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 సేన్హితులారా, సాయంకాలవేళ శుభములు. ఈ రాతి, ఈ యొకక్
పరిచరయ్లో, తిరిగి పర్భువు యొకక్ గృహములోయుండుట ఒక—ఒక

గొపప్ ధనయ్త, మరియు ఈ ఉదయం మనాన్ దావ్రా ఇంకను జీవించు , ఆయన
గంభీరమైన సనిన్ధిని బటిట్ మన ఆతమ్లు ఎంతగానో ఆశీరవ్దించబడినవి. ఇపుప్డు,
ఈ రాతి, మనము ఒక…ఏడు సంఘకాలములు మరియు ఏడు ముదర్లకు
మధయ్నునన్ఎడమఅను అంశమును రిచ్ పారంభించనైయునాన్ము.
2 మరియు ఈ మధాయ్హన్ం, నేను ఒక సేన్హితునితో మాటాల్డుచుంటిని.
ఒకవేళ పర్భువు చితత్మైతే, ఈ వేసవిలో ఏదో ఒక సమయంలో, ఆయన
గృహమునకు ననున్ తీసుకొని వెళళ్నియెడల, లేక—లేక, విదేశములకు
వెళళ్నియెడల, నేను తిరిగిరావలసియునన్ది, తిరిగి, కడవరి ఏడు రలు
తాకాలని అనుకుంటునాన్ను, చుశారా. మరియు ఇదంతా సమిమ్ళితమై యునన్ది.
మరియు—మరియు తరువాత, కడవరి ఏడు తెగుళుళ్ ఇందులో ఉనన్వి.
మనము ముందుకు సాగు చేకొలది, ఇదంత ఒకదానితో ఒకటి
జతపరచబడుతునన్వి.
3 కాబటిట్, ఈ రాతి, మనమొక విధంగా నిశబద్ంగా ఉండగా…బహుశా నేను
ఈ రాతి కొంచెం ఎకుక్వ సేపు ఉంటాను. చివరకు…నేను ఇకక్డకు వచిచ్న
వెంటనే ఫీనిక్స్ లో నేను చేసిన బోధ అంతటిలో, నాకు ఒకక్సారి డా గొంతుకు
బొంగురుపోలేదు, శారా. ఔను. ఓ, ఎంత కఠినంగా నేను బోధించానో!
మరియు, నేననుకొంటాను, ఎటువంటి గొంతు బొంగురుపోవుటలేకుండా,
ఇరువది-ఏడు టములలో అనుకుంటాను. అయితే ఇకక్డ వాతావరణం,

డండి. ఇకక్డ చెడడ్గా ఉనన్ది, కేవలం లోయ. ఇకక్డ ఆరోగయ్ విషయంలో చెడడ్
పరిసిథ్తి, నా భావమేదో మీకు తెలుసా, అది—అది—అది—చెడడ్గా నునన్ది.
పర్సంగించు ఏ పర్సంగీకునికైన …గొంతు పాడవును.
4 ఒకసారి, నా యొకక్ ఒక—ఒక డాకట్ర్ సేన్హితుడు, నా గొంతులో
లోపము ఏమునన్దా అని శాడు. చెపాప్డు, “ఏమీలేదు.” అనాన్డు, “అకక్డ
నీ సవ్రపేటికలో కాయలు కాసినవి.” అనాన్డు, “అది బోధించుట దావ్రా వచిచ్నది”
అని అనాన్డు. సరే, అలాంటిది నేను—నేను—ఇషట్పడతాను, మీకు తెలుసా.
బోధకు అది అనుబంధం కలిగియునన్ంతవరకు, ననున్ అది ఉతాస్హ రితునిగా
చేసుత్ంది, శారా. దేవుని రాజయ్ము నిమితత్ము అది మంచిదే.
5 ఇపుప్డు, దెబబ్లు కొటుట్ట వలన, పౌలునకు కలిగినటుల్గా, యే-…యేసుకీసుత్
యొకక్ గురుతు, మన శరీరమందు మనము కలిగియుండలేకపోవచుచ్ను.
అయితే బోధించుట దావ్రాను మరియు తపుప్డు విషయాలకు వయ్తిరేకముగా
మన సవ్రానిన్ వినియోగించుట దావ్రాను మన గురుతును మనము భరించవచుచ్.
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కాబటిట్, పర్తేయ్కించి, ఈ సమయం వరకు ఎలాంటి దెబబ్లు మనకు లేనందుకు
మనము కృతజుఞ్లము. కనుక మనము—మనము…
6 అయయ్లారా, అదెంత సమయము? ఎంతమంది చదివియునాన్రు?
లేక, వినియునాన్రు? అయయ్లారా, అదెంత సమయము? అది ననున్ కొంత
ఇబబ్ంది కలుగజేసినది. మీరు దానిని కలిగియుండనియెడల, మీరది ఏదో
విధంగా పొందుకోండి, మీరు దానిని వినగలిగితే, లేక ఏదో విధంగా. ఒక
విధంగా ననున్ బాధించినది. టము ఆరంభించకముందు దీనిని నేను
చెపప్గోరుచునాన్ను. సుమారు—సుమారు ఒక వారము లేక పదిరోజులు
నేనెంతో ఇబబ్ందిపడాడ్ను. నేను…నేను—నేను—నేను టములు లేక
ఇంకొకటి నేను జరిగించలేకపోయాను, ఎందుకనగా నాకు—నాకది
తెలియలేదు. అదొక చెడడ్దానిగా ఉనన్టుల్ అది అగుపించినది, మరియు అది
ఏమైయునన్దో నాకు తెలియలేదు. కనుక నేను…
7 ఒక పాతఃకాలవేళ, నేను లేచి, సాబినో లోయ కనుమలోకి వెళళ్గోరాను. అది,
ఇంటి యొదద్ నుండి, సాబినో లోయ కనుమ శిఖరానికి, సుమారు ముపెఫ్ లేక
నలభై నిమిషాలు పర్యాణం ఉంటుంది, తరువాత పరవ్తం పైకి వెళుళ్టకు ముపెఫ్
మైళళ్ రహదారి ఉనన్ది.
8 వింతైన పర్దేశము అకక్డ పైన. ఇకక్డ ఎడారిలో నేనుండగలను, శీతోషణ్సిథ్తి
ఎనభై లేక తొంభై డిగీలు ఉండును, మరియు పర్యాణించి వెళుళ్చోట, కొండ
శిఖరాన ఎనిమిది అడుగుల లోతున మంచుపడును. ఈ మధయ్నే, మేము
ఫీనిక్స్ లో నునాన్ము, అకక్డ ఇరవై, ఇరవై-ఎనిమిది డిగీలు. వారు అకక్డ ఈత
కొలనులు వేడిచేసి, ఈతకొడతారు. అకక్డ నుండి నలభై నిమిషాల పర్యాణము,
అకక్డ ఫాల్గ్ సట్ఫ్ లో సునాన్కు దిగువగా నలభై. శారా? అదే ఎతత్యిన
పర్దేశములకును, ఎడారులకు మధయ్ వయ్తాయ్సం. ఉబబ్స రోగులకు, మరి ఆలాటి
వారికి చాలా ఆరోగయ్కరమైనది.
9 అయితే, ఇపుప్డు, లోయ కనుమ పైకి నేను ఎకిక్వెళాళ్ను, మరియు నేను
ఎకక్గలిగినంత నేను ఎకిక్వెళాళ్ను. పైన అకక్డ నేను రొచ్నియుండి, దీని
అరథ్మేంటో మరియు అదంతా పర్భువును నేను—నేను—నేను అడిగాను. ఒక
విధంగా నేను కలవరపడాడ్ను, ఏమిచేయాలో తెలియలేదు.
10 మరియు నేను పారిథ్ంచుచుండగా; వింతైన విషయం జరిగినది. నేను—
నేను—నేను యథారథ్వంతునిగా యుండగోరుచునాన్ను. నేను నిదర్పోయి
యుండగలను. అది యొకవిధంగా పరవశుడనై యునన్టుల్ండెను, లేక
అది—అది—అదొక దరశ్నం వలెనుండెను. అదొక దరశ్నమని నముమ్టకు
మరెంతగానో, కొంతగానో నేను ఇషట్త పుతునాన్ను. అదేదనగా, నా చేతులు
చాపాను, అడిగాను, “పర్భువా, ఈ పేలుడు యొకక్ అరథ్మేమిటి? పిరమిడ్
సముదాయముగా వచిచ్, మి మీదనుండి ననున్ లేపి రుప్ వైపునకు ననున్
తిపిప్న ఈ ఏడుగురు తల అరథ్మేంటి, దాని అరథ్మేంటి?”
11 నేను అకక్డ పారథ్నలో నిలబడియునాన్ను, ఏదో ఒకటి జరిగినది. నా చేతిలో
ఏదో పడినది. ఆతమ్సంబంధమైన విషయాలు మీరు అరథ్ం చేసుకోలేకపోతే, అది
మీకు చాలా వింతగా ఉంటుందని, నాకు తెలుసు. అయితే ఒకటి నా చేతిలో
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పడినది. నేను డగా, అది యొక ఖడగ్ము. మరియు పిడి, ముతయ్ముతో
చేయబడినది, నేనెనన్డు డనటువంటి సుందరమైన ముతయ్ము. ఒర,
బంగారముతో చేయబడినది, యుదధ్ము చేయునపుప్డు బొబబ్లెకక్కుండ
కాపాడుటకు అది; మీకు తెలుసా. కతిత్ పొడవుగాలేదు, అయితే కతిత్ చాలా
పదునుగా ఉనన్ది; అది మెరయుచునన్ వెండితో చేయబడినది. అది నేనెనన్

డనటువంటి అందమైన వసుత్వు. అది ఖచిచ్తంగా నా చేతికి సరిపోయినది.
మరియు దానిని నేను పటుట్కొనియుంటిని. నేననుకునాన్ను, “అది అందంగా
లేదా?” అని. నేను దానివైపు శాను. మరియు నేను అనుకునాన్ను, “అయితే,
మీకు తెలుసా, నేనెలల్పుప్డు ఖడగ్మంటే భయపడతాను.” వారు, వాటిని వాడు
దినాలకు రంగా నేను జీవిసుత్నన్ందుకు నేను యొకవిధంగా ఆనందంగా
ఉనాన్ను, ఎందుకనగా, కతిత్ అంటే నేను—నేను భయపడతాను. మరియు కనుక,
నేను—నేను అనుకునాన్ను, “దానితో నేనేమి చేయాలి?”
12 నా చేతిలో, నేను పటుట్కొనియుండగా, ఎకక్డో ఒక చోటనుండి ఒక సవ్రము
చెపిప్నది, “అది రాజు యొకక్ ఖడగ్ము.” తరువాత అది ననున్ విడిచిపోయినది.
13 సరే, నేను—నేను దాని భావమేమైయుంటుంది అని ఆశచ్రయ్పోయాను,
“‘అది రాజు యొకక్ ఖడగ్ము.’” నేను అనుకునాన్ను, “‘ఒక రాజు యొకక్ ఖడగ్ము,’
అని అది చెపప్బడినటల్యితే, దానిని అరథ్ం చేసుకొనేవాడను. అయితే, అది
చెపప్బడినది, ‘రాజుయొకక్ ఖడగ్ము’ అని.” అయితే ఇది సరికాకపోవచుచ్, అయితే
నేను అనుకునాన్ను, “ఒకే ఒకక్రాజు ఉనాన్డు, ఆయన దేవుడు. ఆయన ఖడగ్ము
ఇది, ‘రెండంచుల ఖడగ్ము కంటే వాడిగా ఉనన్ది,’ శారా. ‘మీరు నాయందు
నిలచియుండుడి మరియు నా మాటలు…’” శారా? మరియు నేను—నేను
తలంచాను…
14 యుదధ్ములు చేయుట, శారా, మరియు నేను…దానిని రిచ్ ఒకక్మాట
నాకు అరథ్ం తెలియదు, లేక, దవ్ందవ్ యుదధ్ము చేయుట యొకక్ ఒకక్
నియమము నాకు తెలియదు. అయితే, నాకరథ్మైంది మొదలు, ఖడగ్ములు
ఒకరిపై యొకరు మీదికి సుకుంటారు. తరువాత, ఖడగ్ములకు, వారు బీగము
వేసినటెల్తే, శ వు, నీవు ఖడగ్ములు బీగము వేసాత్రు, ఈ విధంగా, తరువాత
యుదధ్పోరాటంలో మనుషుయ్ని శకిత్ అవసరమైయుంటుంది. ఎందుకంటే,

డండి, అతని ఖడగ్ము నా గుండెపై గురిపెటట్బడి యుంటుంది, నాది అతనిపై
యుంటుంది, అయితే అవి చికుక్బడి ఉంటాయి, మాయొకక్ కతుత్లు ఒక దానితో
యొకటి తాకినటుల్గా, తరువాత అవి గుండెపై తాకుతవి. మరియు అటుతరువాత
ఖడగ్ములు ఏకమౌతవి. ఒకటి మరొకదానిని ఝళిపించివేసత్ది, ఖడగ్ము నేరుగా
గుండెపై పెటట్బడుతుంది. కనుక అది తీసుకుంటుంది…
15 ఖడగ్ము వాకయ్మైనపప్టికీ, దానిని అకక్డ పెటుట్టకు, శ వు యొకక్
గుండెపైన పెటుట్టకు, బలమైన విశావ్సమగు హసత్ం కావలయును. ఇపుప్డు,
ఈ విషయాలనీన్ తెలియకయే, అయితే…నాకునన్వనీన్ ఆయన యొదద్నుండి
పొందుకునాన్ను, నేను చెపప్గలవనీన్, నేను చెపిప్నవనీన్. మీకు తెలుసా, ఆయన
పొందుకునన్వనీన్ తండి వలనే పొందియునాన్డని, మన పర్భువు చెపప్లేదా,
ఆయన చెపిప్నవనీన్, ఏదీ దాచలేదు. కాబటిట్ అవి వచిచ్నటుల్గానే మేము
చెపప్గోరుతాము. ఇపుప్డు, మీరు నిజంగా తెలివైనవారైతే, పారిథ్ంచండి, చాలా



4 పలుకబడిన మాట

తవ్రగా ఒకటి మీరు అరథ్ం చేసుకోగలరు, ఒకటి బయలుపరచబడునని నేను
నిరీకిష్సుత్నాన్ను.
16 ఇపుప్డు, ఈ పుసత్కములో, యేసుకీసుత్ యొకక్ పర్తయ్కష్త అని పిలువబడు
పుసత్కము యొకక్— 5వ అధాయ్యమును మనమంతా తిపుప్దాము.
17 ఇపుప్డు, రేపు రాతికి మొదటి ముదర్. మొదటి నాలుగు ముదర్లు నలుగురు
సావ్రీ చేయుచునన్ వారి దావ్రా విపప్బడెను, ఒకొక్కక్ ముదర్యు మిని
తాకెను. బహుశా, అవి ఎకుక్వసేపు ఉండవు, మనం వీటిని దాటువరకు…
సోమవారం, మంగళవారం, బుధవారం, సుమారు గురువారం వరకు. తరువాత,
నే హిసుత్నాన్ను ఆరవది…మరియు అయిదవది, ఆరవది మరియు ఏడవ
ముదర్, బహుశా చాలా పెదద్వి. కాబటిట్, బహుశా కొదిద్ విశాంతి తీసుకొనుటకు
కొదిద్సమయం దొరుకును.
18 మేము వారములోని రా లలో, ఇకక్డ టములు ఏడుకు
పారంభించాలని అనుకుంటునాన్ము. ఏడు-ముపెఫ్కి నేను వేదిక
మీదయుంటాను, ఖచిచ్తంగా. మధయ్రాతికి బయటకు వెళుళ్టకు అది
సరిపోతుంది. కనుక—కనుక, ఈ ఉదయం, నేను—నేను ఒక గంటసేపు
అధికంగా తీసుకునాన్ను. ఆ విధంగా చేయవలెనని నా అభిపాయం కాదు…
నాకు తెలియదు ఎపుప్డు అని.
19 ఎందుకనగా, మొదట సావ్రీ చేయువానిని గురించి నాకు తెలియదు.
రెండవది, డవది, నాలగ్వది, అయిదవది, ఆరవది లేక ఏడవది నాకు
తెలియదు. ఈ కష్ణం వరకు నాకు తెలియదు. డు? కేవలం నేను ఆయన మీద
ఆధారపడుతునాన్ను. ఆ కారణం చేత, దేవుని కృప దావ్రా సహాయము కొరకు ఈ
వారం పర్యతిన్సుత్నాన్ను, అది నముమ్ , మీరు లోతుగా గర్హించినటెల్తే…
20 మీకు తెలుసా, దరశ్నాలలో, బయలుపరచుటకు మీరు
అనుమతింపబడువరకు విషయాలు మీరు బయలుపరచలేరు. “ఇంటిలోకి
వెళుళ్డి, ఒకవేళ ఇకక్డ యొక టోపీ పెటట్బడియుండును. ఇకక్డ అది
పెటట్బడేవరకు, ఈ బిడడ్ లేక మరొకటి సవ్సథ్పరచబడదు” అని నేను
చెపిప్యుండుట మీరందరు ఎనిన్సారుల్ వినియుంటారు? నేను వారికి
చెపప్లేను, లేక దానిని అకక్డ నేను కదలచ్లేను. ఏదోయొక విధముగా దానిని
కదలచ్వలసియునన్ది. ఒకరు అది తీసుకొని, కదలచ్వలసియునన్ది. పర్తీదీ
కర్మములో యుండవలసియునన్ది, అపుప్డది బయలుపరచబడుతుంది.
21 కాబటిట్ ఇపుప్డు పారథ్నలో ఉందాము. ఇపుప్డు, గర్ంథానిన్ మనము
సమీపించకముందు, మనము తలలువంచి, ఆయనతో మనము
మాటాల్డుదాము.
22 పర్భువైన యేసు, మేము అనిన్ విధములా అసమరుథ్లము. కాలము యొకక్
గమయ్సాథ్నాన వేలాడుచునన్ ఆతమ్లునన్ ఈ అతి పరిశుదధ్ ఘడియలో, ఈ
పవితర్ గర్ంథానిన్ సమీపించుటకు, ఏ విధమున మేము పర్యతిన్ంచుటలేదు,
పర్భువా, అడుగకుండ అలా చేయుటలేదు, ఒకరే ఒకరు ఈ గర్ంథానిన్
బయలుపరచగలడు, ఆయన ఇపుప్డు ముందుకువచిచ్, ఆయన దాసుని యొకక్
బలహీన పర్యతాన్లను ఆశీరవ్దించును, వాకయ్ము ముందుకు వెళుళ్చుండగా



ఏడు సంఘకాలములు మరియు ఏడు ముదర్లకు మధయ్నునన్ ఎడమ 5
ఆశీరవ్దించుము. ఆతమ్ యొకక్ శకిత్తో అది వెళుళ్నుగాక. ఆతమ్సంబంధమైన
నేల…నీతిని తెలుసుకోవాలని మరియు దేవుని యొకక్ చితాత్నిన్ తెలుసుకోవాలని
ఎవరైతే, ఆకలి దపుప్లు కలిగియునాన్రో, అకక్డ అది పడి, దాని జాతి వితత్నము
మొలుచునుగాక. పర్భువా, అది అనుగర్హించండి. సమసత్ సుత్తి నీదేయౌనుగాక.
ఈ రాతిలో ఆకలి దపుప్లు గలవారు నీ వాకయ్ము నుండి అనన్పానములు
పొందుదురుగాక. పర్తయ్కష్త ఎవరైయునాన్రో అటిట్ యేసు’ నామమున అది మేము
అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
23 ఇపుప్డు, మనము 5 వ అధాయ్యము తిపప్బోవుచునాన్ము. ఇది ఏడు
ముదర్లు కాదు. ఇది ఏడు సంఘకాలములు మరియు ఏడుముదర్లకు మధయ్నునన్
ఎడమ. మరియు 6 వ అధాయ్యము డా యునన్ది…
24 మరియు పర్కటన 4 వ అధాయ్యమునన్ది, సంఘము ఎతత్బడిన
తరువాత జరుగనైయునన్ కొనిన్ సంగతులునన్వి. అది, పర్కటన 3 వ
అధాయ్యములో సంఘము పైకెతత్బడుతుంది, 19 వ అధాయ్యం వరకు తిరిగిరాదు.

శారా? కాబటిట్, సంఘము శర్మలను తపిప్ంచుకొంటుంది. నేనింతవరకు
మాటాల్డినటువంటిది, నేను బాగుగా ఎరిగిన పర్తీ ఉపదేశకునికి అది వయ్తిరేకమని
నాకు తెలుసు. అయితే, అంగీకారము కాదని నా—నా—నా అరథ్ం కాదు.
నేను—నేను మీ యొకక్ సహోదరుడను అని భావం, అయితే దానిని నేనేలాగు

శానో ఆ విధముగానే నేను—నేను ఉపదేశించవలసియునన్ది. అలా
కాకపోతే, నేను దానిని కలుపలేను, గమనిసుత్నాన్రా. మరియు అది శర్మలకు
ముందా, లేక శర్మల తరువాత అని ఇపుప్డు కాదుగానీ, దానితో నేను పైకి
వెళళ్గోరతాను. అదీ ముఖయ్మైన విషయం.
25 కాబటిట్, ఆ విషయాలను మనము అనుకొనుచునాన్ము, ఎందుకనగా,
విదయ్లేకుండా, నేను మాదిరిలు పుచునాన్ను. పాత నిబంధనలో, అనగా
కొతత్ నిబంధనకు ఛాయ లేక పోలికయైన పాతనిబంధనలో ఉనన్వి,
ఉంటునన్విగా యునన్కారయ్ములు నేను శాను, అపుప్డు కొతత్ నిబంధన
ఏమిటని ఒక అభిపాయము కలుగును. శారా? ఈ విధముగా…
శర్మలకు ముందు నోవహు ఓడలోనికి వెళెళ్ను, ఒక మాదిరి; అయితే నోవహు
ఓడలోనికి వెళళ్కముందే, గమనించారా, హనోకు ఎతత్బడెను, శారా, ఏదీ
జరుగకముందే. నాశనము చేయబడుటకు కుమమ్రింపబడు శర్మలు మచుచ్కైనను
కనబడకముందే, సొదొమలో నుండి లోతు బయటకు పిలువబడెను; అయితే
అబాహాము అనిన్ సమయాలలో బయట ఉనాన్డు. శారా, పోలికలు లేక
మాదిరిలు.
26 అయితే ఇపుప్డు మనము మొదటి వచనము చదువుదాము. నేను
దానియొకక్ మొదటి రెండు లేక డు వచనాలు చదువుతాను.

మరియులోపటను వెలుపటనువాతకలిగి, యేడుముదర్లు గటిట్గా
వేసియునన్యొకగర్ంథముసింహాసనమందుఆసీనుడైయుండువాని
కుడిచేత చితిని.
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మరియు దాని ముదర్లు తీసి ఆ గర్ంథము విపుప్టకు
యోగుయ్డైనవాడెవడని బలిషుఠ్డైన యొక దేవ త బిగగ్రగా
పర్చురింపగా చితిని.
అయితే పరలోకమందుగాని మిమీదగాని మికిందగాని ఆ
గర్ంథము విపుప్టకైనను చుటకైనను ఎవనికిని శకిత్ లేకపోయెను
(ఎటువంటి గర్ంథమది!)
ఆ గర్ంథము విపుప్టకైనను చుటకైనను యోగుయ్డెవడును
కనబడనందుననేనుబహుగాఏడుచ్చుండగా

27 ఇపుప్డు, మీరు అయోగయ్తను రిచ్ మాటాల్డుడి? “అది చుటకు డా
యోగయ్తలేదు; ఏ మనుషుయ్నికి డా, ఎకక్డ డా లేదు.”

మరియు ఆ పెదద్లలో ఒకడు—ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు
చిగురైన దా గోతర్పు సింహము ఏడు ముదర్లను తీసి ఆ
గర్ంథమునువిపుప్టకై జయముపొందెననినాతోచెపెప్ను.
మరియుసింహాసనమునకునుఆనాలుగుజీవులకును,పెదద్లకును
మధయ్ను,…వధింపబడినటుల్ండినగొఱెఱ్పిలల్కుఏడుకొముమ్లునుఏడు
కనున్లునుండెను.ఆకనున్లు మియందంతటికిపంపబడినదేవుని
యేడుఆతమ్లు.
ఆయన వచిచ్ సింహాసనమునందు ఆసీనుడైయుండువాని
కుడిచేతిలోనుండిఆగర్ంథమునుతీసికొనెను.

28 మనము కొదిద్ కష్ణాల కొరకు అకక్డ నిలుపుచేదాద్ం, చదివిన పర్కటన 5 వ
అధాయ్యము 7 వ వచనము కలిపి.
29 పర్కటన 10 లోని ఏడు ఉరుములు యొకక్ కాలములో ఈ ఏడు ముదర్ల
గర్ంథము బయలుపరచబడెను, ఇపుప్డు, మీరు గురుత్పెటుట్కొనవలెననన్టల్యితే
గురుత్పెటుట్కోండి. పర్కటన 10 తిపుప్దాము, ఒకక్ కష్ణం, అందులోనికి మనం
వెళళ్కముందు, మీరు కొంత గర్హింపు పొందునటుల్గా. ఇపుప్డు, ఇది
అంతయ్కాలమందు జరుగునది. వినుడి:

…బలిషుఠ్డైన వేరొక త పరలోకమునుండి దిగివచుచ్ట నేను
చితిని. ఆయన మేఘము ధరించుకొనియుండెను, ఆయన

శిరసుస్మీద…ఇందర్ధనసుస్ండెను,…
30 మీరు గమనిసేత్, అది కీసుత్, శారా. కారణం, పాతనిబంధనలో, ఆయన
నిబంధన తగా పిలువబడెను. ఇపుప్డాయన నేరుగా దుల యొదద్కు
వచుచ్చునాన్డు, ఏలయనగా సంఘము ముగించబడినది. ఔనా? మంచిది.

…ఆయనముఖము… రయ్బింబమువలెను, ఆయనపాదములు
అగిన్ సత్ంభములవలెను

31 పర్కటన 1 లోని ఆ త మీకు జాఞ్పకమునన్దా? అదే విషయము. త
అనగా ఒక “వరత్మానికుడు.” ఇశాయేలీయులకు ఆయన ఒక వరత్మానికుడు.

శారా? సంఘము ఎతత్బడుతుంది, శారా, ఇపుప్డు, లేక ఎతత్బడుటకు



ఏడు సంఘకాలములు మరియు ఏడు ముదర్లకు మధయ్నునన్ ఎడమ 7
సిదధ్ంగా యునన్ది. ఆయన, ఆయన సంఘము కొరకు వచుచ్ను. ఇపుప్డు
గమనించండి.

ఆయనచేతిలోవిపప్బడియునన్యొకచినన్పుసత్కముండెను…
32 ఇపుప్డు, ఇకక్డ, అది యబడి మరియు ముదర్వేయబడియునన్ది;
మరియు ఇకక్డ అది తెరువబడియునన్ది. అది తెరువబడియునన్ది.
ముదించబడిన అపప్టి సమయము నుండి, ఈ రాతి మనము
పొందుకుంటునాన్ము, ఇపుప్డు గర్ంథము తెరువబడియునన్ది. “ఆయన చేతిలో
ఒక చినన్ పుసత్కము, ఆయన…అది తెరువబడియుండెను. ఓ, ఏ విధముగా

రుయ్డు సత్ంభములవలె…” ఒక నిమిషం ఆగండి. దీనిని మరలా వెనుకనుండి
చదువనీయండి.

మరియు ఆయన చేతిలో విపప్బడియునన్ యొక చినన్
పుసత్కముండెను: ఆయన తన కుడిపాదము సముదర్ముమీదను
ఎడమపాదము మిమీదనుమోపి,
సింహముగరిజ్ంచునటుల్గొపప్ శబద్ముతోఆరభ్టించెను…

33 మనకు ఆయన దా గోతర్ సింహమని తెలుసు. ఇకక్డేమో ఆయన
గొఱెఱ్పిలల్; అయితే,ఇకక్డైతేఆయన సింహము. శారా?

…మరియుఆయనఆరభ్టించినపుప్డు,ఏడుఉరుములువాటివాటి
శబద్ములుపలికెను.

34 ఇపుప్డు, అతడేమి శాడో, అది వాయవలెనని యోహాను ఆజఞ్ను
పొందియుండెను, కాబటిట్ అపొసత్లుడు, మరియు పర్వకత్ అది వాయుటకు తన
కలమును తీసుకునాన్డు.

మరియు ఆ యేడు ఉరుములు పలికినపుప్డు నేను
వాయబోవుచుండగా—ఏడు ఉరుములు పలికిన సంగతులకు
ముదర్వేయుము, వాటిని వాయవదద్ని పరలోకము నుండి యొక
సవ్రముపలుకుటవింటిని.

35 ఇపుప్డు, అదే మనకు తెలియదు. అది ఇంకా బయలుపరచబడవలెను. ఆ
ఉరుములు ఏమి చెపెప్నో అది పరిశుదధ్ లేఖనములో లేదు.

మరియుసముదర్ముమీదను మిమీదను నిలచియుండగా నేను
చినఆ తతనచేతులుఆకాశముతటుట్ ఎతిత్ (ఇపుప్డు వినండి)
మరియుపరలోకమునుఅందులోఉనన్వాటిని, మిని అందులో
ఉనన్వాటిని, సముదర్మును అందులో ఉనన్వాటిని సృషిట్ంచి,
యుగయుగములు జీవించుచునన్ వానితోడు…ఒటుట్పెటుట్కొని
మరియు…ఇకఆలసయ్ముండదుగాని

36 గమనించండి! ఇకక్డ ఒక వచనము నేను తీసుకోవాలనుకుంటునాన్ను.
యేడవ త పలుకు దినములలో అతడు ర
ఊదబోవుచుండగా, దేవుడు తన దాసులగు పర్వకత్లకు తెలిపిన
సువారత్పర్కారముదేవునిమరమ్ముసమాపత్మగుననిచెపెప్ను.
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37 ఇపుప్డు, గమనించండి, ఈ ఏడు ముదర్ల పుసత్కము యొకక్ మరమ్ము,
ఏడవ సంఘకాల త వరత్మానము ఊదునపుప్డు, అనగా పర్కటించినపుప్డు
బయలుపరచబడును. శారా? “ఏడవ త ర ఊదునపుప్డు,”
అకక్డ వరత్మానములు వాయబడును, మనము వాటిని టేపులు మరియు
పుసత్కముల పమున కలిగియునాన్ము. ఇపుప్డు, “వరత్మానము ఊదుటకు
పారంభించగానే, దేవుని యొకక్ మరమ్ము సమాపత్మగును, శారా, ఆ
సమయమున.” మనము గమనిదాద్ం. గర్ంథము, దేవుని మరమ్ము, ఏడవ త
వరత్మానము ఊదబడువరకు బయలుపరచబడదు.
38 ఇపుప్డు, ముదర్లలో ఈ చనలు పాముఖయ్ం. అవి ఖచిచ్తమని నేను
చెపుత్నాన్ను, ’ఎందుకనగా, పర్తి చినన్ది జతపరచబడవలసియునన్ది.
39 అది మరమ్ముగా వాయబడినది, ఎందుకనగా, ఏ మనుషుయ్డుగానీ,
ఎకక్డగాని, అది ఎరుగడు. దేవునికి మాతర్మే తెలుసు, యేసుకీసుత్కే తెలుసు,

శారా. ఇపుప్డు, అయితే…అదియొక పుసత్కము, ఒక మరమ్మైన పుసత్కము.
అది విమోచనా పుసత్కము. కొదిద్సేపైన తరువాత అందులోనికి వెళదాము.
మరియు ఇపుప్డు, ఈ విమోచనా పుసత్కము సం రిత్గా గర్హింపు (అరథ్ం
చేసికొనబడినది) కాదని మనము ఎరిగియునాన్ము; అది, ఆరు సంఘకాలముల
నుండి పరిశోధింపబడెను. అయితే అంతములో, ఏడవ త తన మరమ్మును
ఊదుట పారంభించగానే, ఈ వయ్కుత్లు పరిశోధించి వదలిపెటిట్నవి అతడు
విపుప్ను. మరియు దేవుని వాకయ్ పర్కారముగా, మరమ్ములు దేవుని యొదద్నుండి
వచుచ్ను, మరియు దేవుని యొకక్ సం రణ్ మరామ్నిన్ బయలుపరచును, అపుప్డు,
దైవతవ్ము మొదలైనవనీన్ సం రిత్యగును. అనిన్ మరమ్ములు, సరప్ము యొకక్
సంతానము, ఇంకా తదితరమైనవి బయలుపరచబడును.
40 ఇపుప్డు, మీరు గమనించారా, నేను దానిని తయారుచేయుటలేదు.
అదేదనగా…అది యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు. దానిని
గర్ంథములోనుండి మీకొరకు చదువుతాను, “ఏడవ త వరత్మానము పలుకు
దినములలో, ఆయన పరిశుదధ్ పర్వకత్లు దావ్రా తెలిపిన పర్కారము దేవుని మరమ్ము
సమాపత్మగును,” వాకయ్మును వాసినది ఆ పర్వకత్లే. ఏడవ సంఘకాలములో, ఆఖరి
సంఘకాలములో ర ఊదునపుడు, ఈ సంఘకాలములలో, పరిశోధింపబడిన
ముకక్లనీన్, ముకక్లుగా ఉనన్వనీన్ జతపరచబడును.
41 మరియు ముదర్లు విపప్బడినపుడు, మరమ్ము బయలుపరచబడెను,
ఆయన పాదములు నేలమీదను సముదర్ముమీదను మోపి, ఆయన తలపైన
ఇందర్ధనుసుస్ కలిగి, త, వరత్మానికుడు, కీసుత్ దిగివచుచ్చునాన్డు. ఇపుప్డు,
జాఞ్పకముంచుకో, ఈ వచుచ్ సమయమున ఏడవ త మిమీద ఉనాన్డు.
42 యోహాను తన యొకక్ వరత్మానము ఇసుత్నన్పప్టి వలే, అదే సమయమున
ఆ మెసీస్యా ఆ దినాలలో వచాచ్డు. యోహాను ఆయనను చునని
అతడు ఎరిగియుండెను, ఎందుకనగా, ఆయనను అతడు పరిచయము
చేయనైయునాన్డు.
43 మరియు అకక్డ మలాకీ 4 లోని లేఖనములలో మనము గర్హించుచునాన్ము,
యోహాను వంటి ఒకరుండుట, ఒక—ఒక ఏలీయా, దేవుని యొకక్ వాకయ్ము
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అతని యొదద్కు వచుచ్ను. మరియు పరిశుదాధ్తమ్ వలన, అతడు దేవుని మరమ్ములు
బయలుపరుచును, మరియు పిలల్ల విశావ్సమును తిరిగి తం లైన అపొసత్లుల
విశావ్సమునకు పునరుదధ్రణ చేయును, ఈ సంఘశాఖల సంవతస్రాలనిన్టిలో
పరిశోధించబడిన ఈ మరమ్ములను పునరుదధ్రణ చేయును. ఇపుప్డు, అదే
వాకయ్ము చెపుప్చునన్ది. అది చెపిప్న దానికి నేను బాధుయ్డను. ఔనా? అది—అది
వాయబడియునన్ది, అది నిజం. అది అదేయైయునన్ది.
44 ఇపుప్డు, ఈ ఏడు ముదర్ల గర్ంథము, విమోచనా మరమ్మని మనము

శాము. దేవుని యొదద్ నుండి వచిచ్న విమోచన గర్ంథమిది.
45 ఈ సమయములో, ఈ వరత్మానికుడు పలుకు దినములలో, మరమ్ములనీన్
సమాపత్మగును. ఇపుప్డు, ఇకక్డ మిమీద త ఉనాన్డు; మరియు
“మరియొక” త ఉనాన్డు, దిగివచిచ్న బలిషుఠ్డైన వరత్మానికుడు. శారా,
ఈ త సంబంధమైన త, వరత్మానికుడు; అయితే ఇకక్డ పరలోకము
నుండి ఒకడు వచుచ్చునాన్డు, ఒక ఇందర్ధనుసుస్ నిబంధన, శారా, అది కీసుత్
మాతర్మే అవుతాడు.
46 ఖచిచ్తంగా పర్కటన 1 వ అధాయ్యంలో ఉనన్టుల్, అలాగే, “ఏడు సువరణ్
దీపసత్ంభముల మధయ్ నిలబడియునాన్డు, ఇందర్ధనుసుస్ కలిగియుండి,

చుటకు రయ్కాంత పదమ్రాగమును పోలినవాడు.”
47 మరియు ఇకక్డ 10 వ అధాయ్యములో ఆయన మరలా వచుచ్చునాన్డు,
అనిన్ మరమ్ములు సమాపత్మగు సమయమందు మరియు ముదర్లు విపప్బడును,
“ఇక ఆలసయ్ముండదుగాని” యని చాటించుటకు వచుచ్చునాన్డు. మరియు
ఆయన చెపాప్డు, “ఏడవ త పలుకుటకు ఆరంభించగనే, అపుప్డు మరమ్ము
సమాపత్మగును, మరియు త అగుపించు సమయమగును.” మనమొకచోట
ముగింపులో ఉనాన్ము. ఔను. ఇపుప్డు గమనించండి.
48 గర్ంథము యొకక్ మరమ్మును ఏడు ముదర్లు కలిగియునన్వి. ఆ ఏడు
ముదర్లలో ఏమి ముదించబడినదో అది మనము చువరకు, ఆ విషయాలను
మనము కేవలం ఊహించుకుంటునాన్ము. ఎందుకనగా, ఈ ఉదయం
నేను చెపిప్నటుల్గా, ఉదయం నా యొకక్ చినన్ వరత్మానంలో చెపిప్నటుల్గా,
దేవుడు సామానయ్తలో మరుగు చేసుకొనును. మీరు గమనించారా, మీరు—
మీరు…అది ఖచిచ్తంగా నిజంగా పరిశుదాధ్తమ్ వలన బయలుపరచబడి,
అది రుజువుచేయబడితేనే తపప్, లేనియెడల విషయానిన్ తపప్క మనము
పోగొటుట్కొంటాము. శారా? పర్వకత్ లేచి, ఇది అదే అని నీకు చెపిప్నటెల్తే,
దానినే దేవుడు రుజువుపరచకపోతే, దానిని మరచిపోండి. శారా? అయితే,
పర్తి వివరణలో, పర్తి కారయ్ములో దానిని సరియైనదిగా చేయుటకు, దేవుడు
దానిని రుజువు చేయవలెను. శారా? కావున, ఆయన బిడడ్లు ఆ విషయాలను
గమనిసాత్రు, శారా, మెళకువగాయుంటారు, గమనించండి.
49 ఈ ఏడు ముదర్ల చేత గర్ంథము ముదించబడినది. ఔనా? గర్ంథము
సం రణ్ముగా ముదించబడియునన్ది. మీరది గర్హించారా? [సభ “ఆమేన్”
అని చెపిప్నది—సంపా.] ఏడు ముదర్లు విపప్బడువరకు, గర్ంథము సం రిత్గా
ముదించబడియునన్ది. అది ఏడు ముదర్లతో ముదింపబడియునన్ది. అది
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ఏడు ఉరుములకు వయ్తిరికత్ము. శారా? ఇది గర్ంథమందలి ఏడు ముదర్లు.
గర్ంథము, ఏడవ త వరత్మానము అందించువరకు ముదర్లు తెరువబడవు.

శారా? కాబటిట్ మనము—మనము ఊహిసుత్నాన్ము; అయితే నిజమైన
దేవుని యొకక్ పర్తయ్కష్త, ఆ రుజువుచేయబడిన సతయ్ము పలుకబడినపుడు
తెలియును. అదే ఖచిచ్తంగా వాకయ్ము చెపుత్నన్ది, “ఆ సమయమునందు మరమ్ము
సమాపత్మగును.”
50 మరియు జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఈ యొకక్ ఏడు-ముదర్ల గర్ంథము, అది పర్కటన 5
వ అధాయ్యములో యబడినది, మరియు పర్కటన 10 వ అధాయ్యములో అది
తెరువబడియునన్ది.
51 మరియు అదేలాగు తెరువబడునది అని గర్ంథము ఏమని చెపుత్నన్దో మనము
ఇపుప్డు డబోవుచునాన్ము. మరియు గొఱెఱ్పిలల్ గర్ంథమును తీసుకొని,
ముదర్లు విపిప్, గర్ంథమును తెరుచువరకు అది తెలియబడలేదు. శారా?
గొఱెఱ్పిలల్ గర్ంథమును తీసుకొనవలసియునన్ది.
52 అది మరుగుచేయబడినది. ఇపుప్డు జఞ్పిత్ంచుకొనండి, “పరలోకమందు
ఏ మనుషుయ్డు లేడు; మియందు ఏ మనుషుయ్డు లేడు,” పోప్, బిషప్,
కారిడ్నల్, రాషట్ మత గురువైనా లేక అతడెవరైనా, “ఆ ముదర్లను విపుప్టకైన
లేక గర్ంథానిన్ బయలుపరచుటకైన అధికారము లేదు, గొఱెఱ్పిలల్కు
తపప్.” మరియు మనము పరిశోధించాము, ఊహించాము, ఒడుదుడుకులు,
ఆశచ్రయ్పడుతునాన్ము, మరియు—మరియు ఆ కారణం చేతనే మనము
అటువంటి గందరగోళంలో ఉనాన్ము.
53 అయితే మనమిపుప్డు జీవిసుత్నన్ కడవరి దినములలో, ఈ విమోచన గర్ంథము
గొఱెఱ్పిలల్ దావ్రా పరి రణ్ంగా విపప్బడుననియు మరియు ముదర్లు డా
గొఱెఱ్పిలల్ దావ్రా విపప్బడుననియు దైవిక వాగాద్నము దావ్రా తెలుపబడును.
మరియు గొఱెఱ్పిలల్ గర్ంథము తీసుకొని ముదర్లు తెరచువరకు అది తెలియబడదు.
జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఎందుకనగా, గర్ంథము సింహాసనాసీనుడైన ఆయన చేతిలో
ఉనన్ది. “మరియు సింహాసనాసీనుడైయునన్ వాని యొదద్కు గొఱెఱ్పిలల్ వచిచ్,
ఆయన కుడిచేతిలో నుండి గర్ంథమును తీసికొనెను.” గర్ంథమును తీసికొనెను!
ఓ, అదెంతో లోతైన కారయ్ము. పరిశుదాధ్తమ్ సహాయము వలన, మన శకిత్కొలది
అది పరిషక్రించుటకు పర్యతిన్దాద్ము. ఇపుప్డు మనము ఆయన మీద
ఆధారపడుతునాన్ము. తరువాత అది మనము దాద్ం, ఇది అంతయ్కాలమున,
“కాలము గతించుచునన్ది.”
54 గర్ంథము అనువదించుటకు ఏ సంఘశాఖకు హకుక్లేదు. ఏ మనుషుయ్నకు
అది అనువదించుటకు హకుక్లేదు. గొఱెఱ్పిలల్యే దానిని అనువదించును. అది
మాటాల్డునది గొఱెఱ్పిలల్యే. మరియు వాకయ్ము తెలియబడునటుల్ చేయునది
గొఱెఱ్పిలల్యే, రుజువుచేయుట దావ్రా వాకయ్మును జీవమునకు తెచుచ్నటుల్
చేయుచునన్ది. శారా? ఖచిచ్తంగా! గమనించండి. మరియు…వరకు
బయలుపరచబడలేదు.
55 సంఘకాలములు మరియు సంఘశాఖల కాలములు ముగియు వరకు
గర్ంథము బయలుపరచబడదు, “ఇక సమయముండదు.” అది శారా? అది
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కేవలము సంఘకాలములు మరియు సంఘశాఖల కాలములు ముగియునపుడే
అది బయలుపరచబడును.
56 ఆ హేతువుచేత, ఈ రాతి, విషయం అంతటి సంశయముతో యునన్ది.

శారా, వారు ఒక చినన్ సిదాధ్ంతమును తీసుకొని, ఇటు పర్కక్కు ఇకక్డ ఒక
వైపునకు లాగు , “అది ఇదే!” యని చెపాత్రు. మరొకరు మరొక సిదాధ్ంతానిన్
తీసుకొని,ఈవైపునకు లాగు , “అది ఇదే!” యని చెపాత్రు, మరియు దానిదావ్రా
ఒకొక్కక్రు ఒక సంఘశాఖను కడతారు, వందలకొలదిగా సంఘశాఖలు
తయారుచేసేవర ఆలాగు చేసాత్రు. అయితే, ఇంకా, వాటి అనిన్టిలో డా
“సతయ్మేది?” అని పర్జలు ఆశచ్రయ్పో , గందరగోళమును సుత్నాన్రు. నేటి
సిథ్తి అది కాదా!
57 అయితే, తరువాత ఆయన వాగాద్నము చేసియునాన్డు. “ఆ సమయం
సమాపత్మైనపుప్డు ఏడవ త సవ్రము పలుకబడుతుంది, అపుప్డు గర్ంథము
బయలుపరచబడుతుంది, శారా, ఆ సమయమందు.”
58 ఇపుప్డు, “ఆ పర్జలు, వెనుకటివారు ఎవ రకిష్ంపబడలేదు” అని చెపప్వదుద్.
59 అయితే, మరమ్ములు వారు అరథ్ంచేసుకొనలేకపోయారు! ఎలా దేవుడు

డు యైయుండి, ఇంకా ఒకక్డౌతాడు! “తండి, కుమారుడు, పరిశుదాధ్తమ్
యొకక్ నామములోనికి బాపిత్సమ్మియుయ్డి!” అని లేఖనము చెపిప్, “యేసు
నామములోకి బాపిత్సమ్మియుయ్డి” అని ఎలా తిరిగిచెపప్గలదు? శారా? ఓ,
అనేకమైన సంగతులు! ఏ విధంగా హవవ్ యాపిల్ తిని ఆ—ఆ సరవ్పర్పంచము
యొకక్ పతనానికి ఏలాగు కారణమైనది? శారా? ఈ విషయాలు ఏలాగు?
అయితే, ఆ యొకక్ మరమ్ములు అంతయ్కాలములో బయలుపరచబడునని
వాగాద్నము చేయబడెను.
60 అవి చినన్ వదులు చివరలు…ఈ ఘనమైన యోధులు ఐరేనియస్ మరియు
మారిట్న్, పరిశుదుధ్డైన మారిట్న్ మరియు పొలికార్ప్ మరియు తదితరులు మరియు

థర్, వెసీల్ మరియు వీరంద రంగం పైకి వచాచ్రు. శారా? వారేవిధంగా
వచిచ్, వెలుగును తెచిచ్, అది పర్కాశింపజేయుటకు ఎంతో కాలము జీవించిరో,
అయితే ఆలాగే వారు అనేక విషయాలను చీకటిలో—లో వదిలివేసిరి. ఆ
వెంట పెంతెకొసుత్ కాలము వచిచ్నది, థర్ కాలమువలె వారు అంగములతో
నిలిచిపోయారు. అయితే ఇంకా, మంచిది, వారు సరికాదని చెపుప్టలేదు. వారు
సరే. అయితే వదులు చివరలు విడిచిపెటాట్రు, అవి వివరింపజాలనివి. అయితే
తరువాత…ఎందుకని? ఈ విషయాలనీన్ ఏమిటో వివరముగా వివరించుటకు
ముదర్లు విపప్బడలేదు. ఔనా?
61 అయితే తరువాత, చివరికాలంలో ఈ మరమ్ములనిన్ డా విశదీకరించబడి,
అందించబడును. గొఱెఱ్పిలల్ దావ్రా ముదర్లు విపప్బడి, సంఘమునకు
బయలుపరచబడును, తరువాత సమయముండదు. గమనించారా? ఎంతటి
ఆశచ్రయ్మో! అపుప్డు, గర్ంథము ఒక విమోచనా గర్ంథము. అది కొనసాగును…
62 కొదిద్సేపైన తరువాత, అది తీసుకుందాము, ఏ విధముగా లకష్ నలువది
నాలుగు వేలమంది రాబడిరో, మరియు మొదలైనవి. సరే. అది దులు.
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63 ఇపుప్డు, ఇపుప్డు, పౌలు. కొదిద్గా చదువుదాం. ఇకక్డ కొనిన్
లేఖనాలు కలిగియునాన్ను, మనము వాటిని చదువవలసియునన్దని నేను
అనుకొనుచునాన్ను. ఎఫెసీ 1 లోనునన్ది తిపుప్దాం; పౌలు.
64 వారిలో అనేకులు వాసుకొనుట నేను సుత్నాన్ను. వారు వారి
పుసత్కాలు కలిగియునాన్రు, లేఖనము వాసికుంటునాన్రు, వారి బైబిలోల్
గురుత్పెటుట్కుంటునాన్రు, గొలుసు కటుట్కై. కాబటిట్, అది—అది మంచిది.
మీరు అలా చేయుట నేనిషట్పడుతునాన్ను, ఇంటికి వెళిల్ అది చదవండి.
ఔనా? మరియు—మరియు మీకై మీరు చదివితే, మీరది మంచిగా
అరథ్ంచేసుకుంటారు. ఔను? అది చదవండి, మీరు గర్హించగలందులకు
సహాయం కొరకు దేవుని అడగండి.
65 ఇపుప్డు నేనికక్డ వాసుకొనియునన్ ఒక—ఒక లేఖనము మనము
చదువుదాం. ఎఫెసీ 1:13 మరియు 14, ఇపుప్డు.

మీరును సతయ్వాకయ్మును, అనగా మీ రకష్ణ…సువారత్ను విని,
కీసుత్నందు విశావ్సముంచి, వాగాద్నము చేయబడిన ఆతమ్చేత
ముదింపబడితిరి.
దేవుని మహిమకు కీరిత్ కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొనిన
పర్జలకువిమోచనముకలుగునిమితత్ముఈఆతమ్మనసావ్సథ్ మునకు
సంచకరువుగాఉనాన్డు.ఔనా?

66 ఇపుప్డు, మనము లేఖనములను తెరచియుంచినపుడు, మనము…
దాద్ం, ఇకక్డ పరిశుదాధ్తమ్, తనకుతానే ఒక ముదర్యైయునాన్డు. పరిశుదాధ్తమ్

ఒక ముదర్. ఒక ముదర్ (దేనిని చిసుత్ంది?) ముగించబడిన పనిని చిసుత్ంది,
పరిశుదాధ్తమ్ వయ్కిత్కి ఒక ముదర్గా ఉంటునన్ది. ఆ వయ్కిత్కి, అతడు పరిశుదాధ్తమ్ను
పొందినపుడు, అపుప్డు అతని లుగు సమయం ముగుసుత్ంది, శారా,
ఎందుకనగా అది ముగించబడిన కారయ్ము.
67 ఏలాగనగా, నేను రైల్ రోడ్ కంపెనీలో పనిచేసుత్నన్పప్టివలె, డబాబ్లు
తయారుచేయు కరామ్గారము నుండి వచుచ్ డబాబ్లను బాక్స్ కారల్ను, వివిధమైన
వసుత్వులతో, డబాబ్లతో ఎకిక్ంచేవారము. అయితే, కారు ముదించబడకమునుపు,
ఆ కారు సరిగా అమరచ్బడినదా లేదా యని చుటకు ఇన్ సెప్కట్ర్ వచుచ్వాడు.
అలా లేనటల్యితే, [సహోదరుడు బెన్ హాం ఒకసారి చపప్టుల్ కొటెట్ను—సంపా.]
మొదటిగా అవి ఒకదానితో యొకటి కొటుట్కొని, లోపలదంతా చెలాల్చెదురైపోయి,
అది పగిలిపోవును, మరియు—మరియు దానికి రైల్ రోడ్ కంపెనీ బాధయ్త
వహించవలయును. అవి సరైన సాథ్నంలో పెటట్బడినవో లేదో అని ఇన్ సెప్కట్ర్ పర్తీదీ
పరీకిష్ంచును. అది అలాలేనటల్యితే, అతడు ఆ కారును ఆపుచేయును. ఇన్ సెప్కట్ర్
సంతృపిత్ చెందువరకు, తిరిగి అదంతా మనము చేయవలసియుంటుంది.
అటుతరువాత ఇన్ సెప్కట్ర్ తృపిత్ చెందిన తరువాత, అతడు తలుపు వేసాత్డు.
ఇన్ సెప్కట్ర్ తలుపు సాత్డు. దానిపైన ఇన్ సెప్కట్ర్ ముదర్వేసాత్డు, అటుతరువాత,
దానియొకక్ గమయ్సాథ్నము అది చేరువరకు ఎవరు డా ముదర్ను విపప్లేరు.
68 అదియే పరిశుదాధ్తమ్ చేయునది. శారా? ఆయన వెళిల్, మరియు ఆయన
పరీకిష్ంచును. ఆ కారణం చేత, ఈ విషయాలు మీలో ఉండవు మరియు…నీవు
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చెపాత్వు, “నేను భాషలతో మాటాల్డితిని, మరియు నేను కేకవేసితిని, నేను ఆతమ్లో
నాటయ్మాడితిని” అని. అది దానికేమీ సంబంధంలేదు. శారా? అవేమైయునన్వి
ఎరిగి, నిండారుగా తృపిత్చెందువరకు, పరిశుదాధ్తమ్ ఆ వయ్కిత్ని పరీకిష్ంచును.
69 తరువాత, నితయ్గమయ్ం చేరువరకు వారు ముదించబడతారు.
ఏదీ డా, ఎనన్డు, ఆ ముదర్ను విపప్లేదు. మీరు మీ బైబిల్ ను…
లేఖనమును గురుత్పెటుట్కుంటునాన్రు. ఎఫెసీ 4:30, చెపుప్చునన్ది, “దేవుని
పరిశుదాధ్తమ్ను దుఃఖపరచకుడి; విమోచనాదినము వరకు ఆయనయందు
మీరు ముదింపబడియునాన్రు.” “విమోచన,” ఆ మాటను పటుట్కొనుడి, ఔను.
విమోచన గర్ంథము బయలుపడుదినము వరకు మరియు విమోచకుడు వచిచ్
తన సావ్సథ్ ముగా తీసుకొనువరకు! ఏదీ అది చేయలేదు. శారా? “దానిని
దుఃఖపరచవదుద్.” దేవుని సంతోషపరచే కారాయ్లేచేయ్, ఎందుకనగా, గర్ంథము
ముదించబడినది, ఇపుప్డు, నీ ముదించబడియునాన్వు. పరిశుదాధ్తమ్ తనకు
తానే ముదర్.
70 ముదర్ దేనిని చిసుత్నన్దనగా…ఇపుప్డు, నిఘంటువు నుండి నేను
తీసుకునన్ మాటలివి. ముదర్ “ముగించబడిన పనిని” చిసుత్నన్ది. మరియు
ఏడవ ముదర్ తెరువబడగానే, మరమ్మైయునన్ ఈ ముదర్లయందు ముదించబడిన
దేవుని యొకక్ మరమ్ము ముగియును. ముదర్ తెరువబడు దినము వరకు, మరియు
తరువాత దాని లోపల ఏమునన్దో, అది బయలుపరచబడును.
71 పెటెట్ వాహనములో ఏమునన్దని మనుషుయ్డు ఆశచ్రయ్పడినటల్యితే,
“పలానా—మరియు—పలానా యుండవచుచ్ను అని చెపేత్, పలానా
అది యుండవచుచ్ను” అని చెపేత్. అతడు ఊహిసుత్నాన్డు. అయితే ముదర్
విపప్బడినపుడు, దావ్రము తెరువబడుతుంది, అందులో మనము సాత్ము,
తరువాత ఖచిచ్తంగా అందులో అకక్డ ఏమునన్దో సాత్ము.

మీరు అది సాత్రా? అంతయ్కాలమున మాతర్మే అది జరుగును.
72 మరొక విషయం, ఒక ముదర్ చించునదేదనగా, “యాజమానయ్ము.”
ముదర్ దానిపైన ఒక గురుతుయుంటుంది, సవ్ంతదారుడిని చిసుత్ంది. నీవు
యేసుకీసుత్ రకత్ముతో కొనబడిన తరువాత, పరిశుదాధ్తమ్ చేత ముదించబడిన
తరువాత, నీవు ఇక ఎనన్డు లోకానికిగాని లేక లోకానికి సంబంధించిన
దేనికైనాగాని సంబంధించినవాడవు కావు. దేవుని యొకక్ సవ్ంతదారుడవు.
73 మరొక విషయం, ముదర్ “భదర్త.” ముదర్ అనగా నీవు భదర్ముగా యునాన్వని
అరథ్ం. నితయ్భదర్తను నమమ్నివారు మీలో నాకు తెలియదు, ఔనా. అయితే, ముదర్,
దానియొకక్ గమయ్మునకు ఇచుచ్ భదర్తను చిసుత్ంది. ముదర్ను తెరచుటకు
పర్యతిన్ంచువానికి శర్మ! మరియు పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ ముదర్ తెరువబడదు.
74 మీరు అందరు వినియునాన్రు, “ఈ విధముగా చేయునటుల్ దయయ్ం ననున్
చేసినదని,” పర్జలు చెపుప్చునాన్రని నేను చెపిప్నది. కాదు, కాదు, దయయ్ము
అది చేయలేదు. మీరు దానిలోపల ముదింపబడలేదు. కారణం, నీవు లోపల
ముదింపబడినయెడల, అతడు బయట ముదింపబడును. ఆ. శారా? ఇపుప్డు,
అతని కొరకు బయటకు వెళాళ్వు. ఊ-హు. అతడు నీ లోపలకు రాలేడు, కారణం:
ఒకే మారగ్మేమనగా, నీవు వచిచ్న విధముగుండనే అతడు నీ లోపలకు వచుచ్ ఒకే
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మారగ్మౌతుంది. అతడు రకిష్oచబడవలయును, శుదీధ్కరించబడవలెను మరియు
పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడవలయును, అపుప్డతడు నీ సహోదరుడగును. కాబటిట్,
మీరు గమనించారా, అతడు—అతడు చేయలేడు. లేదు, లేదు. నీవు సరిహదుద్
వరకు వెళాళ్వు, తిరిగివచాచ్వు, లోకకారాయ్లు అపేకిష్ త్. కనానులోకి మారగ్మంతా
నీవు వెళళ్లేదు, యోరాద్ను దాటలేదు, నీకై నీవు మరణించలేదు. శారా?
75 ఇపుప్డు గమనించండి, ఈ గర్ంథము ముదించబడినది. మరియు—
మరియు విమోచనా దినము వరకు, మీ గర్ంథముతో ముదించబడియునాన్రు.
76 తిరిగి, రోమా 8:22 మరియు 23 లో. దానిని తీదాద్ం, ఈ రావ్పరాలు
ఇచిచ్, తరువాత పర్తియొకక్రు తమకుతాము దానిని చదివిన యెడల కొంచెం
బాగుగా దానిని అరథ్ం చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటునాన్ను. లేఖనములు
మీరు చునటుల్ నేను మీకు కొనిన్ ఇసుత్నాన్ను, మనము—మనము వాటిని

చునటుల్గా సమయం ఉనన్పుప్డే. ఇపుప్డు, 8, రోమా 8:22 నుండి.
సృషిట్ యావతుత్ ఇదివరకు ఏకగీవముగా లుగుచు పర్సవవేదన
పడుచునన్దనియెరుగుదుము.
అంతేకాదు, ఆతమ్యొకక్ పర్థమ ఫలములనొందిన మనము డ
దతత్పుతర్తవ్ము కొరకు, అనగా మన దేహముయొకక్ విమోచనము
కొరకుకనిపెటుట్చుమనలోమనము లుగుచునాన్ము.

77 ఓ, మై! ఓ, మై! వృదుధ్లమైన మనకది ఆనందానిన్ కలిగించుట లేదా?
ఘడియ కొరకు ఎదురు సుత్నన్ అందరికి, అది ఆనందానిన్ కలిగిసుత్ంది. మొదటి
పునరుతాథ్నంలో ఇది జరుగుతుందని మనము గర్హిసుత్నాన్ము. శారా? పర్కృతి

లుగ్చునన్ది. మనము లుగ్చునాన్ము. పర్తీదీ లుగ్చునన్ది, ఎందుకనగా,
ఏదో ఒకటి సరిగా లేదని మనము గర్హించుచునాన్ము. నీవు లుగుచు,
దానికొరకు కనిపెటుట్, అదియే ఒకే యొక మారగ్ము; ఎందుకనగా ఇకక్డకు

తన జీవము వచుచ్చునన్ది, అది కొతత్ పర్పంచానిన్ రిచ్ మాటాల్డుచునన్ది.
78 ఈ విధముగా, ఇకక్డునన్ నా భారయ్, నేను, కొంచెం కాలం కితం ఇకక్డ

పర్ మారెక్ట్ కు వెళాళ్ము. నేను చెపాప్ను, “మేము ఒక వింతైన కారయ్ము
శాము; ఒక సీత్ దుసుత్లు ధరించియునన్ది.” మరియు అది మరింత

వింతగానునన్ది, సుత్నాన్రా. వారు, వారు…అందరు, దరిదాపు అందరు
వసాత్లు ధరించియుండలేదు, శారా. మారెక్ట్ లో మరచిపోయారు; అవి
లేకుండ వారు బయటకు వెళాళ్రు. కనుక మనము…వారు ఉదేద్శయ్ రవ్కంగా
మరువబడాడ్రు.
79 మరియు కనుక, మేడా నాతో అనన్ది, ఆమె ననన్డిగినది: “బిల్ అదెందుకు”
అని?
80 “ఓ,” నేను చెపాప్ను, “ఇది కేవలం దేశము యొకక్ ఆతమ్.” నేను చెపాప్ను,
“జరమ్నీకి నీవు వెళిళ్తే, వారికి ఒక విధమైన ఆతమ్ యుండును. ఫినాల్ండ్ వెళుళ్,
వారికి దేశపు ఆతమ్ ఉంటుంది. నీవు అమెరికాకు రా, మనకు దేశపు ఆతమ్
వారికుంటుంది.”
81 మన యొకక్ దేశపు ఆతమ్ సరసోకుత్లు, తమాషాలు. ఎందుకో తెలుసా?
మనము, అపొసత్లుల సిదాధ్ంతముపైన నిరిమ్ంపబడియునాన్ము. గొపప్వారైన
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వాషింగ్ టన్, లింకన్ వారి యొకక్ నాయకతవ్ంపైన మనము కటట్బడాడ్ము.
అయితే, ఆ పునాదిపైనుండి మనము తొలగిపోయాము, అది వచుచ్చుండుట
మనం ఎరిగియునాన్ము. అణుబాంబుపై మన పేరు వాయబడియునన్దని మనం
ఎరుగుదుము. దాసయ్ం మనముందునన్దని మనమెరుగుదుము. మిముమ్లను
మీరు వెరివారిని చేసికోవదుద్.
82 వీరిలో కొందరు హాసయ్గాళళ్వలె, అది నాకు జఞ్పిత్ వసుత్నాన్రు,
వెళిళ్పో మరియు—మరియు ఈ ఛలోకుత్లు వే త్ ఉంటారు, సీత్లు
వారికిషట్మొచిచ్నటుల్గా, పురుషులు డా. సమాధి తోటలో గుండా వెళుళ్
యునన్ చినన్ బాలుడు జఞ్పిత్ వసుత్నాన్డు, అతడు భయము లేని వానిగా తనుకు
తాను అనుకుంటు ఈలవేసుత్నాన్డు. ఖచిచ్తంగా, అతడు భయపడుతునాన్డు.
ఔనా? ఎవరిని అతడు బుదిధ్హీనునిగా చేయుటలేదు. అందుచేత అతడు
ఈలవేసుత్నాన్డు. శారా? అతడు భయపడుటలేదని చెపుప్టకు అతడు
పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు, అయితే అతడు భయముతో ఉనాన్డు. అదీ ఈ రోజు
సంగతి.
83 అయితే విశావ్సికి ఎంతటి నిరీకష్ణ, మనయొకక్ రకష్ణ సమీపిసుత్ండగా
అది మన చేతులెతుత్ట యౌతుంది. అతడు ఈ విషయాలు అగుపించుట

చునపుడు, అది విశావ్సికి ఘనమైన సమయం.
84 ఇపుప్డు ఈ విషయాలు, మన శరీరమందు లుగ్ట. ఎపుడైనా
గమనించారా? ఒక చెటుట్ను గమనించారా? జీవం కోసం అదెటుల్ పోరాడునది?
అది బర్తకాలని అది కోరుకుంటుంది. మరియు ఒక జంతువును నీవు గమనించు,
మరణములో—లో అదెటుల్ పోరాడునది. ఒక మానవుని నీవు గమనించు,
పర్తిదానిని, పర్కృతి లుగ్తుంది. మనలో మనము లుగ్చునాన్ము.

శారా? ఒకటేదో పొరపాటుందని మనకు తెలుసు. ఈ వచనాలు బటిట్ మనం
సుత్నాన్ము, ఒకటి ఏదో పోగొటుట్కొనబడినది, నరులలోను, మిలోను

రెంటిలో. సృషిట్లో అనిన్ రకాలలో ఒకటి పోగొటుట్కునన్ది, ఏలాగనగా, ఒక
కారణం చేత అది లుగ్తుందని, ఆవేశ రితమైన ఈ వాకయ్ము చేత మనము

సుత్నాన్ము. దానికొరకు ఒక కారణం లేకుండ నీవు, నీవు లగ్వు.
సిరాను రిచ్ నేను మాటాల్డినటుల్, అదొక కారణం.

85 ఆ విధముగా రోగుల కొరకు పారిధ్ంచుట ఆలాగు యుంటుంది;
కారణం కనుగొను వరకు! చికితస్ నేనెరుగుదును, అయితే, కారణం నేను
కనుగొనవలసియునన్ది. ఆ కారణం చేత దరశ్నాలు ఎంతో పాముఖయ్మైయునన్వి,
అవసరమైయునన్వి; హృదయముయొకక్ రహసాయ్నిన్ అది బయలుపరచును,
నీ తపుప్ నీవెకక్డ చేశావో మరియు ఏమి చేయవలెనో వయ్కిత్కి తెలియబడుతుంది.

శారా? నీవెంత ఔషధము తీసుకునాన్వని కాదు, లేక ఎంత నె వారి తలలపై
పోశారని కాదు, లేక నీ మీద ఎంతగా ఎవరైనా అరుపులు అరచారని కాదు; ఏదైనా
ఒకటి తపుప్నన్టల్యితే, అతడు అకక్డ పడివుంటాడు. “అతడు” అని నేను చెపాప్ను,
అనగా అది సాతానుడు.
86 డండి, ఈనాడు, మనము ఔషధశాసత్ములో అభివృదిధ్ చెందుతునన్పప్టికి,
ఈ విషయాలను రిచ్ మనకు తెలియదు. “అతనికి కాయ్నస్ర్ వాయ్ధియునన్దని”
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నీవు చెపాత్వు. అదేం కాదు. అది, అది—అది ఏమైయుందో, ఆ పేరుల్, ఔషధ
పేరుల్, కాయ్నస్ర్. అదేమైయునన్దో దానితో పనిలేదు. దానిని పిలచే పేరు అది.
కాయ్నస్ర్ అను పేరుతో పిలుసాత్ం. అయితే, వాసత్వంగా, అదేమనగా, విడగొడితే,
అది దయయ్ం.
87 ఇపుప్డు, మనము, “పాపము” అని చెపాప్ము. మనము పాపమనే పిలుసాత్ము.
విడగొటుట్. పాపమనగా ఏంటి? అనేకమంది అంటారు, “మదయ్పానము
సేవించడం, వయ్భిచరించడం.” కాదు, కాదు. అవి పాపము యొకక్ గుణలకష్ణాలు.
ఔనా? పాపము కలిగించు కారణాలు అవి, శారా. అయితే, నిజమైన పాపము
అవిశావ్సము. అకక్డే వాటికి పేరుపెటట్బడి—అకక్డే వాటికి పేరుపెటట్బడి,
పిలవబడుచునన్ది. నీవు విశావ్సియైనటల్యితే, ఆ పనులు నీవు చేయవు. అయితే,
ఎంతగా నినున్ నీవు పరిశుదుధ్నిగా చేసికొన పర్యతిన్ంచినను, నీవెంతగా
భకిత్గా యుండుటకు పర్యతిన్ంచినను; నీవు ఆ కారయ్ములు చేసినటల్యితే, నీవు
అవిశావ్సివే. అది లేఖనము పర్కారము.
88 ఇపుప్డు, ఒకటి పోగొటట్బడినది, అది లుగ్చునన్ది. అది
తిరిగిపొందుకొనుటకు పర్యతిన్ంచుచునన్ది, తన అసలు సాథ్నానికి వచుచ్టకు
పర్యతిన్సుత్నన్ది.
89 ఒకరు మి మీదనుండి ఒక చోట లోతైన గుంటలో పడుట నీవు ఊహించు,
పోరాడటము, ఎకుక్ట, లాగుట? వారు ఏలాగైన సరే. ఈ గుంటలోనుండి
బయటకు రావలసియుంది. వారు, వారి అసలు సాథ్నములో లేరు. మరియు,
వారు వెరిగా, కేకలు వేసుత్నాన్రు. గోడలు గీకుతునాన్రు, శబాద్లు చేసుత్నాన్రు లేక
ఏదో విధంగా. వారు—వారు లుగ్తునాన్రు, ఎందుకనగా వారు వారి అసలైన
సాథ్నములోకి రావాలని కోరుతునాన్రు.
90 ఆ కారణముచేతనే ఒక వయ్కిత్, వాయ్ధితో, బాధతో మొతత్బడినపుప్డు ఆ
విధముగాయుండును. ఒకపుప్డు వారు ఆవిధముగా లేరు, అయితే వారు

లుగ్చునాన్రు. ఎందుకని? వారు సరిగా లేరు. ఒకటేదో పొరపాటునన్ది.
వారు లుగ్చునాన్రు, వారెకక్డైతే ఆరోగయ్ంగా యునాన్రో ఆ సిధ్తికి వచుచ్టకు
పర్యతిన్సుత్ లుగ్చునాన్రు.
91 మరియు బైబిల్ పర్కారంగా, పర్కృతి, పర్జలు, “ లుగ్చుండగా,”
వారుండవలసిన సాథ్నములో వారు లేరని ఒకటి తెలియజేసుత్ంది. ఒక చోట నుండి,
వారు పడిపోయారు. దానిని ఎవరు డా మనకు అనువాదము చెపప్నవసరం
లేదు. శారా? ఔను, వారు పడిపోయినది నితయ్జీవము నుండియని మనకు
తెలుసు. ఎవరైతే నితయ్జీవము నుండి పడిపోయి (ఏదెను తోటలో) మరణమునకు
పా లై మరియు ఆ పకృతి నంతటిని తమ కిందకు తెచుచ్కునాన్రో, అటిట్
హవవ్ ఆదాము పడిపోవుట దావ్రా, నితయ్జీవమునకునన్ హకుక్లను వారు
పోగొటుట్కునాన్రు.
92 ఆదాముకు ముందు, ఒక చెటుట్ చనిపోలేదు. ఆదాముకు ముందు ఒక
జంతువు చావదు. చనిపోనిది ఒకటే ఒకటియునన్ది, అది దేవుడు, ఎందుకనగా,
ఆయన నితుయ్డు. మరియు చనిపోకుండాయుండుటకు అదొకక్టే మారగ్ము,
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దేవుని కుమారులుగా కుమారెత్లుగా యుండుటకు మనలో, మనము నితయ్జీవము
కలిగియుండవలసియునన్ది.
93 అయితే ఈ ఉదయం వరత్మానములో నేను చెపిప్నటుల్గా, మనం పాపములో
చనిపోయినపుప్డు, మన జనమ్హకుక్లను మనము అముమ్కొని, ఈ అగాధమును
దాటియునాన్ము. ఇపుప్డు, మనము దేవునికి రంగా యునాన్ము, అగాధము
యొకక్ ఈవల వైపున. ఆదాము మరణమునకు పడిపోయినపుడు, సృషిట్
అంతటిపైకి అతడు మరణమును తీసుకొనివచాచ్డు.
94 ఇపుప్డు, అతనికి సేవ్చఛ్ ఇవవ్బడెను. మనము ఎనిన్క చేసుకొనునటుల్గా, అది
వారికి ఇవవ్బడెను. ఆదిలో, ఆదాము మరియు హవవ్ యెదుట మంచి చెడడ్ల
వృకష్ము వారి యెదుట యుంచబడెను, అదే వృకష్ము మరియు—మరియు మన
ఒకొక్కక్రి యెదుట డా పెటట్బడెను. శారా, దేవుడు ఆదాము లేదా హవవ్ల
కొరకే చేయలేదు…నీవు అంటావు “సరే, ఇది వారియొకక్ తపుప్ అని.” లేదు,
ఇపుప్డు అది అటుల్ కాదు. అది నీ యొకక్ తపుప్. ఇపుప్డు, నీవు అది ఆదాము మీద
మోపలేవు. అది, నీ మీదనే మోపుకోవాలిస్యునన్ది, ఎందుకనగా, మంచి చెడులు
నీ యెదుట పెటట్బడియునన్వి. ఆదాము హవవ్లు ఏ సాథ్నమందునాన్రో, మనము
అదే సాథ్నమందునాన్ము.
95 అయితే, మీరు గమనించండి, మనము విమోచించబడినపుప్డు, మనకిక
సవ్ంత ఎనిన్క లేదు, గాని, ఆయన ఎనిన్కను కలిగియునాన్ము. ఔనా? ఔనా?
96 ఇపుప్డు, ఆదాము, హవవ్లు వారి సవ్ంత ఎనిన్కను కోరుకునాన్రు. జాఞ్నము
కలిగియుండుట ఏదో వారు తెలుసుకొన గోరారు, కాబటిట్ దానిని వారు
పరిశోధించారు, అది మరణమునకు కారణమైనది.
97 ఇపుప్డు, ఒక మనుషుయ్డు విమోచించబడిన తరువాత, పాండితయ్ము కొరకై
ఎంతమాతర్ము అతడు లెకక్చేయడు. లోక కారయ్కలాపాలకు, లోకమందలి
జాఞ్నము కొరకు అతడు లెకక్చేయడు. అతడు ఏలాటి ఎనిన్కను కోరుకోడు. కీసుత్
అతని యొకక్ ఎనిన్క, అదంతా అంతే. అతడు విమోచింపబడాడ్డు. తనకుతాను
నడిపించుకొనుటకు అతడిక ఇషట్పడడు. ఎకక్డకు వెళాళ్లి, ఏం చేయాలి
అనునది ఎవ తనతో మాటాల్డుటకు ఇషట్పడడు. అతడు వేచియుండి, అతని
నిరామ్ణికుని ఎనిన్కను కనుగొంటాడు. శారా? తరువాత, నిరామ్ణికుడు
వెళళ్మని చెపేత్, నిరామ్ణికుని నామమున అతడు వెళాత్డు. శారా?
98 అయితే, జాఞ్నానిన్ వెదకే మనుషుయ్డు, “ఈ సంఘము చాలా బాగునన్ది;
అయితే, అకక్డ రముననునన్వారు నాకు అధికంగా చెలిల్సాత్రు, కాబటిట్,
అకక్డకు నేను వెళాత్ను” అనునది కనుగొనగోరుతాడు. శారా? శారా,
జాఞ్నము.
99 ఇపుప్డు, ఆదాము పాపము చేసినపుప్డు, దేవుని వాకయ్మును పటుట్కొనుటకు
బదులుగా, తనయొకక్ భారయ్ మాట వినుట వలన, అదే ఆదామును పాపమును
చేయువానిగా చేసినది. అతని భారయ్ సాతానుతో తరక్ము చేసినది, అటుతరువాత
ఉతప్తిత్ని ఆదాముకు ఉతప్తిత్ చేసినది, ఆదాము వాకయ్మును పోగొటుట్కొని,
అముమ్డుపోయాడు.
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100 ఇంకా, అతడు అతని వారసతావ్నిన్ పోగొటుట్కునాన్డు, అతడు తన
యొకక్ సహవాసమును, జీవమునకు హకుక్ను పోగొటుట్కునన్పుడు అతని
వారసతావ్నిన్ పోగొటుట్కునాన్డు. జఞ్పుత్ంచుకో “నీవు ఆ పండు తిను దినమున
నీవు చనిపోవుదువు.” అతడు తన జీవమును పోగొటుట్కునాన్డు, జీవము
యొకక్ వారసతవ్మును డా పోగొటుట్కునాన్డు, ఎందుకనగా, మిపైయునన్
అంతటికి సరావ్ధికారము కలిగియుండెను. మియొకక్ దేవుడతడు.
పర్తిచోటునన్ సృషిట్ అంతటికీ దేవుడు, దేవుడైయునాన్డు. అయితే, ఈ మి
ఆయన కుమారుని సావ్ధీనమందునన్ది. అతడు మాటాల్డగలడు, అతడు
పేరు పెటట్గలడు, అతడు చెపప్గలడు, అతడు సృషిట్ని ఆపగలడు, అతడు
అనుకునన్దేదైనా చేయగలడు. శారా? అయితే, అతడు అది చేసినపుప్డు,
తన వారసతావ్నిన్ పోగొటుట్కునాన్డు.
101 ఇపుప్డు, ఆదాము చెపప్గలడు, “ఈ యొకక్ పరవ్తము, ఇకక్డ నుండి
అకక్డకు కదలి వెళుళ్నుగాక,” అని ఆదాము చెపప్గలడు. దానినది చేయును.
“ఇకక్డునన్ చెటుట్, పెకలింపబడి అకక్డ నాటబడును గాక” అని చెపప్గలడు,
దానినది చేయును. శారా? ఎందుకనగా, మన తండియైన దేవుని కింద
చినన్ దేవునిగా, సం రణ్మైన, పరి రణ్మైన అధికారము కలిగియునాన్డు,
ఎందుకనగా అతడు దేవునియొకక్ కుమారుడు.
102 ఇపుప్డు ఇకక్డ ఒక నిమిషం ఆగి నిజమైన వరత్మానం దాద్మా! ఔనా?
ఓహో! అపుప్డు, రకత్ము దానిని శుదీద్కరించినయెడల, ఇపుడేంటి? శారా?

డు, రెండవ ఆదామైన దేవుని కుమారుడు ఏం చేశాడు. శారా? మరియు
చెపాప్డు, “నేను చేయు కారయ్ములు మీరును చేయుదురు.” శారా?
103 ఆదాము తనయొకక్ వారసతావ్నిన్, మిని పోగొటుట్కునాన్డు. అది
అతని చేతిలో నుండి, తాను అముమ్డుబోయిన సాతాను యొదద్కు పోయెను.
దేవునియందు తనకునన్ విశావ్సమును సాతాను తరక్మునకు అమిమ్వేశారు.
కాబటిట్, తన యొకక్ నితయ్జీవమును, జీవవృకష్మునకునన్ తన హకుక్ను, మికి
గల తన హకుక్ను, పర్తీది సాతాను హసాత్లకు పోగొటుట్కునాన్డు. అతడు తన
చేతిలోనుండి సాతానుకు అపప్జెపెప్ను. కాబటిట్, ఇపుప్డు, అది తిరిగిపోయి,
మరియు అది కలుషితమైనది. ఆదాము ఉంచుకోవలసిన సావ్సథ్ మును, మిని,
ఆదాము సంతతి నాశనము చేసెను. అది నిజము, ఆదాము సంతానము .
104 నేనెకక్డైతే నివాసముంటునాన్నో అకక్డ సన్ లో, నినన్ నేను
ఆగిపోయాను. పరవ్త శిఖరం మీద నేనొకరితో మాటాల్డు , కిందకు శాను.
నేను అడిగాను, “నీవేమని తలసుత్నాన్వు! డువందల సంవతస్రాల కితం
పాత పపాగో అనే అతను, తన భారయ్తో డా పిలల్లను వీపుపై మోసుకొని
వచిచ్ అకక్డ నివాసమేరప్రచుకొని, సమాధానముగా జీవించుచుండెను. అకక్డ
ఎలాంటి జారతవ్ము లేదు, ఎలాటి విసీక్ లేదు, ఎలాటి దము లేదు, వారి
మధయ్ ఎలాటిది లేదు. వారు పరిశుభర్ంగా బర్తికారు. మరియు పర్తీ రాతి, ఇకక్డ,
టుయ్సాన్ లో, తోడేలు నీటియొదద్కు వచిచ్ అరు త్ యుండేది. నది ఒడుడ్న, చుటుట్న,
చెటుల్, ముండల్ చెటుల్, లు సియుండును. యెహోవా అది తేరి చి, తపప్క
చిరునవువ్ నవివ్యుండును. అయితే, తెలల్వాడు ఆ దారిన వచాచ్డు, అతడేమి
చేశాడు? అతడు ముళల్చెటుట్ను తర్వివ్వేశాడు. దేశానిన్ కలుషితం చేశాడు, బీరు
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డబాబ్లతో, విసీక్ బుడల్తో మందు పానీయాలతో కలుషితం చేశాడు. అతడు
దేశము యొకక్ నీతి నియమాలను పాడుచేశాడు. అమెరికా ఇండియనల్ను
తరిమివేయు ఒకే ఒక మారగ్ము, అతని ఆహారమైన గేదెలను చంపివేయుట.”
105 నినన్టి దినాన, య్జియంలోనునన్ సమాధి పలకను నేను చదువు
యునన్పుడు, జరోనిమో యొకక్ పటములు సుత్నాన్ను. మీలో అనేకమంది
జరోనిమో ఒక దోహి అనుకుంటారు. నాకైతే, అతడు అసలైన అమెరికా వాసి.
దేవుడు ఏదైతే తనకు ఇచాచ్డో: అటిట్ దేశము కొరకు, అటిట్ సథ్లము కొరకు,
నివాసముండుటకు ఒక సథ్లము కొరకు, ఏది మేలైనదో దానికొరకు అతడు
పోరాడాడు. నేను అతనిని నిందించను. మరియు ఆ తెలల్ సైనికులు అకక్డకు
వచిచ్ బలవంతంగా నేలను తీసుకునాన్రు, ఈగల గుంపువలే వారిని చంపారు.
మరియు జరోనిమో వైదయ్శాల లేక అతని యొకక్ ఆసుపతి యొకక్ అసలైన పటము
ఒకటునన్ది. చెటుట్ ముకక్లపైనా రెండు, డు దుపప్టుల్ పెటిట్నటుల్ండును. ఆ
గాయపడిన, నిజమైన అసలైన అమెరికనుల్, ఇండియనుల్, దేవుడు వారికిచిచ్న
హకుక్లకై పోరాడుతారు. మరియు జరోనిమో, అకక్డ తన సవ్ంత బిడడ్ను
ఎతుత్కొని, ఏలాటి పెనిస్లిన్ ఇంకా మరేది లేకుండా, రకత్ము కారుచు, చనిపోతునన్
తన సవ్ంత యోధులను చుచునాన్డు, వారికి సహాయపడుటకు మారగ్ము
లేదు; అసలైన, దేవుడిచిచ్న అమెరికా వారు! అతనిని దోహిగా పిలచుట? అతనిని
నేను సభయ్తగల మనిషిగా పిలుసాత్ను.
106 కొకైస్ ఎనన్ లోబడువాడుకాడు. అతడొక వృదుధ్డు. అయితే, అమెరికా
సైనయ్ము, అకక్డవారంతా దుసుత్లు ధరించి, అకక్డకు వెళిళ్, గేదెలను చంపుతారు.
వినోదయాతర్లను వారు నడిపించారు, గేదెలను చంపు తుపాకి షార్ప్ కనిపెటాట్డు,
వారు బయటకు వెళిళ్పోయి, “ఓ, ఈరోజు నాకు మంచిరోజు” అని అంటారు,
బాక్స్ కారు లేక పాసెంజర్ కారు పర్కక్ నుండి కాలుచ్తారు. “ఈ రోజు నేను
నలభై చంపాను” అని అంటారు. నలభై గేదెలు అవి, ఇండియా జాతి మొతాత్నికి,
రెండు లేక డు సంవతస్రాలకు, ఇంకా ఎకుక్వ సంవతస్రాలకు ఆహారముగా
వినియోగిసాత్రు. వాటితో వారేమి చేశారు? ఎడారిలో వాటిని ఉంచుతారు. వాటి
పాత మృత కళేబరములు పాంతమంతటిని దురావ్సన కలుగచేసినవి, తోడేళుల్
వాటిని తినును.
107 ఒక ఇండియా వాసి గేదెను చంపినపుడు, ఒక మత ఆచార ఉతస్వానిన్
జరుపుకొంటారు. అతడు వాటి డెకక్లు తీసి, కుళుళ్ చేసికొనుటకు
దాచిపెడతారు. దాని మాంసమును వారు తింటారు, చివరకు పేగులవరకు
తింటారు. దాని మాంసమంతా తీసి, దానిని వేలాడదీసి, ఎండబెడతారు. దాని
చరమ్మును ఎండబెటిట్, వాటిని బటట్లుగాను, గుడారములుగాను తయారుచేసాత్రు.
ఏమీ లేకుండా…
108 అయితే, ఆ తెలల్వాడు వచిచ్నపుడు, తెలల్వాడే దురామ్రుగ్డు. వాడు
బుదిధ్లేనివాడు. అతడు లోపలికి వచిచ్, ఆ గేదెలను చంపివేసి, ఆ ఇండియా వారిని
ఆకలితో మాడాచ్రు.
109 ఏ నిజమైన మనిషియైనా దేవుడు-ఇచిచ్న తన యొకక్ హకుక్లకై పోరాడును.
అమెరికా ఇండియనల్కు అది, అమెరికా పతాకంపైన మచచ్ యైయునన్ది. అది
అతనికే చెందియునన్ది.
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110 ఏమని మీరు తలసాత్రు జపా-…జపాన్, లేక—లేక, ఒక రషాయ్ గాని
లోపలికి వచిచ్, “ఇకక్డ నుండి లేచిపొండి! ఇకక్డ నుండి మరలిపొండి,”
అని చెపిప్, మరియు—మరియు మనము, ఆ ఇండియనల్ పటల్ చేసినటుల్,
మనయెడల మరియు మన పిలల్ల యెడల చేసిన మీరేమి తలసాత్రు?
అయితే, జాఞ్పకముంచుకోండి, మనము వితిత్యునాన్ము, మనమిపుప్డు
పంట కోయబోతునాన్ము. అది దేవుని నియమము, తెలుసా. నాటే సమయం
ఒకటియునన్ది, తరువాత కోత సమయము. అది చాలా చెడడ్దని నేను
అనుకుంటునాన్ను. ఔనండి.
111 ఇపుప్డు ఏమి జరిగినది? ఆదాము యొకక్ కలుషితమైన వితత్నము
కలుషితమైపోయి, సం రిత్గా దేశమునే నాశనము చేసినది. బైబిల్ అది చెపుత్ంది,
నీకు తెలుసా? అతడు ఇది చేశాడు గనుక, ఆదాము యొకక్ కలుషితమైన
సంతానము ఇది చేసెను గనుక, దేవుడు వారిని నాశనము చేయును. మీరు
దానిని చదువగోరుతారా? మనము దాద్ం. నేను ఇకక్డ వాసికునాన్ను. పర్కటన
11 వ అధాయ్యం, మనం దాద్ం. పర్కటన, 11 వ అధాయ్యం తీయ్, ఎవరు మిని
నాశనం చేసుత్నాన్రో, అటిట్ వారిని రిచ్ దేవుడు ఏమని చెపిప్నది మనము దాద్ం.
11 వ అధాయ్యం, 18వ వచనం తీసుకుందాం, అదే అనుకుంటాను, 11:18. ఇకక్డ
మనమునాన్ము.

మరియు జనములు కోపగించినందున నీకు కోపము వచెచ్ను
(ఇపుప్డు దేవుని కోపము గమనించుడి), మృతులు తీరుప్
పొందుటకును, నీ దాసులగు పర్వకత్లకును పరిశుదుధ్లకును, నీ
నామమునకు భయపడువారికిని తగిన ఫలము నిచుచ్టకును,
గొపప్వారేమి కొదిద్వారేమి మిని నశింపచేయువారిని
నశింపచేయుటకును—నశింపచేయుటకును సమయము
వచిచ్యునన్దనిచెపిప్రి.

112 వారేమి చేయబోవుచునాన్రు? వారు వితిత్నది కోసాత్రు. ఖచిచ్తం. పాపము
వీధులలో పరుగెతుత్ట మీరు చునపుడు! ఈ ఆదివారం రాతి, ఎంతమంది, ఈ
పటట్ణములో, ఈ రాతిలో ఎనిన్ వయ్భిచారాలు జరగనైయునన్వి? జఫర్ సన్ విల్
అనబడే ఈ చినన్ భాగమున, ఇకక్డ, ఎందరు సీత్లు తమ వివాహ
పర్మాణమును విచిఛ్నన్ం చేయుచునాన్రు? చికాగోలో ఎనిన్ గరభ్సావ కేసులు
నమోదు చేయబడినవని నీవనుకుంటునాన్వ్, ముపెప్ దినాలలో? నెలకు ఇరవై-
ఐదు నుండి ముపప్య్ వేలకు ఉనన్వి, ఇంకా లెకక్కు రానివి యునన్వి. చికాగో
పటట్ణములో ఎంత విసీక్ తాగబడుతుంది? ఒకక్ రాతిలో లాస్ ఏంజిల్స్ లో ఏమి
జరుగుతుందని అనుకుంటునాన్రు? జఫర్ సన్ విల్ పటట్ణములో ఈ దినాన
పర్భువు నామము ఎనిన్సారుల్ షించబడుతుంది? జార్జ్ రోజర్స్ కాల్ర్క్ తెపప్ మీద
వచిచ్న కాలం బాగునన్దా లేక ఇపుప్డు అది బాగునన్దా? మీరు గమనించండి,
మనము సం రిత్గా మిని మన మురికిచేత కలుషితం చేసియునాన్ము,
లోకమును ఎవరు నాశనం చేసాత్రో వారిని దేవుడు నాశనం చేయును. దేవుడు
అలాగని చెపాప్డు.
113 నాలో ఒకటియునన్దని నేనెలల్పుప్డు తలసుత్ంటాను, పరవ్తాల పైకి ఎకిక్ వెళిళ్,
దేవుడు అమరిచ్న విధమును డవలెనని.
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114 ఫోల్రిడా అంటే నాకు ఇషట్ంలేదు, అకక్డ ఆ కృతిమ ఈత చెటుల్నన్వి. హాలీవుడ్
లో వారు ధరించినవి, అకక్డునన్ ఆ ఆడంబరము, తాగుబోతుల గుంపును

చుటకంటే, అకక్డ రాన అడవిలో, తన తోకను ఊపుతునన్ మొసళళ్ను
చుట నాకు ఇషట్ం. మరియు నేను అనుకునాన్ను, “ఏదో ఒక రోజు! ఏదో ఒక

రోజు!” అవును.
115 అయితే, జఞ్పిత్ంచుకోండి, మతత్యి 5వ అధాయ్యములో బైబిల్ ఈలాగు
చెపుత్ంది, “సాతివ్కులు లోకమును సవ్తంతించుకొందురు” యని. ఔను
కదా. “సాతివ్కులు, దీనులు మిని సవ్తంతించుకొందురు.” యేసు
చెపాప్డు, “సాతివ్కులు ధనుయ్లు” సాధారణమైనవారు, ఒక దానిని పెదద్దిగా
అనుకొననివారు, “వారు లోకమును సవ్తంతించుకొందురు.” యేసు ఈలాగు
చెపాప్డు. ఔను. ఇపుప్డు, వారు దానిని కలుషితం చేశారు, దేవుడు వారిని నాశనం
చేయును; అయితే, అది పవితర్ము చేయబడిన తరువాత, సాతివ్కులు దానిని
సవ్తంతించుకొంటారు.
116 ఇపుప్డు, ఓ, మై! పోగొటుట్కునన్ హకుక్ పతర్ం, ఇపుప్డు అసలైన
యజమానుడగు సరావ్ధికారియైన దేవుని హసాత్లలో ఉనన్ది. మి
మీదునన్ హకుక్ పతర్ము, నితయ్ జీవముపై హకుక్ పతర్ము, ఆదాము
దానిని పోగొటుట్కునన్పుడు; సాతాను యొకక్ మలినమైన హసాత్లు అది
తీసుకోలేకపోయెను, కాబటిట్, తిరిగి అసలైన యజమానుడగు దేవుని యొదద్కే
తిరిగిపోయెను. ఒకక్ నిమిషములో మనము అది తెలుసుకోబోతునాన్ము.
ఆయన అకక్డ హకుక్ పతానిన్, ఆయన హసత్ములో ఉంచుకొని సింహాసనము పైన

రొచ్నియునాన్డు. [సహోదరుడు బెన్ హాం, తన హసాత్లు కలిపి రెండుసారుల్
చపప్టుల్ కొటాట్డు—సంపా.] ఓ, అది ననున్ భకిత్ పులకితుని చేసుత్నన్ది.
నితయ్ జీవమునకై హకుక్ పతర్ము, నితయ్ జీవమునకై సంగర్హ హకుక్ పతర్ం,
విశావ్సమునకు బదులు, జాఞ్నము కొరకై ఆదాము దానిని పోగొటుట్కునన్పుడు,
అది, సరావ్ధికారియగు దేవుడగు యజమానుని యొదద్కు తిరిగి పోయినది.
ఎంతటి ఘనమైన విషయము!
117 సరే మంచిది, కాచుకొనియునన్ది. అదేమి చేసుత్నన్ది? దేవుని యొకక్
హసాత్లోల్ అది విమోచనా హకుక్ల కొరకు వేచియునన్ది. ఆయన యొక విమోచనా
మారాగ్నిన్ ఏరాప్టు చేశాడు. తిరుగు మారగ్మును ఆయన ఏరప్రిచాడు, ఒక
దినాన విమోచకుడు తీసికొనును తిరిగి. ఇపుప్డు మనము ఎకక్డకు వసుత్నాన్మో

సుత్నాన్రా? సింహాసనము మీద ఆసీనుడైన ఈయనను మనం గమనిదాద్ం. సరే
మంచిది, విమోచనా హకుక్లకు, దాని విమోచన కొరకు ఎదురు చుట.
118 ఈ విమోచనా గర్ంథమనగా ఏమిటి, ఈ హకుక్ పతర్ము, సంగర్హ హకుక్
పతర్ము అనగా ఏమిటి? “‘సంగర్హము’? అని నీవంటావ్.” సంగర్హమనగా
అరథ్మేంటి? అరథ్ం, దాని వెనుక పారంభము నుండి దాని ముందు వరకు
అనీన్ పరిశోధన చేయుట. ఈ ఉదయవేళ, ఆ చినన్—ఆ చినన్ సిరా చుకక్
వలె, అది బీల్చ్ ను తాకిన వెంటనే, అది వెనుకకు వెళిళ్పోయినది. మరియు
పాపము ఒపుప్కొనబడి, యేసుకీసుత్ రకత్ములో పడినపుడు, ఓ, మై, అది యొక
సంగర్హమునిసుత్ంది, నేరుగా తిరిగి సృషిట్కరత్ యొదద్కు వెళుళ్ను. నీవు దేవుని
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కుమారుడవు ఔతావు. సరవ్శకిత్మంతుని చేతులోల్ సంగర్హ హకుక్ పతర్ము ఉనన్ది.
ఓ, మై!
119 దానియొకక్ విమోచన అనగా అరథ్ం, ఆదాము హవవ్ల దావ్రా పోగొటుట్కొనిన
చటట్బదధ్మైన ఆసిత్ అంత. ఓ, మై! [సహోదరుడు బెన్ హాం తన చేతులు
కలిపి ఒకసారి చపప్టుల్ కొటాట్డు.] ఒక తిరిగి-జనిమ్ంచిన కైసత్వుడు ఎంత
చేయవలసియునన్దో! నితయ్జీవము యొకక్ హకుక్ను, హకుక్పతర్మును మనము
చటట్ రవ్కముగా, మన సావ్సథ్ మును పొందునపుడు, ఆదాము, హవవ్లు
కోలోప్యిన సమసత్మును నీవు సావ్ధీనపరచుకొనుట అని భావము. య్!
సహోదరుడా అదేంటి? ఆ పతర్ము యొకక్ సావ్సథ్ ము!
120 విమోచనము యొకక్ అరహ్తలను ఆదాము నెరవేరచ్లేకపోయాడు. అది
అతడు పోగొటుట్కునాన్డని అతడు ఎరిగిన తరువాత, అతడు పాపము చేశాడు,
అతడు దేవుని యొదద్ నుండి రమయాయ్డు, అగాధము యొకక్ ఈవల
యుండెను, కాబటిట్ అతడు విమోచించలేదు. అతడు దానిని చేయలేదు,
’ఎందుకంటే తనకుతానే విమోచన కావలసియుండెను, కాబటిట్ అతడది
చేయలేదు.
121 అయితే, చటట్ం రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు కావలయునని కోరుతుంది.
దేవుని యొకక్ చటట్ం, రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు కావలయునని
కోరుతుంది. అది మీరు గురుత్ పెటుట్కోవలయునని కోరుతునాన్రా,
“రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు,” లేవీయకాండము 25 లో, అది డగలరు.
122 దీనిని రిత్గా చుటకు మనకు సమయం లేదు, ’కారణం, మీకు తెలుసా,
పర్తి—పర్తి పాఠం ఒక—ఒక రాతి తీసికొనును. ఔనా?
123 అయితే దేవుని యొకక్ చటట్ం ఒక పర్తాయ్మాన్యమును తీసికొనన్ది.
పర్తాయ్మాన్యమును దేవుడు అరిప్ంచకుంటే ఏమగును? అయితే, అది
చేయుటకు ఆయనను పేమ బలవంతం చేసెను. అది, మానవునికి వెనుకకు
మారగ్ము లేదు, వెనుకకు వచుచ్టకు అతనికి మారగ్ము లేదు. అతడు
వెళిళ్పోయాడు. అయితే, దేవుని యొకక్ కృప, యేసుకీసుత్ అను వయ్కిత్లో ఈ
రకత్సంబంధియైన విమోచకుని కలుసుకొనెను. ధరమ్శాసత్ము దానిని కోరెను.
కృప, అది అడిగినది తీరెచ్ను. ఓ, అదుభ్తకరమైన కృప, ఆ శబధ్ం ఎంత మాధురయ్ం!
దేవుని యొకక్ చటట్ం ఒక అమాయకమైన పర్తాయ్మాన్యమును కోరెను.
124 మరియు ఎవరు నిరోద్షి? పర్తియొకక్రు, పర్తి మనుషుయ్డు, లైంగికముగా
పుటిట్న వారే. కానీ ఆ ఒకక్డే, నితయ్జీవము యొకక్ హకుక్లను, మిపై రాజుయై
యుండుటను పోగొటుట్కునాన్డు.
125 ఓ, నేను ఆ లేఖనమును రిచ్ తలసుత్నన్పుడు, “అదేదనగా తిరిగి దేవుని
యొదద్కు, నీవు మముమ్లను విమోచించితివి మరియు రాజులైన యాజకులుగా
పరిపాలన చేయుదుముగాక” అనునది. ఓ, మై! ఏంటి? రకత్సంబంధియైన
విమోచకుడు! ఓ, ఎంతటి కథ, మనకికక్డయునన్ది!
126 గమనించుడి, పోగొటుట్కోబడిన వసుత్వును విమోచించుటకు ధరమ్శాసత్ము
రకత్సంబంధియైన విమోచకుని కోరుతుంది. యేసుకీసుత్ అను వయ్కిత్లో కృప ఈ
అవసరత తీరుచ్ను. రకత్సంబంధి మానవజాతిలో జనిమ్ంచవలసియుండెను.
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127 ఇపుప్డు, మనమెటుల్ ఉండగలము, పుటట్వలసిన పర్తియొకక్రు…మరియు
అకక్డ అది లైంగిక చరయ్యని ఎవరు డలేరో, అతడు రిత్గా గుడిడ్వాడు,

డండి, ’ఎందుకంటే, పుటిట్న పర్తియొకక్డు సీత్ వలన పుటిట్న వాడే.
128 మరియు రకత్సంబంధియైన విమోచకుని దేవుడు కోరియునాన్డు, మరియు
అతడు మానవుడు కావలసియునన్ది. ఓ, మై! మరి మీరు ఇపుప్డు ఏం
చేయబోతునాన్రు? ధరమ్శాసత్ము రకత్సంబంధియైన విమోచకునిని కోరెను.
129 ఇపుప్డు, ఆయన ఒక దేవ తను తీసుకొనలేడు. ఆయనకు ఒక మానవుడు
కావలసియునన్ది, ’ఎందుకనగా మనము దేవ తకు రకత్సంబంధము కాదు.
మనము ఒకరికొకరము రకత్సంబంధులము. దేవ త పడిపోలేదు. అతడు
ఇంకొక రకమైన జీవి, వయ్తాయ్సకరమైన శరీరము కలిగియునాన్డు. అతడు
ఎనన్ పాపము చేయలేదు, ఏది చేయలేదు. అతడు వయ్తాయ్సకరమైన వాడు.

అయితే ధరమ్శాసత్ము రకత్సంబంధియైన విమోచకుని కోరుతుంది.
130 మరియు మి మీద పర్తి మానవుడు లైంగికముగా జనిమ్ంచినవాడే.
అదెకక్డ నుండి వచిచ్నదో మీరు చుటలేదా? అకక్డే పాపము పారంభమైనది.
ఇపుప్డు అది ఎకక్డ ఉనన్దో మీరు చుచునాన్రా? అకక్డే అతడు
వచుచ్చునాన్డు, సరప్ము యొకక్ మీ సంతానము, లో. శారా?
131 ఇపుప్డు, గమనించుడి, రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు కావలసియుండెను.
విమోచకుడు, రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు, మానవజాతిలో
జనిమ్ంచవలసియుండెను. ఇకక్డే, మనలను అది సందిగధ్ంలో ఉంచుతుంది.
అయితే మీకొరకు ననున్ రను ఊదనివవ్ండి. కనయ్క జనమ్ ఉతప్తిత్ని—
ఉతప్నన్ము చేసినది. ఆమేన్. కనయ్క జనమ్, మన రకత్సంబంధియైన విమోచకుని
ఉతప్తిత్ చేసినది. మరి వేరొకటి కాదు, సరవ్శకిత్మంతుడైన దేవుడే ఇమామ్నుయేలై
మనలో ఒకడాయెను. ఇమామ్నుయేలు! “రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు,”
లభయ్మాయెను. కావలసిన దానిని దేవుడు ఏ విధముగా సమ రాచ్రో మీరు

శారా, మనము చేయవలసినది ఏదియులేదు. అయితే, అటుపిదప కృప
ముందు అడుగువేసి, ఆ చటట్మును సివేసి, ఉతప్తిత్ని ఉతప్తిత్ చేసెను. ఆమేన్!
[సహోదరుడు బెన్ హాం ఒకక్సారి తన చేతులు కలిపి చపప్టుల్ కొటాట్డు—సంపా.]
132 ఓ, మీరు గృహమునకు వెళిల్నపుడు, అకక్డునన్ నా చినన్ గదిని నేను
చేరుకునన్పుడు, సహోదరుడు నెవిల్ పాడుచుంటాడు. “అదుభ్తమైన కృప,
అదెంత మాధురయ్మో, నావంటి పాపిని అది రకిష్ంచెను,” అని ఒక ఉదయవేళ
పాడుచుండగా అకక్డ మీరు వింటారు. “దేవునికి సోత్తర్ం! వృదధ్ సహోదరుడు
బెన్ హాం పొందుకొనెను అని మీరు చెపాత్రు. అతడు అకక్డ, శారా.” ఔను. ఓ!

నా హృదయానికి భయము నేరిప్నది, అది కృపయే
నా భయానిన్ పోగొటిట్నది, కృపయే;
నేను విశవ్సించిన ఆ మొదటి ఘడియలో
ఆ కృప ఎంత పర్శసత్ముగా కనిపించినది!

133 ఒకక్ కష్ణములో అకక్డకు చేరువరకు వేచియుండు! ఓ, మై! ఇపుప్డు డు.
గర్ంథము…
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134 తు గర్ంథము దీనిని రిచ్ చకక్ని వివరణ ఇసుత్ంది, ఏ విధముగా
బోయజు…మరియు నయోమి తన ఆసిత్ని కోలోప్యినది. మీకు, మీకు
తెలుసా. దానిని రిచ్ నేను బోధించుట మీరు వినియునాన్రు, ఔనుకదా?
దానిని రిచ్ నేను బోధించినది మీరు వినినటెల్తే, మీ చేతులు పైకెతత్ండి.
కనుక, మీరు అరథ్ం చేసుకునాన్రు, ఔనా. బోయజు ఒక విమోచకుడయాయ్డు.
చేయగల సమరథ్త కలిగినవాడు అతడు ఒకక్డే. రకత్సంబంధికునిగా అతడు
యుండవలసియుండెను, సమీప బంధువుడుగా ఉండవలసియుండెను.
నయోమిని విమోచించుటలో, అతడు తును సీవ్కరించాడు. అది యేసు,
బోయజు కీసుత్కు పోలిక. ఆయన ఇశాయేలును విమోచించినపుడు, అనయ్జనుల
పెండిల్కుమారెత్ను సీవ్కరించాడు. కాబటిట్, మీరు డండి, చాలా చకక్గా ఉనన్ది!
టేపులపైన అది మనకునన్ది, అది కావలయునని కోరితే, ఇకక్డే ఒక చోట
యునన్దని నా నిరీకష్ణ.
135 ఇపుప్డు గమనించుడి, ఆయన రకత్సంబంధి కావలసియునన్ది. కనుక,

డండి, దేవ త అది చేయలేడు. ఒక మనుషుయ్డు అది చేయలేడు;
అతడు మనుషుయ్డు కావలసియునన్ది, అయితే అతడు (లైంగిక చరయ్వలన) సీత్

లముగా పుటిట్నవాడు కా డదు. కనుక, కనయ్ వలన జనమ్, పరిశుదాధ్తమ్
మరియను కమెమ్ను. కాబటిట్, యేసు దుడు కాదు. యేసు అనుయ్డు కాదు.
యేసు, దేవుడు. అది ఖచిచ్తం. ఆయన యొకక్ రకత్ము ఏ లైంగిక చరయ్ దావ్రా
వచిచ్నది కాదు. ఆయన పరిశుదుధ్డు, సృజింపబడిన దేవుని యొకక్ రకత్ము.

దుల రకత్ము చేత మనము రకిష్ంపబడలేదు, లేదా అనుయ్ల రకత్ము చేత
మనము రకిష్ంపబడలేదు. “దేవుని రకత్ము చేత మనము రకిష్ంపబడితిమి.”
బైబిల్ పర్కారంగా అది యునన్ది. ఆలాగని అది చెపుప్చునన్ది. “మనము
రకిష్ంపబడితిమి…”
136 కాబటిట్, మీరు డండి. యేసు దేవుడైయుండెను. ఆయన డవ వయ్కిత్
కాదు, నాలుగవ వయ్కిత్ కాదు, రెండవ వయ్కిత్ కాదు. ఆయన వయ్కిత్. ఆయన దేవుడు,

శారా. ఆయన దేవుడు, ఇమామ్నుయేలు. దేవుడు ఆయన మహిమనుండి
దిగివచెచ్ను, తనకుతాను బయలుపరచుకొనెను. త్-కిల్బాబ్ర్న్ యొకక్ ఆ
అందమైన ఆ గొపప్ పాటను, నేను ఆ కథను ఇషట్పడతాను.

ఆయన మహిమనుండి దిగివచెచ్ను, నిరంతరము నిలుచు
గాథ,

నా దేవుడు, రకష్కుడు వచెచ్ను మరియు ఆయన పేరు
యేసు.

పశులపాకలో జనిమ్ంచెను, తన సవ్కీయులకు
పరాయివానిగా ఉండెను,

ఒక దుఃఖాకాంతునిగాను, కనీన్రు మరియు
వేదనగలవానిగా ఉండెను. ఓ!

ఎంతటి నమర్త, మనకు విమోచన తెచెచ్ను;
నిశీదిరాతిలో, నిరాశ సిథ్తియందు;
దేవుడు, పర్కాశవంతమైన శోభను పర్కక్నపెటిట్,
వంగి నా ఆతమ్ను రకిష్ంచెను.
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ఓ ఎంతగా నేనాయనను పేమించెదను! ఎంతగా

నేనాయనను జించెదను!
నా ఊపిరి, నా రయ్కాంతి, అనిన్టిలో అనీన్ ఆయనే!
గొపప్ విమోచకుడు నా రకష్కుడాయెను,
గొపప్ సృషిట్కరత్ నా రకష్కుడాయెను,
దేవుని సరవ్సం రణ్త ఆయనలో నివసించెను.

137 అటిట్, ఆయన ఒకక్డే అవసరతను తీరెచ్ను. యేసుకీసుత్ అను వయ్కిత్ని, కృప
ఉతప్తిత్ చేసెను. మరియు మనము ఈ పుసత్కము కనుగొనాన్ము…దేవుడు,
ఆయన గుడారమును సాగదీసి, ఒక మానవుడగుటకు, దేవుని యొదద్ నుండి
వచెచ్ను. ఆయన సరవ్శకిత్మంతుడగు ఆయన పమునుండి మానవుడగుటకై
ఆయన పము మారుచ్కొనెను; నరుని విమోచించుటకు, తాను మరణించుటకు
మానవ పము ధరించెను. “ఎవరు యోగుయ్లైన వారు లేకపోగా,” ఆయనను

చువరకు, వేచియుందాము. ఔనా? సరే.
138 బైబిల్ లో నుండి, తు పుసత్కములోనుండి, మీరది చదువుచునన్పుడు,
“goel,” g-o-e-l అను వయ్కిత్ని మీరు కనుగొనగలరు. గోయెల్ అని పిలువబడెను,
లేదా, అవసరతను తీరచ్గల సమరథ్త గల వయ్కిత్యై యుండెను. గోయెల్,
అది చేయుటకు సమరథ్త కలిగియుండవలెను, అది చేయుటకు సంసిదధ్త
కలిగియుండవలెను, మరియు రకత్సంబంధియై యుండవలెను, రకత్సంబంధికి
దగగ్రగా యుండవలెను, అది చేయుటకు.
139 మరియు సృషిట్కరత్యైన, ఆతమ్యగు దేవుడు, ఆయన మానవుడైనపుడు
మనకు బంధువుడు ఆయెను, అది మన పాపములు ఆయన మీద
వేసికొనుటకొరకు, రుణము చెలిల్ంచి, తిరిగి దేవుని కొరకు మనలను
విమోచించుట కొరకు. అది అదీ. విమోచకుడు ఉనాన్డు.
140 ఇపుప్డు కీసుత్ మనలను విమోచించాడు. ఇపుప్డు మనము
విమోచింపబడాడ్ము. అయితే ఆయన ఆయన సాథ్నానిన్ ఇంకా కోరలేదు. దానిని
నీవు వయ్తిరేకించవచుచ్, అయితే, ఒకక్ నిమిషం ఆగు, శారా. మనము

దాద్ం. శారా? ఆయనది కోరలేదు. శారా? విమోచన గర్ంథానిన్
ఆయన తీసుకునన్టెల్తే, ఆదాము, అతడు పోగొటుట్కునన్ సమసాత్నిన్, కీసుత్ తిరిగి
విమోచించును. ఆయన మనలను ముందుగానే విమోచించెను. అయితే, ఆయన
ఇంకా సావ్సథ్ మును తీసికొనలేదు; నిరణ్యింపబడిన కాలము వరకు ఆయన
చేయలేడు. మరియు తరువాత పునరుతాథ్నము వసుత్ంది, తరువాత మి
మరలా తనపరచబడుతుంది. తరువాత ఆయన సావ్సాథ్ నిన్ సీవ్కరిసాత్డు,
మనలను విమోచించినపుడు, ఆయన పొందుకునన్ ఆయన సావ్సాథ్ నిన్, అయితే
ఒక నిరణ్యకాలంలో చేసాత్డు. ఓ, మై!
141 మనమిపుడు మాటాల్డుతునన్ ఈ ఏడు-ముదర్ల గర్ంథమందు ఇది
వివరించబడియునన్ది. సరే మంచిది. విమోచనా గర్ంథము, అదంతా ఇందులో
వివరించబడినది. ముగింపులో కీసుత్ ఏమి చేయునో అదంతా, ఈ వారంలో,
ఏడు ముదర్లలో, దేవుని చితత్మైతే మనకు బయలుపరచబడబోతునన్ది. ఔనా?
మంచిది. అది బయలుపరచబడుతుంది. మరియు ముదర్లు తెరువబడి,
మరియు మనకొరకు ఇవవ్బడినపుడు, బయలుపరచబడినపుడు, అపుప్డు



26 పలుకబడిన మాట

మనము ఈ గొపప్ విమోచనా పర్ణాళిక ఏమైంది సాత్ం, మరియు అది
ఎపుప్డు, ఏలాగు జరుగుతుంది సాత్ం. ఇకక్డ ఈ మరమ్మైన గర్ంథమందు
ఇదంతా మరుగు చేయబడినది. అది ముదింపబడియనన్ది, ఏడు ముదర్లలో
ముదించబడినది, (తదావ్రా) వాటిని విపుప్టకు గొఱెఱ్పిలల్ మాతర్మే, ఆయన ఒకక్డు
మాతర్మేయౌతాడు.
142 ఇపుప్డు…[సహోదరుడు బెన్ హాం ఒక దాని దావ్రా కలత చెందాడు—
సంపా.] ననున్ కష్మించండి. మనము గర్హిసుత్నాన్ము…
143 ఇపుప్డు, మీరు లేఖనాలోల్ డాలని అనుకొంటే, మీరు యిరీమ్యా తీసి,
అకక్డ డగలరు. అతడు—అతడు—అతడు చెరపటుట్కొని పోవునపుడు,
మీకు తెలుసా, అతని—అతని యొకక్ పినతండి…అతని యొకక్ పినతండి
యొకక్ కుమారుడు కొంత—కొంత ఆసిత్ కలిగియుండెను, మరియు అతడు
దాని ముదింపతొడగెను. మరియు మనము అదంతా తీసుకునన్టల్యితే…
ఏడు సంఘకాలాలలో, దానిని ముదర్లలో, మొదలగు వాటిలో అకక్డ
కలిగియుంటునాన్ము.
144 మీరు డండి, పాత నిబంధనలో ఒక ముదర్, ఈ విధంగా, ఒక చుటట్వలే
ఉండును. [సహోదరుడు బెన్ హాం కాగితపు చుటట్ తెరచి, ముదించి మరియు
చుటుట్టకు ఇపుప్డు కాగితములను వినియోగించుచునాన్డు—సంపా.]
మరియుఇకక్డైతే ఒక మరమ్ము, ఈ మరమ్ము మరుగు చేయబడియుండెను. సరే
మంచిది, అది ముదించబడి, ఇకక్డ పెటట్బడియునన్ది, అది పలానా-మరియు-
పలానావారికి సంబంధించియునన్ది అని హకుక్ కలిగియునన్ది. అటుతరువాత,
మరమ్ము సావ్సథ్ మనగా ఏమిటనే దానిని లోపల వాయబడి చుటట్బడి,ఈ పర్కక్గా
అతికించబడియుండును, అది—అది—అది పలానా-మరియు-పలానా
వారికి హకుక్ కలిగియునన్ది. మరియు అది ఆలాగు అయిపోయి ఒక కాగితపు
చుటట్గా అగును, ఎందుకనగా, అపుప్డు పర్జలకు ఈ విధంగా పుసత్కాలు లేవు.
అది ఒక చుటట్లో ఉండెను, (ఎంత మందికి అది తెలుసు?). ముదించబడిన చుటట్
అనేది, మీరు ఒక దానిని చింపి, ఇకక్డ తెరచి చినపుడు, ఆ హకుక్ యేమిటని
మీరు డగలరు. తరువాత మరియొక దానిని తెరిసేత్, ఆ హకుక్ యేమిటని మీరు
దానిని డగలరు.
145 మరియు ఇకక్డునన్దంతయు ఏడు ముదర్లు, జగగ్తుత్కు పునాది
వేయబడినది మొదలుకొనియునన్ దేవుని మరమ్ములు కలిగియునన్ది,
అవనిన్ అకక్డ ముదింపబడియునన్వి, మరియు వేరేవ్రు ఏడు ముదర్లదావ్రా
బయలుపడియునన్వి, అవి, దేవుని చితమైతే, ఈ ముదర్లను వెనుకకు లాగి,
గర్ంథములో గుండా చి అదంతా ఏమైయునన్దో కనుగొందాము. శారా?
ఓ, మనకు ఘనమైన సమయము కలదని నేను నముమ్చునాన్ను! అకక్డ విమోచనా
మరమ్ము ముదించబడినది…చివరి త వరత్మానం వరకు ఈ గర్ంథము
తెరవబడదు.
146 చుటట్ అకక్డునన్ది. అది అకక్డునన్దని మనకు తెలుసు. అది విమోచన
అని మనకు తెలుసు. అది విమోచన అని మనము నముమ్తునాన్ము. యిరీమ్యా
చెపాప్డు, “ఈ గర్ంథపు చుటట్ పెటట్బడవలెను…” మీరది చదువుచునన్పుడు,
అతడు చెపాత్డు. అతడు మటిట్ కుండలో పెటట్వలెను. శారా? ఓ, కొంచెంసేపు



ఏడు సంఘకాలములు మరియు ఏడు ముదర్లకు మధయ్నునన్ ఎడమ 27
అది మాటాల్డుటకు అదెంతటి రమయ్మైన విషయం.! ఈ గర్ంథపు చుటట్ మటిట్
పాతర్లో పెటట్బడెను, పాతర్, ఒకనాడు శరీరధారియై, (మహిమ కలుగునుగాక!)
చనిపోయి, తిరిగి లేచెను, అమేమ్ సమయం వరకు మటిట్ పాతర్లో పెటట్బడుట. ఓ,
మై! ఎంతటి మనోహరం! సరే మంచిది.
147 ఇపుప్డు, ఈ వరత్మానాలనీన్ ఈ మటిట్ పాతర్ (వచుచ్) వరకు దేవుని
నిరణ్యకాలము వరకు, మి మీద చివరి వరత్మానికుని వరకు
పెటట్బడియుండెను. మరియు వీరందరు డా తీరుప్తీరుచ్కొనిరి, “అది
అకక్డునన్దని నాకు తెలుసు. అది అకక్డ ఉనన్దని అనుకుంటునాన్ను” అని
అనాన్రు. అందుకొరకు వారు పోరాడారు, అది పుటిట్ంచారు, విషయాలు ఉతప్తిత్
చేశారు. విశావ్సమును బటిట్ అది వారు నమామ్రు. అయితే, ఇపుప్డైతే, పర్తయ్కష్త
దావ్రా మనకది వచుచ్చునన్ది, రుజువు వలన కలిగిన దేవుని హసత్ం దావ్రా అది
తేబడుచునన్ది. అలాగని దేవుడు చెపాప్డు. ఆయన వాగాద్నం చేశాడు.
148 ఇపుప్డు, ఇపుప్డది దాద్ం. ఎకక్డ, ఎకక్డ మనమునాన్ము? ఇపుప్డు
మనము 2వ వచనమునకు వెళాద్ం. 1 వ వచనముకు చాలాసేపు ఉనాన్ము, అయితే
మనము—మనము—మనము 2వ వచనము తీసుకుందాం. తరువాత
దానిమీద, బహుశా మనం ఎకుక్వసేపు ఉండము.

మరియు దాని ముదర్లు తీసి ఆ గర్ంథము విపుప్టకు
యోగుయ్డైనవాడెవడని…బలిషుఠ్డైన యొక దేవ త బిగగ్రగా
పర్చురింపగా చితిని?

149 ఇపుప్డు, జాఞ్పకముంచుకోండి. మరలా మొదటి వచనం చదువుకుందాం,
రెం కలుపుటకొరకు.

…సింహాసనమందుఆసీనుడైయుండువానికుడిచేత చితిని…
150 దేవుడు! అదెవరు? జీవగర్ంథము యొకక్ అసలైన ఖచిచ్తమైన హకుక్దారుడు.
ఆయన దానిని పటుట్కొనియునాన్డు. దేవుడే. ఆదాము దానిని పోగొటిట్నపుడు,
దాని యొకక్ అసలైన యజమానుని యొదద్కు, అది తిరిగి వెళెళ్ను. అది ఆయనకు
సంబంధించినది.

మరియు యోహాను (దరశ్నములో) చి లోపటను, వెలుపటను
వాతకలిగి యేడుముదర్లు గటిట్గా వేసియునన్ ఒక గర్ంథము
సింహాసనమందుఆసీనుడైయుండువానికుడిచేత చెను.

151 డుడి, లోపల! మనము ఈ ముదర్లు విపుప్టకు పోవునపుడు, మీరు
డబోతారు, అది, తిరిగి లేఖనములోకే వెళుళ్ను, ఆ ఒకొక్కక్ ముదర్ తిరిగి

వెనుకకు వెళుళ్ను. అదంతా డా, కలిపి, మరమ్మంత ఈ ముదర్లలో ఉనన్ది.
శారా? బైబిల్ గర్ంథంలోని పర్తియొకక్ మరమ్ము ఈ ముదర్లలో ఉనన్ది.

[సహోదరుడు బెన్ హాం వేదికను ఐదు సారుల్ తటెట్ను—సంపా.] మరియు
ఆ సమయం వరకు ముదర్లు తెరువబడవు. ఒకక్ నిమిషంలో ఇకక్డ నేనది
రుజువు చేసాత్ను.
152 గమనించుడి. గర్ంథము, జఞ్పిత్ంచుకోండి, గర్ంథము ముదించబడినది.
ఇకక్డ ఒకటి, ఇది ఇకక్డ, ఈ ముదర్. తరువాత మరొకటి చుటట్బడినది, ఒక
ముదర్. మరియొకటి చుటట్బడినది, ఒక ముదర్. ఇది విమోచనా గర్ంథము.
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అంతా కలిపి ఒక గర్ంథమైనది, అది ఏడు ముదర్లతో ముదించబడినది.
మరియు, తరువాత, వెనుకవైపు, ఎందుకనగా అది చుటట్బడినది. ముదర్ యొకక్
మరమ్ము లోపలయునన్ది. “తెలల్ని-గురర్ంపై సావ్రీ చేయువాడు,” అని మాతర్మే
అది చెపుప్చునన్ది, లేక “నలల్ని-గురర్ంపై సావ్రీ చేయువాడు” అని మాతర్మే
చెపుప్చునన్ది. మరియు ఏదైనా బయట అంతే. గర్ంథము యొకక్ సమసత్ మరమ్ము
ముదర్లలో ఉనన్ది, ఆదికాండము నుండి పర్కటన వరకు. విమోచనను రిచ్న
సం రణ్ పర్ణాళిక ఈ ఏడు ముదర్లలో పర్తయ్కష్పరచబడుతుంది. ఓ, ఇది యొక
పాముఖయ్ సమయము. దేవా, అది పొందుటకు సహాయము చేయుము! ఔనా?
153 ఇపుప్డు, “బలిషుఠ్డైన ఒక త…” ఇపుప్డు వచనము 2.

…బలిషుఠ్డైన యొక దేవ త, యోగుయ్డైనవాడెవడని బిగగ్రగా
పర్చురించగా (దేని కొరకు యోగుయ్డు?)ఆగర్ంథముతీసికొనుటకు,…

154 ఇపుప్డు మనము కనుగొందాం. ఇపుప్డు గర్ంథము ఎకక్డునన్ది? దాని
అసలైన యజమాని యొదద్నునన్ది, ఎందుకనగా ఒక కుమారుని వలన అది
పోగొటట్బడినది, మరియు మానవజాతిలో, దేవుని మొదటి కుమారుని వలన
సాతాను మాట ఆలకించుటకు అతడు తన హకుక్లను పోగొటుట్కునన్పుడు…
అతడేమీ చేశాడు? దేవుని యొకక్ వాకయ్మునకు బదులు సాతాను జాఞ్నానిన్
అంగీకరించాడు. ఇపుప్డు, కొంచెం సేపు ఇకక్డ నిలుపు చేదాద్మా! అందును

రిచ్, దేవుని కుమారుడు, దేవుని వాకయ్మునకు బదులు, సెమినరి ఆలోచనలు
తీసుకుంటారు. శారా, అదే విషయం ఆదాము చేశాడు, తన హకుక్లు
పోగొటుట్కునాన్డు. అది చేసినపుడు, అది నేరుగా వెనుకకు వెళిళ్నది. ఆ కాలాలనీన్
ఎకక్డునన్వో మీరు డగలుగుచునాన్రా? శారా? నేరుగా అది సవ్ంత
హకుక్దారుని యొదద్కు వెళిళ్పోయినది.
155 మరియు యోహాను, ఆతమ్యందు, పరలోకములో నిలబడియునాన్డు.
అతడు సంఘకాలాల నుండి పైకి తీయబడి, శారా, సంఘకాలాలు శాడు.
అటు తరువాత 4వ అధాయ్యంలో కొనిపోబడాడ్డు. ఆయన చెపాప్డు, “పైకి రముమ్.
రాబోవు సంగతులు నీకు పెదను” అని అనాన్డు.
156 మరియు ఆయన కుడిచేతిలో ఈ గర్ంథము పటుట్కొని సింహాసనము మీద

రుచ్నన్ ఒకరిని, అతడు శాడు. ఇపుప్డు, అది ఆలోచనచెయ్. తరువాత
ఈ గర్ంథములో విమోచన కొరకైన సావ్సథ్ పు (హకుక్) పతర్ముండెను, అది ఏడు
ముదర్లలో ముదర్వేయబడి యుండెను.
157 మరియు అటు తరువాత ఒక దేవ త వచాచ్డు, బలిషుఠ్డైన దేవ త,
పెదద్ సవ్రముతో పర్చురి త్, “ఈ గర్ంథము విపుప్టకు యోగుయ్డెవరు; ఈ
గర్ంథము తీసికొనుటకు? ముదర్లు ఎవరు విపప్గలరు? ఈ గర్ంథము ఎవరు
తెరువగలరు?” డండి, దేవ త అడిగాడు దానిని. యోహాను అది శాడు.
మరియు ఆయన అడిగాడు, “ఇపుప్డు, ఎవరు యోగుయ్లు? ఆయనను…” ఓ, మై!
బహుశా, నేను ఈవిధంగా భావిసుత్నాన్ను. “అయితే ఆయనను అనుమతించు,”
అని దేవ త పలికాడు, “ఆయన…” ఇకక్డ విమోచనా గర్ంథమునన్ది!
ఇకక్డ విమోచనా పర్ణాళికయునన్ది! ఇకక్డ, నీవు విమోచించబడు ఒకే ఒక
మారగ్మునన్ది, ఎందుకనగా సమసత్ మాయ్కాశములయొకక్ విమోచనా హకుక్
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పతర్ం ఇకక్డునన్ది! “ఆయన అంగీకరిసేత్, ఆయనను ముందుకు రానివ్.” ఓ,
మై! “ఇపుప్డు మాటాల్డు, లేదా నిరంతరము ఆయన నిశశ్బద్ంగా యుండవలెను.
ఆయన ముందుకు వచిచ్ ఈ గర్ంథముపై హకుక్ను పొందుకొనును గాక. అది
చేయుటకు యోగుయ్డెవరు?”
158 మరియు యోహాను అనాన్డు:

పరలోకమందు ఏ మనుషుయ్డు యోగుయ్డుగా లేడు; మిమీద ఏ
మనుషుయ్డుయోగుయ్డుగా లేడు. మి మీద జీవించి, చనిపోయిన ఏ
మనుషుయ్డు యోగుయ్డుగా లేడు. ఏ మనుషుయ్డు యోగుయ్డుగా లేడు.

159 దేవ త యొకక్ పిలుపు, దేనికొరకనగా రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు
అగుపించుటకొరకు. దేవుడు చెపాప్డు, “నాకొక చటట్మునన్ది; రకత్సంబంధియైన
విమోచకుడు—పర్తాయ్మాన్యం. ఎకక్డునాన్డు, ఆ రకత్సంబంధియైన
విమోచకుడు? ఎవరది తీసుకోగలరు?”
160 మరియు ఆదాము నొదద్నుండి అది వచిచ్నది, అపొసత్లులు, పర్వకత్లు, మరి
అందరి దావ్రా అది వచిచ్నది, ఎవరు కనుగొనబడలేదు. ఇపుప్డు, దాని రిచ్
ఏంటి? “పరలోకములో గాని, మిమీద గాని, జీవించినవారెవరు డా.”
ఏలీయా అకక్డ నిలబడియునాన్డు. మోషే, అకక్డ నిలబడియునాన్డు.
అపొసత్లులందరు అకక్డ నిలబడియునాన్రు, లేక—లేక మృతులైన వారందరు;
పరిశుదుధ్లంద , యోబు, భకుత్లు మొదలగు వారు ఉనాన్రు. పర్తీయొకక్రు
అకక్డ నిలబడియునాన్రు, గర్ంథానిన్ చుటకైనను ఎవరికీ యోగయ్తలేదు,
ఒకక్రు మాతర్మే అది తీసుకొని, ముదర్లు విపప్గలరు.
161 ఇపుప్డు పోపు, మరియు వీరందరు ఎచచ్టయునాన్రు? మీ బిషపుప్ ఎకక్డ?
మన యోగయ్త ఎకక్డ? మనము వటిట్ వారము. ఔనది నిజం.
162 ఆయన రాగలిగితే, రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు ముందంజ
వేయవలెనని ఆయన అడిగెను. అయితే యోహాను చెపుత్నాన్డు, “ఏ మనుషుయ్డు
యోగుయ్డు కాడని.”
163 అకక్డ అరుహ్లైనవారు లేరని కాదు, ఉదాహరణకు ఒక దేవ త;
ఉదాహరణకు, మనమీలాగు చెపాద్ం, గాబియేలు, లేక మిఖాయేలు. అయితే,
జాఞ్పకముంచుకోండి, అది రకత్సంబంధి కావలసియునన్ది. జాఞ్పకముంచుకోండి,
ఇకక్డ యోహాను చెపుత్నాన్డు, “ఏ మనుషుయ్డు” అని, దేవ త కాదు, సెరాపు
కాదు. వారు పాపము చేయలేదు, అయితే వారు వేరే కర్మములో ఉనాన్రు. వారు
పడిపోలేదు.
164 అయితే, ఇది రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు కావలసియునన్ది. “ఏ
మనుషుయ్డు లేడు,” ’కారణం, వారిలో ఎవరును విమోచింపబడలేదు. “అది

చుటకు ఏ మనుషుయ్డు యోగుయ్డు కాదు. ఓ, కాదు! అయోయ్! కాబటిట్, మానవ
రకత్సంబంధి అది తీసికొనెను. మరియు అందుకై అతడు అడిగాడు, ఎకక్డా
ఆయన కనబడలేదు, ఎవవ్రులేరు. బిషపుప్ లేడు, ఆరిచ్బిషపుప్ లేడు, యాజకుడు
లేడు, మతగురువు లేడు, ఎవవ్రును లేరు…చివరకు గర్ంథానిన్ చుటకు
పరిశుదధ్త లేకుండెను. య్! ఓ, మై! అది కఠినముగా ఉనన్ది, అయితే, అది బైబిల్
చెపుప్చునన్ది. యోహాను ఏమి చెపాప్డో, అది నేను నిరవ్చిసుత్నాన్ను.
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యోహాను “ఏడెచ్ను” అని బైబిల్ చెపుత్ంది.
165 దానిని కొందరు బోధించినటుల్గా కాదు. ఇది ఒకసారి ఒక మనుషుయ్డు
బోధించగా నేను వింటునాన్ను, అనాన్డు, “యోహాను ఏడాచ్డు, ఎందుకనగా
అతడు తనకుతాను యోగుయ్డు కానందుకు.” ఓ! ఏ మనుషుయ్డైనను పరిశుదాధ్తమ్
దావ్రా దానికి భినన్ంగా తెలిసికొనును, శారా; దేవుని పేరేపణ దావ్రా, దానికి
వయ్తిరేకమైనది తెలిసికొనును.
166 అయితే, యోహాను “ఏడాచ్డు.” అతడు దేనికై ఏడాచ్డు, అది నేను తలంచినది
ఇదిగో. ఎందుకనగా, ఈ విమోచనా గర్ంథానిన్ విపుప్టకు ఎవరు యోగుయ్లు
కాకపోతే, సృషిట్ అంతా నాశనమైపోతుంది.
167 ఇదిగో ఇకక్డ గర్ంథము, ఇకక్డ హకుక్ పతర్ము, ఇది అరహ్తలు కలిగియునన్
రకత్సంబంధియగు విమోచకునికి సమరిప్ంచబడును. అది దేవుని యొకక్ సవ్ంత
చటట్ము, ఆయన చటాట్నిన్ ఆయన అపవితర్ పరచలేడు, ఆయన ధికక్రించలేడు లేక
ఆయన. ఔనా? ఎవరు యోగుయ్డో అటిట్ రకత్సంబంధియైన విమోచకుని దేవుడు
కోరుతునాన్డు, అది చేయుటకు ఎవరు సమరుథ్డో, సామరథ్ ము కలిగియునాన్డో,
అటిట్ ఆయనను కోరియునాన్డు.
168 మరియు “ఆ రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు ముందడుగు వేయవలెను”
అని దేవ త చెపాప్డు.
169 మరియు యోహాను శాడు. అతడు మియంతటా శాడు. అతడు

మి కింద శాడు. మరియు అకక్డ ఎవవ్ లేరు. అకక్డ, సృషిట్, పర్తీదీ
నశించిపోయినది. యోహాను ఏడాచ్డు. పర్తీదీ నశించిపోయినది.
170 అతని ఏడుప్ ఒకక్ నిమిషమే. అంతట పెదద్లలో ఒకడు నిలబడి, “యోహాను,
ఏడవ్వదుద్” అని అనాన్డు. ఓ, మై! అతని ఏడుప్, ఒకక్ నిమిషం తపప్, ఎకుక్వసేపు
లేదు.
171 యోహాను అనుకునాన్డు, “ఓ, అయోయ్, మనుషుయ్డు ఎకక్డ? అకక్డ పర్వకత్లు
నిలబడియునాన్రు; నేను పుటిట్నటేల్, వారు పుటిట్నవారు. భకుత్లునాన్రు. అకక్డ
నిలబడియునాన్రు…ఓ, ఇకక్డ ఎవరు లేరు?”
172 “అది చేయగల మనుషుయ్డు నాకు కావాలి. విమోచించగల మనుషుయ్డు
నాకు కావాలి.”
173 అతడు కనుగొనబడలేదు, కనుక అతడు బిగగ్రగా ఏడాచ్డు. ఓ,
పర్తీది నశించిపోయినది; మరియు అతడు బిగగ్రగా ఏడాచ్డు. మరియు
అతడు—అతడు దుఃఖముతో నిండిపోయాడు, ’ఎందుకనగా సృషిట్ అంతా
నశించిపోతుంది, ఎవరినైనా కనుగొనకపోయిన యెడల. దేవునికి మహిమ!
అవసరతలు తీరచ్గల ఎవరినైనను కనుగొనకపోతే…పర్తి మానవుడు,
పర్పంచమంతా, సృషిట్ అంతా నశించిపోతుంది. ఓ, పర్తీది పడిపోయినది.
విమోచనా హకుక్లు, నితయ్జీవపు హకుక్లు, వెలుగు, ఈ హకుక్లనీన్
పోగొటట్బడినవి, మరియు వెల చెలిల్ంచగల వారెవరు లేరు. మరియు యోహాను
ఏడుచ్చునాన్డు, ’ఎందుకనగా యోగుయ్డైనవాడు ఎవడు లేడు. గర్ంథానిన్ ఎవరు

డలేరు. ఓ, ఒక మానవుడు కావలసియుంది. యోహాను ఏడాచ్డు, అది ఎవ
చేయలేరు కనుక, పర్తీది నశించిపోయినది.
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174 నాలుగు జీవుల మధయ్నుండి మరియు పరలోక గొపప్ స హము
నుండియు, పెదద్ల యొదద్ నుండి ఒక సవ్రము వచిచ్, “యోహాను, ఏడవ్వదుద్”
అని చెపప్బడెను. ఓ, మై!
175 [సహోదరుడు బెన్ హాం రెండు సారుల్ తన చేతులు కలిపి చపప్టుల్ కొటాట్డు—
సంపా.] దేవుని యొకక్ కృప!
176 “గుండె బర్దద్లగునటుల్ ఏడవ్వదుద్ యోహాను. ఏడవ్వదుద్. దా గోతర్పు
సింహము, దావీదు వేరు, చిగురు, ఆయన జయించెను.”
177 జయించుట అనగా “పోరాడి గెలుచుట” అని అరథ్ం. ఓ, మై! గెతేస్మనె తోట,
ఆయన ముఖమునుండి రకత్బిందువులు కారుట, ఆయన జయించుచుండెను.

శారా? య్! శారా?
178 “సింహము, దావీదు వేరు జయించెను.జయించెను.”
179 మోసగాని వలెనునన్ యాకోబు. మరియు దేవ తను అతడు
కలుసుకునన్పుడు, అతడు పటుట్కునాన్డు. దేవ త విడిపించుకొనుటకు
పర్యతిన్ంచెను. “నేను—నేను నినున్ పోనీయను” అని అనాన్డు. అతనికేమి
కావాలో అది పొందువరకు అతడు పటుట్కునాన్డు. మరియు అతని పేరు
మారచ్బడినది,మోసగాడు. దాని అరథ్ం “మోసగాడు” అను దానినుండి. దేనిలోకి?
“దేవునియొకక్ యువరాజు,”ఇశాయేలు. అతడు జయించాడు.
180 మరియు ఈ దా గోతర్పు సింహము జయించాడు. అతడు చెపాప్డు,
“యోహాను ఏడవ్వదుద్. దా గోతర్పు సింహము, దావీదు వేరు జయించాడు.
ఆయన ఎపుడో జయించాడు. ఆయన చేశాడు. యోహాను అది జరిగిపోయినది.”

య్! ఓ, ఓ, మై! అతడు తన జాఞ్నముతో నాశనముచేసి, పాపపు మరకల చేతులు
గలవాని యొదద్కే తిరిగి పాపము పోవుటకు, ఆయన పాపము పోగొటుట్ బీల్చ్ ని
ఉతప్తిత్ చేశాడు. ఔను.
181 అయితే, యోహాను చుటకు తిరిగినపుడు, అతడు గొఱెఱ్పిలల్ను శాడు.
సింహమునకు అదెంతటి విరుదధ్ం! ఆయన చెపాప్డు, “సింహము జయించెను”
అని. శారా, నేనకక్డ మరలా దానిని వినియోగిసాత్ను, దేవుడు సామానయ్తలో
మరుగుచేసికొనుట. ఆయన చెపాప్డు, “అకక్డొక సింహమునన్ది.” అది
మృగరాజు. “సింహము జయించెను.” బలమైన వసుత్వు ఏదనగా సింహము.
182 ఆఫికా అడవులలో నేను పడుకునాన్ను, జిరాఫీ అరుపులు వినాన్ను.
మరియు—మరియు బలమైన, శకిత్వంతమైన ఏనుగులు తమ తొండములు
గాలిలో ఉంచి, “వీ, వీ, వీవ్” అని అరుచుట వినాన్ను. మరియు ఎడారులలోని
అరణయ్వాసులు తాము చేయు భయంకరమైన అరుపులు వినాన్ను. మరియు
కుమమ్రి పురుగులు…మరియు బిలీల్ పాల్, నేను, ఒక చినన్ పాత సథ్లములో
ఆకులతో కపుప్కొని పరుండియుంటిమి. కొదిద్ రంలో సింహము గరిజ్ంచుటకు
వినియుంటిమి, అడవిలో పర్తీదీ మౌనమాయెను. చివరకు కుమమ్రి పురుగులు
నిలిపివేసినవి. రాజు మాటాల్డాడు. ఓ, ఓ, ఓ, ఓ, మై!
183 నేను మీకు చెపుత్నాన్ను, అదెపుప్డనగా, సంఘశాఖలు, సందేహాలు నేలకు
ఒరుగు సమయం. మరియు రాజు మాటాల్డునపుప్డు పర్తీది నిశశ్బద్ంగా
యుండవలసినదే.ఇదిరాజు, అది ఆయన యొకక్ వాకయ్ము. ఓ!
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184 ఆయన చెపాప్డు, “యోహాను, అధైరయ్పడవదుద్. ఏడవ్వదుద్. యోహాను, గుండె
బర్దద్లు చేసికోవదుద్. దరశ్నంలో నేనికక్డ యుంచియునాన్ను; నేనొకటి నీకు

పించుచునాన్ను. నీవు బాధపడిపోయావని నాకు తెలుసు, ఎందుకనగా,
విమోచించుటకు మరేమిలేదు, పర్తీది అయిపోయినది; అవసరత తీరుచ్టకు
ఎవవ్ లేరు. అయితే దా గోతర్పు సింహము…”
185 మీకు తెలుసా, ఇకక్డ నలల్బలల్పై మనము కలిగియునాన్ము, మీకు తెలుసా.

దా గోతర్ము యొకక్ చిహన్ము సింహము.
186 జఞ్పిత్ంచుకోండి, సింహము—మరియు ఎదుద్, మరియు…మొదలైనవి,
మనుషుయ్ని శిరసుస్, మొదలైనవి మరియు వారు కనిపెడుతునాన్రు, ఆ సెరాపులు,
ఆ వాకయ్ము; మారుక్, మతత్యి, కా, మరియు యోహాను అపోసత్లుల
కారయ్ములు చుటుట్ ఉనాన్రు.
187 ఒక గొపప్ బోధకుడు చెపప్గా నేను వినాన్ను, చెపాప్డు, “అపోసత్లుల గర్ంథము
కేవలం పరంజ కటట్డము లాంటిది” అని.
188 పరిశుదధ్ సంఘము పుటిట్ంచిన మొదటి దాకాష్వలిల్ అది. ఊ-హు! ఔనండి.
ఆమె మరియొక దానిని పుటిట్ంచిన యెడల, అది, అదే రకమైనది ఔతుంది. ఔనండి!
అంటుగటిట్న దాకాష్తీగలు నీవు కలిగియుంటివి, మరియు అవి నిమమ్కాయలను
పుటిట్సత్వి. అవి నారింజలు కావలసియునన్ది. అయితే… శారా? దాకాష్వలిల్—
దాకాష్వలిల్ తన తీగను మరలా పుటిట్ంచిన యెడల, అది అసలైన దానివలే ఖచిచ్తంగా
ఉంటుంది.
189 మరియు మతత్యి, మారుక్, కా మరియు యోహాను, ఆ సువారత్లు
అకక్డయుండి దానిని కాచుచునన్వి. మానవ జాఞ్నము; సింహము యొకక్ బలము;
ఎదుద్ యొకక్ పని; చిరుతపులి యొకక్ చురుకుదనం…లేక పకిష్రాజు యొకక్
చురుకుదనం. ఔను, సువారత్లు అకక్డ నిలబడియునన్వి! ఏమిటి? మనము
పఠనము చేసినది, జఞ్పుత్నన్దా? [సభ “ఆమేన్” చెపుప్చునన్ది.—సంపా] అదిఏడు
సంఘకాలాలలో.

ఇపుప్డు అతడు చెపాప్డు, “ దా గోతర్పు సింహము అని.”
190 దా లో నుండి ఎందుకు? “ఓ దా, షిలోహు వచుచ్వరకు, దా
యొదద్ నుండి దండము తొలగదు, అతని కాళళ్ మధయ్నుండి రాజదండము
తొలగదు. అయితే దా దావ్రానే వచుచ్ను.”
191 “మరియు సింహము, దా గోతర్పు చిహన్ము, జయించెను. ఆయన
జయించెను.”
192 ఎకక్డ ఆ సింహము ఉండెనని అతడు చు ట్ డగా, అతను ఒక
గొఱెఱ్పిలల్ను శాడు. వింతైన విషయము, సింహము కోసము డగా,
ఒక గొఱెఱ్పిలల్ను శారు. ఆ పెదద్ ఆయనను ఒక సింహమని పిలిచారు.
అయితే యోహాను చినపుప్డు, అతనొక గొఱెఱ్పిలల్ను శాడు, “జగతుత్కు
పునాదులు వేయబడినపుడే వధించబడినటుల్ండిన ఒక గొఱెఱ్పిలల్ను శాడు.”
వధింపబడియునన్ గొఱెఱ్పిలల్. అది ఏమిటి? ఆ గొఱెఱ్పిలల్ ఏమిటి? రకత్సికత్మై,
వధించబడినది. “చంపబడిన గొఱెఱ్పిలల్ అది, అయితే తిరిగి బర్తికినది.” మరియు
ఆయన రకత్మయమైనాడు. ఓ, మై!
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దానివైపు చుచు, జనులారా, మరి మీరింకను ఒక పాపిగా

ఎలాగుండగలరు?
193 ఒక గొఱెఱ్పిలల్ ముందడుగు వేసెను. పెదద్ అనాన్డు, “ దా గోతర్పు
సింహము జయించెను.” మరియు సింహమును చుటకు యోహాను

శాడు, గాయములతో, రకత్ముతో, విదిలించుకుం గొఱెఱ్పిలల్ వచాచ్డు.
ఆయన జయించెను. ఆయన యుదధ్ములో ఉండెనని మీరు చెపప్గలరు. ఆయన
వధించబడెను, అయితే ఆయన తిరిగి జీవించుచునాన్డు.
194 కితము, ఈ గొఱెఱ్పిలల్ను యోహాను గమనించలేదు, ఇది మీకు తెలుసా,
ఇకక్డ. దానిని గురించి ఇంతకుముందు పర్సాత్వించబడలేదు. ఎకక్డా
పర్సాత్వించబడలేదు. యోహాను అతను త్ ఉనన్పుడు, పరలోకమంతటా

త్ ఉనన్పుడు, అతడు డలేదు. అయితే ఇకక్డ అది వచిచ్నది.
195 అది ఎకక్డ నుండి వచిచ్నది గమనించుడి. అది ఎకక్డ నుండి వచిచ్నది?
ఆయన చంపబడి, తిరిగి లేచిన తరువాత, ఆయన ఎకక్డైతే రొచ్నియునాన్డో,
అటిట్ తండి సింహాసనము నుండి అది వచిచ్నది. “ఆయన లేచి, దేవుని కుడి
పారశ్ మున సింహాసనముపై రొచ్నాన్డు, విజాఞ్పన చేయుటకు నిరంతరము
జీవించు ఉనాన్డు.” ఆమేన్. అకక్డ లేచి, ఈ దినాన, ఒక విజాఞ్పనకరత్గా
ఉనాన్డు, పర్జలయొకక్ అమాయకతావ్నికి విజాఞ్పన చేయుటకు, తన సవ్ంత
రకత్ముతో ఒక విజాఞ్పనకరత్గా ఉనాన్డు. నేను ఆధారపడినది దాని మీదనే.
పాపము కష్మించు బీల్చ్ తో ఆయన ఇంకా కపప్బడియునాన్డు.
196 యోహాను గొఱెఱ్పిలల్ వైపు శాడు, గొఱెఱ్పిలల్ వధించబడినటుల్నన్ది.
అటుతరువాత ఆయన గాయపరచబడి, కొటట్బడి, నలుగగొటట్బడి, రకత్ము
కారుచునన్టుల్గా అతడు గమనించాడు. రకత్ము కారుచునన్ గొఱెఱ్పిలల్, అది
మన సాథ్నానిన్ తీసుకొనెను. అది వింతగా లేదా, ఒక సాధారణమైన గొఱెఱ్పిలల్
మన యొకక్ సాథ్నానిన్ సీవ్కరించుట? అతడు గొఱెఱ్పిలల్ను శాడు. ఆయన
కొనసాగించాడు.
197 యోహాను ఆయనను డలేదు, ఎందుకనగా ఆయన నితయ్తవ్ములో నుండి
విజాఞ్పనలు చేయుచుండెను; ఇది పుచునన్ది ఏమనగా, ఎదుద్లు, మేకలు
యొకక్ పర్తాయ్మాన్య రకత్ అరప్ణ కింద ఎవరైతే దేవుని యొదద్కు వసాత్రో, అది

పుచునన్ది,…కారణం, అది నమిమ్నవారు, ఆయనను పుచునన్ది. రకత్ము
ఇంకా చిందింపబడలేదు, కనుక వారిని సరిచేయుటకు ఆయన అకక్డ ఉనాన్డు.
నినున్, ననున్ సరిచేయుటకు ఆయన అకక్డ ఉనాన్డు.
198 ఓ, దేవా, ఈ రాతి ఆయన అకక్డ ఉనాన్డని నేను నిరీకిష్సుత్నాన్ను. పర్తి పాపి
కొరకు, గొఱెఱ్పిలల్ వధింపబడెను. అకక్డ నిలబడియునన్ గొఱెఱ్పిలల్ను డకుండా,
యెహోవా దేనిని చును!
199 గొఱెఱ్పిలల్ ఇపుప్డు దరశ్నములో కనిపిసుత్నాన్డు, అది వధింపబడినటుల్గా
ఉనన్ది. గమనించుడి, తండి సింహాసనము నుండి వచెచ్ను. ఓ, ఆలోచించు!
ఆయన, ఈ దరశ్నములోకి ఎకక్డ నుండి వచెచ్ను? ఎకక్డైతే దేవుని కుడి
పారశ్ మున రొచ్నియునాన్డో, అటిట్ మహిమ నుండి ఆయన వచాచ్డు. ఆయన
మహిమ నుండి, యోహాను యొదద్కు వచాచ్డు.
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200 ఓ, ఆయనను అంగీకరించుటకు, ఈ రాతి, మన పాపపు తలంపులు పర్కక్న
బెటిట్న యెడల, ఈ రాతి, ఆయన మహిమ నుండి మీలో ఎవరికైనను తనకుతాను
తెలియపరచుకొనును, అది మహిమకరమైన విషయం కాదా!
201 విజాఞ్పనల నిమితత్ము మహిమ నుండి గొరెపిలల్ వచుచ్చునన్ది, సరే, ఆయన
దావ్రా విమోచన పొందిన వారి నిమితత్ము హకుక్ను పొందుటకు! జపిత్ంచుకోండి,
ఆయన ఇకక్డ మధయ్వరిత్తవ్ పనిలో ఉనాన్డు. అయితే, జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఈ
ముదర్లు తెరువబడుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్వి, గొఱెఱ్పిలల్ దేవుని పరిశుదధ్ సథ్లము
నుండి, ముందుకు వచిచ్నది.
202 అకక్డకు చేరువరకు నిదానించు, ఆ ఒక గంట, “ఒక-అర గంట” అది
నిశశ్బద్ం. పరిశుదధ్ సథ్లము నుండి పొగ వచుచ్చునన్ది. ఇక మీదట విజాఞ్పన లేదు.
బలి అరప్ణ లేదు. అది నాయ్యతీరుప్ సాథ్నము. ఇక మీదట దానిమీద రకత్ము
లేదు, ఎందుకనగా రకత్ముతో-కపప్బడిన గొఱెఱ్పిలల్ అకక్డనుండి వెళిళ్పోయెను.
ఆ సమయం వరకు వేచియుండవదుద్. పాత నిబంధనలో జాఞ్పకముంచుకో?
కరుణాపీఠము పైన రకత్ము లేనంత వరకు, అది తీరుప్; అయితే, రకత్ము అకక్డ
ఉనన్ంత వరకు, అకక్డ కరుణ ఉంటుంది. [సహోదరుడు బెన్ హాం ఐదు సారుల్
వేదికను తటాట్డు—సంపా.] అయితే, గొఱెఱ్పిలల్ వెళిళ్పోగానే, అవి అది చేసుత్ంది!
203 ఆయన ఏమైయుండెను? ఆయనొక విజాఞ్పనకరత్గా యుండెను. వేరే
వయ్కిత్ లేడు! మరియ మధయ్వరిత్తవ్ము చేసినదా చెపప్ండి నాకు. మరియ ఏమి
అరిప్ంచగలదు? సెయింట్ ఫానిస్స్, సెయింట్ అసిస్సి, లేక ఎవరైనా, సెయింట్
సిసిలియ, ఇంకా, ఏ మానవుడైనా ఏమి అరిప్ంచగలరు? మధయ్వరిత్తవ్ము
నుండి ఒక వెయియ్మంది పరిశుదుధ్లు వచుచ్ట యోహాను డలేదు. “అతడు
ఒక గొఱెఱ్పిలల్ను శాడు, చంపబడి రకత్ము కారుచునన్ గొఱెఱ్పిలల్ను

శాడు.” ఎంతమంది భకుత్లు చంపబడినా నాకు లెకక్లేదు; అందుకు వారు
బాధుయ్లైయునాన్రు, వారిలో పర్తియొకక్రు. శిలువలో దొంగ చెపిప్నటుల్, “మేము
పాపము చేసితిమి, అందుకు మేము అరుహ్లము. అయితే ఈ మనిషి ఏమీ
చేయలేదు.” ఆయన ఒకక్డు మాతర్మే యోగుయ్డు.
204 ఇదిగో, ఆయన వచుచ్చునాన్డు, మధయ్వరిత్తవ్ సథ్లము నుండి వచుచ్చునాన్డు.
ఆయన ఇపుప్డెందుకు వచుచ్చునాన్డు? ఆయనను గమనించు! ఓ, ఓ, ఓ, మై!
[సహోదరుడు బెన్ హాం డు సారుల్ తన చేతులతో చపప్టుల్ కొటుట్చునాన్డు—
సంపా.]
205 యోహాను ఏడుసుత్నాన్డు. ఇదంతా—ఇదంతా ఎకక్డ? ఏమి
జరుగబోతునన్ది?
206 “యోహాను ఏడువవదుద్,” అని పెదద్లలో ఒకరు చెపాప్రు. “ఇదిగో సింహము
వచుచ్చునన్ది. జయించినవాడు ఆయన ఒకక్డే.” అతడు సినపుడు, రకత్ము
కారుచు, చంపబడిన గొఱెఱ్పిలల్ వచుచ్చునన్ది.
207 చంపబడినది ఏదైనా, రకత్ము కారుచ్తుంది. అది చంపబడినదని మీకు
తెలియును. దాని గొంతు నరకబడినది, లేదా మరొకటి. దాని అంతటా
రకత్మునన్ది.
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208 చంపబడిన గొఱెఱ్పిలల్ ఇకక్డకు వచుచ్చునన్ది. ఆయన వచుచ్చునాన్డు, ఓ,
మై, (దేనికి?) ఆయన విమోచనా హకుక్లు అడుగుటకు. ఆమేన్. ఓ! ఓ! నేను…
ఒక లకు వెళిళ్, రొచ్ని కొదిద్సేపు ఏడవ్వలెనని లేదా? ఇకక్డ గొఱెఱ్పిలల్
వచాచ్డు, ఇంకా రకత్ముతో ఉనాన్డు. యోహాను…అకక్డేమీ లేదు; పర్సిదుధ్లైన
వారంద నిలబడియునాన్రు. అయితే వారిలో ఎవ చేయలేకపోయారు.
కాబటిట్, ఇకక్డకు గొఱెఱ్పిలల్ వచిచ్నది. ఆయన విజాఞ్పన దినాలు అయిపోయినవి,
మధయ్వరిత్తవ్పు దినాలు అయిపోయినవి.
209 అదెపుప్డనగా, ఈ త అకక్డ నిలబడినపుడు. మనము ముదర్లలోకి
వచుచ్వరకు మీరు వేచియుండుడి. “ఇక సమయము లేదు.” ఔను. అది
“అరధ్గంట నిశశ్బద్ం.” ఆ అరధ్గంట నిశశ్బద్ంలో ఏమి జరుగనైయునన్దో మీరు
గమనిసాత్రు, పర్భువు చితత్మైతే, రానునన్ ఆదివారం రాతి, ఆ ఏడవ ముదర్లో మీరు
గమనించుడి.
210 ఆయన వచుచ్చునాన్డు (దేనికి?) ఇపుప్డు తన వారిని సీవ్కరించుటకు. ఓ,
మై! తన హకుక్లు సీవ్కరించుటకు! రకత్సంబంధి పనిని ఆయన రిత్చేశాడు.
ఆయన వచిచ్, మానవుడై, చనిపోయాడు. రకత్సంబంధి యొకక్ విమోచనా
కారయ్కర్మమును ఆయన చేశాడు, ఆయన ఇంకా తన హకుక్ను సవ్ంతము
చేసికొనుటకు పిలువబడలేదు. (ఏమి జరిగినదో గమనించుడి) ఆయన
దేనికొరకు వధించబడెను, ఆ హకుక్లు పొందుటకొరకు ఆయన రంగం మీదికి
వచుచ్చునాన్డు, మానవుని విమోచించుటకు, అతని సాథ్నములో చనిపోవుటకు,
మానవునికి రకత్సంబంధియాయెను. అయితే, “ఆయన సింహము” అని పెదద్
చెపిప్నది సరియే. ఔను. పెదద్ ఆయనను “సింహము” అని పిలిచాడు. ఎందుకనగా,
ఆయన గొఱెఱ్పిలల్యై యుండెను, ఒక విజాఞ్పనకరత్, రకత్ము కారుచునన్ గొఱెఱ్పిలల్,
అయితే ఇపుప్డు ఒక సింహము వలే వచుచ్చునాన్డు. ఆయన విజాఞ్పన దినములు
ముగించబడినవి.
211 “అపవి డైన వాడు ఇంకను అపవి నిగానే యుండనిముమ్,
నీతిమంతుడు ఇంకను నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్. పరిశుదుధ్డు ఇంకను
పరిశుదుధ్డుగానే యుండనిముమ్.” విషయం ముగించబడినది. ఓ, సహోదరుడా!
అటు తరువాత ఏంటి? అటు తరువాత ఏంటి?
212 జఞ్పిత్ంచుకో! దేవుని యొకక్ మరమ్ములు తెరువబడునపుడు, అది ఏడవ
సంఘకాలములో వచుచ్ను. ఇపుప్డు జాగర్తత్గా గమనించుడి. ఇది నీవు తపప్క
పొందవలసిన విషయం. ఇపుప్డు, ఆయన విశావ్సి కొరకు విజాఞ్పనలు చేయుచు,
మధయ్వరిత్తవ్మును ఆయన చేయుచునేయునాన్డు. ఒక గొఱెఱ్పిలల్గా, రెండు వేల
సంవతస్రముల వరకు, ఆయన అకక్డునాన్డు. హకుక్ పతర్ గర్ంథమును తీసికొని,
ముదర్లు విపిప్, మరమ్ములు బయలుపరచుటకు నితయ్తవ్ము నుండి అడుగు
పెటుట్చునాన్డు. అదెపుప్డు? అంతయ్కాలమున.
213 మీరది గర్హించారా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] అలాగైతే
ముందుకు సాగుదాం.
214 ఎవరి వరత్మానం దేవుని యొకక్ మరమ్ములనిన్ బయలుపరచునో, ఆ ఏడవ

తకు, ముదర్లు విపిప్, అనిన్ మరమ్ములనీన్ బయలుపరచుట. దేవుని యొకక్
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మరమ్ములు ఈ ఏడు ముదర్లలో ఉనన్వి. శారా? అది ఇకక్డ ఆయన చెపిప్నది.
అనిన్ మరమ్ములు ఈ ఏడు ముదర్లలో ఉనన్వి.
215 దేవునికి, మానవునికి మధయ్వరిత్యైన గొఱెఱ్పిలల్ ముందుకు వచుచ్చునాన్డు.
ఆయన సింహము అయాయ్డు. ఆయన సింహము అయినపుడు, ఆయన
గర్ంథానిన్ తీసుకొనాన్డు. అవి ఆయన హకుక్లు. దేవుడు దానిని ఆయన యొదద్
ఉంచుకునాన్డు, మరామ్లను, అయితే, ఇపుడు గొఱెఱ్పిలల్ వచిచ్నది.
216 ఎవ గర్ంథానిన్ తీసికొనలేరు. అది ఇంకా దేవుని చేతులోల్ ఉనన్ది. ఏ పోపు
కాని, ఏ యాజకుడు కాని, మరెవరైన గర్ంథానిన్ తీసికోలేరు (లేదు). ఏడు
ముదర్లు బయలు పడలేదు. శారా?
217 మధయ్వరిత్, విజాఞ్పనకరత్గా ఆయన పని ముగిసిన తరువాత, ఆయన
వచుచ్ను. పెదద్ అనాన్డు, “ఆయన సింహము,” అని. ఆయన వచుచ్చునాన్డు.
ఆయనను గమనించు. ఓ, మై! డండి? గర్ంథము తీసుకొనుటకు ఆయన
వచుచ్చునాన్డు. ఈ యొకక్ సంఘశాఖల కాలాలలో, ఇతరులు ఊహించినవి,
ఇపుడు గమనించుడి, దేవుని మరమ్ములు బయలుపరచుటకు ఆయన
వచుచ్చునాన్డు.
218 డండి, తరువాత, ఏడవ త. ఈ గర్ంథము, మరమ్ములు, దేవుని
వాకయ్మైనటెల్తే, ఏడవ త పర్వకత్ కావలసియునన్ది, దేవుని యొకక్ వాకయ్ము
వచుచ్టకు. ఏ యాజకులు గాని, ఏ పోపులు గాని లేక మరెవరు గాని అది
పొందుకోలేరు; వాకయ్ము వారి యొదద్కు రాదు. ఎలల్పుప్ కుడా దేవుని యొకక్
వాకయ్ము పర్వకత్ యొదద్కే వచుచ్ను. మలాకీ 4 అది వాగాద్నం చేసుత్ంది. అతడు
వచిచ్నపుడు, ఈ సంఘశాఖలనిన్టిలో, సంఘము సంశయాసప్దంగానునన్ దేవుని
మరమ్ములు అతడు తీసుకొని, “మరియు పిలల్ల యొకక్ విశావ్సము తిరిగి
తం లు వైపునకు తిపుప్ను.” తరువాత పర్పంచమునకు నాయ్యతీరుప్ తాకి,

మి దహించి వేయబడును. అపుప్డు వెయేయ్ండల్ పాలనలో, నీతిమంతులు
దురామ్రుగ్ల డిదపై నడుసాత్రు.
219 అది ఇపుడు అరథ్ం చేసికుంటునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” చెపిప్నది.—సంపా.]
మంచిది.
220 మిగతా వారు, సంఘశాఖల కాలంలో ఊహించారు. అయితే, డండి,
అతడు ఈ మనుషుయ్డు కావలసియునన్ది, ఏడవ త…పర్కటన 10:1-
4…ఏడవ త యొదద్ దేవుని మరమ్ములు కలవు, సంఘశాఖల కాలములో
వదిలిపెటట్బడిన మరమ్ములు ముగించును.
221 సంఘశాఖలలోనునన్ నా సహోదరులను నేనెందుకు తాకనని మీరు
గర్హించగలరు. అది సంఘశాఖ యొకక్ పదధ్తి! వారు చేయరు, అది
తెలిసికొనటానికి అవసరత లేదు, ఎందుకనగా అది బయలుపరచబడదు. అది
వాకయ్ పర్కారంగా యుంటుంది. దానిని వారు ఊహించారు, అది ఉనన్దని వారు
నమామ్రు, మరియు విశావ్సానిన్ బటిట్ దాని దావ్రా నడిచారు, అయితే ఇపుడది
సాకష్ ముగా రుజువైనది. ఆమేన్. ఓ, మై, ఎంతటి లేఖనమది!
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222 ఇపుప్డు గమనించుడి. తరువాత అది ఆయనే, గొఱెఱ్పిలల్, అది రాజు యొకక్
సాథ్నమును తీసికొనును, ఆయన యొకక్ భకుత్లు, “పర్భువులకు పర్భువు, రాజులకు
రాజుగా” ఆయనను కీరిటధారిగా చేయునపుడు. శారా?
223 శారా, “సమయము గతించినది.” పర్కటన 10:6, “ఇక సమయము లేదు.”
224 గమనించండి, ఈ గొఱెఱ్పిలల్పై “ఏడు కొముమ్లునన్వి.” అది మీరు
గమనించారా? “ఏడు కొముమ్లు కలిగియునన్ది.” దానిని గురించి ఇపుడే
పఠనము చేసియునాన్ము. కొముమ్లు అనగా జంతువులుకునన్ “శకిత్.”
గమనించండి, ఆయన జంతువు కాదు, ఎందుకనగా, సింహాసనము పైన

రొచ్నన్ ఆయన కుడి చేతిలో నుండి ఆయన గర్ంథమును తీసికొనాన్డు.
శారా? గమనించుడి. ఓ, మై!

225 అదెకక్డో నేను వాసికొనాన్ను; ఓ, ముదర్లు విపుప్ట, హకుక్ పతర్మును వదులు
చేయుట మరియు చివరి త యొకక్ వరత్మానము. ఆయన, తన రాజ సాథ్నానిన్
తీసికొనును. అది చేయుటకు ఆయన వచుచ్ను.

ఇపుప్డు గమనించు, ఆయన బయలు వెడలినపుడు, “ఏడు కొముమ్లు.”
226 ఈ గొఱెఱ్పిలల్ను అతడు చినపుడు, యోహాను అది సుత్నాన్రు, ఆయన
చంపబడిన వాడుగా, రకత్ము కారుచునన్ వానిగా యుండెను. ఆయన నితయ్తవ్ము
నుండి వచాచ్డు, ఆయన మధయ్వరిత్తవ్మును ముగించియుండెను.
227 మీరు ఎంత అనుకుంటే అంతగా మరియకు పారిథ్ంచుట! “పరలోకమందు
గాని, మిమీద గాని, ఏ మనుషుయ్డు లేడు లేక ఏ వయ్కిత్లేడు, ఏ ఉనికి అది
తీసికోలేరు.” అందును రిచ్ యోహాను ఏడాచ్డు. ఓ, కథోలిక్ సేన్హితుడా, నీవది

చుట లేదా? ఏదో ఒక మరణించిన వయ్కిత్కి పారిథ్ంచకు.
228 గొఱెఱ్పిలల్ మాతర్మే మధయ్వరిత్. ఔనా? బయటకు వచిచ్నది ఆయనే.
ఆయన ఇపుడు ఏమి చేసుత్నాన్డు? ఆయన రకత్ము పర్తి వయ్కిత్కి పాప
పరిహారము చేయువరకు, ఆయన విజాఞ్పన చేయుచునాన్డు. గర్ంథములో ఏమి
వాయబడియునన్దో గొఱెఱ్పిలల్కు తెలుసు. జగదుతప్తిత్ మొదలుకొని వారి పేరుల్
అందులో ఉనన్వని ఆయనకు తెలుసు, కాబటిట్, ఆయన ఇకక్డ వెనుక ఉనాన్డు…
మధయ్వరిత్తవ్పు పని చేయుచునాన్డు, గర్ంథములో పెటట్బడిన పర్తియొకక్రు
విమోచించబడువరకు, మరియు ఆ కారయ్ము ముగియువరకు మధయ్వరిత్తవ్ము
చేయుచునాన్డు. ఇపుప్డు బయటకు వచుచ్చునాన్డు. శారా? ఆయన
రకత్సంబంధి పనిని ఆయన ముగించాడు. రకత్సంబంధి పని అనగా ఏమో నీకు
తెలుసా? పెదద్ల యెదుట సాకష్ మిచుచ్ట. బోయజు తన చెపుప్ను విసిరివేసినది,
మొదలైనది? మీకు తెలుసా? ఇపుడంతా ఆయన చేశాడు.
229 ఆయన పెండిల్కుమారెత్ను ఆయన తీసికొనుటకు వచుచ్చునాన్డు. ఆమేన్.
ఆయన ఇపుడు రాజుగా వచుచ్చునాన్డు. ఆయన తన యొకక్ రాణి కొరకు ఆయన

చుచునాన్డు. ఆమేన్. ఆమేన్. ఈ గర్ంథములో, దాని మరమ్మంతా, ఏడు
ముదర్లలో చుటట్బడియునన్వి. ఓ సహోదరుడా! ఏడు ముదర్లు, ఆయన వచుచ్టకై
ఎదురు చుచునన్వి. గమనించు.
230 ఈ చనలు దాద్ం. ఇపుప్డు, తొమిమ్ది గంటలు. మనము
కొనసాగుటకు ఇంకా డు గంటలు లేక ఇంకా ఎకుక్వ వునన్ది. ఆ జనులు
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అలసిపోయారని సాతాను నాతో చెపుప్చునాన్డు, కనుక మీరు అలా యునాన్రని
నేననుకొంటునాన్ను. అయితే, ఎలాగైనా ఇది తీసుకుందాం.
231 “ఏడు కొముమ్లు” ఏడు సంఘాలు, శారా, ఏడు సంఘకాలాలు,
ఎందుకనగా అది గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్ భదర్త. ఆయన తన హకుక్ను వేటి దావ్రా
రకిష్ంచుకొనెను, మిపై దేవుని దావ్రా పంపబడిన జనుల దావ్రా, వారే
ఆయనకు రకష్ణగా భదర్తగా యుండిరి; డండి, గొఱెఱ్పిలల్ పైనునన్ కొముమ్ను

డండి.
232 “ఏడు కనున్లు” ఏడు సంఘకాలముల యొకక్ ఏడుగురు వరత్మానికులు.
“ఏడు కనున్లు,” ఏడుగురు దీరఘ్దరుశ్లు.
233 కొంత లేఖనము మీరు వాసుకోవాలని ఉందా? కొదిద్గా దానివైపు
తిపుప్దాము. మీకు మరింత సమయముందని చెపుప్చునాన్రా? [సభ “ఆమేన్”
అనన్ది.—సంపా.] సరే. జెకరాయ్ పుసత్కమునకు వెళాద్ము, జెకరాయ్ పుసత్కము,
కొదిద్గా, మనము—మనము ఇది చదువుదాము.
234 ఈ విషయాలపై మిముమ్లను ఎకుక్వసేపు ఉంచాలనుకొనుటలేదు. అయితే,
దీనిని మీరు పోగొటుట్కోవాలని నేను కోరుటలేదు. దీనికంటే వేరేదేదైనను
పాముఖయ్మైనది ఉనన్దా? [సభ “ఆమేన్” అని అనన్ది.—సంపా.] ఆc. ఏది
గొపప్ది…[సభలో ఒకరు చెపుప్చునాన్రు, “సహోదరుడా బెన్ హాం?”] ఏది?
[“దానిని మీరు కొలవలేరు.”] ఒక వయ్కిత్కి నితయ్జీవము కంటే పాముఖయ్మైనది
ఏదీ లేదు. మనమిపుప్డు దీనిని పొందుకోవలెను, దానిని పొందియునాన్మని
నిశచ్యతతో నుండవలెను. సరే. మంచిదండి.
235 ఇపుప్డు మనము జెకరాయ్ 3 వ అధాయ్యం చదువుకుందాం. అది నిజమే
అని నేననుకుంటునాన్ను, జెకరాయ్ 3. నేను లేఖనములను వాసి యుంచుకొనిన
యెడల, ఈ చనలను మనము తీదాద్ం. నేనిది తాకినపుడు, ఈ మధాయ్హన్ం,
నేనుండు సథ్లములో కేకలు పెటాట్ను. కాబటిట్ నాకు తెలియదు, నేను సరైనది
పొందుకునాన్నా లేదా. నేను తీశానని అనుకుంటునాన్ను. జెకరాయ్ 3, ఇకక్డ నాకు
89, అయితే అది యుండవలసినది 8 నుండి 9 వరకు. సరే. సరే. 89 కాదని నాకు
తెలుసు. జెకరాయ్ 3:8 మరియు 9.

పర్ధానయాజకుడవైన యెహోషువా, నీ యెదుట రుచ్ండు నీ
సహకారులు చనలుగా ఉనాన్రు; నీవును వారును నా మాట
ఆలకింపవలెను, ఏదనగా చిగురు (కీసుత్) అను నా సేవకుని నేను
రపిప్ంపబోవుచునాన్ను.
యెహోషువా యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి డుడి, ఆ (రాతి)
రాతికి ఏడు నేతర్ములునన్వి: (ఏడు కనున్లు), దాని చెకక్డపు పని
చేయువాడను నేను. ఇదే సైనయ్ములకు అధిపతియగు యెహోవా
వాకుక్, …మరియు ఒక దినము లోగానే నేను ఈ దేశము యొకక్
దోషమునుపరిహరింతును.

236 ఇపుప్డు, జెకరాయ్ 4:10 తిపుప్దాము, 4:10. విను.
…కారయ్ములు అలప్ములైయునన్ కాలమును తృణీకరించిన
వాడెవడు? (సామానయ్తలో దేవుడు ఉనాన్డు, ఔనా)? లోకమంతటను



ఏడు సంఘకాలములు మరియు ఏడు ముదర్లకు మధయ్నునన్ ఎడమ 39
సంచారముచేయుయెహోవాయొకక్యేడునేతర్ములుజెరుబాబ్బెలు
చేతిలోగుండు లుండుట చిసంతోషించును.

237 “ఏడు నేతర్ములు.”నేతర్ములుఅనగా “ చుట.” చుటఅనగా “పర్వకత్లు,
దీరఘ్దరుశ్లు.” ఈ గొఱెఱ్పిలల్కు ఏడు కొముమ్లునన్వి, మరియు ఒకొక్కక్ కొముమ్కు
ఒక కనున్, “ఏడు కనున్లు.” అదేంటి? కీసుత్ మరియు ఆయన పెండిల్కుమారెత్; ఏడు
సంఘ కాలములు. వాటిలో నుండి ఏడుగురు పర్వకత్లు బయలువెళిళ్, ఏడుగురు
దీరఘ్దరుశ్లు, కనున్లు. కాబటిట్, ఆఖరి వయ్కిత్ దీరఘ్దరిశ్ కావలసియుండును. [“ఒక
దీరఘ్దరిశ్” అని చెపుప్చు, సహోదరుడు బెన్ హాం గారు వేదికను రెండుసారుల్
తటెట్ను—సంపా.] సరే.
238 గమనించుడి, ఆయన జంతువు కాదు. “సింహాసనమందు ఆసీనుడైయునన్
వాని కుడిచేతినుండి ఆయన ఆ గర్ంథమును తీసికొనెను.” ఆయనెవరు?—
యజమానుడు, అసలైన యజమానుడు, ఆయన కుడిచేత విమోచనా గర్ంథము
పటుట్కొనియునాన్డు. ఏ తగాని, అటిట్వారు మరెవరైనా గాని, ఎవరు కుడా ఆ
సాథ్నమును తీసికొనలేరు. “ఈ రకత్ము కారుచునన్ గొఱెఱ్పిలల్ నడుచు వచిచ్,
ఆయన చేతులో నుండి గర్ంథమును తీసికొనెను.” య్! అదేమైయుంటుంది?
సహోదరుడా, ఇది లేఖనములో చాలా గంభీరమైన విషయము. ఒక దేవ త,
మరేది చేయలేని కారయ్ము. “సింహాసనము పైన రొచ్నన్ ఆయన కుడిచేతిలో
నునన్ దానిని గొఱెఱ్పిలల్ వచిచ్ తీసికొనెను.”
239 ఏంటది? ఇపుడది గొఱెఱ్పిలల్కు చెందినది. ఆమేన్. దేవుని చటాట్లు కోరినది.
దానిని పటుట్కొనన్ది ఆయనే. దేవుని యొకక్ చటట్ము రకత్సంబంధియైన
విమోచకుని కోరినది. గొఱెఱ్పిలల్ వచిచ్, దానిని పటుట్కొని, “నేను వారి రకత్సంబంధిని.
నేను వారి విమోచకుడను. నేను వారి కొరకు విజాఞ్పనలు చేసితిని, ఇపుప్డు
నేను వారి హకుక్లను అడుగుటకు వచిచ్తిని.” ఆమేన్. ఒకక్డే ఒకడునాన్డు.
“వారి హకుక్లను అడుగుటకు నేను వచిచ్తిని. అందులో, పడిపోవుటలో తాము
పోగొటుట్కొనిన పర్తిదానిలో వారికి హకుక్నన్ది, నేను వెలను చెలిల్ంచితిని.”
240 ఓ, సహోదరుడా! య్! అంతరంగమందు అది నినున్ భకిత్పులకితుని చేయుట
లేదా? [సభ “ఆమేన్” అని అనన్ది.—సంపా.] “మనము చేసిన మంచి కారాయ్లను
బటిట్ కాదు గాని ఆయన కనికరము చేతనే.”
241 ఓ, ఒక నిమిషము ఆగు! మరియు ఆ పెదద్లును, సమసత్మును కిరీటములు
విసిరి పారవేయసాగిరి, ఘనులైన వారు నేలపై సాషాట్ంగ పడసాగిరి, ఔనా.

ఏ ఒకక్రు, ఏ ఒకక్రు దానిని చేయలేకపోయారు.
242 దేవుని కుడి హసత్ం వైపునకు ఆయన వెళిళ్పోయి, ఆయన చేతిలో నుండి
గర్ంథమును తీసికునాన్డు, ఆయన హకుక్లు కోరాడు. “నేను వారికొరకు
చనిపోయాను. నేను వారి రకత్సంబంధియైన విమోచకునిని. నేను. నేను
మధయ్వరిత్ని. నా రకత్ము చిందింపబడెను. నేను మానవుడయాయ్ను. జగతుత్కు
పునాది వేయబడక మునుపే నేను చిన సంఘము, దాని సాథ్నమునకు
అది తిరిగివచుచ్టకు నేనిది చేశాను. నేనది ఉదేద్శించియునాన్ను. అదకక్డ
యుండునటుల్, నేనది మాటాల్డను. ఎవ అది తీసికోలేరు, అయితే,
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నేను వెళిళ్పోయి, అది నేనే చేశాను. నేను వారి రకత్సంబంధిని. నేను వారి
బంధువుడనయాయ్ను.” ఆయన గర్ంథమును తీసుకునాన్డు. ఆమేన్!
243 ఓ! ఈ రాతి నా కొరకు ఎవరు ఎదురు చుచునాన్రు? సంఘమా, అకక్డ
ఎదురు సుత్నన్ వారెవరు? ఎవరకక్డ నీ కొరకు ఎదురు డగలరు? ఆయన
రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు! ఓ, మై! ఎంతటి మనోహరమైన వివరణ, లేక
కియ!
244 విమోచించుటకై హకుక్ పతానిన్ ఆయన కలిగియునాన్డు. ఆయన దానిని
ఆయన చేతిలో ఉంచుకొనియునాన్డు. మధయ్వరిత్తవ్ము జరిగిపోయినది. ఆయన
దానిని ఆయన చేతిలో పెటుట్కొనియునాన్డు. జఞ్పిత్ంచుకో, నిరంతరము, అది
దేవుని చేతిలోనే ఉనన్ది, ఇపుప్డైతే అది గొఱెఱ్పిలల్ చేతిలో ఉనన్ది. ఇపుప్డు
గమనించు. సృషిట్ అంతటి యొకక్ విమోచనా హకుక్ పతర్ము ఆయన చేతిలో
ఉంది. మరియు మానవాళి నిమితత్ము, తిరిగి అది పొందుకొనుటకు ఆయన
వచాచ్డు. దేవ తలకై అడుగుటకు కాదు. మానవాళి కొరకు అది అడుగుటకు,
దేవుని యొకక్ కుమారులుగాను, కుమారెత్లుగాను చేయుటకు దానిని ఆయన
పొందెను; వారు పోగొటుట్కొనిన సమసత్మును, సమసత్ సృషిట్ని, చెటల్ను, జంతు
జీవమును, పర్తి దానిని తిరిగి ఏదెను తోటలోకి తెచుచ్టకు. ఓ, మై!
245 అది నినున్ ఆనందభరితునిగా చేయుట లేదా? య్! [సభ “ఆమేన్” అని
అనన్ది.—సంపా.] నేను అలసిపోయానని అనుకుంటునాన్ను, అయితే, ఇపుడు
కాదు. ఔను? కొనిన్ సమయములలో నేను బోధించలేనంత వృదుధ్డనైపోయానని
అనుకుంటాను. ఆ తరువాత, ఒక విధముగానునన్టుల్గా, తిరిగి యౌవవ్నసుత్నిగా
ఉనన్టుల్ నేననుకుంటాను. ఔను. ఊ-హు. హుమ్! అది మీకొకటి చేసియునన్ది.

శారా?
246 ఏలయనగా ఇది నాకు తెలుసు, అకక్డ నా కొరకు ఒకరు
ఎదురు సుత్నాన్రు. నేను చెలిల్ంచలేని వెలను ఒకరు నాకై చెలిల్ంచారు. ఔను.
చారీల్, ఆయన నా కొరకు అది చేశాడు. నీ కొరకు అది చేశాడు. సమసత్
మానవజాతికంతటికీ ఆయన అది చేశాడు. ఇపుప్డు ఆయన విమోచనా హకుక్లు
కొరకు వచుచ్చునాన్డు. ఎవరికొరకు దానిని పొందగోరుచునాన్రు? ఆయన
కొరకు కాదు; మన కొరకు. ఆయన మనలో ఒకని వంటివాడు. ఆయన మన
బంధువు. ఓ, మై! ఆయన నా సహోదరుడు. ఆయన నా రకష్కుడు. ఆయన నా
దేవుడు. ఆయన నా రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు. అనీన్ ఆయనే. ఆయన
లేకుండా నేనేమైయుంటాను? లేక ఆయన లేకుండా నేనేమౌతాను? కాబటిట్, నా
అంతా ఆయనే. మన బంధువుగా, ఆయన అకక్డ నిలబడియునాన్డు. మరియు
ఇపుప్డు ఈ సమయము కొరకు, ఆయన మనకై విజాఞ్పన చేయుచునాన్డు.
ఆయన విమోచనా గర్ంథము తీసికొని, ఆయన మనకై ఏమి చేసాడో, ఆయన ఆ
హకుక్లు అడుగుటకు ఆయన వచుచ్చునాన్డు.
247 వారు చనిపోయారు. యేసు చెపాప్డు, “నా యందు విశావ్సముంచినవాడు,
చనిపోయినను బర్తుకును. బర్తికి నా యందు విశావ్సముంచువాడు
మరెనన్డును చనిపోడు. నా శరీరము తిని, రకత్ము తాగినవాడు నితయ్జీవము
గలవాడు, అంతయ్దినమున నేను వాని లేపెదను.”
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248 మొదటి జాములో, అతడు నిదించినను, రెండు, డు, నాలుగు, ఐదు,
ఆరు, లేదా ఏడవ జాములో, ఎకక్డ నిదించినను అని కాదు. ఏమి జరుగుతుంది?
దేవుని ర ఊదబడుతుంది. ఆఖరు ర మోగుతుంది, అదే సమయములో
ఆఖరు త తన వరత్మానమిచుచ్చుండును, ఆఖరు ముదర్ విపప్బడును. ఆఖరు

ర మోగును, రకత్ముతో కడుగబడిన, ఆయన సావ్సథ్ మైన ఆయన సంఘమును
తీసికొనుటకై విమోచకుడు వచుచ్ను.
249 సమసత్ సృషిట్ అంతా ఆయన హసత్ంలో ఉనన్ది, ఆయన తీసుకునన్ ఈ
గర్ంథములో సమసత్ విమోచనా పర్ణాళిక అంతా, మరమ్యైన ఏడు ముదర్ల దావ్రా
ముదించబడియునన్ది. ఇపుప్డు గమనించండి. “ఆయన ఎవరికి బయలుపరచ
ఉదేద్శించునో వారికి మాతర్మే ఆయన దానిని బయలుపరచును.” ఆయన దానిని
ఆయన చేతిలో ఉంచుకునాన్డు, శారా. ఇపుప్డు, అది, ఆ సమయముందని
ఆయన వాగాధ్నము చేసియునాన్డు, ఎందుకనగా, అది ఏడు ముదర్ల మరమ్ముతో
అది ముదించబడినది, విమోచనా గర్ంథము. ఇపుప్డు గమనించుడి.
250 సేన్హితులారా, నేను మిముమ్ను ఎనిమిది-ముపప్య్ కి విడిచి పెడతానని
చెపాప్ను, అయితే, ఇది పొందుకొనుటకై, డు లేక నాలుగు పేజీలు ఇకక్డ
తిపప్వలసియునన్ది. ఇపుప్డు నాకు తొమిమ్ది దాటింది. కావున రేపు తిరిగి
రాగలరు.
251 అయితే, ఇపుడు ఈ ఏడు ముదర్లు గల విమోచనా గర్ంథమును, తనకు
తానుగా తీసికొనుటకు గొఱెఱ్పిలల్కు మాతర్మే తగును. ఆయన విమోచించిన
వాటి యొకక్ హకుక్లను పొందుటకు, సింహాసనమందు రొచ్నన్ ఆయన
చేతినుండి, ఆయన అది తీసికొనెను. నా కొరకు మరియు నీ కొరకు, ఆయన మన
యొదద్నుండి ఏమి విమోచించియునాన్డో, శారా, ఏదెను తోటలో ఆదాము
పోగొటిట్న సమసత్ము తిరిగి ఇచుచ్టకు, హకుక్ను పొందుటకు వచెచ్ను. ఆ వెనుకటి
సిథ్తికి తెచుచ్టకు విమోచించెను.
252 గొఱెఱ్పిలల్ గర్ంథమును తన చేతులలో ఉంచుకొని యుండగా, తన యొకక్
కృపా కనికరములు మనపై యుంచమని, ఏడు ముదర్ల గర్ంథము మనకై
తెరవమని, గతించిన కాలము యొకక్ తెర ఆవల దాద్ం. ఓ, మై! గమనించుడి,
ఆయన గర్ంథమును తీసుకునన్పుప్డు, హకుక్ పతర్ము ముదించబడెను, (ఇపుడది
మీ మనసుస్లో తెచుచ్కోండి), మరమ్ముల యొకక్ ముదర్లు విపెప్ను, శారా,
ఆయన యొకక్ విమోచించబడిన పర్జలందరికై, వారికి తెలియపరుచుటకు,
వారికై తెచుచ్టకు.
253 దీనిని మనము ముదర్లలో తాకినపుడు, మనమింకా వెనుకకు వెళిళ్,
బలిపీఠము కిందనునన్ ఆతమ్లు, “పర్భువా, ఎంత కాలము, ఎంత కాలము” అని
మొరపెటుట్ట, అను దానిని సాత్ము.
254 ఇకక్డ ఆయన బలిపీఠము యొదద్ మధయ్వరిత్, “ఇక కొంచెం కాలం, మీ వలె
కొందరు శర్మ పడవలసియునాన్రు.”
255 ఇపుప్డు చివరి ముదర్లో వచుచ్చునాన్డు. ఆయన ఇక మధయ్వరిత్ కాదు.
ఇపుప్డు ఆయన రాజు. ఆయనేమి చేసాత్డు? ఆయన రాజైనటల్యితే, ఆయనకు
పరిపాలనా పర్జలుండవలసినది. ఆయన విమోచించిన వారే ఆయన పర్జలు,
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విమోచనా హకుక్లను ఆయన తీసికొను వరకు, వారు ఆయన ముందుకు రారు.
ఇపుడాయన మధయ్వరిత్ నుండి నడిచి వచుచ్చునాన్డు; మరణము ఎకక్డ మనలను
సమాధిలో నుంచెనో, హకుక్లతో ఆయన వచుచ్చునాన్డు. ఆమేన్.
256 “మరియు ఆయన రాకడ వరకు సజీవులై నిలిచియుండువారు,
నిదించుచుండువారిని ఆటంక పరచరు. ఏలయనగా దేవుని ర మోగును,
కడపటి ర మోగును.” ఆఖరి ముదర్ తెరవబడగా, ఏడవ త అతని
వరత్మానము ఇచుచ్చుండగా, “కడపటి ర మోగును, కీసుత్నందు మృతులు
లేతురు. సజీవులమైన మనము, వారితో కలసి కొనిపోబడెదము, ఆకాశములో
ఆయనను కలసికొనుటకు.” ఆయన హకుక్ను పొందగోరుచునాన్డు! ఆయన—
ఆయన సావ్సథ్ మును పొందుకొనుటకు ఆయన వచిచ్యునాన్డు.
257 గమనించుడి! ఇది డు! మై! ముదర్లు విపిప్, మరమ్ములు బయలుపరచుట.
వాటిని బయలుపరచుట (ఎకక్డ?) జీవించుచునన్ ఒకే ఒక కడపటి
సంఘకాలమునకు. మిగతా వారు నిదించుచునాన్రు.
258 ఆయన చెపాప్డు, “మొదటి జాము, రెండవ జాము, డవ జాము,
ఆలాగున ఏడవ జాము కొరకు ఆయన వచిచ్నటల్యితే.” ఏడవ జామున ఒక—
ఒక ఆజఞ్ బయలుదేరినది, లేక ఒక పిలుపు వచిచ్నది, “ఇదిగో పెండిల్ కుమారుడు
వచుచ్చునాన్డు!”
259 వారు చేసినపుడు, నిదించుచునన్ కనయ్క, నామకారధ్ సంఘములు, అనాన్రు,
“ఓ, మీకు తెలియునా? నేను—నేను నముమ్చునాన్ను, ఆ పరిశుదాధ్తమ్ను
నేను పొందగోరాలనుకుంటునాన్ను.” మీరు గమనించారా, పెసిబ్టేరియన్ లను,
ఎపిసోక్పాలియన్ లను? ఫీనిక్స్ లో నా వరత్మానం మీరు వినియునాన్రా, అకక్డ

టములో నిలబడియునన్వారు, వాయిస్ లో, అకక్డ, చెపప్బడినది…?
“పరిశుదధ్ తండి పలానా-మరియు-పలానా” అని చెపప్బడినది, ఈ గర్ంథకరత్
విషయమేంటి? “‘తండి’ యని, ఆలాగు ఏ మనుషుయ్ని పిలువ డదు” అని బైబిల్
గర్ంథము చెపుత్నన్పుప్డు. శారా, వారితో వారు నిదించుచునాన్రు, ఆ కారణం
చేత వారు వచుచ్చునన్పుప్డు, “ఆ, మేము నముమ్చునాన్ము” అది చెపుత్నాన్రు.
260 ఒక సీత్ ఇంకొక సీత్ని పిలచి, చెపుత్ంది, “నేను ఎపిసోక్పాలియన్” అని.
ఇంకా చెపుత్ంది, “గత దినం, నేను—నేను—నేను భాషలతో మాటాల్డాను.
నేను పరిశుదాధ్తమ్ను పొందుకునాన్నని అనుకుంటునాన్ను, అయితే, ష్,
ఎవరికీ చెపప్వదుద్.” అది నేను చాలా అనుమానిసుత్నాన్ను. నీవు భాషలతో
మాటాల్డియుండవచుచ్. అయితే, ఒక మనిషికి నీవు అగిన్ ముటిట్ంచినపుడు,
అతడెలా నెమమ్దిగా ఉండగలడు? ఔనది నిజం. ఔనా? ఔనా? అది చేయలేడు.
261 పేతురు, యాకోబు, యోహాను, ఇంకా మేడగదిలో ఉనన్వారు, “ఓ, మేము
పరిశుదాధ్తమ్ పొందుకొనాన్ము, అయితే, నెమమ్దిగా యుంటే మంచిదేమో” అని
చెపాప్రని అనుకుంటావా? సహోదరుడా, కిటికీలలో గుండా, తలుపులలో గుండా,
పర్తిదానిలో గుండా, వీధులలోకి వెళిళ్పోయారు, తాగిన వారివలె నడిచారు. అది
నిజమైన పరిశుదాధ్తమ్.
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262 అయితే, డండి, నిదించు కనయ్ ఏమియు పొందలేదు. ఊ-హు.
నిజమది. జాఞ్పకముంచుకో, నె కొనుటకు పర్యతిన్ంచుటకు వెళళ్గానే,
జాఞ్పకముంచుకో, వారు కలిగియునాన్రని లేఖనం చెపుప్ట లేదు.
263 అయితే వెళిళ్ అది కొనుటకు పర్యతిన్ంచగానే, అకక్డొక శబద్ం వచిచ్నది.
ఏమి జరిగినది? నిదించుచునన్ ఆ అందరు కనయ్కలు, లేచి, తమ దివిటీలు
వెలిగించిరి, “మరియు విందుకు వెళిళ్పోయిరి.” ఔనా? [సభ “ఆమేన్,” అని
చెపిప్నది.—సంపా.]
264 మిగిలిన వారు శర్మ కాలమునకు విడువబడిరి, ఔను, “ఏడుప్ను, దుఃఖమును,
పండుల్ కొరుకుట.” అది సంఘము, పెండిల్ కుమారెత్ కాదు; సంఘము.
265 పెండిల్ కుమారెత్ లోపలకు వెళిళ్నది. సంఘమునకు, పెండిల్ కుమారెత్కు
ఎంతో వయ్తాయ్సమునన్ది. ఔనండి! ఊ-హు. “పెండిల్ విందులోనికి వెళిళ్నది.” ఓ,
గమనించు, అబాబ్య్! [సహోదరుడు బెన్ హాం తన రెండు చేతులు కలిపి ఒకసారి
చపప్టుల్ కొటాట్డు—సంపా.]
266 ముదర్లు విపప్బడినవి (ఎందుకు?) ఈ ఆఖరు సంఘకాలములో, ఈ
సతయ్ములు బయలుపరచుటకు. ఎందుకు? గొఱెఱ్పిలల్ ముదర్లు విపిప్, వాటిని
ఆయన సంఘమునకు బయలుపరచెను, ఆయన రాజయ్ము కొరకు ఆయన
పర్జలను పోగుచేయుటకై. ఆయన పెండిల్ కుమారెత్, శారా! ఓ, మై! ఆయన తన
పర్జలను తన కొరకు తీసికొని రాదలచెను.
267 అదేంటి? మి యొకక్ ళిలో నుండి, సముదర్ము యొకక్ అడుగు
భాగము నుండి, గుంటలలో నుండి, పర్తియొకక్ సథ్లములలో నుండి, చీకటి
పాంతములలో నుండి, పరదైసులో నుండి, వారెకక్డునన్పప్టికీ. ఆయన
పిలుసాత్డు, వారు జవాబిసాత్రు. ఆమేన్! ఆమేన్! [సభ “ఆమేన్” అని పలికెను.—
సంపా.] ఆయన పిలుసాత్డు, వారు జవాబిసాత్రు.
268 ఆయన జనులను చేరుచ్కొనుటకు ఆయన వచుచ్చునాన్డు. ఆయన
మరమ్ములు ఆయన బయలుపరచెను, వారది శారు. “ఇక సమయముండదు
గాని,” ఆ సమయములో. “సమయము గతించిపోయినది.” అది
ముగించబడినది. సరే.
269 ఒక వధింపబడిన గొఱెఱ్పిలల్గా, ఒక విజాఞ్పనకరత్గా యుండుటకై ఆయన
సింహాసనమును విడుచును; సింహముగా, రాజుగా యుండుటకై; ఆయన
వరత్మానమును ఎవరు తృణీకరించారో, అటిట్ లోకమును తీరుప్కు తెచుచ్టకై.
ఆయన మధయ్వరిత్ కాదు.
270 పాత నిబంధన యొకక్ ఉపదేశమును జాఞ్పకముంచుకోండి, మనము
తొందరపడుతునాన్ము. రకత్ము, కరుణా పీఠముపై నుండి (అయిపోయిన
తరువాత) తీసివేయబడిన తరువాత, అదేమౌతుంది? నాయ్యతీరుప్ సాథ్నము.
271 గొఱెఱ్పిలల్ వధింపబడి, నితయ్తవ్ము నుండి, తండి సింహాసనము నుండి
బయలుదేరి, ఆయన యొకక్ హకుక్లు తీసుకునన్పుప్డు, అది నాయ్యతీరుప్
సాథ్నమౌతుంది. అపుప్డు ఆయన, గొఱెఱ్పిలల్ కాదు, గాని సింహము, రాజు, వచిచ్,
ఆయన పర్కక్న నిలబడమని ఆయన యొకక్ రాణిని పిలచును.
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272 “పరిశుదుధ్లు మికి తీరుప్తీరుచ్దురని మీకు తెలియదా?” దానియేలు
చెపాప్డు, “తీరుప్ తీరుచ్టకై గర్ంథములు తెరువబడెను; వేవేలకొలది ఆయన
పరిచారకులుండిరి,” రాజు మరియు రాణి. “మరియొక గర్ంథము తెరువబడెను,
అది జీవగర్ంథము,” అది సంఘము కొరకు. రాణి మరియు రాజు అకక్డ
నిలబడియునాన్రు.
273 ఒక పశువుల కాపరి ధాయ్నము చెపిప్నటుల్:

గత రాతి నేను గడిడ్ బయలుపై పరుండియుంటిని,
ఆకాశమందలి నకష్తాలను నేను తదేకంగా సుత్ంటిని,
ఎపుడైనా పశువుల కాపరి
ఆ మాధురయ్ సథ్లానికి వెళుళ్నాయని ఆశచ్రయ్పడితిని.
ఆనందకరమైన, కాంతివంతమైన ఆ పాంతానికి ఒక దారి

ఉనన్ది,
అయితే అది మసగగానునన్ తోవ అని వారంటారు,
అయితే నాశనమునకు పోవు తోవ
దారి అంతా మెరయు చునన్ది.
మరియొక గొపప్ యజమానుని రిచ్ అవి

మాటాల్డుచునన్వి,
274 అతడు తన యొకక్ పశువుల జీవితానిన్ రిచ్ మాటాల్డుచునాన్డు. నీవు
ఎపుడైనా ఆ మందను సినటల్యితే, వివరంగా అది డగలవు.

అవి మరియొక గొపప్ యజమానుని రిచ్
మాటాల్డుచునన్వి,

ఆయన ఎనన్ కాదనడు, కనుక వారంటారు,
ఆయన ఎలల్పుప్ పాపికి సాథ్నమిచుచ్ను
అది తినన్ని, ఇరుకు మారగ్మునకు నడిపించును.
ఆయన నినున్ ఎనన్ విడువడని వారు చెపుప్దురు,
పర్తీ కియ, పర్తీ పు ఆయనెరుగును;
మరి కేష్మము కొరకు, మనము ముదించబడి యుందాము.
సరి చు ఆయన గొపప్ గర్ంథములో మన పేరు

కలిగియుందాము.
గొపప్ స హముండునని వారు చెపుప్దురు,
పశువుల కాపరుల కుకక్ల వలె నిలబడతారు,
తీరుప్ తీరుచ్వారితో గురిత్ంచబడుటకై, (వారు పర్వకత్లు,

దీరఘ్దరుశ్లు)
వారు అకక్డ నియమింపబడి, పర్తి గురుతును

ఎరుగుతారు.
275 మీరెపుప్డైన మందలో ఉండి, యజమానుడు అకక్డ నిలబడియుండుట

చినటల్యితే, కాపలాకాయు వారు, పశువుల గుంపును కాయుట చితే,
తన సవ్ంత గురుతులు గలవాటిని అతను చి యజమానికి సైగ చేసాత్డు.
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యజమానుడు సాత్డు, అతనికి సైగ చేసాత్డు. అతని సవ్ంత గురర్ం లోపలకు
వెళిళ్, చు ట్ తిపిప్ తన సవ్ంత వాటిని విభజించును. శారా?

ఒక గొపప్ సమావేశము జరుగునని వారంటారు,
పశువుల కాపరులు వేట కుకక్ల వలే నిలబడియుందురు,
తీరుప్ తీరుచ్ వారితో అది గురిత్ంచబడును,
అది నిరణ్యించబడి, పర్తి గురుతు దావ్రా తెలియబడును.

( శారా?)
276 కాబటిట్ అతడనాన్డు:

నేను దారి తపిప్న డవలె యునాన్నని
అనుకుంటునాన్ను,

మరణ శికష్ విధింపబడిన వానివలె, ముదించబడని
వానివలె ఉనాన్ను, (అతనిలో నుండి ప్
తయారుచేసాత్రు, శారా),

సవారీచేయు వాటి యజమానుడు వచుచ్నపుడు (రాగా),
గుంపులో అనాగరికులతో అది వధింపబడును.

277 శారా, అదేవరైనది? సావ్రీ చేయువారి యొకక్ యజమానుడు. అది
గొఱెఱ్పిలల్, ఎవరైతే నిరణ్యించబడి, పర్తి యొకక్ ముదర్ను ఎరిగియునాన్రో, అటిట్
ఏడుగురు వరత్మానికులకు. చుశారా? ఉం!
278 గమనించుడి, ఆయన ఇకక్డకు వచుచ్చునాన్డు. సింహము గాను, రాజు
గాను అగుట కొరకై; ఒక విజాఞ్పన కరత్గా, వధించబడిన ఒక గొఱెఱ్పిలల్గా,
సింహాసనానిన్ విడిచి పెటాట్డు, తిరసక్రించిన పర్పంచము నంతటిని నాయ్య
తీరుప్లోనికి తెచుచ్టకై. మన యొకక్ రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు
సమసత్ముపైన రాజయాయ్డు. ఎందుకని? ఆయన విమోచనా హకుక్పతానిన్
కలిగియునాన్డు. అది ఆయన చేతిలో ఉనన్ది. నేనాయనను ఎరిగినందుకు
సంతోషంగా ఉనాన్ను. శారా?
279 తరువాత, ఆయన సావ్సథ్ మును అధికారయుకత్ంగా అడుగుట; అది ఆయన
సంఘము, పెండిల్ కుమారెత్. అధికార యుకత్ముగా ఆయన అడుగుట.
280 తరువాత ఆయన ఏం చేసాత్డు? తన పర్తయ్రిధ్యగు, సాతానును ఆయన
చెదరగొటుట్ను. ఆయన విమోచనా వాకయ్ము తిరసక్రించుటకు, సాతాను చేత
ఎవరైతే పేరేపించబడాడ్రో, అటిట్వారిని కలిపి, అతనిని ఆయన అగిన్ గుండములో
తోసివేయును.
281 ఇపుప్డు ఆయన రాజు. కనికరము ఇంకా సింహాసనము పైన ఉనన్ది.
ఆయన పిలుపును తృణీకరించవదుద్. శారా? నీవెవరైనది సావ్రీ చేయువారు
ఎరుగుదురు.
282 ఆయనకు రెండు వేల సంవతస్రములు ఇబబ్ంది కలిగించిన ఆయన యొకక్
పర్తివాది, ఈలాగు అంటునాన్డు, “నాకిషట్మొచిచ్నటుల్ వారికి చేసాత్ను. వారు ఇంకా
నాకు చెందిన వారు. వారు నా…వారు. వారి హకుక్ వారకక్డ కోలోప్యారు.”
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283 అయితే, ఆయన రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు. ఇపుడాయన విజాఞ్పన
చే త్, ఆయన ఇకక్డునాన్డని చెపాప్డు. కానీ ఏదో ఒకరోజు…

అతడు చెపుత్నాన్డు, “నేను వారిని సమాధిలో పెడతాను.”
284 అయితే ఆయన సంఘముతో చెపాప్డు, “నేను నినున్ బయటకు తీసాత్ను.”

శారా? “అయితే, మొదట, నేను విజాఞ్పనాకరత్గా ఉండవలసియునన్ది.”
285 ఎకక్డైతే విజాఞ్పన చేయువానిగా రొచ్నియునాన్డో, అటిట్ తండి
సింహాసనము నుండి, నితయ్తవ్ము నుండి వచుచ్చునాన్డు. ఆయనొక రాజుగా
వచుచ్చునాన్డు, ఓ, ఇనుప దండముతో సమసత్ రాజయ్ములు నేలుటకు
వచుచ్చునాన్డు. నాయ్యతీరుప్ పెటట్బడియునన్ది. ఓ, సహోదరుడా, మన
రకత్సంబంధియైన విమోచకుడు అదంతా కలిగియునాన్డు. ఔనది నిజం. ఔనండి.
286 ఆయనేమి చేయును? ఆయన పర్తివాది యగు సాతాను చేతిలో నునన్వారిని
పిలచును. “వారిపుడు నావారు. సమాధిలో నుండి ఇపుడు వారిని లేపాను.”
మరియు, ఆయన అబదిధ్కులను, వాకయ్మును తారుమారు చేసినవారిని, అలాటి
వారిని, సాతానుతో తీసికొని, అగిన్ గుండములో నాశనము చేయును. ఇపుప్డు,
ఆమె సంగతి అయిపోయినది. వారిని అగిన్ గుండములో వేయును. ఓ, మై!
287 ఏంటో మీకు తెలుసా? మనము ముగించక ముందు, ఇకక్డ నేను—
నేను ఒక విషయం చెపాప్లనుకుంటునాన్ను. కనుక మనము—మనము—
మనము—తొందరపడదాం. గమనించండి. మనము 7వ వచనం వరకు
వచాచ్ము. అయితే, 8వ వచనము నుండి 14వ వచనము వరకు, ఏం జరిగినదో
మీరు గమనించగోరుతాను.

పరలోకమందునన్ సమసత్మును, మరియు మి మీదనునన్
సమసత్ము…

288 ఇది వినండి. ఇపుప్డు నేనది చదువుతాను. గర్ంథములో నుండి 7వ వచనము
చదువుట మంచిది, ఔను. 6వ వచనం గమనించుడి.

మరియు సింహసమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెదద్లకును
మధయ్ను, వధింపబడినటుల్ండిన గొఱెఱ్పిలల్ నిలిచియుండుట
చితిని. ఆ గొఱెఱ్పిలల్కు ఏడు తలలును…లేక ఏడు కొముమ్లును

(అది నా భావము) ఏడు కనున్లు నుండెను (ఇపుప్డే మనమది
వివరించియునాన్ము). ఆ కనున్లు మియందంతటికి పంపబడిన
దేవునియేడుఆతమ్లు.

289 శారా, ఏడు సంఘకాలములు, ఏడుగురు వరత్మానికులు వారు ఆ అగిన్ని
మండించునాన్రు. ఔనా? సరే.

ఆయన (గొఱెఱ్పిలల్) వచిచ్ సింహాసనము నందు ఆసీనుడై
యుండువానికుడిచేతిలోనుండిఆగర్ంథమునుతీసికొనెను.

290 ఇపుప్డు గమనించండి. ఆయన అది చేసినపుడు, ఏమి జరిగినదో
గమనించండి. సునాదమును రిచ్ మీరు మాటాల్డతారు. ఇది ఖచిచ్తంగా ఆ
ముదర్లు విపప్బడుట, విపిప్నపుడు జరిగినది. దీని తరువాత, “అరధ్గంట నిశశ్బద్ం”
లోకి వెళాద్ము, ఇది గమనించండి, మనము పారంభిదాద్ం. ఇకక్డే, దీనిని రానునన్
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ఆదివారం రాతి ముగిదాద్ం. జాగర్తత్గా వినండి. మీరు సంసిదధ్మేనా? “ఆమేన్”
అని చెపప్ండి. [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది.—సంపా.] జాగర్తత్గా గమనించండి,
ఆయన ఇది చేసినపుడు ఏమి జరిగినదోయని.
291 సమసత్ సృషిట్ లుగ్చునన్పుప్డు; ఏమిచేయాలో ఎవరికీ తెలియలేదు,
యోహాను ఏడుసుత్నాన్డు. “ఇకక్డకు గొఱెఱ్పిలల్ నడచుకుం వచిచ్నది!” ఈ
గర్ంథము అసలైన యజమానుని చేతిలో ఉనన్ది, ఎందుకనగా మనుషుయ్డు
పడిపోయి, దానిని పోగొటుట్కునాన్డు. ఏ మనుషుయ్డు అది తీసికొనుటకు
సమరుథ్డు కాదు, మిని విమోచించుటకు, ఎవవ్ కుడా; ఏ జారి గానీ,
పోప్ గానీ, ఏదీ లేదు, నేను చెపిప్నటుల్గా. “అయితే గొఱెఱ్పిలల్ పైకి వచిచ్నది!”
మరియ కాదు, ఈ భకుత్డు కాదు, లేక ఆ భకుత్డు కాదు. “వధింపబడి, రకత్ము
కారుచునన్ గొఱెఱ్పిలల్ పైకి వచిచ్నది, సింహాసనమునందు ఆసీనుడైయునన్ వాని
కుడిచేతిలో నునన్ గర్ంథము తీసికొనన్ది.” ఒక విమోచకుడు ఉనాన్డని వారు

చినపుడు; మరియు బలిపీఠము కిందనునన్ ఆతమ్లు, తలు, పెదద్లు,
అంద ఇది జరుగగా చారు. భవిషయ్త్ లో అది జరుగనైయునన్ది. ఈ రాతి
ఆయన మధయ్వరిత్, అయితే దీని యొదద్కు వచుచ్చునాన్డు. గమనించండి!

ఆయన దానిని తీసికొనినపుప్డు ఆ నాలుగు జీవులును, వీణలును,
ప దర్వయ్ములతో నిండిన సువరణ్ పాతర్లను పటుట్కొనియునన్ ఆ

యిరువదినలుగురుపెదద్లును, ఆగొఱెఱ్పిలల్యెదుటసాగిలపడిరి. ఈ
పాతర్లుపరిశుదుధ్లపారథ్నలు.

292 ఎంతో కాలంగా, బలిపీఠము కింద యుండి, పారిథ్ంచిన వారు వీరు.
శారా, వారు విమోచన కొరకు పారిథ్ంచిరి, వారు పునరుతాథ్నము కొరకు

పారిథ్ంచిరి. ఇకక్డ, ఈ పెదద్లు వారి పారథ్నలు కుమమ్రిసుత్నాన్రు…కారణం,
ఇపుప్డు మనకు పర్తినిధి యునాన్డు, పరలోకమందు మనకు రకత్సంబంధి
యునాన్డు, ఆయన హకుక్లు పొందుటకు ఆయన ముందుకు వచాచ్డు.

ఆ పెదద్లు—నీవు ఆ గర్ంథమును తీసికొని దాని ముదర్లను
విపుప్టకుయోగుయ్డవు, నీవు వధింపబడిన వాడనై నీ రకత్మిచిచ్, పర్తి
వంశములోను, ఆయా భాషలు మాటాల్డువారిలోను, పర్తి పర్జలోను,
పర్తిజనములోను, దేవునికొరకుమనుషుయ్లనుకొని,
మాదేవునికివారినిఒకరాజయ్ముగానుయాజకులనుగానుచేసితివి;
గనుకవారు లోకమందుఏలుదురనికొతత్పాటపాడుదురు.

293 వారు తిరిగి రావలెనని ఉనాన్రు. ఇకక్డ వారు రాజులు గాను, యాజకులు
గాను ఉండుటకు తిరిగి పోవుచునాన్రు.
294 దేవునికి మహిమ కలుగును గాక! నేను భాషలతో మాటాల్డుట మంచిది
అనిపిసుత్ంది. డు. గమనించు. ఔను. తగినంత భాష లేనటుల్గా అది ఉనన్ది;
దానితో నేనాయనను సుత్తించెదను. నాకు తెలియనిది ఒకటి నాకు కావాలి.
295 గమనించండి, “మరియు నేను డగా…” ఇది వినండి.

మరియునేను డగాఅనేక తల సవ్రమువినబడెను…
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296 ఎటువంటి సునాదము జరుగుచునన్దో వినండి! ఆ గొఱెఱ్పిలల్ వచిచ్, విమోచనా
గర్ంథము తీసికొనుట వారు డగానే, ఆతమ్లు కేకలు వేసెను. అది మనము

దాద్ం. సమసత్మును, అనీన్, పెదద్లు సాగిలపడాడ్రు. వారు పరిశుదుధ్ల యొకక్
పారథ్నలు పోశారు. ఏమిటి? అకక్డ మనకు రకత్సంబంధి పర్తినిధిగా ఉనాన్డు.
వారు బోరల్ పడాడ్రు. వారొక పాట పాడుతారు, ఈలాగు, “నీవు యోగుయ్డవు,
ఏలయనగా నీవు వధించబడాడ్వు!” ఏంటో గమనించండి…ఈ తల వైపు

డండి!
మరియు నేను డగా సింహాసనమును జీవులను పెదద్లను
ఆవరించియునన్ అనేక తల సవ్రము వినబడెను, వారి లెకక్ కోటల్
కొలదిగాఉండెను. ( య్! గమనించుడి!)
వారు వధింపబడిన గొఱెఱ్పిలల్, శకిత్యు ఐశవ్రయ్మును జాఞ్నమును
బలమును ఘనతయు మహిమయు సోత్తర్మును పొందనరుహ్డని
గొపప్ సవ్రముతోచెపుప్చుండిరి.

297 ఆ గొఱెఱ్పిలల్ నడిపించుచు, ఆ విజాఞ్పనా సథ్లమును వదలి, ఆయన తన
వారిని పొందుకొనుటకు హకుక్ను గైకొనుచుండగా పరలోకంలో అదెంతటి
సునాదము!
298 మీకు తెలుసా, యోహాను తరువాత అది. అకక్డ తన పేరు
వాయబడియుండుట అతడు చియుంటాడు. ఆ ముదర్లు విపప్బడినపుడు,
అతడు చాలా సంతోషించియుంటాడు. అతడు చెపిప్నది వినండి.

అంతట పరలోకమందును లోకమందును మి కిందను
సముదర్ములోనుఉనన్ పర్తి సృషట్ము, అనగావాటిలోనునన్ సరవ్మును
సింహాసనాసీనుడై యునన్వానికిని గొఱెఱ్పిలల్కును సోత్తర్మును
ఘనతయు మహిమయు పర్భావమును యుగయుగములు
కలుగునుగాకనిచెపుప్టవింటిని… (ఆమేన్! ఆమేన్, మరియు ఆమెన్!
ఓ!)
ఆ నాలుగు జీవులు - ఆమేన్ అని చెపప్గా ఆ పెదద్లు సదాకాలము
జీవించుచునన్వానికిసాగిలపడినమసాక్రముచేసిరి.

299 సునాదమును రిచ్ మాటాల్డు, ఆ గొఱెఱ్పిలల్ నడిచి వచుచ్ సమయమును
రిచ్ మాటాల్డు! శారా, గర్ంథములోని మరమ్ము ఏమిటనేది పరలోకమందు

ముదించబడినది.
300 “నా పేరు అకక్డునన్దా?” అని అడుగుతావు. నాకు తెలియదు. అది
అకక్డునన్దని అనుకుంటునాన్ను. అయితే, అది యునన్టల్యితే, మికి పునాది
వేయబడక మునుపే గర్ంథములో అది పెటట్బడి యుంటుంది.
301 అయితే మొదటి విషయము, ఆ విమోచనకు అది పాతినిధయ్మౌతుంది,
జగతుత్కు పునాది వేయబడినపుడే వధింపబడిన గొఱెఱ్పిలల్ వచెచ్ను. గర్ంథానిన్
ఆయన తీసికొనాన్డు, (మహిమ కలుగునుగాక!) గర్ంథానిన్ విపాప్డు, ముదర్లు
విపాప్డు; దానిని ఆయన పర్జలకు బయలుపరచుమని, మిపైకి ఆయన
ఏడవ తకు దానిని పంపాడు! [సభ అతయ్ధికంగా ఆనందించెను—సంపా.]
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అకక్డే నీవునాన్వు. ఓ, మై! ఏమి జరిగినది? అరుపులు, కేకలు, హలెల్ యాలు,
అభిషేకాలు, శకిత్, మహిమ, పర్తయ్కష్త! [సభ ఇంకా అధికంగా ఆనందించిరి.]
302 అకక్డ నిలబడియునన్, మన వృదధ్ సహోదరుడైన యోహాను, కేకలు
పెటుట్చునాన్డు! “ఎందుకని,” అతడు చెపాప్డు, “పరలోకమందునన్వనీన్, మి
మీద ఉనన్వనీన్, సముదర్ములో నునన్వనీన్, ‘ఆమేన్! ఆమేన్! ఆమేన్! సుత్తులు,
ఘనతలు, బలములు, శకుత్లు, యుగయుగములు జీవించువానికి కలుగునుగాక’
అని అరుచుట నేను వినాన్ను.”
303 ఆ ముదర్లు విపప్బడిన సంతోష సమయమును రిచ్ మాటాల్డు! యోహాను
తపప్క లోపల చియుండును, తెర ఆవల సమయానిన్ చియుండును,
“అదిగో యోహాను” అని చెపిప్యుండును. ఓ, ఓ!
304 “పరలోకంలో ఉనన్వనీన్” అని చెపిప్నంతగా, అతడు ఆనందంగా ఉనాన్డు.
అతడు నిజంగా కేక వేసియుండును, ఔను కదా? “పరలోకమందునన్వనీన్,

మిలో నునన్వనీన్, మి కింద నునన్వనీన్, పర్తీ సృషట్ము, పర్తీదీ, ‘ఆమేన్!
సోత్తర్ములు, మహిమయు, జాఞ్నమును, శకిత్యు, బలమును, ఐశవ్రయ్మును
ఆయనకు కలుగును గాక అని చెపప్గా వింటిని.’” ఆమేన్.
305 ఎందుకని? గొఱెఱ్పిలల్ విమోచకుడు, మనయొకక్ రకత్సంబంధి మధయ్వరిత్తవ్పు
సింహాసనము నుండి వచిచ్, ఆయన సావ్సథ్ మును తీసుకొనుటకు ఇకక్డకు నడిచి
వచెచ్నని, పర్తయ్కష్త పొందినందుకు. ఓ!

ఆయన పర్కక్న నుండుటకు, గొఱెఱ్పిలల్ ఆయన వధువును
తవ్రలో తీసికొనును,

పరలోక స హమంతయు డుకొనును;
ఓ, పరిశుదుధ్లంద మచచ్లేని తెలల్దనముతో యుండుట,

అది మహిమగల దృశయ్ము;
మరియు యేసుతో నిరంతరము పరిపాలించెదము.
ఓ, “వచిచ్, భుజించుడి” యజమానుడు పిలచుచునాన్డు,

(వాకయ్ము దావ్రా), “వచిచ్, భుజించుడి.”
306 ఓ, నాకు—నాకు—నాకు మాటలు రావడం లేదు. శారా.

“వచిచ్ భుజించుడి, వచిచ్ భుజించుడి,”
మీరు ఏ సమయములోనైనా వచిచ్, యేసుతో భుజించవచుచ్

(ఇపుడే! అయితే, ఆయన వదలినపుడు, నిరీకష్ణ లేదు.)
బహు జనస హమును పోషించిన ఆయన, నీటిని

దాకాష్రసముగా మారాచ్డు.
307 “నాయందు విశావ్సముంచువాడు, నేను చేయు కారయ్ములు చేయును”
అని చెపిప్న వాడు. ఓ, మై! కడవరి దినములలో ఈ సంగతులు వాగాద్నము
చేశాడు. ఈ విషయాలను చెపిప్న వాడు. ఈ సంగతులు బయలుపడుచునన్
పర్తయ్కష్తా సమయములో ఉనన్వాడు. “వచిచ్, భుజించుడి.” ఓ, నా సహోదరుడా,
అది పోగొటుట్కోవదుద్.

ఇపుప్డు ఒకక్ నిమిషం తలలు వంచుకుందాము.
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308 రేపు రాతికి, పర్భువు కృప వలన, దేవుడు మనకొరకు దేవుడు అది
విపిప్నటల్యితే మొదటి ముదర్ను విపుప్టకు పర్యతిన్దాద్ం, “లోకము పునాదులు
మొదలుకొని మరుగైయునన్ ఈ పర్తయ్కష్త” ఏదో మనము దాద్ం.
309 పాపియైన సేన్హితుడా, లేక నులివెచచ్ని సంఘ సభుయ్డా, అది మనము
చేయకముందు, సంఘములో నీకు సభయ్తవ్మునన్దా, లేక సభయ్తవ్ము లేదా?
నీకు సభయ్తవ్ము మాతర్మే యుంటే, అది లేకుండా యుండవచుచ్ను. నీకు జనమ్
కావలసియునన్ది. నీవు రకత్ము యొదద్కు రావలసియునన్ది. దాని గురిత్ంపు

డా లేకుండా, పాపపు మరకను తుడిచివేయు ఒక దాని యొదద్కు నీవు
రావలసియునన్ది.
310 నీవు ఇంకా సిదధ్పడని యెడల, ఆకాశములో గొఱెఱ్పిలల్ను కలసికొనుటకు
ఇంకా సిదధ్పడని యెడల! సరవ్శకిత్మంతుడైన దేవుని చేత ఇవవ్బడిన ఆజఞ్ను బటిట్
నేను పొందిన అధికారము వలన, మరియు ఒక త దావ్రా, వెలుగు సత్ంభము
దావ్రా, నాకు పరిచరయ్ చేయబడుటను దావ్రా యేసుకీసుత్ నామములో మీకు
ఆనబెటుట్చునాన్ను! ఈ సంబంధమైన బాడుగ ఇళల్యిన సంఘ సభయ్తావ్నిన్
బటిట్, ఆయనను కలుసుకొనుటకు పర్యతిన్ంచవదుద్.
311 రండి, నాకు తెలిసినంత వరకు, మధయ్వరిత్ ఇంకా విజాఞ్పన చేయుచునాన్డు.
ఎందుకనగా, నీవు రావలయునని కోరుకొను దినము వచుచ్ను, మధయ్వరిత్ ఇక
ఉండడు. ఏలయనగా మనము జీవించుచునన్ కాలము మనము చిన యెడల,
ఏడవ సంఘకాలములో, దేవుని మరమ్ములు, వాటిని ని పించబడిన దేవుని
యొకక్ ఆతమ్ దానిలో ఉనన్దనే దానిని, ఆయన వాగాద్నము చేసిన పర్కారము,
పర్తయ్కష్పరచబడినదంతయు మనము గర్హించినపుడు, ఇంకా ఎంత సమయం
మిగిలియునన్ది? పాపియగు సేన్హితుడా, రా.
312 పర్భువైన యే , కాలముల నిదానంగా కొనసాగుచునన్వి. మేము
అనుకునన్ దానికంటే అది ఆలసయ్ం కావచుచ్. ఈ ఘడియ సమీపించుట
మేము చి ఆనందించుచునాన్ము. విశావ్సికి, అది లోకము ఎనన్
ఎరుగని మహిమకరమైన సమయము. అయితే, తృణీకరించువానికైతే,
ఎంతో విషాదకరమైన సమయము. అకష్రమాలలో, మాటలు కనుగొనలేరు,
మాటలు చే రుచ్టకు అకష్రాలు లేవు, ముందునన్ శర్మను, దుఃఖమును
తెలియపరచుటకు. అలాగే మా యొకక్ అకష్రమాల నుండి మాటలు
సమ రచ్లేము, విశావ్సికునన్ ఆశీరావ్దాలు తెలియజేయుటకు.
313 తండి, ఇకక్డ ఈ రాతి నిరీకష్ణ లేనివారు కొందరు యుండవచుచ్. వారు
జాఞ్నముగల మానవులు. కరుణాపీఠముపై ఇంకా రకత్మునన్టల్యితే, ఈ రాతి
వారు హృదయముల యొదద్కు, సింహాసనము యొదద్ నుండి గొఱెఱ్పిలల్ వచిచ్, వారు
నశించిపోయారని వారికి బయలుపరచనిముమ్. రకత్ము కారుచునన్ చేతులతో,
“రముమ్, వచుచ్టకు సమయమునన్పుడు” అని చెపప్నిముమ్.
314 పర్భువా, నా పారథ్నతో వరత్మానమును నీ చేతులకు అపప్జెపుప్చునాన్ను. నీ
ఇషట్ పర్కారము చేయుము, తండీ, యేసు’ నామములో.

మనము తలలు వంచియుండగా.
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315 మీరు ఈ కోరికను, వినన్పమును చేయనటల్యితే! మీరు మీ సంఘమును
మాతర్మే నమిమ్నటల్యితే! విడిపింపగలది మరి ఏదీ లేదు. ఒక భకుత్ని విజాఞ్పన
మీద మీరు నమమ్కముంచినటెల్తే, మీరు నశించిపోతారు. మీరు మీ చేతి
పనుల మీద , మీరు చేసిన మంచి కారయ్ముల మీద ఆధారపడితే మీరు
నశించిపోతారు. మీ తలిల్ పారథ్న మీద ఆధారపడి, లేక మీ తలిల్ లేక తండి
నీతి మీద ఆధారపడితే; మీరు నశించిపోతారు. ఒక ఉదేకం మీద మీరు
నమిమ్యునన్టల్యితే, ఒక వింతైన భావన మీద మీరు ఆధారపడితే, ఒక ఉదేకంపై
ఆధారపడితే, భాషలు మాటాల్డడం లేక నాటాయ్లపై ఆధారపడితే! దానిమీదనే నీవు
ఆధారపడితే, వయ్కిత్గతంగా గొఱెఱ్పిలల్ తెలియకపోతే, ఆయనను ఎరుగనటల్యితే,
దేవుని యెదుట నీకు నేను ఆనబెటుట్చునాన్ను, దేవునితో అది సరిచేసికో.
316 నీ అంతరంగములో, పారిథ్ంచు. సవ్లప్ విషయం, ఎందుకనగా దేవుడు
సామానయ్తలో మరుగు చేసికుంటాడు. “నమిమ్న వారంద చేరచ్బడిరి,” అని
బైబిల్ చెపుత్ంది, జాఞ్పకముందా.
317 మేము మీకై పారిథ్సుత్ండగా, “పర్భువా, నేను ‘అవును!’ అని చెపెప్దను” అను, ఆ
నితయ్మైన నీ తీరామ్నము నీవు చేసాత్వని నేను నముమ్తునాన్ను.తీరామ్నముఅనునది
ఒక “రాయి.” భవనమునకు సరిపోవునటుల్గా చెకుక్నటిట్ రాయి తాపీ మేసీత్
లేనియెడల, రాయి వలన ఉపయోగమేంటి? ఆ తరువాత, నీవేమైయునాన్వో,
నీవేమై యుండవలెనో అను దానిని, పరిశుదాధ్తమ్ కతిత్రించనిముమ్. నీవు
గంజిపెటిట్న సంఘ సభుయ్నిగా యునన్టల్యితే; నీవు పాపిగా యునన్టల్యితే; నీవు
ఎవరైనపప్టికీ; నీవు కీసుత్ లేనివాడవైతే, పరిశుదాధ్తమ్ లేనివాడవైతే, ఈ రాతి, దేవుడు
నీకు సమాధానము దయచేయును గాక!
318 పర్భువా, ఎంత బుదిధ్పురవ్కముగా రావలెనో అంత బుదిధ్ రవ్కంగాను,
లేఖన పర్కారంగా ఏలాగు రావలెనో ఆలాగు వసుత్నాన్ను, వాకయ్ముతో నేను
నీకు అపప్జెపుప్కొనుచునాన్ను. పర్భువా, ఈ రాతి, పర్జల యొకక్ హృదయాలలో
వాకయ్ము, తన సాథ్నానిన్ గురెత్రిగినదని నేను నముమ్తునాన్ను.
319 అది ఎరుగనివారు ఎవరైనా ఇకక్డునన్టల్యితే, లేక వారి యొకక్ జీవితాలలో
ఆ పరిశుదాధ్తమ్ మాధురయ్ సనిన్ధి నిశచ్యత వారికి బర్తుకులో లేనటల్యితే;

ఢతవ్ము, వయ్తిరేక భావములు, లేక సావ్రధ్ము, లేక ఇంకా మరేదో వారి నుండి
ఈ ఘనమైన దానిని కతిత్రించిన యెడల, లేక ఒక ఢభకిత్ లేక—లేక—లేక
ఒక ఉదేకము, దేవుని యొకక్ మాధురయ్ సహవాసము నుండి రంగా యుంచిన
యెడల; ఇపుడు విడిచిపోవును గాక!
320 మరియు, రకత్ము కారుచునన్ ఆ గొఱెఱ్పిలల్, పరిశుదధ్ రకత్సంబంధి,
సింహాసనము నుండి నడచుచు, దేవుని సింహాసన పాకారముల గుండా
మరమ్మైన కాంతి మధయ్ నుండి వచుచ్చు, ఆయన సావ్సథ్ మును కోరుచు
వచుచ్చునాన్డు! దేవా, వారు ఆయనను అంగీకరించులాగున, ఈ రాతి అనుగర్హం

పుము. పర్తి యొకక్ తీరామ్నము గౌరవపర్ధంగా చేయబడును గాక, ఎవరైతే,
వారిని కతిత్రించి, దేవుని కుమారులుగా కుమారెత్లుగా చెకిక్యునాన్రో, ఆయనకు
మాతర్మే వారు అరిప్ంచుకొందురు గాక.
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321 పవితర్మైన పారథ్నలో, నేనేలాగు నడిపించబడుచునాన్నో ఆ
విధంగా చేయుచునాన్ను. పవితర్తలో, దేవుని యెదుట, మీకు ఆయన
బయలుపరచుకొనినటుల్గా. నీవు కైసత్వుడవు కాదు, లేక మనము పిలచునటుల్…
నీవు ఒక—ఒక—ఒక సంఘశాఖలో చేరిన వయ్కిత్ కాదు, అయితే నా భావము
తిరిగి-జనిమ్ంచిన కైసత్వుడవు. అయితే, వరత్మానము నిజమని, దేవుని కృప దావ్రానే
నీవు రకిష్ంపబడగలవని నీవు నిండుగా నమామ్వు. ఇపుడాయన మీ హృదయముతో
మాటాల్డుచునాన్డని మీరు నముమ్తునాన్రు. మీరు ఆయనను అంగీకరించ
గోరుచునాన్రు, మీరేమైయునాన్రో అటిట్ సిథ్తి నుండి మిముమ్ కతిత్రించి, మీరేమై
యుండవలసినదో ఆ విధముగా చేయు యాన వాకయ్ము కొరకు సంసిదుధ్లుగా
ఉనాన్రు. లేచి నిలబడుట దావ్రా అటిట్ దానికి సాకుష్లుగా ఉంటారా? ఆ వయ్కిత్ ఇకక్డ
యుండినటల్యితే, ఆ సరవ్ సమృదిధ్ని…చేయాలనుకుంటే, లేచి నిలబడుడి.
322 పరలోకపు తండీ, నీ వాకయ్మును నిరవ్చించుట తపప్ మరేమీ నాకు తెలియదు.
ఇకక్డ పురుషులు నిలబడియునాన్రు, వారు ఎకక్డ వుండవలెనో అకక్డ లేరని,
ఈ ఎతత్బడుటకు సంసిదధ్ంగా లేరని భావన కలిగియునాన్రు, అది, మాకై మొదటి
ముదర్ విపప్బడక ముందే అది జరుగవచుచ్.
323 తండీ, వారి కొరకు నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. నేను—నేను, నీ యొకక్ సేవకునిగా,
ఘనమైన విజాఞ్పన కరత్యగు కీసుత్కు ఈ పారథ్న అరిప్ంచుకుంటునాన్ను, వారు
పారిథ్ంచుచుండగా, ఎకక్డైతే, రకత్పు అరప్ణ ఈ రాతి పెటట్బడియునన్దో, అటిట్
దేవుని ధవళ సింహాసనము పైన వారితో కలసి నా పారథ్న అరిప్ంచుకుంటునాన్ను.
ఏ సమయములోనైనా ఆయన తన సావ్సథ్ మును కోరుటకు సింహాసనములో
నుండి వచుచ్ను, అటు తరువాత, కరుణ ఇక ఉండదు; అది నాయ్య తీరుప్.
324 దయచేయండి, పర్భువా, దేవుని యొకక్ ఆతమ్ వారిని మలచి, కతిత్రించి,
పర్భువైన దేవుని ఇంటిలో సజీవమైన రాళళ్వలే యుండాలనే ఆశతో వారి
హృదయాలలో పశాచ్తాత్పుత్లై ఈ పర్జలు నిలబడియునాన్రు, తండీ, అనుగర్హము

పండి. ఇపుప్డు నేను వారిని నీకు అపప్జెపుప్కొనుచునాన్ను.
325 మరియు, నీవు చెపిప్యుంటివి, “మనుషుయ్లు యెదుట ననున్ రిచ్
ఒపుప్కొనువాడెవడో, తండి యెదుట, పరిశుదధ్ తల యెదుట వాని

రిచ్ ఒపుప్కొందును.” ఇపుప్డు, ఈ రాతి, అందరి యెడల నీవు అకక్డ
కురొచ్నియుంటివి. వారు నిలబడి నినున్ ఒపుప్కొనుచునాన్రు. పర్భువా, దేవుని
యొకక్ వాకయ్ము ఎంత నిజమో, అది వారి హృదయాంతరంగములో నుండి
వచిచ్నదైతే, నీవు వారికై విజాఞ్పన చేయుచునాన్వు, మరియు అరప్ణ నుండి
గొఱెఱ్పిలల్ యొకక్ శుదీధ్కరణ రకత్ము యొకక్ కృపా కటాకష్ములతో వారిని
అంగీకరించుము. వారు నీ వారు, యేసు కీసుత్ నామములో. ఆమేన్.
326 నిలబడిన వారిని చు మీరు, అకక్డునన్ ఈ యౌవవ్నసుత్డు, అకక్డ
నిలబడి యునన్వారు, సమసత్ పాప , శికష్ పోయిందని భావిసుత్నాన్రు
మీరు. వారికి సమీపములో నునన్ మీరు, కొందరు లేచి, వారితో కరసప్రశ్
చేసి, “సహోదరుడా, నేను నీ కొరకు పారిథ్సుత్నాన్ను. సహోదరీ, నేను నీకై
పారిథ్సుత్నాన్ను” అని చెపప్ండి. కరసప్రశ్ చేయండి, “దేవుడు నినున్ దీవించును” అని
చెపప్ండి. ఇపుప్డు మిగిలిన సమసత్ము సరోవ్నన్తుని హసాత్లోల్ ఉనన్ది. చెపప్ండి,
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“నేను పారిథ్సాత్ను, దేవుని రాజయ్ములో మీకు సహాయము చేయగలిగినంతా నేను
చేసాత్ను.”

ఓ, ఈ రోజు పిలచుచునాన్డు!
ఓ, యేసు పిలచుచునాన్డు!
ఆయన ఈ రోజు మృధువుగా పిలచుచునాన్డు!

327 మీరాయనను పేమిసుత్నాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని చెపిప్నది—సంపా.]
ఆయన ఆశచ్రయ్కరుడు కాదా? [“ఆమేన్.”] ఓ, ఇది లేకుండా మనమేమి
చేయగలము? “మనుషుయ్డు జీవించునది రొటెట్ వలన మాతర్ము కాదు గాని,
దేవుని నోట నుండి వచుచ్ పర్తిమాట వలన మనుషుయ్డు జీవించును.” ఓ,
వాకయ్ముతో ననున్ పోషించు, పర్భువా.
328 “ఆ దినము సమీపించుట మీరు చుకొలది, మరెకుక్వగా చేయుచు,
సమాజముగా డుట మానవదుద్, అవిశావ్సులు చేసినటుల్గా.”
329 దేవుని చితత్మైతే, రేపు రాతి, దేవుని కృపను బటిట్, ఈ ముదర్ల యొకక్ మరమ్ము
తెరవబడుచుండగా, పర్జలకు దేవుని యొకక్ వాకయ్ము పర్కటించమని నాలోనునన్
అంతటితో ఆయనను బర్తిమిలాడుకుంటునాన్ను.

నేను మిముమ్లను కలియువరకు, దేవుడు మీతో యుండును గాక!
330 ఇపుప్డు పరిచరయ్ను మన గౌరవపర్థమైన సహోదరుడు, సహోదరుడు, సంఘ
కాపరియైన నెవిల్ కు అపప్గించుచునాన్ను. ఎంతమంది సహోదరుడు నెవిల్ ను
పేమిసుత్నాన్రు? [సభ “ఆమేన్” అని అనన్ది—సంపా.] ఇపుప్డు, మనమందరము.
సహోదరుడు నెవిల్ ముందుకు రండి. సహోదరుడా నెవిల్, దేవుడు నినున్
దీవించును, సహోదరుడా. 



ఏడుసంఘకాలములుమరియుఏడుముదర్లకుమధయ్నునన్ ఎడమ TEL63-0317E
(The Breach Between The Seven Church Ages And The Seven Seals)

ఏడుముదర్లయొకక్ పర్తయ్కష్త వరుసకర్మము
ఈ వరత్మానమును 1963వ సంవతస్రము మారిచ్ 17 వ తారీఖున, అమెరికా దేశములోని, ఇండియానా రాషట్ములోని,
జఫర్ సన్ విల్ లోనునన్ బెన్ హాం టాబరిన్కల్ లో, ఆదివారం సాయంకాలమున సహోదరుడు విలియం మారియన్ బెన్ హాం
గారు పర్సంగించియుండిరి. మేగిన్టిక్ టేప్ రికారిడ్ంగ్ నుండి నోట చెపిప్న వరత్మానమును ముదించబడిన పుటల పైకి
సకర్మముగా బదిలీ చేయుటకై పర్తియొకక్ పర్యతన్ము చేయబడినది. ఈ వరత్మానమును ఉనన్ది ఉనన్టుల్గా ముదించబడి
Voice of God Recordings వారిచే ఉచితముగా పంచిపెటట్బడుచునన్ది.
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