఊహిుంచవచుా. 

మీరు వాటటని తట ీ కోలేరు. మీరు మీ చెవులను గటటీగ పట ీ కుని ఉన్సికూడస అవి చెవి లోపలికి గటటీ  శబదుంత్ో 
వెళ్ళత య. మీరు వాటటనుుండ ితపపుుంచుకోలేరు. 

మర్తయ్ు మీలో ఉుండ ేభయ్ము నమిసఖ్యము కానిది. భయ్ము అనిిటటమీదస అధికారుంచెలాయసుత ుంది. 
అకకడ దేవుని సనిిధి ఉుండదు కనుక మీరు, ఆ చీకటటని, భయ్ానిి, శ్ోధనని భర్తుంచవలసపుందే. మీరు అకకడ 

ఏమీ చూడలేరు, మీ మీదకు ఏమి వసుత ుందో  కూడస చూడలేరు. లేఖ్న్సలు ఈ చీకటట గుర్తుంచి కీరతనలు 88:6 లో 
ఈ విధముగా చెపుత నివి -" అగాధమైెన గుుంటలోను చీకటటగల చోటెలోను అగాధ జలములలోను నీవు ననుి 

పరుుండబెటటీ  య్ున్సివు ". 

పరకటనలు 16:10 -" అయదవ దూత తన ప్ాతరను ఆ కూిరమృగము యొకక సపుంహ్వసనముమీద 

కుమిర్తుంపగా, దసని ర్ాజయము చీకటట కమెిను; మనుష యలు తమకు కలిగతన వేదననుబటటీ  తమ న్సలుకలు 

కరచుకొ". 

య్ూద 1:13 -" తమ అవమానమను నురుగు వెళె్ గకిుకవారె్ర, సముదరముయొకక పరచుండమైెన అలలుగాను, 

మారగము తపపుతిరుగు చుకకలుగాను ఉన్సిరు; వార్తకొరకు గాఢసుంధకారము నిరుంతరము భదరము చేయ్బడి 

య్ునిద"ి. 
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మర్తయ్ు చీకటట అనుభవము గుర్తుంచి నిరగమకాుండము 10:21 లో ఈవిధముగా చూపపుంచబడినది- “అుందుకు 

యెహో వా మోషనత్ోఆకాశమువెైపు నీ చెయయ చసపుము. ఐగుపుత దేశముమీద చీకటట చేతికి త్ెలియ్ునుంత చికకని 

చీకటట కముినన్ెను”. 

మీరు ఈ చీకటటని అనుభవిుంచగలరు. 

(నరకము లో భయ్ము) 

భయ్ము, చసలా శకితవుంతమైెనది, మిముిను పట ీ కుుంట ుంది. మీరు ఇుంతకుమునుపు ఎపుుడెైన్స భయ్ము 

కలిగతుంచ ేచిత్సర లు(వీడియో) చూసపఉుంటే, ఆ భయ్ము, మీ గొుంత లోనుుండి ఎగతర్తపడుత ుంది, మీరు ఆ 

భయ్ానిి తీసుకని, ఒక 1000 స్ారుె  చేసప చూసనత , ఆ భయ్ముత్ో మీరు అకకడ ఎలెపుుడూ ఉుండసలి. న్సకు 

భయ్ము గూర్తా కాసత  త్ెలుసు. న్సకు బాగా గురుత ుంది, న్ేను న్స య్వవనుంలో, న్ేను అపుటలె  బాగా వెతికేవాడిని. 

న్ేను య్వవనపరయ్ుం లో ఉనిపుుడు, కోకో ఫెో్ ర్తడసకి పని చేశ్ాను, మర్తయ్ు ఒక షార్క(చేప పనరు) ముంద పెదద  

గుుంపుగా న్సమీదకు వచిాుంది. మర్తయ్ు ఒక 9 అడుగుల పెదద  చేప(టటైగర్ షార్క), న్సదగగరకు వచిా న్స కాలికి 

త్ొడుకుకని బో రుడ ని సగుం వరకు లాకుకనిది. అది న్స కాలు దసవర్ా ననుి కిుందకి లాగతుంది. న్స కాలు ఆ 

పెదదచేప న్ోటటలో ఉనిద.ి న్ేను అపుుడు కెరైసతవుడిని కాదు. అపుటటక ిన్ేను రక్ిుంపబడలేదు కూడస. కానీ 

అపుుడు ఒకకస్ార్తగా అది ననుి వదిలేసపనది. న్సకు త్ెలుసు అపుుడు దేవుడు ఆ పెదదచేప యొకక న్ోరు 

త్ెర్తచసడు.  కానీ కొనిి క్ష్ణసలు, నీలో వచేా ఆ భయ్ము చెపులేనిది. మీరు ఎపుుడెైన్స దసని కోరలు 

చూస్ారుంటే, అకకడ ఉని భయ్ము ముుందు ఆ భయ్ము, అసాలు పనికిర్ాదు. ఆ భయ్ము చసలా 

భయ్ుంకరమైెనద.ి న్స పరకకన ఉని ఒక అబాబయ, న్సకు కొుంచెము దూరుంలోన్ే ఉన్సిడు, ఆ పెదదచేప, అతని 

కాలు లాకుకనిద.ి అపుుడు అుందరు కలిసప అతనిని పెైక ిలాగారు కానీ, అతడు అుంతటా గాయ్ాలత్ో, ఒక కాలు 

లేకుుండస , అరుసూత  బయ్టటకి వచసాడు. కాబటటీ  న్సకు భయ్ము అుంట ేఏుంటల అరధమయుంది. కానీ ఆ భయ్ము 

నరకములోని భయ్ముముుందు ఏమాతరము పనికిర్ాదు. అసాలు ఎుంతమాతరము కూడస పో్ లుాకోలేనిది. ఆ 

పెదదచేప ముటీడిుంచినపుడు వేసపన భయ్ము భూమిమీద అనిిుంటటకుంటే పెదదదెైన భయ్ము అని న్సకు 

అనిపపుంచినది. 
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కాబటటీ  ఇవియ్నిియ్ు కూడస కొనిి మనము నరకములో భర్తుంచవలసపనద.ి యెషయ్ 24:17 లో ఈ 

విధముగా చెపుబడుచునిది -" భూనివాసీ, నీమీదికి భయ్ము వచెాను గుుంటయ్ు ఉర్తయ్ు నీకు 
తటసపాుంచెను ". 

టటడ్ కొపెుల్, ఒకటటనిర సుంవతారుం  ముుందు  "న్ెైట్  లెైన్ " అన్ే  దసని  మీద  భాషపసూత , తను, మన దేశ్ాము 
లోని కొుంతముంద ిఖ్ెైదీలను కలిసప, అకకడ ఒక ర్ాతిర గడిప్ారు. అకకడ వారు ఎుంత పెదదగా అరుసుత న్సిరు అుంటే, 
ఆయ్న నమిలేకపో్ య్ారు, వాళ్ళళ, వాళ్ళ ఊపపర్తతిత త ల నుుండి గటటీగ అరుసుత న్సిరు. దసనివలన ఆయ్న 

అకకడ నిదరపో్ లేకపో్ య్ారు. వాళ్ళళ అకకడ ఆపకుుండస గటటీగా ఏడవడుం వలన, అయ్న అదిర్తప్ో య్ారని టీవీ 

లో చెప్ాురు. దీనిబటటీ , భూమి మీద ఉుండ ేకార్ాగారములో ఉుండే ఖ్ెైదీలు కూడస, నరకములో అరుసుత నిుంత 

గటటీగ అరుస్ాత రు. యోబు 18:14 లో మనిషప చేసన దుషీ చేషీల చేత, దేవునిచేత తిరసకర్తుంపబాడత్సరు.. 

“వార్త ఆశయి్మైెన వార్త గుడసరములోనుుండి పెర్తకివేయ్బడుదురువారు భీకరుడగు ర్ాజున్ొదదకు 
కొనిపో్ బడుదురు”. 

దెయ్యము ఖ్చితముగా భయ్ములకు ర్ార్ాజు. 

(నిర్ాినుషయ మైెన నరకము) 

న్ేను ఆ బుందిఖ్ాన్స బయ్ట ఉుండి, ఒక దికుకక ిచూస్ాను.  న్ేను ఆ వెైపు చూసుత ుండగా, పది మైెళ్ళ దూరుంలో 
అగతి జావలలు చూస్ాను. న్సకు త్ెలుసు అద ిపది మైెళ్ళ దూరమని. మర్తయ్ు ఒక అగతిగుుండము, 3 మైెళ్ళ 
దూరుంలో ఉుంది. దసని అగతి జావలలు, ఆకాశపు అుంచులిి త్సకుత నిట ె  ఉుండగా న్సకు కొుంతమేరకు 
నరకము లోని భాగము కనిపపుంచినది. 

అకకడ దటీమయన చీకటట ఎుంతటట వేలుగునయన్స తిన్ేసుత ుంది. కానీ ఆకశ్ాపు అుంచులను చూడడసనికి 
సర్తపడేుంత వెలుగు ఉుంద.ి అకకడ అుంత్స మటటీరుంగులోనూ, నిర్ాినుషయముగానూ ఉుంది. అనగా, ఒకక పచాని 

ఆకు, జీవానిి ఇచేా ఏవిధమయన  ఒక ర్ాయ, నలెని మేఘాలు మర్తయ్ు ధూళ్ల కూడస ఆకాశ్ాపు వెలుగులో 
లేదు. ఆ అగతిజావలలు చసలా ఎత త గా ఉనివి. అుందుక ేన్ేను వాటటని చూడగలిగాను. ఓ లేఖ్నము 
దివతీయోపదేశకాుండము 29:23 లో  ఇలా చెపుత ుంద:ి 

“వారు, యెహో వా తన కోప్ో దేరకముచేత నశుంపజేసపన సొ్ దొమ గొమొఱ్ాఱ  అదసి సెబో యళములవలె ఆ సమసత  
దేశమును గుంధకము చేతను ఉపుుచేతను చెడిపో్ య, వితతబడకయ్ు దసనిలో ఏదియ్ు బుటీకయ్ు దసనిలో ఏ 

కూరయ్ు మొలవకయ్ు ఉుండుట చూచి” 
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నరకములో అసాలు జీవము ఉుండదు. జీవములేని లోకములో ఉుండుట బహు విచితరముగా ఉుంట ుంద.ి 

ఇకకడ మనము,  చెటెను, సవచామైెన గాలిని ఆశ్ావదిసూత  ఆనుందిస్ాత ము. కాని అకకడ పూర్తతగా అనిి 

చచిాప్ో యనవ.ే 

(వేడి) 

అకకడ వేడి తీవరముగా ఉుంట ుంది. మీరు దీనిని కూడస దివతీయోపదేశకాుండము 32:24 లో వివర్తుంచవచుా. 

“వారు కరవుచేత క్ీణ ుంచుదురు ముంటచేతను కూిరమైెన హతయచేతను హర్తుంచి ప్ో వు దురు బురదలో ప్రా కు 
ప్ాముల విషమును మృగముల కోరలను వార్తమీదిక ిరపపుుంచెదను ”. 

య్ూద 1:7 లో “ఆ పరకారముగాన్ే సొ్ దొమ గొమొఱ్ాఱ లును వాటట చుట ీ పటెనుని పటీణ ములును వీర్తవలెన్ే 
వయభచసరము చేయ్ుచు, పరశరీ్ర్ాను స్ారులెైనుందున నిత్సయగతిదుండన అనుభవిుంచుచు దృషాీ ుంత ముగా 
ఉుంచబడనెు”. 

కీరతనలు 11:6 లో- “దుష ీ లమీద ఆయ్న ఉరులు కుర్తపపుంచును అగతిగుంధకములును వడగాలియ్ువార్తకి 
ప్ానీయ్భాగమగును”. 

ఇదీ నరకములో జరగేది. అకకడ చసలా వేడిగా ఉుంట ుంది. ఇవనీి మిమిలిి చుంపనయ్ాలి కాని మీరు చసవరు! 
మీరు ఇవనిిటటని భర్తసూత  ఉుండసలి. న్సకు అకకడనుుండి, ఆ అరుపుల నుుండి వెళ్లళపో్ య పరశ్ాుంతుంగా ఉుండసలి 

అనిపపుంచిుంద.ి ఎలా అుంట ేమీరు ర్ోజుంత్స ఎుంత్ో కషీపడి, మీ ఇుంటటక ివెళ్ళళలనుకునిపుుడు, మీరు పరశ్ాుంతతని 

కోరుకుుంటారు. కాని అకకడ, శ్ోధన, అరుపులు ఉుంటాయ మర్తయ్ు మీరు వాటటనుుండి ఎపుటటకీ కూడస 
తపపుుంచుకోలేరు. ఎపుటటక ికూడస. యెషయ్ా 57:21 లో ఈ విధముగా చెపుబడియ్ునిది -" దుష ీ లకు 
న్ెమిదియ్ుుండదని న్స దేవుడు సెలవిచుా చున్సిడు ". 

మీరు భర్తుంచవలసపన ఇుంకొక విషయ్ము ఏమిటుంటే, అకకడ మీరు దిగుంబరులయ ఉుందురు. సపగుగ చేట ! 
యెహేజేకలు 32:24 లో గొయయలో అవమానము గుర్తుంచి మాటాె డుత ుంది.” అకకడ ఏలామును దసని 

సమూహమును సమాధిచుట ీ  నునివి; అుందరును కతితప్ాలెై చచిార్త; వారు సజీవులలోకములో 
భయ్ుంకరులెైనవారు, వారు సునితిలేనివార్ెర ప్ాత్సళ్ములోనికి దిగతపో్ యర్త, గోతిలోనికి దిగతపో్ యనవార్తత్ో 
కూడ వారు అవమానము న్ొుందుదురు”. 

మర్తయ్ు యోబు 26:6 లో “ఆయ్న దృషపీకి ప్ాత్సళ్ము త్ెరువబడియ్ునిదిన్సశనకూపము బటీబయ్లుగా 
నునిద”ి. 
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దసని అరధము, దేవుడు నరకములోనికి చూడగలడు, మర్తయ్ు తను కనిపెటీగలడు కూడస. కాబటటీ  అకకడ 

దిగుంబరులయ ఉుండుట అన్ేది, మీరు గమనిుంచసలిాన ఇుంకొక విషయ్ము.  

(ఎుండుట) 

నరకములో అసాలు నీరు అన్ేదే ఉుండసది. అకకడ గాలిలో త్ేమ ఉుండదు మర్తయ్ు ఏవిధమయన నీరు కూడస 
ఉుండదు. అకకడ చసలా ఎుండిపో్ య ఉుంట ుంది. మీకు ఒకక చుకక నీరు కూడస లభుంచదు. ఒకక చుకక నీరు 
కోసుం మీరు తహతహలాడిప్ో త్సరు. లూకా సువారత 16: 23-24 చెపుత నివి- "అపుుడతడు ప్ాత్స ళ్ములో 
బాధపడుచు, కనుిలెతిత  దూరమునుుండి అబరా  హ్వమును అతని ర్ొముిన (ఆనుకొనియ్ుని) లాజరును 
చూచి, తుండిరవెైన అబరా హ్వమా, న్సయ్ుందు కనికర పడి, తన వేరలికొనను--నీళె్లోముుంచి న్స న్సలుకను 
చలాె రుాటకు లాజరును పుంపుము; న్ేను ఈ అగతిజావలలో య్ాతనపడు చున్సినని కేకలువేసప". 

అబరహ్వము,"కుమారుడస గురుత ుంచుకో" అని చెపపు, తన సహో దరుల గూర్తా చెపుస్ాగాడు. అతడు, తనను తన 

చేతి వేలి అుంచుత్ో ఒకక చుకక నీటటని తడిపప, తనకు ఒకక చుకక నీటటని ఇవవమని కోర్ాడు. ఆ ఒకక చుకక నీరు 
ఎుంత్ో పవితరమయ ఉుంట ుంది, కానీ అకకడ ఆ ఒకక చుకక నీరు కూడస దొరకదు. మీ న్ోరు ఎుంతలా ఎుండిప్ో య 

ఉుంట ుంద ిఅన్ేది మీరు అసాలు ఊహిుంచలేరు.  మీరు మరణపు లోయ్లలో, న్ోటటలో దూదిని పెట ీ కుని 

పర్తగెడుతూ, అకకడ ేఉుండి, ఇుంకా అలాన్ే ర్ోజులతరబడి పర్తగెడుత ుంటే, ఎుండిపో్ య, నీరు కోసుం తపపుంచిప్ో య, 

ఒకక చుకక నీరు కూడస లేకుుండస ఉుండడమన్ేదిఎలా ఉుంట ుందో  మీరు ఊహిుంచుకోుండి. 

లేఖ్న్సలు న్సకు కనుపర్తచినది ఇుంకొకటట ఏమిటుంటే, పరలోకమునకు, నరకమునకు చసలా దూరము ఉనిదని 

మనము ఎర్తగేయ్ుుంటటమి. ఇకకడ ఈ ధనవుంత డు, అబరహ్వమును దూరుం నుుండ ిచూస్ాడు. స్ామానయుంగా 
మాటాె డుకుుంటే, లజారసును, అబరహ్వమును అతడు ఎలా గురుత పటీగలడు?. మొటీమొదటటగా, అతడు, 
అబరహ్వమును అసాలు చూడన్ే లేదు మర్తయ్ు అుంత దూరమునుుండి వార్ెవర్ో త్ెలుసుకూవడసనికి ఆస్ాకరమే 

లేదు. కానీ మీరు నరకములో ఉనిపుుడు కొనిి విషయ్ములు మీకు సుషీముగా త్ెలుస్ాత య. మీకు 
అరధమయ ఉుంట ుంది, ఇుంతకుముుందు ఏమేమి, న్ేను మీకు చెపపునపుుడు, ఎుంత దూరుంలో ఉనివి, ఇుంకా 
ఎకకడివరకు ఉనివి అని. 

అపుుడు ఒక దెయ్యము ననుి వెనుకకు లాగత కార్ాగారుంలో పడేసప, దేనిగుర్తుంచి ఐత్ే, న్ేను మాటాె డడసనికి 
అసహియుంచుకుుంటాన్ో , మళె్ల అదేవిధముగా శ్ోధిుంచడుం మొదలుపెటటీుంది, న్ేను ఎుందుకు ఇషీపడను అుంటే, 
మళె్ల ఆ శ్ోధన అనుభవిుంచడుం న్సకు ఇషీములేదు. అది న్స కప్ాలమును గటటీగ న్ొకేకసుత ుంది. ఒక దెయ్యము 
ననుి లాగత న్స పుర్ెనిు పట ీ కుని, గటటీగ ఒతితపటటీ  పపుండేయ్డసనికి పరయ్తిిుంచినది. న్ేను గటటీగ అరుసూత , 
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కనికరము కోసుం ఎదురుచూసుత న్సిను. కానీ కొుంచెము కూడస దయ్ లేదు! ఆ సమయ్ములో న్స చెయయ, 
కాలు తీసుకుని, వాటటని నిర్ాద క్ష్ణయుంగా చీలేాయ్ాలని చూస్ాయ. న్సకు అపుుడు ," న్ేను దీనిి భర్తుంచలేను! 
దీనిి భర్తుంచలేను!" అని అనిపపుంచినది. 

(ఆ తరువాత లోయ్లో) 

ఒకకస్ార్తగా, ఏదో  ననుి పకకకు లాగత, ఆ బుందిఖ్ాన్సలో బయ్టకు తీసపనది. అది దేవుడే అని న్సకు త్ెలుసు 
కానీ, అపుుడు మాతరము దేవుడని త్ెలియ్లేదు. న్ేను అకకడ రక్ిుంపబడని వయకితగా ఉన్సిను కనుక, న్సకు ఈ 

విషయ్ాలు ఏమి త్ెలియ్వు. న్ేను దేవుని అసాలు ఎరుగను. న్ేను ఇుంతకుముుందు చూసపన అగతి పరకకగా 
న్ేను ఉుంచబడితిని. న్ేను ఆ గొయయ పరకకన నిలబడియ్ున్సిను. న్ేను ఒక పెదద  గుహ లాుంటట దసని కిుింద 

ఉుంటటని,దసనికి ఒక పెదద  గొటీుంలాుంటట దసర్తయ్ునిద.ి 

ఆ ముండేట వుంటట జావల పరకకన నిలబడి, ఆ జావల వెలుగులో న్ేను కొనిి దేహములను చూస్ాను, అవి ఆ 

ముంటలోె  కాలిపొ్ తూ బిగగరగా అరుసూత  దయ్చూపమని అడుగుచునివి! న్సకు త్ెలిసప న్ేను అకకడకి 

వెళ్ళళలనుకోలేదు. అపుటటక ేన్ేను అనుభవిుంచిన న్ొపపు ఎుంత్ో భయ్ుంకరమైెనది మర్తయ్ు ఇుంకా ఆ 

ముంటలలోని వేడి అన్ేది ఇుంకా దసరుణము. ఆ జనములు బయ్టక ిపుంపమని వేడుకోనుచున్సిరు. 

 

ఆ గుుండము చుట ీ త్స,ఆ పెదద  పెదద  జీవులు ఉనివి. మర్తయ్ు, ఎవరర్ెరన్స బయ్టక ివెళ్ళద మని పెైక ి

ప్రా కుత నిపుుడు, అవి వార్తని బయ్టక ివదలకుుండస పటటీ  కిుందకి లాగత మరల ఆ అగతిగుుండములో 
వేసుత న్సియ. "ఈ చోట  చసలా భయ్ుంకరముగా ఉనిది. చసలా అుంట ేచసలా భయ్ుంకరముగా ఉనిది” అని 

న్ేను అనుకుుంటటని. 

ఇవనీి కూడస ఒక ేసమయ్ములో జరుగుత నివి. మీరు దపపుక గొనియ్ుుంటారు, ఆకలి గొనియ్ుుంటారు, 
అలసపపో్ యయ్ుుంటారు. మీరు నిదిరుంచడసనికి నరకములో ఆస్ాకరమే ఉుండదు. మీకు ఇకకడ నిదర కావలసపనటేె  
నరకములో కూడస నిదరపో్ వాలని అనుకుుంటారు. పరకటన గుింధము 14:11 చెపుత ుంద ి- "వార్త బాధసుంబుంధమైెన 

పొ్ గ య్ుగయ్ుగములు లేచును; ఆ కూిరమృగమునకు గాని దసని పరతిమకు గాని 

నమస్ాకరముచేయ్ువారును, దసని పనరుగల ముదర ఎవడెైనను వేయుంచుకొనినయెడల వాడును ర్ాతిరుంబగళ్ళె  

న్ెమిదిలేనివార్ెర య్ుుందురు". 

మీకు నిదర అన్దేి దొరకదు. మీకు అసాలు నిదర అన్ేదే లేకపో్ త్ె ఎలా ఉుంట ుందో  ఊహుించుండి. 
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నీరు గురుుంచి జెకర్ాయ 9:11- "మర్తయ్ు నీవు చేసపన నిబుంధన రకతమునుబటటీ  త్సము పడిన నీరులేని 
గోతిలోనుుండి చెరపటీబడిన నీవార్తని న్ేను విడిపపుంచెదను". 

నరకములో నీరు అసాలు ఉుండదు. 

నరకము, సర్తగాగ  భూమి మధయలోయ్ునిదని న్సకు త్ెలుసు. అది భూమిక ి3700 మైెళ్ళ లోత లో ఈ నరకము 
ఉనిదని న్సకు త్ెలిసపుంది. భూమియొకక విశ్ాలత 8000 చదరపు కొలత ఉుంట ుంది అని మనకు త్ెలిసపుందే 
కదస. న్ేను 3700 మైెళ్ళ లోత లోయ్ుుంటటని. ఎఫెసీయ్ులు 4:9 లో, యేసు, భూమియొకక లోత్ెైన 

మారగములకు వెళ్ళళరని చెపుత ుంది. 

సుంఖ్ాయకాుండము 16:32 చెపుత ుంది, “భూమి తన న్ోరు త్ెరచి వార్తని వార్త కుట ుంబములను కోరహు సుంబుంధు 
లుందర్తని వార్త సమసత  సుంప్ాదయమును మిుంగతవేసెను.” 

అకకడ ఉనిద ినరకమన్ేది. తరువాత, నరకము, మరణము, అగతియొకక సరసుా లోనికి పదవేయ్బడ,ి 

చీకటటని ప్ారదోరలుత ుంది. కానీ అది దేవుని తీరుు దినము తరవాత మాతరమే. ఇపుటటకి మాతరము, నరకము 
భూమిలోన్ేయ్ునిద.ి 

(దెయ్యములు) 

న్ేను అగతిగుుండము పరకకనయ్ుుండి, ఈ దయ్యములు, ఆ గుుండము చుటూీ రయ్ుుండుట న్ేను చూచితిని. 

అవి, అనిి పరమాణసలోె ను, వివిధ ఆకరములలోనూ, అసహయమైెన జీవులుగాయ్ునివి. మీరు 
ఊహిుంచుకోవచుా. అవి మేలితిర్తగతయ్ునివి, కొనిి పెదదగా, కొనిి చినిగా ఉనివి. అవి చసలా పెదద  
స్ాలిపురుగులవలె, (5 అడుగుల ఎత త ), ఎలుకలవలె, సరుములవలె, పురుగులవలేయ్ునివి. వీటటగుర్తుంచి 

బెైబిల్ లో, కీటకము నినుి కపుునని, యెషయ్ 14:11 వరా య్బడియ్ునిద.ి అకకడ అనిి విధములెైన 

అసహయకరమైెన జీవులు అనిి చోటె ఉుండి, అవి గొలుసు మాదిర్తగా గోడకు  అత కుకని ఉుంటాయ. "ఇవనీి 

ఎుందుకిలా గోడకు అత కుకని ఉన్సియ?" అని న్సకు ఆశారయమువేసపనది. న్సకు అరధముకలేదు కానీ, దీని 

గుర్తుంచి లేఖ్నము య్ూద 1:6 లో ఇలా చెపుత ుంద ి-"మర్తయ్ు తమ పరధసనతవమును నిలుపుకొనక, తమ 

నివాససాలమును విడిచిన దేవదూతలను, మహ్వదినమున జరుగు తీరుువరకు కటటకచీకటటలో 
నితయప్ాశములత్ో ఆయ్న బుంధిుంచి భదరము చేసెను". 

అుందుకేన్ేమో, న్ేను చూచితిని, న్సకు త్ెలియ్దు కానీ అది అలా న్సకు కనిపపుంచినది. అకకడ అనీి కూడస ఒక ే

ఆశత్ో ననుి దేవషపుంచినవి! న్సకు అరదముకానివాటటలో అది ఇుంకొకటట. అవి అనీి కూడస దేవుని సృషపీ  కాదు. 
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కానీ మనుషయజాతి మీద వాటటక దేవషమునిద.ి కాబటటీ  అవి అలా గోడకు అత కొకనియ్ుుండుట న్సకు 
సుంత్ోషకరము.  

న్ేను ఆ ముంటలనుుండి, గొటీమువుంటట మారగము నుుండ ిబయ్టకు ర్ావడసనికి మొదలుపెడితిని. వెుంటన్ ే

అకకడ చీకటటమయ్ము అయనది, అయనపుటటక ీన్ేను ఆ దెయ్యములను గోడలకు అత కుకనియ్ుుండుట 

చూస్ాను. వాటటకి చసలా శకితయ్ునిది. వాటటని చూసప "ఎవరు వీటటత్ో ప్ో ర్ాడగలరు? ఎవవరూ కూడస వీటటత్ో 
పో్ ర్ాడలేరు." అని అనుకొుంటటని. కానీ ఆ భయ్ము అనిిటటకుంట ేమిుంచినది. న్ేను ఆ భయ్ముముుందు 
అసాలు నిలబడలేకయ్ుుంటటని. 

(ఆశ అన్ేద ిలేదు) 

నరకములో హీనమైెనది ఏుంటట అుంట ే, అనిిటటకుంట,ే ఆ శ్ోధనలకుంటే హీనమయనద ిఏమిటట అని నాకు 
అరధమైెనది ఏమిటట అుంటే, మొటీమొదట, భూమి మీద జీవనుం కొనస్ాగుత ుంది, అకకడ, భూమి మీద  ఉని 

చసలా ముంద ిజనములకు ఇకకడ, కిుింద ఒక లోకము ఉనిది అని కూడస త్ెలియ్న్ే లేదు. వార్తక,ి ఇకకడ ఒక 

నిజమైెన లోకముయ్ునిదనీ, కొనిివేలకోటె ముంద ిఇకకడ శ్ోధన అనుభవిసుత నిరనీ, ఒకే ఒకక అవకాశుం 

కోసుం బయ్టక ిర్ావడసనికి బరతిమిలాడుకొుంట న్సిరనీ చసలా ముందిక ిత్ెలియ్నే లేదు. అకకడివార్తకి బయ్టకు 
వెళ్ళడసనికి ఒకక అవకాశము కూడస లేక, వారు భూమి మీద ఉనిపుుడు యేసుని ఒకకస్ార్త కూడస 
అుంగీకర్తుంచనుందుకు, మొత త కుుంటూ, ఎలెపుటటకీ అకకడ ఉుండిపో్ య్ారు. 

నరకములో హీనమైెనది ఏుంటట అుంటే, అకకడనుుండ ిఎపుటటకీ కూడస బయ్టక ిర్ాలేకప్ో వడుం, ర్ావడసనికి 
కొుంచెము ఆశకూడస లేకపో్ వడుం. కాని న్సకు అరధమయుంది. న్సకు నితయతవము అరధమయుంది. మనకు ఇకకడ 

భూమి మీద అసాలు అరధుం కాదు. కాని అకకడ న్సకు చసలా బాగా బో ధపడినది. న్ేను ఎర్తగతయ్ుుంటటని. న్సకు 
కొుంచెము కూడస బయ్టక ిర్ావడసనికి ఆశ అనేని లేక, న్ేను అకకడ ేఉుండవేాడిన్ేమో. న్సకు న్స భారయ 
గురుత కువచిానది. అకకడ ఉుంటే న్ేను ఎపుటటకీ కూడస న్స భారయని చేరుకోలేను!. న్ేను ఆమెత్ో ఎపుుడూ 

చెపనువాడిని, న్ేను నీకు ఎట వుంటట కారణుంచేతనెైనా, భూకుంపము వలె కానీ, ఏ విధమ ైన భయ్ుంకరమ ైన 

దసనివలె కానీ నీకు దూరమయత్ే, "న్ేను ఖ్చితముగా నినుి వెతిక ిపట ీ కుని, నినుి చేరుత్సను" అని. కానీ 

ఇకకడ ఆమెను ఎపుటటక ిచేరుకోలేను. ఆమెను ఎపుటటకీ కూడస చూడలేన్ేమో. న్ేను ఎకకడ ఉన్సిన్ో కూడస 
ఆమెకు బహుశా త్ెలియ్కప్ో వచుా, మరల న్ేను ఆమెత్ో ఇుంకా ఎపుటటకీ మాటాె డలేకపో్ వచుా. ఆ ఆలోచన 

ననుి బాగా కలవరపెటటీనది. నరకములో ఉుండుట వలన, న్ేను ఆమెను ఎపుటటకీ 

కలవలేకపో్ వడుం,చూడలేకపో్ వడుం, మాటాె డలేకప్ో వడుం, న్ేను ఎకకడ ఉన్సిన్ో ఆమెకు 
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త్ెలియ్పరచకపో్ వడుం, మర్తయ్ు అకకడ నుుండ ిఅసాలు బయ్టక ిర్ాలేనని ఆశకూడస లేకపో్ వడుం! 

అరధుంచేసుకోుండి, మీరు అకకడనుుండి అసాలు బయ్టక ిర్ాలేరు, ఎపుటటక ికూడస!. భూమి మీద చూడుండి, 
ఎపుుడూ ఆశ ఉుంటుంద.ి ఆఖ్ర్తకి, బయ్టక ిత్ెలియ్కుుండస, బుందీలుగా హ ింస ింపబడుచుని వార్తకి కూడస 
బయ్టక ివెళ్ళడానికి లేక చివరకు చనిపో్ య ఐనా అకకడనుుండి బయ్టపడసలన్ే ఆశ ఉుంట ుంది.  

కానీ మనకు ఎపుుడూ కూడస ఆశలేని సుందరభము లేదు. యెషయా 38:18 లో ఈ విధముగా చెపుబడినది- 

“ప్ాత్సళ్మున నీకు సుత తి కలుగదు మృతి నీకు కృతజఞత్స సుత తి చెలెిుంపదు సమాధిలోనికి దిగువారు నీ 

సతయమును ఆశయిుంచరు ”. 

ఆశ ఉుండదు, యేసుకీసిుత యే సతయము,  ఆయ్న్ే నితయము. 

(యేసుకీసిుత  పరతయక్ష్మగుట) 

అపుటటక ిన్ేను ఆ గొటీము వుంటట మారగములో పెైక ి వెళ్ళత ుండగా,  న్ేను చసలా భయ్పడుతూ, కొుంచెమ ైనా 

ఆశలేక, ఆ దయె్యములకు భయపడుత ుండగా, ఒకకస్ార్తగా, న్సకు ఏసుకీసిుత  కనిపపుంచసరు! "దేవునికి సో్త తరుం!" 

యేసు కనిపపుంచసరు! ఆ చోటు ఒకక స్ార్తగా వెలుగుత్ో నిుండిపొ్ యనది. న్ేను కేవలము తనయొకక రూపము, 

మనిషప లాుంటట రూపు మాతరమే చూడగలిగాను. తన ముఖ్ము ఎింతో కాుంతివుంతముగా ఉుండుట వలన న్ేను ఆ 

ముఖ్మును చూడలేకపో్ య్ాను. న్ేను కేవలము ఆ కాుంతిని, రూపమును చూసప, మోకర్తసూత  కుపుకూలాను. 

తనను సుత తిుంచడము తపు ఏమీ చెయ్యలేకపో్ య్ాను. అది ఎింతో గొపుగా ఉనిద.ి ఒకక క్ష్ణుం కితిుం న్ేను 

తపపుపో్ య బయ్టకు ర్ాలేను అనిట ె  ఉన్సిను, కానీ ఒకకస్ార్తగా న్ేను ఆ చోట  నుుండి బయ్టపడసడ ను, 

ఎుందుకుంట ేన్సకు అపుటటక ిదేవుడు త్ెలుసు కాబటటీ . అకకడ ఉని వాళ్ళళ బయ్టకు ర్ాలేరు కానీ న్ేను 

ఎుందుకు ర్ాగలిగాను అుంట ేన్ేను యేసుని ఎర్తగతయ్ున్సిను కనుక. న్సకు త్ెలుసు మర్తయ్ు న్సకు 

అరధమయుంద ిఏమిటుంటే, ఒకక యేసు వలన తపు ఎవవరు కూడస అకకడనుుండ ిబయ్టకి ర్ాలేరు అని. 

అయ్న ఒకకరే్ మనలను ఆ చోటటకి వెళ్ళకుుండస కాప్ాడగాలిగేవాడు. 

పరకటన గుింధము 1:16 లో చెపుత ుంది - యోహ్వను, సవరగమునకు వెళ్లళనపుుడు, ఏసుకీసిుత  ని చూసప, అతని 

ముఖ్ము నుుండ ివచేా వెలుగు, సూరుయని నుుండ ివెలువడే వెలుగువలె ఉనిద ిఅని చెప్ాుడు. మర్తయ్ు తను, 
యేసుని చూసపనపుడు, ఒక చచ్చిన వాని వాలే తన ప్ాదసల చెుంత పడెను అని చెప్ాుడు. న్ేను కూడస 
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అదేవిధముగా చేసపతిని. న్సకు తనని అడగడసనికి వెయయ పరశిలు ఉిండ ిఉుంటాయ అని ఇపుడు మీరు 
అనుకోవచుా. కానీ, మీరు తనని చూసపనపుుడు, మీరు కేవలము దేవుని సుత తిుంచడము, తను మిమిలిి 

రక్ిుంచినుందుకు కృతఙ్ఞతలు చెపుడము తపు ఏమీ చెయ్యలేరు. 

న్ేను కాసత  న్ెమిదిుంచి, ఆలోచిుంచడుం మొదలుపెడుతూ, దేవునికి ఈ విధముగా చెప్ాద ము అని అనుకొన్ేలోపు, 
న్సకు త్ెలిసప, దేవుని న్ేను న్ోరుత్ెర్తచి గటటీగ అడగను కూడస లేదు, ఇలా అనుకున్సిను.. అయ్న న్సకు 
సమాధసనమిచసారు. న్ేను అడిగాను- "దేవా, ఎుందుకు ననుి ఈ చోటటకి పుంప్ావు? ఎుందుకు ననుి ఇకకడికి 

పుంప్ావు?" అయ్న చెప్ాుడు -" ఎుందుకుంటే పరజలు ఈ చోట  ఉనిద ిఅని నమిరు." అని చెప్ాురు- 
"కొుంతముంది నా బిడడలే ఇుంకా ఈ చోట  నిజముగా ఉనిది అని నమిరు". న్ేను ఆ మాటలు విని 

ఆశారయపో్ య్ాను. పరతి ఒకక కెరైసతవుడు ఈ చోట  ఉనిద ిఅని నమిితీర్ాలి అని అనుకొన్సిను. కానీ అుందరు 
ఇలాుంటట ముండ ేనరకము ఉనిదని నమికప్ో వచుా. న్ేను దేవుని అడిగాను- "ఎుందుకు ననుి 

ఎుంచుకున్సివు?" అని. కానీ ఆ పరశికు మాతరము సమాధసనము ఇవవలేదు. 

అకకడికి వెళ్ళడసనికి ననుి ఎుందుకు ఎుంచుకున్సిర్ో న్సకు కొుంచెుం కూడస బో ధపడలేదు. అకకడిక ివెళ్ళముంట ే

మాతరుం, న్ేను ఆఖ్ర్తవాడన్ెైయ్ుుంటాను. న్ేను న్స భారయ దెయ్యముల చితరము చూడడసనికి 
అసహియుంచుకుుంటాము. ఎట వుంటట చెడు ఆయనకు మాకు ఇషీము ఉుండదు. న్ేను వేసవిని కూడస ఇషీపడను, 
న్సకు తకుకవ వేడి మాతరమే నచుాత ుంది. అకకడ అింతా ర్ోతగా ఉుంద ి. ఏది కూడస సర్ెరన పదదతిలో ఉుండదు. 
కానీ అకకడ అుంత్స కూడస గజిబిజిగా, చిుందరవుందరగా, చసలా అసహయ మ ైనదిగా ఉనిది. న్ేను ఎపుుడూ 

కూడస ఏదెైనా కమిపదదలో ఉుండేదసనిని, అదుభతముగా ఉుండేదసనిని ఇషీపడత్సను. ఆయ్న న్స పరశికు 
సమాధసనము చెపులేదు కానీ , ఆయ్న ఇలా చెప్ాురు -"వెళె్ల అుందర్తకీ చెపుు, న్ేను ఈ చోట ను 
అసహియుంచుకుుంటాను అని, న్ేను సృషపీుంచిన ఏ ఒకక సృషపీ  కూడస ఇకకడికి వెళ్ళడుం న్సకు ఇషీము లేదు, ఏ 

ఒకకరు కూడస! న్ేను ఎపుుడూ కూడస మనిషప కోసుం దీనిని చెయ్యలేదు. ఈ చోట  దెయ్యములకు, వాటట 
దూతల కొరకు చేశ్ాను. నువువ వెళె్ల పరజలకు చెప్ాులి! న్ేను నీకు న్ోరు ఇచసాను, నువువ వెళె్ల చెపుు!" 

న్సలో న్ేను అనుకున్సిను, దేవా! వాళ్ళళ ననుి నమిరు!  వారు ననుి ఒక వేర్తవిాడను, లేక ఒక ప చ్చి కల 

కన్సిను అని అనుకుుంటారు. అుంటే, నీకు అనిపపుంచలేదస! అని అనుకుుంట ుంటే, దేవుడు న్సకు 
సమాధానమిసూూ  ఇలా అన్సిడు-" వార్తక ిఅరధమయేలా చెపుుట నీ పని కాదు!  అది పర్తశుదసధ తి యొకక పని. 

నువువ కేవలము వెళె్ల చెపుు!" అపుుడు న్ేను లోపల " అవును పరభువా!" అని అనుకున్సిను. నువువ 

మనిషప ఏమనుకుుంటాడో  అని అనుకోకూడదు. నువువ కేవలము వెళె్ల చెప్ాులి. అుంత్ే. మిగతలినది దేవుని 
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కారయము. ఆమెన్? అపుుడు న్ేను అన్సిను -"దేవా! ఎుందుకు ననుి వారు అుంతలా అసహియుంచుకున్సిరు?" 

ఎుందుకు ఈ జీవులు ననుి అసహియుంచుకున్సిరు?" . అపుుడు ఆయ్న అన్సిరు-"ఎుందుకుంటే నువువ నా 
రూపములో సృషపీుంపబడసడ వు. వాటటక ిన్ేనుంట ేఅసహయము". మీకు త్ెలుస్ా, దెయ్యము, దేవునికి వయతిర్ేకముగా 
ఏద ికూడస చెయ్యలేదు. దేవుని గాయ్పరచలేదు కానీ, దేవుని సృషపీని మాతరుం ఎింతెైనా గాయ్పరచగాలవు. 
అుందుకని దెయ్యము, మనుషయజాతిని అసహియుంచుకుుంట ుంది. వార్తని ఓడిుంచి, నరకమునకు తీసుకువెళ్ళత ుంది. 
మర్తయ్ు, దేవుని సృషపీని బాధపెటీడసనికి మానవుని మీదకు అన్ేక ర్ోగములను త్ెసుత ుంది. 

(దేవుని శ్ాుంతము) 

అపుుడు దేవుడు తన ఆలోచనలత్ో ననుి నిుంప్ాడు. తన హృదయ్ములో ఒక విషయ్ును ముటీడసనికి 
న్సకు అవకాశమును ఇచసారు. ఆయన ఎుంతగాన్ో మానవజాతిని పనరమిస్ాత రు.  నమిసఖ్యము కానిది. న్ేను ఆ 

పనరమను త్సళ్లేను. తట ీ కోలేనుంత పనరమ. మనుష యనిపెైన ఆయ్నకు ఉని పనరమ, ఈ శర్ీరుం తట ీ కోలేదు. మీకు 
త్ెలుస్ా మనము మన భారయ బిడడలను ఎుంతగా పనరమిస్ాత మో? ఎఫెసీయ్ులు 3:19 లో దీని గుర్తుంచి చెపపునట ె   - 

“అద ిదేవునిక ిమనమీద ఉని పనరమత్ో   ఎుంతమాతరము మనుం పో్ లాలేము. అయ్న పనరమ, మనము 
పనరమిుంచసగాలిగతన పనరమకుంటే, హదుద లులేని గొపు పనరమ. జాఞ నమునకు మిుంచిన కీసిుత  పనరమను త్ెలిసపకొనుటకును 
తగతన శకితగలవారు కావలెననియ్ు ప్రా ర్తాుంచుచున్సిను” ఆ జాఞ నము ఎుంత వేగముగా వెళ్ళత ుంది అుంటే, మీరు 
దసనిని గహిిుంపలేరు. ఆయ్న మానవజాతిని ఎుంతలా పనరమిస్ాత దని న్ేను నమిలేకపో్ య్ాను అుంటే, ఏ ఒకకరయన 

నరకమునకు వెళ్ళకుుండస ఉుండడసనికి, తను చనిపో్ వడసనికి వెనుకాడరు. మర్తయ్ు, తన సృషపీలో ఏ ఒకకర ైనా 
అకకడకి వెళ్ళడుం, ఆయ్నను చసలా బాధిసుత ుంది. అది ఆయ్నను చసలా గాయ్పరుసుత ుంది. మనలో ఏ ఒకకర ైనా 
అకకడకు వెళ్లత్ే అయ్న ఏడుస్ాత రు. అది చూసప న్సకు ఎింతో బాధవేసపనది.  

అయ్న హృదయ్ము న్సకు బాగా అరధమయుంద.ి అయ్న తన హృదయ్మును ముట ీ టకు న్సకు అవకాశము 
ఇచసారు. మానవజాతిలో ఏఒకకరు అయన అకకడికి వెళ్ళడుం ఆయ్నను బాధిసుత ుంది. మర్తయ్ు న్సకు 
అనిపపుంచిుంద ి-"న్ేను బయ్టకి వెళె్ల నా చివర్త శ్ావస వరకు యేసు పనరమ, ఆయన ముంచితనము గూర్తా 

స్ాక్ష్యము ఇవావలి " అని అనిపపుంచినది. అుంటే, మనకు శుభవరతమానము ఉనిద.ి అది శుభవారత.  మర్తయ్ు 
శుభవారత గుర్తుంచి పరపుంచసనికి త్ెలియ్దు. వార్తక ిదీని గుర్తుంచి చెప్ాులి! మీకు త్ెలుస్ా, మనము ఈ 

జాఞ నమును పుంచసలి. జనములకు, దీని గుర్తుంచి  జాఞ నము కొుంచెము కూడస లేదు. దేవుడు, ఆయన 

ముంచితనము గూర్తా అుందర్తకి త్ెలియ్పరచసలి అని కోరుకునుచున్సిరు. ఏ ఒకకరు కూడస నరకమునకు 
వెళ్ళకూడదు అని కోరుకుుంట న్సిరు. 
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ఆయ్న ఇుంకా ఏమి చెప్ాురుంటే- "వార్తక ిచెపుు, న్ేను చసలా తవరగా వసుత న్సిను" అని. ఆయ్న మరల 

చెప్ాురు- " చెపుు వార్తకి, న్ేను చసలా చసలా తవరగా వసుత న్సిను" అని. ఇపుుడు న్ేను అనుకుుంట న్సిను, 
న్ేను ఆయ్నను ఎుందుకు ఇలా అడగలేదస అని-" అుంటే దసని అరధమెనిత  దేవా? " తవరగా " అుంట ేనీకు, ఎుంత 

తవరగా? " అని. ఈ విధముగా మనము ఆలోచిస్ాత ము. కానీ న్ేను ఈ సుంగతిని దేవుని అడగలేదు. ఇవనిిటినీ 

మీరు అపుుడు అడగాలి అని అనుకోరు. మీకు కేవలము దేవుని సుత తిుంచసలి అని మాతరమే అనిపపసుత ుంది. 
దేవుడు మీ పరకకన ఉనిపుుడు మీలోనికి వచేా శ్ాుంతి వివర్తుంపలేనిది. న్ేను ఎన్ోి పర్తశుదసధ తి అభషనకముల 

కూడికలకు వెళ్ళళను కానీ, దేవుని పనరమ, పరశ్ాుంతత, ఆయ్న పరకకన ఉనిపుుడు ఉుండ ే పరశ్ాుంతతకు 
పో్ లికలేదు. 

అపుుడు న్ేను పెైక ిచూచి, గోడల మీద ఉని కూిరమయన ఈ దెయ్యములను చూచితిని. అవి న్సకు గోడమీద 

చీమల వాలే కనిపపుంచినవి! కేవలము ఒక చీమలవలె కనిపపుంచినవి! అవి అపుటటక ిపెదదవిగాన్ే ఉనివి కానీ, 

దేవుని శకిత చేత, మీ పరకకన ఆయ్న ఉుండుట చేత, ఆయ్న అదుభత శకిత చేత అవి కేవలము చీమలవలె 
కనిపపుంచినవి!. న్ేను వాటట నుుండి ర్ాలేకపో్ య్ాను. న్ేను అనుకున్సిను-"దేవా! అవి కేవలము చీమలు 
మాతరమే!". అపుుడు ఆయ్న నాత్ో-"నువువ కేవలము న్స న్సమమున వాటటని బుంధిుంచి, తర్తమికొటాీ లి" అని 

అన్సిరు. న్సకు అనిపపుంచినది- "ఓయళ, ఇదే శకిత, సుంఘమునకు ఇవవబడినది" అని. ఇవి చసలా కూిరమ ైనవిగా 
ఉనివి, యేసు లేకుుండస మనము, ఆ దెయ్యములత్ో పో్ ర్ాడలేము. అవి ఎింతో కూిరమయనవి. కానీ 

యేసుత్ో, అవి ఎుంతమాతరము కూడస సర్తపో్ వు. అపుటటకపుుడు న్సలో చసలా ధెైరయుం వచిాుంది. ఆ జీవులని 

చూసప న్సకు -" ఓయళ జుంత వులాె ర్ా, మీర్ా ననుి శ్ోధిుంచినది? ననుి ముకకలుగా 
చీలిావేయ్ాయలనుకునిది? రుండి! ఇపుుడు రుండ ిన్స మీదకు!" అని అనాలనిపపుంచినది. న్సకు ఉని ఆ 

కొుంచెము మాుంసముత్ో లేచసన్ేమో, ఎలా అుంటే " దేవా! రమిను వాటటని న్సముుందుకు!" అనిట ె . 

(నరకమును విడుచుట) 

అకకడనుుండ ిర్ాగా, వెుంటన్ ేభూమి మీదకు వచచిసాను. మేము పెైక ివెళ్ళళము ఎుందుకుంటే, అపుటటదసకా, ఆ 

గొటీము వుంటట గుహలోన్ే  ఉుంటటమి. తవర్తతముగా న్ేను అకకడ దసనిి ఏమీ కూడస చూడలేకపో్ య్ాను. అద ి

ఒక సుడిగుుండము వాలే ఉనిది. పెదద  సుడ ిగుుండము వాలే. మేము పెైక ివెళ్తత  ఉన్సిము. పెైక ివెళ్ళడసనికి 
ఇుంకా పెపైెైకి వెళ్ళళము. మేము దసని పెైక ివెళ్ళళక భూమి యొకక పెైతట ీ  చూచితిని, అది, అుంత్స ఎత త లో 
ఉనిద.ి భూమి యొకక వకిము అలా ఉనిద.ి  తిర్తగత భూమిని చూచుట న్సకు చసలా ఆనుందము వేసపనది! 
దేవుడు న్ేను తిర్తగత భూమిని చూడడసనికి న్సకు అవకాశము ఇచసారు! ఆయ్న ఆ గుహని ఎలా అుంట ేఅలా 
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ఉుండడసనిక ివదిలేయ్గలరు.  న్ేను చినిపుటట నుుండి, భూమి ఆకాశము నుుండ ిచూసతూ  ఎలా ఉుంట ుందో  
చూడసలని న్స మనసులో ఉనిదని ఆయ్నకు త్ెలుసు. బహుశ్ా న్ేను చినితనుం నుుండి స్ాీ ర్ టటరక్ చూసప 
న్సకు ఆ కోర్తక కలిగత ఉుంట ుంది. మీకు త్ెలుస్ా? ఆకాశము నుుండి భూమిని చూసనత  , అది ఎట వుంటట స్ాయ్ుం 

లేకుడస వేరలాడుతూ ఎుంత్ో అుందుంగా ఉుంట ుంది అనుకున్సిను. బెైబిల్ లో చెపపునట ె . యోబు 26:7 చెపుత ుంది-
"శూనయముండలముపెైని ఉతతరదికుకననుని ఆకాశవిశ్ాలమును ఆయ్న పరచెనుశూనయముపెైని భూమిని 

వేరలాడచేసెను". 

మీరు దీనిని చూస్ారుంటే, "ఏది అసలు దీనిని ఇలా పెైక ి పట ీ కుుంట ుంది? ఇది ఇుంత సర్తగాగ  ఎలా 
తిరగగాలుగుత ుంది?" అని మీరు అనుకుుంటారు. కేవలము దేవుని సవధీనములో ఉనిద ికనుకు ఈ భూమి 

ఇలా తిరుగుత ుంద.ి దేవిని శకిత ఏదెైత్ే న్సలో పరవహిుంచిుందో , తనకుని శకిత, అదుభతమ ైనది. ఆయ్నకు ఎుంత్ో 
శకిత ఉుంద.ి పరతి చిని ఒకకటట కూడస అయ్న ఆధీనములో ఉనిద.ి ఆయ్నకు త్ెలియ్కుుండస మీ తలపెై నుుండి 
ఒకక చిని వెుంట ర క కూడస కిిుంద పడదు. ఆయ్నకు త్ెలియ్కుుండస ఒకక పక్ి కూడస న్ేలర్ాలదు. ఈ 

ఆల్చనలనీి కూడస న్సలో పరవహిసుత న్సియ.దేవునికి చసలా శ్ాకిిి ఉనిద.ి ఆ శకిత లో న్ేను పూర్తతగా 
మునిగతపో్ య్ాను. యెషయ్ా 40:22 లోని ఒక లేఖ్నము , దేవుడు, భూమి ఒకక మధయలో కూరుాని 

ఉన్సిడు అని చెపుత ుంది. కనుక, ఇపుుడు న్ేను ఆ  భూమి మధయలో ఉననుి. న్సకు ఇుంకో ఆలోచన ఏమని 

వచిాుంది అుంట ే-"దేవా! కిసీిఫర్ కోలుంబస్ కుంట ేముుందే, ఈ భూమి గుుండరముగా ఉుంట ుంది అని, ఈ లేఖ్నము 
చూసప త్ెలుసుకోవచుి కదస?".  పరజలు ఇుంతకు మునుపు, భూమి చదరముగా ఉుండేది అని  అనుకున్సిరని 

మీకు త్ెలుస్ా?. 

ఏదెైన్స కానివవుండి, మేము కిిుందికి వసుత నిపుుడు, వేడిగా ఉని కేడెములలో నుుండ ిర్ావలసప ఉుంద.ి  భూమి కి 

ఉని వేడ ికేడెములలో నుుండి మేము వెళ్ళత న్సిమని న్సకు అరధమయుంది. న్సకు ఆ విషయ్ము త్ెలిసపుంది. 
న్ేను దేవునిత్ో ఉనిపుటటక,ీ ఆయ్నను పరకకన్ ేఉుంచుకొని కూడస న్సకు ఒక పపచిా ఆలోచన - "ఈ వేడి 
డసలెలోకుుండస మేము ఎలా వెళ్ళగలము?" అని అనిపపుంచిుంది. మీకు త్ెలుస్ా, గాలోె  ఎగతర్తనపుుడు ఏవిధుంగా 
అయత్ ేఒక నిర్తదషీ మ ైన కోణసనిి తీసుకుని వెళ్ళత ర్ో?. ఆ కోణింలో ఎట వుంటట ఇబబుంది లేకుుండస అలా 
వెళ్ళళము.దీనిలో ఎట వుంటట ఆశారయము లేదు!. దేవుడు తన కళ్ళళ తిరపుుకొని, " న్ేను చూసుకుంటాను" అని 

అనుకుని ఉుంటాడు న్స పపచిా ఆలోచన చూసప. కీరతనల గుింధము 47:9 చెపుత ుంద ి-" భూనివాసులు ధర్తుంచుకొను 
కేడెములు దేవునివి ఆయ్న మహో నిత డసయెను”. 
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ఆయ్నకు పరతి చినిది కూడస ఆయ్న ఆధీనములో ఉనిద.ి ఆయ్న ననుి వదిలి వెళ్ళటము న్సకు ఎుంత 

మాతరము ఇషీము లేదు. న్సకు ఆయ్న సనిిధిలోన్ే  ఉుండసలని ఉుంద.ి మేము కాలిఫో ర్తియ్ా కి వేగిరముగా 
వసుత న్సిము. చసలా అుంట ేచసలా వేగుంగా వచిా మా ఇుంటట పెైకి వ చచిసాము. న్ేను అకకడ నిలబడి మా ఇుంటట 
కపుులోకుుండస మా ఇుంటటని చూడగలిగాను. మర్తయ్ు న్ేను మా ఇుంటట నేల మీద పడి ఉుండుట చూస్ాను. న్ేను 
ఒకకస్ారే్ ఖ్ుంగుతిన్సిను. అకకడ న్స దేహము పడి ఉుండుట చూసప ,"అది న్ేను కాదు, న్ేను ఇకకడ ఉన్సిను, 
ఇది న్ేను!" అని అనుకున్సిను. మీకు త్ెలుస్ా, మీరు మిమిలిి, ఇదదరుగా ఎపుుడూ చూసుకుని ఉుండరు. 
ఇకకడ, న్ేను న్ేలపెైన న్ేను పడి ఉుండటుం చూసప- "అది నిజముగా న్ేను కాదు" అని అనుకున్సిను. మర్త 
ప్ౌలు ఒక లేఖ్నములో, 2 కొర్తుంథీయ్ులు 5:1 లో మన గుడసరమైెన ఈ నివాసము అని ఉనిద.ి అది న్సకు 
చసలా బలుంగా త్సకినది. న్ేను " అది కేవలము గుడసరము గుర్తుంచి చెపుత న్సిడు" అని అనుకున్సిను. " అది 
కేవలము నితయము కానిది, కొుంతకాలము వరకే, కానీ ఇది నిజమైెన న్ేను." అని అనుకున్సిను. న్సకు 
మర్ొకటట బలముగా తగతలినది ఏమిటుంటే, మనకు ఏ జీవితమునకెర చిుంతిసూత  ఉుంటామో, అది య్ాకోబు 14:4 

లో చెపపునట ె , జీవితము కేవలము ఆవిర్త వుంటటద,ి జీవితము చసలా చినిది. నీవు 100 సుంవతారములు 
జీవిసనత , అది కేవలము వయరధమే! అది ఆవిర్ెరప్ో త ుంది. " మనము దేవుని కొరకు జీవిుంచసలి" అని న్సకు 
అనిపపుంచిుంద.ిమనమికకడ ఏమి చేస్ాత మో, అది నితయతవములో లెకికుంబడుత ుంది. మనము స్ాక్ష్యము ఇవావలి. 

మనమెకకడ ఉన్సిమో, అకకడనుుండి లేచి, జరుగుత నన నషాీ నిి పూడసాలి. మన చుటటూ  అలుె కుని చిని 

చిని విషయ్ాలకు మనము చిుంతిుంచడుం మాన్ెయ్ాయలి. మనము ఉని చోట  నుుండ ి లేచి వెళె్ల 

శుభవరతమానము చెప్ాులి, పుంచసలి. ఎుందుకుంటే ఇది చసలా అవసరమైెనది, వేగవుంతముగా చెయ్యవలసపనద.ి 

 కానీ న్ేను అకకడ న్స దేహము పడి ఉుండుట చూసప, కారులో నుుండ ిబయ్టకు వచిా మరల దసనిలోనికి త్ొుంగత 
చూసుత నిట ె  అనిపపుంచినది. అద ినువువ కాదు. అది నీ కారు. అది కేవలము అనిి చోటెకు తిరుగుత ుంది. అద ి

న్సకు అలాన్ే కనిపపుంచిుంది. అది ననుి పరపుంచములోని అనిి చోటెకు తీసుకువెళ్ళత ుంది కానీ, నిజమ ైన న్ేను 
మాతరము ఇదే. మర్తయ్ు,"దేవా! వెళ్ళకు! వెళ్ళకు!" ని అనుకున్సిను. ఇుంకొుంచెుం సనపు నీత్ో ఉుండసలని ఉుంద ి

అని అనుకున్సిను. కానీ ఆయ్న వెళ్లళపో్ య్ారు. న్ేను మరలా న్స దేహమునకు వచచిస్ాను. ఏదో  ననుి 

లగతనటుు  అనిపపుంచిుంద.ి ఎలా అుంటే, న్స ముకుకలోనికో, న్ోటటలోనికో ఒకకస్ార్త వెళ్లళనట ె  అనిపపుంచినది. 

ఎపుుడెైత్ ేఆయ్న ననుి వదిలి వెళ్ళళర్ో, అపుుడు న్స మెదడులోకి, భయ్ము, శ్ోధన మర్తయ్ు అకకడ 

జర్తగతన హిుంస గురుత కు వచిానవి!. ఎుందుకుంటే బెైబిల్ లో 1 యోహ్వను 4:18 లో ఈ విధముగా వరా య్బడి 
ఉుంట ుంద-ి"  పర్తపూరణ పనరమ భయ్మును వెళె్గొట ీ ను”. న్ేను అపుటటవరకు సుంపూరిమయ్ి పనరమ పరకకన 

ఉన్సిను. ఆయ్న ననుి ఎపుుడెైత్ే వదిలి వెళ్ళళర్ో, అపుుడు న్స మెదడులోకి భయ్ము, నరకమును గూర్తా 
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శ్ోధనలు గురుత కువచిానవి. న్ేను దసనిని తట ీ కోలేకప్ో త న్సిను!. న్ేను వాటటని తట ీ కోలేకప్ో త న్సిను! 
గటటీగా అరుసుత న్సిను.న్ేను ఎింతో వేదనత్ో ఉన్సిను. న్ేను దసనిత్ో ఉుండలేకపో్ త న్సిను. ఈ శర్ీరము 
అట వుంటట భయ్మును తట ీ కోలేదని న్సకు త్ెలుసు. అట వుంటట వతితడిని ఈ దేహము ఏమాతరము 
తట ీ కోలేదు. మీ దేహమునకు ఎుంతమాతరము శకిత లేదు. అుందుక ేన్ేను “దీనిని న్స మెదడులోనుుండ ి

తీసపవెయ్యమని” ప్రా ర్తధుంచమన్సిను, ఆలాగున ప్రా ర్తధుంచగలిగాను. 

స్ాధసరణముగా అయ్త్ే, మీరు ఆ వతితడిని మీ నుుండ ితీసపవెయ్యడసనికి ఎవర్ో ఒకరు వదదకు వెళె్ల ఆ భయ్ము 
నుుండ ిబయ్టపడడసనికి చికిత్స చేయించుకోవలిావసుత ుంది. కానీ దేవుడు వెుంటనే ననుి ఆ వతితడిని నుుండ ి

బయటపడవేసపన్సడు. ఆయ్న కేవలము ఆ జాఞ పకాలను న్సలో ఉుంచి, ఆ వతితడిని, భయ్మును న్స నుుండి 
తీసపవేసపన్సరు. అద ిచసలా గొపు విషయ్ము! 

ఏదిఏమ ైనా, ఈ విషయ్ుం జర్తగతన తరువాత ఎన్ోి జర్తగతనవి. వాటనిిటటని గూర్తా, దేవుడు న్సకు ఏమి 

జరుగుత ుందో  చెప్ాుడో , మాటాె డుకోవడసనికి మనకు సమయ్ుం ఉుంట ుంది అని అనుకుుంట న్సిను. 

ఇుంకా ఇకకడ దేవుని ఎరుగక ఉుంట,ే మిమిలిి మీరు ఒక పరశి అడగాలిాుందే. " న్ేను వీరు చెపను 

విషయ్ాలనిిటటనీ నమాిలా?, వీళ్ళళ చెపనుది నిజమా, ననుి, వీళ్ళుందర్తనీ నమాిలా?" అని మిమిలిి మీరు 
పరశిుంచుకోవాలి. అనిిుంటటకుంటే ముఖ్యుంగా నరకము గుర్తుంచి దేవుని వాకయము ఏమి చెపుత ుంది. మీరు మళ్లు 
అవకాశమును తీసుకుని " లేదు, న్ేను నమిను! ఇది నిజమని న్ేను నమిను!" అని 

చెపుదలుచుకున్సిర్ా?. అయ్త్ే మీరు దేవుని వాకయముంతటటని విసపర్ేసప, మేము చెపనుది అుంత్స కూడస 
వినకుుండస తీసపప్ార య్ాయలి. మీ యొకక పూర్తత నితయతవములో ఈ అవకాశము తీస్ో కదలచుకున్సిర్ా? అది 
న్సకు మాతరుం చసలా వెర్తతినముగా అనిపపసుత ుంది. మిమిలిి దెయ్యము ఓడిుంచలేా చేసో్ కవదుద . అకకడ, చివరన 

ఉని ఆ పెదద  జీవి మిమిలిి చూసప నవువత నిది.(చితరుం లో చూపపుంపబడినది). మీరు నరకమునకు వెళ్తత  అది 
ఆ విధముగా నవువత ుంది. అది అపుుడు నవువత ుంది, ఎుందుకుంటే, నీకు దేవుని సీవకర్తుంచే అవకాశము 
ఇవవబడిన్స కూడస నువువ దసనిి వదులుకునిుందుకు. కానీ మీరు అకకడ ఒకకస్ార్త ఉింటే, వెనుతిర్తగత 
చూడరు. ఖ్చిాతముగా వెనుతిరగాలేరు. అకకడ మీరు మిమిలిి ఎపుటటక ికుడస కోలోుయనటేె . 

నీకు నువువ చెపుుకోవచుా-"న్ేను ముంచివాడిని, చసలా ముంచివాడిని, న్ేను ఆ చోటటకి వెళ్ళళను". మీరు 
బహుశ్ా, చసలా ముంద ికుంట ేముంచివారు అవొచుా. కానీ మిమిలిి మీరు ఆ విధుంగా పో్ లుాకోకూడదు. మనుం 

దేవుని పరమాణసలత్ో పో్ లుాకోవాలి. ఆయ్న పరమాణసలు మన పరమాణసలకుంటే ఎుంత్ో ఉనితమయనవి. 

దేవుని వాకయము, నువువ ఒకకస్ార్త అబదధము చెపపున్స, నీ జీవితములో కేవలము ఒకకస్ార్త అబదధము నినుి 
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జీవిత్సుంతము అబదధములాదువానిగా చూసుత ుంద.ి నీ జీవితములో ఏ ఒకకస్ార్ెరన్స దొుంగతలిసనత , కాగతతపు కిెప్ 

అయన్స, నీ య్జమానుని కొదిద  నిమిషములెైన్స, ఏదయన్స, ఒకేఒకకస్ార్త చేసపన్స ,అది నినుి ఎపుటటక ీ

దొుంగగా  చేసుత ుంది. ఏ కారణము లేకుుండస మీరు కోపగతుంచుకున్సి, మీకు వయతిర్ేకముగా ఎవర నై్స ఏమైెన్స చేసనత  
వార్తని క్ష్మిుంచకపో్ యన్స, పర సీత  ీని మోహిుంచిన్స, ఇపుుడు చెపపున అనిిటటలో, మీరు ఒకకస్ార్త చేసపన్స కూడస 
అవి మిమిలిి ప్ాపులుగా చేసుత ుంది, మిమిలిి పరలోకమునకు పుంపదు. మీరు సర్తగా చూసనత  వీటనినటిలో 
మనము సర్తగా లేము, మనుంతట మనము ఇవనీి చేసప అకకడకు వెళ్ళలేము. తీత కు 5:3 లో -" మనము 
నీతిని అనుసర్తుంచి చేసపన కిియ్లమూలముగా కాక, తన కనికరముచొపుునన్ే పునరీనిసుంబుంధమైెన 

స్ాినము దసవర్ాను, పర్తశుదసధ తి మనకు నూతన సవభావము కలుగజేయ్ుట దసవర్ాను మనలను 
రక్ిుంచెను”. 

ఆమెన్. కాబటటీ  అది పూర్తతగా నీవు ఎవర్తత్ో పో్ లుాకుింటావనే దసనిమీద ఆధసరపడియ్ుుంట ుంది. ఎలా అుంట,ే 

కొుండమీద ఒక గొర్ెలి ముందను చూచెను, ఆ కొుండమీద ఆ గొర్ెలిు, త్ెలెగా, అుందుంగా ఉుండుట చూచిన సీత ,ీ ఆమె 

ఆ ముందను చూచి - " ఆ గొర్ెలి ముంద వెైపు చూడు. అవి ఎుంత త్ెలెగా, అుందుంగా ఉనివో" అని అనిది. కానీ 

ఆమె పడుకోవడసనిక ివెళ్లళనపుుడు, ఒకక ర్ాతిరలో  ముంచుపడిుంది. ఆమె ఆ ర్ాతిర గడిచసక, త్ెలెవార్తనుంక లేచి 

చూసనసర్తక,ి అవి ఆ ముంచు వలన, వాటటకి కాుంతి తగతగ పో్ య, న్ెరసపన రుంగుత్ో, మునుపు ఉని ముంచువుంటట 
త్ెలుపు పో్ యనది.కాబటటీ  మనము దేవునిత్ో పో్ లుాకోవలసపన అవసరమునిద.ి ఆయ్న పరమాణములు 
మనకుంట ేఎింతో గొపువిగా ఉనివి. కనుక మనకు రక్ష్కుడు కావాలి. మనుంతట మనము అకకడికి వెళ్ళలేము. 
దేవుడు ఆ బహుమానమును మనకు ఉచితముగా ఇసుత న్సిడు. ఆయ్న యోహ్వను సువారత  14:6 లో ఇలా 
చెపుత న్సిరు-" యేసు న్ేన్ే మారగమును, సతయమును, జీవమును; న్స దసవర్ాన్ే తపు యెవడును 
తుండిరయొదదకు ర్ాడు”. మనలను ఈ చోట  నుుండ ిబయ్టకు ర్ావాలుంట ేఆయ్న ఒకకర్ ేమారగము. 

కనుక దేవుని ఎరుగని వాళ్ళళ ఇకకడ ఎవర నై్స ఉుంటే, నిజముగా ఎవర్ెరన దేవుని ఎరుగక, ఆయ్నను మీ 

జీవితములోనికి రక్ష్కునిగా రమిని అడగక ఇపుటటవరకు ఉనివాళ్ళె  ఉుంటే, అలా న్ోరు త్ెర్తచి యేసును మీ 

జీవితములోనికి రమిని అడిగే సుందరభమునకు ర్ాకపో్ త్ే? ఎవర నై్స ఉుంటే, ఇపుుడ ేలేచి నిలుాుంటార్ా? ఇకకడ 

ఉనివార్తలో ఎవర్తన్స యేసు కోసుం నిలుాుంటార్ా? ఆ దెయ్యమును, ఆ విుంత జీవిని, మిముిను చూసప 
నవవనివవకుండి. మీకు అవకాసము ఉనిపుుడు లేచి నిలోాుండి. ఎుందుకుంటే, మీకు ఎుంత సమయ్ము 
ఉనిదో  మనకు. మీరు ఎపుుడూ చనిపొ్ త్సర్ో మీకు త్ెలీకపో్ వచుా. అలా జర్తగతత్ ేమీరు నరకములో 
పడిపో్ వచుా. 
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ననుి చెపునివవుండి, అకకడ కేవలము ఒక వేడి మాతరమె భర్తుంచలేనిది. నూయయ్ార్క టవర్ా నుుండ ికిుిందకు 
దూకిన వాళ్ళను చూస్ాము. వాళ్ళళ చేత లు పట ీ కుని దూకారు. అది ఎుంత భయ్ుంకరుంగా ఉుండ ిఉుంట ుంది. 
మీకు త్ెలుస్ా, అుంత్స పెైక ిఎకిక మీరు ఎపుుడెైన కిిుందిక ిచూసప, అకకడ నుుండ ిదూకాలి అనుకుుంటే, అది 
అసాలు ఆలోచిుంపసఖ్యముకానిది. కానీ వారు ఆ వేడిని తట ీ కోవాలి. మర్తయ్ు అది ఒకక 5 క్ష్ణములు 
మాతరమే కావచుా, అది వార్తని 2000 డిగీలి వేడిత్ో వార్తని కాలిా బూడిద చేసుత ుంది. భూమి యొకక 

మధయభాగమున 12000 డిగీిల ఉషోణ గతి ఉుంట ుంద ిఅని శ్ాసత వీేతతలు చెపుత న్సిరు. కాబటటీ  మీరు నితయతవుం కోసుం 

వాటటని సహిుంచసలి. మీరు ఇుంకా దసనికుుండస వెళ్ళళలి అనుకుుంటే, అది ఖ్చితముగా మూరఖతవమే అవుత ుంది. 
ఇదే సర్ెరన సమయ్ము... 

(పరకటటుంచువాడు మాటలడుతూ) 

బెైబిల్ నిజముగా చసలా సరళ్ముగా ఉుంట ుంది, మనముందరమూ ప్ాపులము, కానీ ఎవర్ెరత్ే దేవుని 

అుంగీకర్తసాూ మో, వారు రక్ిుంపబడత్సరు. యేసు- మీరు ననుి బహిరుంగముగా, అుందర్తముుందు అుంగీకర్తసనత , 
న్ేను వార్తని అుంగీకర్తస్ాత ను అని అుంట న్సిరు. మీ పనరు పరలోకముందుని తుండిరకి మర్తయ్ు పర్తశుదద  దూతల 

ఎదుట చెపపు అుంగీకర్తుంచుండ.ి మీరు మనుష యల ముుందు ననుి త్ృణీకర్తసనత , నీను మిముిలను 
పరలోకముందుని న్స తుండిర ఎదుట త్ృణీకర్తస్ాత ను.  న్ేను మిమిలిి ఒకటట చెయ్యమని కోరుచున్సిను. మీరు 
ఇపుటటవరకు, మనుష యలముుందు కానీ, బహిరుంగముగా కానీ, యేసు కీసిుత  వార్తని నీ రక్ష్కునిగా 
అుంగీకర్తుంచకపో్ త్ే, కేవలము నీ సొ్ ుంత దేవునిగా అుంగీకర్తుంచియ్ుుంటే,  పరలోకము నీ నితయతవము గృహము 
అవున్ో కాదో  నీకు త్ెలియ్కపో్ త్ే, గురుత త్ెచుికోుండి, ఏసుపరభువు సపలువ మీద దిగుంబరులయయ్ుుంటటర్త, 
సుంతవీధులలో నీకోసుం సపలువపెైన వేరలదతీయ్బడ ిఆయ్న నీ అవమానమును మోశ్ారు. 

మీరు ఈ ప్రా రధనను, మీ హృదయ్లోత లోె  నుుండ ిప్రా ర్తధసనత , దేవుడు మీ ఆతిలను రక్ిస్ాత డు. మర్తయ్ు ఆయ్న 

మర్ ీఅుంత దూరుంగా కాకుుండస తవరగానీ మీకు ఒక అవకాశము ఇస్ాత రు. మాత్ో కలిసప ప్రా రధన చెయ్యుండ.ి 

ముఖ్యముగా ఈ సమావేశములో ఉనివారు మీరు త్ెలుసుకోవాలి " దేవా! న్ేను నినుి నముిచున్సిను. 
నీవే న్స సృషపీ  కరతవు.న్ేను ప్ాపపని. న్ేను ఎన్ోి స్ారుె  త్ెలియ్క మర్తయ్ు త్ెలిసప ప్ాపములను  చేశ్ాను. న్ేను 
తపపుపో్ య్ాను. న్ేను గుర్త తప్ాును.న్ేను ప్ాపములో కూరుకుపో్ య్ాను. యేసు, న్ేను నినుి 

నముిచున్సిను. నువువ పరముందుని తుండిర యొకక కుమారుడవు. నువువ లోకము యొకక ప్ాపమూ, న్స 
ప్ాపము  త డిచివేసన దేవుని గొర్ెపిపలెవు. నీవు సపలువలో మరణ ుంచితివి అని న్ేను నముిచున్సిను. నీ 

పర్తశుదద  రకతము, ప్ాపమూ చేసపన న్స ఆతి కోసుం కార్తాతివి. నీవు పూడిబడిన తరువాత మూడవ ర్ోజు తిర్తగత 
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లేచసవు. నువువ ఎలెపుటటకి కూడస జీవిుంచి య్ున్సివు. నినుి న్స దేవునిగా పపలుసుత న్సిను. న్స రక్ష్కునిగా 
పపలుసుత న్సిను. న్స జీవితము నీకు ఇసుత న్సిను. న్ేను నినుి పనరమిుంచి, న్స జీవితకాలముంతయ్ు పూజిస్ాత ను. 
న్ేను నీకు చెుందుత్సను. ముంచి, చెడు,ప్ాపము, న్స కల, అనిి కూడస నీకు ఇసుత న్సిను. నీ చితతము న్సలో 
జర్తగతుంచుము. న్స ముంచి చేతల వలన కాదు కానీ, న్స నమికము చేత, నీమీద న్సకుని నమికముచేత న్ేను 
రక్ిముబడితినని న్ేను నముిచున్సిను. దేవుని న్సమములో ప్రా ర్తధసుత న్సిను. ఆమెన్." 

<<<<< పెదదగా, చసలా సనపు కరత్సళ్ ధవనులు>>>>> 

ఆ సుుందన అపుుడు సర్తయ్యనదిగాయ్ునిది.  బెైబిల్ చెపుత ుంది, ప్ాపులు పస్ాాాత్సత పపడుట కుంట,ే మర్త 
పరలోకములో ఏదీ కూడస ఆనుందసనిివవదు. ఇది కేవలము పరలోకము ఇకకడ ఈ ర్ోజు జర్తగతన దసనికి 
స్ాక్ష్యము ఇసుత ని చిని ఉదసహరణ మాతరమే.  దీనికి స్ాక్ష్యముగా ఉనివార్తకి, న్ేను చివర్తస్ార్తగా 
మర్తయొకస్ార్త ఇకకడుని అుందర్తనీ అడిగతనట ె  చెపూత , న్ేను ఇకకడిత్ో ముగతుంచసలనుకుుంట న్సిను.  బరదర్. 

బిల్, తన అనుభవానిి మనకు చెపపునుందుకు మనమెుంత్ో అదృషీవుంత లము. న్ేను మిముిలను 
హెచార్తసూత  సవాలు విసపర్ేసూత  అడుగుత న్సిను- మీకు నిజముగా పర్తశుదాతాత్మ మీలో జీవిుంచి ఉుండి, న్ేను 
చెపుు దసనికి సపదధముగా లేకుుండస ఉుంటే, దీనిని అుంగీకర్తుంచవదుద . న్ేను దేనిని కుడస తిరసకర్తుంచడసనికి 
పరయ్తిిుంచడుంలేదు. మీరు నిజముగా సపదధముగా లేకప్ో త్ే దీనికి అుంగీకర్తుంచవదుద . దీనికి 2 భాగములు 
ఉనివి. 1. మనుష యని ముఖ్ము చూసప ఎపుుడూ భయ్పడను. మనలను అణ చివేసనది ఏమిటుంటే, నీవు 
నిజముగా నరకము, నిజముగా పరలోకము ఉనిద ిఅన్ే సుంగతి నీకు త్ెలుసు అని ఇపపటివరకు 
అనుకోవడము. న్ేను ఇుంక ఎపుటటకీ కూడస మనుష యని ముఖ్ము చూసప భయ్పడను.2. న్సకు త్ెలిసపన 

వారుందర్తత్ో న్ేను మాటాె డత్సను, న్సకు మిగతలిన జీవితముంత్స కూడస యేసును గూర్తా, నరకము, సవరగము 
గూర్తా  మాటాె డత్సను. అద ిగొపు ఒడుంబడిక. న్ేను ఎర్తగతన పరతి ఒకకరూ, దేవుని కోసుం పరజలవదదకు 
వెళ్లళనపుుడు ఈ ర్ెుండు ఒడుంబడికలు చేసుకున్సిరు. దేనికోసుం మనము ఇతరులత్ో దేవుని 

మహిమకరమయన శుభవారత పుంచుకోనపుుడు, వార్త ఆతిలను నరకము నుుండ ిరక్ిుంపనపుడు, ఇుంకొకర్తత్ో  
సుంబుంధుం పెుంచుకోవాలి?. ఒకర్తని మీరు ఎర్తగత, వార్తత్ో మాటాె డుతూ,మిమిలిి మీరు ఆనుందపరచుకుుంటూ 

వార్త స్ాుంగతయము మీరు ఆనుందిసూత , వార్తత్ో యేసు లేకప్ో త్ే మీరు నరకమునకు వెళ్ళత రు అని చెపుకప్ో వడుం 

మీ ఆతికు మీరు దోరహుం చేసుకునిటేె . ఈర్ోజు చూసపనదసనికి స్ాక్ష్యము ఇవవడసనికి, ఈ సతయమును 
చెపుడసనికి పరతి ఒకక మానవ సుంబుంధము ఒక దసవరము కావలి. ఇది న్సయయ్మైెనద.ి మీరు దీనిని 

చెయ్యడసనికి సపధముగా లేకుుంటే, న్సకు అరధమవుత ుంద.ి కాని, మీరు ఈ ర్ెుండు ఒడుంబడికలను చెయ్యడసనికి 
సపధుంగా ఉన్సిరు అుంటే, మీరు ఒపుుకుుంటే, న్సత్ో కలిసప ఇలా చెపుుండి- " దేవా! న్ేను నినుి 
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నముిచున్సిను. నీ కుమారుడెైన యేసు నుందు,పర్తశుదాతాత్మయ్ుందు న్ేను నముిచున్సిను. న్ేను ఈ 

గుంటలో జర్తగతన ఈ పో్ టటకి న్ేను అుంగీకర్తసుత న్సిను. ఇది న్స ఒడుంబడిక  అని న్సకు న్ేనుగా 
చెపుుకుుంట న్సిను. న్ేను ఇుంకా ఎపుటటక ికూడస మనుష యని ముఖ్మునకు భయ్పడను, మనుష యల 

అభప్రా య్మును లెకికుంచను. న్స కీర్తత న్సకు ముఖ్యము కాదు. మానవుని భయ్మును న్ేను ఇక నుుండ ి

అసహియుంచుకుుంటాను. న్సకు మిగతలిన జీవితముంత్స కూడస యేసు న్సకు త్ెలుసు అని అుందర్తకి యేసును 
గూర్తా, పరలోకమును గూర్తా మర్తయ్ు నరకమన్ ేచోటటని గూర్తా  చెప్ాత ను. నీను గీతను దసట త న్సిను. 
న్ేను ఇక నుుండ ివయరధమయన దసని గుర్తుంచి ఆలోచిుంచను, ఏమీ పటీని మనిషపలా, ఎట వుంటట చిుంతలేని 

వాడిలా  ఉుండను. న్ేను నీ వాకయమును తీసుకుుంట న్సిను. న్ేను ఇుంకా అసాలు భయ్పడను. ఇపుటటనుుంద ి

మాటాె డుత్సను. మహో నితమైెన దేవుని య్ుందు న్ేను ఒపుుకుుంట న్సిను." దేవా!  పరజలు త్సము జీవిుంచు 
కాలములో సర్తగాగ  నీ కోసుం పనిచేయ్ువార్తని, నీ కారయములు జర్తగతుంచు వార్తని , ఎవర్తకెరత్,ే నితయతవము 
కొుంచెము దూరములో ఉనిదనీ, దేవుని యొకక మహమిాకరమైెన పరలోకము, భయ్ుంకరమైెన నరకము 
అరదమయ, వార్తయొకక ప్రా ధసనయతలు మారుికున్ేవార్తని,  నీ యొకక సెైనయమును, ఈ 

నగరమునుందు,దేశమునుందు, పరపుంచమునుందు లేవన్ెతత ుండి తుండిర!. ఇపుుడు మేము నీ కృపకోసుం 

వేడుకుుంట న్సిము. వారు బహు స్ాహసవుంతమైెన ఒపపిందానిన అుంగీకర్తుంచసరు దేవా!. మీ కృప లేకుుండస 
ఎదీ కూడస చెయ్యలేము తుండిర. దేవుని వాకయము ఏమి చెపుత ుందో , అది చెయ్యడసనికి కేవలము నీ కృప 

సర్తపో్ త ుంది అని మేము త్లించున్సిము తుండిర!. కృప,కృప, ఇకకడ ఉనివార్త మీద దేవుని న్సమమున కృప 

కలుగునుగాక. 

 

పూర్తత స్ాక్ష్యమునకెర, "నరకములో 23 నిమిషములు" అమెజాన్. కామ్. నుందు కొనుగోలు చెయ్యుండి. 

Translated to Telugu by Mounika Mamillapalli 

Email: mounika.mamillapalli@gmail.com. 
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