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పరలోకములో 8 గంటలు
రికారడో సిద్ చెప్ిినది
పరభువు అంటున్నాడు, “న్ేను పరలోకమందు ఆసీనుడుగా ఉనాందున ఈ

సందేశమును భూమిమీదనునా న్న పరజల కొరకు పంపుతున్నాను.”
పరకటన 4:1
ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత న్ేను చూడగా, అదిగడ
పరలోకమందు ఒక తలుపు తెరువబడియుండెను. మరియు న్ేను
మొదట వినిన సవరము బూరధ్వనివలె న్నతో మాటలాడగా
వింటిని. ఆ మాటలాడినవాడు - ఇకకడికి ఎకికరముు; ఇకమీదట
జరుగవలసినవాటిని నీకు కనుపరచెదనన్ెను.
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పరకటన 5:11
మరియు న్ేను చూడగా సింహాసనమును, జీవులను, ప్ెదదలను
ఆవరించియునా అన్ేక దూతల సవరము వినబడెను, వారి లెకక
కోటల కొలదిగా ఉండెను. వారు - వధింపబడిన గొఱ్ఱె ప్ిలల, శకిియు
ఐశవరయమును జఞానమును బలమును ఘనతయు మహిమయు
స్తి తరమును ప ంద నరుుడని గొపి సవరముతో చెపుిచుండిరి.
సంఘములోని అందరూ న్న జీవితననికి సంభవించినది దయచేసి వినండి.
ఒక కలలో దేవుడు న్నతో మాటలలడడము మొదలుప్ెటా లడు. న్నకు బలగా
గురుింది - ఆ కలలో - మా ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళి చుటుాపటల
వీధ్ులలో నడుసుిండగా ఎవరడ తన చేతులతో ఆకాశానికి ననుా
కొనిపత తునాటు
ల ఒక అనుభూతి కలిగింది. చూసుిండగాన్ే మేఘాలలోబడి
ప్ెైప్ెైకి వెళుతూ దేవుణ్ణి సుితిసుిన్నాను న్ేను. అపుిడు ఒక గొపి వెలుగు
న్న మీద పరకాశంచింది. ఆ వెలుగులో నుండి ఒక కంఠసవరము న్నకు
వినబడింది, “రికారడో ..... రికారడో ..... నువువ చేసి ునా ఉదయ యగానిా
వదిలిప్ెటా ు, నీ జీవితం దనవరా న్న సంఘమునందు న్ేను చేయవలసిన పని
ఉనాది.”
ఈ

మాటలు

వినావెంటన్ే

భయముతో

వణ్కుతో

న్న

కలనుండి

మేలకకన్నాను. ఏడుసూ
ి దేవునాడిగాను - “ఏమిటి పరభువా ఇది? ”
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న్ేను వినా ఆ మాటలు న్నలో అలాగే నిలిచిపత యాయి. ఇలా అన్ేక రడజుల
పాటు జరిగింది. న్ేను మరలా పడుకుని ఇంకోస్ారీ అదే కలగన్నాను. ఈ
కలలో కూడన పరభువుయొకక అవే మాటలను మరలా విన్నాను. ఇలా అన్ేక
స్ారుల జరుగగా, న్ేను భయంతో అరుసూ
ి మేలకకన్ేవాడిని. ఎందుకంటే
దేవుడు కలలో న్నతో మాటలలడే పరతిస్ారీ ఆయన సవరము ఇంకా ఇంకా గటిాగా
వినబడస్ాగింది. న్ేను భయంతో మేలకకనాపుిడెలల ా న్న తలిల దండురలు
ఏమందని అడిగేవారు. అపుిడు న్న కలల గురించి వాళికు చెపిగా న్న తలిల
న్న కొరకు పారరిధంచి “పరభువు నీతో మాటలలడుతుంటే కలను అరధము

చేసుకోవడననికి ఖచిితంగా ఆయన సహాయం చేస్ి ాడని చెప్ిింది.” ఆ
మరుసటి ఉదయం వరకు ఆ రాతరంతన మేము పారరిధంచనము. ఉదయము
అము న్న ఉదయ యగానికి ననుా బయలుదేరమని చెప్ిింది. అపుిడు మేము
పరభువు

దగగ ర

ఆయన్ే

న్నతో

మాటలలడుతున్నాడనడననికి

ఒక

సూచననడిగాము. తరువాత న్ేను స్ాానం చేసి సిదధపడి ఉదయ యగానికెళ్ళిను.
న్ేను “చిలి లేబొ రేటరీస్” లో పని చేసేవాడిని.
న్న పనంటే న్నకు చనలా ఇష్ా ంగా ఉండేద.ి బస్ సేాష్న్ నుండి న్ేను న్ేరుగా
పనికి తీసుకెళిబడేవాడిని. న్ేను బస్ దిగగాన్ే ఎవరడ న్నతో అన్నారు“నువివకకడేం చేసి ున్నావ్? నువువ ఇంకా ఇకకడ ఉండవలసిన వాడివి

కాదే?”

3

ఇంకా అన్ేక సంధ్రాాలలో, చనలా మంది న్నతో ఇదే మాట అన్నారు.
ఆశిరయమేమిటంటే వాళ్ళివరూ కూడన కెరైసివులు కారు. ఇదే న్నకు
దేవుడిచిిన సూచన. ఈ సూచన తరువాత న్న ఉదయ యగానిా వదిలివేయాలని
న్న ప్ెై అధికారి దగగ రకు వెళ్ళి ఇదే మాటను ఆయనతో చెపాిను. న్ేనన్నాను,
“న్ేను కంప్ెనీని విడిచిప్ెటా లలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే దేవుడు ననిాలా

ఆదేశంచనడు.” పరభువు ఆదేశంచినపుిడు మనము ఆయనకు లోబడనలి.
న్న అధికారి న్న నిమితి ము కలతచెంది, “ఇటు తరువాత నువువ ఏమి
చేయబో తున్నావు? ఇంతకంటే మంచి ఉదయ యగం నీకెకకడ దొ రకగలదు?” అని
ననాడిగినపుిడు న్ేను దేవునికి లోబడి తీరాలని చెపాిను. కాబటిా న్న
నిమితి ము వారు వీడయ కల సభను ఏరాిటు చేశారు. ఈ సభకు రెండు వేల
మంది విచేిశారు. తరువాత, న్న వసుివులనీా తీసుకుని ఇంటికి
తిరిగివెళ్ళిను. న్ేను ఏడుసూ
ి ఇలుల చేరేటపిటికి ఇంటి ముందర అము న్న
కోసం వేచివుంది. ఇతరుల దనవరా న్న కలలకు సంబంధించిన సూచనను
పరభువు న్నకిచిినందువలల న్న ఉదయ యగానిా విడిచిప్ెటా లనని ఆమతో చెపాిను.
ఆమ అనాది, “పరభువు నీతో మాటలలడినటల యితే నీ జీవితం పటల ఆయన

తన చితనినిా జరిగించనీ.”
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మేము ఇంటలలనికి వెళ్ళి ఈ విష్యమ చనలా
సేపు చరిించనము. న్నకు నిదర వచిినపుిడు న్ేను పడుకోవాలని, ఈ రాతిర దేవుడు కలలో
న్నతో మాటలలడుతనడని ఆమతో చెపాిను. కలలో
ఆయన న్నతో మాటలలడుతనడనుకున్నాను గాని,
న్ేననుకునాటు
ల జరుగలేదు. కానీ, ఆయన న్నతో
పరతేయకమన

పదధ తిలో

నిశియించనడు.

న్ేను

మాటలలడనలని
పడుకుందనమని

గదిలోనికి వెళిగా ఒకకస్ారిగా గదంతన కంప్ించింది. న్ేను అరవడం
పారరంభంచనను, “స్ానిా యాగడ నగరానిా, చిలీ దేశానిా భూకంపం తనకింది.”
న్ేను న్న గదిలోనుండి బయటకు వెళిడననికి పరయతిాంచనను గాని, ఎవరడ
ఒక

అదృశయ

అడో గిసి ున్నాడు.

వయకిి

ననుా
న్న

తలుపుదనవరా

గదిలోనుండి

బయటకు

అమును,

వెళికుండన
కుటుంబలనిా

చూడగలుగుతున్నాను గాని, న్ేను సహాయం కోసం ఎంత అరిచిన్న ఎవవరికీ
వినబడడంలేదు. ఇక న్నకు అరథమయింది- ఈ అదృశయ వయకిి దేవుని
దూతేనని. వెనుకకు వెళ్ళి న్న మంచము ప్ెైన పడుకుని దేవుని చూచి
బిగగ రగా

ఏడిి,

ఏమి

జరుగుతోందయ

వేడుకున్నాను.
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న్నకు

చెపాిలని

ఆయనను

అపుిడు సిష్ా మన ఒక సవరము న్నతో మాటలలడగా పరిశుదనధతుుని ఆ
మధ్ుర సవరము న్నతో ఇలా అనాది, “రికారడో ..... నీ ఉదయ యగానిా నీవు
విడిచిప్ెటా లవు కాబటిా, సంఘ కూడికకు వెళ్ళి నీ కొరకు, ఈ భూమియందునా
న్న సంఘము కొరకు పరతిరడజూ ఏడు గంటలు పారరిధంచు.” పరభువు మాటలలడి
ముగించినపుిడు న్న గది కంప్ించడం ఆగింది. అపుిడు తలుపు దనవరా
బయటకు వెళిడననికి పరయతిాంచగా వెళిగలిగాను. వెంటన్ే న్న తలిల దగగ రకు
పరుగెతిి వెళ్ళి చెపాిను, “న్ేను పరిశుదనధతు సవరము విన్నాను.” ఇది చెప్ిి
ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళి బయట కూడన ఈ మాటలను గటిాగా అరిచి
చెపిస్ాగాను.

దేవుడు

మనుష్ుయలతో

ఈ

రడజులోల

సయితము

మాటలలడుతనడని చెబితే కొంతమంది నమురు. కానీ న్ేను చెబుతున్నాను
ఇది సతయం. ఆయన మనుష్ుయలతో మాటలలడుతనడు. ఆయన అబలరహాముతో
మాటలలడగలిగినపుిడు, ఆయన మనతో సయితము మాటలలడగలడు!
మనమాయన సంఘము. న్ేను ఆలయమునకు వెళ్ళి సంఘ ప్ెదదతో
మాటలలడనను. న్ేను పారరిధంచి దేవుని ఆజా ను అనుసరించగలుగుటకు పరతిరడజూ
ఉదయం ఎనిమిది గంటలకే ఆలయపు తలుపులు తెరవాలని మేము
నిరియించనము. పరతిరడజూ ఉదయం ఆలయానికి వెళ్ళి పారరిధంచేవాడిని. ఒక
గంట, రెండు గంటలు పారరిధంచిన తరువాత మూడవ గంట పారరిధంచడననికి న్న
దగగ ర విష్యమేమీ మిగిలేది కాదు. అపుిడు దేవుణ్ణి అడిగేవాడిని,
“పరభువా, న్ేనింక ఏమని పారరిధంచగలను? ఇంకా న్నలుగు గంటలు మిగిలే

ఉన్నాయిే! ”
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అపుిడు భూమి లోపలినుండి భూ కంపర శబద ము ఆలయపు వెనుక
దనవరము దగగ ర పారరంభమవడము విన్నాను. అపుిడు ఆలయము
మతు
ి డెైన వయకిివలె కుడికి ఎడుమకు ఊగడము పారరంభంచింది. ఈ సిధతిలో
దేవుడు న్నతో మాటలలడిన సవరము విన్నాను గాని, ఈ సవరము న్న కలలో
వినా సవరమువలె లేదు. న్నతో మునుపు కలలో మాటలలడిన సవరములో
అధికారము పరతిధ్వనించింది కాని ఈ స్ారి ఆ సవరములో బలధ్
వయకి మయింది. ఆయన అన్నాడు, “రికారడో, రికారడో న్న సంఘము కొరకు
పారరిధంచు! న్న సంఘము మునుపటివలె లేదు!! ఈ భూమియందునా న్న
సంఘము మారిపత యింది. తన విశావస్ానిా అది కోలోియింది. న్నయందు
గాని న్ేను ఉన్నానని గాని న్న సంఘము విశవసించడము లేదు! న్ేను
ఉన్నానని న్న సంఘముతో చెపుి! న్న సంఘముకొరకు పారరిధంచు,
ఎందుకంటే న్న సంఘము పారరిధంచదు, ఎంత మాతరమూ ఉపవాసముండదు!”
ఆయన మాటలలడము ముగించగాన్ే భూ కంపనము ఆగింది. న్ేను దేవుని
సంఘము కొరకు పారరిధంచడం మొదలుప్ెటా లను. మిగిలిన న్నలుగు గంటల
సేపు సంఘము ఉజీీ వము ప ందనలని దేవుని దగగ ర వేడుకున్నాను.
పారరధన

కాలములో

రెండవ

వారము

గురువారము

న్నడు,

న్న

యిెముకలలోను కీళిలోను గొపి బలధ్ కలిగింది. న్నకు లేవాలని ఎంత
మాతరమూ లేదు.
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అము ననుా లేచి పారరిధంచుటకు ఆలయానికి వెళిమనగా న్న శరీరములోను
ఎముకలలోను ఉనా న్ొప్ిిని గూరిి ఆమతో చెపాిను. అపుిడు ఇంటలల
ఉండే న్ేను పారరిధంచనలని ఆమ సూచించింది. కానీ, ఆలయానికి వెళ్ళి
పారరిధంచనలని పరభువు చెప్ిిన మాటను గురుి చేసుకుని, నిశియంతో సిదధపడి
అము సహాయంతో ఆలయానికి వెళ్ళిను. ఆ ఉదయం అన్ేకులు
ఆలయములో పారరిధసి ున్నారు. న్న శరీరములో నునా న్ొప్ిి నిమితి ము న్న
కొరకు పారరిధంచనలని వారినడిగాను. అపుిడు వారు న్నకు నూన్ె రాచి న్న శరీర
సవసథ త కొరకు పారరిధంచగా న్ేను దేవుని దగగ రనుండి శకిిని ప ందనను.
హలెల లూయ!

పారరిధంచుటకును

ముందుకు

వెనుకకు

నడుచుటకును

పారరంభంచనను. అపుిడు చిలీ దేశానిా, చిలీలోని కుటుంబలలను, మతు
ి కు
బలనిసలెై ఉనా వారిని దేవుడు కనికరించనలని ఆయనను వేడుకున్నాను.
సంఘమునకు ఆయన దయచూపాలని ఆయనను పారరిధంచనను.
న్ేను పారరిధంచి ముగించిన తరువాత రాతిర పారరధన కూటమికి మరలా
వచనిను. సంఘ ప్ెదద ఆశీరావద వచనములు ముగిసిన తరువాత, న్న
చేతులను ప్ెైకెతి నను. అపుిడు ఎవరడ వెళుతూ న్న వెనుాను ముటలారు. ఇది
జరిగినపుిడు న్ేను న్న శకిినంతన కోలోియి న్ేలకొరిగాను. సంఘ ప్ెదద
ఏమందని ననాడిగినపుిడు, ఏమందయ

తెలియదు గాని, న్నయందు

బలమేమాతరమూ లేదు, మాటలలడలేక పత తున్నానని ఆయనతో చెపాిను.
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అపుిడు విశావసులు న్న చుటుా వచిి అనయ భలష్లతో మాటలలడుతూ కేకలు
వేయడం పారరంభంచనరు. అపుిడు ఒక దేవదూత వచిి ననుా న్న శరీరానిా
విడిచిప్ెటామని చెపిడం కొంతమంది చూడగలిగారు. సంఘ ప్ెదద అన్నాడు,
“నువువ నీ శరీరానిా విడిచిప్ెటావు.” ఆయన ఈ మాటలంటుండగా ఆ
దేవదూత న్న శరీరానిా కదపడము నిలిప్ివేసింది. చూశారా, యిేసునందు
అధికారము ప ందినవారి మాటలను పరభువు దూత గౌరవిస్ాిడు.
అపుిడు సంఘ ప్ెదద ననాడిగాడు, “ఎంత కాలము నీ శరీరము నుండి

నినుా వేరుపరచనలని దేవదూత ఉదేదశము?” అపుిడు న్ేను దూత
నడిగాను, “ననుా ఎనిా గంటల పాటుగా తీసుకెళి ున్నవు? ఒక గంటల?

రెండు గంటలా? మూడు గంటలా? ” దూత అనాది, “కాదు, నువువ
ఎనిమిది గంటల పాటుగా మూడవ పరలోకమునందు యిేసు నీతో మాటలలడు
నిమితి ము తీసుకెళిబడుతున్నావని చెప్ిింది.” అపుిడన దూత న్నతో
అంది, “న్ేను నీ కాపలా దూతను. దివారాతరములు ఈ భూమినందు నీ

జీవితకాలమంతన

నినుా

కాపాడనను.

అయితే,

నినుా

మూడవ

పరలోకమునకు నడిప్ించునది న్ేను కాదు. పరలోకము నుండి మధ్య రాతిర
వేళ ఇదద రు దూతలు వచిి నినుా మూడవ పరలోకమునకు తీసుకెళ్ి ళరు.”
న్ేను ఇదే విష్యానిా సంఘ ప్ెదదతో చెపాిను. అపుిడనయన ననుా
వెంటన్ే కారులో ఎకికంచి మరొక సంఘ ప్ెదద ఇంటలలని రెండవ అంతసుథకు
ననుా తీసుకెళ్ళిలని నిరియించనరు.
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న్ేను ఒక గదిలో పడుకుని ఉండగా, జనములు బిగగ రగా ఏడవడము, కుకకల
శబలదలు మాకు వినబడుతున్నాయి.
ఈ న్న అనుభవము తరువాత, తెలలని వసి మ
ర ులు ధ్రించిన ఇదద రు
మనుష్ుయలు వీధి మధ్యన పరతయక్షమయాయరని, అకకడినుండి భవనపు
మొదటి అంతసుథనకును న్ేనునా రెండవ అంతసుథనకును వచనిరని న్నకు
తెలుపబడింది. ఈ దేవదూతలు చనలా అందమనవి. వారి వెండురకలు
హిమముకంటె

తెలలనివియు,

వారి

కళుి

ముతయముల

రూపమున

తీరిబడినవియున్ెైయునావి. వారి చరుము పసికందు చరుమువలె
సునిాతమనది గాని వారి శరీరములు యోధ్ుల శరీరముల వలె కండలు
తిరిగినవి. ఈ దూతలు మహా బలముగలవి!! అపుిడు న్ేను సంఘ ప్ెదదతో
ననుా పరలోకమునకు తీసుకెళుి నిమితి ము పంపడిన దూతలు ఇకకడ
ఉన్నాయని చెపాిను. వారిలో ఒక దూత న్న శరీరానిా విడిచిప్ెటామని ననుా
కదపడము పారరంభంచింది. ఇది జరిగినపుిడు మరలా న్న ఎముకలలో
న్ొప్ిి కలిగింది. న్న చుటుా ఉనా సహో దరులు న్న శరీరానిా వేడిపరచనలని
పరయతిాసుిన్నారు. న్న శరీరం వేగంగా చలల బడుతోందని వాళుి న్నతో
చెపాిరు. వాళి పరయతనాలు ఫలింపకపత గా న్న శరీరానిా వేడిపరచడననికి
ఊష్తి పకరణ్నలను తెచనిరు. దేవదూతలు ననుా న్న శరీరానిా విడువమని
చెబుతుండగా న్ేను అసహనతతో ఈ వెైపునకు ఆ వెైపునకు దొ రలడము
పారరంభంచనను.
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న్న శరీరానిా మరణ్ము వహించడము చూచి కీస
ీ ి ునందు న్న సహో దరులతో
బిగగ రగా చెపాిను, “ననుా పూడికండి. న్ేను మరలా వస్ాిను!.”
న్ేను న్న శరీరానిా విడిచిప్ెటా ి న్న పడకమీద ఉతనాహంతో లేచి నిలబడనోను.
కీస
ీ ి ునందు న్న సహో దరులు న్న శరీరానిా తనకి చూచి, “ఇక లేడు. ఇతను

తన శరీరానిా విడిచిప్ెటా లడు! ” అని చెపిడం పారరంభంచనరు. కానీ న్ేన్ెైతే
వాళి పకకన్ే ఉన్నాను, వాళితో చెబుతున్నాను, “న్ేనికకడే ఉన్నాను.”
వాళియితే న్న మాటలు వినలేకపత తున్నారు. న్న శరీరము క్షయములేని
ఆతు శరీరమనందున ననుా చూడలేకపత తున్నారు. న్న సహో దరులు
ననుా ఒక దుపిటిలో చుటా డము పారరంభంచనరు.
వారిలో ఒక దూత న్నతో అనాది, “ఇక వెళ్ళిలి, పరభువు నీ కోసము

వేచియున్నాడు! ” ఇదద రు దూతలు చెరడ పకక న్న కరములను పటిా ననుా
పరములకు తీసుకెళ్ళిరు. న్ేను మరుపు వేగముతో భూ మండలుము
గుండన భూ ఆవరణ్మును దనటి వెళ్ళిను. మీరు దీనిలో ఏది నముకున్నా
సరే, ఒక విష్యము మీతో చెబుతనను, “న్న యిేసు కీస
ీ ి ు ఎనాటెనాటికినీ
జీవించియున్నాడు.”

ప్ిముట, పరభువు న్న శరీరమునకు ననుా తిరిగి వెళిమని చెప్ిినపుడు,
ఆయనతో అన్నాను, “భూమియందు నన్ెావరు నముుతనరు? న్ేను
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మీతోన్ే ఉండిపత తనను!! న్ేను చెప్ిిన్న న్నకు బయలుపరచబడినది ఎవవరూ
నమురు. ఎవవరికీ విశావసము లేదు గనుక ఎవవరూ నమురు! భూమి మీద
అవిశావసము బహు గొపిదిగా ఉనాది, న్న ఈ అనుభవమును
నమేుదెవరు?”

పరభువు అన్నాడు, “న్న నిజమన సంఘమునకు

చేరినవారు నీ అనుభవమును నముుతనరు.”
న్న శరీరమును విడిచిన ఆ రాతిర అదుాతమన వేగముతో న్ేను పరభువును
దరిశంచడననికి

వెళుతున్నాను.

చూడగలుగుతున్నాను.

ఇంకా

కింీ దనునా
స్ాగి,

రాతిర

భూ

గీహమును

జఞములలో

న్ేను

ఆకాశానిా

పరకాశంపజేసే చందురని పకకగా వెళుతున్నాను. తరువాత, న్న కళల తో ఆ గొపి
సూరుయడిని చూసుిన్నాను. భూమికి ఉష్ి మునిచేి సూరుయనినుండి ఎగిసిపడే
జఞవలలు న్ేను చూడగలుగుతున్నాను. మేము ఇంకా స్ాగిపత గా, అన్ేక
నక్షతనరలను వాటి పకకగా వెళుతూ చూశాను. దేవుడు న్ేను సూరుయడిని,
చందురడిని, నక్షతనరలను చూడగలిగినటు
ల అనుగీహించడము వెనుక ఒక
ఉదేదశమునాది. మీ అందరికీ మన దేవుడు ఈ విశవము యొకక మహా గొపి
సృష్ిాకరి అని చెపిడమే ఆ ఉదేదశము!! ఆయన ఎంత మాతరమూ అలుిడు
కాడు!
మేము అదే అదుాత వేగముతో వెళుతూ ఉండగా ఇక నక్షతనరలే లేని చడటికి
చేరుకున్నాము. సృష్ిా ఇక లేదు, కేవలము చీకటే. న్న కింీ దుగా నక్షతనరలను
న్ేను చూసుిన్నాను. న్నలో భయము పారరంభమయింది. దూతలనడిగాను,
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“నన్ెాకకడికి తీసుకెళుతున్నారు? దయచేసి ననుా తిరిగి భూమిలోనునా

న్న శరీరము దగగ రికి తీసుకెళిండి! ”

అపుిడు వారు ననిాంకా గటిాగా

పటుాకుని వారి పాదనలలో చెరొకటి న్నకు తగిలించి ననుా బిగువుగా
పటుాకున్నారు. న్నకు కలిగిన భయమువలన న్ేను ఒరిగిపత వడము
పారరంభంచనను. దూతలన్నారు, “ఊరకుండు! మేము నినుా యిేసు నీతో
మాటలలడడననికి

ఎదురుచూసుినా

మూడవ

పరలోకమునకు

తీసుకెళుతున్నాము!” దేవదూతలు ఆగారు. ఆ క్షణ్ములో, న్ేను ఏ దిశగా
చూచిన్న సృష్ిాంపబడినదేదీ న్నకు కనబడలేదు. న్ేను ఎకకడున్నాన్ో న్నకు
తెలియదుగాని, అది రెండవ పరలోకమని అనుకుంటున్నాను.
అపుిడు

బో రాల

ఉనా

ననుా

న్ేను

నిలబెటా ుకోవడననికి

పరయతిాసుిన్నాను. దూతలయితే ననుా పటుాకుని ఉన్నారు. అపుిడు న్న
ప్ెైన ఒక గొపి తరంగపు ధ్వని న్నకు వినబడింది. దూతలు ననుా ఇంకా
గటిాగా అదిమిపటిా న్నతో అన్నారు, “రికారడో, భయపడకు, యిేసు మనతో

ఉన్నాడు!” వాళ్ళింకా న్నతో మాటలలడుతూ అన్నారు, “నీ తల ఎతిి ప్ెైకి
చూడు!” ప్ెైన న్ేను చూచిన దననిని గూరిి ఆశిరయపడనోను.
ఎందుకంటే, మా ప్ెైన కొనిా జీవులు కదులుతునాటు
ల కనిప్ించింది. ఒక
దూత అంది, “చూడు, మనకు ప్ెైగా నువువ చూసుినాదననిా నీకు

చూప్ిస్ి ాను!” అపుిడు ఒక దూత తన చేతిని ఒక వెైపునుండి మరడ
వెైపునకు ఊపగా ఆకాశమంతన వెలుగులో సిష్ా ంగా కనబడస్ాగింది.
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ఆకాశము కనబడినపుిడు అకకడ దయయములు దురాతులే తపి మరేమీ
లేవు. అవి ఆకాశము మొతి మును ఆకీమించి ఉన్నాయి. యేసు నామమున
ప్రభువు వాటన్నింటినీ గద్దించును గాక!! పరిశుదధ గీంధ్ము సతయము!! ఈ
భూమిలో జరిగే పరతిఒకకటీ పరకటన గీంధ్ములో మనము చూసేవే. యిేసు
తవరలో వచుిచున్నాడు!! దీని విష్యమ న్ేను మిముులను ఎలా
నమిుంచగలను?

పరభువు

రాకడ

బహు

సమీప్ము!!.

న్ేను

ఆ

దూతనడిగాను, “ఇది ఏ సథ లము ?” వారిలో ఒక దూత అనాది, “ఇది

అంధ్కారపు ఆకాశ సెైనయముండు సథ లము. ఇది స్ాతననును వాని
దూతలకును

నివాససథ లము.”

న్ేననుకున్నాను,

“అందుకే

ఇంత

దుష్ా తవము భూమిమీదనునాది! ఈ దయయములు ఈ చడటి నుండి
భూమిలోనికి వచిి మనుష్ుయలకు పరతివిధ్మన న్నశనమును మోసమును
కలుగజేసి ున్నాయి. భూమి దయయములతో నిండి ఉనాది!” వేల లక్షల కోటల
కొలది లెకికంచలేననిా దయయములు ఈ భూమిలో ఉనావి.
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s

తరువాత ఆ దూతలు తమ చేతులను మరడ

స్ారి ఆకాశము వెైపుగా ఒక వెైపు నుండి
మరడవెైపునకు ఊపాయి. అపుిడు న్ేను ఆ
జీవుల యొకక ముఖములను చూడగలిగాను. ఆ
భయంకర ముఖములు మనకు ఇంతకాలము
టి.వి.లలో చూపబడిన
జీవుల

ముఖములే.

ఇవి చనలా కూ
ీ రమనవి.
ప్ిలలల కధన చితనరలలో
బెన్ టెన్ వంటి వాటిలో
ఉండే విచితర ముఖాలు,
భయోతనిదక చితనరలలోని కూ
ీ ర ముఖాలను న్ేను న్ేరుగా చూశాను. ఈ
చితనరలను రూప ందించే వారంతన ఈ విధ్మన ముఖాలను టి.వి లలో
చూప్ించడననికి దయాయలతో ఒపిందము చేసుకుని ఉన్నారు!! ఆ గీయబడే
చితనరలనీా న్ేను చూసిన ఆకాశపు సెైనయ పరదేశమునుండి వచిినవే. ఈ
రడజులోల

ప్ిలలలు

ఇంతగా

తలిల దండురల

మాటలను

ఎందుకు

ఎదిరిసి ున్నారనుకుంటున్నారు?? ఎందుకంటే ఈ విధ్మన చితనరలను మీ
ప్ిలలలు చూచినపుిడు ఆ దయాయలు వాటి పరదరశన్ననుస్ారము వారిలోనికి
పరవేశస్ాియి.
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అందుకే మన ప్ిలలలు టి.వి లో ఏమి చూడనలో మనము వారికి న్ేరిించడం
అలవరుచుకోవాలి.

ఆ

దూత

న్ేను

చూసుినాది,

లోకములో

జరుగుతునాదంతన నిజమని న్నతో అనాది. ఈ దయాయలనీా ఉన్నాయి,
పరజలు

వీటితో

తీసుకొసుిన్నారు.
యిేసుకీస
ీ ి ును,

ఒపిందము
ఈ
ఈ

చేసుకుంటూ

దయాయలు
భూమిని

ననుా,
శప్ించడం

వాటిని

మన

భూమికి

సంఘమును,

తండిని
ర ,

మొదలుప్ెటా లయి.

అవి

ఎంతమాతరము దేవుణ్ణి గాని ఆయన సృష్ిాని గాని గౌరవించన్ేరవు.
ఆ తరువాత హుగొ అనబడిన ఒక మరుగుజుీను శరీరరూపకముగా
చూశాను. ఇది చిలీ దేశములో పరసిదధ ి ప ందిన ఒక వయంగయ చితరము. ఇది
ప్ిలలల

కోసము

రూప ందించబడినది.

అతను

చూడడననికి

చనలా

భయంకరముగా ఉన్నాడు. అతను న్న దగగ రకు వచిి న్నతో అన్నాడు,
“మేము భూమిలోనికి వెళ్ళి ప్ిలలలనందరినీ చంప్ేస్ి ాము!” ప్ిలలలు ప్ిలలలను
చంపుతున్నారు.

ఇది

ఎందుకు

జరుగుతునాదనుకుంటున్నారు?

అటువంటి ప్ిలలలలో కొంతమంది అన్ేది ఏమిటల తెలుస్ా? ఏదయ వచిి ననుా
ఇది చేయమని అది చేయమని చెప్ిిందని వారంటున్నారు. ఈ దయాయలు
భూమిమీద దేవష్ములను విరడధ్ములను న్నటుతున్నాయి. పరభువు చిలీ
దేశానిా కడుగును గాక!! ఒక దూత న్నతో అనాది, “ఇంకా చూడు.”
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ఆ దయాయలు ఇంకా అన్నాయి, “మేము సంఘమును న్నశనము చేయాలని

చూశాము. కానీ, మేము చెయయలేకపత తున్నాము. ఎందుకంటే, మేము
ఒకడిని చంప్ినపుిడు, వానికి బదులుగా వేవేల మంది దేవునికొరకు
నిలబడుతున్నారు!” సంఘము ఆరంభమయిన న్నటినుండి, స్ాతనను
సంఘమును, నిజముగా సతయ వాకయమును పరకటించు సంఘమును
న్నశనము చేయాలని పరయతిాస్తి ంది. కానీ వాని వలల కాదు. ఎందుకంటే
పరభువెైన యిేసు కీస
ీ ి ు మనలను కాపాడుతున్నాడు! దేవునికి మహిమ
కలుగును గాక!. తరువాత ఆ దయయములు అనావి, “ఏదెైన్న కొతి దిగా

చేదద నము. సంఘములలో పరవేశదనదము. అన్ేక సంఘములు మన వశమున
ఉనావి గదన! ఈ పరజలను ఉపయోగించి సంఘ స్త దరుల మధ్య పుకారుల
పుటిాంచి వారిని విడగొడదనము. సంఘములు పడులాగున చేదద నము.
అపుడు పరిశుదనధతుుడు దుుఃఖపడి సంఘమును విడిచిప్ెడతనడు.” స్ాతనను
పరతిచడటికి

తిరిగి

దేవుని

న్నయయమును

ప్ేరమించేవారిని

న్నశనము

చేయజూచును. ఇదిగడ ఈ వాకయములో వారయబడినలాగున 1 ప్ేతురు 5:8
నిబబరమన బుదిధ గలవారెర మలకువగా ఉండుడి; మీ విరడధియిెన
స్ాతనను గరిీంచు సింహమువలె ఎవరిని మిరంగుదున్న అని
వెదకుచు తిరుగుచున్నాడు.
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న్ేను ఇకను ఏమీ చూడదలచలేదు. కానీ జరుగుతునా వాటిని ఇకను
చూడమని దూత న్నతో అనాది. ఒక తేజోమయమన మరుసుినా
నక్షతరము రాగా, దయయములనీా పారిపత వడము చూశాను. ఈ నక్షతరము
దగగ రకు వసుినా కొలది, పరభువుకు సుితిని, ఆరాధ్నను తీసుకొస్తి ంది. ఈ
నక్షతరము నక్షతరమే కాదు. ఇది తెలల గుఱ్ె ముల మీద సెైనయములకు
అధిపతియిెన పరభువును సుితిసూ
ి వసుినా వేవేల దూతల సమూహము!!
వారు అరుసుిన్నారు, “పరిశుదుధడు,పరిశుదుధడు,పరిశుదుధడు,

యుగయుగములు జీవించియునావాడు పరిశుదుధడు! ఆలాాయును
ఒమేగాయును ఆదియును అంతమును పరభువే. జీవమునా పరతిదీ
పరభువును సుితుంచును గాక! ” తరువాత న్ేను ఒక గొపి యుదనధనిా
చూశాను. దయయములు ఇకను న్నకు కనబడలేదు. “ఇకన్ెంతమాతరమును

భయపడకుడి, ఎందుకనగా విరడధి పక్షముననునా సెైనయముకంటే మనతో
ఉనా దూతల సెైనయము గొపిది.”
ఆ దూతలు మూడవ పరలోకమునకు దనరిని సిదధపరిచనయి. అవి రెండు
భలగాలుగా కుడికి ఎడుమకు విడిపత యాయి. అపుిడు తినాని సరాళ
మారగ ము మూడవ పరలోకమునకు ఏరిడింది! ఇదే పరలోకమునకు దనరి.
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ఈ

దనరి

గుండన

ఆకాశమందునా

దేవుని

పటా ణ్మును

చూడగలుగుతున్నాను. (ఒక ఉపగీహము ఈ పటా ణ్మును చితీరకరించినది. ఈ
పటా ణ్ము ఉనాది! ఈ విష్యము వారాి మాధ్యమముల దనవరా పరచురింపబడింది.)

న్ేను

పరకాశమానమన అదుాతమన దూతలు నిలిచియునా ఈ మారగ మును
చూడగలుగుతున్నాను.
దయయములయొకకయు

ఆ

దూతలు

సమూహములతో

దురాతులయొకకయు
నిండియుండియునా

ఆ

పరదేశమును జయించిన తరువాతయిన్న దేవుణ్ణి సుితించడము, ఆయన
పరిశుదధ న్నమమును కీరి ంచడము ఎంతమాతరమూ నిలుపలేదు! ఆ
దూతలు ననుా వాటి ముందు నిలబెటా ి న్నతో అన్నారు, “నువివకకడ వేచి

ఉండనలి.”
కొంత దూరమున న్ేను చూడగా, ఆ ఆకాశ పటా ణ్మునుండి ఒక వయకిి
తెలలని వసి మ
ర ులు ధ్రించి తెలలని గుఱ్ె ము మీద రావడము కనబడింది.
అతను న్నకు దగగ ర పడుతునా కొలదియు దేవదూతలు దేవుణ్ణి సుితిసూ
ి న్ే,
ఆయన న్నమమును గొపి చేసి ూన్ే ఉన్నారు. ఆ వయకిి న్నకు బహు దగగ రగా
రాగా, అతనిని చూచనను. ఈ వయకిి ఇతర దూతలకంటే చనలా అందంగా
ఉన్నాడు. న్ేను అతను న్నతో మాటలలడుతనడని ఆశంచనను గాని, న్న వెైపుగా
కాసేపు చూచి, బిగగ రగా న్నతో అన్నాడు, “న్ేను! న్ేను పరధనన దూతయిెన

మిఖాయిేలును. నినుాను భూమియందునా సంఘమును కాపాడడము
న్న పని!”
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న్ేను పరధనన దూతయిెన మిఖాయిేలును ముఖాముఖిగా దరిశంచనను.
అతను చనలా మహిమగలిగినవాడు. అతడు తన పరకకకు తిరిగి ఆకాశ
పటా ణ్ము వెైపునకు తన చేతిని చూపాడు. అతనన్నాడు, “పరవేశంచు!

పరభువెైన

యిేసు

నీ

కోసము

ఎదురుచూసుిన్నాడు!”

న్ేను

ఆ

పటా ణ్మునకునా మారగ ములో నడుసుిండగా దేవదూతలు గొపి శబద ముతో
పరభువును సుితించుచు ఉన్నారు. ఆ పటా ణ్మును న్ేను చూచిన కొలది
ఏడుసూ
ి న్ే ఉన్నాను.
నిరులమన పారదరశకమన బంగారముతో ఆ పటా ణ్ము నిరిుంచబడింది.
దనని

పరవేశ

దనవరము

ముతయములతో

చేయబడినది.

దనని

న్ేల

సాటికమయము. ఈలాంటిదేదీ భూమిలో న్ేను చూడలేదు, మనుష్ుయడు
దీనిని చేయజఞలడు. దనని రూపకరి సరవలోకాధిపతియు మన పరభువున్ెైన
దేవుడు. న్ేను పటా ణ్పు వెలుపట నున్నాను, దనని తలుపులు బలగా
తెరువబడియునావి. ఆ తలుపులు ఇంకనూ తెరువబడే ఉనావి. న్ేను
లోపలకు

చూచినపుిడు

దనని

గడడలప్ెైన

పరశసి మన

కెంపులు,

నీలరతాములు, ముతయములు ప దగబడియునావి. దేవుణ్ణి సుితిసుినా
వేవేల సవరాలను ఆ పటా ణ్ములో విన్నాను. ఇది విని పటా ణ్ము బయట
ఉండగాన్ే న్ేను వణ్ణకిపత యాను. అపుిడు ఒక సవరము విన్నాను. ఆ
సవరము ఆకాశమును కంప్ింపజేసింది. ఆ సవరము వెనుక వేవేల సవరాలు
దేవుణ్ణి సుితిసూ
ి ఇలా అన్నాయి, “పరిశుదుధడు,పరిశుదుధడు,పరిశుదుధడు.
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దేవుని గొఱ్ఱెప్ిలల పరిశుదుధడు. పరిశుదుధడు,పరిశుదుధడు,పరిశుదుధడు తండిర
పరిశుడుోడు. వారికే యుగయుగములు మహిమ పరభలవములు చెందును
గాక. ఆమేన్.” ఆ గొపి సవరము ధ్వనించింది, “న్ేను పరిశుదుధడను గనుక
మీరును

పరిశుదుధలుగా

ఉండుడి!

పరిశుదుధలే

ఈ

సథ లమునందు

పరవేశంచెదరు! పరిశుదధ త లేని వాడెవడును పరభువును చూడడు.”
పరిరిశుదధ త లేని వారు ఆయనను చూడరు.
ఒక సవరము అనాది, “పరవేశంచుడి.” అపుిడు న్ేను పటా ణ్ములో
పరవేశంచనను.

అకకడ

సింహాసనమును

అగిాతో

చూచనను.

మండుచునాటిా
ఆ

ఒక

సింహాసనము

అదుాతమన
నుండి

అగిా

బయలుదేరుచుండగా న్ేను లక్షయముంచి రాజుల రాజును పరభువుల
పరభువున్ెైన యిేసును చూచనను. అపుిడు శరీమందు బలము క్షీణ్ణంచిన
వాడన్ెై ఆయన ఎదుట న్ేలమీద స్ాగిలపడనోను. ఆ అగిా జఞవలలనుండి
ఆయన చేయి న్న వెైపుగా చనచి న్నతో అన్నాడు, “లేచి నలబడు!” బలము
కూడజేసుకుని లేచి నిలబడనోను. వెంటన్ే ఆయనకు దగగ రగా వెళ్ళి ఆయన
పాదములను, చేతులను, శరీరమును తనకి చూడన్నరంభంచనను. ఆయన
ముఖమును చూడగా, అది భూమియందు చితరకారులు గీచెడి రూపము వలె
లేదు. అన్ేకులు చెకకతోను అన్ేక లోహాలతోను దేవుళిను రూప్ిస్ి ారు. కానీ
న్ేను మీతో చెప్ేిదేమిటంటే ప్ిరయ సహో దరులారా, యిేసు వాటిలో ఒక దనని
వలె న్నకు కనబడలేదు. ఆయన బలవంతుడెైన దేవుడు.
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ఆయన కొంత బలము కలిగినవాడూ కాడు, మహా బలము కలిగినవాడు!!
ఆయన అన్నాడు, “న్ేను సునాముతోను చెకకతోను చేయబడిన దేవుడను
కాను. న్ేను ఉనావాడను జీవించు దేవుడను." ఆయన ఇంకా అన్నాడు,
"న్న సంఘముతో చెపుి న్ేను నిజమనవాడినని!!! న్ేను జీవించువాడను
ఉనావాడను. న్న పరజలతో చెపుి పరలోకము నిజమని, న్ేను వారి
నిమితి ము వేచి ఉన్నానని!”
ఆయన న్నతో అన్నాడు, “న్నతో నడచి రా, న్ేను నీకు ఒక గొపి
కారయమును చూప్ిస్ి ాను.” మేము న్ేలనుండి కింీ దకు చూడగా భూమిని,
అందులో జరుగు సమసి మును చూడగలుగుతున్నాము. యిేసు అన్నాడు,
“న్న సంఘము చేయు పరతి పనిని న్ేను చూసుిన్నాను!” మనము చేసే పరతి
కారయము ఆయనకు తెలుసు. పరలోకము నుండి న్ేను చూడగా మీలో
అన్ేకులు న్నకు కనబడితిరి. యిేసు న్నతో అన్నాడు, “న్న సంఘమును
చూడు.” అపుిడు న్ేను చూచనను. సహో దరునికి విరడధ్ముగా సహో దరుడు,
సంఘములకు విరడధ్ముగా సంఘములు. యిేసు చెపాిడు, “న్న సంఘము
తన విస్ావసమును కోలోియింది. వాళుి ననుా నముదలచుకోలేదు.
భూమిప్ెైన కపటము విసి రించింది. ఇందువలన న్ేనున్నానని సయితము
పరజలు నముకూడదని ఉన్నారు. న్న పరజలతో చెపుి న్ేను ఒక గొపి
కారయమును

భూమిలో

చేయబో తున్నాని!

న్న

సంఘము

చెందవలసియుండగా న్నశనము వెైపుగా అడుగులు వేస్ి త ంది.”
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వృదిధ

పరభువు తన సంఘమును గూరిి ఏడవడము పారరంభంచనడు. ఆయన
అన్నాడు, “ఈ సంఘము న్న సంఘము కాదు.” న్ేనన్నాను, “పరభువా,

ఆలాగనకండి! మేము నీ పరజలమే.” అందుకు బదులిసూ
ి పరభువన్నాడు,
“న్న సంఘము సూచనలు, అదుాతనలలోన్ే చలిస్తి ంది! న్న సంఘము
తగిగపత యింది! కానీ వారితో చెపుి, వాళిను మరల బరదికించుటకు న్ేను
వస్ాినని!”
ఆయన తనతో ఇంకనూ నడువమని చెపిగా మేము ఒక దనవరము దనవరా
పరవేశంచనము. అకకడి న్ేల సవఛ్ిమన బంగారము. ఆ బంగారు వీధిలో న్ెను
ఆ

వెైపునకు

ఈ

వెైపునకు

పరుగెతిడము

పారరంభంచనను.

అకకడ ఉనా బంగారు ధ్ూళ్ళ న్న మీద చలులకోవడము పారరంభంచనను. ననుా
పరభువు వెనుకకు రముని చెప్ిి, బంగారు వీధ్ులు పరలోకమందునావని
మీతో చెపిమన్నాడు. పరభువన్నాడు, “ఈ సమసి ము న్న పరజలకు
స్ ంతము. కానీ, న్న సంఘములో న్న అరినములను దశమభలగములను
దొ ంగిలెడి వారున్నారు! న్న పరజలతో చెపుి ఏ దొ ంగయు పరలోకమందునా
న్న రాజయమందు పరవేశంచడని!” మనము పరభువు కొరకు మన జీవితనలను
చకకపరచుకోవాలి. తరువాత మేము ఒక గొపి బలల ను చూచనము. అది
ఎన్ోా కోటల మంది కూరుిని భోజనము చేయగలిగినంత ప్ెదదది.
ఆ ప డవాటి బలల మీద కావలసినంత ఆహారము, పానీయములు కలవు.
అకకడ కిరీటములు, పరజలు తనరగుటకు సాటికముతో చేయబడిన గుండరని
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పాతరలు అన్ేకము కలవు. పరభువన్నాడు, “రికారడో, ఇది న్న పరజల కోసము
సిదధపరచబడినది!” ఇది గొఱ్ఱె ప్ిలల యొకక ప్ెండిల

విందు నిమితి ము

సిదధపరచబడినది.
కీస
ీ ి ులో ఉనా ఒక సహో దరి కూడన పరలోకమునకు తీసుకెళిబడింది.
ఆమ వెళ్ళినపుిడు దేవదూతలు ముందుకు వెనుకకు సంచరిసి ూ ప్ెండిల
విందును సిదధపరుసూ
ి ఉన్నారు. న్ేను పరభువును అడిగాను, “ఎందుకు ఈ

సహో దరి విందు ఏరాిటల ను చూడగలిగింది, కానీ న్ేను ఏ ఏరాిటల నూ
చూడలేకపత తున్నాను? ”

పరభువన్నాడు, “ఎందుకంటే అనిా ఏరాిటూ
ల

ముగిశాయి.” పరభువుకు లోబడి పనిచేసేవారికి అకకడ కిరీటములు
ఉంచబడి ఉనావి. న్ేనన్నాను, “పరభువా, సరవమూ సిదధమనటల యితే మీ

రాకడ ఎపుిడు? మీరు తిరిగి రావడననికి ఇంకెంత కాలము? పరలోకపు
ఘడియారములో ఇంకెంత సమయము మిగిలునాదయ న్నకు చూప్ించండి.”
అన్ేకులు కలలో మధ్య రాతిరని చూప్ించే ఘడియారమును చూచి పరభువు
రాకడ సమయమదే అంటున్నారు. న్ేనడిగాను, “పరభువా, ఘడియారపు

ములుల అరధరాతిరని తనకేదెపుిడు? ఇంకా ఎంత సమయము మిగిలుంది? ఒక
నిముష్మా? అయిదు నిముష్ాలా? ” యిేసు న్న ముఖమును తేరి చూచి
న్నతో అన్నాడు, “రికారడో, పరలోకములో ఘడియారమనునది లేదు.”
న్ేనడిగాను, “అయితే పరభువా ఇకకడ సమయమన్ేదే లేకపత తే, మీరు

ఇకను ఎందుకు రాలేదు?” అపుిడు యిేసు ఆయన చేతిని ప్ెైకెతిి
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బొర టన,చూపుడు

వేళ
ర ితో

చినాదనుటకు

సంజా చేసి

అన్నాడు,

“మిగిలునాదంతన విశావసము నందు స్త లిపత యిన వారి నిమితి మునునా
తండిర యొకక అనుగీహ కాలము మాతరమే. ఇది వారు మారుమనసుా
ప ందుకొని మొదటి కారయములు చేయుటకు వారికి దయచేయబడినది.”
సెైనయములకధిపతి ఇకను రాకుండుటకు కారణ్ము మనకివవబడిన ఈ కాసి
సమయమే. దీనికి తండిర యొకక అనుగీహ సమయమని ప్ేరు. యిేసు ఏ
క్షణ్మున

అయిన్న

రావచుి.

మనము

ఆయనను

మన

పూరి

హృదయముతో వెదకి, ఉపవాసముండి పారరిధంచి, ఆ మొదటి కియ
ీ లను
చేయవలెను. యిేసు మరలా అన్నాడు, “పరజలు దేవుని అనుగీహ
కాలములో ఉన్నారు!”
అపుిడు మాకు కుడివెైపున ఒక దూత పరతయక్షమ బిగగ రగా అనాది,
“కాలము న్ెరవేరినది!! కాలము న్ెరవేరినది!! కాలము సంపూరిమయింది.

పరతి ఏరాిటు పూరి యింది! యిేసు ఆయన వధ్ువును ఆహావనిసుిన్నాడు!”
మన పరభువు వసుిన్నాడు. పవితర గీంధ్ములోని పరతి సూచన్న న్ెరవేరినది!
చితనరలలో ఏదయ ప్ెను ఉప్ెిన ముంచుకు రాబో తోందని చూప్ెడతనరు. ఏదయ
భయంకరమనది జరుగబో తునాదని శాసి వ
ర ేతిలకూ తెలుసు. కానీ అది
ఏమిటి అనాదే వాళికు తెలియని విష్యము.
కానీ, ఆయన సంఘముగా ఉనా మనకు తెలుసు, యిేసు తవరలో
రాబో తున్నాడని! ఆ దేవదూత బిగగ రగా పరకటించిన తరువాత, వేవేల
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దూతలు ఎగురుతూ సంతోష్ముతో వధ్ువు రాకడను బటిా హరిిసి ున్నారు.
న్ేను ఏమి జరిగిందని వాళినడిగాను. ఎవవరూ ననుా దృష్ిాంచలేదు. ఎనిా
స్ారుల వాళినడిగిన్న వాళుి న్న వెైపుగాన్ెైన్న చూడడము లేదు. వాళింతన
ఈ సువరి మానమును బటిా హరిిసి ున్నారు. కావున న్ేను సయితము ఆ
దూతలతో కలిసి యిేసు న్నమమును సుితించడము మొదలుప్ెటా లను. ఆ
ఘడియలో, న్న చేతులను న్ేను ప్ెైకెతిినపుిడు ఎవెరడ ననుా పరలోకము
నుండి తీసి అమితమన వేగముతో కింీ దికి పంపారు.
ఇపుిడెైత,ే దేవదూతలు వధ్ువు వసుినాదని హరిిసి ున్నారు. న్ేను
భూమికి తిరిగి వచనిను. న్ేను ఆలయములో పరతిరడజూ పారరిధంచే సథ లములో
న్ేను విడువబడనోను. మిగిలిన సమయము బహు క ించము!! ననుా
నముకూడదని మీరు భలవిసేి సరే. అయితే ఆయన వసుిన్నాడు. ఇది
నిరంతర సతయముగా జరిగే కారయము. దేవుని పరజలలో అన్ేకులు యిేసు కీస
ీ ిు
రాకడలో విశావసులు ఒకక క్షణ్ములో పరమునకు తీసుకోబడుతనరనా మన
పరభువు మాటను నమురు. దయచేసి మేలోకండి, దేవుని నిమితి మన్న
సతనయనికి చెవియొగగ ండి!! (రికారడద ఏడుసుిన్నాడు).

పరభువు ఇకకడను న్న పరకకన నిలబడి న్నతో అన్నాడు, “రికారడో, ఒకక
క్షణ్ములో విశావసులను న్ేను న్న యొదద కు తీసుకొనునపుిడు ఇలా
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ఉంటుంది!” అపుిడు న్ేను భూమినంతన చూడగలిగాను. అపుిడు సరవ
భూమికి

సంతోష్మును

సమాధననము

దయచేసే

బహు

విలువెైన

పరిశుదనధతు ఈ భూమిని వదిలి వెళిగా చూచనను. అపుిడు ఒక ప గమంచు
ఆలయములో పరవేశంచి ననుా ఆవరించింది. న్ేను పరభువునడిగాను, “ఇది

ఏమిటి?” ఆయన అన్నాడు, “ఇదే క్షణ్ పరివరి న సతయము”. అపుిడు న్ేను
చూడగా పరజలు ఆలయపు తలుపులు బదద లుగొడుతూ అడుగుతున్నారు,
“మా ప్ిలలలు ఎకకడ? ఎవవరూ కనబడరేమి? ” భూమిలోనుండి పరతి బిడో
అదృశయమే. దేవుడు వారిలో ఎవవరినీ విడువలేదు. మొటా మొదటగా
ఆలయములో

తంతి

వాదయములు

వాయించెడి

సహో దరుడు

ఆలయములోనికి పరవేశంచి అరుసుిన్నాడు, “సంఘము ఎకకడ? అయోయ!

న్ేను విడువబడనోను! న్ేను విడువబడనోను! ” అతని తరువాత, ఇంకా యితర
సంఘ ప్ెదదలు, సహో దరులు, సహో దరిణ్ులు, ఆలయపు ప్ెై విచనరణ్కరి లు,
వీరంతన ఏడుసుిన్నారు, “అయోయ, మేము విడువబడనోమే?” అన్ేక మంది
తలిల దండురలు, నూతన వధ్ూవరులు తమ ఆపుిల కోసము వెదకుతున్నారు.
వారిని చూచి ఆలయములో నునా విడువబడినవారు అంటున్నారు, “మీ

ఆపుిలు ఇకకడ లేరు! పరభువు వారిని తీసుకున్నాడు.” అపుిడు వీరును
ఏడుసూ
ి
అన్నారు, “అయోయ ఇదంతన నిజమే, యిేసు వచిి ఆయన

వధ్ువును తీసుకెళ్ళిపత యాడు!”
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పరజలందరూ ఏడుసూ
ి అంగలారుసూ
ి తనము యిేసుకీీసి ు నందు విశవసించి
ఊండినటల యితే ఈ పరిసథ థ
ి ి వచేిది కాదే, ఈ ఘోరము జరిగేది కాదే, మేము
మరణ్ము నిమితి ము ఇలా విడువబడుదుమా అని చింతిసుిన్నారు. యిేసే
కీస
ీ ి ని నముని పరతి ఒకకరూ దేవుని చేత మరువబడిన వారిగాన్ే
మిగిలిపత తనరు. న్ేను అన్ేకులెైన సంఘ ప్ెదదలను, పరజలను ఏడవగా
చూచనను. పరజలు సంఘ ప్ెదదలను నిలదీసి అడుగుతున్నారు, “మాకు
నువుు సత్ాాన్న ఎిందుకు బో ధ్ించలేదు?" ప్రిశుదధ ింగా ఉిండమన్
నన్నిందుకు హెచచరిించలేదు? నేను ఇలా విడువబడడము నీ తప్పే!”
పరిశుదధ ంగా జీవించనందున అన్ేకులు విడువబడుతనరు. మనము నిజమన
పరిశుదధ తను పరజలకు బో ధించి వారు నిజముగా మారు మనసుా ప ందనలని
బో ధించనలి. అపుిడు న్ేను చూశాను, పరజలు ఎలా సంఘ ప్ెదదలను
పటుాకుని కొడుతూ ఆ ఆగీహావేశములో వారిని జుటుా పటుాకుని లాగి
వాళిను చీరేశారు. అపుిడు సంఘ ప్ెదదలు ఏడిి దయచేసి తమకు హాని
చేయవదద ని

బతిమాలుకుంటున్నారు.

కనికరించడములేదు,

ఎందుకంటే

కానీ
వాళుి

పరజలు
స్ాతనను

వారిన్ేమాతరమూ
పరభలవముతో

నిండిపత యారు.
సంఘము సంఘమంతన మొతి ముగా విడువబడే సంఘాలూ ఉంటలయి.
న్ేను ఒక సహో దరుణ్ణి చూశాను. అతను తనకు కలిగిన బలధ్ వలల తన స్ ంత
కనుాలన్ే ఊడబెరుకుకంటున్నాడు.
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పరజలయితే తమ తలలను న్ేలకు, గడడలకేసి బలదుకుంటున్నారు. వాళుల
యిేసే ఏక సమాధనమని గీహించలేకపత యారు. పరజలు పాపమునందు
జీవించనలని ఆశంచినందువలల , మోసపూరితముగా జీవించినందువలల , తమ
యిష్ాానుస్ారము బరదుకు వెళిబుచిినందుకు వారి గతి ఇది. పరజలు
తమను తనము కోసుకుంటూ, తమ తలలను బలదుకుంటూ తమ పుఱ్ఱె లు
పగిలి తనము న్ేలకొరిగేంత వరకు వారి సిథతి ఇది. ఆలయాలలో రకి ము ఏరులెై
పారుతోంది. ఇకకడన పరజలు తమను తనము గాయపరచుకుంటున్నారు.
అపుిడు ఒక యౌవనుడు దేవుణ్ణి చూచి బిగగ రగా అరుసుిన్నాడు, “పరభువా,

దయచేసి ననుాను తీసుకో! ” అయితే చనలా ఆలసయమయింది. యిేసు
ముందుగాన్ే

వచిి

ఆయన

సంఘమును

తీసుకున్నాడు.

ఇంకా

ఘోరమనవి అన్ేకము చూడగా న్ేను న్ేల మీద చతికిలబడనోను.
యిేసు న్నతో అన్నాడు, “గొపి శీమ కాలములో మునుప్ెనాడూ లేననిా
శీమలు ఉంటలయి.” న్ేనడిగాను, “పరజలు తమను తనము అంతగా

గాయపరుచుకునా ప్ిముట కూడన మరలా లేచి నిలబడుతునారేమి? ”
పరభువెైన యిేసు బదులిచనిడు, “ఎందుకంటే ఈ కాలములో, పరజలు
మరణ్మును ఎంతగా అప్ేక్షించినపిటికీ అది వారికి దొ రకదు. మరణ్ము
భూమినుండి తోలివేయబడింది.” పరభువుని న్ేనడిగాను, “ఈ సంఘ ప్ెదదలు,

పరజలు ఎందుకు విడువబడనోరు? ”
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పరభువన్నాడు, “ఎందుకంటే వాళుి న్నకు తెలుసు. వాళి హృదయాలను
న్ేన్ెరుగుదును.” దేవునికి మనము తెలుసు. మన హృదయాలనీా
ఆయనకు తెలుసు. న్ేను న్ేలన పడనోను, దనదనపు సిృహ కోలోియిే పరిసథ థ
ి ి
న్నది. యిేసు అన్నాడు, “న్ేను వీటిని నీకు చూప్ిన ఉదేదశము నువువ న్న
సంఘమును హెచిరించగలగాలని, వారికి నముకమునివావలని. వారితో
చెపుి - పరజలు ఇపుిడు పశాితనిపపడి మారుమనసుా న్ొందితే ఇంకా
సమయమునాందున వారిని క్షమిస్ాిను. ఈ భూమిలో మహతనకరయము
జరిగిస్ి ాను.”
దయచేసి మీ కళుి తెరవండి. చిలీ దేశములోనునా సువారి సంఘము
ఎదుగుతోంది. “న్న పరజలతో చెపుి - వారు క్షమాపన అడిగితే న్ేను
క్షమిస్ాిను.” తరువాత న్ేను ఇంకో దరశనము చూశాను. ఈ దరశనములో
అగిా లోకములంతటినీ కమిు ఉండడము చూశాను. యిేసు అడిగాడు,
“చూశావా? భూమి మీద నువువ చూసుినా ఆ అగిా చిలీ దేశము మీదుగా
పంపబడినది. ఎందుకంటే చిలీ కీస
ీ ి ు కొరకెరనది! దేవుడు చిలీని మారుస్ాిడు!”
అపుిడు న్ేను చిలీ మీదుగా వచుిటకు బయలుదేరిన అగిాని చూశాను.
అపుిడు యిేసు అన్నాడు, “న్న తండిర కనుాలు చిలీ మీద నున్నాయి.” ఆ
అగిా చిలీ మీద పడినపుిడు ఇతర దేశాలు దననిని చూచి దేవుడు ఇకకడ
కియ
ీ
జరిగిసి ున్నాడని గమనిస్ాిరు. చిలీలో దేవుని కియ
ీ ను చూచి
భూమియందునా సంఘమంతన హరిించింది.
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ఈ దరశనములో దేవుడు ననుా “పసియొ హుమడ” అన్ే పరదేశానికి
తీసుకెళ్ళి, అవిటివారిని, వికలాంగులను చూప్ించనడు. అపుిడు న్ేను
చూడగా నిజమన విశావసులు కాళుిలేని వికలాంగులను గూరిి పారరిధంచి
కాళుి ప్ెరగాలని పారరిధంచనరు. ఆ అవయవాలు లోబడి వాళుి చూసుిండగాన్ే
ప్ెరిగాయి. చేతులు లేనివారికి వెంటన్ే నూతనమన చేతులు ఉదావించనయి.
ఈ

కాలములో

పరభువు

ఆశిరయకరమన

అదుాతనలను

చేస్ి ాడు.

సంఘములలో పరజలు సవసథ పరచబడుతనరు. ఈ రడజులోల, చనిపత యిన వారు
లేపబడుతనరు. దేవుడు మిముును చిలీలో ఉపయోగించి పూరవమందు
అప సి లులు చేసిన అదుాతములే మీ దనవరా చేయిస్ాిడు.
దేవుడు న్నకు(రికారడో సిద్) దయచేసన
ి సంపూరి బయలుపాటు ఇదే. ఆయన
తవరగా వచుిచున్నాడు. మరన్అత! ఆమేన్!
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