
వెలుగువైపునకుతిపుప్ట

 మంచిది. [ఒక సహోదరుడు చెపుప్చునాన్డు, “ఇది మీ మైకోఫోన్”
అని.—సంపా.] ఇదే ముఖయ్మైనదా? ధనయ్వాదాలండి. [“ఇది లైవ్

మైకోఫోన్.”] అవునండి. సరే మంచిది. అవి అకక్డ తిరిగి పరావరత్నం అవటం
నేను సుత్నాన్ను. సేన్హితులారా, ఉదయవేళ శుభోదయము. వెనుక అకక్డ
మంచిగా వినగలుగుచునాన్రా? [సభ “అవును” అని చెపిప్నది.] అది దానిని
ఆపినది. ధనయ్వాదములు.
2 పర్శంసావహమైన సాకష్ ములు వినిన తరువాత, ఈ వేదిక యొదద్కు ఇకక్డకు
వచుచ్ట, నిజముగా ఈ ఉదయం ధనయ్కరమైన వయ్కిత్నౌతునాన్ను; వారు ఏమి
చెపాప్రో, దానికి మరి కొదిద్గా పెటుట్టకు పర్యతిన్ంచండి, ఈ ఉదయం మనం
ఆనందించుటకు ఆశీరావ్దం తెచుచ్టకై నాకు ధనయ్కరమౌతుంది. వారిలో కొందరు
చాలా…
3 [ఈ ధవ్ని పర్సారణ పరికరం పునర్ ధవ్ని ఇసుత్నన్ది. ఒక సహోదరుడు
చెపుప్చునాన్డు, “మేము దానిని మధయ్లో పెటిట్ సరి చేయబోతునాన్ము, బెన్ హాం
సోదరుడా,” అని.—సంపా.] సరేనండి. అది బాగుందా?
4 ఇకక్డునన్ వారిలో కొందరితో, వారెలా మాటాల్డియుండిరో…సరే, ఇకక్డునన్
పర్తియొకక్రు నిజంగా తేజోవంతమైన పర్శసత్మైన సాకష్ మును కలిగియునాన్రు.
పర్భువు కొరకైన ఆ మంచి సాకష్ ములు ఎంత శాల్ఘించదగినవి.

ఇపుడు మనము వాకయ్మును సమీపించనైయునాన్ము.
5 ఈ వారము, జనములు నా మాటలు వినుటకు రెండు డు గంటలు

రోచ్ డదని నా హృదయములో నేను తీరామ్నించుకునాన్ను. సేన్హితులారా,
అదెందుకో, నేను మీకు చెపాత్ను. నేను విదయ్లేని పామరుడను, పేరేపణ
వలన మాతర్మే నేను మాటాల్డతాను. విదయ్ కలిగిన ఒక మనుషుయ్డు అతడు
పేరేపించబడతాడు డా; అయితే, అతడు మాటాల్డుచునన్ది అతని యొకక్
పాండితయ్ము వలన అతడు వివరించగలుగుతాడు, అతడు దేనిని రిచ్
మాటాల్డుచునాన్డో పర్జలు ఎరుగునటుల్ మాటలు గీయగలుగుతాడు. విదయ్
లేకుండా, పర్కృతి యొకక్ చనలు తీసుకొని, నాకునన్ పేరేపణ చేత
వివరిసాత్ను. జనులు దానిని విపులంగా అరథ్ం చేసుకొనుటకు, కొనిన్సారుల్ ఎంతో
కఠినమవుతుంది. అదే పదధ్తిలో, అదే విధముగా బైబిల్ లో దేవుడు చేసినది
నేను కనుగొనేవరకు దానిన్ రిచ్ నేను చాలా ఆందోళన చెందుట మనం
కనుగొనుచునాన్ము.
6 మనము గమనిదాద్ం, బాపిత్సమ్మిచుచ్ యోహాను వలె, అతని యొకక్ విదయ్ను

రిచ్న ఎటువంటి వివరణ మనకు లేదు, తరువాత, అరణయ్ములో నుండి
అతను వచిచ్న తరువాత, అతని సభలో ఆనాటి సంఘముతో అతడు మాటాల్డుట
పారంభించాడు. అతడది ఎలా ఉచఛ్రణ చేశాడో మనం గమనిదాద్ం. అతడనాన్డు,
“సరప్ సంతానమా.” శారా, అది అతడు వినియోగించినది, అడవి మరియు
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పర్కృతి; మరో మాటలోల్, నిలకడలేని, తొందర చేయుచునన్ మరియు మోసం
చేయుచునన్. మరొకరు మరోమాటను తీసుకురాగలడు, “మోసగాడు” అని
చెపాత్డు లేదా అది తెలియజేయుటకు ఇంకో మాటలను అతడు వాడును. అయితే
యోహాను “సరప్ము” అను మాట వాడెను. అతడు మాటాల్డినదేదో అంద అరథ్ం
చేసుకునాన్రని నేను తలసుత్నాన్ను.
7 కాబటిట్, అతడు చెపాప్డు, “‘మేము దీనికి సంబంధించినవారము మరియు
మేము దానికి సంబంధించినవారము’ అని మీలో మీరు తలంచవదుద్,
ఎందుకనగా దేవుడు, ఇకక్డునన్ ఈ రాళల్ వలన చేయ సమరుధ్డు” అని మీకు
చెపుత్నాన్ను. శారా, శారా, ఏదో మరో గొపప్వారి వలన కాదు. “ఈ రాళల్
వలన, దేవుడు చేయ సమరుధ్డు.” పర్కృతిలో అతడు దానిని వయ్కత్పరచాడు.
8 ఇంకా, “గొడడ్లి చెటుట్ వేరున పెటట్బడియునన్ది.” ఒక విదాయ్వంతుడైన మంచి
సహోదరుడు, అదే పేరేపణతో “ఆయన ని మ్లము చేయును” అని చెపప్వచుచ్.
అతడు చెపాప్డు, “గొడడ్లి చెటుట్వేరున పెటట్బడియునన్ది.” అది దానిని ఏలాగైనా
ని మ్లము చేసుత్ంది, గమనించారా, అది ఆలాగని అతనికి తెలుసు. అతడు
ఆలాగు ఆ వివరణ ఇచిచ్యునాన్డు, ఎందుకనగా బహుశా ఎటువంటి విదయ్
అతనికి లేదు.

ఒక కష్ణం మనం తలలు వంచుకుందాం.
9 పారథ్న కొరకైన వినన్పాలు నా యొదద్నునన్వి. అదే నా పరిచరయ్, రోగుల
కొరకు పారథ్న చేయుట. ఇకక్డ నా యొదద్ కొనిన్ వినన్పాలునన్వి, చాలా
పాముఖయ్మైనవి. ఇకక్డ చాలా యునన్వని నాకు తెలుసు. ఈ ఉదయం,
కొనిన్ జాఞ్పకం చేసికోవాలనియునన్టల్యితే? సరే, దేవుని వైపు మీ చేతులు
పైకెతిత్నటల్యితే, “నేను…” అని చె త్, మనం పారిథ్సుత్నన్పుడు మీ వినన్పాలు
పటుట్కోండి.
10 పరలోకపు మా తండీ, ఈ వినన్పానిన్ అడుగుట, నీ పరిశుదధ్మైన
బిడడ్యగు, పర్భువైన యేసు నామము దావ్రా నీ పరిశుదధ్తను మేము
సమీపిసుత్నాన్ము, వారి యొకక్ వినన్పాలు వాసిన పర్తియొకక్రివి, నా చేతిలో
ఇకక్డ నేనుంచుకొనియునాన్ను. పర్తేయ్కించి, ఆ పర్మాదంలో నలిగిపోయిన
ఈ సహోదరుని అందమైన యౌవవ్న కుమారెత్. పర్భువా, ఆ బిడడ్ కొరకై నేను
పారిథ్సుత్నాన్ను. మిగతా వినన్పాల కొరకు నేను పారిథ్సుత్నాన్ను. ఇపుడు, మాకెవరైతే
రహసయ్ంగా యునాన్రో, చేయి పైకెతిత్నది మాతర్ము ఒకక్రే ఒకక్రు; అయితే, నీవైతే
అనంతుడగు దేవుడవు, పర్తి యొకక్ ఉదేద్శయ్ము, మా అందరి వినన్పములు
నీవు ఎరిగినవాడవు. నీవు జవాబు దయచేయుమని మేము పారిథ్సుత్నాన్ము.
ఎందుకనగా నీవు వాగాద్నము చేసితివి, మేమది నముమ్తునాన్ము.
11 పర్భువా, మేము నీకై కనిపెటుట్కొనియుండగా, మేము చదవనైయునన్ కొదిద్
మాటలను నీవు తీసుకొని, మాకవి పేరేపణ చేయుమని మేమడుగుచునాన్ము.
మా ఒకొక్కక్రి యొదద్కు పరిశుదాధ్తమ్ వచిచ్, వాకయ్ము యొకక్ భావమును
మాకు బయలుపరచును గాక. ఏలయనగా యేసు నామములో మేమిది
అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
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12 [మైకోఫోన్ గురించి, ఒక సహోదరుడు అడుగుతునాన్డు, “బెన్ హాం
సహోదరుడా, మేము దీనిని పరీకిష్ంచి మరియు పని చేసాత్దేమోనని

డవచాచ్?”—సంపా.] అవునండి, సహోదరుడా, నీకు నీవు సహాయం చేసుకో.
అది బాగుంది. నేనిపుప్డు పర్కక్కు తిరుగుచుండగా…
13 అలవాటుగా నా యొకక్ లేఖనాలు, మొదలైనవి, నోటుస్ వివరణ లేకుండానే
నేను జాఞ్పకముంచుకోగలిగితిని, అయితే, నేను ఇరువదియైదు దాటిపోతిని
గనుక, అది అంతమంచిగా పనిచేయదు. వాటిని వాసికొనుట వలన నేను
జాఞ్పకముంచుకోగలను. మనము వెళుళ్చునాన్ము…
14 అది బాగునన్దా? అది మీరు బాగా వినగలుగుచునాన్రా? లేదు. వెనుక,
వారు తల పుచునాన్రు. బహుశా…[“నీవు దానికి ఎదురుగా నిలబడవలెను”
అని ఒక సహోదరుడు చెపుప్చునాన్డు.—సంపా.] ఒకవేళ నిలబడాలి…[“దానికి
ఎదురుగా.”] సరే. ఇది ఎలాగుంటుంది, అది మీరు వినగలుగుచునాన్రా? అది
ఎలాయునన్ది, బాగునన్దా? బాగునన్ది. అది మంచిది.
15 యెషయా 42:1-7 మరియు మతత్యి 4:15-16 డా, వాటివైపు మీ
గమనమును ఆహావ్నించాలని ఆశిసుత్నాన్ను.

ఇదిగోనేనుఆదుకొనునాసేవకుడునేనుఏరప్రచుకొనినవాడునా
పాణమునకు పియుడు అతనియందు నా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను
అతడుఅనయ్జనులకునాయ్యముకనుపరచును.
అతడు కేకలు వేయడు అరువడు తన కంఠసవ్రము వీధిలో
వినబడనియయ్డు
నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు మకమకలాడుచునన్ జనుపనార
వతిత్నిఆరప్డుఅతడుసతయ్ముననుసరించినాయ్యముకనుపరచును.

లోకమున నాయ్యము సాథ్పించు వరకు అతడు మందగిలడు
నలుగుడుపడడుదీవ్పములుఅతనిబోధకొరకుకనిపెటుట్ను.
ఆకాశములను సృజించి వాటిని విశాలపరచి మిని అందులో
పుటిట్న సమసత్మును పరచి దానిమీదనునన్ జనులకు పాణమును
దానిలో నడచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ దేవుడైన యెహోవా
ఈలాగుసెలవిచుచ్చునాన్డు.
గుడిడ్వారి కనున్లు తెరచుటకును బంధింపబడినవారిని చెరసాలలో
నుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును చీకటిలో నివసించువారిని బందీ
గృహములోనుండివెలుపలికి తెచుచ్టకును
యెహోవానగు నేనే నీతి విషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి
పటుట్కొనియునాన్ను నినున్ కాపాడి పర్జల కొరకు నిబంధన గాను
అనయ్జనులకువెలుగుగానునినున్ నియమించియునాన్ను.

16 ఇపుడు పరిశుదధ్ మతత్యి 4 లో 12 వ వచనముతో పారంభము, ఇది మనము
చదువుదాము.

యోహానుచెరపటట్బడెననియేసువినిగలిలయకుతిరిగి వెళిల్;
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…నజరేతు విడిచి జె ను నఫాత్లి యను దేశముల
పాంతములలో సముదర్తీరమందలి కపెరన్ మునకు వచిచ్
కాపురముండెను:
జె నుదేశమును,నఫాత్లిదేశమును,యొరాద్నుకుఆవలనునన్
సముదర్తీరమునఅనయ్జనులునివసించుగలిలయయు;
చీకటిలో రుచ్ండియునన్ పర్జలునుగొపప్ వెలుగు చిరి. మరణ
పర్దేశములోనుమరణచాఛ్యలోను రుచ్ండియునన్ వారికి వెలుగు
ఉదయించెను.
అనిపర్వకత్యైనయెషయాదావ్రాపలుకబడినదినెరవేరునటుల్,
అపప్టి నుండియేసుపరలోకరాజయ్ము సమీపించియునన్ది గనుక
మారుమనసుస్పొందుడనిచెపుప్చుపర్కటింపమొదలుపెటెట్ను.

17 పర్భువు, ఆయన వాకయ్మును ఆశీరవ్దించును! ఈ ఉదయం నా యొకక్
పాఠాయ్ంశము: వెలుగు వైపునకు తిపుప్ట. ఎంత తవ్రగా చేయగలనో అంత
తవ్రగా, అది సుమారు 45 నిముషాలు పడుతుంది, తదావ్రా, ఈ తదుపరి
నియామకమునకు మీరుండునటుల్గా చేయుదును.
18 Mr. Mc Anally మీకు తెలుసా? అతడు పర్సుత్తం ఉనాన్డనుకుంటాను. అతని
యొకక్ బండిని బయట నేను శాను. కొంతకాలం కితం, ఇకక్డ ఆరిజోనాకు
వేటకు వెళిళ్నపుడు, నా మొదటి యాతర్లలో మేము రుచ్నాన్ము. మేము, ఈ

ఢ విశావ్సాలు, పిశాచాల నమమ్కం గల పరవ్తం దగగ్ర అకక్డ రుచ్నాన్ము.
చాలాకాలం కిందట దానిని రిచ్ వినాన్ను, ఢభకిత్ని రిచ్, అనేకములైన
పురాతన కథలు నేను వినాన్ను. మొటట్మొదట, దానికై ఎదురు డడం నాకు
జఞ్పిత్యునన్ది; అది కితం ముందు దినము, ఒక పెదద్ పిశాచి నీడ నాకు రుప్న
వేలాడియునన్ది, అది పిశాచి ఢనమమ్కం. దానికి దగగ్రగా, వారు ఎలా వెళళ్రు,
అని ఇండియా వారిని రిచ్ నేను వినాన్ను, ఏ విధముగా వారు భయపడతారు
అది వినాన్ను, సాప్నిష్ దేశసుథ్లు వారు బంగారం వెదకుటకై వెళిళ్నపుడు వారిని
ఏ విధముగా బాధగా శారో నేను వినాన్ను. అందులో దురాతమ్లు నివాసం
యుండేవని వారు చెపాప్రు. అదంతా నా యొకక్ జిజాఞ్సను రేకెతిత్ంచినది. అయితే
మొదటగా పిశాచిని చుటకు, నా దగగ్ర కేవలం కష్ణమాతర్ం పర్కాశించే లాంతరు
మాతర్మే యునన్ది.
19 తరువాత అంతవరకు నేను గమనించాను, కొదిద్సేపు తరువాత,
అంధకారముపైన రుయ్ని యొకక్ పర్తాపము కదలుటకు మొదలిడినది. అది
ఆలాగైన తరువాత అది వెలుగు నుండి చీకటిని వేరుచేసినది, మరియు చీకటిని
వెనుకకు తోసివేసినది. చివరకు, అది ఆమె ఉనన్త సాథ్నానికి ఎకిక్నది, పరవ్త
శిఖరానికి చేరినది, అది ఏలాగునన్దో ఆలాగు తానిన్ పించాను. అది
కాంతులు విరజిమిమ్ అది పించినది. రుయ్డు తన బలముతో దానిపైన
పర్కాశించగనే నేను కలిగియునన్ ఢనమమ్కమంతా, అనిన్ పిశాచిలు, భయాలు
పారిపోయినవి.
20 పర్కృతిసంబంధమైన వెలుతురులలో, ఈ మి మీద అనిన్ వెలుతురులకు

రుయ్డు రాజైయునాన్డు. మనకెటువంటి కలిప్తమైన వెలుతురు యుండినను,
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ఎంతగా ఘనమైన విదుయ్తుత్ కిరణాలను మనం పుటిట్ంచినను; రయ్డు పర్కాశిసేత్,
మిగతావనీన్ కాంతివిహీనమౌతవి.
21 అటువంటిదే, దేవుని వాకయ్మునకు సంబంధించినది. దేవుని యొకక్ వాకయ్ము
ఉదయించినపుడు, సమసత్మైన ఢనమమ్కాలు, సంఘశాఖల ఢభకుత్లు
తదితరమైనవి చెదరిపోతవి, అదేమైయునన్దో ఖచిచ్తంగా పిసుత్ంది.
దేవుడు ఆదియందు, “వెలుగు కలుగునుగాకని” పలికాడు. వెలుగు మాతర్మే
వచిచ్నది, నిజమైన వెలుగు వచిచ్నది, రాజ వెలుగువచిచ్నది, దేవుని వాకయ్ము
వలన వచిచ్నది. ఆదియందు దేవుడు చీకటి నుండి వెలుగును వేరుచేశాడు.
మరియు దేవుని వాకయ్ము, పర్తయ్కష్పరచబడినది, చీకటి నుండి వెలుగు ఎళల్వేళలా
వేరుచేయబడినది.
22 జనులు దానితో, దీనితో లేక మరోదానితో లేసాత్రు; నమమ్కాలు పుటట్గలవు,
క య్నిజం, ఫాజిజం మరియు ఇతర ఇజంలు (నమమ్కాలు) పుటట్గలవు;

ఢనమమ్కాలు, మతాచారాలు, అవేమైనపప్టకీ, అవి పుటుట్కురావచుచ్ను.
అయితే బైబిల్ యొకక్ రాజ వెలుగు లేచివచిచ్నపుడు, మిగతా ఢనమమ్కాలు
మొదలైనవనీన్…అయితే, గమనించండి, అది అకక్డయునన్దని మనకు
తెలుసు, అయితే, అది రుజువు చేయబడువరకు, దాని యొకక్ వెలుగును
ని పించుకొనువరకు; ఆలాటపుడు, దానికి వయ్తిరేకంగా వాదించుటకు మనకు
హకుక్లేదు, ఎందుకనగా ఇతరమైన వెలుతురులను అది సివేసుత్ంది.
యేసు చెపిప్యునాన్డు, “పర్తి మనుషుయ్ని మాట అబదధ్మైయుండునుగాక, నాదే
సతయ్ము.” మనుషుయ్లందరి మాటలపైన ఆయన మాట ఆధికయ్త కలిగినది, అనిన్టి
మీద, ఏదైనపప్టికి. ఆయన వాకయ్మే వెలుగు.
23 ఆదియందు, అది దటట్మైన చీకటిగాను, కళావిహీనంగాను,
అంధకారంతోను నునన్దని మనకు తెలుసు, పర్పంచం చుటుట్ తిరుగుతునన్పుడు,
ఆయనకు వెలుగు కావలెనని దేవుడు ఎరిగియునన్పుడు…ఆయన యొకక్
వితత్నం ఎపుప్డో మిలో యుండెను, ఎందుకనగా ఆయనే అకక్డ
నాటియుండెను. ఆ వితత్నము మొలకెతుత్టకు, ఆ వితత్నం బర్తుకుటకు,
ఆయనకు వెలుగు కావలసియుండెను, ఎందుకంటే అకక్డ వితత్నం ముందుగానే
యుండెను.
24 ఆ విధముగనే అది పర్తీ యుగములోను యుండును, పర్తీ యుగములో, పర్తీ
కాలంలో ఏమి జరుగునో దేవుడు మనకు ముందుగా తెలియజెపెప్ను. ఆయనకు
అవసరమైన ఒకేఒకటి ఆ లేఖనములపైన ఆ కాలమునకు దానిని జీవింపజేయు
దేవుని వెలుగు యొకక్ పర్తయ్కష్త. వెలుగు వాకయ్మును చేరునంతకాలము
అదిచేయును. వాకయ్ము మొలకెతిత్నటల్యితే, ఆ దినమునకు అది వాగాద్నమైతే
అది దానిని బర్తికించును.
25 నీవు ఒకసారి గోధుమను నాటగలవు, లేక జొనన్ను మరొకసారి వితత్గలవు.
కొనిన్ మిగతా వాటికంటే ఆలసయ్ంగా వచుచ్ను, కారణం అది ఋతువును బటిట్
ఆధారపడియుండును.
26 దేవుని వాకయ్ము ఋతువులో వచుచ్ను, ధరమ్శాసత్ము మరియు కృప,
మొదలైనవి, యుగములలో గుండా మనం వెళుళ్నపుడు (అవి వచుచ్ను).
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పర్తి యొకక్సారి, పర్సరించబడు వెలుగు పర్తయ్కష్త వలన, వితత్నంలోయునన్,
జీవమునుబటిట్ అది వెలిగించబడుతుంది.
27 దేవుని వాకయ్ము వలన, రుయ్డు ఈ దినమున పర్కాశించును, ఎందుకనగా,
మనం ఆనందించుచునన్ సాకాష్య్తుత్ రుయ్డే, దేవుని వాకయ్ పర్తయ్కష్తల వలన
యైయునన్ది. మనము బయట చుచునన్, సాకాష్య్తుత్ ఈ రుయ్నికాంతియే
దేవుని వాకయ్ము వలన కలిగినది, “వెలుగు కలుగునుగాక” అని ఆయన
చెపిప్నపుడు.
28 “వెలుగు కలుగునుగాక” అని ఆయన చెపిప్నపుడు, అకక్డ వెలుగు లేకపోతే?
ఆలాగైతే అది దేవుడు పలికినది కాదు. “అది అకక్డయుండునుగాక” అని ఆయన
చెపిప్తే, అది అకక్డయుంటుంది. కాబటిట్, ఇపుప్డు మనము ఆనందించుచునన్

రుయ్డు, ఆదికాండంలో దేవుడు పలికిన దేవుని వాకయ్ము యొకక్ పర్తయ్కష్తయని
మనం కనుగొనుచునాన్ము.
29 దినము యొకక్ దేవుని వెలుగు, ఆయన కుమారుడైయునాన్డని మనం
గర్హించుచునాన్ము. ఒకటి s-u-n, ( రుయ్డు); ఇది S-o-n. S-o-n (కుమారుడు)
బైబిలుయైయునాన్డు. “ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవునియొదద్
యుండెను, వాకయ్ము దేవుడైయుండెను.” హెబీ 13:8, “ఆయన నినన్, నేడు
యుగయుగములు ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్డు.” అది ఎలల్వేళలా, దేవుని యొకక్
వాకయ్మైయునన్ది. అది నోవహులో కీసుత్; అది మోషేలో కీసుత్. అది దావీదులో
కీసుత్, తృణీకరించబడిన రాజు, అకక్డ 800 సంవతస్రాల తరువాత పటట్ణము
వైపు చి; దావీదు వలె కీసుత్ తృణీకరించబడిన రాజై, కీసుత్ అకక్డ రొచ్ని
పటట్ణమును చి ఏడెచ్ను. అదెలల్పుప్డు కీసుత్ యొకక్ ఆతమ్. యేసుకీసుత్ దావ్రా,
దేవుని ఆతమ్, సం రణ్ముగా, దేవుని వాకయ్ము వలన పర్తయ్కష్పరచబడెను.
30 వెలుగు ఆవల ఎటువంటి జీవముండదు. వెలుగు ఉతప్తిత్ చేసుత్ంది; వెలుగు
జీవమును ఉతప్తిత్ చేయును. వెలుగునకు ఆవల ఎటువంటి జీవము—జీవము
లేదు, పర్కృతి సంబంధమైనది, ఆతమ్ సంబంధమైనది లేదు. ఉండవలసియునన్ది.
31 దేవుని యొకక్ వాకయ్ము దావ్రానే వెలుగు వచుచ్ను. దేవుని యొకక్ వాకయ్ము
పర్తయ్కష్మైనపుడు అది వెలుగౌతుంది. దేవుడు అనిన్ వితత్నాలు నాటినటుల్గానే అది
ఇకక్డ పడియునన్ వితత్నము.
32 ఎటువంటి వెలుతురు (వెలుగు) ఇకక్డ లేకముందు; ఏలాటి జీవము
ఇకక్డ లేకముందు లేక ఏదీ లేకముందు మన యొకక్ శరీరములు ఇకక్డ

మిపైననునన్వి; Calcium (కాష్రము), Potash ( డిద ఉపుప్-కాష్రము),
Petroleum (ఇంధనం), Cosmic Light (బాహయ్ వెలుతురు) అదేమైనను, మిని
దేవుడు సృషిట్ చేసినపుడు, అవి ఇకక్డయునన్వి. అది వెలుగులోనికి తెచుచ్టకు
ఆయన పలుకబడిన వాకయ్మే, అది తీసుకొనెను, వృకష్శాసత్మునకు లేక చెటల్
పాణమునకు, లేదా ఉనన్ జీవము ఏదైనపప్టికి, వాటికి చేసినటుల్గా.
33 ఆయన యొకక్ వెలుగు లేకుండా ఏదీ జీవించదు, పర్కృతి సంబంధమైనది
లేక ఆతమ్ సంబంధమైనది ఏదైనా జీవించదు, ఆయన వాకయ్మే వెలుగు మరియు
జీవమైయునన్ది.
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34 అయితే, ఆయన, ఆయన వెలుగును పంపి, అది పర్జలకు తెలియజేసినపుడు,
అపుప్డు అది తృణీకరించబడెను, ఆలాగైతే అదేంటి? అదే ఈ ఉదయవేళ
మనం మాటాల్డగోరుచునన్ది: ఈ వెలుగును తృణీకరించుట, వాటి దావ్రా
అది పంపించబడగా, అపుప్డేలాగు తిరసక్రించబడెనో ఆలాగే. “ఇదిగో
నా సేవకుడు, ఆయన యందు నేను ఆనందించుచునాన్ను.” ఆయన
అనయ్జనులకు వెలుగైయునాన్డు. ఆయన లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు.
ఆయన లోకము యొకక్ వెలుగైయుండెను, అయితే ఆయన తిరసక్రించబడెను.
అదే విషాదకరమైన విషయం.
35 దేవుడు, ఆయన వెలుగును పర్తయ్కష్పరచుననునది పర్తియొకక్సారి
దానిసిథ్తిని అది నిరాధ్రించెను, లోకము ఆ వెలుగును తిరసక్రించెను. ఎందుకని?
అది సాకాష్య్తుత్ బైబిల్ లో వాయబడియునన్ది. పర్తికాలంలో, పర్తికాలం కొరకు
దేవుడు ఆయన వాకయ్మును ఎంతో రాయించియునాన్డు. ఆ వాకయ్మును
పర్తయ్కష్పరచుటకు, ఆయన ఎపుప్డు డా ఒకరిని పంపును.
36 యేసు, ఆయన మెసీస్యాగా వచుచ్నని 4000 సంవతస్రాల వరకు
పర్వచించబడెను. ఆయన వచిచ్నపుడు, మెసీస్యా యొకక్ పర్తి వాగాద్నమును
ఆయన రుజువుచేసెను. అయితే, లోకములోని పర్జలు, సంఘములు,
మొదలైనవారందరు, ఆయనను రిచ్ ఏమీ ఎరుగరు, కారణం, ఇది
ఎరుగకుండా కొనిన్ విషయాలు వారిని నిలుపుచేసినవి. ఇపుప్డు ఒక—ఒక
మనిషి…
37 మనం పర్కృతి సంబంధమైన భాగమును తీసుకుందాము. ఇకక్డ జనిమ్ంచిన
ఒక మనుషుయ్డు దేవుడు తన కొరకై ఏది సృజించెనో, ఆ రుయ్ని యొకక్
వెలుగులో నడుచుటకు, మొదటి విషయమేదో తెలుసా? కళుళ్ సుకొని,
గడపలోకి పరుగెతుత్తాడు, తలుపు సుకుంటాడు, తెరలాగుతాడు, రుయ్డు
పర్కాశించుచునాన్డని గురిత్ంచుటకు తిరసక్రిసాత్డు. మంచి తరుణాలను
తిరసక్రిసాత్డు. వెచచ్నైన కిరణాలను, వాటి యొకక్ జీవమిచుచ్ వనరులను
ఉపేకిష్సాత్డు అతడు. అతడు ఎకక్డకు వెళళ్వలెనో, అతడు ఎకక్డ నుండి వచెచ్నో
అవి డగలుగుటకు విరజిమిమ్న వెలుగును అతడు తృణీకరిసాత్డు. అది
అతడు ఉపేకిష్సాత్డు. తెరలు అడడ్ంగా లాగి లేక వసారాలోకి పరుగెతిత్కొనిపోయి,
పర్తియొకక్ చోట వెలుతురు నిలుపుచేసి, రుయ్డు పర్కాశించుటకు తిరసక్రిసేత్?
ఆ వయ్కిత్లో మానసికమైనది యొకటి లోటుయునన్ది. ఎవరికైనా అది తెలుసు.
ఆ వయ్కిత్లో ఒక తపుప్నన్దని, ఒక పర్కృతి సంబంధమైన మనసుస్ చెపప్గలదు, ఒకటి
అతనికి జరిగినది. అతని తరక్వితరక్ములు అతడు పోగొటుట్కునాన్డు.
38 మనం జీవిసుత్నన్ ఘడియలో ఆ విధముగానేయునన్ది, ఒక మనిషి ఒక
విధమైన కష్మాపణతో తనున్ తాను కపుప్కొంటునాన్డు, నిజంగా సువారత్
వెలుగును, ఈ దినమున అది పర్కాశించుటను గురిత్ంచుటకు కపుప్కుంటునాన్డు.
ఒక వయ్కిత్ దానిని ఆ విధముగా బాహాటంగా తిరసక్రించి, ఒక దానిలోనికి
వెళిళ్పోయి, అడడ్ంగా గుడడ్ను లాకుక్ంటే, “అది నేను నమమ్ను” అని చెపేత్, ఆ వయ్కిత్లో
ఒక పొరపాటు యుంటునన్ది. దానిని చేరుకొనుటకు మరో మారగ్ములేదు. ఒక
పొరపాటునన్ది. అతనికొకటి జరిగినది. ఆ దినమున అదెకుక్వగా యుండుట
మనం చుచునాన్ము.
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39 ఇపుడు, యేసు ఆతమ్ పేరేపితమైన పర్వకత్లందరి’ సాకష్ ములై యుండెను.
ఆయన కాలంలో, ఆయన కాలానికై పర్వచించబడిన అనిన్ పర్వచనాలు వెలుగులోకి
వచిచ్నవి. ఆయనను రిచ్ పర్వచింపబడిన, బైబిల్ లోనునన్ వాకయ్ము యొకక్ పర్తి
కొవొవ్తిత్ని ఆయన వెలిగించాడు. “కనయ్క గరభ్వతియై.” ఆమెకు ఆలాగే జరిగినది.
అవునా. “ఆలోచనకరత్, సమాధానకరత్యగు అధిపతి, బలవంతుడైన దేవుడు,
నితుయ్డగు తండి అని ఆయనకు పేరుపెటట్బడెను.” ఆయన అదేయైయుండెను.
“గుడిడ్వారి కనున్లు చును.” వారు చారు. ఆయనను రిచ్ పర్వచించబడిన
పర్తీది, ఆయన మి మీదికి వచిచ్నపుడు జరిగినది.
40 ఎందుకని జనులు అది డలేకపోయారు? ఇపుడు మనకది వింతగా
అగుపిసుత్ంది, ఎందుకనగా మనము తిరిగి వెనుక దరశ్నపు అదద్ంలో

చుచునాన్ము. అయితే మీకెవరికైనా తెలుసా? ఆ విధముగా వెనుకకు త్
నీవునన్టల్యితే, నీవు పగిలిపోతావు. మనముందునన్ది మనం దాద్ం.
41 అదే వారు చేయుచుండినది. అది, వారు చేయుటకు కారణమేదనగా,
ఎందుకనగా వారు మరియొక వెలుగు యొకక్ తళుకులో (లేక) ఆడంబరమైన
పర్కాశతలో వారు జీవించిరి. మరియొక దినపు ఆడంబర పర్కాశతలో వారు
జీవించిరి.
42 సేన్హితులారా, అది ఈనాటి పర్పంచములోనునన్ సంగతియని నేను
నముమ్చునాన్ను, ఎందుకనగా మరొక దినపు వెలుగు పర్కాశత ఆడంబరపు
తళుకులో మనము జీవించుటకు పర్యతన్ం చేయుచునాన్ము. ఆడంబరపు
పర్కాశత అబదధ్పు వెలుగు, మోసపు వెలుగు.
43 రహదారిపైన ఎండమావివలే అదియుండును. మనం దారినవె త్
ఎండమావిని సాత్ము. అది రుయ్ని యొకక్ తపుప్డు భావన లేదా భావితం.
నీవు అకక్డకు వెళిళ్న తరువాత, అది వసుత్వును ఉతప్తిత్చేయదు గాని ఒక
తపుప్డుదియౌతుంది. ఎందుకనగా నీవు రుయ్ని యొకక్ ఆడంబర కాంతిలో
నీవు నడవవు, ఎందుకంటే అదియొక ఎండమావి, ఎలల్పుప్డు అకక్డ ఏమీ
యుండదని అది పిసుత్ంది.
44 యేసుకీసుత్ నినన్, నేడు, యుగయుగములు ఒకక్టే రీతిగా లేడని పర్జలు
చెపుప్టకు పర్యతిన్సేత్, వారు నినున్ ఎండమావిలోకి నడిపించుచునాన్రు.
అంతే. అటువంటి ఒక సంఘములోనికి నీవు చేరినా, ఒక నులివెచచ్ని ఢ
సిదాధ్ంతంలోకి కలసిపోయినా, అటువంటి ఒక దానిలోకి అకక్డ ఏమీ యుండదు,
లోకంలో ఉనన్దాని కంటే ఏమీయుండదు.
45 నేను నీకు చెపాత్ను. ఉతాస్హ రవ్కమైన పరిశుదాధ్తమ్ కిరణాలు నీపైకి తెచిచ్,
కీసుత్ యేసులో నినున్ తన సృషిట్గాచేయు యేసుకీసుత్ సువారత్ వెలుగును
తిరసక్రించవదుద్. మరొయొక యుగము యొకక్ ఒక ఆడంబర పర్కాశములో
నడచుటకు పర్యతన్ం చేయవదుద్. మరియొక కాలములో ఆ ఆడంబర వెలుగు
మంచిది కావచుచ్నేమో, అది ఒకవేళ వారికి మంచిది కావచుచ్ను.
46 మన పర్భువైన యేసు దినమున అది ఆలాగు రుజువు చేసినది. ఆ దినమునకు
ఆయన లేఖన సంబంధమైన వెలుగైయుండెను. ఆయన వెలుగైయుండెను.
ఆయన మిపైకి వచిచ్ వాగాద్న వాకయ్మును పర్తయ్కష్పరచు వరకు ఆయన వెలుగు
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కాదు. ఆయన అకక్డ ఈ విధముగా చెపాప్డు, మీకు తెలుసా? “యోహాను
మండుచు వెలుగుచునన్టుల్ండిన వెలుగైయుండెను, కొంతకాలము అతని
వెలుగులో నడచుటకు మీరు ఆనందించిరి.”
47 నిజం, యోహాను, అతని జనమ్కు ముందుగా 712 సంవతస్రములకు

రవ్మే యెషయా చేత పర్వచింపబడెను “అరణయ్ములో కేకవేయు ఒకని శబద్ము
అని.” మరియు, పర్వకత్లలో ఆఖరివాడైన మలాకీ, అతని రాకకు ముందు 400
సంవతస్రాలకు రవ్ము, 3 వ అధాయ్యం…మలాకీలో చెపిప్యునాన్డు, “ఇదిగో
మారగ్మును సిదధ్పరచుటకు నా తను నాకు ముందుగా పంపెదను అని.”
48 ఇకక్డ యోహాను మి మీద వాయబడిన వాకయ్ము బర్తుకునటుల్గా
చేయుచునాన్డు. అరణయ్ములో కేకవేయు ఒకని శబద్ము అతడు. ఇంకా
మెసీస్యాకు ముందు మారగ్మును సిదధ్పరచువాడైయునాన్డు. యేసు చెపాప్డు,
“అతని వెలుగులో నడచుటకు మీరు ఆనందించితిరి, ఎందుకనగా అతడు
వెలుగు, మండుచు పర్కాశించుచునన్ వెలుగు.”
49 యోహాను, అతడనాన్డు, “నేను తగగ్వలసియునన్ది, నా వెలుగు
ఆగిపోవలసియునన్ది, కారణం (ఎందుకని?) ననున్ రిచ్ పర్వచనం
చెపప్బడినటుల్గా నా సమయమునకు నేను పరిచరయ్ చేసితిని. ఆయన మాట
వినుడి! ఆయనే. ఆయనను వెంబడించుడి.” ఆ దినమున అది బర్తికెను, దీనిని
అది రుజువుచేసెను.
50 ఇపుడు, దులు, వారు నిజమైన వెలుగును ఆరాధించుచునాన్రని
వారనుకుంటునాన్రు. వారు తోసిపుచిచ్న (లేక నెటిట్వేసిన) ఇదే దేవుని వారు
ఆరాధించుచునాన్రని వారు తలంచుచునాన్రు. వారు ఆరాధన చేయుచునాన్రని
అనుకొనుచునన్ ఆయననే, వారే సిలువవేసియునాన్రు. వారు ఆరాధన
చేయుచునాన్రనుకొను ఆ దేవునినే, పర్జల యొదద్ ఆయనను హేళన
చేయుచునాన్రు, అదే దేవుని అపహాసయ్ము చేయుచునాన్రు.
51 వెలుగును తెచుచ్టకై, నేనిది గౌరవ భయములతో చెపప్నా, ఎందుకనగా
కొదిద్సేపటి కితమే మన సహోదరుడు చెపిప్నటుల్గా, మనమనుకొనని దానికంటే
ముందుగా మనము జీవిసుత్నాన్ము. ఈ దినాలలో ఒకానొక రోజు ఒకటి
జరుగుతుంది, అది ఆలసయ్మైపోయినది. పర్జలు, వారేమి చేయుచునాన్రో,
అది ఎరుగకనే, మృగము యొకక్ ముదర్ను వారు సీవ్కరిసాత్రు. “గుడిడ్వారు
గుడిడ్ వారిని నడిపించెదరు, వారందరు గుంటలో పడతారు,” యేసు చెపాప్డు.
మనం అనుకొనని దానికంటే ముందే మనం జీవించుచునాన్ము. వారేమి
చేయుచునాన్రో ఎరుగకనే, అనేకమంది నమమ్కసుత్లు, దానిన్ వెంబడించెదరు.
52 అయితే, సువారత్ వెలుగు, పర్కాశించుచునన్ ఘడియలో అది యేసుకీసుత్
పునరుతాథ్న శకిత్తోను, యేసుకీసుత్ నినన్, నేడు, యుగయుగాలు ఒకక్టే
రీతిగా ఉనాన్డు అని ఆయనకు ఆయన పర్తయ్కష్త చేసుకొనుచునన్ ఘడియ
ఆసనన్మైనది. ఈ దినమునకు దానిని ఆయన పంచి ఇచాచ్డు. ఈ దినమునకు
ఆయన వాగాద్నము చేసినది, ఈ దినముననే జరుగవలసియునన్వి. సంఘము
దానిని అంగీకరించకపోతే, అబాహామునకు దేవుడు ఈ రాళళ్ వలన పిలల్లు
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పుటిట్ంచగలడు. ఆయన వరత్మానాలను ఆయన తీసుకెళుళ్ను, ఎందుకంటే
అనిన్వేళల ఆయన ఆలాగే చేశాడు. అనిన్వేళల, ఆయన ఆలాగుననే చేయును.
53 వెలుగులో నడచుచునాన్మని అనుకునేవారు, పితరుల ఆచారములలో,
మొదటి విషయమేంటో తెలుసా! ఒక వెలుగు ఆడంబర తళుకులో వారు
నడచుచునాన్రు, అదే వెలుగులో కాదు. వారు ఆరాధన చేయుచునాన్రని
చెపుప్కునే ఆ వెలుగునే వారు తృణీకరించుచునాన్రు.
54 ఆయన కారయ్ములే ఆయన ఎవరైయునన్ది అని పరి రణ్ముగా రుజువు
చేసినవి. యేసు, ఆయనకు ఆయనే చెపాప్డు, “లేఖనములు పరిశోధించుడి,
ఏలయనగా వాటియందు నితయ్జీవము గలదని మీరు తలంచుచునాన్రు,
మరియు అవే ననున్ రిచ్ సాకష్ మిచుచ్చునన్వి. నాలో పాపమునన్దని ఎవరు
రుజువు చేయగలరు?” ఆయనే చెపాప్డు, “నేను ఏదైనా చెపిప్, లేక నేను
చెపిప్నది ఏదైనా పరలోకపు తండి నా దావ్రా రుజువు చేయలేదని ఎవరు
రుజువు చేయగలరు?” ఆయన ఆ ఘడియ యొకక్ వెలుగు అని మీకు
రుజువుచేసెను, ఎందుకనగా ఈ మెసీస్యా ఈ విధముగా యుండునని, అదంతా
పర్వచించబడెను, మరి అకక్డ జీవముగా వికసించెను, అయితే నిజమైన వాకయ్ము
యొకక్ వెలుగు నుండి వారి పారంపరాయ్చారాలు వారిని వేరుచేసెను.
55 పరిసయుయ్లు, స ద్కయుయ్లు, హేరోదీయులు, ఏదైనపప్టికీ అనిన్కాలాలలో
యునన్టుల్గానే నిజమైన వెలుగు డకుండునటుల్ వారు లోకమునకెంతో
అతుకుక్పోయారు. అది వారు కనున్లు బయటపెటిట్నది. “తరువాత రోజు, అది
ఈలాగుండును; రేపు అది ఈలాగుండును. ఇందులో మేము చేరుతాము. ఇది
అదే. అందులో మేము చేరుతాము” అని తళుకు బెలుకులలో వారు నడుసాత్రు.
అదియొక తపుప్డు ఎండమావియని మనం సుత్నాన్ము.
56 మానవ హృదయానికి యేసుకీసుత్ అపుప్డు (ఎలల్పుప్డు) ఏలాగుండెనో,
ఈరోజు అంతే వాసత్వముగాయుండును. “ఇదిగో, కొంచెం కాలం తరువాత,
లోకము ఇక ననెనన్డు డదు. Kosmos, ‘లోకము యొకక్ కర్మము’ ఇక
ననెనన్డు డదు. అయినను మీరు ననున్ తురు; ఏలయనగా నేను మీతోను,
మీలోను యుగపరయ్ంతము యుందును. నేను చేయు కారయ్ములు మీరు
చేతురు, వీటికంటే గొపప్వియు చేతురు, ’ఎందుకనగా నేను నా తండియొదద్కు
వెళుళ్చునాన్ను.”
57 ఈనాటి ఘనమైన వాగాద్నము. లోకం ఎంత గుడిడ్గాయుంటుందో, అంత
గుడిడ్గాయుంటుంది, అయితే, “మీరు ననున్ తురు,” అను ఘనమైన
వాగాద్నము అకక్డ యునన్ది. అదే ఈ రోజు మనం పొందుకొనుటకు
పర్యతిన్ంచునది. సం రణ్ సువారత్ అనగా అరథ్ం, యేసుకీసుత్ యొకక్ పునరుతాథ్న
శకిత్ని మరియు ఆయన వాగాద్నాల యొకక్ సం రణ్తను వయ్కత్పరచుట; తదావ్రా,
పరిశుదాధ్తమ్ ఈ సంగతులను రుజువుపరచి, దేవుడు వాగాద్నము చేసినది సరిగా
చేయును, అది ఆయన చేయును. అవునండి.
58 దేవుని యొకక్ వాకయ్ము వలన మరియు ఆయన చేయు కారయ్ముల దావ్రాను
సమగర్ముగా రుజువు చేయును, అయితే వారిలో ఎవవ్ అది నముమ్టకు
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ఇషట్పడలేదు. ఆయన వెలుగును రుజువు చేయుట వాకయ్మైయుండెను! వాకయ్ము
దానిని చెపుప్చునన్ది, “లేఖనములు పరిశోధించుడి.”
59 అయితే, వారు నివసించుచునన్ వారి ఆచారములు, మరియొక కాలపు
తళుకు బెలుకులు! వారనాన్రు, “మేము మోషేను నముమ్చునాన్ము; మేము
నమిమ్నది మోషేను. నీవు ఎకక్డ నుండి వచిచ్తివో మాకు తెలియదు. నీ విదయ్ను
నీవెకక్డ పొందావు? నీవుఇదనిఏది రుజువుచేయగలదు?”
60 వారు బైబిల్ మాతర్మే చదివినటల్యితే, ఆయన ఎవరైయునన్ది ఆయన
కారయ్ములే రుజువు చేయును. వారు దానిని చదువుచునాన్రు, అయితే దానిని
వారు డలేకునాన్రు. “నా కారయ్ములు ననున్ గురిత్ంపజేయుచునన్వి.”
61 ఒక మనుషుయ్డు, అతని యోగయ్తలను బటిట్ తెలియబడును, దేవుని వాకయ్ము
చేత అతడు పంపబడితే, దేవుని వాకయ్ముతో పంపబడినటల్యితే, దేవుని వాకయ్
యోగయ్తలను బటిట్ తెలియబడును. పర్తీ కాలములో ఆలాగే! అది ఎలల్పుప్డు
ఆలాగేయుండును.
62 నినన్టి దినపు వెలుగు వలన మనం జీవించలేము. గతదినపు వెలుగు
చరితర్యౌతుంది. దానిన్ రిచ్ మనకేమీ తెలియదు. నినన్ పర్కాశించిన రుయ్ని
పర్కాశము వలన ఈ దినమున నీకు వేడి తగలదు. అదే ఈరోజు సంఘాల
పరిసిథ్తి. అదే పర్జల సంగతి, నినన్ ఏమి జరిగినదో దాని దావ్రా పర్జలు జీవించ
పర్యతిన్సాత్రు. నీకు త సిన అగిన్వలన వేడికలుగదు. నిజంగా కలుగదు,
అందులో వేడియుండదు. నినన్టి రుయ్నిలో వేడి ఏమీయుండదు.
63 పర్కృతి సంబంధంగా కోత వృదిధ్ చెందుటకై, గింజ ముదురుటకై (పరిపకవ్త
చెందుటకై) రయ్రశిమ్ మిపైకి పంపబడుతుంది. పర్తిదినము కొతత్ రుయ్డిని
తీసుకొనివసుత్ంది. ఈ దినము పర్కాశిసుత్నన్ రుయ్డు, కెనడాలో గోధుమను
పైకి తెసుత్నాన్డు. అదే రుయ్డు, అంతకంటే రుయ్డు కాకపోతే (అంతటి
కానటల్యితే), ఈ లై, ఆగషుట్ లలో గింజను అది పరిపకవ్త చెందనివవ్దు.
అదెంతో బలమైనదిగా, శకిత్వంతమైనదిగా యుండవలసియునన్ది, వితత్నము
తీసుకొనివచుచ్టకై పర్తిదినము అది ఎదుగుతుంది, ముదురుతుంది.
64 గింజ, అది పరిపకవ్త చెందుట మొదలు పెటట్గానే, వితత్నము పుటుట్కొసుత్ంది,
అది వితత్నముతో ఆలాగే నిలబడినటల్యితే, అది వితత్నానేన్ కడుతుంది. పర్తిరోజు,
దాని చుటుట్నునన్ పొటుట్ కొంత కాష్రము, అందులోకి మరేది పోయినపప్టికి,

రుయ్డు అధికమైన కొలది, గింజ కటుట్కుంటుంది.
65 అయితే ఆగషుట్లో పర్కాశించే రుయ్ని తీసుకో, ఈ దినముననునన్
గోధుమపై దానిని పెటుట్, దానినది చంపుతుంది. ఖచిచ్తం, నీవు దానిని చేయలేవు.
అది తపప్క తన ఋతువులో రావలసియునన్ది. ఆ విధముగానే దేవుని గోధుమ
మరియు వితత్నము పరిపకవ్త ఋతువులోనే జరుగుతుంది, దాని యొకక్
ఋతువులోనే. అయితే, ఈరోజు యుండిన రుయ్ని వలన లేక ఈరోజు
కాచే రయ్కాంతి వలన గోధుమ చచిచ్పోతుంది, వితత్నం చనిపోతుంది. దాని
యొకక్ ముందునన్ కోతపంట ముదురుతుంది. గింజ వెలుతురు వలన పరిపకవ్త
చెందవలసియునన్ది.
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66 అయితే ఈ రోజు విషయమేదనగా, సంఘపు గింజ పరిపకవ్త చెందుటకు
ఇషట్పడదు. అది వెనుక Moody కాలంలో Sankey, ఫినెన్, నాక్స్, కాలివ్న్
కాలంలో నిలబడుటకు ఇషట్పడుతుంది. వారు మంచిదే, వారు కాలం యొకక్
వెలుగైయుండిరి.
67 ఇదైతే మరొక ఘడియ. ఇది మరియొక దినము. ఇది సువారత్ యొకక్
పురోగాభివృదిధ్; అది దాని యొకక్ పరిపకవ్తకు వచుచ్చునన్ది. కాబటిట్ మనము

థర్ ఏమని చెపాప్డో అందులో యుండలేము, వెసీల్ చెపిప్నదానిలో లేక
మిగతావారు చెపిప్న దానిలో యుండలేము. ఈ దినమునకు ముందుగా
చెపప్బడిన వెలుగులో మనముంటునాన్ము. మనము ఏడవ సంఘ కాలములో
యుంటునాన్ము, డవ, నాలుగవ సంఘ కాలములలో కాదు. గింజ అది
తీసుకొనుటకు సిథ్తి కలిగియుండాలి. అది ఆలాగుకాకపోతే, అది పడిపోతుంది,
దాని అరథ్ం ఏమీ లేదు అని. గింజ వెలుతురుతో వెళిళ్నటల్యితే, వెలుగులోనే
పరిపకవ్త చెందుతుంది.
68 కాబటిట్, సంఘము పర్తికాలము యొకక్ రొటెట్ను తీసుకొని రావలసియునన్ది,
యేసు ఆజఞ్ ఇచిచ్నటుల్గా, “దేవుని నోట నుండి వచుచ్ పర్తి మాట వలనను
మనుషుయ్డు జీవించును.”
69 మనకు అవసరమైన రొటెట్ బైబిల్ గర్ంథమునందునన్ది. అది దేవుని పర్ణాళిక
యొకక్ సం రణ్మైన పర్తయ్కష్త. అది యేసుకీసుత్ యొకక్ సం రణ్మైన పర్తయ్కష్త.
మనము దానికి ఏదియు కలప డదు, దానినుండి ఏదియు తీసివేయ డదు;
ఎవరు ఆలాచేసినను, అతని పేరు జీవగర్ంథములో నుండి తీసివేయబడును. దీనికి
మనమెవరము ఢ విశావ్సం కలుపనవసరం లేదు. అది ఏలాగుండవలెనో
ఆలాగే అది వాయబడినది. దానికి మనమేది కలుపము, అందులో నుండి
ఏదీ తీసివేయము, అది ఉనన్ రీతిగానే బోధిసాత్ము, మరియు దేవుడు దానిని
రుజువు చేయును. ఆయన వాగాద్నం చేసిన పర్తి వాగాద్నము, అది ఉనన్టుల్గానే
ఆయన రుజువు చేయును. మనము అందులో నుండి తీసివేయ డదు, దానికి
కలుప డదు. అది ఉనన్టుల్గానే వదలివేయుము.
70 అయితే, మీరు చితిరా, ఈరోజు, అకక్డ ఆ దినమున పర్జలుయుండుట
మనము చుచునాన్ము, తిరిగి ఆడంబరమైన తళుకు బెలుకులతో ఉండుటకై
పర్యతిన్ంచుట. ఏ విధముగా గోధుమ లేక గోధుమ పంట పరిపకవ్త చెందునో
ఆ విధముగా సంఘము పరిపకవ్త చెందవలసియునన్ది, “మనుషుయ్డు రొటెట్
వలన మాతర్ము కాదు జీవించునది, అయితే దేవుని వాకయ్ము వలన, జీవపు రొటెట్
వలన జీవించును.” వాకయ్ములోని కొంత భాగము చేతకాదు; పర్తి కాలములోను,
దేవుని యొకక్ పర్తిమాట వలన బర్తుకును! కేవలం ఆలాగే యుండిపోయి
ఎలల్పుప్డు చికుక్డు గింజలు, ఉరల్గడడ్లు మాతర్మే తిను యుండవదుద్. దానితో
మరికొనిన్ తినవలసియునన్ది, ఆయన పర్జల ముందు పెటట్బడిన, దేవుని ఘనమైన
భోజనపు విందు నిండు పదధ్తిలోకి మనము వెళుళ్చునన్పుడు, అది పరిశుదాధ్తమ్
యొకక్ శకిత్, దానిన్ రిచ్ ఆనందించుట, అనుగర్హించబడిన బలము, శకిత్యందు
ఆనందించుట. “నేను చేయు కారయ్ములు మీరు చేయుదురు. ఎందుకనగా నేను
జీవించుచునాన్ను గనుక మీరు జీవించుదురు.” ఆయన సంఘమునకు, యేసు
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చేసిన వాగాద్నములు, పర్జలు ఇంకా గతించిపోయిన మరియొక కాలంలోకి
పర్జలు తిరిగిపోవుట మనము చుచునాన్ము.
71 థర్ కాలం, అది ఘనమైన కాలము. అతడు కథోలిక్ సంఘము యొకక్
తపిప్దానిన్ చెను, అతడు సంసరగ్మును చెను. అది, ఆ యౌవవ్న జారి,
అది తపుప్ అని అతడు చెను, “అది అకష్రారథ్మైన కీసుత్ యొకక్ శరీరము కాదు,”
అది వారు దీవించిన రొటెట్ ముకక్. “దాకాష్రసము శబాద్రథ్ పర్కారము రకత్ము కాదు”
అని అతడు శాడు, అయితే అది రకత్మునకు పోలిక. కాబటిట్ విషయానిన్
ఎదిరించాడు, ఎందుకనగా ఆ ఘడియ యొకక్ సమయము వచెచ్ను. ఎంతమంది

జారులు వారికునాన్ అనవసరం, ఎంతమంది వారికునాన్ అనవసరం,
వెలుగును పర్కాశింపజేయుటకు దేవునికొక మనుషుయ్డునాన్డు. ఆమేన్.
“నీతిమంతుడు విశావ్స లముగా జీవించును,” దానినతడు అంగీకరించెను,
అతడు థరన్ కాలపు వెలుగు పర్కాశింప జేయును. అది అయిన తరువాత,
అది దాని కాలమును విడచెను.
72 సంఘము, దాని పాపమును వదులుకొని, పవితర్పరచబడవలసిన మరొక
సమయం వచెచ్ను. వెనువెంట జాన్ వెసీల్ వచెచ్ను, అతడు ఆంగిల్కన్ సంఘానికి
సంబంధించిన వాడు, ఇంగాల్ండు దేశములో నుండి వచిచ్న చినన్ ఆంగిల్కన్
మనిషి, అయితే అతడు సువారత్లో వెలుగు చెను. అది రానైయునన్టువంటి
ఫిలదెలిఫ్యా సంఘ కాలము యొకక్ ఘడియ. అతడలా చేసినపుడు, కృపలోని
రెండవ కారయ్మును అతడు బోధించెను, యేసుకీసుత్ రకత్ము వలన శుదీధ్కరణను

రిచ్. దాని యొకక్ వెలుగులో ఏదీ నిలబడలేకపోయెను. అతడు, థర్
వలే, ఢభకిత్గలవానిగా పరిగణించబడెను, అయితే మిగతావారందరిని
పర్తిఘటించెను, వెలుగు పర్కాశించెను, ఎందుకనగా అది ఘడియ యొకక్
వెలుగు. దేవుడు, జాన్ వెసీల్ అను మనుషుయ్ని కనుగొనెను, వెలుగు వైపునకు
తిపప్గలిగిన ఒక మనిషిని దేవుడు కనుగొనెను.

ఆయన ఆ కాలమునకు వెలుగును తిపప్గలిగిన థర్ ను కనుగొనెను.
73 ఆ తరువాత తదుపరి పెంతెకొసుత్ సహోదరులు వచిచ్రి. వరముల
పునరుదధ్రణ, వరములు తిరిగి పొందుకొనుట (వారి కాలంలో వారు వచిచ్రి),
భాషలు మాటాల్డుట, సవ్సథ్త వరములు మరియు విషయాలతో సంఘమునకు
వారు వచిచ్రి. వారేమి చేయుదురని లేఖనము చెపెప్నో, ఖచిచ్తంగా అదే చేసిరి,
వారది చేసినపుడు, వారది రుజువు చేసిరి. అది ఖచిచ్తంగా నిజం.
74 అయితే దాని నుండి మనం ముందుకు కదిలాము, మీకు తెలుసా? మనం
పెండిల్కుమారెత్ సమయమందు, ఎనిన్క సమయమందు, మనముందుమని
వారు చెపిప్న (పెండిల్కుమారెత్) సమయమందు మనమునాన్ము. “పసరు
పురుగు తినివేసినదంతా,” యోవేలు 2:28 లో చెపప్బడినది, “పసరుపురుగు
విడచినదంతా, చీడపురుగులు తినివేసెను; చీడపురుగు విడిచినదంతా,
మిడుతలు తినివేసెను.”
75 బైబిల్ గర్ంథములోని, 7 ముదర్లు మీరు చదివినటల్యితే, ఆ
సంసాథ్పకములోని యొకొక్కక్టి; ఆ దిదుద్బాటు కరత్ ఒకొక్కక్రు వెళిళ్పోయి
వాకయ్మును పర్కటించిరి, అయితే ఒకదానిని విడిచిపెటిట్రి. తరువాత
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దిదుద్బాటుకరత్లు గతించిన తరువాత వారేమి చేశారు? వెలుగు ఆరిపోవటం
ఆరంభించినది. మరొక వెలుగులో వారు నడచుటకు బదులు, దానిని వారు
నిరామ్ణాతమ్కం చేసిరి. అది వారు నిరామ్ణాతమ్కం చేసిన తరువాత, “మేము ఈ
వెలుగును నముమ్చునాన్ము. ఇదే వెలుగు! ఇది అదే.” వారేమి చేశారు? వెసీల్
నేరుగా వచిచ్, వారిని అకక్డ నుండి కదలించివేశాడు.
76 వెసీల్ ఏమి చేశాడు? అతని తరువాత అతని సహోదరుడు జాన్ ఛారెల్స్
వెనువెంట Asbury, వారందరు, వారి దినాలు గతించిన తరువాత, వారు
పిలచుకునన్ మెథడిస్ట్ సంఘముగా, వారది నిరామ్ణాతమ్కం చేశారు. వారేమి
చేశారు? ముందునన్ వెలుగు వారు తృణీకరించారు. “ఇదే వెలుగు, ఇది అదే”
అని వారు చెపేప్శారు.
77 అటుతరువాత పెంతెకొసుత్ వారు వచాచ్రు, దేవుడు ఇంకా పరిశుదాధ్తమ్
బాపిత్సమ్మును పంపునని పించారు. వారు తిరసక్రించిన ఆయన సవ్సథ్త
శకిత్ని ఆయన ఇంకా పంపును. వారేమి చేశారు? వాటికి రంగా వారు
నడచివెళిళ్పోయారు, ఎందుకనగా అది మరొక వెలుగు.
78 ఇపుప్డది ఏంటి? పెంతెకొసుత్వారు నిరామ్ణాతమ్కం చేసిన దానికి మనం 60
సంవతస్రాలు దాటాము. “మేముఇది, మేముఅది,” మరి దేవుడు అందులో నుండి
వెళిళ్పోయాడు; రాన ఆ గుంపులో నుండి ఎనిన్కచేయబడిన పెండిల్కుమారెత్ను
తెచుచ్కునాన్డు. అకక్డ ఇంకొక సంఘశాఖ ఉండదు. ఫిలదెలిఫ్యా సంఘకాలము
వెసీల్. లవొదికయ సంఘకాలము పెంతెకొసుత్ నిరామ్ణాతమ్కము, అవనీన్ నేరుగా
మృగము యొకక్ ముదర్లోకి వెడలిపోతవి. ఈ సహోదరుడు కొనిన్ కష్ణాల
కితము చెపుత్నన్టుల్గా అది బైబిల్. అది నిజం. అవునది వాసత్వం. వారంద
సంసాథ్పకములు, ఏలయనగా వారు ముందునన్ వెలుగులో నడచుటకు
నిరాకరించిరి. వారికి వారు నిరామ్ణం చేసుకొని, “మేమిది నముమ్చునాన్ము” అని
చెపుప్ట. దేవుడు ఒకటి చేసినపుడు, లేఖనముతో అది పరీకిష్ంచుకో.
79 పరిసయుయ్లు అనాన్రు, “మేమది కలిగియునాన్ము అని.” స ద్కయుయ్లు
అనాన్రు, “మేమది కలిగియునాన్ము అని.” అయితే దేవుడు అది కలిగియునాన్డు!
దేవుడు తాళమును తిపిప్, వెలుగును పించాడు. అనిన్ సమయాలలో ఏలాగో
అలాగే అది తృణీకరించబడినది.
80 కథోలిక్ సంఘము థర్ ను తృణీకరించినది. వెసీల్ థర్ ను
తృణీకరించాడు. ఇంకా పెంతెకొసుత్ వారు వెసీల్ ని తృణీకరించారు.
81 ఈ దినాన, పరిశుదాధ్తమ్ పెంతెకొసుత్ వారిని తృణీకరించుచునన్ది.
మిగతావారివలే మీరు, నులివెచచ్గా, చలల్గా అయిపోతునాన్రు. పర్తియొకక్రు
దానిని డగలరు. నేను మిముమ్ను పేమిసుత్నాన్ను. బైబిల్ కు సమీపంగా
యునాన్రని మీరు, నాకు తెలుసు, అందువలన నేను మీతో యునాన్ను. అయితే,
వినండి, కళుళ్ తెరచి మనం జీవించుచునన్ దినమును డుడి! తిరిగి తాళము
తిపుప్ సమయము ఇదే, మరియు వృకష్మును సీవ్కరించుటకు వెలుగు వచుచ్
సమయము ఇదే. బైబిల్ చెపుత్ంది, మలాకీ 4 లో, “ఆయన పంపి, పర్జలలోనునన్
ఆరంభ విశావ్సమును తిరిగి పునరుదధ్రణ చేయును.” ఆయనే అది వాగాద్నం
చేశాడు. ఆయన ఎలల్పుప్డు అది చేశాడు. ఆయన వాకయ్మును ఆయన పంపాడు,
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పర్వకత్లు వచాచ్రు, ఎందుకనగా వాకయ్ము పర్వకత్ల యొదద్కు వచెచ్ను, వారు
వాకయ్మును కలిగి, దానిని జీవము గల దానిగా చేశారు.
82 సంసాథ్పకములు, కాలం యొకక్ పరిసిథ్తులు, పర్తీ కాలంలో వాటిని
తలకిందులుగా చేసినవి, కాబటిట్ ఈ దినమున వారు ఆలాగుననే చేయుదురు.
దేవుడు ఆ దినమున ఏ విధముగా ఒక మనుషుయ్ని లేపెనో, ఈరోజు ఆయన అంత
సమరుథ్డు. ఒక సంసథ్ను ఆయన ఎనన్ లేపలేదు. ఏ చరితర్కారుడినైనా అడుగు,
చరితర్ను పరిశీలన చేయి; ఒక సంసథ్ ఏరప్డినపుడు అది అకక్డనే చనిపోయినది,
అది తిరిగి లేవలేదు. దేవుడు వయ్కుత్లతో మాటాల్డును. అవును.
83 కడవరి దినములలో, మరలా దానిని చేయునని దేవుడు వాగాద్నము
చేశాడు, అది ఆయన చేయును. దేవుడు ఏది వాగాద్నము చేసెనో, అది ఆయన
చేయును, ఈ దినమున వాగాద్నము చేయబడిన లేఖనములను రుజువు చేయగల
వెలుగు వైపునకు తిపుప్ను. యేసు చెపెప్ను, “లోతు దినములు ఏలాగుండెనో,
మనుషయ్కుమారుని రాకడ ముందు ఆలాగుండును.” నీవు పించు, వారేమి
చేయుచునాన్రో నీవు డు. ఆయన ఏమి చేసియునాన్డో యెహోవాను డు,
మన తండి పర్తీదీ సాథ్నమందు కర్మములో యుంచెను.
84 అకక్డ లోకంలో లోతు ఉనాన్డు, అకక్డ సొదొమలో, పాపములో, నులివెచచ్ని
సిథ్తిలోను. అకక్డ వరత్మానికుడు అతనికి డా బోధే చేయుచునాన్డు.
85 అకక్డ ఏరప్రచబడిన, అబాహాము గుంపు ఉనాన్రు, బయటకు లాగబడి,
వాగాద్నమును పొందియుండి, నిజముగా కుమారునికై ఎదురు చుచునన్
ఒకరు అకక్డునాన్డు. లోతు డా కుమారునికై ఎదురు చుచునాన్డు, కానీ
అబాహాము అతనికై ఎదురు సుత్నన్టుల్గా కాదు. ఏం జరిగినది? అది జరుగక
ముందు, దేవుడు దిగివచిచ్, శరీరముతో పర్తయ్కష్పరచుకునాన్డు, ఆయన వాకయ్మని
తెలియపరచుకునాన్డు, ఎందుకనగా, “దేవుని వాకయ్ము రెండంచులు గల
ఎటువంటి ఖడగ్ము కంటెను వాడిగాయుండి, హృదయములోని ఆలోచనలను
పరిశోధించును.” యేసు చెపాప్డు, “మనుషయ్కుమారుని రాకడయందును
ఆలాగుండును అని.” ఈ వాగాద్నాలు దైవికమైనవి, యేసుకీసుత్ పెదవుల దావ్రా
పలుకబడినవి. ఆకాశములు, మి రెండు విఫలమగును, అయితే అవి విఫలము
కావు. దేవుడింకా అబాహామునకు రాళళ్ దావ్రా పిలల్లు పుటిట్ంచగలడు. ఓ, అవును!
86 ఒక విధముగా ఇశాయేలీయులు ఏలాగో, ఆ విధముగా, మనము, మన
యాతర్లో ఉనాన్ము. వీరి యొకక్ పర్యాణములో, పర్తి దినము ఇశాయేలీయులు
కొతత్ మనాన్ తీసికొనవలసియుండెను, ఎందుకనగా కొతత్ మనాన్ పడినది కనుక.
మనము థరు వెలుగులో జీవించ డదు, వెసీల్ వెలుగులో జీవించ డదు,
లేక పెంతెకొసుత్ వెలుగులో జీవించ డదు. మనం మరియొక కాలంలో
యునాన్ము, కొతత్ మనాన్.
87 మనాన్ను వారు దాచిపెటట్గోరినపుడు ఏమి జరిగినది? అది కంపుకొటిట్నది.
అది వారిని చంపుతుంది. ఆ కారణం చేతనే, మనకు ఆతమ్ సంబంధముగా
చనిపోయిన వారు, కైసత్వులుగా పిలుచుకుంటునన్ అనేకులునాన్రు. వారు
మరియొక దినపు తళుకు బెలుకు భుజించుచునాన్రు. ఎపుప్డో మురిగిపోయిన
మనాన్ను వారు భుజించిరి. గోధుమ మీద నుండి పొటుట్ ఏలాగో ఆలాగు,
అది గోధుమలోకి వెళిళ్పోకపోతే, గోధుమ నుండి అది విడిపోతుంది. వెలుగు
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తిరసక్రించబడినపుడు, ఇక చేయవలసినది యొకటి యుంటుంది, చీకటి
వైపునకు మరలటమే. రాతియందలి ఏ భాగమైనా (జామైనా) వెలుగు చుటకు
తిరసక్రించితే, తిరిగి చీకటిలోకి వెళిళ్పోతుంది. కనుక అది ఆలాగే సువారత్లో

డా, పర్తి యొకక్ కాలంలో ఆలాగేనని అది రుజువు చేయబడెను. మనము ఆ
కాలంలో జీవించుచునాన్ము.
88 నినన్టి దినపు మనాన్ మురిగిపోయినది. “40 సంవతస్రాల కితం నేను
పలానా-పలానా చేసితిని,” అని పర్జలు చెపుప్ట నేను వినాన్ను. అది నిజమే,
అయితే ఈరోజు సంగతేంటి? అగిన్ పైన నునన్ సంఘపు సంగతి ఏంటి? నినన్టి
దినమును రిచ్ మనం మాటాల్డుచునాన్ము, ఈ దినపు సంఘము సంగతేంటి?
ఈ దినపు వయ్కిత్గా నీ సంగతేంటి? ఎందుకనగా, నినన్టి దినము ఈ రోజు పని
చేయదు. నినన్టిది సరియే.
89 జాన్ వరత్మానము ఏలాగో, అలాగే థర్ యొకక్ వరత్మానము ఆ
ఘడియకు వెలుగైయుండెను, అయితే ఒక గొపప్ వెలుగు ఉదయించెను.
ఆలాగే థర్ గొపప్ వెలుగైయుండెను, అతనియందు మనము కొంత
ఆనందించియుంటిమి, అయితే అతనిది యుటకు మరియొక వెలుగు ఒకటి
వచెచ్ను. అది ఏమి చేయగలిగెను; దానిలో కలిసిపోయెను, అది పరి రణ్మైన
రొటెట్ ముకక్లోకి వెళిళ్పోయెను, పరి రణ్మైన దేవుని యొకక్ మనాన్లోనికి
వెళిళ్పోయెను. అయితే వారేమి చేశారు? వారు నిరామ్ణాతమ్కం చేశారు.
మనుషుయ్డు అందులోనికి వెడలిపోయెను. దేవుని నడిపింపునకు బదులుగా,
మనిషుయ్ని మరియు అతని యొకక్ పదధ్తులను అందులోనికి తీసుకొనివచాచ్రు,
అంధతవ్ం దానికి సంభవించెను.
90 ఓ, ఈ దినాన పెండిల్కుమారెత్ వృకష్ము, అది నరకివేయబడుచునన్ది. ఏ
కొమమ్యైనను ఫలము ఫలించకపోతే నరికివేయబడుతుంది. యేసు ఆలాగని
చెపాప్డు, పరిశుదధ్ యోహాను 15. ఇపుడేమి జరిగినది, అవి కతిత్రించి వేయబడటం
మనం సుత్నాన్ము, నరికివేయబడుట చుచునాన్ము.
91 జఞ్పిత్ంచుకో, చెటుట్ యొకక్ గుండె చెటుట్ మధయ్లోయుంటుంది. చెటుట్
ఎలల్పుప్డు పరిపకవ్త చెందుతుంది, చెటుట్ పండును పుటిట్ంచు ఆఖరి సాథ్నము,
దానియొకక్ పై భాగము, ఎందుకనగా వితత్నము లోపలనునన్ పాణం యొకక్ మధయ్
నుండి వచుచ్ తాజాదనము అదియౌతుంది.
92 అది యొక పెండిల్కుమారెత్ వృకష్ము. యేసు పెండిల్ కుమారెత్, ఆయనొక
వృకష్మైయుండెను. ఆయనను వారు నరికివేశారు. ఆయన, ఏదెను తోటలోనునన్
జీవ వృకష్మైయుండెను. వారు ఆయనను నరికి, ఆయనను రోమా చెటుట్పై
వేలాడదీసిరి, ఆయనను అపహాసయ్ము చేయుటకై. ఆయనేమి చేశాడు?
మృతులలో నుండి దేవుడాయనను డవ దినమున లేపెను. మరి ఈ రోజు
ఒక పెండిల్కుమారెత్ వృకష్మునన్ది; అది ఆరంభము నుండి, పెంతెకొసుత్ దినము
మొదలుకొని, అది ఆరంభమైనది.
93 ఆలయానికి సంబంధించిన పర్జలైన మీరు వినండి! సంఘము ఏనాడు
నైసియాలో, రో మ్ లో ఆరంభంకాలేదు. అది సంఘము ఆరంభమైనది
పెంతెకొసుత్ దినమున యె షలేములో ఆరంభమైనది. ఆ తరువాత వారేమి
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చేశారు? నిరామ్ణాతమ్కం చేయుటకు పారంభించారు; దేవుడు కొమమ్లను
కతిత్రించుచునేయునాన్డు. తరువాత వారు థరన్ ను సాథ్పకం చేశారు;
కొమమ్లు నరకబడినవి. వెసీల్; కొమమ్లను నరికాడు. పెంతెకొసుత్; కొమమ్లను
నరికాడు. అది వచుచ్వరకు…
94 అయితే, దేవుడు ఒక పెండిల్కుమారెత్ వృకష్ము కలిగియుండబోవుచునాన్డు!
“గొంగళి పురుగు తిని విడిచినదంతా పసరు పురుగు తినెను, నేను మరలా
ఇచెచ్దను,” అని పర్భువు సెలవిచుచ్చునాన్డు. పెంతెకొసుత్ దినాన ఎటువంటిదో,
అటువంటి ఆరంభ విశావ్సము నొదద్కు మనలను తీసుకొని వచుచ్నని మలాకీ 4
చెపుత్ంది, “తం ల యొకక్ విశావ్సము నొదద్కు” తీసుకొని వచుచ్ను. అది వచుచ్నని
మనము నముమ్చునాన్ము. దానికై ఇదే సమయమని నేను నముమ్చునాన్ను.
కొమమ్లు వాడిపోయినవి ఎండిపోయినవి, చెటుట్ నుండి వాటిని వారు
తీసుకుంటారు, తదావ్రా ఫలము చెటుట్పైన పుటుట్కొని వచుచ్నటుల్గా. ఓ, మై!
95 ఈ కాంతులనిన్ సరియే. ఈరోజు సంఘము ఆ వెలుగు, ఇంకా ఈ రోజు
అదేమి పొందుకునన్దో అది. అది కోతకాలమును ముగించవలసియునన్ది.
గోధుమ, వెలుగుతో తపప్క పరిపకవ్త చెందాలి, రెమమ్ల నుండి గింజ
వరకు ఎదగవలసియునన్ది, వితత్నము నుండే. అది వెలుగుతో పరిపకవ్త
చెందుతుంది. మిగతా కాలాలలోని వెలుగు ఈ కాలం యొకక్ వృతాత్ంతమునకు
సాకష్మౌతుంది. థర్, వెసీల్ వెలుగుకు సాకష్ మౌతాడు. వెసీల్ పెంతెకొసుత్
వెలుగుకు సాకష్ మౌతాడు. అది ఒకే వెలుగు, వెలుగు దావ్రా పరిపకవ్త చెందుట
మాతర్మేయౌతుంది. పర్జలు అది డగలిగ్తే ఎంత మంచిది!
96 కొంచెం కాలం కితం, మంచి కాగితాలు తయారుచేసుత్నన్ ఒక పేపర్ కంపెనీ

చుటకు, ఇంగాల్ండు దేశపు రాణి (ఈ రాణి కాదు) వెళిళ్నది, అటిట్ చినన్
శీరిష్క నేను చదువుచుంటిని. ఆమె కంపెనీ యొకక్ అధయ్కుష్ని వలన పరయ్వేకష్ణ
చేయబడిన ఆమెను అతడు అందులోకి తీసుకొని వెళాళ్డు. కాగితము ఏ
విధముగా తయారుచేయుదురో ఆమె తెలుసుకొనగోరెను. అతడు ఆమెను
తీసుకొని వెళిళ్ ముదర్ణ యంతాలు మొదలైనవి ఆమెకు పించెను. ఆ
దినములలో కాగితమును చింపిరి గుడడ్లచేత తయారు చేయుదురు. మనకది
బాగా జాఞ్పకమునన్ది. కాబటిట్, అతడు ఒక గదిలోపలకు వెళాళ్డు, తలుపు
తెరిచాడు. అకక్డ కేవలం గోనె పటట్లు తపప్ మరేమిలేవు. రాణి, ఆశచ్రయ్ముతో
“ఏంటి మురికివనిన్?” అని అడిగినది.
97 ఆ కంపెనీ అధయ్కుష్డు అనాన్డు, “అవి నినన్టి దినపు దుసుత్లు. డండి,
అవి మురికైపోయినవి. వాటిని మేము పారవేయలేదు, అయితే రేపు అవి
కాగితమౌతుంది.”

ఆమె అనన్ది, “నాకది అరథ్ం కాలేదు.”
“ఇది రేపు నీవు అరథ్ం చేసుకుంటావు,” అని అతడు చెపాప్డు.

98 కాబటిట్, వారు ఈ మురికి చింపిరి గుడడ్లను అచుచ్ యంతర్ం (ముదర్ణా
యంతర్ం) దావ్రా పంపి, ఒక విధమైన శుదధ్పరచు పదధ్తి వలన పంపి, ఒక
పదధ్తి దావ్రా; ఒక విధముగా అది వెళుత్ంది, అది బయటకు వచిచ్నపుడు అది
అందమైన కాగితపు ముకక్ అవుతుంది. అధయ్కుష్డు అనుకునాన్డు, రాణి ఏనాడు
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ఎరుగనటువంటి ఒకటి ఆమెకు పించాలనుకునాన్డు. అతడు దాని మీద ఆమె
యొకక్ ఆకారము పెటాట్డు, ఈ అందమైన కాగితంలోకి దానిన్ వతాత్డు. రాణి దానిన్
సీవ్కరించినపుడు, నినన్టి దినము ఏవైతే మురికి పేలికలైయునన్వో, వాటిపైన ఆమె
సవ్ంత ఆకారమును ఆమె చినది, ఎందుకనగా ఒక విధమైన పదధ్తిలో ఆమె
వెళిళ్నది కనుక.
99 ఓ, థర్, వెసీల్ మరియు మిగతా వారంతా, డగలిగ్యుంటె, నినన్టి
దినపు చెతత్ంతా పరిశీలనా పదధ్తిని వినియోగపడుటయే అవి చియుంటే!
నీతీకరణము నుండి శుదీధ్కరణ వరకు, పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము వరకు,
ఇపుప్డు కీసుత్ రాకడ, ఆఖరు ఘడియ వరకు పరిశుదాధ్తమ్ వెలుగును
బయలుపరిచినది; అది ఆకృతిలో యుండవలసియునన్ది, రాణి (ఆకారము)
కాదు, అయితే తనకుతానే పోలికయైన పరలోక రాజు. సంఘము తకుక్వ
సంఖయ్లోకి సమీపించుచునన్పుడు, ఆయన కలిగియునన్టువంటి అదే విధమైన
పరిచరయ్యైయుంటుంది.
100 ఎవరైతే థర్ కాలంలో చనిపోయారో, పిరమిడ్ అడుగు భాగమున, వలే;
పిరమిడ్ బోధ కాదు, ఒక ఉదాహరణ కొరకు.
101 మీరెవరైనా అకక్డునన్టల్యితే, ఆ పిరమిడ్ ఎంతో పరి రణ్ముగాయునన్ది.
చివరకు, మంగళి కతిత్ మొనను డా నీవు రచ్లేవు. మనకు తెలిసినంత
వరకు అందులో ఎటువంటి సునన్ము గుచిచ్యుండలేదు. దాని యొకక్ శిలిప్
ఎంతో గొపప్వాడు! ఇపుప్డు, వారు తలరాయిని పోగొటుట్కునాన్రు. అదెకక్డునన్దో
వారికి తెలియదు. ఇపుప్డు ఆ తలరాయి తిరిగి వచిచ్నపుడు, అది మిగతా
వాటివలె యుంటుంది, తెరవబడిన రాయితో అది కలసిపోతుంది. దానిపైన నీవు
తలరాయిని పెటిట్నటల్యితేనే, అది ఆ విధముగా యుండును.
102 యేసు తిరిగి వచుచ్నపుడు, కడగబడి, ముడతా మచచ్లేని సంఘమును
ఆయన కనుగొనును, ఆయనకునన్ పరిచరయ్లాటి పరిచరయ్ అది కలిగ్యుండును.
అది తలరాయిని తిరిగి తీసుకొని వసుత్ంది.
103 ఇకక్డునన్ నా చేయి, ఛాయవలె. అది ఛాయ, నా చేయి పెదద్దైపోవు
కొలది అది చీకటియైపోతుంది. ఇది, ఇకక్డ అభావారథ్కమైనది, ఇకక్డ
ఒక భావారథ్కమైనది. ఒక అభావారథ్కమైనది, ఒక భావారథ్కమైనది, అది
చికక్నైపోతుంది; చీకటై, చీకటై, చీకటై, చివరకు అవి ఒకటై కలసిపోతవి,
అభావారథ్కమైనది భావారథ్కమైనది ఒకటైపోతుంది.
104 సంఘము కీసుత్ ఒకటైపోయినపుడు, కలసినపుడు ఒక పెండిల్కుమారెత్గా,
ఆయనలోనునన్ ఒకే ఆతమ్ ఆమెపైనుండును; సంఘము నీతీకరణము,
శుదీధ్కరణము, పరిశుదాధ్తమ్ బాపిత్సమ్ము నుండి సంఘము వచిచ్నపుడు (కడవరి
దినాలలోనికి) పర్భువు యొకక్ రాకడకు ఆమె నునుపు చేయబడుతుంది.
105 ఓ, పెంతెకొసుత్ సహోదరుడా, దానియందు కఠినయైన భాగంగా
నీవుండవదుద్. వాకయ్ము చేత నానపెటట్బడు, పర్కాశించు, దాని యొకక్ పర్తి
అణువును నముమ్ము. ఈ దినమున మనము చుచునన్వి జరుగుచునన్టుల్గా,
ఈ ఢ విశావ్సములోనికి వెళళ్వదుద్. దానిని రిచ్ ఆతిశయపడవదుద్,
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ఎందుకనగా తలరాయి వచుచ్ను, “అబాబ్, తండీ” అని అరచుచు, తవ్రలో “నా దేవా!
నా దేవా!” అవును, నా నిండు హృదయంతో నేనది నముమ్తునాన్ను.
106 మీరది శారా? నా భావమేమిటో మీకరథ్మైందా? నినన్టి దినపు మురికి
పేలికలను కీసుత్ తీసుకుంటునాన్డు, థరన్ లు, మెథడిసుట్లు, పెసిబ్టేరియన్ లు,
మొదలైనవి తీసుకొని, ఒక పరిశోధన పదధ్తిలో ఆయన పెటుట్చునాన్డు.
ఎటువంటి పరిశోధనా పదధ్తి అది? పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ పరిశోధనా పదధ్తియది;
వారి యొదద్ ఏమునన్ది, (ఇంకా కలిపి); సంఘము మరియు కీసుత్ ఒకటిగా
కలసిపోయినపుడు, తన సవ్ంత పర్తిమను చేయుటకు ఆయన వతుత్తునాన్డు.
దేవా, అది అనుగర్హించుము! మీరది గర్హించారని నేను నముమ్తునాన్ను. మీరది

చినటల్యితే…
107 ఆ ఘనమైన వెసీల్ ఉజీజ్వము జరుగుతునన్పుడు, ఒక కథ నాకు జాఞ్పకం
వసుత్ంది. వెసీల్ ఉజీజ్వంలో ఏం జరుగుతుందా అని అకక్డకు వెళిళ్ చుటకు
అకక్డకు వెళాళ్లని దేశములోని కొందరు గొపప్ వారు అనుకునాన్రు.
తెలుసుకొనుటకై వారు అకక్డకు వెళిళ్నపుడు, అది ఏలాటి భవనంలో ఏరాప్టు
చేశారో వారు చుటకు. వారు వెసీల్ని చేరినపప్టికీ, వారకక్డ చు ట్ శారు,
ఆ భవనం ఎకక్డా అని అడుగుట మొదలుపెటాట్రు. ఆనందంగా యుండి,
అకక్డొక లన నిలబడియునన్ ఒక చినన్ అధికారిని వారు శారు, చినన్
టామి టోపి పెటుట్కొని, అతని చేతి కరర్ను అటు ఇటు ఊపుతునాన్డు. కనుక
వీరందరు అతని యొదద్కు వెళిళ్పోయి, “అయాయ్, ఏ భవనములో వెసీల్ ఉజీజ్వం
ఏరాప్టు చేశారో నాకు చెపప్గలరా?” అని అడిగారు.
108 అతడు చెపాప్డు, “అవునండి, అది నేనే! అది నేనే! అని.” ఎందుకని? అతడు
వెసీల్ యొకక్ వెలుగు, ఆనందమును కుమమ్రిసుత్నాన్డు, వెసీల్ ఉజీజ్వం అతని
లోపలయునన్ది.
109 కాబటిట్, ఈ దినమున పెంతెకొసుత్ సంఘము ఈలాగు అడుగవలసియునన్ది,
“నినన్, నేడు, యుగయుగములు ఒకక్టే రీతిగా ఉనన్, యేసుకీసుత్ ఎవరు?”
ఆయన సువారత్ యొకక్ ఆయన వెలుగు, ఈ కాలం యొకక్ వాకయ్ముతో
పర్కాశించవలసియునన్ది, అపప్టి వలె, ఇపుడు దేశమునకు యేసుకీసుత్ను
బయలుపరచవలసియునన్ది.
110 అతడు వెసీల్ ఉజీజ్వము వరకు, వెసీల్ ఉజీజ్వంతో అతడెంతగానో నింపబడాడ్డు.
111 మనము డా కీసుత్తో ఎంతగానో నింపబడవలెను, ఈ దినమునకు
మనకై విభాగించబడిన ఆయన వాకయ్ శకిత్తో మనమాయనను పర్తిబింబింప
చేయవలసియునన్ది. సహోదరులారా, లోక కారయ్కలాపాలతో నిలుపు చేయవదుద్,
దగగ్ర అవుతునన్ ఈ బాధయ్తలతో మీరు రం కావదుద్. సువారత్తో నిలబడుడి.
పర్తి వాకయ్మును కనిపెటుట్డి! ఒక తండి చెపిప్న దానికై వెనుకకు వెళళ్వదుద్.
ఈ దినమునకు ఏమి జరుగునని యేసు చెపెప్నో, దానికై నేరుగా వెళదాము.
అవునండి. సువారత్ను పర్తయ్కష్పరచు నుండు ఈ కాలమునకు వెలుగుగా
మనమునాన్ము. థర్ అతని వెలుగైయుండెను, వెసీల్ అతని వెలుగైయుండెను.
పెంతెకొసుత్ అతని వెలుగైయుండెను. అయితే, ఇపుడు మనము దారికి
ముందునాన్ము. మనము పిలువబడి, ఏరప్రచబడిన పెండిల్కుమారెత్లోకి
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వచాచ్ము. జఞ్పిత్ంచుకోండి, మీరు ఆలాగైతే, మీరు ఆ అధికారి వలెయునాన్రు,
అతడు దానిని అతనిలో ఉంచుకునాన్డు.
112 జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఇది ఏడవ సంఘకాలమైయునన్ది, లవొదికయ
సంఘకాలమై యునన్ది. పర్కటన 3 పర్కారముగా, కీసుత్ను వారు నిరాకరిసాత్రు.
బైబిల్ లో ఉదహరించబడిన పర్తి యొకక్ సంఘకాలములలో, వాటనిన్టిలో
లవొదికయ కాలము బహు హీనమైన కాలము. అది ఆయనను బయటకు
తోసివేసినది, ఆయనను తృణీకరించినది, ఆయనను బయటయుంచినది.
113 రోమ్ నుండి యో షలేమునకు, రోమ్ కు పోప్ వెళళ్కముందు, గత రాతి
చం డు నలుపు అవటము మీరు శారా? యె షలేము, పురాతన కాలపు
సంఘము; చం డు సంఘమునకు పోలిక, రుయ్డు కనిప్ంచినపుడు, రుయ్ని
కాంతిని అది ఎలల్పుప్డు పర్తిబింబిసుత్ంది, మరియు అది నలుపు అవుతుంది.
అకక్డ నలల్ బలల్పైన, 3, 4, సంతస్రాల కితం అది నేను గీచాను, దేశమంతటా
వందల, వేల గృహాలు, సంఘాలలో పించాను. అదేమైయుండెను? ఒక ఛాయ.
ఇకక్డకు తిరిగి వచుచ్టకు, పోప్ మొటట్మొదట అది విడిచినాడు, పౌలు ఆ
విధమైన పేరుతో ఆ సథ్లము గుండా వెళాళ్డు; నదిని ఆశీరవ్దించవలసియుండెను,
అది దాటవలసియుండెను. నదికి ఆశీరావ్దము ఏం అవసరమైనది?
114 ఈ రోజు మనము జీవిసుత్నన్ ఈ సంఘకాలం విషయమేమిటి? మీరు

చుట లేదా? దేవుడు ఆకారాలలో బహిరంగంగా తెలియజేయుచునాన్డు,
ఆయన వాకయ్ములో దానిని బహిరంగంగా తెలియజేయుచునాన్డు,
పతికలో దానిని తెలియజేయుచునాన్డు, పర్జల మధయ్ దానిని బహిరంగంగా
తెలియజేయుచునాన్డు. మీరు మీ కళళ్ను తెరచి, కాలానిన్ డలేరా? సతయ్మును
సాకష్ మిచుచ్నవి అవే ఇవి. ఇది కాలము యొకక్ వెలుగు.
115 ఈ గంభీరమైన సంఘ సారవ్తిక సభ యొకక్ గొపప్ కదలికను కనిపెటుట్,
అకక్డునన్ సభలోకి అది వెళుళ్చునన్ది, పర్కటన 17లో, అది మృగము యొకక్
ముదర్గా తయారవుట కొరకై, ఖచిచ్తంగా చెపప్బడినటుల్ అది చేయును.
పెంతెకొసుత్ వారైన మీరు అందుకై ఇంకా మీరు రుచ్నేయునాన్రు? అందులోకి
వెళుళ్టకై బలవంతం చేయు కాలం వచిచ్నది.
116 లేచి మీ దీపములు వెలిగించు కాలం ఇదే, యేసుకీసుత్ సువారత్తో, ఆయన
బలముతో పర్కాశించు సమయం ఇదే.
117 ఇది పర్జాదరణ కాదని నాకు తెలుసు, అనేకమంది నా పెంతెకొసుత్
సహోదరులు పోప్ తో రొచ్ని “ఒక మంచి ఆతమ్ సంబంధమైన భావన అది”
అని అనాన్రు. నాకైతే అది తపుప్. అది బైబిల్ గర్ంథమునకు వయ్తిరేకం. దేవుని
యొకక్ వాకయ్మే సతయ్మవును గాక. అవునండి. ఇదే సమయం. ఈ గంభీరమైన
కదలికలు జరుగుచుండుట మనము చుచునాన్ము…ఓ, భౌతిక కంటికి అది
మంచిగా అగుపిసుత్ంది. నిజం.
118 యాజకులకు ఆ దినమున, ఆ దినమంతా అతడు ఏమి
తెలియజేయుచునాన్డో, కయప మంచిదిగా శాడు. అయితే, వాకయ్ము
జీవింపజేయుటకు యేసు వెలుగైయునాన్డు, అయితే వారి సభలు,
మొదలైనవి దానికి వారిని అంధులుగా చేసెను. ఆయన చెపాప్డు, “వారిని
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ఆలాగేయుండనిముమ్; గుడిడ్వాడు గుడిడ్వారిని నడిపించుచునాన్రు, వారందరు
గుంటలో పడతారు.”
119 సహోదరీ సహోదరులారా, ఆ సమయానికి మనం తిరిగి వచాచ్ము. ఆ
ఘడియకు మనము తిరిగి వచాచ్ము. గమనించుడి. ఎందుకని? అదే కారణం.
120 గడచిన దినాలలో, మనం నివసించుచునన్ ఈ గంభీరమైన వెలుగులు, అవి
సరే (మంచిదే), వాటికి మనమేమి వయ్తిరేకము కాదు. అయితే ఈ లవొదికయ
సంఘకాలము, జాగర్తత్, జాఞ్పకముంచుకోండి, ఇది కీసుత్ను తృణీకరించినది. అదే
ఖచిచ్తంగా ఇపుప్డునన్ది.
121 ఈ గొపప్ సభ చు ట్ తిరిగినది, ఈ ecumenical కదలిక దావ్రా పొటెసెట్ంట్
వారందరిని ఏకం చేయుటకు. మరి అదేమి చేయుచునన్ది? సాకాష్తుత్ వాకయ్మునే
అది నలుపు చేయుచునన్ది, వాకయ్ము కీసుత్. వారెలా చేసాత్రు? Christian Science,
మరియు United Brethren; మిగతా గొపప్ సంసాథ్కములోని అనేకులైన వారు,
కొందరు కనయ్ జనమ్ను నముమ్తారు, కొందరు నమమ్రు, కొందరు అదీ, ఇదీ
నముమ్తారు. అవిశావ్సముతో నీవెలాగు ఏకీభవిసాత్వు? “సమమ్తించకుండ ఇదద్రు
ఏలాగు డి నడుసాత్రు?” వారిలో నుండి బయటకు వచిచ్, వేరుగాయుండుడి,
దేవుని యొకక్ పరిశుదధ్ వాకయ్మును తీసుకొని, దానితోనే నిలబడుడి.
122 యేసుకీసుత్ ఆయన వాకయ్మును బయలుపరుచుటకు బదుధ్డైయునాన్డు.
ఈరోజు మనకు అవసరమైన విషయం, మలాకీ 4 ను పైకెతుత్ట. పర్భువైన
యేసుకీసుత్ నామమున మరొక పర్వకత్ పుటిట్, ఆయన ఏమి చేయునని వాగాద్నము
చేయబడెనో ఖచిచ్తంగా అది ఉతప్తిత్ చేయును. తరువాత, మనుషుయ్డు గుడిడ్గా
మరచిపోయి, చీకటిలోకి వెళిళ్పోవును, వారు ఎలల్పుప్డు చేయునటుల్గానే
చేయును.
123 ఇపుడు గమనించు, అదే కారణం చేతనే, అది ఈనాడు, దానిని
వారు తిరసక్రించుచునాన్రు, సంఘాలు వరత్మానమును తిరసక్రిసత్వి,
వాకయ్మును సిలువవేసత్వి, వాకయ్మును బయటకు తీసివేసత్వి. నీవు దానికి
సంబంధించియుండకపోతే, నీవు చివరకు—నీవు చివరకు నీ సంఘమును

డా కలిగియుండలేవు. వారు దానిని సివేసాత్రు. అందులోకి నీవు
రావలసియునన్ది. నీవది చేయకపోతే, నీది సి వేసాత్రు. ఆ తరువాత ఏంటి?
ఓ, ఏది నిజమో దానికై నిలబడు! జఞ్పిత్ంచుకో, అతి తవ్రలో, మరలా ఇది సిలువ
శర్మగాయునన్ది.
124 మోసపు వెలుగు, పర్పంచంలో గొపప్ దోపిడికి కారణమౌతుంది, ఈ
మధయ్నే ఇంగాల్ండులో. మహా గొపప్ దోపిడి నిరవ్హణ, అబదధ్పు వెలుగు వలన
నిరవ్హించబడినది. మోసపు వెలుగు వలన రైలు బండిని నిలుపు చేయుట
వలన మిలియనల్ డాలరుల్ దోపిడి జరిగినది, Scotland Yards మనుషుయ్లను
పటుట్కోలేకపోయారు. ఎంతో చాకచకయ్ముగా దానితో వారు వెళిళ్పోయారు.
పర్కృతి రీతిగా, అది మహా పెదద్ దోపిడియని తెలియబడుచునన్ది. అది పర్పంచానిన్
దోపిడి చేసినది, దోపిడీలనిన్టిలో డా.
125 యేసుకీసుత్ సంఘమునకు, జరిగిన మహా గొపప్ దోపిడి, మోసపు వెలుగు
వలననే జరిగినది, మరియొక కాలంలోని వెలుగు తళుకు వలన జరిగినది,
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ఈ కాలమునకు ముందుగా చెపప్బడిన వెలుగు తిరసక్రించుట. ఆమేన్.
మోసపు వెలుగు. నినన్టి తళుకు బెలుకు! నినన్టి తళుకులో నడువవదుద్. ఈ
దినమున కుమారుని వెచచ్దనములో నడువుము. “అదుభ్తాలు జరుగు దినాలు
గతించిపోయినవి,” అని చెపుప్ సంఘశాఖల నీడకు నినున్ నీవు లాకోక్వదుద్.
126 యేసు చెపిప్యునాన్డు, “నమిమ్న వారి వలన ఈ చక కియలు జరుగును:
నా నామమున వారు దయయ్ములు వెళళ్గొటుట్దురు, వారు కొతత్ భాషలు
మాటాల్డుదురు. ఈ చక కియలు వారిని వెంబడించును.”
127 వారంటారు, “అది అపొసత్లులకు సరిపోతుంది; మనకు కాదు అని
అంటారు.” అది తళుకు.
128 యేసు చెపాప్డు, “నమిమ్న వారి వలన ఈ చక కియలు జరుగును
(వెంబడించును), లోకమంతట.” అవునండి.
129 ఇపుడు విషయమేంటి? తళుకు బెలుకులో నడుచుట, అది గొపప్ దోపిడికి
కారణమైనది, సంఘములో నుండి కీసుత్ను అది తీసివేసినది. చారా, నినన్టి
దినపు చలల్ని ఢ భకిత్ దావ్రా, ఈ దినమునకు వాగాద్నము చేయబడిన
వాకయ్ములో, కీసుత్ తనకుతాను ఏ విధముగా పర్తయ్కష్పరచుకొనును? అది
వితత్నముకు వేడి కలుగజేయదు? లేదండి. సంఘము యొకక్ ఘనమైన దోపిడి!
130 వెచచ్దనము? జఞ్పిత్ంచుకోండి, ఆ చలల్ని ఢ సిదాధ్ంత వెలుగు, నేటి
దినపు వితత్నానిన్ పరిపకవ్త చెందనీయదు. అది వితత్నానిన్ తృణీకరిసుత్ంది.
అది మిపైన పొగమంచు, దటట్మైనది. వెలుగును మరలా తిపుప్నటువంటి
దేవునికి సమయమిది, ఆయన వాకయ్మును జీవింపజేయు దేవుని తరుణమిది.
నిశచ్యంగా, వెలుగు! ఆ చలల్ని ఢ సిదాధ్ంతము గింజను పరిపకవ్త
చెందనివవ్దు. అది ఖచిచ్తంగా కాదు.

జఞ్పిత్ంచుకోండి, నాగరికత రుయ్నితో పర్యాణము చేసినది.
131 మీకు నేను పారంభమందు చెపిప్న రీతిగా, పర్కృతి నడచే మారగ్మును,
ఉపమానాలను నేను కనిపెటట్వలసియునన్ది. అది చేయుటకు నాకు విదయ్లేదు;
అది నాకు అవసరం లేదు. లోకములోనునన్, విదయ్లనిన్టి కంటె, నాకునన్దే నాకు
చాలు. నాకు యేసుకీసుత్ ఉనాన్డు. ఆయన వాకయ్ములో ఆయన జీవించుట నేను

చియునాన్ను, నేనెరగవలసినది అది మాతర్మే.
132 ఒక మనుషుయ్డు దేవుని ఆతమ్ వలన జీవించితే, లేఖనము ఈ దినానికి జవాబు
అవునో కాదో, దానిని అతడు పరిశోధిసాత్డు. దినము యొకక్ జవాబు కీసేత్.
కీసేత్ వాకయ్మైయునాన్డు. వాకయ్ము జీవమునకు వచిచ్నపుడు, ఈ దినమునకు
వాగాద్నము చేయబడిన వెలుగును అది పించును. ఈ చీకటి లవొదికయ
సంఘ కాలము, కొదిద్మంది మాతర్మే, “నేనెందరిని సీవ్కరించెదనో, నేను గదిద్ంచి
బుదిధ్ చెపుప్దును. మారుమనసుస్ పొందుము,” యేసు చెపాప్డు, “వెనుకకు
తిరుగుము.” వాకయ్ము వైపు తిరుగుము. ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. ఆయన
యొదద్కు రా. అవునండి.
133 వెలుగును గమనించుడి. అది రుప్ నుండి వచిచ్ పడమటకు (పశిచ్మ
దిశకు) వెళుళ్చునన్ది. మనం పశిచ్మ తీరాన ఉనాన్ము. అది 3 సిథ్తులు
కలిగియునన్ది. అది అవును కదా? అది 3 దశలు కలిగ్యునన్ది, అది డు సారుల్
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నీటిని దాటినది. పౌలు యొదద్నుండి, మధయ్సత్మైన మధయ్దరా సముదర్ము దాటి
జరమ్నీలోకి వచిచ్నది. థర్ తో జరమ్నీని వెలిగించింది; ఇంగీల్షు ముఖదావ్రాలు
దాటినది; తరువాత ఇంగాల్ండ్, పసిఫిక్ గుండా సంయుకత్ రాషట్ములలోకి
వచిచ్నది. ఆమె థర్ వరత్మానం దావ్రా పని నిరవ్రిత్ంచి, అకక్డ నుండి, దాని
యొకక్ ఆఖరి భాగము, తిరిగి పశిచ్మ తీరము.
134 వితత్నము పరిపకవ్త చెందు పారంభం నుండి, అకక్డ థర్ యొదద్
నుండి, ఆ కాలమంతటి నుండి, సువారత్ సం రణ్త రావలసియునన్ది,
పరిపకవ్త చెందు దేవుని శకిత్కి రావలసియునన్ది. నీతీకరణము దావ్రా,
శుదీధ్కరణ దావ్రా, పెంతెకొసుత్ కాలము దావ్రా, కాలముల గుండా

పించబడిన వెలుగు, యేసుకీసుత్ యొకక్ రాకడకై, పెండిల్ కుమారెత్ను
పరిపకవ్త చెందించవలసియునన్ది; తదావ్రా, ఆయన సంఘములో కీసేత్
పర్తయ్కష్పరచుకొనుట, ఒక వయ్కిత్గా, ఆయన మరియు ఆయన భారయ్, ఆయన
మరియు ఆయన పెండిల్కుమారెత్ పర్తయ్కష్మైనటుల్గా. ఆమేన్. మనము జీవిసుత్నన్
కాలం ఇదే. ఈ దినపు వెలుగు ఇదే. అందులోనే నడువు! “రకిష్ంచబడు,

దిగంతముల వరకు.”
135 ఈ దినము యొకక్ సంఘ తళుకు బెలుకు, ఎంతో మోసకరమైనది,
యేసు చెపెప్ను మతత్యి 24 లో. ఆయన చెపాప్డు, “సాధయ్మైతే ఏరప్రచుకునన్
వారిని సహితము మోసము చేయును అది.” శారా, థర్ మెథడిసుట్ను
మోసము చేయలేకపోయెను. ఒక మెథడిసుట్ పెంతెకొసుత్ వారిని మోసము
చేయలేకపోయెను. అవునది నిజం. శారా, అయితే పెండిల్కుమారెత్ సంగతి
ఏంటి? అదే పెంతెకొసుత్ వారిని కళుళ్ బయటకు పెటిట్ంప జేసినది. ఆ. శారా,
నీవు తిరిగి నీ ఢ భకిత్ యొదద్కు తిరిగి వెళాళ్వు, నీ యొకక్ ఆకారము యొదద్కు
వెళిళ్పోయావు, నిరామ్ణాతమ్కం చేశావు, నీవు ఏం చేయవలెనో చెపేప్ ఆ పెదద్ గుంపు
నీవు కలిగ్యునాన్వు.
136 బైబిల్ ఈ విషయాలను వాగాద్నం చేసినది. దేవుని ఆతమ్తో నింపబడిన సీత్
పురుషులు మాకు కావాలి.
137 దేవుని ఆతమ్ నీలోయునన్దని నీవు చెపిప్నటల్యితే, దేవుడు ఒక వాగాద్నానిన్
ఇకక్డ చేశాడు, “అలాగే మరొక కాలమునకు అది పరవాలేదు. దీనిని ఆ విధంగా
మేము నమమ్ము” అని పరిశుదాధ్తమ్ ఎలా చెపప్గలదు? అది పరిశుదాధ్తమ్ కాదు.
138 దేవునితో నింపబడిన ఒక మనుషుయ్డు, ఆయన మరియు వాకయ్ము ఒకక్టే.
నిజం, అది అదే. అది ఐకయ్త యొకక్ ఉతప్తిత్, నరునికి, దేవునికి ఒక ఐకయ్త.
139 ఒక సీత్, ఒక పురుషుడుని భరత్గా చేసుకొనబోతునన్ ఆమె, విరోధముగా,
ఆయనకు ఇషట్ం లేని కారాయ్లు ఆమె ఎలా చేయగలదు? కాలము యొకక్ వెలుగు
తిరసక్రించిన లోకంతో, సంఘశాఖలతో, నిరామ్ణాతమ్క సంఘాలతో మనము ఎలా
మనమెలాగు దో చులాడతాము? సహోదరీ, సహోదరుడా అదెలా జరుగును?
మీ ఒకొక్కక్రి యెడల దైవ భయముతోను, దైవిక పేమ, భకుత్లతో, ఈ విషయాలు
మనమెలా అంగీకరిసాత్ము? అది మనమెలాగు వింటాము. అది తిరిగి మన
ఒడిలోనే పడవేయబడినది.
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140 థరన్ లను గదిద్ంచవదుద్; ఎందుకంటే, వారు కథోలిక్ వారిని గదిద్ంచారు.
వెసీల్ వారిని గదిద్ంచవదుద్; ’ఎందుకనగా వారు థరన్ లను గదిద్ంచారు. శారా,
ఆ విధంగా, ఈ దినము జరుగుచునన్ దీనిని గదిద్ంచినపుడు దానిని తిపుప్తునాన్వు;
నీ సంఘములు ఈ గంభీరమైన మత సంబంధమైన కథోలిక్ లోకి వెళుళ్చుండుట
నీవు చినపుడు, మొదలైనవి, నినున్ నడిపించుట, పర్తి యొకక్రిని మృగము
ముదర్లోకి నడిపించుట (నీవు చునపుడు), నీవది కలిగియునాన్వు. అనేకులైన
సహృదయములు నేరుగా అందులోకి వెళిళ్పోతారు.

“వారు మంచివారు, పరిశుదుధ్లు” అని నీవంటావు.
141 ఆలాగే, ఆ యాజకులు డా. నేను యేసుకీసుత్ యొకక్ పరిశుదధ్తను
తీసుకుంటే, లేక ఆతమ్ యొకక్ ఫలము తీసుకొంటే అనేకులైన మీరు అందులోకి
వెళిళ్పోయారు…ఇపుప్డు, దానిని అవమానపరచుట లేదు. దాని యొకక్ పర్తి
మాటను నేను నముమ్తాను.
142 అనేకమంది అంటారు, “ఓ, నేను భాషలతో మాటాల్డాను,” నేనది
పొందుకునాన్ను. లేదండి.

వారిలో అనేకులు చెపాత్రు, “ఆతమ్ యొకక్ ఫలము, అది అదే.” అదా?
143 యేసును మనం విచారణలో పెడదాం (దేవుడు, ననున్ కష్మించును గాక)
కొనిన్ నిముషాలు. మిముమ్లను ఇకక్డకు తీసుకొదాద్ం, నేను యాజకుడిని
అవుతాను. మీతో అంటాను, “ఈ యౌవవ్నుడు, నజరేయువాడను యేసు ఈ
పటట్ణములోకి వచాచ్డు. అతని మాటలు వినవదుద్. ఆతమ్ ఫలమును మేము
నముమ్తునాన్ము. ఇపుప్డు ఇటు డుడి, మీ యొకక్ దయగల వృదుధ్డైన
యాజకుడు అతడు, అతని తాత, అతని ముతాత్త, వారంద యాజకులే. అతడు
తన యౌవవ్న జీవితమంతా తాయ్గం చేసినవారు. అతడు ఇకక్డే సెమినరీలో
ఉండినవాడు. అతడు కనిపెటాట్డు, అతడు నమామ్డు, అతనికి బోధించినవనిన్
అతడు చేశాడు. అ నుండి ఱ వరకు లేఖనము అతనికి తెలుసు. అతడు చివరకు
దానిని వాయగలడు డా. తానే లేఖనాలు వాసాత్డు, శాసుత్లు చేసినటుట్. ఇతడు
ఇకక్డ గొపప్ మనుషుయ్డు!” అతడు అదేనని మీకు తెలుసా.
144 “మీ అమమ్ నినున్ పర్సవిసుత్నన్పుప్డు ఏం జరిగింది? నీ పడక పర్కక్న
నిలబడినదెవరు? ఆ దయగల యాజకుడు. అమమ్ నానన్ విడిపోతునన్పుడు,
వారి చు ట్ చేతులు చుటిట్, తిరిగి వారిని దేవుని యొదద్కు నడిపించినది ఎవరు?
ఆ దయగల యాజకుడు.” ఆఁ.
145 “పాపము కొరకు, ఒక అరప్ణకై యెహోవా గొరెపిలల్ను ఇవవ్మని కోరెను.
వాయ్పారసుత్లు, ఇకక్డ పటట్ణాలలో నివాసముండు వారు, వారి వసుత్వులను
అమిమ్రి, వారేమి అముమ్తారో వారి ఉతప్తుత్లను ఉతప్తిత్ చేసిరి. వారు గొరెలను
మేపరు. యాజకులు ఏమి చేయుదురు? వారు గొరె పిలల్లను అముమ్టకై, ఈ
మనుషుయ్డు లోపలకు వెళిళ్, యెహోవాతో అతని ఆతమ్ను శుదిధ్ చేసికొనుటకై,
అకక్డ చినన్ బలల్ను ఏరాప్టు చేయుదురు.”
146 “నజరేయుడైన యేసు, ఇతడేమి చేశాడు? ఏ సంఘము నుండి అతడు
వచాచ్డు? ఏ సంఘశాఖకు అతడు చెందినవాడు? ఏ సహవాస కారుడ్ అతడు
పొందియునాన్డు? మనమాయనను బయటకు నెటిట్వేదాద్ం. ఆయనతో మనకేమి
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పనిలేదు, ఎందుకనగా మనలో ఒకొక్కక్రిని అతడు గదిద్సుత్నాన్డు. అతడేమి
చేశాడు? అతడకక్డకు వెళిళ్పోయి అది తీసుకొని, ఎకక్డైతే జనులు వారి
ఆతమ్లను రకిష్ంచుకొనుటకు పర్యతిన్సాత్రో అకక్డకు, ఆ దేవాలయమునకు,”
మనమీనాడు పిలుచుచునన్టుల్గా, ఆతమ్ సంబంధమైన మనసుస్గలవారు,
“అకక్డకు వెళిళ్, బలల్లను పడ దోశాడు, నాణెములు పారవేశాడు; తాడు తీసికొని,
వాటిని కలిపి, వారిని బయటకు పారదోలాడు; దైవ సంబంధమైన మీ పెదద్లైన
యాజకులను ‘దయయ్పు కుమారుడని’ పిలిచాడు, ఆ దయగల యాజకుడు ఆ
డబుబ్ మీరు ఇబబ్ందిలో ఉండినపుడు మీకు అపుప్గా ఇచాచ్డు.”
147 “మీ పర్కక్నే నిలబడి, మీరు చనిపోయినపుడు మిముమ్లను పాతిపెటుట్నది
ఎవరు? ఆ దయగల వృదధ్ యాజకుడు. ఆతమ్ ఫలము అతడు కలిగ్యునాన్డు.
అయితే ఈ నజరేయుడైన యేసు ఆతమ్ ఫలము కలిగియునాన్డా?”
148 నీవు భాషలు మాటాల్డుట వలన తీరుప్ తీరచ్లేవు, ఆతమ్ ఫలము వలన నీవు తీరుప్
తీరచ్లేవు. అయితే, అది వాకయ్ము యొకక్ పర్తయ్కష్త, వెలుగు నొదద్కు తెచుచ్ను. అది
వెలుగే చేయును.

ఆ వెలుగునందు నడుచు మనుషుయ్డు! యేసుకీసుత్ భాషలు మాటాల్డుట మీద
ఆయన కనుగొనబడడు, ఆయనే అది చేసినపప్టికి. ఆయన ఆతమ్ యొకక్ ఫలము
కాదు, ఆయనే అది చేసినపప్టికి. నీవు దానిని వివేచించలేవు. అయితే ఆయన
అది నముమ్తాడు, దానిని పర్తిసప్ందన చేసాత్డు. ఆయన దావ్రా ఆ దినమునకు
వాగాద్నము చేసిన పర్తి వాకయ్ములోను దేవుడు జీవిసాత్డు. అదే కాలము యొకక్
వెలుగు. అదే రుజువు.
149 పరిశుదాధ్తమ్ వారి మీద పడినదని ఒక మనుషుయ్డు చెపిప్, ఆలాగుండు
దేవుని వాకయ్మును తృణీకరించితే, అందులో ఏదో పొరపాటునన్ది. సెమినరీలు
మొదలైనవి, ఈ మెదడు కడుగు వేదాంతం ఈనాటి చెతత్ంతా మనుషుయ్లకు వారు
బోధ చేసేత్, మన సెమినరీలలో ఏదో పొరపాటునన్ది. ఆ పర్జలు, ఆలాటి దానినే,
దేవుని వాకయ్మునకు వయ్తిరేకమైన దానినే వారు చేశారు, ఐకయ్మత సంబంధమైన
కబేళ (వధ సథ్లము) యొదద్కు నడిపించిరి, ఎందుకు, ఖచిచ్తంగా, అది అబదధ్ం.
150 పర్భువు నామములో నేను మాటాల్డుచునాన్ను! అది సతయ్ము కాదేమో మీరు
కనిపెటిట్ చుడి, వెలుగు, కాలము యొకక్ వెలుగు!
151 ఆ చలల్ని ఢ సిదాధ్ంతాలు కోతను తీసుకొనిరావు. గొరెపిలల్ రకత్ములో
కడుగబడిన ఒక సంఘము మనకు యుండవలసియునన్ది, వాకయ్ముతో ఒకటై,
సంఘమై యుండును.
152 ఈ దినపు సంఘము తళుకులు, యేసు చెపాప్డు, ఎంతో మోసము
చేయునది, “సాధయ్మైతే ఏరప్రచుకొనిన వారిని సహితము మోసము చేయును.”
కేవలం ఏరప్రచుకునన్ వారినే! “అయితే నోవహు దినములలోయునన్ రీతిగా,
ఎనిమిది ఆతమ్లు రకిష్ంచబడినవి, మనుషయ్కుమారుని రాకడయందును
ఆలాగుండును.” ఆ సమయమందు చాలా, చాలా కొదిద్మంది రకిష్ంచబడుదురు.
153 అదేమి చేయును? అది నేరుగా వధశాల యొదద్కు నడిపించును. మనం
జీవించుచునన్ ఈ పర్సుత్త చీకటిలో మనము దానిని కనుగొనుచునాన్ము. నేను
ముగించుచునాన్ను, ఇది చెపిప్. ఇపుడు మనం జీవిసుత్నన్ ఈ చీకటి దినములు,
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వెలుగు ఆకాశముల వైపునకు మరలగా ఇకక్డ అది తిరిగియునన్ది. మనకు
పించుటకు మనముందేయునన్ది; ఏమి జరిగినది 7 ముదర్లలో బైబిల్ వలన
పించబడినది. ఇకక్డ, దేవుడు ఆకాశమందు బయలుపరచాడు, నేరుగా వచిచ్
మి పైన తెలియజేశాడు. సంఘములు అందులోకే నడుచుచునన్వి.

154 వాకయ్మును గైకొను ఆ చినన్ పెండిల్ కుమారెత్ను, అలాగైతే ఎవరు
రకిష్ంచుదురు? ఆమెకు ఆమే చలల్దనములోనికి మరలినపుడు, ఆమెకు ఏమి
జరుగును? ఆమె చలల్బడదు, ఈ దినపు రుజువు చేయబడిన వాకయ్ము. ఓ,
అవును.
155 అది గజిబిజి (puzzling) అది పర్జలకు అలాగేనని నాకు తెలుసు, సంఘమును

చితే, “సరే, అది అదే విషయం.” ఆ విధముగా యుండునని యేసు
చెపిప్యునాన్డు. అది ఉంటుంది, ఎంతవరకనగా, “సాధయ్మైతే ఏరప్రచుకునన్
వారిని సహితము అది మోసము చేయును.” ఓ, అవును. అవునండి.
156 కొంచెం కాలం కితమే, Florida లోని ఒకతను నాకు జాఞ్పకం వసుత్నాన్డు.
అతడు మాటాల్డు , చెపాప్డు, Florida కు వెళుళ్టకు తనకు Chevrolet
కారునన్ది అనాన్డు, దానిని అతడు garage (బండుల్ బాగు చేయు సథ్లము)
నకు తీసుకెళాళ్డు. ఈ యంతర్ పరిశోధకుడు అకక్డకు నేరుగా వెళాళ్డు,
అనిన్ సకర్మంగా పెటాట్డు. అయితే దానిని ఆరంభించలేకపోయాడు. అతడు
పెటట్వలసినదంతా పెటాట్డు. పలు విధాలైన వీటనిన్టిని, అతడు పునః పర్వేశ
పెటాట్డు, అయితే ఏదో యొకటి అది పనిచేయలేదు. అది కదిలించలేకపోయాడు.
అతడు ఆలాగే పర్యతన్ం చే త్ పర్యతిన్సుత్నాన్డు. ఈ చినన్ మెకానిక్
(యంతర్ శోధకుడు) అలసి, భీతి చెందిపోయి, భవనం చు ట్ తిరిగాడు, దీనిని
తీసుకొనుటకు (picking up).
157 ఈ మనిషి నిలబడి అడిగాడు, “అయాయ్ నా కారు కొరకు నేనెదురు

సుత్నాన్ను. నాకు ఆలసయ్మైపోయినది. నీవది చేయలేవా?” అని అడిగాడు.
158 అతడనాన్డు, “నేను చేయగలిగినదంతా నేను చేసుత్నాన్ను,” నిజంగా
భయంతో వణికిపోతునాన్డు. అతడలాగే నడుచుచునాన్డు.
159 మంచిగా వసత్ములు ధరించియునన్ ఒక పెదద్ మనిషి నడు త్ వచిచ్ కొదిద్
కష్ణాలు అతని వైపు చి మెకానిక్ తో ఇలా చెపాప్డు, కొదిద్ సేపు తలవంచి చి,
తన తలను ఈలాగుయుంచి, “ఇదెందుకు నీవు ముటట్లేదు? (ముటట్ డదు?)
నీకు విదుయ్తుత్ రావటం లేదు,” అని అనాన్డు.
160 “దానిన్ రిచ్ నేను అనుకొనలేదు” అని అతడనాన్డు. కాబటిట్ అకక్డునన్
దానినే అతడు (మరొక దానికి) అతడు తిపాప్డు. అతడు విదుయ్తుత్
పొందుకునాన్డు కారు బయలుదేరుటకు సిదధ్మైనది, పారంభమైనది.
161 అతడు పర్కక్కు తిరిగి, అనాన్డు, “ఎవరు నీవు?” అని. అతడెవరో తెలుసా?
General motor (సాధారణ యంతర్ం) యొకక్ పాముఖయ్ ఇంజనీరు అతడు. అతడే
దానిని చేసినది. దానిని పకలప్న చేసినది అతడే.
162 మన యొకక్ ఉజీజ్వముల సంగతి ఏంటి, మనం ఆశచ్రయ్పడుచునన్, ఈ
ఘడియలో విషయమేంటి? మనకు వసుత్వులునన్వి, పర్తీదియునన్ది, మనకు
యాంతిక పనివారునాన్రు, అయితే యంతర్ శాసత్ము బలము ఎకక్డ? అదీ మనకు
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అవసరమైయునన్ది. రంగం మీద యేసుకీసుత్ను కదలించుటకు అది మనకు
కావలసియునన్ది. విషయమేంటి? నేను మీకు చెపాత్ను, ఇకక్డే ఒకరునాన్రు,
హలెల్ యా, పరిశుదాధ్తమ్గా పిలువబడుచునాన్డు, యంతర్ శాసత్ములను
ముటట్గలవాడు. ఆయనే యంతర్పు పనివారి యొకక్ యంతర్శాసత్ బలము.
163 మనం పెంతెకొసుత్లుగా, దేశమంతటిలో ఘనమైన సంఘముగా
నిలబడియునాన్ము, వేలకు వేలు పర్తి సంవతస్రం కలియుచునాన్రు, అయితే ఆ
పరిశుదాధ్తమ్ ఎకక్డ? భాషలతో మాటాల్డుట మనం అంగీకరించాము, అది ఏలాగు
కారయ్నిరవ్హణయైనదో మనము శాము. కేకలు పెటుట్ట దావ్రా, మెథడిసుట్
వారు అది అంగీకరించారు. విశావ్సము, మొదలైన వాటి దావ్రా థర్ అది
అంగీకరించెను. అది అది కాదు.
164 అది వాకయ్ము! అది తిపుప్నటువంటి వాకయ్ము, యాంతిక పని వారిని
తిపుప్నటువంటి వెలుగు. వారు యంతర్శాసత్ బలము అవుతారు. వారు యంతర్శాసత్
బలము, యంతర్శాసత్ బలమును, యంతర్ పనివారి యొదద్కు వచిచ్నపుడు, అది
వసుత్వు దొరలుటను పారంభిసుత్ంది. అవునది నిజం. వాకయ్మును తీసుకో,
దానిమీద ఏ చినన్దైనా తపిప్పోతే, అది కదలదు (అది ఆరంభం కాదు). వాకయ్ము
దావ్రా యంతర్శాసత్ బలము పరిశుదాధ్తమ్ పర్వహించి, ఈ దినానికి వాగాద్నం
చేయబడిన వాకయ్మును రుజువు చేయుటకు పర్తీ వాదమును, పర్తీ ఢ
నమమ్కమును, పర్తీ నమమ్కమును పర్కక్న పెటుట్; ఆ తరువాత దేవుని యొకక్
ఘనమైన సంఘం తన కాళళ్పై పైకెగురుతుంది, పొగ చేత నెటట్బడే జెట్
విమానం వలె, ఆమె యజమానుని కలయుటకై ఆకాశాలోల్కి ఎతత్బడుతుంది.
అది ఖచిచ్తంగా నిజం. ఆలాగు మనం చేయు వరకు, అది పనిచేయదు.
అదీ దాని విషయం. అవునండి. ఎవరు అది చేసాత్రు? మనము ఆలోచన
చేసుత్నన్ది ఈ దినమున ఎవరు కాపాడుతారు? జాఞ్పకముంచుకో, సహోదరుడా
జాఞ్పకముంచుకో.
165 నాకు మరియొక చినన్ కథ జాఞ్పకమొసుత్నన్ది. కథల వెనుకకు వెళుళ్టకాదు,
కానీ మేము య్ మెకిస్కోలోని Carlsbad లో టము, అకక్డ పెడుతునన్పుడు నా
యొకక్ సేన్హితుడు, అకక్డ Carlsbad లో నిలబడియునాన్డు. అకక్డ అనేకమంది
ఈ గుహలోకి వెళాళ్రు.
166 ఓ! ఆలాటి దానిని నేనెనన్డు ఇషట్పడలేదు, అకక్డొక లోతు గుంట యునన్ది,
సుమారు మిలో ఒక మైలు ఉంటుంది. నేను నేనికక్డ తృపిత్ చెందాను. కనుక,
వారు లోపలకు వెళిళ్పోయారు. నేను పైకి ఎకాక్లని కోరుకుంటునాన్ను, కిందకు
కాదు. కాబటిట్ నేను…
167 ఇతనిని తీసుకొని వారు లోపలకు వెళిళ్పోయారు. అతడొక పురుషుడైన
సేన్హితుడు, వారితో కలసి, అతని చినన్ బాలిక, చినన్ బాలుడు వెళాళ్రు.
లోపలనునన్ పెదద్ అడుగు మటట్ము లోపలకు వెళాళ్రు, మి లోపల వందల
వందలు వందల లోతున మి అడుగు ఉనన్ది, అకక్డకు వెళాళ్రు. చువవ్
పర్కక్నునన్ మనిషి, తటాలున చువవ్ను లేక జరికను తిపాప్డు, [బెన్ హాం
సహోదరుడు తన వేలును ఒక రకమైన శబద్ం చే త్ కదిపారు—సంపా.]
సివ్చ్ ను ఆపివేశాడు. ఎంతో చీకటి, అంధకారమైనది, చివరకు నీ యెదురుగా
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కదులుచునన్ నీ చేయిని నీవు డలేనంతగా. ఆ చినన్ బాలిక, ఆ చినన్
విషయానికి, ఎంతో భయపడిపోయినది. పెదద్గా గొంతెతిత్ అరవడం
మొదలుపెటిట్నది, “ఓ, ఇది చీకటి! ఇది చీకటి! ఇది చీకటి,” వెరి ఏడుప్తో అరుపులు
అరుసుత్ంది.
168 ఆమె చినన్ తముమ్డు నిలబడియుండుట జరిగినది. చీకటిలో అతడు పెదద్గా
అరచాడు. అతడనాన్డు, “భయపడవదుద్ చినన్ అకాక్, వెలుగును తిపప్గల ఒక
మనుషుయ్డునాన్డు అనాన్డు.”
169 హలెల్ య! చినన్ సంఘము ఏమి చేయబోతునన్ది? భయపడవదుద్. ఈ
దినమున వెలుగును తిపప్గల ఒక మనుషుయ్డు ఇకక్డునాన్డు. అది పర్భువైన
యేసుకీసుత్. ఓ, ఆఁ. పర్భువైన యేసుకీసుత్!
170 జాఞ్పకముంచుకో, యేసు యొకక్ జనమ్ దినములలో ధనవంతులు, వారు
యె షలేముకు ఆయనను రిచ్ అడుగు అకక్డకు చేరుకునన్పుడు
యె షలేము యొకక్ ఆడంబరము చేత గుడిడ్వారు కాలేదు. బయటకు వెళళ్లేదు.
వారి మత వేదాంతము అది తెలుపలేదు. అయితే వారు పర్కక్కు తిరిగినపుడు,
నితయ్జీవము యొకక్ వెలుగుకై, వారు దానిని వెంబడించిరి.
171 Businessmen వారైన మీరు (వాయ్పారసుత్లైన మీరు) ఈ సంసాథ్పకముల
యొకక్ తళుకును ఈనాడు గమనించకండి, అయితే వాకయ్మునే పటుట్కోండి.
అది వెలుగునొదద్కు నడిపించును. చినన్ సహోదరి, భయపడవదుద్, వెలుగుల
యొదద్కు తిపప్గలిగిన ఒక మనుషుయ్డు ఇకక్డయునాన్డు. అపుప్డు ఆయన
వాకయ్మును ఏలాగు జీవింపజేసెనో ఆలాగు చేయగల ఒకరు ఇకక్డవునాన్డు,
ఆయన కీసుత్, ఆయన నినన్, నేడు, యుగయుగములకు ఒకక్టే రీతిగాయునాన్డని
ఆయన రుజువు చేసుకొనును. మీరది నముమ్తునాన్రా? [సభ “ఆమేన్” అని
చెపిప్నది.—సంపా.]

మనం నిలబడదాం.
172 తరువాత టమునకు వెళుళ్ సమయమునకు ముందు నాకు 15
నిముషాలునన్వి. మీ చేతులు పైకెతిత్, “దేవా, ఈ ఉదయం నా వైపు వెలుగును
తిపుప్ము అని చెపుప్టకు ఇషట్పడతారా? నేను వాకయ్మును నముమ్తునాన్ను.
నేను యంతర్ పనివారిని నముమ్తునాన్ను. పర్భువా, నాలో యంతర్శాసత్
బలమును పెటుట్ము, పర్భువా?” “పర్భువా, నాపైన వెలుగులను తిపుప్ము!” అని
చేతులెతిత్ ఆయనకు కేకలు వేయగలరా? వెలుగులు తిపప్గల ఒక మనుషుయ్డు
ఇకక్డునాన్డు. క య్నిజంలో, మనము చనిపోయాము, అనిన్ రకముల
సంసాథ్పకముల చీడ పురుగులు తినివేసినవి, అయితే వెలుగు వైపునకు తిపప్గల
ఒక మనుషుయ్డునాన్డు. ఆ మనుషుయ్డు పరిశుదాధ్తమ్. ఆయనే, యేసుకీసుత్
ఆతమ్యందు పర్తయ్కష్మయాయ్డు.
173 పర్భువైన యేసు, ఈ ఒకొక్కక్ హసాత్లు ముటుట్ము; అవి మాతర్మే కాదు, గుండె
యొదద్కు ముంజేతిని దింపుము, మరియు సువారత్ వెలుగు తిపుప్ము. యేసు
నామములో! 
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