
వెలుగునుపర్సరింపజేయగల
ఒకాయనఇకక్డ ఉనాన్డు

 సహోదరుడా నీకు వందనములు. (ఆమెను పాడనివవ్ండి.) ఇపుప్డు మన
శిరములు వంచెదము. మా పరలోకపు తండీ, మరలా మేము ఇకక్డ

కూడుకొనే భాగయ్మును, ఆ గొపప్ నితయ్తవ్మునకు ఈవలి వైపున పియ పర్భువైన
యేసుకీసుత్ను ఆరాధించుటకు ఒక దినమును, మాకు అనుగర్హించినందుకు,
నీ మంచితనము మరియు కనికరము కొరకై, ఈ ఉదయమున నీకు కృతజఞ్తలు
చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఒక—ఒక పాపపు జీవితమునుండి మమమ్లిన్ విమోచిం—
విమోచించుటకును, మరియు ఆయనయొకక్ నీతి మూలంగా మేము
కలిగియునన్ ఈ గొపప్ సావ్సథ్మును మాకు ఇచుచ్ట కొరకు, ఆయన భూమి మీదకి
వచిచ్నందుకు మీకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ము. మరియు ఈ ఉదయమున
వేచియునన్ ఈ సంఘమునకు, ఈ జీవపు రొటెట్ను విరుచుటకు—ఆయనయొకక్
పర్తినిధులుగా మేము ఇచచ్ట ఉండగా, పరిశుదాధ్తమ్ పర్తీ వాకయ్మును పేరేపించి
మరియు సరిగాగ్ మా అవసరత కొలది, పర్జలయొకక్ హృదయములలో దానిని
ఉంచును గాక. దీనిని యేసు నామములో అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.

కూరొచ్నండి.
2 నిశచ్యంగా, ఈ ఉదయమున మరలా, ఇకక్డ మీతో నిలబడియుండుట,
ఒక గొపప్ భాగయ్మని నేను ఎంచుకొనుచునాన్ను. పర్జలను గూరిచ్ జాగర్తత్
వహించుటకు, మేము కలిగియునన్ దానికంటె ఎకుక్వ సథ్లము లేనందున
మమమ్లిన్ మనిన్ంచండి. మా ఆలయము సరిపడేంత పెదద్దిగా లేదు. అయితే
టూసాన్…లోని మా గృహము వదద్ నుండి, ఈ సెలవులలో ఇకక్డుంటకు,
మేము—మేము ఎంతో కృతజుఞ్లమైయునాన్ము. మరియు వాతావరణము
కరకుగా ఉనన్ది గాని, ఇకక్డుండి మరియు ఈ కూడికను కలిగియుండుటకు
మేము సంతోషముగా ఉనాన్ము.

ఇపుప్డు, ఈ రాతి ఒక సవ్సథ్త కూడిక ఉండునని, లేదా ఈ రాతి రోగుల కొరకు
పారిధ్ంచుట కలదని నేను పర్కటించగోరుచునాన్ను. మరియు ఇపుప్డే నేను బిలీల్కి
చెపాప్ను. అందుకతడు ఇటల్నాన్డు, “మంచిది, నీవేమి చేసాత్వు?”
3 నేనిటల్నాన్ను, “సరి, ఈ రాతి దాదాపు ఆరునన్ర గంటలపుప్డు, నీవు పారధ్న
కారుడ్లను పంచడం మంచిది, తదావ్రా పర్జలు…”

మరియు, చూడండి, ఇకక్డ చాలా కికిక్రిసిపోయి ఉనన్ది, వారిని ఒకరి
తరావ్త ఒకరిని ఎటుల్ తీసుకురావలేనో, మనం తెలుసుకొనగలము, కావున మీరు
మీ కారుడ్యొకక్ సంఖయ్చేత పిలువబడుదురు, తదావ్రా ఎటువంటి రదీద్ ఉండదు.
మనము కేవలం వారిని ఒకరి తరావ్త ఒకరిని పిలిచి, మనము వారి కొరకు
పారిధ్ంచుచుండగా, వారిని ఆ వరుసలో నుండి వెళళ్నీయవచుచ్ను.
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4 కావున, మీరు, మీరు అనారోగయ్ముతో ఉనన్యెడల, లేదా పియులెవరైనా
అనారోగయ్ముతో ఉండి, మరియు వారిని లోపలికి తీసుకురాగోరినయెడల,
దాదాపు ఆరునన్ర-గంటలపుప్డు లేదా ఏడు గంటలపుప్డు వచిచ్, మరియు ఒక
పారధ్నా కారుడ్ను తీసుకొనండి. అతడు దావ్రము వదద్ ఉంటాడు, లేదా మీరు
లోపలికి వచుచ్చుండగా, ఆయన ఎలాగైనను వాటిని మీకు ఇసాత్డు.
5 మరియు, పిదప, కొంత కాలం వరకు నేను తిరిగి రావడం, బహుశా ఇదే
చివరిసారి కావచుచ్ను, ఎందుకనగా నేను ఈ వసంత కాలము ముగింపు వరకు,
దిగువన, మరియు ఇంకా అమెరికా సంయుకత్ రాషాలలో ఇపుప్డు నేను వరుసగా
కూటములను కలిగియునాన్ను. కావున, మేము, బహుశా ఈ వేసవి కాలంలో
కొంచెము ఆలసయ్ంగా మేము తిరిగి వసాత్ము.

పర్భువు చితత్మైతే, అది ఎయిర్-కండీషన్ అయినచో ఇకక్డునన్ ఈ—
ఈ సథ్లము మనకు దొరకవలెనని నేను కోరుచునాన్ను. నేను బిలీల్ని
అడగబోవుచునాన్ను. నేను ఆ ఏడు బూరలపై మాటాల్డగోరుచునాన్ను, ఒక-…ఆ
ఏడు బూరల కొరకు ఇకక్డ ఒక కూటమును పెటట్గోరుచునాన్ను, అది—మరది
పర్భువు చితత్మైతేనే. ఆ—ఆ ఏడు సంఘకాలములు, మరియు ఏడు ముదర్లు,
మరియు ఇపుప్డు ఏడు బూరల కొరకు. మరియు పర్జలు రాగలుగునటుల్ వారికి
కొంత సమయం ఇచుచ్టకు, ఎపుప్డైతే వారు సెలవులను కలిగియుంటారో, అటిట్
జూన్ మాసంలో మనం కొంత సమయానిన్ కలిగియుండెదము.
6 మరియు ఆసుపతి నుండి వచిచ్న సహోదరుడు షెపర్డ్ ను ఈ ఉదయం
ఇకక్డ చూడటం నాకు ఆనందంగా ఉంది. గడిచిన దినమున నేను అతణిణ్
చూచుటకు వెళాళ్ను. మరియు సహోదరి షెపర్డ్, నినన్టి దినమున నేను మీకు
ఫోన్ చేయలేకపోయాను. నీవు నాకు పంపిన ఆ కల చాలా, చాలా బాగుంది. నీవు,
ఉనన్ది ఉనన్టేల్ చూశావు, కీసుత్ ఒక దాంటోల్—ఒక దానిపై…ఆకాశంలో ఈ తెలల్ని
గుఱఱ్ముపై ఉండుట మరి అయినను బంధించబడియుండుటను, నీవు చూశావు.
అయినా గానీ, అది తొలగిపోవుటకు ముందే, మీ కుటుంబమంతా దానిని
చూశారు. ఆ కలకు, అనువాదము ఏమిటనగా, అది దాటిపోవుటకు ముందే మీ
కుటుంబము ఈ అంతయ్ దినములలో ఆయన యొకక్ కదలికను చూసియునాన్రు,
అది అదేయైయునన్ది. కావున, అది చాలా ఆతమ్సంబంధమైనదై, నీకు, మరియు
నీ కుటుంబసుత్లకు చాలా ఆశీరావ్దకరమైయునన్ది. ఆ కుటుంబము ఒక గొపప్
శర్మనుండి తపిప్ంచబడి, ఈనాడు వారునన్ సిథ్తికి వచిచ్యునాన్రు.
7 మరియు ఇపుప్డు, ఈ ఉదయం, కొదిద్గా విషాదకరమైన దానిని
మనము కలిగియునాన్ము. నేనికక్డ కలిసినపప్టి నుండి…ఈ ఆలయమునకు
వచుచ్వారైయుండి, మరియు—మరియు మన పర్శసత్ సేన్హితులలో ఒకరైయునన్
కోట్స్ కుటుంబము; మనమందరము వారిని పేమిసుత్నాన్ము. వారు తూరుప్
నుండి, లేదా చికాగో చుటుట్ పర్కక్ల నుండి వసాత్రు. మరియు సహోదరి బిలీల్
హబీబ్, మరియు—మరియు ఆమె సహోదరి ఆర్మ్ సాట్ంగ్, మరియు ఆ
అమామ్యిలందరు. వారు…వారు పారంభములో నాజరీనులైయుండి, మరియు
పర్భువు వదద్కు వచాచ్రని నేను అనుకుంటునాన్ను, మరియు వారు మన పర్శసత్మైన
సేన్హితులైయునాన్రు.
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మరియు ఒక దినమున సహోదరుడు మరియు సహోదరి కోట్స్, వారి తలిల్

మరియు తండి, పశిచ్మం వైపు నుండి గృహమునకు వెళుళ్చుండిరి, మరియు
ఎవరో ఆ రోడుడ్ మీద అదుపు తపిప్ మరియు—మరియు సహోదరి కోటుస్ను
అకక్డికక్డే, చంపేసాడు. మరియు—మరియు టూసాను—లో, వారు నాకు
కబురు పెటట్గా, నేను దాని గూరిచ్ వినాన్ను, సరిగాగ్ అపుప్డు ఆమె కేవలం నా
కొరకే తయారు చేసిన కాయ్ండీ బాకుస్ను బలల్ మీద—మీద పెటుట్కొని, నేను
అకక్డ కూరొచ్నియునాన్ను. మరియు అది ననున్ ఎటువంటి బాధకు గురి చేసినదో
మీకు తెలియదు. అయితే నేను—నేను దాని గూరిచ్ ఆలోచించి, ఆమె ఇక
బాధపడనకక్రేల్నందున, ఈ ఉదయం పర్భువుకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ను.
ఆమె వృదుధ్రాలగుచునన్ది, మరియు ఆమె ఇక బాధపడనకక్రేల్దు. మరియు
దేవునితో ఉండుటకు ఆమె గృహమునకు వెళిళ్పోయినది.
8 సరిగాగ్ ఇపుప్డే, అచచ్ట ఆ గదిలో, దాని గూరేచ్ ఆలోచిసూత్ మరియు తన
ఇదద్రు కుమారెత్లతో నేను మాటాల్డుచుంటిని. ఈ ఉదయమున సహోదరుడు
కోట్స్ ఇచచ్ట ఉండియునాన్డు; అతడికి కొనిన్ పర్కక్టెముకలు విరిగినవి. మరియు
ఎకక్డైతే అతడు చికితస్ పొందాడో, ఆ మిజోరాలోని ఆసుపతిలో ఉనన్ అతనికి
నేను ఫోన్ చేసాను, మరియు అతని ఎముకలు విరిగినవి, మరియు అటిట్
సంగతులు జరిగినవి, కానీ అతడు మాతర్ం తన రాణి చనిపోలేదనియు; ఆమె ఇక
ఎపప్టికీ కీసుత్తో సజీవముగా ఉనన్దనియు మరియు ఐకయ్మయేయ్ సమయము
ఒకటునన్దనియు ఎరిగినవాడైయుండి, నిశచ్యంగా ఒక నిజమైన ధైరయ్ముతో,
ఒక నిజమైన కైసత్వుడైయునాన్డు.
9 ఒకసారి యోబు ఇటల్నాన్డు, “ఓ, నీ ఉగర్త చలాల్రు వరకు, నీవు సమాధిలో
ననున్ దాచి మరియు రహసయ్ సథ్లములో ననున్ంచుము.”
10 దేవుడు, పర్కృతిలో అదే కారయ్మును చేయుటను, మీరెనన్డైనా గమనించారా?
ఇకక్డునన్ చెటల్లో ఆకులను పటుట్కొనియునన్ ఆ గుజుజ్వలె అది ఉనన్ది; భూమిపై
ఉగర్త కుమమ్రించబడే, ఆ శీతాకాలము రావడానికి ముందు…చూడండి,
ఒకపుప్డు భూమిపై శీతాకాలం లేదు. మరియు వెయేయ్ండల్ పాలనలో ఇక
ఎనన్డూ శీతాకాలములు ఉండవు, మీరు చూడండి. కావున అది భూమిపైన
ఉగర్తయైయునన్ది. పిదప అది జరిగినపుప్డు…చూడండి, ఉగర్త రావడానికి
ముందు, దేవుడు తన కృపచేత ఆ గుజుజ్ను నేరుగా కిందకు…భూమి లోపలికి,
అనగా ఆ చెటుట్యొకక్ వేరల్లోనికి పంపించును, మరియు ఆ శీతాకాలపు ఉగర్త
దాటిపోవు వరకు దానినకక్డే ఉంచి, పిదప వసంతకాలములో మరలా దానిని
పైకి లేపును, చూడండి.

“ఓ, నీ ఉగర్త చలాల్రు వరకు, నీవు సమాధిలో ననున్ దాచియుంచి మరియు
రహసయ్ సథ్లములో ననున్ంచుము.” ఆయన మన సహోదరికి చేసినది అదే. ఆయన
కైసత్వులందరికి చేయునది అదేయైయునన్ది.
11 సహోదరుడా కోట్స్, దేవుడు నినున్ దీవించును గాక. ఆపతాక్ల ఘడియలో
దేవునియొకక్ ముదర్ పటుట్కొనియుంటుందని తెలుసుకొనుటకు నేను ఎంతగానో
సంతోషిసుత్నాన్ను. అతను ఎటువంటి పరిసిథ్తి గుండా వెళుళ్చునాన్డో
నేనెరుగుదును, ఎందుకనగా సంవతస్రాల కితం నేను కూడా, అటువంటి
దానిగుండానే వెళాళ్ను. అయితే నేను…మనం ఒకరి తరావ్త ఒకరము ఈ
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గొపప్ నదిని దాటవలసియునన్ది; మరియు, ఈ దినములలో ఏదో ఒకరోజు
అది నా సమయము కావచుచ్ను; మరియు ఏదో ఒకరోజు అది మీ సమయము
కావచుచ్ను. అయితే దావీదు చెపిప్నటుల్, “నీవు నాకు తోడైయునాన్వు గనుక; ఏ
అపాయమునకు నేను భయపడను. నీ దుడుడ్కఱఱ్యు నీ దండమును ననున్
ఆదరించును.”
12 ఇపుప్డు, దేవుని యొదద్కు వెళిళ్న మన పర్శసత్ సహోదరియైన, కోట్స్ సహోదరి
యొకక్ జాఞ్పకారధ్మై, నేను…ఈ ఉదయం, ఆమెకు ఒక చినన్ జాఞ్పకారధ్ంగా,
కేవలం ఒకక్ కష్ణం సంఘము లేచి నిలబడవలెనని నేను కోరుచునాన్ను.

మన శిరములు వంచి మరియు ఎవరైతే, ఒక పియమైన కైసత్వురాలైయుండి,
ఒకపుప్డు అనగా, కొనిన్ రోజుల కితం మన మధయ్న వసూత్ వెళుళ్చు మరియు
మనతో ఈ—ఈ ఆలయంలో నడిచి, మనతో కరచాలనము చేసి, ఈ మధయ్నే
పర్భువు నాకు చూడటానికి అనుమతించిన ఆ సథ్లములో, ఇపుప్డు తన
కుటుంబము కొరకు వేచిచూసూత్, మరలా ఒక యౌవనసుత్రాలిగానునన్, ఆమె
గురించి ఆలోచించెదము.
13 మా పరలోకపు తండీ, సహోదరీ కోట్స్ యొకక్ జాఞ్పకాలకై నీకు
కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఎటువంటి ఒక పర్శసత్మైన, పియమైన
సహోదరి! మరియు ఇపుప్డు జీవితములో మాకు నియమించబడిన కాలమును
మేము జీవించిన తరువాత, మేము ఆ నదిని దాటవలసిన సమయం
వచుచ్ను. ఆమె బాధపడనకక్రేల్నందు వలన మేము నీకు కృతజఞ్తలు
చెలిల్ంచుచునాన్ము. ఆమె బాధ పడునటుల్గా, ఆమెకు వయ్తిరేకముగా ఇకక్డ
ఏదియు ఉండియుండకపోవచుచ్ను. కేవలం ఒకక్ కష్ణంలోనే, ఆమె నేరుగా
దేవునియొకక్ హసత్ములలోనికి వెళిళ్పోయినది.
14 పర్భువా, ఆమె భరత్, ఆమె పిలల్లు, తిరిగి నేరుగా వారియొకక్ విధి నిరవ్హణలో,
ఈ ఉదయం ఇకక్డ ఉనాన్రు. అటువంటి ఘనమైన విశావ్సమునకై మేము నీకు
ఎంతగానో కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ము! “చెరసాల, అగిన్జావ్లలు మరియు
ఖడగ్మునకు పర్తిగా, మన పితరులయొకక్ విశావ్సము ఇంకను సజీవముగా
ఉనన్ది.” ఈ కారయ్ములనిన్ంటి కొరకై మేము నీకు కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుచునాన్ము.
15 పర్భువా, ఆమెయొకక్ పర్శసత్మైన ఆతమ్కు విశాంతి కలుగజేయుము. ఆమె మా
సహోదరియైయునన్ది. ఆమె లేనందువలన వేదనతో, కనీన్టితో మా హృదయం
నిండియునన్ది, కానీ ఆ కనీన్టినుండి ఆనందము పైకి పెలుల్బుకుచునన్ది, ఇక
ఎనన్డూ మరణించనటువంటి ఒక అమరత్ మైన జీవంలో ఆమె జీవిసుత్ందని, నీ
వాకయ్ముయొకక్ నిశచ్యతతో మాకు తెలియజేయుము. మరియు ఇపుప్డు ఆమె
ఉనన్ చోట ఎనన్డూ పర్మాదము జరగదు, కేవలం ఆమెతో చేరుటకు తరువాత
వచుచ్వారి కొరకు వేచియుండుట మాతర్మేయైయునన్ది.
16 పర్భువా, సహోదడు కోట్స్ ను దీవించండి, మరియు ఆ అమామ్యిలను
మరియు ఆమె కుటుంబమును, మరియు ఆ పియులను, మరియు ఆమెను
పేమించు వారందరిని దీవించండి. మరియు తండీ, ఏదో ఒక దినమున
వాయ్ధి, బాధ, లేదా మరణము లేనటువంటి ఆ గొపప్ ఆవలివైపు మేము
ఆమెను కలుసుకుంటామని నముమ్చునాన్ము. అపప్టి వరకు ఆ దినమునకై
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ఎదురుచూసూత్, మరియు నినున్ సేవించునటుల్ మా అందరిని ఆరోగయ్ముగాను
మరియు బాగుగాను ఉంచండి. దీనిని మేము యేసుకీసుత్ నామములో
అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
17 ఆయన వాకయ్మును బయలుపరచుటలో, ఇకక్డ ఈ ఆలయము వదద్ మనతో
వయ్వహరించు ఆ గొపప్ పరిశుదాధ్తమ్, మనము ఆమెను కలుసుకొనువరకు, ఆమె
యొకక్ ఘనమైన ఆతమ్కు ఆయన నెమమ్ది దయచేయును గాక.
18 ఇపుప్డు శరీరములనుబటిట్, మీకు తెలుసు కదా, మానవ శరీరం ఎంతో వేడిగా
నుండుటవలన, ఈ ఉదయం ఇకక్డ వేడిగా నునన్ది.
19 ఇపుప్డు, మేము పర్కటన చేయగోరుచునాన్ము. కొనిన్సారుల్ ఇచచ్ట
మన ఉదయకాల కూటములు, అది—అది ఎకుక్వసేపు జరుగుచుండగా,
దానికి కారణం…ఒక కూటమును అంత ఎకుక్వసేపు ఉంచడం నిజంగా
సరికాదు, ఎందుకంటే, అది ఒక గంట, గంటనన్ర, లేదా కొనిన్సారుల్ రెండు
గంటలు అగుచునన్ది. అయితే నేనేమి చేయుచునాన్నంటే, ఇచచ్ట వెనుక
నేను టేపు చేయుచునాన్ను, చూడండి, మరియు ఈ టేపు పర్పంచమంతటికి
వెళుళ్ను. మరియు అందుచేతనే నేను…ఉదయ వేళలో మనం అంతసేపు,
కూడుకొనుచునాన్ము, అదేమిటనగా ఈ—ఈ టేపులను చేయుట కొరకు
నేనికక్డకు వచెచ్దను. అది…నేను…వారు…చూడండి, అకక్డ ఆ గదిలో, ఆ—
ఆ టేపులు చేయబడుటను మీరు—మీరు చూడవచుచ్. ఇపుప్డు…మరియు అవి
పర్పంచవాయ్పత్ంగా అనిన్ చోటల్కు వెళుళ్ను.
20 ఇపుప్డు, తవ్రలో, పర్భువు చితత్మైనయెడల, నేను ఇకక్డి నుండి వెళిళ్న
వెంటనే, ఈ వచేచ్…పర్భువు చితత్మైనయెడల, రేపు ఉదయము, ఏదో ఒక
సమయములో, నేను తిరిగి ఆరిజోనాకు బయలుదేరుతాను, ఎందుకంటే
జరుగబోవుచునన్ ఒక కూటమును నేను కలిగియునాన్ను. మరియు ఆ పై అది
దకిష్ణమంతటా ఉంటుంది. మరియు జారిజ్యా నుండి, మిసిస్సిపి, మరియు
టెకాస్స్, మరియు అలాబ్మా నుండి వచిచ్న దకిష్ణాది పర్జలారా, మేము నేరుగా
అకక్డికే వచుచ్చునాన్ము, నేరుగా ఫోల్రిడాకు, వెంటనే వచుచ్చునాన్ము.
21 ఇకక్డ నుండి ఫినికుస్నకు, పిదప కాయ్లీఫోరిన్యాకు, మరియు తిరిగి నేరుగా
డలాల్స్ కు, మరియు—మరియు బహుశా సాన్ ఆంటోనియోలో, ఆగుతామని
నేను తలంచుచునాన్ను, మరియు తిరిగి అలబామాకు, మరి ఫోల్రిడాకు వెళిళ్,
మరియు తిరిగి అకక్డ నుండి వేలుల్చుందుము. కావున పర్భువు చితత్మైతే, వెంటనే,
మేము మిమమ్లిన్ అకక్డ చూచెదము.
22 మరియు పిదప మీరు మా కొరకు పారధ్న చేసూత్నే ఉండండి, ఒకవేళ
మేము…ఈ వచేచ్ ఎండాకాలం, కొనిన్—కొనిన్ రోజులు ఇకక్డ ఉండుటకు
దేవుడు మా హృదయములో పెటిట్నయెడల, అది ఎపుప్డనన్ది మేము మీకు
తెలియజేసాత్ము
23 నాకు కొనిన్ కూటములు ముందే ఏరాప్టుచేయబడినవి. మరియు
సాక్ండినేవియా దేశంలో, ఆ కూటముల గూరిచ్ తెలియజేసూత్ ఆ దరశ్నము
వచిచ్నపుప్డు నూయ్యారుక్లో ఉనన్ మీలో చాలామందికి తెలియును…అకక్డ
అవి ఏరాప్టు చేయబడటం మీకు జాఞ్పకమునన్దా? మరియు పిదప, నేను
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నూయ్యారుక్లో ఉండగా, ఏదో కారణము చేత ఆ కూటములనిన్యు రదుద్
చేయబడతాయని, దరశ్నము వచిచ్నది. మరియు మేము నూయ్యారుక్లో
ఉనన్పుప్డు, ఇకక్డునన్ మీలో కొందరికి నేను చెపిప్నటుల్ నాకు జాఞ్పకమునన్ది.
జరిగినది సరిగాగ్ అదేయైయునన్ది, ఎందుకనగా వారందరు ఒకే రోజును
కావాలనుకునాన్రు మరియు ఆ భవనము దొరకలేదు.

కావున, పిదప, జూన్ మాసంలో కొంత ఖాళీ సమయం అది ఉంచవచుచ్ను.
ఇంకా ఆలసయ్ం కాకముందే, బహుశా ఆ బూరల నిమితత్ము సరిగాగ్
ఇకక్డికి రావడానికి, అది పర్భువుయొకక్ చితత్మైయుండవచుచ్నని, నేను
తలంచుచునాన్ను. చూశారా? కావున పర్తీది సరిగాగ్ పని చేయునని మనం
ఎరిగియునాన్ము. కావున అది నా హృదయంలో ఉండియునన్ది, కాబటిట్ దానిని
మనం చేయవలెనని ఆయన కోరుచుండవచుచ్ను.
24 ఇపుప్డు బయట గదులలో, మరియు—మరియు అకక్డ, మీరు ఒకరికొకరు
కూరొచ్నే సథ్లములను మారుచ్కొనుటను నేను చూచుచునాన్ను. కూరోచ్డానికి
మనకు సథ్లము ఉంటే బాగుండునని మేము కోరుచునాన్ము.

మరియు ఇపుప్డు మనం ఆ బూరలను పారంభించినపుప్డు, అది…
మేము ఆ హైసూక్లు వాయ్యామశాలను తీసుకోవాలని కోరుచునాన్ము.
అందులో యాభై-ఐదు వందల మంది కూరొచ్నవచచ్ని నేను అనుకుంటునాన్ను,
మరియు అపుప్డు పర్తియొకక్రు కూడా కూరొచ్నగలిగే అవకాశానిన్ మనం
కలిగియుండవచుచ్ను, మరియు మేము—మేము పర్సంగించుచుండగా,
నిశశ్బద్ంగా కూరుచ్ని వినవచుచ్ను.
25 లేదా, ఈ, ఈ బూరలు, అవి చాలా, చాలా బాగుంటాయి. ఒకరోజు నేను
వాటిని చూసుత్నాన్ను. చూడండి, ఆ ఆరవ ముదర్లో, సరిగాగ్ ఆ ఏడవ ముదర్ కీసుత్
యొకక్ రాకడను బయలుపరచడానికి ముందు, ఆ బూరలనిన్యు నేరుగా ఆ
ఆరవ ముదర్లో మోగును, చూడండి.
26 మరియు, ఈ రాతి సవ్సథ్త కూడికకు ముందు నేను మాటాల్డగోరుచునన్
చాలా పాముఖయ్మైన ఒక—ఒక వరత్మానమును నేను కలిగియునాన్ను. మరియు
మీరికక్డ ఉండి, మరియు ఇకక్డే ఉండబోవుచునన్యెడల, మంచిది, సాధయ్మైతే
కొంచెం ముందుగా పారంభించుటకు మేము పర్యతిన్సాత్ము, ఎందుకనగా
పారధ్న వరుస ఉంటుంది. నేను ఎకుక్వసేపు పర్సంగించను, కానీ కొదిద్ సమయం
నేను సంఘమునకు చెపాప్లనుకుంటునన్ ఒక విషయమునన్ది, మరియు ఈ
సమయంలో ఆ—ఆ—ఆ…నాకు తెలిసినంతవరకు ఆ కారయ్ములు ఎలా
జరుగుచునన్వనే దానిపై, మరియు సరిగాగ్ మనం ఎకక్డ నిలబడియునాన్మనే
దానిపై, లేఖనము దావ్రా మీకు చెపాప్లనుకునాన్ను.
27 మనం ఎకక్డినుండి చదువుచునాన్మనన్ది, గురుత్ పెటుట్కోవాలని లేదా
వాసియుంచుకోవాలని మీరు కోరినటల్యితే, నాతో పాటు ఈ ఉదయం
యెషయా గర్ంధమును మీరు తీయవలెనని, నేను కోరుచునాన్ను. మరియు
యెషయా గర్ంధమునుండి నేను చదవగోరుచునాన్ను, యెషయా గర్ంథము 42వ
అధాయ్యము.
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28 ఈ ఉదయం సహోదరుడు డాచ్ కూడా మనతోపాటు ఇకక్డ
కూరుచ్నన్ందుకు మనకు చాలా ఆనందంగా ఉనన్ది. మీరు తిపుప్చుండగా…
ఒకరోజున ఇకక్డ శీర్వ్ పోరుట్లో, అతడిక బర్తకడని వారు తలంచారని మీకు
తెలియును. మరియు నిశచ్యంగా అతడు విశావ్సానిన్ కలిగియునాన్డు.
అవునండి, అతడు నేరుగా దానినుండి బయట పడాడ్డు; పర్భువు అతడిని
ఇంకను ఆశీరవ్దిసాత్డు, అవును. చూడండి, సహోదరుడు డాచ్ తొంబది-ఒకక్
ఏండల్వాడు, మరియు అతడికి గుండె పూరిత్గా చెడినది; మరియు దానికిపైగా,
గుండెపోటు వచిచ్నది. మరియు అతడు జీవించుటకు ఎటువంటి మారగ్ము
వారికి కనిపించుటలేదని చెపిప్న అదే వైదుయ్డు మరణించాడు. సహోదరుడు డాచ్
జీవించుచునాన్డు, కానీ ఆ వైదుయ్డు మరణించాడు. చూశారా? ఎందుకనగా,
అతడు…చూడండి, సహోదరుడు డాచ్ ఇకక్డ కూరుచ్నియునాన్డు.
29 మరియు పిదప, గుండె జబుబ్తో మరియు గుండెపోటుతోనునన్ తొంబది-
ఒకక్ సంవతస్రాల ఒక—ఒక వయ్కిత్. మరియు అచచ్ట, నేనకక్డికి వెళుళ్చుండగా,
ఒక వీధిలో నుండి అతడు నడుచుకుంటూ రావడం నేను చూశాను; పిదప
నేనతణిణ్ ఆలయములో చూశాను. మరియు నేను వెళిళ్, ఒక ఆకిస్జన్ గుడారము
కిందనునన్ అతనితో ఇటుల్ చెపాప్ను, “పర్భువు నామములో నేను నీతో కరచాలనం
చేసాత్ను…నేను నినున్ ఆలయములో మరల చూసాత్ను, మరియు వీధిలో నీతో
కరచాలనము చేసాత్ను.”

ఆ మరుసటి ఆరాధనకే, అతడికక్డ ఉనాన్డు, సరిగాగ్ ఆలయములో ఆ
వెనుక కూరుచ్నియునాన్డు. మరియు లూవిలీల్లో ఎకక్డైతే మేము భోజనం
చేసాత్మో, అకక్డ ఆ బూల్బోర్ వదద్కు నేను తినడానికి వెళాళ్ను, మరియు నేను నా
కారు నుండి బయటకు దిగి, వీధిలోకి వెళుత్నన్ వెంటనే, సహోదరుడు డాచ్ ఆ
వీధిగుండా నడుచుకుంటూ రావడం జరిగినది. అది సరిగాగ్ అకక్డ, పరిపూరణ్ముగా
నెరవేరినది. మరియు పర్భువు అతణిణ్ ఎలా ఆశీరవ్దించాడు గదా!
30 ఇపుప్డు ఈ రాతి మనం సవ్సథ్త, మరియు మొదలగు విషయాలను గూరిచ్
మాటాల్డుకొనబోవుచునాన్ము, మరియు ఈ రాతి మీకు చెపుప్టకు, నిజంగా కొనిన్
అసాధారణమైన సంగతులు కలవు.
31 అయితే ఇపుప్డు, నేను టేపులను పొందుకొనుటకుగాను, ఇక
వాటిని మొదలుపెటుట్టకు సిదధ్ము కండి, నేను యెషయా గర్ంధము
42 వ అధాయ్యములో, 1 నుండి 7వ వచనము వరకు చదువుటను
పారంభించగోరుచునాన్ను. మరియు మతత్యి సువారత్ 4వ అధాయ్యము,
పారంభించేది, 15 మరియు 16వ వచనం అని నేను నముమ్చునాన్ను.
32 ఇపుప్డు, యెషయా—లోని 42వ అధాయ్యంలో—లోనుండి, మనం
చదవబోవుచునాన్ము.

ఇదిగోనేనుఆదుకొనునాసేవకుడు;నేనుఏరప్రచుకొనినవాడు,నా
పాణమునకు పియుడు; అతనియందునా ఆతమ్ను ఉంచియునాన్ను:
అతడుఅనయ్జనులకునాయ్యముకనపరచును.
అతడు కేకలు వేయడు; అరవడు, లేదా తన కంఠసవ్రము వీధీలో
వినబడనియయ్డు.
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నలిగిన రెలుల్ను అతడు విరువడు, మకమకలాడుచునన్ జనుపనార
వతిత్నిఆరప్డు: అతడుసతయ్ముననుసరించినాయ్యముకనుపరచును.
భూలోకమున నాయ్యము సాథ్పించువరకు అతడు…మందగిలడు,
నలుగుడుపడడు: మరియు దీవ్పములు అతని బోధకొరకు
కనిపెటుట్ను.
ఈలాగున…ఆకాశములను సృజించి, మరియు వాటిని
విశాలపరచి; భూమిని అందులో పుటిట్న సమసత్మును
పరచి; దానిమీదనునన్ జనులకు పాణమును, దానిలో
నడుచువారికి జీవాతమ్ను ఇచుచ్చునన్ దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డు:
గుడిడ్వారి కనున్లు తెరచుటకును, బంధింపబడినవారిని
చెరసాలలోనుండి వెలుపలికి తెచుచ్టకును, చీకటిలో
నివసించువారికిని, బందీగృహములోనుండివెలుపలికి తెచుచ్టకును;
యెహోవానగు నేనే నీతి విషయములలో నినున్ పిలిచి నీ చేయి
పటుట్కొనియునాన్ను, నినున్ కాపాడి పర్జలకొరకు నిబంధనగాను,
అనయ్జనులకువెలుగుగానునినున్ నియమించియునాన్ను.

33 ఇపుప్డు మతత్యి సువారత్ 4వ అధాయ్యంలో, యెషయా దావ్రా చెపప్బడిన
ఆ పర్వచనము యొకక్ నేరవేరుప్ను నేను చదువగోరుచునాన్ను. మతత్యి సువారత్
4వ అధాయ్యంలో, నేను—నేను చదవడం మొదలుపెడతాను. వీలయితే, 15వ
వచనముకు బదులు 12వ వచనం నుండి మనం పారంభించుదాము.

యోహానుచెరపటట్బడెననియేసువినినపుప్డు, ఆయన గలిలయకు
తిరిగి వెళిళ్;
…నజరేతును విడిచి, జెబూలూను నఫాత్లియను దేశముల
పాంతములలో, సముదర్తీరమందలి కపెరన్హూమునకు వచిచ్
కాపురముండెను:
పర్వకత్యైనయెషయాదావ్రాఈలాగునపలుకబడినదినెరవేరునటుల్
ఇది జరిగెను,

ఇదిగో, జెబూలూను దేశమును, నఫాత్లి దేశమును, యొరాద్నుకు
ఆవలనునన్, సముదర్తీరమునఅనయ్జనులు నివసించుగలలియయు;
చీకటిలో కూరుచ్ండియునన్ పర్జలు…గొపప్ వెలుగును చూచిరి;
మరియుమరణపర్దేశములోనుమరణఛాయలోనుకూరుచ్ండియునన్
వారికివెలుగుఉదయించెను.

మరియు అపప్టినుండి యేసు పరలోకరాజయ్ము
సమీపించియునన్ది గనుక, మారుమనసుస్ పొందుడని: చెపుప్చు
పర్కటింపమొదలుపెటెట్ను.

34 చదవబడిన ఆయన వాకయ్మునకు దేవుడు తన దీవెనలు జతపరచునుగాక!
మరియు ఇపుప్డు, వింతైన ఒక చినన్ అంశమును ఎవరో మాటలాడుటను నేను
వింటిని, అయితే నేను దీనిని ఒక పాఠాయ్ంశముగా తీసుకొనగోరుచునాన్ను, అది



వెలుగును పర్సరింపజేయగల ఒకాయన ఇకక్డ ఉనాన్డు 9
ఇటుల్ చెపప్బడినది: వెలుగును పర్సరింపజేయగల ఒకాయన ఇకక్డ ఉనాన్డు.
మరియు ఇపుప్డు మనము వెలుగు అను అంశముపై మాటాల్డబోవుచునాన్ము.
35 మనము ఈ మధయ్నే మాటాల్డుచునన్ ఆ మూడు అంశములను ఇది
వెంబడించును.

వాటిలో ఒకటి, టూసాన్, లేదా ఫీనికుస్ వదద్, ఎందుకని యేసు బెతెల్హేము
గుండా వచెచ్నను దానిపై ఉండెను. అదేమనగా, ఆయన రావలసియునన్ది,
ఎందుకనగా ఆయనే ఆ బెతెల్హేము. బెతెల్హేము! బె-త్ అనగా “ఇలుల్”;ఎ-ల్ అంటే,
“దేవుడు”; హే-ము అనగా “రొటెట్”, రొటెట్. “దేవుని రొటెట్ల ఇలుల్.” మరియు కీసుత్లో
జనిమ్ంచిన పర్తీ కైసత్వుడు దేవుని రొటెట్ల ఇలెల్న, బెతెల్హేములో జనిమ్ంచియునాన్డు.
36 పిదప, తన పర్జల నుండి వెలివేయబడిన ఆ సమయంలో, ఒక
తృణీకరించబడినవాడిగా ఉనన్ దావీదుకు సాదృశయ్ం కూడా అకక్డ
ఉండియునన్ది. అతడు తోసివేయబడినాడు. మరియు బెతెల్హేము ముటట్డి
చేయబడినది, మరియు ఫిలిషీత్యుల సైనికదళం బెతెల్హేమును చుటుట్ముటాట్రు.
మరియు దావీదు, ఒక వెలివేయబడినవాడిగా, కీసుత్ యొకక్ ఈనాటి
సంఘమునకు సాదృశయ్ముగా నునాన్డు. చూడండి, ఈనాడు కీసుత్, తన సవ్ంత
సంఘమునకు ఒక వెలివేయబడినవాడిగా ఉనాన్డు. వారు…వెలివేయబడుట
అనగా, “ఏదైనా తృణీకరించబడినదై,” యునన్ది. మరియు అతడు రాజుగా
ఉండుటకు అభిషేకించబడినపప్టికినీ, దావీదు తృణీకరించబడినాడు; అయితే
పర్వకత్ మాతర్ం అతడిని అభిషేకించాడు.
37 మరియు ఈ సమయంలో, తన పర్జల నుండి ఒక—ఒక
తోసివేయబడినవాడిగా ఉండియు, అతడు చాలమంది పరాకర్మముగల
అనయ్జనులను ఎనున్కునాన్డు. వారిలో ఒకడు ఒకక్ దినమందే, ఒక ఈటెతోనో,
లేదా ఒక ఖడగ్ముతోనో, ఎనిమిది వందల మందిని చంపెను. మరియు
మరొకడు మంచు పడుతునన్ దినమున ఒక గోతిలోనికి దూకి, మరియు ఒక
సింహమును చంపెను. మరియు—మరియు ఒకసారి వారు పెసరోల్ లేదా
చికుక్డుకాయలో, అయినటువంటి పపుప్లనో లేదా వేటినో పోగుచేయుచుండిరి,
మరియు—మరియు వారందరూ పరుగెతాత్రు, కానీ అతడు నిలబడి, తన
చేతులు అలసిపోవరకు మనుషుయ్లను చంపాడు. వారు ఉనన్తదేహులైన ఆ
గొలాయ్తు యొకక్ సహోదరులను కూడా చంపారు.

అతడు అధికారములోనికి వసాత్డని వారు ఎరిగియునాన్రు గనుక, ఆ
పరాకర్మముగల వయ్కుత్లు, దావీదును అంటిపెటుట్కొనియునాన్రు. ఎవవ్రేమి
చెపిప్నాగాని, వారు మాతర్ం ఎరిగియునాన్రు. దేవుడు తన అభిషేకమును
దావీదుపై ఉంచియునాన్డు, మరియు వారు దానిని ఎరిగియునాన్రు. వారు
అనయ్జనులైయునాన్రు. వారతడిని ఎంతగా తృణీకరించినపుప్టికినీ, అతడు
అధికారములోనికి వచుచ్నని వారెరిగియునాన్రు. మరియు ఒక దినమున
అకక్డ…
38 ఈనాడు అది—అది కీసుత్కి ఎటువంటియొక సాదృశయ్ముగా ఉనన్ది
కదా, ఒక తోసివేయబడినవాడు! “కీసుత్, ఒక తోసివేయబడినవాడా?”
అని మీరనవచుచ్ను. పరిశుదధ్ గర్ంధము పర్కారముగా, మనము…దేవుడు
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ఘనంగా మనలను ఆ ఏడు సంఘకాలముల నుండి తీసుకొనివచాచ్డు.
ఈ లవొదికయ సంఘములో, తృణీకరించబడి, తిరిగి మరలా లోపలికి
వచుచ్టకు పర్యతిన్ంచుచు, కీసుత్ ఒక వెలివేయబడినవానిగా తన సంఘమునకు
వెలుపల ఉనాన్డు. చూశారా? తన సవ్ంత సంఘమునకు, ఆయన ఒక
వెలివేయబడినవానిగా ఉనాన్డు. మరియు ఆయన తృణీకరించబడుటకు
కారణమేదనగా, ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు, మరియు వారు వాకయ్మును
లోపలికి రానివవ్రు. దానికి బదులు, వారు మతాచారములను సీవ్కరించారు.
39 మరియు పిదప, ఈ గొపప్ పోరాటంలో, అనయ్జనులైన ఆ పరాకర్మముగల
మనుషుయ్లు, దావీదుతో—ఉండుటను, మనం కనుగొంటాము.
40 బెతెల్హేము ఎటుల్ రూపించబడినదో మీరు గమనించినయెడల, ఆ
పాఠములోనికి వెళళ్గోరడంలేదు, కానీ బెతెల్హేము ఎలా…వాసత్వానికి, వేశయ్యైన
ఆ రాహాబు, మరి బెతెల్హేమును కనుగొనన్ది ఆమె కుమారుడే. అది గోధుమలకు
కేందర్ముగా నునన్ది, మరియు అకక్డ చకక్ని నీరు ఎకుక్వగా ఉండును. మరియు
అతడు ఆ చినన్ పటట్ణమును కనుగొనాన్డు. మరియు ఆ పటట్ణాలనిన్టిలో అది
చాలా చినన్దైయునన్ది, ఎందుకనగా పర్వకత్ ఇటుల్ చెపెప్ను, “యూదయలోని
బెతెల్హేమా…యెరూషలేము లేదా యూదయ పటట్ణాలనిన్టిలో…నీవు సవ్లప్
గామము కాదా? కానీ నా పర్జలను ఏలబోవువాడు నీలో నుండి వచుచ్ను.” ఆ
చినన్దానిలో నుండి వచుచ్ను.
41 దావీదు, అతడు అకక్డ ఎనున్కోబడినపుప్డు, పర్వకత్యైన సమూయేలు,
అభిషేకించుట కొరకు అకక్డికి వెళిళ్యుండగా, ఆ గొపప్ చకక్ని సహోదరులు,
వారంతా అచచ్ట నిలబడియునాన్రు. గొపప్, పరాకర్మముగల వయ్కుత్లు,
చూడటానికి, చకక్ని-రాజులగుదురనన్టుల్ కనబడిరి. అయితే తనపై తైలము
పోయబడిన ఆ దావీదే, అతయ్ంత తిరసక్రించబడిన వాడైయుండెను. ఆ
తోసివేయబడిన పటట్ణమునే కీసుత్…

తోసివేయబడినవారినే కీసుత్ ఎనున్కుంటాడు, చూడండి,
తోసివేయబడినవారినే.
42 పిదప అతని తరావ్త, ఓబేదు వచుచ్టను మనము కనుగొంటాము. మరియు
అతని తరావ్త బోయజు వచెచ్ను. మరియు అకక్డ మరొక అనుయ్డు వచెచ్ను, రూతు
దావ్రా అతడు వచెచ్ను. మరియు అకక్డి నుండి యెషయి వచెచ్ను. మరియు
యెషయి నుండి దావీదు వచెచ్ను. మరియు అకక్డ ఆ కొండ పర్కక్ననునన్ ఒక చినన్
పశువుల పాక, రాజులకు రాజును తీసుకువచెచ్ను, ఆయనే దావీదు కుమారుడైన
యేసుకీసుత్, అతని యొకక్ ఆతీమ్య కుమారుడు.
43 ఇపుప్డు పిదప, దావీదు తానే ఈ పటట్ణములో జనిమ్ంచియుండుటను బటిట్,
అతడు ఈ చినన్ పర్దేశమునకు రావలసివచెచ్ను. మరియు అది బెతెల్హేము అని
పిలువబడెను, అనగా, “అది—అది దేవుని రొటెట్ల ఇలుల్” అని అరధ్ము. మరియు
ఆయనే దేవుని రొటెట్ల ఇలెల్యునాన్డు.
44 ఆ దినమున, దావీదు ఆ కొండ మీదనుండెను, మరియు అతడు కిందకు
చూసి మరియు ఫిలిషీత్యులు ఆ విధంగా చుటుట్ముటుట్టను చూశాడు, బాగా
ఎండగానుండుట వలన దాహము కలిగియుండవచుచ్ను. అతడిటల్నాన్డు,
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“ఓ, నేను ఆ బావి నుండి మరొకక్సారి నీళుళ్ తాగగలిగితే చాలును!”
అంతే, అతనియొకక్ సవ్లప్మైన ఆలోచనలు, అతడిని పేమించినవారికి ఒక
ఆజఞ్గానుండెను.
45 ఈనాడు కుడా అది అంతే, యేసుయొకక్ సవ్లప్ ఆలోచనలు,
లేదా ఆయనయొకక్ వాకయ్విషయమైనాగాని, ఆయనను పేమించుచునన్
అనయ్జనులమైన మనకు ఒక ఆజఞ్గా ఉండవలసియునన్ది. ఏలయనగా ఆయన
ఎంతగా తృణీకరించబడినపప్టికీ, ఆయన అధికారములోనికి వచుచ్చునాన్డని
మనము ఎరిగియునాన్ము. భూమాయ్కాశములు గతించును, అయితే సమసత్
భూమి మరియు ఆకాశము గతించిపోయినను ఇది మాతర్ం అదే విధంగా
పరిపాలించును. మరియు ఆయన అధికారములోనికి వచుచ్చునాన్డని
మనము ఎరిగియునాన్ము, ఎందుకనగా అది జరగకుండా ఏదియు ఆపలేదు.
[సహోదరుడు బెనాహ్మ్ తన బైబిలును తటెట్ను—సంపా.] ఇది కీసేత్, ఆయనను
గూరిచ్న పర్తయ్కష్తయైయునన్ది, మరియు సరిగాగ్ వాకయ్ము దానిగూరిచ్ చెపిప్నటేల్
అది జరగనైయునన్ది, ఎందుకనగా ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. మరియు
ఆయనయొకక్ ఆజఞ్లలో అతి సవ్లప్మైనవి, అది ఎంత చినన్దైనాగానీ, అది, “తిరిగి
బాపీత్సమ్ము పొందవలెను,” అనేది కావచుచ్ను లేదా అది ఏమైయునన్పప్టికీ,
ఎటెల్నా మనము దానిని చేసెదము. అది ఆయన యొకక్ ఆజఞ్యైయునన్ది.
46 మరియు దావీదుయొకక్ సవ్లప్ ఆలోచన ఆ అనుయ్లకు ఒక ఆజఞ్గానుండెను,
ఏలయనగా, వారు ఈనాటి అనయ్ సంఘమునకు ఒక సాదృశయ్ముగా నునాన్రు.
పరాకర్మముగల వయ్కుత్లు! చూడండి, దావీదు పకష్మున నిలిచిన ఆ వయ్కుత్లు
అనయ్జనులైయునాన్రు, కానీ, వారు పరాకర్మముగల వయ్కుత్లు. వారికి భయము
లేదు. వారికి కనీసం భయమంటే ఏమిటో తెలియదు.
47 మరియు వారంతా అతని చుటుట్ ఉండగా, ఒక వయ్కిత్ ఖడగ్ము తీసుకొని
మరియు ఎనిమిది వందల మందిని చంపెను. అతడెటువంటి వయ్కిత్యోగదా!
వారిలో ఒకడు, ఒక…

ఇంకొక వయ్కిత్ ఉండెను. ఐగుపుత్ యోధుడొకడు, ఒక పొడవైన ఈటెతో
పరుగెతుత్కొని వచెచ్ను. అయితే ఇతని చేతిలో ఒక కరర్ మాతర్మే ఉనన్ది. ఇతడు
కరర్ను తీసుకొని మరియు అతని చేతిలోనుండి ఆ ఈటెను పడగొటెట్ను; ఆ ఈటెను
తీసుకొని మరియు అతడినే చంపివేసెను. చూశారా?
48 ఆ బలాడుయ్లలో ఒకనికి పధాన్లుగు-అంగుళముల వేళుళ్ండెను. ఇపుప్డు,
పధాన్లుగు అంగుళములు అంటే, మీ అరచెయియ్ ముడిచినపుప్డు మీ చెయియ్
ఎంత పొడవుండునో, మీ వేలు అంత పొడవుగా ఉండును; దానిని తెరిచినటెల్తే,
అది ఇరువది-ఎనిమిది-అంగుళముల చెయియ్ అవుతుంది. మరియు పైగా
ఒక ఈటెను పటుట్కొనెను! కానీ సరిగాగ్ అకక్డికి దూకి అతడిని చంపివేశాడు.
చూశారా? ఎందువలన? అతడొక పరాకర్మశాలి, ఒక అనుయ్డైయుండియు,
ఆ అభిషేకించబడిన వానిని చూసి, అతడు అధికారములోనికి వసాత్డని
ఎరిగియుండెను.
49 ఆ యోధులు దావీదు పకష్మున నుండిరి, చివరకు దావీదు అధికారములోనికి
వచిచ్నపుప్డు, అతడు వారిని పటట్ణములపై అధికారులుగా నియమించుటను,
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మీరు గమనించారా? యేసు అదే విషయమును వాగాద్నము చేసియుండలేదా?
అదే కారయ్ము, వారిని అధికారులుగా చేయుట.
50 అపుప్డు, అకక్డ, తాజా నీటిని తాగవలెననన్ది దావీదుయొకక్
కోరికయైయుండెను. బహుశా అతడు అకక్డ పైన తాగుచునన్టువంటి, ఆ
నిలువనునన్ కొనిన్ వేడి మురికి నీళళ్ను అతడు కలిగియుండవచుచ్ను. కానీ
అతడు దేవుని రొటెట్ల ఇలెల్యునన్ బెతెల్హేములోని, ఆ తాజా నీటిని గూరిచ్
ఆలోచించడం జరిగినది. మరియు అతడిటల్నెను, “నేను కేవలం ఆ బావినుండి
నీళుళ్ తాగితే చాలును!” మరియు ఆ వయ్కుత్లు తమ ఖడగ్ము దూసి, పదిహేను
మైళళ్ వరకు ఆ ఫిలిషీత్యులతో పోరాడినారు, అతడు వారిని అడిగాడని
కాదుగానీ, అతడు దానిని కోరుకునాన్డని వారు ఎరిగియుండిరి. మరియు
ఆ బావినొదద్కు పోవువరకు, వారు ఆ ఫిలిషీత్యులను హతమారిచ్రి. వారిలో
ఇదద్రు పోరాడుచుండగా, మరొకడు—తన బకెక్టుట్ నిండా నీళళ్ను తీసుకొనెను;
మరియు తిరిగి వారి మారగ్మంతా పోరాడుచూ వచిచ్, దానిని దావీదుకు ఇచాచ్రు.
పరాకర్ము గురించి మాటాల్డండి!
51 దైవభకిత్గల ఆ దావీదు, ఇటల్నాన్డు, “ఈ సేన్హితులు తమ పాణమునకు
తెగించి తెచిచ్న ఈ నీళళ్ను నేను తాగను.” మరియు అతడు పానారప్ణముగా; ఆ
నీళళ్ను, పర్భువు సనిన్ధిని పారబోసెను. “దానిని పర్భువునకు ఇయుయ్డి. ఆయనే
దానికి యోగుయ్డు, నేను కాదు.” వారు…
52 అది సాకాష్య్తుత్, తనయందు తన సవ్ంత నితయ్జీవమును కలిగియుండి;
ఆ కొటట్బడిన బండయై, ఈ వాకయ్ము జీవించునటుల్, మనకొరకు ఒక పాప
పరిహారారధ్ముగా తన పాణమును నేలపై ఒలికించిన, కీసుత్కు సాదృశయ్ముగా
ఉనన్ది.
53 ఓ, అనయ్జనులారా, నేను చెపిప్నటుల్, నాతో పాటు ఎవరు ఆ ఖడగ్మును
దూసెదరు? ఈ ఉదయము, మనము బుదిద్హీనంగా పటుట్కొని వేలాడుచునన్
ఈ మురికి సంఘ సిదాధ్ంతములు మరియు అటిట్ కారయ్ములు కాదు గానీ,
ఆయనకు తాజా నీరు కావలెను. తన పర్తీ మాటను నముమ్నటిట్, తన వాకయ్మందు
నిజమైన విశావ్సం గలవారు ఆయనకు కావలెను. మనము బావినొదద్కు వెళిళ్
మరియు ఒక ఉపశమనంకై నీటిని తీసుకువదాద్ము; మత సిదాధ్ంతములు
మరియు సంఘ శాఖపై కటట్బడిన ఒక ఆరాధనను కాదు. అయితే మన
మధయ్న, తన చితాత్నుసారంగా తన జీవితమును జీవించుచునన్, కీసుత్ను మన
మధయ్ కలిగియుండి, ఆ—ఆ సిదాధ్ంతాలు మరియు ఇతర సంగతులతో
కలవనటువంటి ఒక సవ్చచ్మైన ఆతమ్ ఆరాధనను తెచెచ్దము. మనము కేవలం—
కేవలం ఆయనను ఆ విధంగానే కలిగియుందాము.
54 ఇపుప్డు, తరావ్త విషయమేదనగా యోసేపు యొకక్—దినములలో,
దేవుడు పర్జలతో కలల దావ్రా ఎటుల్ వయ్వహరించాడనన్దై యునన్ది. మీరు
గమనించారా? ఒక కల అనేది రెండవ విధానమైయునన్ది. అది దేవుడు పనిచేయు
రెండవ విధానమైయునన్ది. కొంతమంది కలలు కంటారు, వాటికి అసలు అరధ్ం
పరధ్ం ఉండదు. మీరు బాగా తిని మరియు పీడకలలు కనవచుచ్. అయితే కల
అనన్ది రెండవ విధానమైయునన్ది. చూశారా? అయితే దేవుడు ఎందుకని తన
సవ్ంత కుమారుడిని ఆ రెండవ విధానము దావ్రా కాపాడెను? ఆయన యోసేపుకు
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పర్తయ్కష్మాయెను. తన సవ్ంత కుమారునియొకక్ సంకేష్మమును గూరిచ్, ఆయన ఆ
రెండవ విధానమునులో పంపెను. మీరెనన్డైనా దాని గూరిచ్ ఆలోచించారా?
ఎందుకనగా, అపుప్డు దేశంలో పర్వకత్ లేడు. కావున ఆయన కలల దావ్రా
పనిచేయవలసివచెచ్ను. మరియు అది అనువాదము చేయబడవలసినటువంటి
కల కాదు. పర్భువు యొకక్ దూత ఇటుల్ చెపెప్ను, “యోసేపు, నీ భారయ్యైన
మరియను చేరుచ్కొనుటకు భయపడకుము, ఏలయనగా ఆమె గరభ్ము
ధరించినది పరిశుదాధ్తమ్ వలనైయునన్ది.”
55 అటువంటిది సంభవించడమనేది ఒక అసాధారణమైన విషయమైయునన్ది.
యోసేపు నీతిమంతుడగుట వలన, అతడు…అది అసాధారణమైన విషయం.
దేవుడు అసాధారణమైనవాడు. మరియు అసాధారణమైనవాటిని అరధ్ము
చేసుకోవడం కషట్ం. అందువలననే ఈనాడు సతయ్మును అరధ్ం చేసుకోవడం
చాలా కషట్ం; అది ఎంతో అసాధారణమైయునన్ది. ఒక సీత్ పురుషుని ఎరుగకుండా
ఒక బిడడ్ను కనడం అనేది, అది చాలా అసాధారణమైన విషయము.

అయితే మీరు నమమ్కముగా మరియు యదారధ్ంగా ఉనన్టెల్తే, దేవుడు
ఒక కల దావ్రానైనా మీకు పర్తయ్కష్మవవ్గలడు. అది మీరు కలిగియునన్దేదైనా,
మీ మనసుస్నైనా, మీరు ఈల వేయగలిగినా, పాట పాడగలిగినా, సాకష్ ము
చెపిప్నా, లేదా మీరు చేయగలిగినదేదైనా, మీ సమసత్ము దేవునికి అపప్గించబడి,
కేవలం మీరు అనుమతించినయెడల, మీరు కలిగియునన్ దేనినైనా గానీ దేవుడు
వాడుకొనగలడని అది చూపించుచునన్ది.
56 పిదప, ఆ మరుసటి రాతి ఇకక్డ, “తపిప్ంచుకొనుట” అనే అంశముపై, ఆ—
ఆ మనుషుయ్డెటుల్ తపిప్ంచుకొనెననన్ దానిపై, సహోదరుడు నెవిల్ పర్సంగించెను.
మరియు అది ఆలోచింపదగిన విషయంగా ఉనన్దని నేను తలంచాను.

మరియు వెంటనే, ఈ ఉదయము వెలుగు అను అంశమును నేను
వివరించాలని పరిశుదాధ్తమ్ కోరుచునన్టుల్ అనిపించుచునన్ది. నేరుగా, ఆదిలో, ఆ
పశువుల తొటిట్వదద్ కీసుత్యొకక్ జీవితం ఎటుల్ మొదలైనదనన్ దాని వదద్కు వెళెళ్ను,
తిరిగి మరలా మనము మన అంశములో సరిగాగ్ దానిగుండా నడుచుచునాన్ము.
మరియు అది అతనికి తెలియదు; నాకూనూ తెలియదు; మరియు ఇకక్డ సరిగాగ్
అది అదే విషయం వదద్ ఉండియునన్ది. చూడండి, ఇంకా, ఆ తరువాత విషయం
ఆయన తన పరిచరయ్లోనికి పర్వేశించడమైయునన్ది. మరియు ఈ రాతి పర్భు
చితత్మైతే, ఇంకా కొనసాగిపోవుటకు, సరిగాగ్ దానితో కలిసిపోవునటువంటి
దానిని ఈ రాతి మనము కలిగియునాన్ము.
57 ఇపుప్డు, గొపప్ వెలుగు! “మరణ పర్దేశములోను మరణ ఛాయలోను
కూరుచ్ండియునన్ అనయ్జనులకు, గొపప్ వెలుగు ఉదయించెను. జెబూలూను,
మరియు నఫాత్లీములోను…అనయ్జనులు నివసించు గలిలయలోను, గొపప్
వెలుగును, వారొక గొపప్ వెలుగును చూచిరి.”
58 ఇపుప్డు వెలుగు, మొదటిసారి వెలుగును, మనము బైబిలు గర్ంధములోని
ఆదికాండము 1:3 లో కనుగొంటాము. ఆ వెలుగును కలుగజేసినది, దేవునియొకక్
పలుకబడిన మాటయేయైయునన్ది. “వెలుగు కలుగునుగాక,” అని దేవుడు
పలికెను, ఆదికాండము 1:3, మరియు వెలుగు కలిగెను.
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59 అటల్యిన, ఇపుప్డు గురుత్ంచుకొనుడి, దేవునియొకక్ పలుకబడిన మాట
దావ్రా వెలుగు కలుగును. మరియు వెలుగు అనునది నిరాధ్రణయైయునన్ది,
లేదా ఆయన పలికిన మాటయొకక్ ఆ పదారధ్ము వెలుగైయునన్ది, ఆ వెలుగు
పర్కాశించినపుప్డు, (“వెలుగు కలుగునుగాక,” అని దేవుడు పలికెనని, అది
చూపిసుత్ంది. అసలు వెలుగు లేకుండెను, మరియు, “వెలుగు కలుగునుగాక”
అని ఆయన పలుకగా, అపుప్డు వెలుగు కలిగెను. అది ఒక ఋజువైయునన్ది.)
ఆయనయొకక్ పలుకబడిన మాటకు ఆ వెలుగు ఒక నిరాధ్రణయైయునన్ది,
ఈనాడు కూడా అంతే, ఆయన పలుకబడిన మాట యొకక్ నిరాధ్రణయైయునన్ది.
60 ఇపుప్డు ఆయనయొకక్ వాకయ్ము నిరాధ్రించబడుటను మీరు చూసినపుప్డు,
లేదా, ఇంకో మాటలో చెపాప్లంటే, అది ఒక—అది ఆయన పలుకబడిన
మాటయొకక్ వెలుగని తెలియజేయబడటం, నిరూపించబడటమైయునన్ది.
మరియు వెలుగు లేకుండా, వెలుగు లేకుండా ఏదియు జీవించలేదు. ఒక వృకష్శాసత్
జీవము మరియు మొదలగు వాటిలో ఆ—ఆ సూరుయ్నియొకక్ వెలుగు దావ్రా
వచిచ్నది కాకుండా, భూమిమీద, ఈనాడు జీవమనన్దే లేదు. మరియు దేవుని
కుమారునికి వెలుపల నితయ్జీవమనేదే లేదు. చూశారా? ఆయనే ఆ వెలుగు.
61 నేను నముమ్చునాన్ను, ఇపుప్డు మనం అధయ్యనం చేయుచుండగా,
మరియు ఈ వెలుగు…“భూమి నిరాకారముగా ఉండెను,” అని మనమిపుప్డు
కనుగొంటాము.
62 ఇపుప్డు, పర్పంచము కొనిన్ లకష్ల సంవతస్రాల కితమే ఉనన్ది అనే
విషయముపై ఈనాడు పాఠశాలలో, మరియు అటువంటి వాటిలో, కొందరు
పర్జలు వాదిసూత్, బైబిలు గర్ంధమును ఖండించుటకు పర్యతిన్సూత్ మరియు అది
తపప్ని చెపుత్ంటారు. వారసలు ఎనన్డూ, బైబిలు గర్ంధమును చదవనే చదవరు.
అంతే. ఎందుకనగా, పర్పంచము ఎంతకాలంగా ఉనన్దనేది, బైబిలు మనకు
చెపప్దు. బైబిలు ఇటుల్ చెపుత్ంది, “ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను
సృజించెను.” విరామ చిహన్ము! ఎపుప్డు, ఏవిధంగా అనన్ది మనకు తెలియదు.
ఇపుప్డు, అది మొదటిదైయునన్ది. మరియు అదొక విరామ చిహన్ము, అది ఆ
వాకయ్మునకు ముగింపైయునన్ది.
63 “ఆదియందు దేవుడు భూమాయ్కాశములను సృజించెను.” అది ఒక వంద
లకష్లు, లేదా వంద కోటుల్ లేదా అది ఎనిన్ సంవతస్రాలైనా అయుయ్ండవచుచ్ను.
మరియు ఆయన దానిని ఎటుల్ చేశాడనన్ది, తెలుసుకొనుటకు నాకు కాదు గానీ,
ఆయనకే చెలుల్ను, చూడండి.

అయితే పర్పంచము, సరి, “భూమి నిరాకారముగాను, శూనయ్ముగాను
ఉండెను; మరియు ఆ—ఆ భూమి మీద జలములు ఉండెను. మరియు దేవుడు,”
“జలములపై అలాల్డుచుండెను,” అని చెపప్బడెను. మరియు ఇటుల్ చెపెప్ను,
“వెలుగు కలుగును గాక.”
64 ఇపుప్డు, ఆ సూరుయ్డు మరియు చందుడు, మరియు మొదలుగునవి
ఇదివరకే ఉనికిలో ఉండెనని, నేను నముమ్చునాన్ను. అది కొనసాగిన
పర్కారంగా, ఆదికాండము 3, దానిని వివరించుటకు…అయితే ఇకక్డునన్, ఈ
లోకమును, మనము దానిని వాడుకోబోవుచునాన్మని నేను నముమ్చునాన్ను,
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మరియు కావున…అది ఉనికిలోనికి వచిచ్నది; పొగయు మంచుయు దానిని
చీకటిపరచుచు, భూమిమీద వాయ్పించియుండెను. మరియు దేవుడిటుల్ పలికెను,
“వెలుగు కలుగునుగాక,” మరియు ఆ చీకటి తొలగిపోయెను, మరపుప్డు ఆకాశం
నిరమ్లమాయెను.
65 మరియు దేవుడు కారయ్ములు చేసే విధానం అదేనని నేను నముమ్చునాన్ను.
ఆయన…బైబిల్ గర్ంధములో, ఆ మరుసటి వచనం, అనగా 4వ వచనం ఇటుల్
చెపుప్చునన్ది, “మరియు ఆయన చీకటి నుండి వెలుగును వేరుపరచెను. మరియు
ఆయన వెలుగునకు ‘పగలనియు’ మరియు చీకటికి ‘రాతి’ అనియు పేరు
పెటెట్ను.” మరియు దేవుని వాకయ్ం ఎలల్పుప్డూ చీకటి నుండి వెలుగును వేరు
చేసుత్ంది. చూశారా? చీకటి నుండి వెలుగును వేరప్రచునది వాకయ్మేయైయునన్ది,
చూడండి.
66 ఆయన దేనినైనా ఉపయోగించుటకు సిదధ్మైనపుప్డు, దేవుడు ఎపుప్డూ
అదే కారయ్మును చేయును. ఈ పాత నకష్తర్మును, లేదా అదేమైనాగానీ,
ఈ పర్పంచమును ఆయన వాడుకొనుటకు సిదధ్పడినపుప్డు, ఆయన చీకటి
నుండి వెలుగును వేరుచేయవలసియుండెను. ఒక—ఒక గుంపు పర్జలను,
వాడుకొనుటకు వెళళ్డానికి ఆయన సిదధ్మైనపుప్డు, ఆయన చీకటి నుండి
వెలుగును వేరుచేయవలసియునన్ది. ఆయన ఒక వయ్కిత్ని వాడుకొనుటకు
సిదధ్మైనపుప్డు, ఆయన చీకటినుండి వెలుగును వేరుచేయును. చూశారా?
67 వెలుగు దేవుని వలన కలుగుతుంది. మరియు ఆ…గురుత్ంచుకొనండి,
ఆయనయొకక్ పలుకబడిన మాటవలన వెలుగు కలిగినది. వెలుగు అనన్ది
లేనపుప్డు, “వెలుగు కలుగును గాక,” అని దేవుని వాకయ్ము పలికినది, మరియు
చీకటినుండి వెలుగును వేరుచేయుటకు ఆయన ఆ వెలుగును పంపెను.
68 ఈ ఆజఞ్పూరవ్కమైన మాట సూరుయ్డు పర్కాశించునటుల్ ఆకాశమును
తేటపరచెను. మరియు ఈనాడు అవిశావ్సపు వాతావరణములనిన్ంటిని
తేటపరచునది ఆయన వాకయ్మేయైయునన్ది.
69 సరిగాగ్ ఈ ఉదయం, నేను పర్సంగ వేదిక వదద్కు రావడానికి ముందు
పదకొండు ఇంటరూవ్లు ఇచాచ్నని నేను—నేను అనుకొనుచునాన్ను, నేను
మాటాల్డుచుంటిని. చాలా విచారకరం…
70 ఒక దినమున జిమ్ పూల్ అను నా చినన్ సేన్హితుడు, తన చినన్ బాలుడు,
అతనికి గుండెపోటు వచిచ్నదని వారనుకొని, అతణిణ్ ఆసుపతికి తరలించిరి. అది
ఆయాసం అవసథ్యైయుండెను, అది ఆ చినన్వాణిణ్ పడవేసెను…అతడు…అతడి
చినన్ గుండె అదురుచుండెను, శావ్స పీలుసూత్, మరియు—మరియు అతడు
కేకలువేయుచుండెను, మరియు అతడికి ఊపిరి అందకుండెను, మరియు
వారు అతణిణ్ ఇకక్డికి తీసుకువచిచ్నపుప్డు, ఆ చినన్వాడు మరణించనునన్టుల్
అగుపించెను. మరియు నేను ఆసుపతికి వెళుళ్టకు సిదధ్పడుచుండగా; వారు
అతణిణ్ ఇకక్డికి తీసుకువచాచ్రు. నేను అతడి చినన్ చెయియ్ పటుట్కొని; నేనిటల్నాన్ను,
“దీనికి కారణం, ఈ పిలల్వాణిణ్ దదుద్రుల్ తాకినది. మరియు, ఆ దదుద్రల్వలన ఈ చినన్
అబాబ్యికి జవ్రము వచిచ్నది. మీరు అతణిణ్ గమనించండి. కొనిన్ రోజులోల్ నేను
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అతణిణ్ మరలా చూడాలనుకుంటునాన్ను. అతడు పూరిత్గా దదుద్రల్తో ఉంటాడు.”
మరియు మీరు చూడండి, పూరిత్గా దదుద్రల్తో అతడికక్డ ఉనాన్డు. చూశారా?
71 ఇపుప్డు, ఏమిటి? దేవుడు వెలుగు నుండి చీకటిని, లేదా చీకటి నుండి
వెలుగును వేరుచేసాత్డు. మరియు ఆయన జీవము నుండి మరణమును
వేరుచేసాత్డు, మరియు ఆయన తన వాకయ్ము దావ్రా దానిని చేసాత్డు. ఎలల్పుప్డూ
దీనిని తీసుకువచుచ్నది ఆయన వాకయ్మేయైయునన్ది.
72 ఇపుప్డు, వెలుగు! సరి, ఇపుప్డు, భూమి మీద వితత్నము ఇదివరకే
ఉండియునన్ది. దేవుడే ఆ వితత్నమును నాటాడని నేను నముమ్చునాన్ను. మరియు
ఆ సూరుయ్డు ఆ వితత్నమును తాకిన వెంటనే, అది ఎదగడం మొదలవుతుంది.
మరియు ఆ కారణముచేతనే వీటిని తీసుకువచుచ్టకు కొనిన్ రోజులు మాతర్మే
పటిట్నది, ఎందుకనగా వితత్నము ఇదివరకే భూమిలో ఉండియునన్ది. దానికి
కావలసినదంతా వెలుగే.
73 మరియు ఈనాడు కూడా దేవుడు ఆ విధానమునే కలిగియునాన్డు.
ఆయనయొకక్ వాకయ్మనే వితత్నము, ఇదివరకే ఇకక్డ ఉండియునన్ది. దానికి
కావలసిన ఒకే ఒకక్టి, ఆ వెలుగు దానిపై పర్సరించడమేయై యునన్ది. మరియు
ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు గనుక ఆయనే ఆ వెలుగైయునాన్డు. వాకయ్ము
మరియు వెలుగు ఒకక్టేయై యునన్ది. దానిలోని జీవము ఆ వాకయ్ము యొకక్
వెలుగేయైయునన్ది, చూడండి, అది జీవమైయునన్ది. ఆ జీవపు బీజము ఆ
వితత్నములో ఉంటుంది, మరియు ఆ వితత్నము…బర్దద్లుచేసుకుని వచిచ్
వితత్నములో నుండి జీవమును తీసుకొనివచుచ్నది ఆ జీవమే. ఆ పర్కారమే
వాకయ్ములోనునన్ ఆ కీసుత్, ఆ వాకయ్ము ఏమి చేయవలసియునన్దో, దానిని
అది చేయునటుల్ చేసాత్డు. సరిగాగ్ అది గోధుమ గింజలోని జీవమువలే,
లేదా అదేమైయునన్దో దానివలెనే అది ఉనన్ది; అది ఆ గోధుమ గింజ ఏమి
చేయవలసియునన్దో దానిని చేయిసుత్ంది, ఎందుకనగా అది దాని లోపలనునన్
జీవమైయునన్ది. అంతయు జీవమే!
74 కావున, జీవము కేవలం దేవుని యొకక్ వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడుటవలెనేయై
యునన్ది. కేవలం దేవునియొకక్ వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడుటవలన జీవము
వసుత్ంది. అది కేవలం ఇటువంటి ఒక పుసత్క రూపములో ఉనన్ంతకాలము,
అది ఇంకను పర్శిన్ంచబడవచుచ్ను. అయితే అది పర్తయ్కష్పరచబడినపుప్డు,
అపుప్డది దేనిగూరిచ్ మాటాల్డినదో, ఆ ఉతప్తిత్ పర్తయ్కష్పరచబడుటను మీరు
చూసాత్రు, అపుప్డు అది—ఆ వాకయ్ముపైనునన్ వెలుగైయునన్ది. చూశారా?
దానిని తీసుకువచుచ్నది అదే…వాకయ్ము ఆ విధంగా చెపెప్ను, మరియు పిదప,
అది నెరవేరినపుప్డు, అది వెలుగులోని జీవమైయునన్ది, వెలుగు జీవమును
తీసుకువచుచ్టైయునన్ది. వెలుగు జీవమును తీసుకొనివచుచ్ను.
75 ఇకక్డ గోధుమను నాటండి, అది…మరియు దానిని బేసుమెంటులో
ఉంచి, దానిని పూరిత్గా కపిప్వేయండి, మరియు అది—అది ఎపప్టికి దేనిని
తీసుకురాదు, ఎందుకనగా అది అటుల్ చేయలేదు. అకక్డ వెలుగనన్దే లేదు. కానీ
వెలుగు దానిని తాకిన వెంటనే, అది ఒక మొలకెతిత్న వితత్నమైనయెడల, అది
జీవమును తీసుకువసుత్ంది.
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వాకయ్ములో కూడా అదే కారయ్మైయునన్ది. చూడండి, వాకయ్ము

దేవుడైయునాన్డు, మరియు జీవము దానిని తాకినపుప్డు, అది దానిని
తీసుకువసుత్ంది…వెలుగు దానిని తాకినపుప్డు, అది ఆ వాకయ్మును మరలా
జీవములోనికి తీసుకువసుత్ంది. పర్తీ కాలములో ఎలల్పుప్డూ ఆ విధంగానే
ఉండియునన్ది. ఓ, నిరూపించబడుచునన్ ఈ వాకయ్మే, ఆ పలుకబడిన
మాట యొకక్ వెలుగైయునన్దనే ఈ గొపప్ సంగతులను మనము ఎంతగా
అభినందించుదుము గదా. చూశారా?

“వెలుగు కలుగును గాక,” అని దేవుడు పలికెను.
76 ఇపుప్డు, ఆయన దానిని పలుకగా, మరి ఎటువంటి వెలుగు కలుగనియెడల
ఏమగును? అపుప్డు అది సతయ్మో కాదో అనన్ది మనకు తెలియదు. ఆయన
అసలు సతయ్మో కాదో మనకు తెలియదు. ఆయన దేవుడో కాదో అనన్ది మనకు
తెలియదు, ఎందుకనగా ఆయన కేవలం, “కలుగును గాక,” అని పలికెను, మరది
కలుగలేదు. చూశారా?

కావున ఎపుప్డైతే దేవుడు పలికి, మరియు అది జరగడం మనం చూసాత్మో,
అపుప్డు, అది వాకయ్ముయొకక్ సతయ్మును పర్కాశింపజేసే వెలుగుగా ఉంటుంది.
చూశారా? అకక్డ వెలుగు మరియు జీవము ఉనన్ది.
77 పర్కృతి సంబంధమైన జీవమంతయు ఆయన యొకక్ పలుకబడిన మాట
దావ్రా కలుగుతుంది. మరియు సూరుయ్డు ఆయన యొకక్ పలుకబడిన
మాటయైయునాన్డు. పగటిని ఏలుటకు పెదద్ జోయ్తిని, మరియు రాతిని ఏలుటకు
చినన్ జోయ్తిని ఆయన ఆకాశమందు కలుగజేసాడని ఆయన చెపెప్ను. చూశారా?
మరియు పర్కృతి సంబంధమైన జీవమంతయు దేవుని యొకక్ పలుకబడిన
మాట దావ్రానే కలుగవలసియునన్ది. దేవునియొకక్ పలుకబడిన మాటయొకక్ ఆ
వెలుగు దానిపై పర్కాశించకుండా, ఒక పువువ్ కూడా పుషిప్ంచదు, ఏలయనగా
“వెలుగు కలుగును గాక,” అని ఆయన పలికినపుప్డు, ఆ సూరుయ్డు, సూ-
రుయ్-డు, దేవునియొకక్ పలుకబడిన మాటయైయునాన్డు. చూశారా? అది
దేవునిచేత పలుకబడిన జీవమైయునన్ది. మరియు పర్జలు దీనిని, దానిని,
లేదా—లేదాదేనినైనాచెపుప్టకు ఎంతగా పర్యతిన్ంచిననపప్టికీ, అది ఇంకనూ
ఆ విధంగానే ఉండును. మీరు ఆ సూరుయ్ణిణ్ కలిగియుండవలసిందే, కావున పర్కృతి
సంబంధమైన జీవం, కేవలం దేవునియొకక్ పలుకబడిన మాట దావ్రానే రాగలదు.
78 మరియు ఆతమ్ సంబంధమైన జీవము, నితయ్జీవము, కేవలం దేవునియొకక్
పలుకబడిన జీవపు మాట దావ్రానే రాగలదు. ఈసారి మాతర్ం కు-
మా-రు-డే, జీవమైయుండెను. ఆయనయందు వెలుగునన్ది, మరియు
ఆయనయందు చీకటి ఎంతమాతర్మును లేదు; మరియు ఆయన దేవునియొకక్
పలుకబడిన వెలుగైయునాన్డు. అది నిజమేనా? [సంఘము, “ఆమేన్”
అని చెపుప్చునన్ది—సంపా.] దేవునియొకక్ పలుకబడిన మాట, ఎటల్నగా,
“ఆదియందు వాకయ్ముండెను, మరియు వాకయ్ము దేవునియొదద్ ఉండెను,
మరియు ఆ వాకయ్ము దేవుడైయుండెను.” మరియు అది ఎపప్టికీ దేవుడే.
చూశారా?
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మరియు వాకయ్మును జీవింపజేయుటకు, దేవునియొకక్ వెలుగు దానిని
తాకవలసియునన్ది. ఆయన పలికినది ఇకక్డునన్ది [సహోదరుడు బెనాహ్మ్ తన
బైబిలును తటెట్ను—సంపా.], ఇపుప్డు వెలుగు పర్కాశించును గాక! ఆమేన్!
వెలుగును పర్కాశింపనివవ్ండి, అపుప్డా వెలుగు పర్తీ వాకయ్మును దాని కాలములో,
దానియొకక్ సరియైన సాథ్నమునకు తీసుకువసుత్ంది. ఆమేన్! ఓ! సమయం
వచిచ్నపుప్డు, మీరు చూడండి!
79 కొనిన్సారుల్, శీతాకాలమంతా ఆ—ఆ గింజ భూమిలో అడుగున పడి
ఉంటుంది, శీతాకాలపు గోధుమ గింజ భూమిలో వితత్బడినటుల్ ఉంటుంది. కానీ
సరిగాగ్ ఆ సూరుయ్డు వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం, ఓ, అది జీవించవలసియుంటుంది.
చూశారా? మరియు అది సూరుయ్డు లేకుండా జీవించలేదు.

మరియు పర్తీ కాలమునకు మరియు పర్తీ దినమునకు దేవుడు
వాగాద్నములను చేసియునాన్డు. మరియు నేరుగా ఆ వెలుగు వచిచ్, దాని మీద
పర్కాశించినపుప్డు, అది ఆ వాకయ్ము ఏమి చెపెప్నో సరిగాగ్ దానినే ఉతప్తిత్ చేసుత్ంది,
ఎందుకనగా ఆయనే ఆ వెలుగు మరియు ఆ జీవమైయునాన్డు.
80 దేవుని యొకక్ వాకయ్ము బైబిలు నుండి మాతర్మే వచుచ్ను. దేవుని యొకక్
బైబిలు ఆ—ఆ దేవుని కుమారుని యొకక్ అచుచ్వేయబడిన రూపమైయునన్ది,
ఎందుకనగా అది యేసుకీసుత్ యొకక్ పర్తయ్కష్తయని బైబిలు చెపెప్ను. అది
దేవుడు తననుతాను, కీసుత్ దావ్రా బయలుపరచుకొనుటయై యునన్ది, మరియు
కీసుత్ వాకయ్మైయునాన్డు. మరియు దానిని నిరాధ్రించుటకుగాను, దేవుడు
ఇంకనూ జీవమును, నితయ్జీవమును పలుకునని నిరూపించుటకుగాను, దేవుని
యొకక్ వెలుగు ఆ వాకయ్ముపై పర్కాశించవలసియునన్ది. ఆయన పర్కృతి
సంబంధమైన వెలుగును పలికి, జీవమును కలుగజేసాత్డు. బయలుపరచబడిన,
లేదా శరీరధారియైన వాకయ్మనే వెలుగు దావ్రా మాతర్మే జీవము వచుచ్ను. బైబిలు
గర్ంధములోని వాగాద్నములనీన్ పర్తయ్కష్పరచబడునది ఎపుప్డనగా, వాకయ్మైయునన్
యేసుకీసుత్, మన మధయ్ శరీరధారి అయినపుప్డే. దేవుడెలల్పుప్డూ మానవుని దావ్రా
పనిచేయును. మానవుడు దేవునికి బదుద్డైయునాన్డు.
81 ఇపుప్డు, మీకు గనుక ఇకక్డ కొంచెం వేడిగా ఉనన్టుల్ అనిపించినటల్యితే,
మీరు కిటికీలను తెరచుకొనవచుచ్ను, లేదా మీకు తోచినది చేయవచుచ్ను, ఆ
కొలిమిని తగిగ్ంచవచుచ్ను. బహుశా ఆ దావ్రపాలకుడు కొదిద్గా ఆ కొలిమిని
తగిగ్ంచగలడు. చాలా మందికి వేడిగా ఉండటానిన్ నేను చూసుత్నాన్ను.
మరియు ఇకక్డ నిలబడియుండటం కూడా వేడిగా ఉనన్ది, కావున—కావున
దానిని గురుత్ంచుకొనండి. చలల్గా ఉండుట కంటె వేడిగా ఉనన్ందుకు నేను
ఆనందిసుత్నాన్ను, ఎందుకనగా, నాకు—నాకు వేడిగా ఉంటే ఇషట్ం. నేను…వేడి
ఎలల్పుప్డూ వెలుగును, జీవమును తీసుకువచుచ్ను, వేడి అవసరమైయునన్ది.
82 ఇపుప్డు గమనించండి, “శరీరధారియాయెను.” వాకయ్ము శరీరముగా
మారినపుప్డు, అది పర్తయ్కష్పరచబడుతుంది. ఎటల్నగా, వాకయ్మును తీసుకొని
మరియు దానిని సరియైన సాథ్నములో మరియు సరియైన నేలలో ఉంచండి,
అపుప్డది మొలకెతుత్తుంది. ఆ—ఆ వితత్నం దాని జాతి పర్కారము మొలిపిసుత్ంది.
మరియు సరియైన ఒక హృదయములోనికి తీసుకురాబడిన వాకయ్ము, సవ్యంగా
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దానికదే పర్తయ్కష్పరచుకుంటుంది. అది వెలుగును తీసుకువసుత్ంది. అది దానిపై
పర్కాశిసుత్ంది. అది సరియే.
83 పర్కృతి సంబంధమైనదేదియు, పర్కృతి లేదా ఆతమ్ సంబంధమైనదేదియు,
దేవునియొకక్ వెలుగు లేకుండా జీవించలేవు. అంటే జీవము వెలుగు దావ్రా
మాతర్మే వసుత్ంది. పర్కృతి సంబంధమైనదైనా లేదా ఆతమ్ సంబంధమైనదైనా
దేవునియొకక్ వెలుగు లేకుండా జీవించలేవు. దానిగూరిచ్ ఆలోచించండి.
అది సరియే. అయితే ఆయన మన కొరకు వెలుగును పంపి, మరియు ఈ
కారయ్ములనిన్ంటిని చేసినపుప్డు, చూడండి, పిదప మనము దానిని తోసివేసాత్ము;
ఇపుప్డు, వెలుగు మనవదద్కు పంపబడినపుప్డు, అది తోసివేయబడుటయే,
దయనీయమైన సంగతియైయునన్ది.
84 “అసలు సూరుయ్డు అనేది ఒకటునన్దని చెపుప్టను నేను నిరాకరించుదును,
సూరుయ్డునాన్డని నేను నమమ్ను.” అని ఈనాడు ఎవరైనా ఒక వయ్కిత్ చెపుప్టను
ఇపుడు మీరు ఊహించగలరా? మరియు అతడు బేసుమెంటులోనికి
వెళిల్, మరియు—మరియు తలుపులనీన్ వేసుకొని, మరియు చీకటిలో
కూరుచ్ని, “నూరుయ్డనన్ది లేనే లేదు. అసలు వెలుగనన్ది లేనే లేదు,” అని
అనాన్డనుకుందాము. అపుప్డు వెంటనే ఆ వయ్కిత్లో ఏదో మానసిక లోపం
ఉనన్దని మీకు తెలియును. చూశారా? అతడు ఒక చీకటి బేసుమెంటులోనికి
పరుగెతిత్ మరియు దేవుడు-అనుగర్హించిన వెలుగుయొకక్ పర్యోజనానిన్
అంగీకరించుటకు నిరాకరించినయెడల, ఏదో తపిప్దమునన్ది. అతనిలో ఏదో
తపిప్దమునన్ది. దానియొకక్ వేడి కిరణాలను అతడు కోరడంలేదు. దానియొకక్
ఆరోగయ్కరమైన-పదారధ్మును అతడు కోరుకొనుట లేదు. అతడు నడుచుటకు
దాని వెలుగును కోరుకొనుట లేదు. దానికి బదులు అతడు చీకటిలోనే
కూరుచ్ంటాడు. సహజంగానే, ఆ మనిషి ఏదో మానసిక లోపంతో ఉనాన్డని అది
చూపించుచునన్ది.
85 మరియు నేను దీనిని సంపూరణ్ పేమ మరియు మరాయ్దతో చెపుప్చునాన్ను.
ఆ విధంగానే సరిగాగ్ తన ఎదుటనే బైబిలు యొకక్ వెలుగు పర్కాశిసుత్నాన్గాని
దానిని చూడటానికి నిరాకరించి మరియు తిరిగి తన సంఘశాఖల యొకక్ మత
సిదాద్ంతములలోనికి పరుగెతుత్చునన్ ఒక వయ్కిత్లో కూడా ఏదో ఆతమ్ సంబంధమైన
లోపమునన్ది. అతనిలో ఏదో తపిప్దమునన్ది. చూడండి, తిరిగి అతడు తన
మత సిదాద్ంతములు మరియు ఆచారములలోనికి వెళిల్, మరియు తలుపులు
మూసుకొని, ఇటుల్ చెపాత్డు, “అటువంటిదేదియు లేదు. అదుభ్తములు జరుగు
రోజులు గతించినవి. దైవిక సవ్సథ్తయనన్ది లేనే లేదు, ఇటువంటివి అసలు లేనే
లేవు. అది అపోసత్లులకు మాతర్మే.” అపుప్డు ఆ మనిషి ఆతమ్ సంబంధముగా
పిచిచ్వాడైయునాన్డు. చూశారా? అతనిలో ఏదో తపిప్దమునన్ది. అతడు—
అతడు—అతడు తెరలు కిందకి లాగుకొని మరియు తన మీదకి వచుచ్నటిట్
పరిశుదాధ్తమ్ను నిరాకరించెను. అతడు గనుక…

“నాయందు మీరును, మీయందు నా మాటలును నిలిచియుండినయెడల,
అపుప్డు వెలుగు ఈ వాకయ్ము మీద పర్కాశించుచునన్ది గనుక, మీకేది ఇషట్మో
అడుగుడి.” చూశారా? చూశారా?
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86 దేవుడు తన వాకయ్ముదావ్రా మనము జీవించడానికి, దేవుడు-
అనుగర్హించిన వనరులను అతడు తోసివేయుటలో ఏదో తపిప్దమునన్ది.
“నీతిమంతుడు విశావ్సమూలముగా జీవించును.”

“మరియు మనుషుయ్డు రొటెట్ వలన మాతర్ము కాదు గాని, పర్తీ మాటవలన
జీవించును,” వాకయ్ములోని ఒక భాగము వలన కాదు, “దేవుని నోటనుండి వచుచ్
పర్తిమాట వలనైయునన్ది.” మరియు ఒక వయ్కిత్ దానిని నిరాకరించినపుప్డు,
ఆ వయ్కిత్లో ఏదో తపిప్దమునన్ది; అతడు దేవుణిణ్ పేమించుచునాన్డని
చెపుప్కొనుచు, పిదప దేవుడినే నిరాకరించినయెడల, అతని అనుభవములో
ఏదో తపిప్దమునన్ది. ఆ వయ్కిత్లో ఏదో తపిప్దము జరిగినది. దానిని, మనము
నిసస్ందేహముగా ఎరుగుదుము. అతడు దానిని నిరాకరించి, ఎకక్డికో పరుగెతిత్,
మరియు ఇటల్ంటాడు, “ఇపుప్డు నేను కేవలం…దానిగూరిచ్ నేనేమియు
తెలుసుకొనగోరుటలేదు. ఈ సంగతులేమియు నాకు చెపప్కండి. మీరు, మీరేమి
చెపిప్నాగాని లెకక్లేదు. నేను, నేను దానిగూరిచ్ ఏదియు నమమ్ను!”
87 ఇటీవల కాలంలో, నేను చెపుప్చునన్దాని గూరిచ్ ఒక వయ్కిత్ ఇటల్నాన్డు. అతడిటుల్
చెపెప్ను, “నీవొక ఏబది మంది కాయ్నస్రు ఉనన్వారిని తీసుకువచిచ్, మరియు వారిని
గూరిచ్ సాకష్ మిచుచ్టకు ఏబది మంది వైదుయ్లను తీసుకువచిచ్నా, నేను నమమ్ను.
సరిగాగ్ నా ముందే, నీవు చనిపోయినవారిని లేపినా నేను లెకక్చేయను, నేను
దానిని నమమ్ను.” చూడండి, అతనిలో ఏదో తపిప్దమునన్ది. అకక్డ—అకక్డ—
ఏదో లోపమునన్ది. మరియు—మరియు అయిననూ ఆ వయ్కిత్ ఒక సేవకుడు,
చూడండి, చూడండి, అతడొక సేవకుడిగా ఉండవలసియునాన్డు.

అయితే కేవలం ఆ సంఘ సంసథ్ దేవుని యొకక్ శకుత్లను—నమమ్కపోవుట
వలన, అది (ఆ వాకయ్ము) ఏమి చెపిప్నదో అదే దాని భావమైయునన్దని
నమమ్కపోవుట వలన, ఆ వయ్కిత్ ఈ చెతత్, మురికి, ధూళితోనునన్ సంఘ సంసథ్యను
ఈ బేసుమెంటులోనికి పరుగెతుత్చునాన్డు, మరియు నినాన్, నేడు, నిరంతరము
ఒకక్టే రీతిగానునన్, యేసుకీసుత్యను పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ వేడిని మరియు
జీవమును-అనుగర్హించు కిరణాలను నిరాకరించుచునాన్డు. అటువంటపుప్డు
ఆ వయ్కిత్లో ఏదో తపిప్దమునన్ది. చూశారా?

దేవుని యొకక్ వెలుగు మరియు, “యేసుకీసుత్ నినాన్, నేడు, మరియు
నిరంతరము ఒకక్టే రీతిగానునాన్డు, నేను తండియొదద్కు వెళుళ్చునాన్ను
గనుక నేను చేయు కియలు మీరును చేయుదురు, వాటికంటే మరి గొపప్వియు
చేయుదురు.” అని చెపుప్చునన్ బైబిలునందు జీవించుటకంటే, ఆ మురికి
చీకటి, మరియు అటువంటి దానిలోనే అతడు జీవించుటకు ఇషట్పడుచునాన్డు.
ఆ వయ్కిత్లో ఏదో తపిప్దమునన్ది. ఎటువంటి పర్శన్యు లేదు, అతనిలో ఏదో
తపిప్దమునన్ది.
88 మరియు పర్పంచవాయ్పత్ంగా దీనిని వింటునన్ ఓ మనిషీ, నీవేకక్డైనా
ఉండియుండవచుచ్ను. నీవు దేవుడిని పేమిసుత్నాన్నని చెపిప్, ఆయన
వాకయ్మును నిరాకరించినయెడల, నీ అనుభవంలో ఏదో తపిప్దమునన్ది. ఏదో
ఉండియునన్ది. నీవు నిరాకరించినది సరిగాగ్…కారయ్ములు జరుగకపోవుటలో
ఆశచ్రయ్మేమీ లేదు, మీరు కనీసం దేవుని వాకయ్మును సీవ్కరించుటలేదు, లేదా
ఆ వెలుగులో నడచుటలేదు గనుకనే, సంఘము అటిట్ సిథ్తిలో ఉండియునన్ది
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మరియు దేవుడు వాగాద్నము చేసిన విధంగా కారయ్ములు జరుగుటలేదు. బైబిల్
గర్ంధము ఇటుల్ చెపుప్చునన్ది, “ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము మనమును
వెలుగులో నడిచినయెడల, అపుప్డు దేవుని కుమారుడైన, యేసుకీసుత్ యొకక్
రకత్ము పర్తి పాపమునుండి మనలను పవితులనుగా చేయును.” పాపమనగా
“అవిశావ్సమే.”
89 అలాగైతే మనము ఈ ఘడియకు దేవుడు-అనుగర్హించిన వెలుగులో
నడచుచునన్యెడల, అపుప్డు ఈ ఘడియకు ఇవవ్బడిన వాకయ్మును దేవుడు
తీసుకొని మరియు దానిని నిరూపించును.

ఆయన ఆదికాండము 1:3 లో చేసినటేల్ అది ఉనన్ది, ఇటుల్ చెపెప్ను,
“వెలుగు కలుగును గాక,” మరియు వెలుగు కలిగెను. ఆయన వాకయ్ము
బయలువెళెళ్ను, మరియు వెలుగు దానిని వెంబడించెను, మరియు పొగ ఆవిరిని
అది తొలగించెను. మరియు చీకటి ఒక మూలకు వెళిళ్పోయెను మరియు మరో
పర్కక్ వెలుగు పర్కాశించెను.
90 ఈనాడు కూడా దేవుడు అలాగే చేయును. ఆయన ఈ ఘడియ కొరకు
తన వాకయ్మును పంపించును, మరియు పరిశుదాద్తమ్ వచిచ్ ఆ వాకయ్మును
జీవింపజేయును. మరియు ఆ చీకటి వారియొకక్ మత సిదాధ్ంతముల వైపుకు
మరియు సంఘశాఖల వైపుకు వెళుళ్ను, అయితే వెలుగు పర్కాశిసుత్ంది
ఎందుకనగా అది ఆయన వాకయ్మే సతయ్మని నిరూపించబడుచునన్ దేవునియొకక్
వాకయ్మైయునన్ది. ఇపుప్డు, దాని విషయంలో ఎటువంటి కలిప్తము లేదు, అది
ఖచిచ్తముగా లేఖనానుసారమైయునన్ది. అది సరియే.
91 ఇపుప్డు ఆ జాఞ్నులు, ఆ—ఆ పాతకాలపు జాఞ్నులు దేవుడు-అనుగర్హించిన
పదారధ్మును వెంబడించారని మనము కనుగొంటాము. వారు దేవునియొకక్
వాకయ్మును వెంబడించి వెలుగునొదద్కు చేరుకునాన్రు, ఎందుకనగా జీవమును
తెచిచ్నది వాకయ్మే. ఇపుప్డు, “వారెటుల్ వెంబడించిరి?” అని మీరనవచుచ్. సరి, ఒక
విధంగా, వారు మాదీయులని మనము గర్హించాము.
92 మరియు పిదప బిలాము అనే పర్వకత్, సంఖాయ్కాండము 24:17 లో, బిలాము
సవ్యంగా ఒక మాదీయుడైయునాన్డు. అతడొక పర్వకత్యైయుండెను, నిజంగా
అతనికక్డ పర్వచించి మరియు ఒక నకష్తర్ము యాకోబులో ఉదయించును
అని చెపెప్ను.

మరియు ఒక నకష్తర్ము యాకోబులో ఉదయించునని దేవునియొకక్
వాకయ్ము చెపుప్టను ఈ జాఞ్నులు చూసినపుప్డు, వారు దేవుడు-అనుగర్హించిన
ఆ చినన్ ఆనవాలును వెంబడించి నితయ్మైన వెలుగునకు మూలాధారమును
చేరుకొనిరి.

ఆ విధంగానే ఈనాడు మతసిదాధ్ంతముల దావ్రా అంధులవవ్నటిట్ జాఞ్నులే, ఈ
ఘడియలో దేవునియొకక్ శకిత్ సంపూరణ్ముగా వికసించుటను చూచువరకు, వారు
దేవుడు-అనుగర్హించిన పలుకబడిన మాటను వెంబడించుదురు. వారు, వారు
దానిని చూచెదరు, మరియు అది ఇకక్డ లేఖనములో ఉనన్దని వారెరుగుదురు.
ఈ దినమునకై దేవుడు దానిని వాగాద్నము చేసెను.
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93 ఎనిన్ పరిశోధనాశాలలైనా, ఎనిన్ ఇతర కారయ్ములైనా, “ఓ, మీకు మతి
పోయినది!” అని ఆ జాఞ్నులతో చెపిప్నను వారు లెకక్చేయలేదు. వారు రెండు
సంవతస్రాలు పర్యాణంలో ఉండిరి. వారు అనేక దేశములు దాటుకొని వెళాళ్రు,
మరియు “మీరెచచ్టికి వెళుళ్చునాన్రు?” అని వారు అడిగేవారు.
94 “ఓ, మేము తూరుప్దికుక్న ఆయన నకష్తర్మును చూచి, ఆయనను ఆరాధింప
వచిచ్తిమి.”

మరియు వారు ఆ మత సంసథ్యొకక్ పర్ధాన కారాయ్లయమైన
యెరూషలేమునకు వచిచ్నపుప్డు, వారికి జవాబు దొరకలేదు. వారు ఆ వీధులోల్
అటు ఇటు తిరుగుచూ, “యూదుల రాజుగా పుటిట్నవాడెకక్డ?” అని కేకలు వేసిరి.
అయితే దానిగూరిచ్ వారికేమియు తెలియకుండెను.

కావున, వారు వాకయ్ములో కనుగొనుటకు పిలుపునిచిచ్రి. వీరైతే ఆ నకష్తర్ము
తమను నితయ్తవ్పు వెలుగునొదద్కు నడిపించుచునన్దని ఎరిగియుండి, దానిని
వెంబడించిరి. “నీ పరిపూరణ్మైన వెలుగునొదద్కు మమమ్లిన్ నడిపించుము.”
మరియు వెలుగునొదద్కు మిమమ్లిన్ నడిపించునది వాకయ్మేయైయునన్ది, మరియు
వాకయ్మును నిరాధ్రించునది ఆ వెలుగేయైయునన్ది. గమనించండి, వారు
జాఞ్నులు.
95 మరియు ఈనాటి జాఞ్నులు, కాదు…“ఈ లోక జాఞ్నము దేవుని దృషిట్కి
వెఱిఱ్తనము.” మరియు ఏదో గొపప్ పాండితయ్ము, లేదా వేరే దేనిమీదనైనా
ఆధారపడుచునన్ మీరు మరియు మీ శాసత్వేతత్లందరూ, ఒక అణువును ఏలా
విచిచ్నన్ం చేయాలో మీకు చెపుత్నాన్రు; అయితే అది మీకు జీవమును ఇవవ్జాలదు.
దేవునియొకక్ పలుకబడిన మాట తపప్ ఏదియు మీకు జీవమును ఇవవ్జాలదు. ఆ
జీవమనన్ది, ఆయనయొకక్ పలుకబడిన మాట దావ్రా మాతర్మే రాగలదు.
96 మరియు ఒక అణువును విచిచ్నన్ం చేయుట ఎలాగో తెలుసుకొనుట
మంచిదే. కానీ దానిని వారు అసలు కనుగొనకుంటే బాగుండునని నేను
కోరుచునాన్ను. అయితే వారు గనుక…వారు దానిని చేయవలసియునన్ది,
ఎందుకనగా ఈనాడు ఈ పర్పంచము వేలాడుచునన్ది…అయితే భూమిలోని
ఈ పెదద్ రంధర్ములను పేలిచ్వేసి, ఆ లావాను బయటకు రపిప్ంచి, మరియు
ఈ పర్పంచమునకు మరలా పునరుజీజ్వనం కలుగజేసి, ఒక నూతన భూమిగా
చేయుటకు అది జరగవలసియునన్ది; అకక్డ దురామ్రుగ్ల యొకక్ ధూళి మీద
నీతిమంతులు నడిచెదరు, పాపము ఇకను జాఞ్పకముండదు. పర్తీదియు, దానికది
నూతనపరచుకొనుటకు ఒక మారగ్మునన్ది. మరియు మానవుడు జీవించుటకు
భూమి ఇవవ్బడినది, అయితే తన సవ్ంత తెలివిచేత, జీవవృకష్మునకు బదులు
మంచి చెడడ్ల తెలివినిచుచ్ వృకష్మును తీసుకొనుటనుబటిట్, జీవించడానికి
దేవుడు తనకిచిచ్న ఈ భూమిని అతడు నాశనము చేసాత్డు. అయితే ఇంకను
జీవవృకష్ముపై ఆనుకొనన్వారు మాతర్ం, ఎటువంటి వాయ్ధి లేదా మరణము
లేనటువంటి, కొతత్ భూమి మరియు కొతత్ ఆకాశమునకు వచెచ్దరు. వెలుగు!
వెలుగు, పర్భువా, మాకు వెలుగును పంపుము.
97 గొరెల కాపరులను నితయ్తవ్పు వెలుగు నొదద్కు నడిపించుటకు, ఆ కొండ మీద
వెలుగును చూపించినది దేవుని యొకక్ దూతలే. చూడండి, అది వెలుగు దావ్రా
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మాతర్మే వచుచ్ను. జీవము కేవలం వెలుగు దావ్రానే వచుచ్ను. ఆ గొరెల కాపరులు
తెలుసుకొనగోరినారు. మీకు తెలుసు కదా, ఒక రాజు పుటిట్నపుప్డు, వారు పాటలు
పాడతారు, రాజు పుటిట్నపుప్డు ఎంతో సంబరం ఉంటుంది. ఇపుప్డు, ఆయన
చాల రహసయ్ముగా జనిమ్ంచెను, మరియు ఒక కొటట్ములో, పశువులు మరియు
గుఱఱ్ములు మేత మేయుచునన్టువంటి ఒక—ఒక పశులశాలలో జనిమ్ంచెను,
మరి అయినాగాని ఆయన రాజైయునాన్డు. మరియు ఆ—ఆ దూతలు దిగి వచిచ్
మరియు ఆ వెలుగులో, గొరెల కాపరులకు కీరత్నలను పాడిరి.

సవ్యంగా ఆ దేవదూతలే, దేవుని వాకయ్మును చూపించిన వెలుగులై
యునాన్రు. వారు దేవుని యొకక్ వాకయ్మును కలిగియుండిరి, మరియు “దావీదు
పటట్ణమందు, బెతెల్హేములో, నేడు కీసుత్ అను రకష్కుడు పుటిట్యునాన్డు.” అని
వారికి చెపిప్రి. ఆ దేవదూతలు వాకయ్మును కలిగియునాన్రు, మరియు ఆ వాకయ్ము
వెలుగు దావ్రా, నడిపించుటకు వచెచ్ను. మరియు వారు ఆ దేవదూతల మాటను
వెంబడించి, నితయ్తవ్పు వెలుగునొదద్కు వచిచ్రి. వారు చెపిప్నటేల్, పొతిత్ గుడడ్లతో
చుటట్బడిన ఒక శిశువును వారకక్డ కనుగొనాన్రు. మీ కొరకు, చూడండి, వెలుగు
దావ్రానే జీవము వచుచ్ను.
98 గమనించండి, ఆయన వెలుగుగా చేయబడిన లేదా వెలుగుగా మారిన
వాకయ్మైయునాన్డు. ఆ తరములోని వాకయ్ము, ఆయన ఆ తరమునకు వాకయ్పు
వెలుగైయుండెను, ఎందుకనగా ఆనాటి పర్వకత్లు ఆయన గూరిచ్ పలికిరి, మరియు
ఇదిగో ఆయన వచిచ్ మరియు ఆయనే దేవుని పలుకబడిన మాట యొకక్
వెలుగైయునాన్డని నిరూపించెను. చూశారా? పర్వకత్లందరూ, చూడండి, ఆ
వెనుక ఇచచ్ట వాకయ్ముతోనునన్ ఆ—ఆ పర్వకత్లు పలికినదంతయు, ఆయనలో
నెరవేరెను.

ఆదిలో దేవుడు, “వెలుగు కలుగును గాక,” అని పలికినపుప్డు, ఆ వెలుగు
కలిగినటేల్ అది ఉనన్ది.

ఇపుప్డు పర్వకత్ ఈలాగు చెపెప్ను, “కనయ్క గరభ్వతియై ఒక కుమారుని
కనును. ఆయనకు ఇమామ్నుయేలు అను పేరు పెటట్బడును, ఏలయనగా
దేవుడే మనకు తోడైయుండును.” ఇపుప్డు, దానిని వారు పలుకగా, ఆ
వాకయ్ము బయలువెళెళ్ను; అయితే ఆయనే ఆ వెలుగైయుండెను. ఆయన
ఏమైయుండెను? ఆ నెరవేరెప్యుండెను. హలెల్లూయా! ఆయన ఆ వాకయ్ము
యొకక్ నెరవేరెప్యుండెను. ఆయనే ఆ వాకయ్ముయొకక్ బయలుపాటైయుండెను.
99 ఈనాడు కూడా అది అటేల్యునన్ది, ఈ ఘడియకు దేవుని యొకక్
వాకయ్ము నెరవేరచ్బడియునన్ది! అది వెలుగైయునన్ది. అది దేవుడు తనను తాను
పర్తయ్కష్పరచుకొనుటయై యునన్ది. ఆయన లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు.
100 మరియు ఆ పర్వకత్లు పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా పేరేపించబడి, “ఏలయనగా
మనకు శిశువు పుటెట్ను, మనకు ఒక—ఒక కుమారుడు అనుగర్హించబడెను,
లేదా ఒక శిశువు అనుగర్హించబడెను; మరియు ‘ఆశచ్రయ్కరుడు, ఆలోచనకరత్,
బలవంతుడైన దేవుడు, సమాధానకరత్యగు అధిపతి, నితుయ్డగు తండి,’ అని
అతనికి పేరు పెటట్బడును,” అని చెపిప్నపుప్డు అది అటేల్ జరిగినది. ఆయన
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ఏమైయుండెను? ఆ వాకయ్మును నెరవేరుప్ చేసిన వెలుగైయుండెను, ఆమేన్, ఆ
వాకయ్మును నెరవేరుప్ చేసిన వెలుగైయునాన్డు.
101 మతత్యిలో, మతత్యి సువారత్ 28వ అధాయ్యములో, మనం కనుగొంటాము.
మరియు యేసు మృతులలో నుండి లేచినపుప్డు, “నేను అతని ఆతమ్ను
పాతాళములో విడిచిపెటట్ను; నా పరిశుదుద్ని నేను కుళుళ్ పటట్నీయను,” అని
దావీదుచేత పలకబడిన మాటయొకక్ వెలుగు కూడా ఆయనేయైయునాన్డు.
మరణము అంధకారములో ఉండియునన్ది. అయితే ఆయన మరణముయొకక్
ముదర్లను బర్దద్లు చేసుకొని, దానిలోకి నడిచివెళెళ్ను, మరియు తిరిగి మరలా
బయటకు వచెచ్ను. వారు మరణించిన తరావ్త మృతులు మరలా బర్తుకుదురని,
నిరూపించబడిన వాకయ్ముయొకక్ వెలుగు ఆయనేయైయునాన్డు. అది ఆయనే.
102 పెంతెకోసుత్ దినమున, పరిశుదాధ్తమ్ వచిచ్నపుప్డు, కనపరచబడినది ఆ
వెలుగేయైయునన్ది.

యెషయా చెపెప్ను, యెషయా గర్ంధము 28వ ధాయ్యములో, యెషయా
ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఆజఞ్వెంబడి ఆజఞ్; సూతర్మువెంబడి సూతర్ము; కొంత ఇచచ్ట
మరియు కొంత అచచ్ట.” “మేలైన దానిని చేపటుట్డి.” “ఏలయనగా నతిత్వారి
పెదవుల చేతను మరియు అనయ్భాషతోను ఈ జనులతో నేను మాటలాడుదును.
మరియు ఇదే నెమమ్ది, ఇదే నేను మీకిచుచ్ విశాంతి…మరి అయినను వారు
విననొలల్రు; వారి తలలు ఆడించుచు, నడిచిపోయెదరు.”

మరియు పెంతెకోసుత్ దినమున, పరిశుదాధ్తమ్ ఆ జనులపై
కుమమ్రించబడినపుప్డు, మరియు వారు పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ పర్భావముచేత
తతత్రపడుచు, తాగిన సీత్ పురుషుల వలె పర్వరిత్ంచిరి. మరియు వారేమో
వారి తలలు ఆడిసూత్ మరియు దూరంగా వెళిళ్ “ఈ పర్జలు తాగినారు, కొతత్
మదయ్ముతో నిండియునాన్రు,” అని మొదలగు మాటలు పలికిరి. అది ఖచిచ్తంగా
వెలుగైయునన్ది, పర్వచింపబడిన ఆ వాకయ్ము, పర్తయ్కష్పరచబడినది.
103 పర్తీకాలములో కూడా అది అటేల్యునన్ది, వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడి
జీవములోనికి వచిచ్నపుప్డు, అది ఆ కాలమునకు వెలుగవుతుంది, అకక్డే ఆ
వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడినది. ఆదికాండము 1 లో, “వెలుగు కలుగును గాక,” అని
దేవుడు చెపిప్నపుప్డు, వెలుగు కలిగినటేల్ అది ఉనన్ది. ఒక కుమారుడు కలుగునని
దేవుడు చెపిప్నపుప్డు; ఒక కుమారుడు కలిగెను.
104 యోవేలు 2:28లో, “తరువాత అంతయ్దినములలో, నేను సరవ్జనులమీద నా
ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ కుమారులు మరియు మీ కుమారెత్లు పర్వచించుదురు;
నా పనివారి మీదను మరియు పనికతెత్ల మీదను నా ఆతమ్ను కుమమ్రింతును; మీ
యౌవనులు దరశ్నములు చూతురు; మీ ముసలివారు కలలు కందురు.” అని
దేవుడు చెపిప్నపుప్డు, ఆయన చేసిన ఈ వాగాద్నములనిన్యు, పరుశుదాధ్తమ్
కుమమ్రించబడినపుప్డు, అది ఆ వాకయ్ముమీద వెలుగైయునన్ది. వాకయ్ము
శరీరధారియైనపుప్డు, అపుప్డది వెలుగవుతుంది.

ఆయన వెలుగైయునాన్డు. మనము వెంబడించవలసిన వెలుగు
ఆయనేయైయునాన్డు. ఆయన మాతర్మే వెలుగైయునాన్డు. ఆ దూతలు
వెలుగును కనుగొని, మరియు ఆయన వదద్కు దానిని వెంబడించారు.
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105 ఇపుప్డు, అనిన్ కాలములలోను, దేవుడు తన వాకయ్ములో కొంత భాగమును
పర్తి కాలమునకు ఏరాప్టు చేసియునాన్డు. ఆ వాకయ్ము అతనిలోనికి వెళళ్గలిగి,
మరియు దానియొకక్ వెలుగును చూపించునటుల్ దేవుడెలల్పుప్డు ఎవరో ఒకరిని
పంపుతాడు. అది, పర్తికాలములోను, అది అదే కారయ్మును చేయును, ఎలల్పుప్డూ
అటేల్ చేయును.
106 నేను చెపిప్నటుల్, ఆ పర్వకత్ల యుకక్, దైవీకమైన, పరిశుదధ్ శకుత్లనిన్టియొకక్
నెరవేరుప్ ఆయనేయైయునాన్డు. వారు చినన్ దేవుళెళ్యునాన్రు. దేవుని వాకయ్ము,
ఒక వయ్కిత్ వదద్కు వచిచ్నపుప్డు, అతనొక దేవుడని, సవ్యంగా యేసే చెపెప్ను.
అది మీకు తెలియును. ఆయన ఇటల్నెను, “దేవుని వాకయ్ము ఎవరి వదద్కు
వచుచ్నో, వారిని ‘దైవములు’ అని మీ ధరమ్శాసత్ము మరియు మీ పితరులు
చెపిప్నయెడల, ‘నేను ఆ దేవుని కుమారుడను’ అని నేను చెపిప్నందుకు, మీరు
ననేన్ల ఖండించుదురు?” చూశారా?

అపుప్డు, పర్వకత్ల దావ్రా వాకయ్మును పలికిన ఆ దేవుడే, సవ్యంగా
ఆయనే ఆ పలుకబడిన మాటయొకక్ నేరవేరెప్యుండెను. మరియు ఒక పర్వకత్,
వేరొక పర్వకత్ పలికిన మాటయొకక్ నేరవేరెప్యునన్ందుకు, అతడు దేవుడిగా
పిలువబడినయెడల, మరి ఆయన అదే కారయ్మైయుండగా, ఆయనను మీరెల
ఖండించగలరు? ఆయన దేవుని కుమారుడిగా పిలువబడతాడని చెపప్బడినటేల్,
ఆయన దేవుని కుమారుడైయుండెను.
107 ఈ లోకము ఎదురుచూసినటిట్, ఎంతోకాలంగా-వాగాద్నము చేయబడిన
మెసీస్య ఆయనేయైయుండెను. ఆయన మెసీస్యను గూరిచ్న వాగాద్నముయొకక్
నేరవేరెప్యుండెను.
108 ఆయన అకక్డ నిలబడియుండగా, ఆయనవైపు చూడండి. ఆయన ఇటుల్
చెపెప్ను, “నేను నా తండి కియలను చేయనియెడల, అపుప్డు ననున్ ఖండించండి.”
చూశారా? “అయితే మీరు ననున్ నమమ్నియెడల, నేను చేయు కియలను నముమ్డి.
అవే ననున్ గూరిచ్ సాకష్ మిచుచ్చునన్వి. నేనెవరనన్ది అవే మీకు చెబుతాయి.”

వారు జీవిసుత్నన్టువంటి ఆ గుడిడ్తనపు, అంధకారమైన ఘడియను
మీరు చూడండి, వారు దానిని చూడలేకపోయారు. వారు దానిని అసలు
గర్హించలేకపోయారు. “ఆయన అది ఎలా ఆవుతాడు? ఆయన సరిగాగ్ ఇకక్డునన్
బెతెల్హేములో జనిమ్ంచియుండగా, ఆయన దేవుని యొకక్ ఏ కుమారుడిగానైన
ఏలా అవుతాడు?” కేవలం, అది ఆ విధంగానే వచుచ్నని వాకయ్ము చెపెప్నని,
వారు ఎరిగియుంటే బాగుండును. “అంతేకాదు, ఆయన తండి, యోసేపు, ఒక
వడర్ంగివాడు. ఆయన తలిల్, అంతెందుకు, వాసత్వానికి ఆయన అకర్మముగా
పుటిట్నవాడని మన సహోదరుల మధయ్ నమమ్బడుచునన్ది.” చూశారా? మరి
అయినను దేవునియొకక్ వాకయ్ము దానిని చెపిప్నది.
109 ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “లేఖనములను పరిశోధించుడి, వాటియందు
మీకు నితయ్జీవము కలదని మీరు తలంచుదురు కదా, మరి అవే నేనెవరినని
సాకష్ మిచుచ్చునన్వి. అవే, అనగా ఈ పరిశుదధ్ లేఖనములే ననున్గూరిచ్
సాకష్ మిచుచ్చునన్వి.” అలాగైతే ఆయన ఏమైయునాన్డు? దేవునియొకక్
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వెలుగైయునాన్డు. “నేను లోకమునకు వెలుగైయునాన్ను,” అని ఆయన చెపుప్టలో
ఆశచ్రయ్మేమీ లేదు.
110 “నేను వెలుగైయునాన్ను,” అని మాతర్మే ఆయన చెపప్లేదు కానీ,
“మీరు వెలుగైయునాన్రు,” అని కూడా ఆయన చెపెప్ను. ఆయన వాకయ్ము,
దానికదే సాకాష్య్రధ్ంగా మీయందునన్యెడల, అపుప్డు మీరు లోకమునకు
వెలుగైయుంటారు. గమనించండి, పర్తీ కాలముయొకక్ వెలుగు, సరిగాగ్ అదే
విధంగా పర్తయ్కష్పరచబడినదని మనము కనుగొనాన్ము.
111 పిదప మన సమయం గడిచిపోవుటకు ముందు…నేనొక పర్శన్
అడగగోరుచునాన్ను. ఎందుకని, వారు అపుప్డు…వారు దానిని ఎందుకు
తోసివేశారు? వారు చదువుచునన్టిట్ వారియొకక్ బైబిలు గర్ంధమే, సవ్యంగా వారి
ఎదుట పర్తయ్కష్పరచబడుచుండగా…వారు దానిని ఎటుల్ చేయగలిగారు. ఇపుప్డు
చాలా లోతుగా అధయ్యనం చేయండి.
112 మీరు చూడండి, ఈ సమయంలో నేను చాలా మంది పర్జలతో
మాటాల్డుచునాన్నని, ఇపుప్డు గురుత్ంచుకొనండి. కేవలం ఇకక్డునన్ నాలుగు
లేదా అయిదు వందల మందితో కాదు గాని, నేను—నేను కొనిన్ వేలమందితో
మాటాల్డుచునాన్ను.
113 కేవలం ఒకక్ నిమిషం ఆగండి. మీ టేపు రికారిడ్ంగును ఆపివేసి మరియు
పర్శిన్ంచండి. ఎందువలన భకిత్పరుడు, నీతిమంతుడు అయిన…ఆ యోసేపు
ఎందుకని పర్శిన్ంచాడు? చూశారా? ఎందుకని యో-…? ఎందుకనగా అతడు
ఎనన్డూ లేఖనములను పరిశోధించలేదు.

ఆ యాజకులు ఎందుకు పర్శిన్ంచారు? ఒకక్ కారణమేదనగా వారు…
వారు దానిని ఎరిగియునాన్రు. నికోదేము దానిని బాగుగా వయ్కత్పరిచాడు.
అతడిటల్నాన్డు, “రబీబ్, నీవు దేవునియొదద్ నుండి పంపబడిన బోధకుడవని
మేము ఎరిగియునాన్ము. దేవుడతనికి తోడైయుంటేనే గాని నీవు చేయుచునన్
కియలను ఎవడును చేయలేడు. దానిని మేము బాగుగా ఎరిగియునాన్ము.”
అయితే అదేమైయునన్ది? దానిని అంగీకరించకుండా వారి ఆచారములు వారిని
అడుడ్కునన్వి.
114 మరి వారు ఎందుకని, వారెందుకని మెసీస్యను తోసివేసారు? అది-…
వారెందుకని ఆ వెలుగును తోసివేసారు? నెరవేరబోవుచునన్దని వారెరిగియునన్
ఆ వాకయ్మికక్డ ఉండియునన్డి, కాని దేవునియొకక్ వాకయ్ము నెరవేరచ్బడినదని
చూపించుటకు ఆ వాకయ్ము శరీరధారియైనపుప్డు మాతర్ం, (దానిని ఈ
దినముతో పోలచ్ండి. చూశారా?) అది జరుగుతుందని, అకక్డ వాకయ్ములో
వాయబడియునన్ను, మరి ఎందుకని ఆ వయ్కుత్లు దానిని తోసివేసారు? ఆ
బోధకులు. ఎందుకనగా వారు వేరొక వెలుగు యొకక్ అబదధ్పు కాంతిలో
జీవిసుత్నాన్రు. అంతే. వారొక మిరుమిటుల్గొలిపే కాంతిలో జీవించుచుండిరి.

ఈనాడు వారు చేసుత్నన్ది అదేయైయునన్ది. వారు జీవిసుత్నన్ది…
వారు దానిని తోసివేయుటకుగల కారణమేదనగా వారు వేరొక కాంతి యొకక్

ఛాయలో జీవించుచునాన్రు. చూశారా? ఇపుప్డు, వారు చెపుప్కునన్టుల్, మోషే
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చెపిప్న వెలుగు యొకక్ ఛాయలో వారు జీవించుచునాన్రు. గడిచిపోయిన (వేరొక
కాలముయొకక్) మోసపు వెలుగులో వారు జీవించుచుండిరి.

మరియు ఈనాడు సరిగాగ్ ఆ కారణముచేతనే, “యేసుకీసుత్ ఇంకను
ఒకక్టేరీతిగా ఉనాన్డు,” అనే ఈ వరత్మానము తోసివేయబడినది, ఎందుకంటే
ఈ పర్జలు ఇతర కాలముల యొకక్ అబదధ్పు వెలుగులలో జీవించుచునాన్రు. అదే
కారణముచేత, వారు దానిని తోసివేసాత్రు. ఇపుప్డు మనము గమనించుదుము.
115 మరియు వెబస్ ర్ ఇటుల్ చెపుప్చునన్ది, “ఒక వెలుగు యొకక్ ఛాయ అంటే
అదొక విధమైన తపుప్డు వెలుగైయునన్ది. ఒక మిరుమిటుల్గొలిపే కాంతి అనగా
అబదధ్పు వెలుగు; అది ఏదైనా మెరిసేదైయునన్ది.”

అది రోడుడ్పైనునన్ ఒక—ఒక ఎండమావివలె ఉనన్ది. కారుల్ నడుపుకొని
వెళుత్నన్ మీలో చాలమంది, రోడుడ్ మీదకు మీరు వెళూత్, మరియు మీరు
దూరాన కిందకు చూసాత్రు. మీరు ఆ సూరుయ్ని యొకక్ కిరణాలు భూమిని
తాకటం చూసినపుప్డు, అది ఒక కాంతిని పర్తిబింబిసుత్ంది, అది చూడటానికి
ఒక ఎండమావివలె, రోడుడ్ మీదంతటా నీళుళ్ ఉనన్టుల్ కనిప్సుత్ంది. అయితే
మీరకక్డికి వెళిళ్నపుప్డు, అకక్డ ఏమియు ఉండదు. అది కేవలం ఒక అబదద్మైన,
ఎండమావియైయునన్ది, ఒక నిజ వెలుగుయొకక్ ఛాయయైయునన్ది.

ఈనాడు అపవాది చేయుచునన్ది అదేయైయునన్ది, అదేమిటనగా,
అబదద్మని తేలిపోవునటిట్ ఒక ఎండమావిని అనగా, ఒక సంఘ సమైఖయ్ను,
ఒక సంఘ శాఖల గుంపును, పర్జలకు చూపించుచునన్ది. ఎందుకనగా,
అకక్డ పర్కాశించుచునన్ ఒక నిజమైన వెలుగు ఉనన్ది. ఆ నిజమైన వెలుగు
పర్కాశించనియెడల, ఒక ఎండమావి అచచ్ట ఉండదు. నిజమైన వెలుగు
పర్కాశిసుత్ంది. మరియు అది…వారు వేరొక కాలానికి చెందిన వెలుగుయొకక్
ఛాయలో, వేరొక విషయములో జీవించుచునాన్రు, ఏలయనగా అది వచిచ్,
మరియు వెళిళ్పోయినది.

ఇపుప్డు, ఒక వెలుగుయొకక్ ఛాయ, ఈ ఎండమావి అనేది
అబదధ్మైయునన్ది. అది సూరయ్కాంతియొకక్ ఛాయయైయునన్ది.
116 మరియు ఆవిధంగా, వారు అదే కారయ్మును చేసిరి, ఒక నిజమైన
వెలుగుయొకక్ ఒక అబదధ్పు ఛాయను తీసుకొనిరి.
117 ఇపుప్డు, ఆయనే ఆ నిజమైన వెలుగని ఋజువు చేయబడినది. ఆయనే ఆ
వెలుగైయునాన్డు. ఆయనే ఆ వెలుగని వారెందువలన తెలుసుకునాన్రు? ఆయనే
ఆ వెలుగని మీరెటుల్ తెలుసుకొనగలరు? ఎటల్నగా వాగాద్నము చేయబడిన ఆ
వాకయ్ము ఆయన దావ్రా శరీరము ధరించినది, కావున ఆయనే ఆ పలుకబడిన
మాటయొకక్ వెలుగైయునాన్డు. ఆమేన్! ఓ, అది ననున్ దాదాపు ఒక పెంతెకోసుత్
బాపిట్సుట్వలె, కేకలు వేయునటుల్ చేయుచునన్ది. గమనించండి, దానిగూరిచ్
ఆలోచించండి!
118 ఒక అబదధ్పు వెలుగు, చూడండి, ఒక అబదధ్పు వెలుగులో జీవించుట! అయితే
నిజమైన వెలుగు జీవిసుత్నన్పుప్డు, మరదే దేవుడు పలికిన వెలుగైయునన్ది.

ఇపుప్డు, ఆదిలో “వెలుగు కలుగును గాక,” అని దేవుడు పలికినపుప్డు, హా,
సరి, మరి ఇంకేదో పర్తయ్కష్మైనయెడల ఏమగును? చూడండి, కేవలం అదొక
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ఎండమావిగా ఉంటుంది. చూడండి, అపుప్డది దేవుడు చెపిప్నదైయుండదు.
లేదండి, అది అటెల్యుండదు. “వెలుగు కలుగును గాక,” అని దేవుడు
చెపిప్నపుప్డు, మరింత పొగమంచు వచిచ్నచో ఏమగును? చూడండి, అది
వెలుగైయుండనేరదు. కానీ, వెలుగు రావడానికి కారణమేదనగా, అది
ఆయనయొకక్ వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడుటవలనై యునన్ది.

మరియు ఈనాడు, ఈ సమయానికి ఫలానా కారయ్ములు జరుగునని దేవుడు
చెపప్గా, మరి అది అటేల్ జరుగుటను మీరు చూసినపుప్డు, (అదేమైయునన్ది?) అది
దేవునియొకక్ వాకయ్ముపై వెలుగైయునన్ది. అది వాకయ్ము వెలుగుగా మారచ్బడి
దానంతట అదే పర్తయ్కష్పరచుకొనుటయై యునన్ది.
119 ఇపుప్డు, వారిటల్నిరి, “మేమెవరమని నీవు చెపుప్దువు? ఎందుకని,” అతడు
ఇటల్నాన్డు, “నీవు పర్యతిన్ంచేది…నీవు పిచిచ్వాడవని మేమెరుగుదుము.
అంతెందుకు, నీవొక సమరయుడవు; నీకు సరైన మతిసిథ్మితం లేదు. సరి,
నీవు పర్యతిన్సాత్వు…ఎవరు చెపప్గలరు…నీవు పాపములో పుటిట్నవాడవని
మాకు తెలుసు. నీవేకక్డినుండి వచాచ్వో మాకు తెలియదు. మా గుంపులలో
నీకు ఎటువంటి గురిత్ంపు ఉనన్టుల్ మావదద్ నమోదు కాలేదు. అంతేకాదు,
నీవు వెఱిఱ్వాడవు. నీవొక దయయ్ము పటిట్నవాడవు.” చూశారా? “నీకు
మతిసిథ్మితం లేదు,” అని అనాన్రు. అయితే వాసత్వానికి ఆయన దేవునియొకక్
పర్కాశించుచునన్టిట్, ఖచిచ్తమైన, నిజమైన వెలుగైయునాన్డు.

మరియు ఆ అబదద్పు వెలుగు, వారి కనున్లకు గుడిడ్తనము కలుగజేసినది.
“మాకు మారగ్దరిశ్గా మోషే ఉనాన్డు!”
120 అందుకాయన ఇటల్నాన్డు, “మీరు మోషేను నమిమ్నయెడల, మీరు ననున్
ఎరుగుదురు.”
121 మరియు మీరు యేసును మరియు బైబిలు గర్ంధమును నమిమ్నయెడల,
మీరు జీవించుచునన్ ఈ ఘడియను మీరెరుగుదురు. వారు ఇలా అంటారు,
“సరి, మేము కైసత్వులం. మేము…” మీరు అయినటెల్తే, అపుప్డు ఈ దినమునకై
కీసుత్యొకక్ కారయ్ములను మీరు ఎరుగుదురు. చూడండి, మీరు దానిని
ఎరిగియుందురు.
122 యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఆ పర్వకత్లందరు నా గురించి పలికిరి. మరియు
మీరు ఆ పర్వకత్లను నమిమ్నయెడల, మీరు ననున్ ఎరుగుదురు. నా కియలే
గురిత్ంపజేసాత్యి. ఎందుకనగా, నేనేమి చేసాత్నని వారు చెపాప్రో, వాటిని నేను
చేయుదును. మరియు ఇపుప్డు నాలో అవిశావ్సమునన్దని ఎవడు నేరసాథ్పన
చేయగలడు?”
123 మరియు ఇంకను వారు దానిని చూడలేకపోయిరి. ఎందువలన? ఒక
అబదద్పు వెలుగుతో, వారి కండుల్ మూయబడినవి; చూడండి, అది నిజమైన
పలుకబడిన మాటకు బదులు వారు తీసుకునన్ వేరొక వెలుగుయొకక్
ఛాయయైయునన్ది. ఇపుప్డు దానిగూరిచ్ ఆలోచించండి. దాని విషయం
ఆలోచించండి. వారు ఆ వాకయ్మును నముమ్చునాన్రని వారు చెపుప్కునాన్రు.
కానీ వారి ఆచారములు వారి ముఖములను సతయ్ వాకయ్మునుండి ఒక అబదద్పు



వెలుగును పర్సరింపజేయగల ఒకాయన ఇకక్డ ఉనాన్డు 29
వెలుగునకు తిపిప్నవి, అందునుబటిట్యే వారు ఆ నిజమైన కారయ్మును
చూడలేకపోయిరి.

ఈనాడు కూడా అది ఆ విధంగానే ఉనన్ది. పర్తికాలములోను అది ఆ
విధంగానే ఉనన్ది. చూడండి, ఆ—ఆ నిజమైన వాకయ్ము పర్కాశిసుత్ంది, కానీ
వారు ఆ వాకయ్మును చూడలేనంతగా సంపర్దాయబదుధ్లైపోయారు. వారు ఒక
అబదద్పు కాంతివైపు చూచుచు, మరి వారు గుడిడ్వారైపోయారు. ఒక అబదద్పు
కాంతి మిమమ్లిన్ గుడిడ్వారిగా చేసుత్ంది. దాని కిరణాలు మిమమ్లిన్ గుడిడ్వారిగా
చేయును. మరియు, ఎపుప్డైతే అది…
124 యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “మీరు గుడిడ్వారైయుండి, గుడిడ్వారికి తోవ
చూపుచునాన్రు.” ఆయన ఎవరైయునాన్డని కనుగొనుటకు, వారు దానిని
చూడగలిగియుండవలసి యునన్ది. కానీ వారు అటుల్ చేయలేదు, ఎందుకనగా
వారు ఆ అబదధ్పు కాంతిలో జీవించుచునాన్రు.
125 ఇపుప్డు, నేను చెపిప్నటుల్, ఒక అబదధ్పు కాంతి అనునది ఒక మోసపు
వెలుగైయునన్ది, ఒక ఎండమావి, అది నిజమైన వెలుగును గూరిచ్న ఒక తపుప్డు
అవగాహనయైయునన్ది. తపుప్డు అవగాహన; అది ఏదో—ఏదో దానివలెనే
కనిపించునదేదో అయుయ్నన్ది, అయితే అది అలా కాదు.
126 ఇపుప్డు ఒకేఒక విధానం దావ్రా వారు ఆ వయ్తాయ్సానిన్ చెపప్గలరు,
ఎటల్నగా ఆయనే ఆ వెలుగైయునాన్డని యేసు చేసిన కారయ్ములే, తానెవరనన్ది
నిరూపించినవి. వారు వెలుగులో ఉనాన్రని వారనుకునాన్రు. కానీ ఇపుప్డు మీరు
కేవలం ఒకక్ నిమిషము ఆగి, అపుప్డు వెలుగులో ఎవరు ఉనాన్రనే విషయానిన్
పరిశీలించండి.
127 ఇపుప్డు, ఈనాడు! అటువంటి ఒక దురుసైన తపిప్దము ఆనాటి
సంఘసుత్ల దావ్రా చేయబడినయెడల, అంతటి ఒక దురుసైన విషయం
జరిగినపుప్డు, సహోదరులారా, ఇది మనము కాసత్ ఆగి, వెలుగు ఏమైయునన్దని
ఆలోచించవలసిన సమయమని మీకు తోచుటలేదా? మనము అటువంటి
దురుసైన తపిప్దము చేయకుందుము గాక. అయితే మీరు దానిని
చేయుచునాన్రు. మీరిదివరకే దానిని చేశారు, చూడండి, మరియు దానిని
ఎరుగకయునాన్రు, అపుప్డు వారు చేసినటేల్ చేశారు. ఇపుప్డు ఒకక్ నిమిషము ఆగి
మరియు ఈ దినమునకై వాకయ్ము ఏమి చెపుప్చునన్దో కనుగొనండి.
128 వారు గనుక ఆగి మరియు, “ఖచిచ్తంగా ఆయన ఏమి చేయునని వాకయ్ము
చెపెప్నో, ఆయన ఇకక్డ అకష్రాలా దానిని నెరవేరుచ్చునాన్డు,” అని ఆలోచించిసేత్
బాగుండును.

మరియు నేను మీతో సవాలు చేసినటేల్, ఆయన వారితో సవాలు చేసెను!
చూశారా? చూశారా? మీరు వాకయ్ములో చూడవలెనని నేను మీతో సవాలు
చేయుచునాన్ను, లేఖనములు పరిశోధించుడి, అది ఈ ఘడియనో కాదో
చూడండి. చూశారా? “లేఖనములు పరిశోధించుడి, వాటిలో నితయ్జీవము కలదని
మీరు తలంచుదురు గదా, మరి అవే ననున్గూరిచ్ సాకష్ మిచుచ్చునన్వి.” మరి
అవే ఈనాటి ఈ కారయ్మును గూరిచ్ సాకష్ మిచుచ్నవి. అది నెరవేరచ్బడుచునన్దని
సవ్యంగా ఆ కియలే సాకష్ మిచుచ్చునన్వి, మరియు అది జరుగునని లేఖనము
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చెపుప్చునన్ది గనుక, అది ఈ ఘడియకు వెలుగైయునన్ది. దేవుని వాకయ్ము అటుల్
చెపిప్నది.
129 మీ ఆచారములు మరియు కారయ్ములు ఖచిచ్తముగా బైబిలు గర్ంధము
చెపిప్నటేల్, వారి తలలు ఆడించి మరియు వెళిళ్పోయిన వారివలె ఉనన్వి. “వారి
భోజనపు బలల్లనిన్యు వాంతితో నిండియునన్వి,” అని బైబిలు చెపిప్నది.
మరియు సరిగాగ్ వారచచ్టనే ఉనాన్రు. వారు దానిని నమమ్రు. వారు తమ తలలు
ఆడించిరి. మరియు పెదద్మనుషులారా, మీరు గర్హించుచునాన్రా? మరియు
సహోదరులారా, సరిగాగ్ దేవుడు మీ యెదుటనే నిరూపించుచునన్ కారయ్మును
మీరు నిరాకరించినపుప్డు, వారు చేసినదే మీరును చేయుచు, తిరిగి మీ ఆచారపు
వాంతిలోనికి మీరు వెళుళ్చునాన్రనన్ దానిని మీరు గర్హించుచునాన్రా?
130 “కుకక్ తన వాంతికి మరలినటుల్.” అది గనుక మొదటిసారి దానికి జబుబ్
కలుగజేసినయెడల, అది రెండవసారి కూడా దానికి జబుబ్ కలుగజేయును.
కథోలోక్ సంఘము సంసాథ్గతమైపోయి ఒక మొటట్మొదటి సంఘశాఖను
తయారు చేయుటవలన, అది సంఘమునకు జబుబ్ కలుగజేసినయెడల; ఆ
పర్కారమే లూధరన్, మెథడిసుట్, బాయ్పిత్సుట్, పేసిబ్టేరియన్, పెంతెకోసుత్, మరియు
ఆ మిగతావనిన్యు జబుబ్ను కలుగజేయును. “కుకక్ తన వాంతికి తిరుగును,
మరియు కడుగబడిన పంది తిరిగి బురదలోనికి వెళుళ్ను.” చూశారా? పర్భువు
చితత్మైతే కొదిద్ నిమిషాలోల్ మనము దానిలోనికి వెళుళ్దుము.
131 అబదధ్పు వెలుగు, ఒక మోసపు వెలుగులో నడచుట, చూడండి, అదొక
ఎండమావి, నిజమైన వెలుగును గూరిచ్, ఒక తపుప్డు అవగాహనయైయునన్ది.
తానే ఆ వెలుగైయునాన్డని ఆయన నిరూపించెను.

ఎందుకనగా, ఆయన…కొదిద్ మందితో నుండెను, ఓ, మై, లకష్లాది మంది
ఆయనకు విరోధముగా నుండిరి! పర్జలలో ఆరవ వంతు, భూమిమీద నునన్
తొంభై వంతు పర్జలకు, అసలు ఆయన ఇకక్డునాన్డని తెలియదు. లేదు, తన
సవ్ంత దేశములోని యూదులలో నూరవ వంతు—వంతు, లేదా అతికషట్ం మీద
యాభైయవ వంతు, లేదా నలభయయ్వ వంతని నేను అనుకొనుచునాన్ను, బహుశా
అంతకనాన్ తకుక్వమంది కూడా, ఆయనకక్డ ఉనాన్డని ఎరిగియుండలేదని నేను
చెపుప్దును. మరియు ఆయన అకక్డునాన్డని తెలిసినవారెమో, ఆయనను ఒక
తపుప్డు వయ్కిత్గా పరిగణించారు, ఎందుకనగా ఆయన అదేయైయునాన్డని ఆ
సంఘశాఖ వారికి చెపెప్ను. చూశారా?

మరి అయినను, పారంభంలో, ఆదికాండము నుండి పలుకబడిన ఆ
సతయ్మైన వెలుగు ఆయనేయైయునాన్డు, మరియు లేఖనములను పరిశోధించి
సరిగాగ్ ఆయన అదే సమయంలో జీవించుచునాన్డా లేదా అనియు; మరియు,
సరిగాగ్ ఆ కాలానికి వాగాద్నము చేయబడినదానిని, ఆయన చేసిన కియలు
నెరవేరెచ్నో లేదోయని కనుగొనమని ఆయన వారికి చెపెప్ను, ఆమేన్. ఓ!
132 సహోదరుడా, అది ఎటువంటి ఒక తీవర్మైన సంగతిగదా! మనము ఒక
మహతత్రమైన సమయంలో జీవించుచునాన్ము.
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133 ఆయన సతయ్మని నిరూపించబడెను. వారు ఆరాధించుచునాన్రని
చెపుప్కొనుచునన్ ఆ వెలుగు ఆయనేయైయునాన్డు. వారు ఆ వెలుగును
ఆరాధించుచునాన్రని చెపుప్కొనిరి.

మరియు ఈనాడు అది ఆవిధంగానే ఉనన్ది. వారు దానిని
ఆరాధించుచునాన్రని చెపుప్కొనుచునాన్రు. పెంతెకోసుత్వారు దానిని
చెపుప్కుంటారు. వారటుల్ చెపుప్కుంటారు గానీ, వారు దానిని చూడలేనంత
గుడిడ్వారిగానునాన్రు. ఎందువలన? వారు సంసథ్గా మారినారు. మరి అయితే,
వారి ముఖముల మీద ఆ అబదధ్పు వెలుగు ఉనన్ది. చూశారా? ఒక ఆచారము
అంటే ఏమిటనగా, కొంత మంది పర్జలు గుమికూడి, మరియు ఇటుల్ చెపుప్దురు,
“మనము వెళిళ్ దీనిని మరియు దీనిని చేయుదుము, మరియు దీనిని మరియు
దానిని చేయుదుము.” ఇపుప్డు పర్భువు చితత్మైతే, అది అలా ఎందుకు
జరగవలసియునన్దనే విషయానికి మనము రాబోవుచునాన్ము.
134 గమనించండి, సవ్యంగా ఆయన కియలే ఆ సజీవ వాకయ్ముగానునన్వి.
ఆయన ఏదైతే చేశాడో అది సవ్యంగా ఆ సజీవ వాకయ్మైయునన్ది, లోకారంభము
నుండి వాగాద్నము చేయబడిన ఆ వెలుగు ఆయనేయైయునాన్డని అది
చూపించుచునన్ది. ఆయనే ఆ వెలుగు. ఆ కాలపు వాగాద్న వాకయ్ము మీద
ఆయనయొకక్ వెలుగు పర్కాశించుటవలన అది ఏమి చేయునని ఆ వాగాద్నము
చెపెప్నో సరిగాగ్ దానినటుల్ జీవించేలా అది చేసినది, కాని ఇక వారు దానిని
చూడలేనంతగా దానిని వారు నిరాకరించిరి. చూశారా? అయితే ఆ కాలమునకు
వెలుగు ఆయనేయైయునాన్డు.
135 వారు ఆరాధించుచునాన్రని చెపుప్కొనుచునన్ ఆ వెలుగు
ఆయనేయైయునాన్డు. వారు సాకాష్తుత్ సృషిట్కరత్యైన దేవుడినే
ఆరాధించుచునాన్రని వారు అనుకునాన్రు. వారొక మోసపు వెలుగును
ఆరాధించుచు మరియు దానిలోనే జీవించుచునాన్రు, మరియు యేసు ఇటుల్
చెపెప్ను, “మీరు వాకయ్మును కాకుండా, మనుషుయ్లు కలిప్ంచిన పదధ్తులను
దేవోపదేశములని బోధించుచు ననున్ వయ్రధ్ముగా ఆరాధించుచునాన్రు.” ఆయన
వాకయ్మైయునాన్డు, మరియు ఆయన శరీరధారియైన వాకయ్మైయునాన్డు. వారు
దానిని ఎరిగియుండవలసి యునన్ది.
136 అది శరీరధారియైన వాకయ్మని వినబడిన చోటలాల్, అది బర్దద్లు చేసుకొని
వెళుళ్నని నేను ఆశిసుత్నాన్ను, చూడండి. “ఓ,” ఇటల్ంటారు, “ఓ, మేము వాకయ్మును
కలిగియునాన్ము.” అంతెందుకు, వాకయ్మనేసరికి, కావాలనుకునే పర్తీయొకక్రు
ఒక బైబిలును చంకన పెటుట్కుంటారు, కానీ, ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై,
నిరూపించబడినపుప్డు సంగతేమిటి!

అంతేకాదు, “సరి, మేము నముమ్తాము!” అని అంటారు.
137 అవునండీ, వారు ఎంతో కాలంగా నమిమ్నారు. అపవాది కూడా నముమ్ను.
ఆ పరిసయుయ్లు, వారు నమమ్డం లేదని ఎవరు ఖండించగలరు? అయితే వారు
ఆ ఘడియ యొకక్ వాకయ్మును నమమ్లేదు. వారు ఏదో ఒక మోసపూరితమైన
వెలుగును ఆరాధించుచునాన్రు.
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ఈనాడు వారు చేయుచునన్ది అదే కారయ్మైయునన్ది. చూశారా? వారు
లూధరుయొకక్…ఆచారములను, లేదా—లేదా వెసీల్యొకక్ ఆచారములను,
మరియు ఆ మిగతావాటిని, మరియు పెంతెకోసుత్ ఆచారములను
ఆచరించుచునాన్రు, అయితే ఈ ఘడియయొకక్ సంగతేమిటి?

ఆ పరిసయయ్లు వారి ఆచారములను పాటించుచుండిరి. అయితే
వారి ఆచారముల వెనుక దేవునియొకక్ నిజవాకయ్ము పర్కాశించుటకు
వచుచ్చునన్ది, మరియు అది పర్కాశించినపుప్డు, అది వారి కండల్కు గుడిడ్తనము
కలుగజేసినది. వారు దానిని చూడలేకపోయిరి ఎందుకనగా వారు మరి దేనినో
గమనించుచుండిరి.

ఈనాడు కూడా అది ఆ విధంగానే ఉనన్ది! అది నిజముగా దానిని
నమమ్వలసిన పర్జలను తాకునంతగా, అది నానునటుల్ దేవుడు చేయునుగాక.
మీరు అనుకునన్ంత సమయం ఇక లేదు.
138 నా కుమారుడు బిలీల్పాల్, తన నిదర్లో కలవరిసూత్ ఉంటాడు, కానీ అతనికి
తరచుగా కలలు రావు. ఒక రాతి అతనిని కుదిపి వేసినటువంటి కల ఒకటి వచిచ్నది.
అతడు ఒక సంఘములో ఉనన్టుల్ కల వచిచ్నదని అతడు చెపెప్ను, మరియు—
మరియు వారు…నేనింకనూ వచిచ్యుండలేదు.

నేను లోపలికి వచిచ్నపుప్డు, నా కనున్ల నుండి అగిన్ రగులుచునన్దనియు
మరియు “ఆ సమయం వచేచ్సినది, అంతా అయిపోయినది,” అని నేను చెపాప్నని
అతడు చెపెప్ను.

మరియు పర్తీఒకక్రూ, “నా వలల్ కాదు! నా పిలల్ల సంగతేమిటి!” అని కేకలు
వేయనారంభించిరి.
139 మరియు, “వేదిక వదద్ దీవెనల కొరకు నేను శారాను
తీసుకురాలేకపోయాను,” అని నా భారయ్ కూడా చెపిప్నది. మరియు నేననాన్ను…

అతడిటుల్ చెపెప్ను, “నేను వెళిళ్ లాయిస్ ని మరియు—మరియు బిడడ్ను
తీసుకురావలెను.”
140 నేనిటుల్ చెపాప్ను, “లాయిస్ ఇపుప్డు రానేరదు. బిడడ్ చాలా చినన్ది గనుక
తెలుసుకొనలేదు. బిలీల్, ఘడియ వచిచ్నది. మనం వెళళ్వలసియునన్ది.” నేనింకా
ఇటల్నాన్ను, “ఇపుప్డు అరద్రాతి అయినది. తెలల్వారేలోపు యేసు ఇకక్డ ఉంటాడు.
అది అలాగు కానియెడల, అపుప్డు నేను కీసుత్కు ఒక అబదధ్ సాకిష్నవుతాను.”

మరియు ఎవరో ఇటల్నాన్రు, “ఆ నిమిషమైనను లేదా ఆ ఘడియైనను ఏ
మనుషుయ్డు ఎరుగడు.”
141 “ఘడియ లేదా నిమిషము అని నేనెనన్డూ చెపప్లేదు. ‘ఇపప్టినుండి
తెలల్వారేలోపు ఎపుప్డైనా,’ అని నేను చెపాప్ను.” మరియు, “మనము—మనము
వెళాద్ము,” అని నేననాన్ను…?…“అయితే మనము సరియైన సమయములో
ఉనాన్ము. మనము వెళాద్ము,” అని నేను అనాన్ను.

మరియు మేము కారు ఎకిక్ బయలుదేరాము, మరియు మేము కొండవైపుకు
వెళళ్సాగాము. మరియు మేమటుల్ చేయగా, ఆకాశములో వెలుగు వచుచ్చునన్నది,
కానీ భూమి మీద చీకటియునన్టుల్ కనిపించినది. నేను రోడుడ్ పర్కక్కు ఆపాననియు
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మరియు ఈ విధంగా నా చేతులు పెటుట్కునాన్ననియు, నా కండల్ నుండి అగిన్
ఇంకనూ బయలు వెళుళ్చునన్దనియు అతడు చెపెప్ను. మరియు “పర్భువా, నీ ఆజఞ్
చొపుప్న నేను దీనిని చేశాను. దానిని ఈ విధంగా చేయమని నీవు చెపాప్వు గనుకనే
నేను దీనిని చేశాను. నీవు నాకు చెపిప్నదాని పర్కారంగానే నేను ఈ కారయ్ములను
చేసియునాన్ను.” అని నేను అనాన్నని అతడు చెపెప్ను.

మరియు నేనొక పెదద్ గానైట్ పరవ్తం వైపు చూపించాను; మరియు ఒక—
ఒక వెలుగు, చేతి సహాయం లేకుండానే, కొనిన్ వందల టనున్ల బరువు గల ఒక
రాయిని ఆ పరవ్తం నుండి తొలిచినది, మరియు అది వచిచ్నది. నేనిటల్నాన్ను,
“మీ తలలు తిపుప్కొనండి; మీరు చూడకండి. ఇంకా కేవలం కొదిద్ నిమిషములలో
అంతా అయిపోవును.” అపుప్డు ఆ చోటునకు ఈ రాయి వచుచ్చుండగా, ఒక గొపప్
పరిశుదధ్మైన నిశశ్బద్ము అంతటా వాయ్పించెనని అతడు చెపెప్ను.
142 బహుశా మనకిక సమయము లేకపోవచుచ్ను. అకక్డ, చూడండి, అది
ఖచిచ్తంగా లేఖనానుసారంగా ఉనన్ది, మీరు చూడండి, “పరవ్తము నుండి ఆ
రాయి, చేతి సహాయము లేకుండా తొలచబడినది.”

మరియు ఈ దినాలోల్ ఏదో ఒక రోజున అది ఆ విధంగానే ఉండబోవుచునన్ది,
అపుప్డు మీరు దేనికొరకో కేకలువేయుచుందురు. నేను వారితో చెపాప్ను,
“మీరు ఇదివరకే ఆ సమయానిన్ కలిగియునాన్రు. దేవుడు పర్తిసారి మిమమ్లిన్
ఎడతెగక హెచచ్రించియునాన్డు. అవునండి.” ఇంకా నేననాన్ను, “నా సవ్ంత
పిలల్లు కానీయండి, లేదా మరెవరైనా కానీయండి, ఆ సమయం వచిచ్యునన్ది.
ఆయన నాకు చెపప్మని చెపిప్నదే నేను చెపప్గలను, మరియు అది అకక్డ
ఉండును,” మరి అది ఉండెను.

మరియు—మరియు పిదప, అకసామ్తుత్గా [సహోదరుడు బెనాహ్మ్ తన
చేతులతో ఒకసారి చపప్టుల్ కొటెట్ను—సంపా.], ఇదిగో ఆయన వచెచ్ను, “చేతి
సహాయము లేకుండా పరవ్తమునుండి తీయబడిన రాయి.” అనేక సంవతస్రాల
కితమే దానియేలు దానిని చూసెనని, మీకు తెలియును. దాని గూరిచ్ బిలీల్కి
ఏమియు తెలియదు, కాని అది—ఆ కల మాతర్ం అతనికి దేవునియొదద్ నుండి
పంపబడినది.
143 ఇపుప్డు, చూడండి, వారు ఎగతాళి చేయుచునన్ అదే దేవుడిని
వారు ఆరాధించుచునాన్రని చెపుప్కొనుచునాన్రు. మరియు ఈనాడు అదే
కారణముచేత, అదే విషయము మరలా తిరగబడినది, వెలుగులో జీవించుటకు
బదులు ఒక అబదధ్పు కాంతిలో జీవించుటవలన అది జరిగినది. గొపప్ వెలుగులు
పర్కాశిసాత్యి. అది సరియే.
144 ఈనాడు మనమెటువంటి చీకటిలో ఉనాన్మో చూడండి! ఈనాడు ఏమి
జరుగుచునన్దో చూడండి! హతయ్లు, మానభంగాలు, అలల్రుల్, జరుగుటను
చూడండి! అది నెరవేరుప్నకు వచిచ్నది. పోయినసారి బిలీల్ గర్హం తన కూటములో
ఇటుల్ చెపెప్నని నేను నముమ్చునాన్ను, “ఇపప్టి నుండి పది సంవతస్రాలలో,
కాలిఫోరిన్యాలోని పర్తి పౌరుడు తనను తాను కాపాడుకొనుటకు ఒక
తుపాకిని వెంటపెటుట్కొనవలసి యుంటుంది. మీరు సరిపడా చటట్మును
అమలుపరచలేరు.” పర్జలు కేవలం పిచిచ్వారైపోయారు; తుపాకితో పేలచ్డం,
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హతయ్లు, మానభంగములు, మరియు పర్తీది చేయుచునాన్రు, చూడండి.
చూడండి, అది కేవలం వీధులోల్ విచచ్లవిడితనం అయినది. చూడండి, ఇది ఒక—
మనము ఒక సొదొమ దినములో జీవిసుత్నన్టుల్ ఉనన్ది. చూశారా?

అయితే పర్కాశించుచునన్ వెలుగు ఒకటి యునన్ది! వారు కేవలం
చూడగలిగితే, వారు కేవలం వాకయ్ములోనికి చూసి మరియు ఈ ఘడియలో ఏమి
ఉండబోతుందని చూసినటెల్తే, అపుప్డు ఏమి పర్యతన్ములు జరుగుచునన్వో
వారు తెలుసుకొందురు.
145 ఇపుప్డు వారు ఆ వెలుగును ఆరాధించుచునాన్రని చెపుప్కొందురు, ఆ
విధంగానే వారు కూడా ఆ వెలుగును ఆరాధించుచునాన్రని చెపుప్కునాన్రు,
కాని నిజమైన దానికి బదులు వారు వేరొక వెలుగుయొకక్ ఛాయలో
ఆరాధించుచునాన్రు. చూశారా? ఆయనే ఆ వెలుగైయునాన్డు.
146 వారియొకక్ గుడిడ్తనపు సిథ్తిలో, సిదాధ్ంతములు మరియు ఆచారములు,
వాగాద్నవాకయ్ము యొకక్ నిజ వెలుగు నుండి వారిని పర్కక్కు తిపిప్నవి. లోకానికి
వెలుగైయునన్, యేసు దావ్రా, దేవుడు నిరూపించిన ఆ వాకయ్ము వచిచ్, మరియు
ఖచిచ్తంగా ఆయన కాలములో సరిగాగ్ ఆ దినములకు తగినటుల్గా వాకయ్మును
జీవింపజేసెను. “డెబబ్ది వారముల మధయ్లో ఆయన కొటిట్వేయబడును,
అది నిజము, అది ఆయనను గూరిచ్న మూడునన్ర సంవతస్రముల యొకక్
పర్వచనమై యునన్ది. అభిషకుత్డగు అధిపతి వచిచ్, మరియు పర్వచించును,
మరియు ఆ మూడునన్ర సంవతస్రాల తరువాత, సజీవులలో నుండి ఆయన
కొటిట్వేయబడును, మరియు పాయశిచ్తత్మును చేయును.” మరి అది ఖచిచ్తము.
ఆయన మూడునన్ర సంవతస్రాలు బోధించెను. మరియు వారి…
147 మరియు దావీదు తన కీరత్నలో ఇటుల్ చెపెప్ను, “నా దేవా, నా దేవా, ననేన్ల
విడనాడితివి?” 22వ కీరత్నలో, “నా ఎముకలనిన్యు నేను లెకిక్ంపగలను,
వారు నిదానించుచు ననున్ తేరి చూచుచునాన్రు. వారు తమ తలలు ఆడించిరి.
ననున్ దాటిపోయిరి.” ఎనిమిది వందల ఏబది సంవతస్రాలకు ముందే, దావీదు
ఆ పాటను ఆతమ్లో పాడినపుప్డు, అది పర్వచనముగా ఎంచబడి, మరియు
ఇవవ్బడెను. ఆయన చేతులలో పొడవబడి, మరి అదే అరప్ణ సిలువపై
వేలాడుచుండగా, వారు ఆలయంలో ఆ పాటలను పాడుచుండిరి. “మరియు వారు
నా చేతులను నా పాదములను పొడిచియునాన్రు.” చూశారా? అకక్డ చూశారా?
అయితే, ఎందువలన? వారు ఒక అబదధ్పు కాంతిలో జీవించుచుండిరి. కనుక
వారు ఆ వెలుగును చూడలేదు.
148 వివేకముగల ఒక వయ్కిత్ అటుల్ చేయుటను మీరు ఊహించగలరా? ఒక
వివేకముగల వయ్కిత్ బేసుమెంటులోని ఆ బూజులోనికి పరుగెతిత్, మరియు
తలుపులు మూసుకొని, “అకక్డ వెలుగునన్దంటే నేను ఒపుప్కోను,” అని చెపాత్డని
నేను ఎంతమాతర్ము అనుకోను. అది పిచిచ్తనము.

బైబిలు గర్ంధము దీనిని వాగాద్నము చేసినదని ఒక వయ్కిత్ చూసి, మరియు
సరిగాగ్ అది తన ముందే పర్తయ్కష్పరచబడి, జీవించుటను అతడు చూసినా కూడా,
దానిని నిరాకరించే ఆ సిదాధ్ంతములలో మరియు అటిట్ కారయ్ములలోనే అతడు
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నిరంతరము నిలిచియునాన్డంటే, ఎకక్డో అతని ఆతీమ్యత తొటిట్లిల్యునన్ది.
అదొక ఆతీమ్య అపరాధమైయునన్ది. అది ఖచిచ్తంగా సరియే.
149 ఇపుప్డాయన ఇచచ్టనునాన్డు. “ఆయన—ఆయన లోకమునకు
వెలుగైయునాన్డు, మరియు ఈ లోకము…ఆయన తన సవ్కీయులయొదద్కు
వచెచ్ను; తన సవ్కీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు. ఆయన లోకమునకు
వచెచ్ను, మరియు లోకము ఆయన మూలమున కలిగెను, కాని లోకము
ఆయనను ఎరుగకుండెను” చూశారా? “అయితే ఆయనను ఎందరు
ఎరిగియుందురో, వారికందరికి, అనగా తనయందు విశావ్సముంచినవారికి,
దేవుని కుమారులగుటకు ఆయన అధికారము అనుగర్హించెను.”
150 గురుత్ంచుకొనండి, మనము నినన్టి వెలుగు వలన జీవించలేము. నినన్టి
వెలుగు గతించినది. అది ఇక ఎంతమాతర్ము లేదు. ఆ నినన్టి వెలుగు
ఒక జాఞ్పకము మాతర్మేయైయునన్ది. నినన్టి సూరయ్ కాంతి కేవలం ఒక
జాఞ్పకమైయునన్ది, లేదా అది చరితర్యైయునన్ది. మనమిక నినన్టి వెలుగులో
ఎంతమాతర్ము జీవించలేము. మరియు అది, అదే సూరుయ్డైయునాన్గాని, అదే
సూరుయ్డు, కానీ ఆ గింజను కోతకొరకు పరిపకవ్పరచడానికి, అది పర్తి దినము
మరి కొంచెం బలంగా పర్కాశిసుత్ంది. చూశారా?
151 ఈనాడు ఉదయించే సూరుయ్డు, మరింత బలంగా మారతాడు. పర్తిదినము
అది కొంచెం బలంగా, ఇంకా కొదిద్గా బలంగా మారుతుంది, మరియు తుదకు
అకక్డ పడియునన్ ఆ గోధుమ, అది—అది జీవమును పుంజుకుంటుంది.
అటు తరావ్త, ఆ—ఆ జీవము బయటకు వసుత్ంది, అపుప్డు ఇంకా కొంచెం
బలంగా, కొంచెం బలంగా ఎండ కాసుత్ంది. మారిచ్, ఏపిల్, మే, జూన్, జూలై
వచేచ్సరికి అది కోతకు వసుత్ంది, మీరు చూడండి. ఈనాడు ఈ—ఈ జనవరి లేదా
డిశంబరులో, పర్కాశిసుత్నన్ ఆ సూరుయ్డే, అచచ్ట ఆ మంచును కరగదీసూత్, మరియు
ఆ ధానయ్మును నీటితో తడుపుచునాన్డు; అది అదే సూరుయ్డు, అయితే జూన్
మాసంలో అదే సూరయ్కాంతిలో ఆ గోధుమ బర్తుకలేదు. చూడండి, అది అటుల్
చేయలేదు. చూడండి, అనుదినము సూరుయ్డు మరింత బలంగా పర్కాశిసాత్డు,
మరియు ఆ గోధుమ గింజ కూడా ఆ సూరయ్రషిమ్ని పొందుకొనుటకు మరింత
పరిపకవ్తలోనికి రావలసియునన్ది.
152 ఈనాడు విషయం అదేయైయునన్ది. ఆ ఆదిమ పితరుల కాలంలో నాటబడిన
వితత్నం, అచచ్ట లూధర్—కాలంలో మరియు వెసీల్ మరియు వారి కాలంలో, అది
ఎదగలేకపోయినది; అది ఆ కుమారుని తీసుకోలేకపోయినది. ఆ కుమారుడు
దానిని చంపివేయును. అది ఎదుగుటకు నిరాకరించినది. చూశారా? అది దానిని
కతిత్రించుకొని, అది కాండము నుండి అది దానికదే పైకి తీసుకొని, మరియు
ఇకక్డి వరకు వచిచ్ దానికది ఒక చినన్ కారయ్ముగా చేసుకునన్ది. అపుప్డది ఒక
పొటుట్వలె తయారైనది, మరియు దానిలో జీవము లేదు. ఆ సూరుయ్డు దినదినము
బలంగా పర్కాశిసుత్నన్టేల్, ఆ వితత్నము కూడా పరిపకవ్మగుచు, అంతకంతకు
బలము పొందుకొనవలసియునన్ది.
153 ఇపుప్డు ఒకక్ నిమిషం గమనించెదము. మనము సంఘ కాలములను
గమనించెదము. ఏడు సంఘ కాలములు ఉనన్వి. మరియు ఆ సంఘ కాలములు,
అవి ఒకొక్కక్టి, ఏమి చేయుననియు, ఏ విధంగా ఆ గింజ పరిపకవ్ము చెంది
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మరియు ఇకక్డ ఈ చివరి ఘడియ వరకు, మనము జీవించుచునన్ ఈ చివరి
ఘడియ వరకు వచుచ్నని ఆయన వారితో ఎటుల్ చెపెప్నో గమనించండి. కావున ఆ
సంఘములు అదే కారయ్మును చేయవలసియునన్ది, చూడండి, ఆ సంఘములు.
154 ఇపుప్డు చూడండి, లూథర్ ఒక గింజను వితెత్ను, మరియు లూథరే
ఒక వితత్నమైయుండి మరియు అతడు దానిని వితెత్ను. అది సరియే. ఆ
పర్కారమే వెసీల్; మరియు పెంతెకోసుత్ కూడా అంతే; బాపిట్సుట్లు, ఆ నాజరీనులు
అంతేయైయునాన్రు. అయితే, మీరు చూడండి, ఇపుప్డు లూథర్ వెనుకకు వెళిళ్
మరియు ఆ మొదటి సంఘశాఖయైన కథోలిక్ యొకక్ వెలుగులో జీవించలేడు.
లేదండీ; అతడు మరొక వెలుగైయునాన్డు. అది దేవుడు దేనినో పరిపకవ్ము
చేయుటయైయునన్ది. ఇపుప్డా లూథర్ ఉజీజ్వము నుండి, ఒక చినన్ గుంపు
బయటకు వచెచ్ను.
155 పిదప దాని వెంబడి వెసీల్ ఉజీజ్వము వచెచ్ను, మరియు పిదప, అందులో,
ఏమిటనగా, వారు వెనుకకు వెళిళ్ మరియు ఆ లూథరనల్ వలె చేయలేరు.
చూశారా?

మరియు అటు తరువాత పెంతెకోసుత్ వారు వచిచ్రి. మరియు పిదప ఆ
పెంతెకోసుత్వారు సంసథ్గా మారి మరియు అదే కారయ్మును చేసి, ఆ పొటుట్వలె
మారిరి. గమనించండి.
156 అయితే ఆ గింజ మాతర్ం ముందుకు పోవుచూనే ఉండును. ఇపుప్డు మనము
వేరొక కాలములో ఉనాన్ము. వారెందువలన దానిని సీవ్కరించరు? ఆ గింజ
పరిపకవ్మైనదని వారెందుకు చూడటం లేదు? ఈ దినమునకు వాగాద్నము
చేయబడిన వాకయ్ము ఇచచ్ట ఉనన్ది. [సహోదరుడు బెనాహ్మ్ బైబిలును
తటుట్చునాన్డు—సంపా.] వారెందుకని దానిని చూడటం లేదు? ఎందుకనగా
వారు లూథరు యొకక్ అబదధ్పు కాంతిలో, వెసీల్యొకక్ అబదధ్పు కాంతిలో,
బాపిట్సుట్యొకక్ అబదధ్పు కాంతిలో, పెంతెకోసుత్యొకక్ అబదధ్పు కాంతిలో
జీవించుచునాన్రు. వారు వేరొక వెలుగుయొకక్ ఛాయలో జీవించుచునాన్రు.
ఆ కారణముచేతనే వారు దేవుడు వాగాద్నము చేసి నిరూపించిన ఆ సంపూరణ్
వాకయ్ముయొకక్ వెలుగును సీవ్కరించలేకపోవుచునాన్రు. మరమ్మంతయు
బయలుపరచబడే, ఆ ఏడు ముదర్లు వచిచ్, మరియు ఈ మరమ్ములు ఎందుకు
అటుల్ చేయబడెనో అని చెపుప్ను; మరి అయినను, అది వచిచ్నపుప్డు, ఎనన్డూ
లేనంతగా వారు దానినుండి దూరంగా వెళిళ్రి. వారికి కష్మాపణ ఉండదు.
157 దేవుడు దానిని ఆతమ్ దావ్రాను, పర్తయ్కష్తల దావ్రాను జరిగించెను.
ఆయన—ఆయన విజాఞ్న శాసత్ం దావ్రా మరియు పర్తి విధంగా, అది సతయ్మని
సంపూరణ్ముగా దానిని నిరూపించెను, అది సతయ్మని బయలుపరచెను.
మరియు ఇంకనూ వారు ఒక పెంతెకోసుత్ వెలుగుయొకక్ ఛాయలోనే
జీవించగోరుచునాన్రు, “నేను అసెంబీల్లకి చెందినవాడను! నేను ఏకతవ్మునకు
చెందినవాడను! నేను చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ కు చెందినవాడను! నేను దీనికి
చెందినవాడను!” చూడండి, నలభై, యాభై సంవతస్రాల కితపు వెలుగు యొకక్
ఛాయలో జీవించుచునాన్రు. లూథరు కాలపు, వెలుగు యొకక్ ఛాయలో
జీవించుచునాన్రు. వెసీల్ యొకక్, బాపిట్సుట్ యొకక్, పెసిబ్టేరియన్ యొకక్, లేదా
ఏదో నాజరీనుయొకక్, గతించిపోయిన వేరొక సంఘ కాలపు వెలుగు యొకక్
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ఛాయలో జీవించుచు సంసథ్గా మారిపోయి మరియు అదే కారయ్మును చేశారు,
మరియు అసలైన వెలుగు పర్కాశించుచుండగా దానిని తోసివేయుచు మరియు
తిరసక్రించుచునాన్రు.
158 మరియు మీరు ఒక ఎండమావిలో జీవించుచునాన్రు. నేను దానిని
సవినయంగా చెపుప్చునాన్ను, చూడండి, కానీ మీరు…మిమమ్లిన్ గాయపరచాలని
కాదు గానీ, మిమమ్లిన్ మేలొక్లుపుటకే చెపుప్చునాన్ను. మీరొక ఎండమావిలో
జీవించుచునాన్రు.

“మీరు గుడిడ్వారైయుండి, మరియు గుడిడ్ వారికి తోవ చూపుచునాన్రు” అని
యేసు చెపిప్నచో ఏమగును? వారు…ఆయన వారికి చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచెను;
కానీ అటుల్ చేయలేదు. “వారి జోలికి పోవదుద్. గుడిడ్వాడు గుడిడ్వాడిని
నడిపించినయెడల వారందరునూ గుంటలో పడుదురు” అని చెపెప్ను. ఆ ఘడియ
వదద్కే నేను వచిచ్యునాన్ను! వారు సందేహించుచునన్టల్యితే, నేనేమి చేయలేను.
నేను చేయగలిగినదంతయూ చేశాను. నేను ఖచిచ్తంగా చేశాను.

పర్భువా, నేను దీనిని నీ ఆజఞ్ చొపుప్న చేశాను. నీవే ఒక సాకిష్వైయునాన్వు.
1933 నుండి, ఆ నది వదద్, ఆ వెలుగు అకక్డ పర్కాశించుటను మీరు

చూసియునాన్రు, అది సరిగాగ్ ఇకక్డ ఆలయంలో ఉండి మరియు ఇనిన్
సంవతస్రాలుగా మీకు సాకష్ మిచిచ్నది. మరియు అది చెపిప్న పర్తీది నెరవేరినది.
మరి అయినను వారు అలాగే కొనసాగుచునాన్రు. “గుడిడ్వారు గుడిడ్వారికి దారి
చూపించుకోనీయండి.” నేను మాతర్ం ఆ ఘడియ కొరకు వేచియుంటాను; ఈ
దినములలో ఏదో ఒక రోజు ఆయన వచుచ్ను.
159 గమనించండి, లూధర్ వెలుగు యొకక్ ఛాయలో జీవించుచునాన్రు, వెసీల్
వెలుగుయొకక్ ఛాయలో జీవించుచునాన్రు, ఆ వెనుకటి వెలుగుల యొకక్
ఛాయలలో జీవించుచునాన్రు, ఆ కారణముచేతనే వారు నిజమైన వెలుగును
చూడలేకపోవుచునాన్రు. వారు గనుక కొదిద్ నిమిషములు ఆగి, మరియు కేవలం
బైబిలు గర్ంధమును తీసుకొని దానిని చదివినటెల్తే, వారు…ఈ ఘడియకు
వాగాద్నము చేయబడిన వెలుగు ఇదేనని వారు చూసాత్రు.
160 ఇపుప్డు ఒక నిమిషములో మనము ఈ సంగతులలో కొనిన్టిని
తీసుకొనబోవుచునాన్ము. మలాకీ 4, పర్కారము ఈ సంగతులు జరుగునని
ఆయన వాగాద్నము చేసియునాన్డు. అవి జరుగునని, ఆయన లేఖనములనిన్టిలో
వాగాద్నము చేసెను. చూశారా?
161 గమనించండి, పర్యాణములోనునన్ ఇశాయేలు కూడా మనకు
సాదృశయ్ముగానునన్ది. వారికి జీవపు వెలుగైయునన్, మనాన్ను తినుటను
చూడండి, అది వారికి బలమును అనగా జీవమును ఇచుచ్చునన్ది. అది నిజమేనా?
[సంఘము, “ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] ఇశాయేలీయులు నినన్
వారిపై కురిసిన మనాన్ను తినలేరు. అది చెడిపోయినది. అది కుళిళ్పోయినది.
అది వారికి ఎందుకూ పనికిరాదు. దానితో వారు చనిపోవుదురు. నినన్టి దినమున
వారిని పాణాలతో కాపాడిన మనాన్ నేడు వారిని చంపును. అది పురుగులు పటిట్
కుళిళ్పోవునని, బైబిలు చెపెప్ను. మరియు ఆ మనాన్, అనుదినము వారు తాజా
మనాన్ను పొందుకొనవలసియునన్ది. ఆమేన్.
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మరియు అదేమైయునన్ది? లూధర్, వెసీల్, మరియు ఆ వెనుకనునన్వారి
మనాన్పై జీవించుచునన్ పర్జలారా, మిమమ్లిన్ ఆతీమ్యంగా చంపుచునన్టిట్
కుళిళ్పోయిన ఆహారమును, మీరు తినుచునాన్రు. అది మిమమ్లిన్ చంపుచునన్ది,
మీ ఆచారముల దావ్రా చనిపోవుచునాన్రు.
162 నినన్టి లూధర్ యొకక్ మనాన్ మెథడిసుట్లకు పనిచేయదు. మెథడిసుట్ మనాన్
పెంతెకోసుత్వారికి పనిచేయదు. పెంతెకోసుత్ మనాన్ ఈనాడు పనికిరాదు. నా
భావమును మీరు గర్హించుచునాన్రా? అది పర్తీరోజు, అనుదినము తాజాగా
వచెచ్ను, మరియు సంఘ కాలములలోను అది అలాగే వచెచ్ను.

లూధర్ మనాన్, నీతికరణయొకక్ వరత్మానమైయునన్ది. వెసీల్ యొకక్
వరత్మానము శుదీధ్కరణను పర్తయ్కష్పరచుటయైయునన్ది. పెంతెకోసుత్ వరములను
పునరుదధ్రించుటయై యునన్ది. అయితే ఇది అంతయ్ దినమైయుండి,
ఆ తలరాయిని పరిచయము చేయు వధువు వృకష్మైయునన్ది, ఇది ఆ
మిగాతావాటనిన్టికి విరుదధ్మైయునన్ది, మరి అయినను పరిపకవ్మునొందిన
వారికి ఇది అదే వెలుగైయునన్ది.

ఈనాడు పర్కాశించుచునన్ అదే సూరుయ్డు, జూలై మాసంలో కోతకొరకు ఆ
గింజను పరిపకవ్ము చేయుననన్టుల్ అది ఉనన్ది. నా భావమును గర్హించారా?
అయితే ఈ దినపు వెలుగువలన అచచ్ట జూలైలో ఎటువంటి ఉపయోగం
ఉండదు. అది బలమైనది. ఆ గోధుమ మరింత ముందుకు ఎదిగి; దానిని
సీవ్కరించుటకు సిదధ్ముగా ఉనన్ది. ఆమేన్. నిశచ్యంగా అటుల్నన్ది. అది ఇపుప్డు
సీవ్కరించలేదు; అది అపుప్డు సీవ్కరించగలదు. అపుప్డది సరియైన ఋతువు కాదు;
అది ఇపుప్డైయునన్ది.
163 మీరు దేవుని సృషిట్కి విరుదధ్ంగా వెళళ్లేరు. ఆయన ఒక నియమమును
కలిగియునాన్డు, మరియు ఆ నియమమునకు విరుదధ్మైనది మీ మొకక్ను
చంపివేయును. మీరు దేవుని యొకక్ పలుకబడిన నియమముల పర్కారంగా
వెళళ్వలసియునన్ది, మరియు ఆయన వాకయ్మే ఆయన నియమములు. ఏ
నియమమైనా గాని అదొక పలుకబడిన మాటయైయునన్ది. మరియు ఒక మాట
అనగా పర్తయ్కష్పరచబడిన ఒక ఆలోచనయైయునన్ది. చూశారా? ఇపుప్డు అది
సతయ్మని మనము—మనము ఎరిగియునాన్ము.
164 ఒక దరశ్నము అంటే ఏమిటి? దేవుని యొకక్ వాకయ్ము లేదా
ఏదైనా ముందుగా చెపప్బడుట, లేదా ఒక సంఘటన ముందుగానే
చూపించబడుటయైయునన్ది. మరియు పర్వకత్లు మరియు యేసు మరియు
పౌలు మరియు వారందరూ కలిగియునన్ దరశ్నము, ఈ దినమును గూరిచ్
చెపుప్చునన్ది, అది జరగబోవు దానిని ముందుగానే చెపుప్టయైయునన్ది.
మరియు ఆ ముందుగా చెపప్బడినది పర్తయ్కష్పరచబడుటను మనమికక్డ
చూచుచునాన్ము, మరియు పర్జలు కనీసం దానిని గురిత్ంచుటలేదు. నా
భావమును గర్హించుచునాన్రా? ఇపుప్డు, నినన్టి మనాన్…
165 ఇటు చూడండి. మీరు ఎనన్డైనా గమనించారా, ఆ సూరుయ్డు, సూ-
రుయ్-డు, పర్తిసారి తూరుప్ నుండి పశిచ్మానికి పర్యాణం చేయును. దానిని
మీరు గమనించారా? మరియు గమనించండి, సంఘకాలములు అదే



వెలుగును పర్సరింపజేయగల ఒకాయన ఇకక్డ ఉనాన్డు 39
కారయ్మును చేసినవి. ఏమిటి? ఆ సూరుయ్డు, కు-మా…సూ-రుయ్-డు, తూరుప్న
పారంభించెను. మరియు వారు జీవించుటకొరకైయునన్, దేవునియొకక్
పలుకబడిన వెలుగుతో, అనగా ఆ సూరుయ్నితోపాటు నాగరికత పర్యాణం
చేసెను. చూడండి, వారు వచిచ్, అది వెళుళ్ చోటునకు ఆ సూరుయ్ణిణ్ వెంబడించిరి.
166 మీరు పుటిట్నపుప్డు, సవ్యంగా జీవితం, ఒక సూరుయ్నివలెనె ఉనన్ది.
మీరు ఆ సూరాయ్సత్మయమునకు వెళుళ్దురు, మీ జనమ్ నుండి నేరుగా
సూరాయ్సత్మయమునకు పోవుదురు.
167 మానవుడు ఎలల్పుప్డు పశిచ్మానికి పర్యాణం చేసెను. తూరుప్ దేశాలలో,
చైనాది అతి పురాతనమైన నాగరికతయైయునన్ది. యెరూషలేము…మరియు,
గమనించండి, అది పశిచ్మం వైపునకు పర్యాణం చేయుచు, అది అలాగే
కొనసాగుచు పశిచ్మానికి వెళుళ్ను.
168 ఆ విధంగానే సంఘకాలము కూడా దేవునియొకక్ కు-మా-రు-నితో
పాటు పర్యాణం చేసెను. చూడండి పౌలు, ఆ ఆది సంఘము తూరుప్న
పారంభమైనది; అది అకక్డినుండి బయలుదేరి, ఆ—ఆ—ఆ—ఆ నదిని
దాటుకొని, జరమ్నీలోనికి వెళెళ్ను. అది మూడు ఈడుప్లను కలుగజేసినది. ఇకక్డ
చూడండి. ఆసియా నుండి, కింద—పాలసీత్నాలో, అది సముదర్మును దాటుకొని
జరమ్నీకి వెళెళ్ను; అది లూథరైయుయ్ండెను. మరియు అది లూథరును దాటుకొని, ఆ
ఇంగీల్ష్ కాలువను దాటుకొని, వెసీల్ దావ్రా; ఇంగాల్ండ్ లోనికి వెళెళ్ను. మరియు వెసీల్
నుండి, అది పశిచ్మ తీరానిన్ దాటుకొని అమెరికాకు వచెచ్ను. మరియు ఇది, మీరు
ఏమాతర్ం ముందుకు వెళిళ్నా, అది తిరిగి మరలా తూరుప్నకు వచుచ్టయైయునన్ది.
ఇదివరకే ఇది సాయంకాల సమయమైయునన్ది.
169 ఆ సంఘ కాలములు ఎటుల్ పోరాడినవో చూడండి. లూథర్…మొదటిగా,
ఆ ఆదికాలములో, పౌలు నుండి; పిదప ఇరాల్ండునకు, ఐరేనియస్ వదద్కు
వచెచ్ను, మరియు ఆ విధంగా కొనసాగుచూ; ఫానుస్నకు వెళెళ్ను; అకక్డి నుండి
జరమ్నీకి వెళెళ్ను; అటు నుండి ఇంగాల్ండునకు వెళెళ్ను; ఆ విధంగా సిథ్రముగా
పశిచ్మమునకు వెళుళ్చుండెను.

మరియు ఇపుప్డు మనము ఇంకెంత మాతర్ము ముందుకు వెళళ్లేము. ఇది
చివరి కాలమైయునన్ది. మరియు ఈ చివరి కాలమును గూరిచ్ బైబిలు గర్ంథము
ఏమి చెపుప్చునన్ది? భూగోళ శాసత్ పర్కారంగాను, చరితర్కారుల పర్కారంగాను
మరియు దాదాపు దానిని మీరు ఏ విధంగానైనా తీసుకొని చూడండి. మొదటిగా,
లేఖనానుసారముగా; ఖచిచ్తంగా లేఖనమునే మొదటిగా తీసుకొనవలెను.
సాకాష్య్ధారంగానైనా, చారితర్కంగానైనా, మీరేవిధంగా దానిని తీసుకొనన్పప్టికినీ
మనము అంతములో, చివరి సంఘకాలములో ఉండియునాన్ము.
170 మరియు అది ముందుకు పోవుచునన్కొదీద్ అది బలంగా ఎదుగుటను
గమనించండి. మరియు ఆ విధంగానే, సంఘముయొకక్ నిజమగు చినన్
గుంపు నీతికరణ, శుదీధ్కరణ, పరిశుదాద్తమ్ బాపీత్సమ్ము నుండి, తనను తాను
రూపుదిదుద్కొనుచు, మరిపుప్డు ఆ రానునన్ తలరాయి వదద్కు ఎదిగియునన్ది.
ఇక దీని తరువాత ఎటువంటి సంఘసంసథ్లు ఉండవు. ఇక అటువంటివి
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ఎంత మాతర్ము ఉండవు. చూడండి, ఉండలేవు, చూడండి, మనము పశిచ్మాన
ఉనాన్ము.
171 కేవలం ఈ సాదృశయ్ములు మరియు వాటనిన్ంటి దావ్రా మీకు
చూపించగోరుచునాన్ను. మరియు ఆ మూడు గంతులు, మూడు ఈడుప్లను
చూడండి. మనము ఎటుల్ అంతయ్కాలములో ఉనాన్మను దానిలోనికి ఈ రాతి
మనము వెళెళ్దము, చూడండి, చూడండి. అది కేవలం…
172 కు-మా-రు-డు వలెనే ఆ సూ-రుయ్-డు; సూ-రుయ్-డు వలెనే కు-మా-రు-డు
పర్యాణం చేసెను. సంఘము కూడా ఆ విధంగానే, ఆ ఏడు సంఘ కాలములు,
మరియు మొదలగువాటి నుండి వచిచ్యునన్ది. నాగరికత నేరుగా పశిచ్మానికి
కదిలి వెళిళ్నది, మరియు సంఘము కూడా నేరుగా పశిచ్మానికి కదిలి వెళిళ్నది.
మరియు ఇపుప్డు మనము గనుక ఇపుప్డు మనమునన్ దానినుండి ఏ మాతర్ం
ముందుకు వెళిళ్నా గానీ, మనము తిరిగి మరలా తూరుప్కే వసాత్ము. మీరు పశిచ్మ
తీరానిన్ విడిచి వెళిళ్నచో, మీరు తిరిగి మరలా సరిగాగ్ చైనా, జపాను లోనికి, నేరుగా
వాటిలోనికి వెళుళ్దురు. మీరు ఏడు వేల మైళుళ్ దాటి వెళిళ్నచో, తిరిగి మరలా
తూరుప్కే వెళుళ్దురు. కావున, తూరుప్ మరియు పశిచ్మం కలుసుకునన్వి, దానిలోని
విషయం అదేయైయునన్ది. మనము అంతములో ఉనాన్ము. ఇక ఏదియూ
మిగిలిలేదు.
173 మరియు అకక్డ జరిగిన, అదే కారయ్ము ఈనాడు జరిగినది. తూరుప్న
కలుసుకునన్ అదే కారయ్ము పశిచ్మాన కలిసినది. సరిగాగ్ ఆ రాబోవు వెలుగును
చూపించుటకు పర్యతిన్ంచుచునన్ వేరొక వెలుగుయొకక్ ఛాయలో పర్జలు
జీవించుచునాన్రు, మరియు దానిని తోసివేయుచునాన్రు, ఎందుకనగా వారు
వెలుగుకు బదులు అబదధ్పు వెలుగును కలిగియునాన్రు. ఓ! “మరియు అనయ్జనుల
పాంతములైన; జబులోను, నఫాత్లీము; గలలీయ,…అనయ్ జనుల పాంతమైన
గలలీయలో, గొపప్ వెలుగు పర్కాశించెను.”
174 ఇది ఏడవ సంఘ కాలమైయునన్ది. ఆ సూరుయ్డు తూరుప్న
పర్కాశించుటను ఆరంభించినపుప్డలాల్, అదే సూరుయ్డు పశిచ్మాన పర్కాశించునని
గురుత్ంచుకొనండి. మరియు ఆ పర్కారమే, ఆ కాలములనిన్ంటి గుండా
ఉనన్టువంటి అదే ఆతమ్, ఈనాడు ఉనన్టువంటి అదే కుమారుడైయుండెను.
కేవలం, అదేమైయునన్ది? అది సరిగాగ్ ఆ ఋతువులోని, పరిపకవ్త వలెనే
ఉనన్ది. ఇపుప్డునన్ సూరుయ్డే, ఈ ఆకురాలు కాలములోను, ఈ శరదృతువులోను
ధానయ్మును పరిపకవ్తలోనికి తెచేచ్ సూరుయ్డైయునాన్డు, చూడండి, అయితే
(అదేమైయునన్ది?) అది ఇపుప్డునన్ ఈ సూరుయ్డు మరియు అదేమైయుంటుందో
అదైయునన్ది. మరియు ఈనాడు, ఈ చివరి కాలములో, అది వారు
ఏమైయునాన్రనన్ది, మరియు ఇపుప్డునన్దైయునన్ది.

మరి అయినను వారు ఒక మరుగుజుజ్ వలె, ఆ వెనుక జీవించగోరుచునాన్రు,
ఒక మురికి దానిలోనికి వెళిళ్, ఆ పాత సంసథ్-…పాత నామకారధ్పు బేసుమెంటు
లోనికి మరియు సిదాద్ంతములోనికి వెళిళ్, మరియు వారి తెరలను కిందకు
లాగుకొని, ఇటుల్ చెపుప్దురు, “నేను దానిని చూడటానికి నిరాకరించెదను.
అదంతా బుదిద్హీనతయైయునన్ది.” మరియు వారు నముమ్చునాన్రని
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చెపుప్కొనుచునన్, అదే బైబిలు గర్ంథము, అదే పరిశుదాద్తమ్ దావ్రా నిరూపించబడి
ఈ అంతయ్ దినములలో వెలుగును తీసుకువచుచ్చునన్ది!
175 మీరు గమనించారా? మరి ఆ మలాకీలో, ఆయన దీనిని ఎటుల్
పొందుపరచెనో చాలా జాగర్తత్గా గమనించండి, “తండుల విశావ్సమును పిలల్ల
తటుట్నకు, మరియు పిలల్లను తండుల తటుట్నకు.” చూడండి, ఎపుప్డో ఆ వెనుక
లేచినటువంటి అదే ఆతమ్, ఇకక్డ మరలా లేచుచునన్ది, అదే కారయ్మైయునన్ది.
చూడండి, సరిగాగ్ ఒకదానికొకటి, ఖచిచ్తంగా తిరిగి మరలా పనిచేయుచునన్ది.
కారణము ఏమిటి? తూరుప్ మరియు పశిచ్మం కలుసుకునన్వి. ఖచిచ్తంగా సరిగాగ్
మన ఎదుటనే జరిగినది, మరి అయినను వారు దానిని చూడరు. ఎందువలన?
యేసు ఇటుల్ చెపుప్టలో ఆశచ్రయ్మేమీ లేదు, “వారు గుడిడ్వారయైయుండి,
గుడిడ్వారికి తోవ చూపుచునన్యెడల, వారందరును గుంటలో పడుదురు.
అటువంటపుప్డు, వారిని వదిలేయండి.”
176 మిగతా కాలములలోని వెలుగు కేవలం ఈ వెలుగునే పర్తిబింబింపజేసినది.
చూశారా? దేవుడు గనుక…ఈ దినపు సూరుయ్డు, కేవలం కోతకాలం కొరకు ఈ
జూలై లేదా ఆగసుట్ మాసములో ఉండే, ఆ సూరుయ్నియొకక్ పర్తిబింబమైయునన్ది.
మరియు లూథరు, మారిట్న్ లూథరు, మరియు వెసీల్, మరియు సాంకీ, ఫినీన్, మూడీ
ఆ ఇతరులందరూ, ఆ వెలుగును కలిగియుండి ఆ వెనుక అచచ్టునన్ ఆ గొపప్
వయ్కుత్లు; మరియు బాపిట్సుట్ సంఘము యొకక్ జాన్ సిమ్త్, మరియు కాయ్ంబేలైట్
సంఘము యొకక్ అలెగాజ్ండర్ కాయ్ంబెల్, మరియు కీసుత్యొకక్ శిషుయ్లమని
చెపుప్కునే వారు, కిషిట్యన్ చరిచ్, మరియు వారి కోసం ఇంకా ఏవేవో పేరుల్ కలిగి
ఉనన్టువంటివారు. ఆ వెనుకనునన్ ఆ వయ్కుత్లందరూ, వారి కాలములలో, కేవలం
ఇకక్డ ఈ అంతమందు ఉండు దానిని పర్తిబింబించుచుండిరి.
177 మరియు పిదప ఇకక్డ, ఆ పిలల్లు, ఆ సంసాథ్పకులు వెళిళ్పోయిన వెంటనే,
వారేమి చేశారు? వారు ఆ కాండము వదద్నే ఉండలేదు. వారు దానినుండి
వేరై మరియు ఇకక్డి నుండి తమనుతాము ఒక చినన్ పొటుట్గా తయారు
చేసుకొనిరి. తదావ్రా, మీరు అసలైన జీవనాధారము నుండి వేరై, మీరు జీవమును
కోలోప్వుదురు. మీరు ఒక దానినుండి పొటుట్ను తీసి, మరియు దానిని ఇకక్డ
భూమిలో నాటండి, అది అకక్డే పడి కుళిళ్పోవును. మరియు ఆ వెనుకటి దినముల
నుండి, కుళిళ్పోయిన మనాన్ను తినుటకు పర్యతిన్ంచుచునన్ మీరు కూడా
అటేల్యునాన్రు.

కోత పరిపకవ్ము చెందియునన్ది! యేసు ఒక పరిచియుంచిన బలల్ను
కలిగియునాన్డు, అచచ్ట, ఈనాడు ఆయన ఇకక్డ ఉనాన్డని నిరాధ్రించి మరియు
ఋజువు చేయునటువంటి, సువారత్యొకక్ వెలుగు దావ్రా పరిపకవ్ము చెందిన
ఈ దినపు ఆహారముపై, దేవుని పరిశుదుద్లు పోషించబడుచునాన్రు. ఆమేన్.
పరిశుదుధ్లు ఆ రొటెట్ను తిందురు.
178 కేవలం ఆలోచించండి. నినన్టి దినముయొకక్ ఆ పాత పొటుట్, చూడండి,
దానిని అకక్డ ఆ వెనుక నాటకండి. అది కుళిళ్పోయినది. అది నిలువలేదు,
అది దానితో ఉండలేదు. లేదండీ. దానివలన ఎటువంటి పర్యోజనం లేదు. అది
ఎదగదు. అది జీవము నుండి వేరైనది; మరియు వాకయ్మే ఆ జీవమైయునన్ది.
అది వాసత్వమైయునన్ది. ఆ పొటుట్ రాలిపోవును, ఆ పాత వరిములుల్, మరియు
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అటిట్ సంగతులు పడిపోవును. అది కేవలం దానికదే సంసాథ్గతమైపోయి మరియు
రాలిపోవును. అది ఆ జీవముతోపాటు కొనసాగుటను నిరాకరించును.

అయితే ఆ వెలుగు దానిని నిరాద్రించును. ఓ, మై! అవునండీ.
179 నినన్టి దినముయొకక్, ఓ, మై, మనము దానిని ఎంతగా చూడవలసియునన్ది
కదా! చూడండి, నినన్టి దినముయొకక్, ఆ కుళిళ్పోయిన కారయ్ములు, వాటిని
నేడు తినకండి. చూశారా? దానిలో పురుగులునన్వి. నేను వాటిని ఈ చినన్ నాచు
పురుగులు అని పిలుసాత్నని మీకు తెలుసా? నాకు తెలియదు. నాకు—నాకు
కిమి జీవము గురించి అంతగా తెలియదు, కానీ మేమెపుప్డూ వాటిని నాచు
పురుగులని అంటామని నాకు తెలుసు. ఏదైనా కొంచెం కుళిళ్పోయినపుప్డు అవి
అందులోకి చేరును. చూశారా? అపుప్డది నాకు అవసరం లేదు. మీరు గనుక
దానితో తృపిత్ చెందినటల్యితే, అలాగే కొనసాగండి, కాని నాకు అది వదుద్. అయితే
గురుత్ంచుకొనండి…

మీరిటుల్ అందురు, “మరి నినన్టి దినమున అది ఎందువలన బాగుంది?”
180 ఆరంభములో ఆ గోధుమపైనునన్ ఆ కొంచెం పొటుట్, అది గనుక ఆ
గింజలో ఉనన్యెడల, అది మీదటికి వితత్నముగా మారుతుందని మీరు
తెలుసుకుంటే చాలు. నినన్ ఉనన్టువంటి ఆ విషయమే, గోధుమ పువువ్ను
తయారుచేయునది అదేయైయునన్ది; అయితే అది ఆ వితత్నము నుండి
దానికదే వేరు చేసుకుని, మరియు అది పరిపకవ్ము చెందనియెడల, అపుప్డది
రాలిపోవును. చూశారా? అయితే ఆ పర్కియ గుండా అనగా, జీవము-నిచేచ్
పర్కియ గుండా అది వెళిళ్నయెడల, అది చనిపోవుకొలది అది కేవలం వేరొక
దానిలోనికి మలచబడి మరియు ఆ ధానయ్మును తయారుచేసుత్ంది. అటుల్
కానియెడల, అది ఎకక్డినుండి వచుచ్ను? ఆమేన్. మీకు అరధ్మైనదా? [సంఘము,
“ఆమేన్” అని చెపుప్చునన్ది.—సంపా.]
181 ఇంగాల్ండ్ మహారాణి చేసినటేల్ అది ఉనన్ది, ఒకసారి, ఆమె ఒక పెదద్ పేపరు
కంపెనీకి వెళిళ్నది, మరియు ఆ పేపరు మిలుల్లను తాను చూడగోరుచునాన్నని
ఆమె చెపిప్నది. కావున వారు ఆమెకు ఆ పేపరు మిలుల్లను చూపించిరి, అది
చాలా సంవతస్రాల కితం వారు దానిని పిపిప్గా మరియు మొదలగువాటిగా
చేయుటకు ముందైయునన్ది, కావున వారు…దానినుండి కాగితములను
తయారు చేయుటను కనుగొనాన్రు. కావున వారు, సరి, కొదిద్సేపటి తరావ్త, ఒక
పెదద్ చెతత్ పేలికల కుపప్ తపప్ మరేమీ లేనటువంటి ఒక గదిలోనికి ఆమె వచెచ్ను,
మరియు ఆమె ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఓ, ఇది ఎకక్డినుండి వచెచ్ను? ఇది ఏమిటి?” అని
ఆమె అనన్ది.

ఆ—ఆ—ఆ కరామ్గారముయొకక్ అధయ్కుష్డు ఇటల్నాన్డు, “ఇది—మేము
ఆ పేపరును తయారు చేయునది దీనినుండేయై యునన్ది, ఈ చెతత్ పేలికల
నుండియే.”

ఆమె ఇటల్నన్ది, “అది, పేపరును తయారు చేసుత్ందా?
“అవును.” కావున ఆమె దానిని నమమ్లేకపోయినది.

182 కావున ఆమె వెళిళ్పోయిన తరావ్త ఆ వయ్కిత్ అదే పాత మురికి పేలికల కుపప్ను
తీసుకొని, మరియు ఒక ఫలానా పర్కియగుండా వాటిని పోనిచెచ్ను, మరియు
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వాటిని ఒక శుభర్మైన, సవ్చఛ్మైన కాగితముగా బయటకు తెచెచ్ను, ఒక పర్కియ
గుండా వెళిళ్ మరియు నిజమైన వాటిగా చేయబడెను…మరియు ఆమె “చెతత్
పేలికలు,” అని పిలిచినటువంటి దానిలోనే ఆమెను పర్తిబింబిసూత్, ఆమె ముఖ
చితర్మును దానియందుంచి, మరియు ఆమెకు పంపించెను.
183 ఇపుప్డు అది అదేయైయునన్ది. నినన్టి మృతతులయ్మైన కారయ్ములైయునన్,
ఆ లూథర్ యొకక్ వరత్మానము, వెసీల్ యొకక్ వరత్మానము, పెంతెకోసుత్యొకక్
వరత్మానము, అవి గనుక కేవలం దేవునియొకక్ పరిశుదాధ్తమ్ మరియు
వాకయ్ముయొకక్ నిరాధ్రణ అనే పర్కియగుండా వెళళ్గలిగినయెడల, అది రాజైన
యేసుకీసుత్యొకక్ పర్తిబింబమును తీసుకువచుచ్ను. ఆమేన్. అయితే మీరు
వాటిని అటేల్ పడియుండనిసేత్, అవి చెతత్ పెలికలే. చూశారా?
184 అది వేరే దేనిలోనికో మలచబడవలసియునన్ది. లూథర్,
వెసీల్లోనికి మలచబడవలసియునన్ది, మరియు వెసీల్, పెంతెకోసుత్లోనికి
మలచబడవలసియునన్ది, మరియు పెంతెకోసుత్ కీసుత్లోనికి
మలచబడవలసియునన్ది. అది ఒక పర్కియ గుండా వెళుళ్ను. అటువలెనే సువారత్
ఒక పర్కియ గుండా వెళెళ్ను. అది పర్కియలోనునన్ది. లూథర్ కాలముయొకక్
నీతికరణ, మనము దానిని నముమ్చునాన్ము; వెసీల్యొకక్ శుదీధ్కరణ, మనము
దానిని నముమ్చునాన్ము; పెంతెకోసుత్వారి, పరిశుదాధ్తమ్ కొరకైన వరముల
పునరుదధ్రణ, మనము నిశచ్యముగా దానిని నముమ్చునాన్ము. అయితే
వాటనిన్ంటిని కలిపి అచుచ్బోసినయెడల, దానినుండి మీరు దేనితో బయటకు
వచెచ్దరు? యేసు, సరిగాగ్, నినాన్, నేడు, మరియు నిరంతరం ఒకక్టే రీతిగా
ఉనాన్డు. ఓ! అది యేసుతో బయటకు వచుచ్ను.
185 ఒక కరామ్గారములోనునన్ వయ్కిత్ ఒక గంటను తయారుచేయుచునన్పుప్డు,
దానిలో అతడొక పర్తేయ్కమైన ధవ్నిని ఉంచవలసియునన్ది. అతడు తన
కొలిమిలో ఇనుమును పోయుచునన్పుప్డు, అతడు కొదిద్గా ఇతత్డిని, సీట్లును,
రాగిని తగు మోతాదులో పోయును. ఎందుకని? అది సరియైన ధవ్నిని
ఇచుచ్నటుల్ తయారుచేయుటకు, దానిలో సరిగాగ్ ఎంత పోయవలెనో అతడు
ఎరిగియునాన్డు.

మరియు యేసు తన వధువు పటల్ చేసినది అదేయైయునన్ది. ఆయన కొంచెం
లూథరును, కొంచెం మెథడిసుట్ను, మరియు కొంచెం పెసిబ్టేరియనును, కొంచెం
పెంతెకోసుత్ను దానిలో ఉంచవలసియుండెను. అయితే ఆయన దానినుండి దేనిని
బయటకు తెచుచ్ను? ఆయనయొకక్ సవ్ంత పర్తిబింబమును.

అదేమైయునన్ది? సరిగాగ్ పిరమిడ్ వరత్మానము వలెనె, మీరు చూడండి, అది
తలరాయి వరకు తకుక్వ సంఖయ్లో, నేరుగా పైకి పోగవుచునన్ది. అది భూమిమీద
యేసుకీసుత్, తాను కలిగియునన్ పరిచరయ్వంటిదేయై ఉండవలసియునన్ది,
లేనిచో ఆయన దానివదద్కు రాలేడు. సరిగాగ్ ఆ శిరసుస్నుండి పాదముల
వరకు ఉనన్టేల్యైయునన్ది. ఆ శిరసుస్…పాదములు శిరసుస్ కాదు, కానీ ఆ
శిరసుస్ పాదములను తీకుకోనిపోవును, లేదా పాదములకు, అది ఎకక్డికి
వెళళ్వలెనో తెలియజేయును. దానిని మీరు గర్హించారా? [సంఘము, “ఆమేన్”
చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] అందముగా, అది ఈ ఘడియయొకక్ వెలుగైయునన్ది.
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186 వెసీల్ ఒక గొపప్ వెలుగైయుండెను. “అతడు తన ఘడియకొరకైన ఒక
గొపప్ వెలుగైయుండెను,” అని ఆయన బాపీత్సమ్మిచుచ్ యోహానుతో చెపిప్నటేల్
అదియునన్ది. నిశచ్యంగా, అతడు అదైయుండెను.
187 లేదు. అవునండీ, ఆ పేలికలు…లేదా, ఆ నినన్టి చెతత్ పేలికలను, మీరు అలాగే
ఉండనిచిచ్నచో, అది…అది ఎపప్టికి అలాగే చెతత్ పేలికల వలె ఉండును. అది
వసత్ముగా, దాని పనిని అది నిరవ్రిత్ంచినది, అయితే ఇపుప్డు అదొక కాగితముగా
మారినది.

లూథర్ ఆధవ్రయ్ంలో, నీతికరణ దాని పనిని నిరవ్రిత్ంచినది, పిదప అది
వెసీల్ దావ్రా శుదీధ్కరణగా మారవలసియునన్ది. మరియు అది పరిశుదాధ్తమ్
బాపీత్సమ్ముగా మారునంత వరకు, శుదీద్కరణ దాని పనిని నిరవ్రిత్ంచినది. మరియు
ఆ పరిశుదాధ్తమ్ (ఒకక్ దేవుడే ఉండియునాన్డు) సంఘములోనికి ఐకయ్మై; మరియు
సంఘము కీసుత్లోనికి ఐకయ్మై, మరియు అది ఆయన ఇచచ్ట బైబిలు గర్ంధములో
వాగాద్నము చేసినటుల్, యేసుకీసుత్ను భూమి మీద పర్తిబింబింపజేయువరకు
పరిశుదాధ్తమ్ బాపీత్సమ్ము దాని పనిని అది నిరవ్రిత్ంచినది. మీరు దానిని
నమమ్కపోవచుచ్ను; మీరు దానిని నముమ్నటుల్ నేను చేయలేను. నేను కేవలం
వాకాయ్నికి బాధుయ్డనైయునాన్ను. చూశారా? అది వాసత్వం.
188 కావున మీరు దానిని చూశారా? మీరు దానిని చూసుత్నాన్రా? మీరు
చూసినటెల్తే, ఒకసారి ఒక—ఒక వయ్కిత్, వెల్ష్ ఉజీజ్వము జరుగు సమయములో…
వేల్స్ కు వెళిళ్నటుల్ అది ఉంటుంది. ఒక గుంపు వయ్కుత్లు అమెరికా నుండి వెళిళ్రి.
కావున వారు అకక్డికి వెళిళ్ మరియు ఈ వెల్ష్ ఉజీజ్వము జరుగుచునన్ ఆ
భవనమును కనుగొనగోరుచునాన్రని వారు చెపిప్రి. మీలో చాలామందికి వెల్ష్
ఉజీజ్వము గురుత్ండవచుచ్ను, వేలుస్ నందు, ఆ—ఆ వెల్ష్ పర్జల మధయ్ గొపప్
ఉజీజ్వము పెలుల్బికెను. కావున ఈ వయ్కుత్లు, ఈ గొపప్ సేవకులు, ఆ డాకట్ర్ ఆఫ్
డివినిటీలు మరియు మొదలగువారు, అమెరికా నుండి వెళిళ్రి. వీరు అకక్డికి వెళిళ్,
మరియు వారు చేసిన ఆ గొపప్ కారయ్ము ఏమిటో చూడాలనుకునాన్రు.

కావున వారు ఆ వీధిలో నడుసూత్, మరియు వారనాన్రు…ఒక మూలన
నిలబడియునన్ ఒక పోలీసును కలిసారు, అతడు తన లాటీ కరర్ను తిపుప్తూ,
మరియు ఒక—ఒక పాటను ఈ విధంగా ఈలవేసి పాడుచుండెను. వారిటల్నాన్రు,
“సరి, అతడు కేవలం ఒక పాటను ఈలవేయుచునాన్డు. మనము వెళిళ్ మరియు
అతనిని చూచి, అతడు ఏమి చేయబోవుచునాన్డో చూసెదము. అంతేకాదు
అతనిని ఒక పర్శన్ అడుగుదాము.”

కావున వారు అతని వదద్కు వెళిళ్ మరియు ఇటల్నాన్రు, “అయాయ్, వెల్ష్
ఉజీజ్వము ఎకక్డ ఉనన్ది?”
189 అతడు తన టోపీని తీసి; “అయయ్లారా, వెల్ష్ ఉజీజ్వము ఇదిగోఇకక్డఉనన్ది,”
అని అనాన్డు, తన హృదయములోయై యునన్ది. ఓ, అది అంతే, అతడే ఆ వెల్ష్
ఉజీజ్వమైయుండెను.

ఓ దేవా, మేము యేసుకీసుత్యొకక్ పర్తిబింబమైయునాన్మనియు,
పర్తయ్కష్పరచబడిన ఆయనయొకక్ వాకయ్మైయునాన్మనియు కేవలం—



వెలుగును పర్సరింపజేయగల ఒకాయన ఇకక్డ ఉనాన్డు 45
కేవలం మేము గర్హించినచో చాలును. మీరు ఆయన వాకయ్ముయొకక్
పర్తిబింబమైయునాన్రు. చూశారా?

“ఆ వెల్ష్ ఉజీజ్వము ఎకక్డ జరిగినది? అది ఏ భవనములో ఉనన్ది?”
అతడిటుల్ చెపెప్ను, “అయాయ్, అది నా హృదయములో ఉనన్ది.” అతడే ఆ వెల్ష్

ఉజీజ్వమైయుండెను. అది వాసత్వము.
190 మరియు ఈనాడు కారయ్రూపములో నునన్ యేసుకీసుత్గా సంఘము
భూమిమీద ఉండవలసియునన్ది. “నేను జీవించుచునాన్ను గనుక, మీరును
జీవించెదరు; మరియు నా జీవము మీలోనుండును. నేను చేయు కియలు
మీరునూ చేయుదురు.” చూశారా? సంఘము ఆ సాథ్నమునకు కూడా
రావలసియునన్ది. మరియు అది అటుల్ చేయునని ఆయన వాగాద్నము చేసెను,
మరియు అదటుల్ చేయును. అది ఆ విధంగా రావలసియునన్ది. కావున, మీరు
చూడండి, అదే జరుగును. మనము, ఆ విధంగా ఉండవలసియునన్ది.

ఆయన వెలుగైయునాన్డు.
191 ఆ పర్కారమే నోవహు తన దినమునకు వెలుగైయుండెను. అతడు
వెలుగైయుండెను. నోవహు ఆ వెలుగైయుండెను. అతడు దేనికొరకు
వెలుగైయుండెను? “నేను సృషిట్ంచిన మనుషులను భూమి మీద
ఉండకుండా నాశనము చేయుదును. ఒక ఓడను నిరిమ్ంచుము, మరియు
దానిలోపలికి రాగోరినవనిన్యు రకిష్ంచబడును,” అను దేవుని వాకయ్మును
నెరవేరుచ్టకైయుండెను,

నోవహు అకక్డికి వెళిళ్, ఇటల్నెను, “ఒకే ఒక మారగ్మునన్ది, మరియు అది
ఓడయైయునన్ది.”
192 “వెరివాడైన వృదుధ్డు,” అని వారు అనాన్రు. అతడు పర్తయ్కష్పరచబడిన
వాకయ్మైయుండెను. నోవహు ఆ ఘడియయొకక్ వెలుగైయుండెను, నిశచ్యంగా
అయుయ్ండెను. తన దినమునకు, తన కాలమునకు, అతడు వెలుగును తీసుకొని
వచెచ్ను.
193 మోషే తన ఘడియకు వెలుగైయుండెను. “నిశచ్యంగా నేను నినున్
దరిశ్ంచెదను,” అని దేవుడు అబాహాముతో చెపెప్ను. “నేను దిగి వచెచ్దను మరియు
బలమైన హసత్ముతో నేను నా పర్జలను తీసుకొని పోవుదును మరియు ఐగుపుత్లో
నా శకిత్ని పర్దరిశ్ంచెదను.”

మరియు మోషే అకక్డ ఆ మండుచునన్ పొదను కలిసి, మరియు
ఆ ఉనన్వాడు, ఆ పొదలో ఉండుటను కనుగొనినపుప్డు, మోషే అకక్డికి
వెళెళ్ను, మరియు అతడు వెలుగైయుండెను. ఆమేన్. అతడు కొంత
మటిట్ని తీసుకొని, మరియు దానిని గాలిలోకి విసిరి, “భూమిమీద ఈగలు
కలుగునుగాక,” అని చెపుప్టలో ఎటువంటి ఆశచ్రయ్ము లేదు. అతడు దేవునియొకక్
వాకయ్మును కలిగియుండెను. ఏమి జరిగెను? ఆ దుముమ్ రేగిన కొదిద్,
ఈగలు ఉనికిలోనికి రావడం ఆరంభమయెయ్ను. హలెల్లూయ! ఎందువలన?
“నేను ఐగుపుత్ను తెగుళళ్తో మొతెత్దను,” అను దేవుని వాకయ్పు వెలుగునకు
అతడొక నెరవేరెప్యుండెను. అతడొక పర్వకత్యైయుండెను. అతడు పలికినది
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నెరవేరెను. అతడు ఆ దినముయొకక్ వెలుగైయుండెను. అతడు దేవునియొకక్
వెలుగైయుండెను.
194 తనకు కావలసినదంతయు ఫరో కలిగియుండవచుచ్ను, మరియు ఆ
మిగతావారు, ఆ యాజకులందరు వారు కోరినదలాల్ కలిగియుండవచుచ్ను,
కానీ మోషే వెలుగైయుండెను. ఎందువలన? అతడు పర్తయ్కష్పరచబడిన దేవుని
వాకయ్మును చూపించుచుండెను. “నేను బలమైన చేతితో వారిని బయటకు
తీసుకువచెచ్దను, మరియు నాకు నేను మహిమను తెచుచ్కొందును,” అని దేవుడు
వాగాద్నం చేసెను. ఆయన చేయుచునన్ది అదేయైయుండెను.

ఆ కారణముచేతనే తాను సృషిట్ంచగలడని మోషే ఋజువు చేసెను.
అతడు సృషిట్ంచవలెనని కోరుకునన్ందుకు కాదు; కానీ దేవుడు అతనితో
చెపిప్నందువలనైయునన్ది. “మరియు దానితో, ‘సరవ్సమాజము వదద్కు వెళిళ్ ఇటుల్
చెపుప్ము, “రేపు…”’ పర్భువైన దేవుడు ఇపుప్డే నాతో మాటాల్డెను, ‘పిడికెడు మటిట్
తీసుకొని మరియు దానిని ఈ విధంగా ఆకాశములోనికి విసిరి, మరియు దానిని
పిలువుము.’ అకక్డ ఏమియు లేకుండెను, కాని అది అకక్డ కలుగును.” ఆమేన్!

ఓ, మీరు నిదర్పోవడం లేదని నేనాశిసుత్నాన్ను. ఓ! [సహోదరుడు బెనాహ్మ్
ఒకసారి చపప్టుల్ కొటెట్ను—సంపా.] పర్తయ్కష్పరచుట!
195 అతడిటుల్ చెపెప్ను, “నేను పంపబడియునాన్ను. నిశచ్యంగా ఆయన ఇకక్డ
మనలను దరిశ్ంచి మరియు మనలను బయటకు తీసుకువెళుళ్నని, దేవుడు మన
పితరులతో చెపెప్ను. ఆ ఘడియ సమీపించియునన్దని నిరూపించుటకు నేను
వచిచ్యునాన్ను. మీరు కలిగియునన్వాటిని విడిచిపెటట్ండి. మనము వెళదాము!”
అవును.
196 వారిలో కొందరు ఇటల్నాన్రు, “సరి, నేను నముమ్చునాన్ను…” దాతాను
ఇటల్నాన్డు, “తొందరేమి లేదని నేను అనుకొనుచునాన్ను. మనము దాని
విషయమై అంతగా ఉతాస్హపడనకక్రేల్దు.” మరియు నాలుగు లేదా ఐదు
సారుల్, అది విఫలమైనటుల్ కనిపించినది. కానీ, ఎపప్టివలెనె, అది ముందుకు
కొనసాగినది.
197 వారు అనుకునాన్రు. వారు బయటకు వచిచ్ మరియు ఇటల్నిరి, “ఈ మోషేను
మేము రాళళ్తో కొడతాము! మానుండి అతడిని దూరంగా వెళళ్గొడతాము!
అతడికక్డ మా—మా గుంపులో ఉండవలెనని మేము కోరడంలేదు.”

ఏది ఏమైనా మోషే మాతర్ం ముందుకు కొనసాగెను, ఎందుకనగా
అతడు జీవమైయుండెను, అతడు ఆ ఘడియకు వెలుగైయుండెను. అతడేమి
కలిగియుండెను, అదేమిటి? దేవుడు తన వాగాద్న వాకయ్మును మోషే దావ్రా
పర్తయ్కష్పరచుచుండెను, మరియు మోషే ఆ వెలుగైయుండెను.
198 ఏలియా వెలుగైయుండెను. “అకక్డికి వెళిళ్ ఆ పరవ్తము మీద కూరుచ్ండుము!
నినున్ పోషించుటకు నేను కాకోలములకు ఆజాఞ్పించితిని.” ఆమేన్! అవునండి.
199 అతను యెహోవా ఈలాగు సెలవిచుచ్చునాన్డు తో తిరిగి వచెచ్ను. “నేను
చెపుప్వరకు ఆకాశమునుండి మంచైనను కురవదు.” ఆమేన్! “సూరుయ్డు
పర్కాశించవచుచ్ను, మీరు మేఘములనిన్టి కొరకు కేకలు వేయవచుచ్ను,
మరియు మీరు కోరినదలాల్ చేయవచుచ్ను, కానీ నేను చెపుప్వరకు కనీసం
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మంచైనను కురవదు.” అతడేమైయుండెను? ఆ వెలుగైయుండెను! హలెల్లూయా!
అతడు వెలుగైయుండెను. ఆ వెలుగు! అతడు పర్తయ్కష్పరచబడిన దేవునియొకక్
వాకయ్మైయుండెను.
200 అతడొక పిచిచ్వానివలె, అకక్డ కూరుచ్నాన్డని వారు తలంచిరి. వారు ఆకలితో
చనిపోవుచుండగా; కాకోలములు మాతర్ం అతడిని పోషించుచుండెను. వారు
వారి ఆచారములలోనే జీవించగోరారు; అలాగే కొనసాగారు. మోషేయైనా, లేదా
ఏలియాయైనా కాదు, అతడు సరిగాగ్ ఆ వెలుగులోనే జీవించెను. ఆ కేరీతు
వాగు పర్కక్న కూరొచ్ని, మరియు ఒక మంచి సమయానిన్ కలిగియుండెను;
భోజనం చేయుచు, మరియు అతడి గూరిచ్ శర్దధ్ వహించుటకు ఎవరోఒకరిని
కలిగియుండెను, మరియు సమసత్మును కలిగియుండెను. అతడు పిచిచ్వాడని
వారు తలంచిరి, కానీ అతడు—అతడు వెలుగైయుండెను.
201 వారిటల్నాన్రు, “హే, ఇకక్డునన్ ఆ వృదుధ్డైన పరిశుదధ్-గుండాయికి ఏమి
సంభవించెను? సరి, విషయం ఏమిటో మీకు తెలుసా? గడిచిన దినమున ఎవరో
వేటాడుచుండిరి, మరియు అకక్డ దారి పర్కక్న పైన ఆ కొండ మీద, అతడు
కూరుచ్ండుటను వారు చూశామని చెపిప్రి. ఆ ముసలివాడు ఈపాటికి ఆకలితో
ఎండిపోయియుండునని, నేను పందెం వేయుచునాన్ను.” ఓ, కాదు. అతడు
వెలుగైయుండెను. అతడే ఆ వెలుగు. అతడు తన దినమునకు దేవునియొకక్
వెలుగైయుండెను.
202 యోహాను, తాను భూమిమీదకు వచిచ్నపుప్డు, సెమినరి నుండి కాదు కాని,
దేవునియొదద్ నుండి తన విదయ్నభయ్సించుటకు, అరణయ్మునకు వెళెళ్ను. అతడు
మెసీస్యను పరిచయం చేయవలసియుండెను. కావున అతడు వచిచ్నపుప్డు,
యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “అతడు మండుచు పర్కాశించుచునన్ దీపమైయుండెను.”
హలెల్లూయా! ఎందువలన? అతడు పర్తయ్కష్పరచబడిన వాకయ్మైయుండెను.

యెషయా ఆ విధంగా చెపెప్ను. అది అంతే. అది వాసత్వం. “ఆయన
అరణయ్ములో ఒక సవ్రమును పంపును, అది కేకలు వేయుచు, ఇటుల్
చెపుప్చుండును, ‘పర్భువు మారగ్ము సరాళము చేయుడి, మరియు ఆయన
దావ్రమును, ఆయన తోవను తినన్గా చేయుడి.’ అతడు కేక వేయును, ఒకడు…
అరణయ్ములో కేక వేయు ఒకని సవ్రము.” ఇదిగో అతడు వచిచ్యుండెను.
అతడేమైయుండెను? “అరణయ్ములో కేకవేయు ఒకని సవ్రము.”

అతడేమైయుండెను? పర్తయ్కష్పరచబడిన, వాకయ్పు వెలుగైయుండెను.
ఆదికాండములో పలికిన అదే దేవుడు; దీనిని పలుకగా, మరి వెలుగు ఇటేట్ కలిగెను.
ఆయన, “సూరుయ్ని కొరకు, వెలుగు కలుగును గాక,” అని పలుకగా, సూరుయ్డు
ఉనికిలోనికి వచెచ్ను; ఉదాహరణకు “అరణయ్ములో కేకవేయు ఒకని సవ్రము,”
కలుగును, అని ఆయన పలుకగా, ఇదిగో అది వచెచ్ను. అది ఆ ఘడియయొకక్
వెలుగైయుండెను.
203 ఆయన ఇంకా ఇటుల్ పలికెను, అంతయ్ దినములలో! ఆమేన్! “నా పర్జలారా,
మీరు దాని పాపములో పాలివారు కాకుండునటుల్, దానినుండి బయటకు
రండి. అపవితర్మైన దానిని తాకకండి! దానినుండి దూరంగా పొండి!
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రానునన్ ఉగర్తనుండి తపిప్ంచుకొనండి!” అని బబులోనుయొకక్ అరణయ్ములో
కేకవేయుచునన్ది, ఈ ఘడియయొకక్ వెలుగైయునన్ది.
204 యోహాను కూడా అదే విషయమును చెపెప్ను. “ఇదిగో గొడడ్లి చెటల్ వేరున
పెటట్బడినది.” అతడికి ఎటువంటి విదయ్ లేదు, కనీసం ఒక బోధకుడిగానైనా
మాటాల్డలేదు. అతడు అరణయ్ములో అలవాటుపడియునన్, సరప్ములు, మరియు
కరర్లు, చెటుల్, మరియు గొడడ్ళుళ్, మరియు అటిట్ కారయ్ములనుగూరిచ్ మాటాల్డెను.
వారు ఆ దినమున కలిగియునన్టేల్, ఈనాడు వీరును కలిగియునన్టువంటి, ఈ
కొనిన్ పెదద్, అందమైన గొపప్ విషయాలలో అతడు పెంచబడలేదు. అతడు తన
సవ్ంత భాషతో వచిచ్యుండెను. అతడు నిలబడి, “ఆహ్-మాయ్న్,” అని చెపిప్,
మరియు ఈ సొగసైన నమసాక్రాలు చేయలేదు. అతడు నేరుగా అరణయ్ము
నుండి, మోటుగా మరియు కరకుగా బయటకు వచెచ్ను. ఇటుల్ చెపెప్ను,
“ఈ విధంగా ఆలోచించకండి, ‘నేను దీనికి చెందియునాన్ను మరియు నేను
దానికి చెందియునాన్ను.’ దేవుడు ఈ రాళళ్వలన కూడా అబర్హాముకు పిలల్లను
పుటిట్ంచగల సమరుధ్డు.”
205 మీరు ఒక మెథడిసుట్, బాపిట్సుట్, పెసిబ్టేరియన్ అయినందుకు, మీరు
దేవునిలో ఏదో పటుట్ కలిగియునాన్రని తలంచకండి. దేవుడు వీధులోల్ నుండి
అకర్మకారులను మరియు వేశయ్లను తీసుకొని, వారినుండి దేవుని కుమారులను
చేయగల సమరుధ్డైయునాన్డు. ఎవరో దానిని వింటారు, మరియు ఎవరో దానిని
నముమ్తారు.
206 ఆయన ఇంకా, ఇటల్నాన్డు, “ఇదిగో గొడడ్లి చెటల్ వేరున ఉంచబడియునన్ది.
మరియు నమమ్ని పర్తీ చెటుట్, నరకబడి అగిన్లో వేయబడును.” కావున అది
అతనియొకక్ వరత్మానమైయుండెను. అతడు ఆ దినమునకు వెలుగైయుండెను.
207 యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “అతడు ఒక మండుచూ పర్కాశించుచునన్
వెలుగైయుండెను, మరియు మీరతని వెలుగులో కొంతకాలము నడుచుటకు
ఇషట్పడితిరి.”
208 మరియు పర్వకత్యైన, యోహాను ఏమి చెపెప్ను? “సరిగాగ్ ఇపుప్డు ఆయన
మీ మధయ్లో నిలబడియునాన్డు. ఆయన చెపుప్ల వారును విపుప్టకైనను నేను
యోగుయ్డను కాను. మరియు ఆయన రంగం మీదకు వచిచ్న వెంటనే, నేను
వెళిళ్పోవుదును.” ఓ, మై! ఏలయనగా, ఆయన వెలుగైయునాన్డు.

అకక్డ రెండు లేదా మూడు వెలుగులు, నాలుగు లేదా ఐదు భినన్మైన
మతసంసథ్లు లేవు. అకక్డ ఒకక్టే వెలుగు ఉండియునన్ది. మెథడిసుట్, బాపిట్సుట్,
లూథరన్, పెసిబ్టేరియనులు అకక్డ లేవు. కీసేత్ ఆ వెలుగైయునాన్డు, మరియు
ఆ వెలుగు జీవమైయునన్ది. మరియు పర్తయ్కష్పరచబడిన వాకయ్మే ఆ ఘడియకు
వెలుగైయునన్ది.
209 “వెలుగు కలుగును గాక, మరియు వెలుగు కలిగెను.” అవునండీ. “వెలుగు
కలుగును గాక,” మరియు వెలుగు కలిగెను! ఆయన ఈ దినమునకు వెలుగు
కలుగునని పలికెను, మరియు వెలుగు కలిగెను. ఆయన వచుచ్చునాన్డు. నేను
దానిని నముమ్దును. ఈ కాలముయొకక్ వాగాద్నముల వైపు చూడండి. ఓ, మై!
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210 ఈ సంఘకాలములను, వెలిగించిన పర్తీ వెలుగు, మనము వాటిని
చూశాము…అది—అది తోసివేయబడుట, చూడటానికి ఒక దయనీయమైన
దృశయ్ముగానునన్ది. పర్కటన 3, నేనిచచ్ట వాసుకొనియునాన్ను, పర్కటన
3, మరియు అపుప్డు నేను దేనిని—దేనిని పర్సాత్వించుచునాన్నో నేను
ఎరిగియునాన్ను.
211 మనము జీవించుచునన్, ఈ ఘడియయొకక్ వాగాద్నము వైపు చూడండి;
అదొక తోసివేయబడిన వెలుగైయునన్ది. వారేమి చేశారు? వారు ఆ వెనుక
దానిని తోసివేసారు. ఎందువలన? వారొక అబదధ్పు కాంతిలో జీవించుచునాన్రు.
ఈనాడు వారేమి చేయుచునాన్రు? అదే కారయ్మును చేయుచునాన్రు.
212 సరి, నీవు—నీవొక కైసత్వుడివా? “నేనొక లూథరనును. నేనొక బాపిట్సుట్ను.
నేనొక పెసిబ్టేరియనును.”

అందులో ఎటువంటి అరధ్ము లేదు. బహుశా అది సరిగాగ్, నీవొక “అడవిపంది,
పందిపిలల్,” లేదా అటువంటిదేదైనా అని నినున్ నీవు పిలుచుకొనునటుల్ండును.
చూశారా? అది, దాని అరధ్ము ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఇపుప్డు మిమమ్లిన్
కించపరచాలని కాదు—కాదు, కాని మీరు గనుక దానియొకక్ పాధమిక భాగానిన్
తీసుకునన్యెడల, అది వాసత్వమైయునన్ది.

“నీవొక కైసత్వుడివా?” అని నేను పర్శిన్ంచాను, దాని అరధ్ం కీసుత్ నీలో
ఉండుటయైయునన్ది. మరియు కీసుత్ నీలో ఉనన్యెడల, అపుప్డు వాకయ్ము
నీలో ఉంటుంది. మరియు పిదప వాకయ్ము నీలో ఉనన్యెడల, ఆ వెలుగు
పర్కాశించుచుండగా, దాని నుండి నీవెటుల్ బయటకు నడిచిపోవుదువు?
చూడండి, పర్శన్ అదేయైయునన్ది. ఇపుప్డు విషయము అందులోనే
ఉండియునన్ది, ఆ వెలుగులో. సాయంకాలపు వెలుగు పర్కాశించుచునన్ది. వధువు
వృకష్ము వికసించుచునన్ది.
213 ఓ, గురుత్ంచుకొనండి, వారు ఆ పాత వృకష్మును కతిత్రించారు. “మరియు
ఆ పసర పురుగులు విడిచిన దానిని, చీడ పురుగులు తినివేసినవి; మరియు
ఆ చీడపురుగులు విడిచిన దానిని, గొంగళి పురుగులు తినివేసినవి.” మెథడిసుట్
విడిచిపెటిట్న దానిని, బాపిట్సుట్ తినివేసెను; బాపిట్సుట్ విడిచిపెటిట్న దానిని, పెంతెకోసుత్
తినివేసెను. ఆయన చెపెప్ను, “ఈ చెటుట్,” అకక్డ యోవేలు ఇటుల్ చెపెప్ను,
“అది పూరిత్గా మొదుద్వరకు నరకబడెను,” కానీ అది మరలా జీవించునో
లేదో అని అతడు తెలుసుకొనగోరెను. ఓ, అవును! ఆయన ఆ వృకష్మును
పదిలపరిచెను. అవునండీ, అది ఆయనయొకక్ వధువు గనుక, ఆయన ఆ
వృకష్మును పదిలపరిచెను.

మరియు అతడు చెపెప్ను, “‘నేను పునరుదధ్రించెదను,’ అని పర్భువు
చెపుప్చునాన్డు.” అదేమైయునన్ది? “ఆ లూథరను తినివేసినదానంతటిని
మరియు వెసీల్ తినివేసిన దానిని మరియు వారంతా తినివేసిన దానిని నేను
తీసుకువచెచ్దను. మరియు నేను దానిని పునరుదధ్రించెదను, ఎటల్నగా
అదంతయూ ఇంకనూ ఆ చెటుట్యొకక్ వేరులో ఉండియునన్ది.” చూశారా?

అది ఆ నేల లోపల ఉండియునన్ది. నేను ఆ సహోదరి గురించి చెపిప్నటేల్,
కిందకు వెళిళ్న ఆ గుజుజ్వలె, అది అచచ్ట ఉండియునన్ది. మరియు ఒక దినమున,
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దేవుని బూర మోగును, మరియు మతసంసథ్తో నిమితత్ము లేనటిట్, ఆ ఏరప్రచబడిన
లూథరనుల్, మెథడిసుట్లు, బాపిట్సుట్లు…
214 లూథర్ ఎనన్డూ మతసంసథ్ను సాథ్పించలేదు. మూడి దేనిని సంసాథ్గతం
చేయలేదు. అతని తరావ్త వచిచ్న ఆ రికీక్ల గుంపు, దానిని సంసథ్గా తయారుచేసి,
పొటుట్గా మారిరి. జాన్ సిమ్త్ ఎటువంటి సంసథ్ను తయారు చేయలేదు. ఆ
మిగతావారెవవ్రూ సంసథ్ను సాథ్పించలేదు; అది ఆ ఘడియకు వెలుగైయునన్ది.
లూథర్, వెసీల్, లేదా ఆ మిగతావారెవవ్రూ కాదు; ఆ తరావ్త వచిచ్న గుంపులే,
సంసథ్ను తయారు చేశారు.
215 పెంతెకోసుత్నాడు పరిశుదాధ్తమ్ ఎటువంటి సంసథ్ను సాథ్పించలేదు.
పెంతెకోసుత్ ఒక సంసథ్ కాదు గాని, అదొక అనుభవమైయునన్ది. అది దేనినీ
సంసథ్గా చేయలేదు. ఓ, లేదండి. అయితే పెంతెకోసుత్వారని చెపుప్కొనే మనుషుయ్లే,
దానిని సంసథ్గా మారిచ్రి. అది మీదటికి చనిపోవుచునన్ పొటెట్యునన్ది. దానిని ఆ
కాగితము లోనికి చొపిప్ంచి, యేసుకీసుత్యొకక్ సంపూరణ్ సవ్రూపము వచుచ్నటుల్
చేయుటకు బదులు; లేదు, వారు తమనుతాము బయటకు లాకొక్నిరి, కావున ఇక
దానిలో వారికెటువంటి పొతుత్ లేకుండెను. కేవలం వారిని వదిలేయండి.
216 అయితే ఈ వెలుగు, ఈ వృకష్ము, అనగా కీసుత్ మరలా సంఘము దావ్రా
తోసివేయబడుటను ఇపుప్డు మనము కనుగొనాన్ము. ఎందువలన? వారు
మొదటోల్ చేసిన అదే కారణమునుబటిట్యై యునన్ది, ఇతర దినములలోని
ఆ పాత అబదధ్పు కాంతుల వలనైయునన్ది. మరియు “ఆయన నినాన్, నేడు,
మరియు నిరంతరం ఒకక్టే రీతిగానునాన్డు.” ఆయన అదైయునాన్డని హెబీ
13:8 చెపుప్చునన్ది. ఆయన అపుప్డునన్టుల్గానే, ఈనాడు అదే రీతిగానునాన్డు,
ఎందుకనగా ఆయన మునుపు చేసినటుల్గానే అదే కారయ్మును చేసాత్డు. అదే
వాకయ్ము, అదే కీసుత్…
217 వినండి, ఇపుప్డు నేను మిమమ్లిన్ తీసుకువెళళ్గోరుచునాన్ను, మరియు
దీనిని వయ్కిత్గతంగా ఉండనీయండి. నాకు తెలియదు, నేను కొదిద్గా…-ఆ టేపు
విషయమై, చూడండి, ఇపుప్డు దానిని ఆపుచేయాలా లేదా వదాద్ అనునది
నిరణ్యించుకోలేకపోవుచునాన్ను. నేను దానిని అకక్డే ఉండనిసాత్ను. చూశారా?
[సంఘము ఆనందించుచునన్ది—సంపా.]
218 నేను మిమమ్లిన్ ఒక విషయం అడగగోరుచునాన్ను. చూడండి, దీనిని
గమనించండి. చూడండి, “ఆయన నినాన్, నేడు మరియు నిరంతరం ఒకటే
రీతిగానునాన్డు.” గమనించండి. ఆయన చేసిన, ఆయనయొకక్ కారయ్ములు,
వాటంతట అవే పర్తయ్కష్పరచుకుంటాయి. ఇపుప్డు జాగర్తత్గా వినండి. ఆయన
అచచ్ట నిలబడినపుప్డు, యోహాను 14:12 లో, ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “నేను
తండియొదద్కు వెళుళ్చునాన్ను గనుక, నేను చేయు కియలు మీరును చేయుదురు.
వాటికంటే మరి గొపప్వియు మీరు చేయుదురు.” ఇపుప్డు, ఆయన దానిని
చెపెప్ను. “ఆకాశము మరియు భూమియు గతించును గాని, ఆ వాకయ్ము
ఏమాతర్మును గతించదు.” ఇపుప్డు మనము కాలముయొకక్ ముగింపులో
ఉండినయెడల, ఆ జరుగవలసిన “గొపప్ కారయ్ములు” ఏమాయెను? చూశారా?
మనమికక్డ ఉండియునాన్ము. మనమింకను…
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219 వినండి, రోమన్ కాయ్లెండర్ సరియైనచో, మనము కలిగియునన్ది -ఆరు…
మనకింకా ముపఫ్ది-ఆరు సంవతస్రములు మిగిలియునన్వి. పర్తీ రెండువేల
సంవతస్రములకు పర్పంచము దాని అంతమునకు వచుచ్ను. మొదటి రెండువేల
సంవతస్రాలకు, నీటి దావ్రా నాశనము చేయబడెను; రెండవ రెండువేల
సంవతస్రాలకు, కీసుత్ వచెచ్ను. ఇది 1964 వచుచ్చునన్ది; ఇంకా ముపఫ్ది-
ఆరు సంవతస్రములు. ఇపుప్డు, ఆ ఐగుపుత్యొకక్ ఖగోళ శాసత్ కాయ్లెండరు
మనము పదిహేడు సంవతస్రములు వెనుకబడియునాన్మని చెపుప్చునన్ది, “అది
దానికంటె పదిహేడు సంవతస్రాలు ముందునన్ది,” అంటే అది ఇంకా పంతొమిమ్ది
సంవతస్రాలను మిగులుచ్చునన్ది.

యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “ఏరప్రచబడినవారి నిమితత్ము, ఆ దినములు తకుక్వ
చేయబడినవి, లేనియెడల ఏ శరీరియు రకిష్ంచబడడు.” అలాగైతే మనమెచచ్ట
ఉనాన్ము?
220 “నేను చేయు కియలు మీరును చేయుదురు. అటువంటివే, అయితే మీరు
మరి గొపప్వియు చేయుదురు.” ఇపుప్డు గమనించండి. జాగర్తత్గా వినండి. మీరు
మీయొకక్…మీరు గర్హించులాగున, మీ హృదయమును మరియు మీ మనసును
దేవుడు తెరువవలెనని నేను పారిధ్ంచుచునాన్ను, తదావ్రా దానిగూరిచ్ ఇకక్డ
అధికముగా చెపప్కుండగనే మీరు గర్హించుదురు. గమనించండి. ఒక దినమున
ఆయన చెపెప్ను…

ఆయన చేసిన కొనిన్ “గొపప్” కారయ్ములను మనము చూదాద్ము. కొనిన్
కారయ్ముల కొరకు మనము కొంచెం ఆగెదము. మనము ఆలోచిదాద్ము.

ఒకసారి, ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “తినడానికి వారికి ఏమైనా పెటట్ండి.”
అందుకు వారిటల్నాన్రు, “మా వదద్ ఏమియూలేదు.”
ఇటల్నాన్డు, “మీ వదద్ ఏమి ఉనన్ది? మీరు కలిగియునన్ది నా వదద్కు

తీసుకురండి.”
మరియు వారిటల్నాన్రు, “మా వదద్ ఐదు రొటెట్లు మరియు రెండు చేపలు

కలవు.”
“వాటిని నాయొదద్కు తీసుకురండి,” అని ఆయన చెపెప్ను.

221 మరియు ఆయన ఆ అసలైన ఐదు యవల రొటెట్లను తీసుకొని మరియు
ఆ రొటెట్లను విరవనారంభించెను. మరియు, ఆ అసలైన దానినుండి, ఆయన
రొటెట్లను తయారుచేసెను. అది ఐదువేల మందిని పోషించెను. అది నిజమేనా?
[సంఘము, “ఆమేన్” చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] మరియు ఆయన ఒక చేపను
కలిగియుండెను, పిదప, “ఆ చేపను నాకియుయ్డి,” అని ఆయన చెపెప్ను. అది
పారంభమునుండియే ఒక చేపయైయుండెను. మరియు ఆయన ఆ చేపను
తీసుకొని, మరొక చేపను మరియు మరొక చేపను కలుగజేసి, మరియు ఐదువేల
మందిని పోషించెను. అది నిజమేనా? [“ఆమేన్”]

అయితే ఈ అంతయ్దినములలో ఆయన వదద్ ఏమియూ లేదు. ఆయన కేవలం
పలికెను, “అది అచచ్ట కలుగునని పలుకుము” అని చెపెప్ను, మరియు ఏమియు
లేకుండగనే అది అచచ్ట కలిగెను. ఆయన అసలు ఒక ఉడుతను కలిగిలేడు; అసలు
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అకక్డ ఏమియూ లేకుండెను. ఆయన కేవలం, “కలుగును గాక,” అని పలికెను,
మరియు అది కలిగెను. చూశారా? ఓ, ఆయన వాకయ్ము విఫలమవవ్దు, మరియు
అది తపప్క నెరవేరచ్బడవలసియునన్ది.
222 మిమమ్లిన్ కుదిపివేసే సంగతులను నేను మీకు చెపప్గలను. చూశారా? అది
అకక్డ ఉండునని ఆయన పలికినపుప్డు అది అచచ్ట ఉండెను. ఆయననే దానిని
పలుకనీయండి. చూడండి, ఖచిచ్తంగా అటేల్ జరుగును.
223 చూడండి, ఆ తూరుప్, ఇకక్డ ఆ పశిచ్మము తిరిగి వచిచ్ మరియు తూరుప్ను
కలుసుకొనెను. ఇసుకను తీసుకొని, మరియు, “ఈగలు కలుగును గాక,” మరియు
“భూమి మీద,” అటువంటివి కలుగును గాక అని పలికినది మోషేయైయుండెను.
అయితే ఈ అంతయ్దినములో ఆయన దేనిని తీసుకొనడు; చూడండి, కేవలం మాట
మాతర్మే. “అది కలుగును గాక,” మరియు అది కలిగెను. ఏదైతే చెపప్బడినదో, దాని
పర్కారమే అది జరుగును.

ఆ సంగతులలో కొనిన్ంటి గూరిచ్ ఈ రాతి నేను సాకష్ మివవ్గోరుచునాన్ను,
చూడండి, ఏమి జరిగినదో చూడండి, తదావ్రా ఆయన ఇంకను
దేవుడైయునాన్డని మీరు చూచెదరు. ఆయన మాటలు అసలు…

“నేను చేయు కియలు మీరునూ చేయుదురు, మరియు వాటికంటే మరి
గొపప్వియు చేయుదురు. నేనొక చేపను చేయుటకు ఒక చేపను తీసుకునాన్ను;
మీరైతే ఒక చేపను కలిగియుండనవసరమే లేదు.” చూశారా? ఆయన ఇంకనూ
దేవుడైయునాన్డు, ఇంకనూ అదే కుమారుడైయునాన్డు. ఒక చేపలోనుండి
మరొక చేపను కలుగుజేసిన అదే దేవుని కుమారుడు, ఈనాడు ఆయన అదే
దేవుని కుమారుడైయునాన్డు. “నేను చేయు ఈ కియలను మీరునూ చేయుదురు.
వాటికంటే మరి గొపప్వియు చేయుదురు.” అది ఘనపరచబడును, “వాటికంటె
మరి గొపప్వియు మీరు చేయుదురు.” మరియు పర్జలు దానిని చూడటానికి
నిరాకరించుచునాన్రు. ఆహ్! “మరి గొపప్ కియలు!”
224 ఒక తపుప్డు వెలుగు. మీకు తెలుసా, నేనిపుప్డే ఒక దానిని గూరిచ్
ఆలోచించుచునాన్ను. ఇంగాల్ండు దేశం గురించి నేను ఎకుక్వగా
పర్సాత్వించుచుంటిని, అయితే నేనొక తపుప్డు వెలుగు గురించి
ఆలోచించుచునాన్ను. ఈ మధయ్నే, ఆ—ఆ ఇంగాల్ండులో జరిగినటువంటి, ఆ
అతి పెదద్ దోపిడిని,మీరందరు గురుత్ంచుకొనియుంటారు. అది ఒక డెబబ్ది-
మిలియను-డాలరల్ దోపిడియైయునన్ది. దానితో పోలచ్గలిగినటువంటిది
పర్పంచములో ఏదైనా ఉనన్దని నేను అనుకోవడం లేదు. అది ఈ మధయ్నే జరిగిన,
డెబబ్ది మిలియను డాలరల్, అతి పెదద్ దోపిడియైయునన్ది, కనీసం సాక్టాల్ ండ్ నేర
పరిశోధనా విభాగము కూడా దానిని కనిపెటట్లేకపోయిరి.

వారు దానిని ఎటుల్ చేసిరో మీకు తెలుసా? ఒక తపుప్డు వెలుగు దావ్రా
చేసిరి. అది ఒక ఎరర్ని లైటువలె కనిప్ంచి మరియు వారిని ఆపునటుల్, ఆ రైలు
పటాట్ల మీద, హెచచ్రికగా వారు ఒక లైటును పెటిట్రి. మరియు సరిగాగ్ అకక్డ ఆ
సరియైన సథ్లములో, ఆ దోపిడి జరిగినది. దేశములు ఎనన్డూ ఎరుగనటువంటి
ఆ అతి గొపప్ దోపిడిని ఒక మోసపు వెలుగు కలుగజేసినది. అది దేశములను
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సైతం దోచుకునన్ది. బలవంతంగా-నిలిపివేసి చేసిన, ఆ అతి పెదద్ దోపిడి, అదొక
మోసపు వెలుగు దావ్రా చేయబడినది.
225 మరియు దేవునియొకక్ సంఘములో జరిగిన అతి పెదద్ దోపిడి ఏదనగా,
వారి సంఘశాఖయొకక్ ఒక అబదధ్పు వెలుగు అనగా, ఒక మోసపు వెలుగు
వలనైయునన్ది. అది పరిశుదాధ్తమ్యొకక్ శకిత్ నుండి వారిని దోచుకునన్ది. అది
సరిగాగ్ సంఘము నుండి జీవపు-నాడినే దోచుకునన్ది. వారు వాకయ్మునకు
బదులుగా ఒక సిదాధ్ంతమును అంగీకరించినపుప్డు, అది వారిని వాకయ్ము నుండి
దోచుకునన్ది. అది వారిని దోచుకునన్ది.

ఓ, వారు వాకయ్మును కలిగియునాన్రని చెపుప్కుంటారు. పర్తీ కాలమునకు
వాకయ్ము దానంతట అదే జీవించును; అది దానికదే తెలియజేసుకొనును. అకక్డ
యేసు దినములలో కూడా, వారు వాకయ్మును కలిగియునాన్రని చెపుప్కొనిరి.
అయితే అది ఇటుల్ చెపుప్చునన్ది, “వారొక గొపప్ వెలుగును చూసిరి,” మరియు
వారు దానిని తోసివేసిరి. వారు దానిని చూశారు, కానీ దానిని తోసివేశారు.
226 ఓ, అబదద్పు వెలుగు, అవును, అది సంఘమునకు ఎనన్డూ జరుగనటువంటి
అతిపెదద్ దోపిడిని కలుగజేసినది. సహోదరుడా, చలల్బడిన సంఘ సిదాధ్ంతములు,
నిరాధ్రించబడిన ఒక వాకయ్పు వితత్నమును, పరిపకవ్తలోనికి తీసుకురావు. బైబిలు
ఇటుల్ చెపెప్ను, యేసు ఇటల్నాన్డు, “దేవుని వాకయ్ము వితుత్వాడు వితిత్న ఒక—ఒక
వితత్నమును పోలియునన్ది.” చూశారా? మరియు చలల్బారిన సిదాధ్ంతములు ఆ
వాకయ్మును పరిపకవ్తలోనికి తీసుకురావు. లేదు, లేదు!

వాసత్వానికి చలల్ని మంచు తుఫాను దినములు గోధుమను పరిపకవ్తలోనికి
తీసుకురావు. లేదు! అందుకు వెచచ్ని సూరయ్కాంతి అవసరమైయునన్ది,
ఎందుకనగా దేవునియొకక్ పలుకబడిన మాటయే అటువంటి కారయ్మును
చేయును.

మరియు ఈనాడు, యేసుకీసుత్ జీవించుచునాన్డని దేవునియొకక్
పరిశుదుధ్లకు చూపించుటకు, దేవునియొకక్ పలుకబడిన మాట
అవసరమైయునన్ది. ఆయన సరిగాగ్ నినన్ ఉనన్టుల్గానే, నేడును ఉనాన్డు. మత
సిదాధ్ంతములు మరియు సంఘశాఖలు దానిని ఎనన్డూ చేయవు. అవి చలల్బడి
మరియు విభేదించునవి, మరియు ఆ వితత్నము భూమిలోపలే కుళిళ్పోవును. ఆ
పరిసిథ్తులోల్ అది ఎదగలేదు.
227 ఆ కారణము చేతనే, ఈనాడు మనము చేయునది మనము
కలిగియునాన్ము. గొపప్ ఉజీజ్వకరత్యైన, మన పర్శసత్ సహోదరుడైన బిలీల్గర్హం వలె
అది ఉనన్ది. దేవుడు ఆ వయ్కిత్ని వాడుకొనుచునాన్డని నేను అనుకొనుచునాన్ను.
అయితే అతడు ఏమి చేయునో చూడండి; అకక్డ ఆ బాపిట్సుట్లు మరియు
పెసిబ్టేరియన్ మధయ్లోనికి వెళతాడు. నీవు ఏమి చేసాత్వు? సంఘములో చేరే
ఒక గుంపును పొందుకుంటావు.
228 వారు అధిక సంఘశాఖలు కలిగియునన్ందుకు, లేదా ఇతర పొటెసట్ంటల్
కంటే వారి సంఘశాఖయే ఎకుక్వ అభివృదిధ్ పొందుచునన్ందుకు, అకక్డ ఆ
దకిష్ణాది బాపిట్సుట్లు ఎలా గొపప్లు చెపుప్కొనుచునాన్రో చూశారా? పోయిన
సంవతస్రం, దాదాపు వారందరినీ కాయ్థలికుక్లు తీసుకొనిరి. దానిని మీరు
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వారాత్ పతికలో చూశారా? నిశచ్యంగా వారటుల్ చేసిరి. బాధపడవదుద్, అది
వారందరినీ తీసుకొనబోవుచునన్ది, ఎందుకనగా అది బాపిట్సుట్లను మరియు
అందరినీ పోగుచేయుచునన్ది. మరియు వారందరూ ఒకక్టే, కానీ దానిని
ఎరుగకయునాన్రు.

ఆ సంఘ సమైఖయ్, సంఘములయొకక్ సమైఖయ్, వారందరినీ సరిగాగ్ అదే
కారయ్ములోనికి తీసుకువచుచ్చునన్ది. సంఘశాఖ…ఎందువలన, ఎందువలన
మీరుఇకక్డలేదాఅకక్డఉండగోరుచునాన్రు? మీరుదీనినితోసివేయుచునన్ంత
కాలము, అది ఏమి వయ్తాయ్సమును కలిగించును? మీరు సరిగాగ్ ఒకే చోట ఉనన్టేల్,
ఒకే విధమైన సంఘశాఖ టాయ్గులను మీరు వాడటంలేదా? ఒకటి, ఆ మృగము;
మరియు ఇంకొకటి, ఆ ముదర్. కావున, సరిగాగ్ మీరచచ్టే ఉనాన్రు, కాబటిట్ అది
ఎటువంటి వయ్తాయ్సమును కలిగించదు.
229 మరి అకక్డికే అతడు వెళిళ్యునాన్డు. అతడు తన ఆమోదముదర్ వేశాడు,
మరియు అకక్డ మీరు దానిని తీసుకుంటారు. మరియు అకక్డ ఆమె అందరినీ
నేరుగా వైట్ హౌస్, మరియు వాషింగట్న్, DC, మరియు—మరియు సంఘముల
సమైఖయ్లోనికి నడిపించుచునన్ది, మరియు అందులోనికి మీరు వెళతారు. వారు
ఏమి చేయుదురని బైబిలు గర్ంథము చెపెప్నో, సరిగాగ్ అటేల్ ఆ సంఘకాపరులు
వారిని తీసుకొనివెళిళ్రి. [సహోదరుడు బెనాహ్మ్ పర్సంగ వేదికపై ఆరు సారుల్
తటిట్రి—సంపా.]

మై, ఆ గడియారము అంత వేగంగా వెళళ్కూడదని కోరుచునాన్ను! [సంఘము
ఇటుల్ చెపుప్చునన్ది, “మీకు కావలసినంత సమయానిన్ తీసుకోండి.”—సంపా.]
230 ఇపుప్డు, మనమిపుప్డు ఎకక్డ ఉనాన్మో కొదిద్గా ఆలోచించండి. ఈ
దినముయొకక్ వాగాద్నములు, మరలా తోసివేయబడుటను చూడండి. ఈ
అంతయ్దినములో సంఘములు ఎటుల్ చేసెనో చూడండి, సంఘశాఖయొకక్
అబదద్పు వెలుగు!
231 అబదద్పు వెలుగులో జీవించుచునన్ కారణముచేతనే అది పరిపకవ్త చెందదు.
ఆ కారణము చేతనే, ఈ వాకయ్ము, మీరు అదుభ్తములను చూడలేకునాన్రు.
232 ఈ మధయ్నే ఒక బోధకుడు, ననున్ ఇంటరూవ్ చేశాడు, మరియు
అతడిటల్నాన్డు, “మిసట్ర్ బెనాహ్మ్,” అతడిటల్డిగాడు, “నీవెటుల్ బాపీత్సమ్ము
ఇచెచ్దవు?” ఈ సంఘము నుండి బయటకు వెళిళ్న ఒక—ఒక ఫలానా
అమామ్యి; మరి ఆమె ఆతీమ్యంగా పడిపోయి మరియు ఒక కాయ్థలిక్ అబాబ్యిని
వివాహమాడినది, మరియు కాయ్థలిక్ సంఘమునకు వెళిళ్నది. మరియు అతడు
ఆమెను సంఘమునకు తీసుకొనివెళళ్బోవుచునాన్డు.
233 నేనిటల్నాన్ను, “నేను ఆమెకు కైసత్వ బాపీత్సమ్మును ఇచాచ్ను.”

“బిషపుప్ తెలుసుకొనగోరుచునాన్డు,” అని అతడనాన్డు.
“సరే, అదీ విషయం,” అని నేననాన్ను.
“దీని విషయములో నీవు ఒటుట్ పెడతావా?” అని అతడనాన్డు.

234 “అసలు నేను ఒటుట్ పెటట్ను,” అని నేను చెపాప్ను. మరియు
అతడనాన్డు…“అవును,” నేననాన్ను, “దాని విషయమై అతడు నా మాటను



వెలుగును పర్సరింపజేయగల ఒకాయన ఇకక్డ ఉనాన్డు 55
అంగీకరించకపోయినా, మంచిది, పరావ్లేదు. ఎందుకనగా, నేను ఒటుట్ పెటట్ను.
బైబిలు గర్ంథము ఈలాగు చెపుప్చునన్ది, ‘ఆకాశము తోడనవదుద్; అది దేవుని
సింహాసనమైయునన్ది; భూమి ఆయన పాదపీఠమైయునన్ది. మీ మాట “అవును,”
అంటే అవును గాను, మరియు “కాదు,” అంటే కాదనన్టుల్ ఉండవలెను.’” కాబటిట్
నేనిటల్నాన్ను, “దాని విషయములో అతడు నా మాటను నమమ్వలెను.”

అతడనాన్డు, “మంచిది, నీవు—నీవు ‘కైసత్వ బాపీత్సమ్ము,’ అని చెపాప్వు కదా,
ముంచడంలో నీ—నీ భావమేమిటి?”
235 నేనిటుల్ చెపాప్ను, “కైసత్వ బాపీత్సమ్మును ఇచేచ్ విధానము
అదొకక్టేయైయునన్ది.” ఇంకా నేనిటల్నాన్ను, “నేను ఆమెకు ఓహియో నదిలో
బాపీత్సమ్ము ఇచాచ్ను, యేసుకీసుత్ నామములో ఆమెను నీళళ్ కిందకి తీసుకొనివెళిళ్,
మరియు ఆమెను పైకి తీసుకొనివచాచ్ను. ఒకే ఒకక్ కైసత్వ బాపీత్సమ్మైయునన్,
‘పర్భువైన యేసుకీసుత్ నామములో,’ నేను ఆమెకు బాపీత్సమ్ము ఇచాచ్ను.”

“అవునండీ,” అని అతడనాన్డు. అతడు ఆ విధంగా దానిని కిందపెటెట్ను.
మరియు అతడిటల్నాన్డు, “వింతగా ఉంది!” ఇంకా ఇటల్నాన్డు, “మీకు తెలుసా,
కాయ్థలిక్ సంఘము కూడా ఆ విధంగానే బాపీత్సమ్ము ఇచేచ్ది.”

“ఎపుప్డు?” అని నేననాన్ను.
మరియు అతడు చెపెప్ను. ఇంకా సంభాషించుచుండెను, మరియు ఆ

వివాదము కొదిద్సేపటి వరకు కొనసాగెను. మరియు అతడిటల్నాన్డు, “మంచిది,
మేము అసలైన కాయ్థలికుక్లము.”
236 సరిగాగ్ అకక్డ ఆ—ఆ పుసత్కములు, మరియు దాని గూరిచ్న చరితర్ అకక్డ
ఉండుటను ఎరిగియుండి, నేనిటల్నాన్ను, “అది నిజమే, కానీ,” నేననాన్ను, “మరి
ఈనాడు దానిని మీరెందుకు చేయరు?”

అతడిటల్నాన్డు, “పాపములను కష్మించుటకు మాకు అధికారము కలదు.”
ఇంకా ఇటల్నాన్డు, “‘మీరు ఎవరి పాపములు కష్మింతురో, అవి వారికి
కష్మింపబడును; మరియు ఎవరి పాపములు మీరు నిలిచియుండనితుత్రో అవి
నిలిచియుండును’ అని యేసు తన శిషుయ్లతో చెపప్లేదా?”

“అవునండీ. ఆయన చెపెప్ను,” అని నేననాన్ను.
అతడిటల్నాన్డు, “అలాగయితే అది సంఘమునకు అధికారము ఇవవ్దా?

పేతురు సంఘమునకు పెదద్యై యునాన్డు.”
237 “పేతురు దానిని చేసిన విధానములోనే సంఘము పాపములను
కష్మించినచో సరి,” అని నేననాన్ను. ఇంకా నేననాన్ను, “ఇపుప్డు, ‘అలాగైతే
రకిష్ంపబడుటకు మేమేమి చేయవలెను?’ అని వారు అడిగినపుప్డు, అతడిటుల్
చెపెప్ను, ‘మీరంతా పశాచ్తాత్పపడి, మరియు మీ పాపకష్మాపణ నిమితత్ము
యేసుకీసుత్ నామములో బాపీత్సమ్ము పొందుడి.’” నేను అనాన్ను, “మీరు ఆ
పర్కారమే చేయండి, అపుప్డు నేను కూడా మీతో ఏకీభవిసాత్ను.”

“ఓహ్,” “నీవు బైబిలు దావ్రా వాదించగోరుచునాన్వా” అని అతడనాన్డు.
“అది వాకయ్మైయునన్ది,” అని నేననాన్ను.
“దేవుడు తన సంఘములో ఉనాన్డు,” అని అతడనాన్డు.
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అందుకు నేనిటల్నాన్ను, “దేవుడు తన వాకయ్ములో ఉనాన్డు. ‘పర్తి మనుషుయ్ని
మాట అబదధ్మే; ఆయన మాతర్మే సతయ్ము.’” చూశారా?
238 కావున అతడు చూడటానికి ఏ మారగ్ము లేదు. అయితే అకక్డ—
అకక్డ ఆ విధంగా వారు నేరుగా అంధకారములోనే కొనసాగెదరు. మరియు
వేలకొలదిగా, పొటెసట్ంటుల్ అందులోకి పడిపోవుచునాన్రు. ఇదిగో ఇకక్డ వారు,
వారి సిదాధ్ంతములను మరియు అటిట్ కారయ్ములను అనుసరించుచు, నేరుగా
వాటిలోకి కొనసాగుచునాన్రు. అయితే వాకయ్ము బయటకు వచిచ్, యేసుకీసుత్,
“నినాన్, నేడు మరియు నిరంతరము ఒకక్టే రీతిగా ఉనాన్డు,” అని తనను తాను
పర్తయ్కష్పరుచుకొనుచునాన్డు అనుదానిని ఋజువు చేయుచునన్ది. ఆ సిదాధ్ంతపు
అబదద్పు వెలుగులో, వారు నేరుగా అంధకారములోనికి కదిలిపోవుచునాన్రు.
సరిగాగ్ వారు నోవహు కాలములో చేసినటేల్, వారు అనిన్ కాలములలో చేసినటేల్,
వారు మరలా దానిని ఈనాడు చేయుచు, నేరుగా అంధకారములోనికి
పోవుచునాన్రు! ఎందువలన? ఆ మత సిదాధ్ంతము వారికి గుడిడ్తనము
కలుగజేసినది గనుక వారు ఆ వెలుగును తోసివేసాత్రు.
239 ఓ, మనమిపుప్డు ఎటువంటి ఒక అంధకార ఘడియలో ఉనాన్ము కదా!
ఆహ్-హా! అవును వారు కీసుత్యొకక్ నిజమైన నితయ్తవ్పు వెలుగును తోసివేశారు,
మరియు దానిని చేసినది అదేయైయునన్ది.
240 చలల్బారిన సంఘశాఖలు ఎనన్టికీ దేవునియొకక్ వాకయ్మునకు
జీవమును తీసుకురాలేవు, ఎందుకనగా అది వారి సంఘశాఖకు జీవమును
తీసుకొని వచుచ్ను. సరిగాగ్ మనమిపుప్డు ఎకుక్వగా వేషధారులైన కైసత్వులనే
కలిగియునాన్ము…ఇటు చూడండి, ఒక కైసత్వుడు గనుక…

నేను ఈ బోధకుడిని ఇది అడిగాను. “ఒకవేళ…ఆదిలో పెంతెకోసుత్ వదద్
ఉనన్టుల్ ఆ కాయ్థలిక్ సంఘము ఉనన్టెల్తే, నేను నీతో కూడా ఏకీభవిసాత్ను,”
రోములోని, నైసియా వదద్నునన్టుల్ కాదు. సంఘము ఎనన్డూ రోములోని,
నైసియా వదద్ పారంభమవవ్లేదు. అది పెంతెకోసుత్ వదద్ పారంభమైనది. చూశారా?
యెరూషలేము వదద్నే సంఘము పారంభమైనది. అయితే నేను చెపిప్నది…
241 ఇకక్డ, పరిశుదాధ్తమ్ను పొందిన, బానిసలైయునన్ ఈ పర్జల విషయంలో,
నేను ఒపుప్కుంటాను, వారి శకుత్లను మరియు వారు చేయునటిట్ కారయ్ములను
అనగా; మృతులను లేపుట, అనయ్భాషలలో మాటాల్డుట, దయయ్ములను
వెళళ్గొటుట్ట, జరుగబోవు సంగతులను ముందుగా చెపుప్టవంటివి వారి
యజమానులు చూశారు. మరియు వారి మధయ్నునన్ పర్వకత్లు, మరియు
మొదలగువారు, ఆకులను తినుచూ, వారి చుటూట్ గొరె చరమ్ములను చుటుట్కొని
బయటకు వచిచ్; ఆ నైసియా సభ వదద్కు వచుచ్చుండిరి, మరియు వారు ఎంతో
గొపప్ వయ్కుత్లైయునాన్రు! మరియు వారు అకక్డి నుండి బయటకు వచిచ్, ఆ
నైసియా సభ వదద్కు చేరుకొని, ఆ వాకయ్ము నిమితత్ము నిలబడిరి.

కానీ, ఆ పనికిమాలిన పదిహేను దినములు, బైబిలు సిదాధ్ంతమైయునన్,
“యేసుకీసుత్ నామమునకు,” బదులు, “తండీ, కుమార, మరియు పరిశుదాధ్తమ్”
ను ఒక మత సిదాధ్ంతముగా వారు అంగీకరించిరి. దాని దావ్రా ఆ
పొటెసట్ంటు సంఘములనీన్ వచిచ్, నేరుగా అదే కారయ్ములోనికి, ఈ ఇతర
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కారయ్ములనిన్టిలోనికి జనిమ్ంచినవి. అది పరిశుదాధ్తమ్ను గూరిచ్న తపుప్డు
అవగాహన; వారు పర్భు సంసాక్రమును తీసుకొని, దాకాష్రసమును తాగి ఇటుల్
భావించిరి, “అదే దివయ్ సతప్సాదము, అనగా ‘పరిశుదాధ్తమ్.’” యాజకుడు దానిని
మీకు ఇచుచ్ను.
242 ఇపుప్డు, “ఆ పెంతెకోసుత్ దినము వచిచ్నపుప్డు, కాలరు సరుద్కుంటూ
ఒక యాజకుడు వచిచ్, ‘నీ నాలుకను చాపి మరియు పరిశుదధ్ రొటెట్ను
సీవ్కరించుము,’” అని చెపిప్నటుల్ బైబిలు గర్ంథములో లేదు. లేదు, అది
ఇటుల్ చెపప్లేదు. “పర్జలందరూ ఇకక్డికి పరిగెతుత్కొని వచిచ్ మరియు నాకు
కుడిచేతి సహవాసమును ఇయుయ్డి, మెథడిసుట్లు మరియు బాపిట్సుట్లైన మీరు
ఎకక్డినుండైనా ఉతత్రమును తెచుచ్కొనుడి. నేను మీ పేరును నమోదు చేసెదను.”
243 ఆయన ఇటుల్ చెపెప్ను, “వారంతా ఏకమనసుస్ కలిగి, ఒక చోట
ఉండియునాన్రు. మరియు అకసామ్తుత్గా ఆకాశము నుండి ఒక బలమైన గాలి
వంటి ఒక ధవ్ని వచెచ్ను, మరియు అది వారు కూరుచ్నన్ గది అంతయూ నిండెను.
వారందరూ పరిశుదాద్తమ్తో నింపబడి, మరియు ఆ ఆతమ్ వారికి వాక్ శకిత్
అనుగర్హించిన కొలది అనయ్భాషలతో మాటాల్డసాగిరి. మరియు అకక్డ…” ఆ
పరిశుదాద్తమ్యొకక్ పర్భావముచేత, మరియతో సహా ఆ మిగతా వారందరూ,
మదయ్ముతో మతిత్లిల్న వారివలె వీధిలోనికి వెళిళ్రి.

అంతేకాదు, వారిని చూచి పర్జలు నవువ్చూ, మరియు ఇటల్నిరి, “ఈ పర్జలు
కొతత్ మదయ్ముతో నిండియునాన్రు.” వారి సంగతేమిటి? మత సిదాధ్ంతము వలన
వారు గుడిడ్వారైనారు.
244 పేతురు అనబడే, ఆ చినన్ అలుప్డైన బోధకుడు అకక్డ నిలబడి, మరియు
అతడిటుల్ చెపెప్ను, “యూదయ మనుషుయ్లారా మరియు ఇకక్డ నివసించు…
యెరూషలేము మనుషుయ్లారా, యూదయలో కాపురమునన్ జనులారా, ఇది మీకు
తెలియునుగాక, చెవియొగిగ్ నా మాటలు ఆలకించుడి. వీరు మతుత్లు కారు.
అయితే అదేమైయుయ్ండునని లేఖనము చెపెప్నో దానిని మీకు చెపప్నీయుడి. ఇది
వెలుగైయునన్ది. ఇది వాకయ్ము పర్తయ్కష్పరచబడుటయైయునన్ది.” ఆమేన్.

ఈనాడు అదే కారయ్ము జరుగుచునన్ది, మరియు వారు అపుప్డు చేసినటేల్
చేయుచునాన్రు, తమ తలలు ఆడించుచు మరియు వెళిళ్పోవుచునాన్రు. ఆయన
చెపెప్ను, “వారిని వదిలేయండి; గుడిడ్వాడు గుడిడ్వానికి తోవచూపినయెడల,
వారిరువురు గుంటలో పడుదురు.”
245 ఓ, నితయ్జీవమైయునన్ కీసుత్ మాతర్మే, ఆ జీవ వాకయ్మును శరీరమగునటుల్
చేసి నిరూపణలోనికి తీసుకువచుచ్ను. ఓ, ఏమి నా భాగయ్ం! వాకయ్ము
అవసరమైయునన్ది…దేవునియొకక్ వాకయ్ము పనిచేయునటుల్ చేయుటకు ఆ
పరిశుదాధ్తమ్ అవసరమైయునన్ది.
246 యేసు ఇటుల్ చెపిప్నపుప్డు, “మీరు సరవ్లోకమునకు వెళిళ్, మరియు
సరవ్ సృషిట్కి సువారత్ పర్కటించుడి.” ఇపుప్డు చూడండి, మారుక్ సువారత్ 16,
అది ఆయనయొకక్ చివరి ఆజఞ్. “సరవ్లోకమునకు, సరవ్లోకమునకు,” అది
ఇంకనూ అచచ్టికి రాలేదు, చూడండి. “సరవ్లోకమునకు మరియు సరవ్సృషిట్కి
సువారత్ పర్కటించుడి. విశవ్సించువాడు,” సరవ్లోకములో, “నమిమ్ బాపీత్సమ్ము
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పొందినవాడు రకిష్ంచబడును; నమమ్ని వానికి శికష్ విధింపబడును. మరియు
నమిమ్నవారిని ఈ సూచక కియలు వెంబడించును.”

“వారు బోధకునితో కరచాలనము చేయుదురా-…”? కాదు. “వారు మంచి
సంఘ సభుయ్లుగా ఉంటారా”? కాదు.

“నా నామమున దయయ్ములను వెళళ్గొటుట్దురు; వారు కొతత్ భాషలు
మాటలాడుదురు; పాములను ఎతిత్పటుట్కుందురు; లేదా, మరణకరమైనదేది
తాగినను, అది వారికి హాని చేయదు; వారు రోగుల మీద చేతులుంచినపుప్డు,
వారు సవ్సథ్తనొందుదురు.” ఓ, మై!
247 ఎంత దూరము? “సరవ్సృషిట్కి.” ఎంతమందికి? “సరవ్లోకమునకు,”
మరలా ఆయన వచుచ్వరకు. “ఈ సూచక కియలు…” “నేను తండియొదద్కు
వెళుళ్చునాన్ను గనుక నా యందు విశావ్సముంచువాడు, నేను చేయు కియలు
అతడు కూడా చేయును. వాటికంటే మరి గొపప్వియు అతడు చేయును.”
248 ఓ, నేను చెపప్గలిగే దానికనాన్ అధికంగానునన్ దాని నుండి మనమెటుల్
దూరంగా వెళళ్గలము! వారు ఉనన్దాని కంటెను ఇపుప్డు మనం ఇంకా ఎకుక్వ
అంధకారములో ఉనాన్ము. ఇపుప్డికక్డ కేవలం ఇంకా కొనిన్ వచనములు ఉనన్వి,
పిదప వీలైనంత తవ్రగా నేను ముగించగోరుచునాన్ను-…వారునన్ దానికంటెను
మనము ఎకుక్వ అంధకారములో ఉనాన్ము.

నేను దాదాపు ఒక గంటనన్ర నుండి, మీకు అలసట కలిగించానని నాకు
తెలియును. [“కాదు!” అని సంఘము చెపుప్చునన్ది.—సంపా.] అయితే,
చూడండి, అకక్డ ఇంకా ఈ టేపు కొనసాగుచూనేయునన్ది. చూశారా?
చూశారా?
249 వారు మనకంటే ఎకుక్వ అంధకారములో ఉనాన్రు. ఆ పర్కటన నేను
చేశాను. ఎందువలన? ఈ అబదద్పు వెలుగులో ఉనన్ సంఘములు, ఎంతో
మోసకరమైయునన్వి, అవి సతయ్మువలె కనిపించుచునన్వి. ఇపుప్డు, యేసు
చెపప్లేదా? మతత్యి సువారత్ 24, మనం చూదాద్ము, చూడండి. మతత్యి సువారత్
24, యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “అంతయ్ దినములలో, సాధయ్మైతే ఏరప్రచబడినవారిని
సహితము మోసపపరిచేంతగా ఆ రెండు ఆతమ్లు చాలా దగగ్రగా ఉంటాయి.”
అంతయ్ దినములలో ఒక ఏరప్రచబడిన గుంపు సంఘముగా తయారగుటకు
బయటకు వచెచ్దరు. మరియు ఈ సంఘసంసథ్లు, వారు వారియొకక్ సతయ్మని
పిలుచుకొనే దానితో, పెంతెకోసుత్వారితో సహా, ఆ ఏరప్రచబడినవారిని సహితం
మోసపుచుచ్నంతగా అది ఆ అసలైన దానివలె చాలా దగగ్రగా ఉంటుంది.
250 ఇపుప్డు, మీరొక పెంతెకోసుత్ను తీసుకొని మరియు ఏదో ఒక మెథడిసుట్
లేదా బాపిట్సుట్ సిదాధ్ంతముతో అతడిని మోసం చేయలేరని మీరెరుగుదురు. మీరు
అతడికి దానిని చెపాప్లనుకోరు. అతడికి అంతకనాన్ బాగా తెలియును. లేదా
మీరొక లూథరన్ సిదాధ్ంతముతో, ఒక బాపిట్సుట్ను మోసం చేయలేరు. చూశారా?

మరియు ఆ పర్కారమే మీరు వరత్మాన-…ఇపుప్డు ఈ వాకయ్ములోనునన్
వరత్మానమును, “తండీ, కుమారుడు, పరిశుదాద్తమ్,” అనే పెంతెకోసుత్యొకక్
ఒక తపుప్డు సిదాధ్ంతముతో, మరియు అటువంటివాటితో, మరియు ఆ
మతసంసథ్లో వారు ఆ వెనుక కలిగియునన్ ఆ సిదాధ్ంతములతో, మోసం
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చేయలేరు. లేదండీ, నిజంగా. మీరు వారిని ఎనన్డూ మోసం చేయలేరు,
ఎందుకనగా ఏరప్రచబడినవారు మోసపరచబడరు.
251 అదేమిటి? అదేమైయునన్ది? మోసపుచుచ్టయైయునన్ది. ఈ అబదధ్పు
వెలుగులు, అవి ఏమిచేయుచునన్వి? అవి వాటియొకక్ అబదధ్పు వెలుగు చేత
సంఘమును ఆ సంఘసమైఖయ్ వధనొదద్కు నడిపించుచునన్వి. ఎపుప్డైతే అది
మరియు రోమ్ కలుసుకుంటాయో, అపుప్డది చివరి వధ అవుతుంది. వారు
ఆ మృగముయొకక్ పర్తిమను రూపించినపుప్డు, అది చివరి వధ అవుతుంది.
మరియు మీరిపుప్డు కలిగియునన్ ఈ అబదధ్పు వెలుగులు, ఏమి చేయుచునన్వో
గమనించండి, అది పర్జలను నడిపించుచునన్ది. అది ఒక మేకయైయునన్ది.
252 ఒక మేక ఎపుప్డూ గొరెలను వధకు నడిపిసుత్ంది. దానిని మీరు వధశాలలో
చూసియునాన్రు. ఆ మేక నేరుగా అకక్డ వరకు పరిగెతుత్కుంటు వెళిళ్ మరియు
ఆ గొరెను నడిపిసుత్ంది, పిదప అది బయటకు దూకి మరియు ఆ గొరెను
లోపలికి పోవునటుల్ చేసుత్ంది. అది చేయునది అదేయైయునన్ది. అది ఎలల్పుప్డూ
ఆ విధంగా చేయును.

గొరెపిలల్యైన యేసును, వధకు నడిపించినది మేకలేయైయునన్వి. ఆ రోమన్
మేకలు! అది వాసత్వము.

ఈనాడు అమాయకమైన గొరెలను వధశాలకు నడిపించుచునన్ది ఆ—ఆ
సంఘశాఖ మేకలేయైయునన్వి. సవ్యంగా వారిని, వారి పేరల్ను ఆ పుసత్కములలో
నమోదు చేయుదురు, ఇక వారి పనైపోయినది. అదియే ఆ మృగముయొకక్
ముదర్. పర్భువు పేరిట, నేను చెపుప్చునాన్ను. చాలాకాలంగా దానిని బిగపటాట్ను.
అది సతయ్ము. అది ఖచిచ్తమైయునన్ది. మృగము అంటే ఏమిటి? మృగము అంటే
ఏమిటి? అది మొటట్మొదటి మతశాఖయైన, రోమన్ పీఠాధిపతయ్మైయునన్ది.
దానియొకక్ ముదర్ ఏమిటి? ఖచిచ్తముగా, అది అదే కారయ్మైయునన్ది, అది
మునుపు ఉండినటేల్ సరిగాగ్ అదే కారయ్మైయునన్ది. ఆ వధ, ఆ అబదధ్పు
వెలుగునొదద్కైయునన్ది!
253 అయితే పర్సుత్తపు అంధకారములో కూడా, మనమింకను దేవునియొకక్
వెలుగు పర్కాశించుటను చూసియునాన్ము. దానికై మనము ఎంత
కృతజుఞ్లమైయునాన్ము కదా!
254 జాగర్తత్గా వినండి. మనము వెలుగును అనగా, ఈ దినమునకై
ఆయన వాగాద్నము చేసిన ఆయన వాకయ్ము, ఋజువు చేయబడి మరియు
నిరాధ్రించబడుటను మనం చూశాము. అది సతయ్మైయునన్ది, ఈ ఘడియయొకక్
వెలుగైయునన్ది. ఓ, మై! నేనెంతగానో ఆనందించుచునాన్ను. ఎటువంటి
తపిప్దము లేదు. ఏమియు లేదు.
255 ఈ మధయ్నే అతడు ఫోల్రిడాలో ఉనాన్డని ఒక సేవకుడు చెపుప్చుండెను,
మరియు అతడు ఒక—ఒక కారును కలిగియుండెను, అది షెవరెల్ట్ కారు
అని నేను అనుకొనుచునాన్ను, మరియు అది పనిచేయడం ఆగిపోయినది.
దానిని అతడు బాగు చేయలేకపోయెను. మరియు అతడు మోటారు షెడుడ్కి
వెళెళ్ను, ఒక చినన్ మెకానికుక్ దానిని కింద, మీద మరియు చుటూట్ పరిశీలించెను;
కానీ అతడు దానిని బాగుచేయలేకపోయెను. మరియు అతడు—అతడు



60 పలుకబడిన మాట

దీనిని పర్యతిన్ంచెను, మరది పనిచేయలేదు. మరియు అతడు మరొక విధంగా
పర్యతిన్ంచెను; అయినా అది పనిచేయలేదు. అతడు ఒక జనరేటరును
పెటాట్డు, దీనిని పెటాట్డు, మరియు ఆ పల్గుగ్లు, ఆ పాయింటల్ను అమరాచ్డు;
అయినను అతడు దానిని బాగుచేయలేకపోయెను. అతడు దానినసలు
బాగుచేయలేకపోయాడు.

చివరిగా, చకక్ని-దుసుత్లు ధరించిన ఒక వయ్కిత్ అడుగుపెటాట్డు.
అతడిటల్నాన్డు, “నేను నీకొక సలహా ఇవవ్నా?”
256 “సరేనండీ,” అని చెపప్డానికి తగినంత బుదిధ్ని ఆ చినన్ మెకానికుక్
కలిగియునాన్డు.

అతడిటల్నాన్డు, “నీవు దీనిని తీసుకో, మరియు దీనిని మరియు దీనిని
జతచేయుము, మరియు,” ఇంకా అతడిటుల్ చెపాప్డు, “ఆ రెండింటిని ఒకసారి
కలిపి దానిని పర్యతిన్ంచుము.” మరియు అతడుదీనిని తీసుకొనిదానితో కలిపి,
మరియు దానిని జతపరచగా, మరది బాగయినది.
257 ఆ చినన్ మెకానికుక్ వెనుకకు తిరిగి, మరియు, “మీరెవరో చెపప్ండి?”
అని అడిగాడు. అతడొక ఇంజనీరు, జనరల్ మోటార్స్ కంపెనీ పర్ధాన
ఇంజనీరైయుండెను. దానిని తయారు చేసినది అతడే. దానిని రూపొందించినది
అతడే.
258 మరియు, ఈనాడు, మనము మెథడిసుట్, బాపిట్సుట్, మరియు పెసిబ్టేరియను
గూరిచ్ మాటాల్డుకొనుచునాన్ము. అయితే తన వాకయ్మునకు రూపకరత్యై,
భూమాయ్కాశములను సృషిట్ంచి, మరియు తన సంఘమును రూపించిన ఆ వయ్కిత్;
ఆ పర్ధాన మెకానికుక్ ఇకక్డ ఉనాన్డు! ఆ ఎతత్బడుట కొరకు ఏది అవసరమో
ఆయనకు ఎకుక్వ తెలుసా, లేదా ఆ మెథడిసుట్ లేదా బాపిట్సుట్ సంఘమునకు
దాని గూరిచ్ ఎకుక్వ తెలుసా? ఆయనే ఆ రూపకరత్యైయునాన్డు. దానికి ఏమి
అవసరమో ఆయనకు తెలియును. ఆయన తన పునరుతాథ్న శకిత్తో చకక్గా
అలంకరించుకొనియునాన్డు. హలెల్లూయా! ఆయన తన పునరుతాథ్న శకిత్లో
ఈనాడు, మన మధయ్ నడుచుచునాన్డు.

ఒక సంఘమును ఎతత్బడే కర్మములో ఉంచుటకు ఏది అవసరమో ఆయన
ఎరిగియునాన్డు. దానిని రూపించినది ఆయనే, మరియు ఆ భాగములను
ఇచచ్ట బైబిలు గర్ంధములో పొందుపరిచెను. ఆమేన్! కేవలము దానిగుండా ఆ
విదుయ్తుత్ను పర్వహించనీయండి, ఇపుప్డది పనిచేయుటను గమనించండి. ఈ
దినపు ఆయన వాగాద్న వాకయ్ముగుండా విశావ్సమును పర్వహించనీయండి, అది
ఎటుల్ పనిచేయునో మీరు చూచెదరు. ఎందువలన? ఆయనే దానిని రూపించెను.
ఆయన వాకయ్ము దావ్రా తన సంఘమును రూపించెను. ఆయన తయారుచేసేది
దానితోనేయైయునన్ది. మెథడిసుట్ దావ్రానో, లేదా బాపిట్సుట్ దావ్రానో, లేదా
పెసిబ్టేరియను, లేదా పెంతెకోసుత్ సంఘశాఖ దావ్రానో కాదు గానీ; ఆయన
వాకయ్ము దావ్రానేయైయునన్ది. “మనుషుయ్డు రొటెట్ వలన మాతర్ము కాదు గానీ,
దేవుని నోటనుండి వచుచ్ పర్తీ మాటవలనను జీవించును.” అవునండీ.
259 ఈ చీకటి నడుమ, ఇపుప్డు మనము జీవిసుత్నన్ ఈ అంధకార సమయంలో,
ఆ అబదధ్పు వెలుగుల నుండి బయటకు తొలగిపోండి. (ఇంకా దాదాపు
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ఐదు నిమిషాలు మిగిలినది.) ఈ అంధకారము నుండి, ఆ చినన్ పెండిల్
కుమారెత్ను బయటకు తీసుకు వచేచ్ది ఎవరు? దానిగూరిచ్ ఎవరికి తెలుసు?
ఆ పర్ధాన రూపకరత్కే తెలుసు. ఓ, అవునండి. ఈ అబదధ్పు వెలుగుయొకక్
గందరగోళమంతటి నుండి!

ఇకక్డ, ఒకవైపు మెథడిసుట్యొకక్ మోసపు వెలుగు, ఒకవైపు బాపిట్సుట్, మరొక
వైపు పెసిబ్టేరియను, మరియు పెంతెకోసుత్ ఒకవైపు, ఈ అబదధ్పు కాంతులనీన్
చుటూట్ ఉనన్వి. వారు పరుగెతిత్, ఇకక్డునన్ ఈ అబదధ్పు వెలుగులో, ఇకక్డ
వారి పేరును నమోదు చేసుకుంటారు; అకక్డ దేనినో కనుగొనుటకు, వచెచ్దరు.
మరియు దేనికొరకో;ఇకక్డికివచెచ్దరు.ఇకక్డికివచెచ్దరు…
260 నేను ఆ బోధకునితో చెపిప్నటేల్ అది ఉనన్ది, “మీరంతా ఆ అసలైన
సంఘమైయుండి, మరియు ఈ మనుషుయ్లు నైసియా వదద్ ఏరప్రచుకునన్ ఆ
సిదాద్ంతము వెంబడి మీరు వెళిళ్నయెడల, అటువంటపుప్డు ఆ ఆరంభంలో వారు
కలిగియునన్ శకిత్ని మీరెందుకు కలిగిలేరు? యేసు చెపిప్నటుల్, వారు చేసిన ఆ
కారయ్ములను మీరెందువలన చేయలేకపోవుచునాన్రు?”

“ఓ, ఇపుప్డు మేము చాల ఎకుక్వమంది ఉనాన్ము. మనము, మనము వేరొక
కాలములో జీవించుచునాన్ము,” అని అతడనాన్డు.
261 నేనిటల్నాన్ను, “కానీ, వాకయ్ము మారదు. ‘ఈ సూచక కియలు అనిన్ కాలముల
వారిని వెంబడించును. భూమాయ్కాశములు గతించును గాని, నా మాటలు
గతించవు,’ అని ఆయన చెపెప్ను. అది అంతే.”

అందుకాయన ఇటల్నాన్డు, “సరి, నీవొక బైబిలు గురించి
మాటాల్డుచునాన్వు.”
262 “అవును, వాకయ్ము, అది కీసేత్,” అని నేననాన్ను. అది నిజము. మరి అకక్డే
మీరునాన్రు. చూశారా?
263 మరియు ఈ అబదధ్పు కాంతిలో, మెథడిసుట్వారు, బాపిట్సుట్వారు,
పెసిబ్టేరియనువారు వారియొకక్ కాంతులను చూపించుచునాన్రు, ఒకొక్కక్రు
అనిన్వేళలా అంతకంతకు ఎదుగుచునాన్రు.

పాపం ఆ చినన్ పెండిల్ కుమారెత్, మరి ఆమె ఎకక్డునన్ది? ఆమె కొంతకాలం,
ఇకక్డ ఈ పెంతెకోసుత్యొకక్ ఏకతవ్ములోనికి పరిగెతిత్నది; ఆమె తన పేరును
అకక్డ నమోదు చేసుకునన్ది, మరియు ఆమె చెపెప్ను, సరి…వారేమి చేయుదురో
అని కనుగొనజూచుటకు వెళిళ్నది. వారకక్డికి వచిచ్, మరియు, “నీవు మాకు
చెందవలసియునన్ది. నీవు మా సంఘమునకు చెందనిచో, నీవు అసలు
పెండిల్కుమారెత్లో లేనటేట్. నీవసలు ఏమియు కావు.” అకక్డ అసెంబీల్ వదద్కు
వెళిళ్, మరియు వారేమి కలిగియునాన్రో అని చూచుటకు వెళిళ్నది; మరలా
అదే విషయం. బాపిట్సుట్ల వదద్కు వెళిళ్, వారేమి కలిగియునాన్రో చూసినది.
పెసిబ్టేరియన్ లను చూసినది-…
264 పాపం ఆ చినన్ దీనురాలికి ఏమి జరుగనైయునన్ది? చూశారా? అయితే ఆమె
ముందుకు వచుచ్చునన్ది. మీరు విచారించకండి. ఆమె అకక్డ ఉండబోవుచునన్ది.
265 కొనిన్ సంవతస్రముల కితం ఇకక్డ ఒక వయ్కిత్ ఇటుల్ చెపెప్ను. అతడు నూయ్
మెకిస్కోలో ఉండియునాన్డు. అకక్డ కారల్స్ బాయ్డ్ కాయ్వెన్స్ కు సమీపమున నేనొక
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కూటమును పెటిట్యునాన్ను. వాటి గూరిచ్ మీరు వినియునాన్రు, ఆ గొపప్…
మరియు వారు ఒక వయ్కిత్ని మరియు అతని భారయ్ను, మరియు కొంతమంది
పిలల్లిన్ తీసుకొని, ఆ ఎలివేటరులో, అటట్డుగు భాగం వరకు వెళిళ్రి. మరియు
వారకక్డికి వెళిళ్నపుప్డు, వారు ఆ దీపములనిన్ంటిని ఆపుచేశారు. మరియు వారు
ఆ దీపములనిన్ంటిని ఆపుచేసినపుప్డు, అది కటిక చీకటిగా మారినది.

ఇకక్డునన్ ఈ ఉదాయ్నవనములలో వారు ఆ విధంగా చేయుటను నేను
చూశాను, మరియు ఒకసారి కొలరాడోలో, నేను మరియు నా భారయ్ అచచ్ట
ఉండియునాన్ము. మరియు వారు ఆ దీపములను ఆపివేసిరి. మై, మీరు మీ చెయియ్
ఇలా, పెటిట్నా కూడా మీకేమియు కనిపించదు.

మరియు అకక్డొక చినన్ అమామ్యి నిలబడియునన్ది, మరియు ఆమె
అరవడం మొదలుపెటిట్నది, “ఓ!” అని కేకలు వేసినది. ఆమె, ఆమెకు చచేచ్ంత
భయం వేసింది, అది చాలా చీకటిగా ఉనన్ది. ఆ చినన్ పాప, అంతటా
తడుములాడుతూ మరియు తన తలిల్దండుల కొరకు అరుచుచూ మరియు కేకలు
వేయసాగినది. ఆమె దానిని తటుట్కోలేకపోయినది, అది అంత చీకటిగా ఉంది.
అటువంటి చీకటిని ఆమె ఎనన్డూ చూడలేదు.
266 మరియు ఈనాడు అది ఆ విధంగానే ఉనన్ది. అది వాసత్వము. మీరు ఎకక్డికి
వెళళ్వలెనో తెలియనంత చీకటిగా ఉనన్ది. మీరు మెథడిసుట్కి వెళిళ్నా, బాపిట్సుట్కు
వెళిళ్నా, పెసిబ్టేరియను వదద్కు వెళిళ్నా, అదంతా ఒకే విధంగా ఉనన్ది, చూడండి,
పురుగులతో నిండిన ఆ పాత కుళిళ్పోయిన మనాన్ను తినుచునాన్రు. చూడండి,
అదే కారయ్ము, ఏదో ఒక సిదాధ్ంతము, “వచిచ్ దీనిలోనికి చేరండి, మరియు
దానిలోనికి చేరండి,” అనే ఆ పాత సిదాధ్ంతము మరియు అటువంటివి. మీరు
దానిలో కీసుత్ను చూడలేరు. చూశారా? ఓ, మీరు సవ్-నీతిపరులను చూచెదరు,
నేను అలా అంటాను. ఇపుప్డు ఆ సంఘశాఖలలో, చాలామంది మంచి పర్జలే. నేను
ఆ పర్జలను కాదు గానీ, ఆ సిదాధ్ంతమును గూరిచ్ చెపుప్చునాన్ను. అయితే, మీరు
చూడండి, వారు తినుచునన్ది అదేయైయునన్ది. దానిని గూరిచ్ వారికి చెపప్ండి!

మరియుఇకక్డేమోతాజా ఆహారము ఉనన్ది!
267 మరియు అకక్డ నిలబడియునన్ ఈ చినన్ అమామ్యి, ఆమె గొంతెత్తిత్
అరుచుచునన్ది, పిచిచ్దానివలె మారేటటుల్ అయినది; ఈ చినన్ పెండిల్
కుమారెత్వలెనెయై యునన్ది. అయితే ఏమి జరిగినదో మీకు తెలుసా? ఆమె
చినన్ సహోదరుడు ఇటుల్ కేకలు వేశాడు, “చెలీల్, భయపడకుము.” ఎందుకనగా
అతడు సరిగాగ్ ఆ ఇంజనీరు పర్కక్నే నిలబడియునాన్డు. కావున అతడిటల్నాన్డు,
“వెలుగును పర్సరింపజేయగల ఒకాయన ఇకక్డ ఉనాన్డు.”

చినన్ చెలీల్, భయపడవదుద్, వెలుగును పర్సరింపజేయగల ఒకాయన ఇకక్డ
ఉనాన్డు. ఆయన ఈ వాకయ్మును జీవింపజేయగలడు. ఆయన ఎటుల్ వచుచ్నో
మనకు తెలియదు. ఆయన ఎటుల్, ఎపుప్డు వచుచ్నో మనకు తెలియదు. దాని
గూరిచ్ నాకేమియు తెలియదు. కానీ ఆయన ఇచచ్ట ఉనాన్డు, మరియు ఆయన
వెలుగులను పర్సరింపజేయగలడు. దానినుండి మనము ఎలా బయటకు
వెళళ్గలము? నాకు తెలియదు. అయితే ఆయన ఇకక్డ ఉనాన్డు, మరియు
ఆ వెలుగులను పర్సరింపజేయగలవాడు ఆయనే. అవునండీ. ఆయన మాతర్మే
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చేయగలడు. ఆయన వెలుగైయునాన్డు. ఆయన కేవలం తనను తాను
తెలియజేసుకొనుట దావ్రా, ఆ వెలుగును పర్సరింపజేసాత్డు. అది ఖచిచ్తంగా
సరియే.

కీసుత్ దావ్రానే, ఆయనయొకక్ వెలుగులు పర్సరింపజేయబడును, అపుప్డు
చీకటంతయూ చెదరగొటట్బడుతుంది. ఆయన వేరుచేసాత్డు. ఆయన తన
చినన్ పెండిల్కుమారెత్ను బయటకు లాగుచునాన్డు. “నా నామము నిమితత్ం
అనయ్జనులలో నుండి, నా పేరు పెటట్బడిన పర్జలను, నేను తీసుకొందును.”
ఆయన పేరేమిటి? సరి. మెథడిసుట్, బాపిట్సుట్, పెసిబ్టేరియన్, లూథరన్ కాదు.
అది యేసుకీసుత్. అది నిజము.
268 ఆయన వెలుగైయునాన్డు, ఆ సతయ్ము; ఆ వెలుగు, మరియు ఆయనయందు
చీకటి ఎంతమాతర్మును లేదు. మరియు ఆయన లోపలికి వచిచ్నపుప్డు ఆయన
చీకటిని చెదరగొటుట్ను, ఎందుకనగా ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు. వాకయ్ము
వెలుగైయునన్ది. అది సరియే. ఎందుకనగా, “వెలుగు కలుగును గాక,” అని
ఆయన పలికెను, ఆ మాటయే వెలుగుగా మారెను. ఆయన దీనిని పలికినపుప్డు,
పర్తీసారి అది ఆ కాలముయొకక్ వెలుగవుతుంది.

ఇపుప్డు ఆయన ఇకక్డ ఉనాన్డు, ఒక—ఒక అబదధ్పు వెలుగులో కాదు;
అయితే పర్జలు ఒక అబదధ్పు వెలుగులో జీవించుచునాన్రు. కానీ ఆయన
మాతర్ం ఆ నిరూపించబడిన వాకయ్మైయునాన్డు. చీకటి ఘడియలో ఖచిచ్తంగా
ఆయనే ఆ—ఆ వెలుగైయునాన్డు. అవునండీ. ఈ అబదధ్పు వెలుగులు
మరియు ఈ సంగతులనిన్యు గతించిపోవును. అవునండీ. ఆయన ఇకక్డ
ఉనాన్డు. భయపడకుడి. ఆయన యొకక్ వాగాద్నవాకయ్మైయునన్, ఆ వెలుగును
పర్సరింపజేయుడి. అది జీవించును. అది చేయును…

“నాయందు విశావ్సముంచువాడు, నేను చేయు కియలను మీరును
చేయుదురు.” అపుప్డు, అది వాకయ్మైయునన్ది. “తండి ననున్ పంపిన పర్కారము,
నేనును మిముమ్ను పంపుచునాన్ను.” ఆయనను పంపిన తండి, ఆయనలోనికి
వచెచ్ను. మిముమ్ను పంపించు యేసు మీలోనికి వచుచ్ను. మరియు ఆయన
అపుప్డు చేసిన కియలు, ఆయన అదే కారయ్మును చేయును, ఎందుకనగా
(ఎందుకు?) వాకయ్ము శరీరమై, మానవ శరీరములో, ఈ దినమునకు వెలుగుగా
దానంతట అదే పర్తయ్కష్పరచుకొనును. అకక్డే మనమునాన్ము. అది అకక్డే ఉనన్ది.
అది సరిగాగ్ ఆ వెలుగులో, వెలుగునొదద్కు దారి చూపించుచునన్ది. సిదాద్ంతములు
మరియు సంఘశాఖల దావ్రా అంధులవవ్నటువంటి, జాఞ్నులు ఆ వెలుగులో
నడుసాత్రు. ఓ, మై!
269 వెలుగును పర్సరింపజేయగల ఒకాయన ఇకక్డ ఉనాన్డు, అది సరియే.
ఆయన ఏమి చేయును? ఈ దినమునకు ఆయనయొకక్ వాకయ్మును
నిరాధ్రించుటదావ్రా ఆయనేమి చేయును. ఈ దినమునకు వాకయ్మును వాగాద్నము
చేసిన, దేవుని కుమారుడైన, యేసు, సరిగాగ్ ఇకక్డ మనతో ఉనాన్డు.

భయపడకండి. వారు చేయుచునన్ దానిని అసలు లకష్ పెటట్కుడి; మీరు
చేసినయెడల, మీరు చీకటిలో నడిచెదరు.
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జాఞ్నము కలిగియుండుడి. “జాఞ్నముగా పర్వరిత్ంచువారు,” దానియేలు
ఈలాగు చెపెప్ను, “ఈ అంతయ్దినములలో, తమ దేవుని కొరకు గొపప్ కారయ్ములు
చేసెదరు.” చూశారా? చూశారా? ఆయన వెలుగులోనునన్ పర్కారము, వారునూ
వెలుగులో నడిచెదరు.
270 విచారించవదుద్. చీకటి పడవచుచ్ను, వారు మనలను, పర్తీఒకక్రిని
బలవంతము చేయబోవునటుల్ కనబడుచునన్ది. వీటనిన్టినీ, వారి చాటింపు
బయలువెళుళ్టను మీరు చూడండి, “ఈ చినన్ సంఘములు మరియు అటిట్
సంగతులనిన్యూ ఇపుప్డు లోపలికి రావలెను. మీరు లోపలికి రావలెను,” లేదా
వారు మిముమ్ను మూసివేయుదురు. వారు దానిని చేయనైయునాన్రు.
271 ఇపుప్డు ఈ రాతి, నేను ఈ విషయమునకు వచిచ్నపుప్డు, దానిని చాలా
కఠినముగా మేము చెపప్గోరుచునాన్ము, చూడండి.
272 ఇపుప్డు వారు, “మనము మూయబడబోవుచునాన్ము.” మీరు వారిలో
ఒకరైయుండవలెను లేదా లేకుండవలెను. మీరు—మీరు దానిలో చేరనియెడల,
మీరేమియూ చేయలేరు, కనీసం కర్య వికర్యములు చేయలేరు. అది
అంతే. మీరు రోగులకు పారిధ్ంచుట కొరకు ధైరయ్ము చేయలేరు. మీరు ఏ
రోగికైనా, లేదా ఎటువంటి ఆతమ్ సంబంధమైన విషయముతోనునన్ ఏ వయ్కిత్కైనా
పరిచరయ్ చేయుచు పటుట్బడినయెడల, ఫెడరల్ చటట్ పర్కారముగా మీరు ఉరి
తీయబడుటకు బదుధ్లైయుందురు. అది ఖచిచ్తముగా సరియే. చూశారా? అది
మీకు తెలియును. అది వాసత్వము. అది వారి పతాలలో ఉండియునన్ది. అవునండీ.
కావున, దానిని మీరు చేయలేరు, మీరు ఆ మత విశావ్సమునకు చెందాలిస్
ఉంటుంది.

సహోదరుడా, మీకొక విషయము చెపప్నీయండి. మీరు ఇపుప్డే కీసుత్ను
నిశచ్యంగా మీ హృదయములో చేరుచ్కొనుట మంచిది, ఎందుకనగా అది మీకు
నిజంగా అవసరమయేయ్ ఒక సమయము రానునన్ది. అపుప్డు మీ పనైపోవును.
గురుత్ంచుకొనండి, ఆ ముదర్ వేయబడినపుప్డు, అది మంచి కొరకే అకక్డ ఉనన్ది.
చూశారా? కావున, దానిని మీరు చేయకండి. అటువంటి వాటిని మీరు నమమ్కండి.
మీరు సరిగాగ్ ఇపుప్డే వాకయ్మైయునన్, కీసుత్లోనికి రండి. అవునండీ.
273 వాకయ్మును నిరాధ్రించి, మరియు అది ఈ ఘడియయొకక్ వెలుగని
చూపించును. ఆయన వెలుగైయునాన్డని మనము తెలుసుకునేది ఆ
పర్కారమేయైయునన్ది, ఎందుకనగా శరీరములో దానికదే పర్తయ్కష్పరచుకుంటునన్
ఆ వెలుగు ఆయనేయైయునాన్డు.

మనకెటుల్ తెలియును? ఆయన దేవునియొకక్ శరీరధారియైన
వాకయ్మైయునాన్డు. చూడండి, మెసీస్య వచిచ్నపుప్డు తాను ఏమి
చేయుననన్ దానిని, దేవుని వాకయ్ము దానికదే చూపించుచూ, దానికదే
నిరూపించుకొనుచునన్ది.
274 ఆ బావినొదద్ ఆ సీత్ ఇటల్నన్ది, “మెసీస్య వచిచ్నపుప్డు, ఆయన ఈ
కారయ్ములను చేయును. మాకు ముందుగా ఈ సంగతులను చెపుప్చునాన్వు గనుక
నీవు తపప్క వాకయ్మైయునన్ పర్వకత్వైయుందువు.”
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275 ఆయన ఇటల్నెను, “నేనే ఆయనను.” చూశారా? అది చాలును. ఆ వెలుగు
వాగాద్న వాకయ్ముపై పర్కాశించినది. వెలుగు అకక్డ ఉనన్ది.
276 ఆమె నేరుగా ఊరిలోనికి వెళిళ్, ఇటుల్ చెపిప్నది, “మీరు వచిచ్, నేను
చేసినవనిన్యు నాతో చెపిప్న మనుషుయ్ని చూడండి. ఈయన మెసీస్య కాడా?”
అది అదేయైయునన్ది. చూశారా? ఇతరులు ఏమి చెపిప్నపప్టికిని, అది మెసీస్య
అని ఆమె ఎరిగియుండెను.
277 గురుత్ంచుకొనండి, పర్తీ కాలములో, అంధకార సమయములో, ఆ చీకటి
నుండి వెలుగును వేరు చేయుటకు దేవుడు ఎలల్పుప్డూ తన వాకయ్మును
కలిగియునాన్డు.

ఆయన లూథర్ దినములలో దానిని కలిగియునాన్డు, కాయ్థలిక్ సంఘము
సమసత్మును కలిగియునన్పుప్డు; లూథరును ఒక పర్కాశించుచునన్ వెలుగుగా
ఆయన పంపెను, మరియు లూథర్ చీకటి నుండి సతయ్మును వేరుచేసెను.

మరియు ఆ లూథరనుల్ వకీకరించబడినపుప్డు, ఆయన ఒక జాన్ వెసీల్ని
తయారు చేసెను, మరియు అతడు చీకటి నుండి వెలుగును వేరుచేసెను.

మరియు పెంతెకోసుత్ దినములలో, ఆ వెసీల్యనల్ందరూ…మరియు
ఆ మెథడిసుట్లందరూ, మరియు బాపిట్సుట్ మరియు పెసిబ్టేరియనుల్
మందగించినపుప్డు, ఆయన చీకటి నుండి వెలుగును వేరు చేయుటకు
పెంతెకోసుత్ వరత్మానమును పంపెను.

ఆ పెంతెకోసుత్ తిరిగి మరలా వారి సిదాధ్ంతములను మరియు అటిట్
కారయ్ములను తీసుకొని, ఆ విధంగా, వారి మతశాఖలోని, అంధకారములోనికి
వెళెళ్ను.

ఇపుప్డు ఈ వాకయ్ము నిరాద్రించబడే ఘడియ వచిచ్యునన్ది. ఆయన
వెలుగును, అనగా పర్తయ్కష్పరచబడిన వాకయ్మును పంపును, ఆయన ఆదిలో
చేసినటేల్; వాకయ్మును పంపును, మరియు అది దానికదే నిరూపించుకొనును.
వెలుగు అచచ్ట ఉనన్ది, మరియు ఆయన ఎలల్పుప్డూ వేరు చేసాత్డు. ఆదిలో ఆ
చినన్ చినన్ నితయ్తవ్పు వెలుగులు ఉండినటేల్, ఇపుప్డును ఉండియునన్ది.
278 పిలల్లను చూసుత్నాన్ను, నేను చెపిప్న సమయము మించి ఐదు నిమిషాలు
గడిచినది. కానీ ఈ ఒకక్ విషయమును చెపప్నీయండి.

ఒక వయ్కిత్ ఉనాన్డు! వారేమి చెపిప్నా గానీ, భయపడకండి. పిదప నేనెకక్డికి
వెళళ్వలెనో నాకు తెలియనటువంటి పరిసిథ్తికి వచుచ్టను నేను చూసియునాన్ను,
కానీ ఆయన ఎలల్పుప్డూ ఉండియునాన్డు. ఎనన్డూ-తపిప్పోని సనిన్ధితో, ఆయన
ఎలల్పుప్డూ ఉనాన్డు. ఆయన వెలుగును పర్సరింపజేయగలడు. అవునండీ.
ఆయన కేవలము, నీవు ఏమి చేయబోవుచునాన్వో చూచుటకు వేచియునాన్డు.
ఆయన కోరిక మేరకు ఏ సమయములోనైనా ఆయన ఆ మీటను నొకక్గలడు.
అవునండీ.
279 వెలుగులను పర్సరింపజేయగల ఒకాయన ఇకక్డ ఉనాన్డు. “మరణ
ఛాయలలోని పాంతాలలో కూరుచ్నన్వారు,” వారిలో కొందరు కాయ్నస్ర్ కింద,
కొందరు సంఘశాఖయొకక్ మరణము కింద, కొందరు సిదాధ్ంతములయొకక్
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మరణము కింద, కొందరు ఆచారములనే మరణము కింద, మరియు అనిన్
రకములైన మరణము కిందనునన్వారు, “మరి వారు ఒక గొపప్ వెలుగును
చూచిరి.” అపుప్డు ఆ వెలుగులను పర్సరింపజేసిన ఆ వయ్కిత్, ఆదిలో, “వెలుగు
కలుగును గాక,” అని పలికిన ఆయనేయైయునాన్డు. “నినాన్, నేడు, మరియు
నిరంతరము,” ఒకటే రీతిగానునన్ అదే దేవుడు, ఆయన ఈనాడు, సరిగాగ్ ఇపుప్డు
ఇకక్డ ఉనాన్డు. భయపడకండి. ఆయన వెలుగును పర్సరింపజేయగలడు.

హింసలు వచిచ్నపుప్డు, భయపడకండి. ఆయన తన పర్జలను కొనిపోవునని
చెపుప్నటిట్, ఒక వెలుగు ఉనన్ది. ఆమె శర్మల గుండా వెళళ్దు. ఆమె ఎనన్డూ
అటుల్ వెళళ్దు. ఆమె వెళళ్దని ఆయన చెపెప్ను. ఆమె కొనిపోబడును. “బెనాహ్మ్
సహోదరుడా, వారెటుల్ వెళుళ్దురు? కటిక చీకటిగా కనబడుచునన్ది!” అది ఎంత
చీకటిగా ఉనన్పప్టికినీ, మీ యెదుట మీ చేయి మీకు కనపడనంత చీకటిగా
ఉనన్నూ, కేవలం గురుత్ంచుకొనండి, ఆ వెలుగును పర్సరింపజేయగల ఒకాయన
ఇకక్డ ఉనాన్డు. ఆయనే ఆ సంఘమును కొనిపోవును.

మీరిటుల్ అనవచుచ్, “సరి, నేను సరియే…”
280 అవునండీ, షదర్కు, మేషాకు, మరియు అబేదెన్గో, సరిగాగ్ ఆ అగిన్ గుండము
వదద్నుండిరి, అయితే గాలిని వీచునటుల్ చేయగల ఒకాయన అకక్డ ఉనాన్డు.
అవునండీ. పెంతెకోసుత్ దినమున వీచినటువంటి ఆ బలమైన గాలిని, ఆయన
మరలా దానిని పంపించి మరియు ఆ అగిన్నంతటిని వారియొదద్ నుండి
దూరముగా విసిరివేసెను. అకక్డ ఒకాయన ఉండియునాన్డు; ఆయన “నాలుగవ
వయ్కిత్” గా పిలవబడినాడు.
281 ఈనాడు ఒకాయన ఇకక్డ ఉనాన్డు. ఆయన మాతర్మే! హలెల్లూయా! ఆయన
తన చేతిలో ఆ వెలుగుయొకక్ మీటను కలిగియునాన్డు. “మరణ ఛాయపు
పాంతములలో కూరుచ్ండియునన్ వారికి, గొపప్ వెలుగు పర్కాశించెను.” దానిని
తోసివేయకండి. పర్భువుయొకక్ నామములో, దానిని సీవ్కరించండి. కేవలం ఒకక్
కష్ణము మన శిరములు వంచియుండగా.

వెలుగులో మేము నడిచెదము, అందమైన వెలుగులో,
పర్కాశవంతముగా నుండు కనికరము యొకక్ మంచు

బిందువులనుండి వచుచ్ను;
రాతింబవళుళ్ మన చుటూట్ పర్కాశించును,
యేసే, లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు.
మేము వెలుగులో నడిచెదము, అది అటువంటి ఒక

అందమైన వెలుగు,
అది పర్కాశవంతముగా నుండు కనికరము యొకక్ మంచు

బిందువులనుండి వచుచ్ను;
రాతింబవళుళ్ మన చుటూట్ పర్కాశించును,
యేసే, లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు.
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రండి, వెలుగు యొకక్ పరిశుదుధ్లారా, పర్కటించుడి,
యేసే, లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు;
పిదప పరలోకపు గంటలు మోగును,
యేసే, ఆ వెలుగు…

ఏమిటి? ఈనాడు ఆ నిరాధ్రించబడిన వాకయ్ము యేసే. ఆయన
వాకయ్మైయునాన్డు.

మేము వెలుగులో నడిచెదము, అది అటువంటి ఒక
అందమైన వెలుగు,

అది పర్కాశవంతముగా నుండు కనికరము యొకక్ మంచు
బిందువులనుండి వచుచ్ను;

ఓ, రాతింబవళుళ్ మన చుటూట్ పర్కాశించును,
యేసే, ఆ వెలుగైయునాన్డు…

282 మీ శిరములు వంచియుండగా. ఈ దినముయొకక్ నిరాధ్రించబడిన
వాకయ్మైయునన్, పరిశుదాధ్తమ్యొకక్ నాయకతవ్ము కింద, ఈ వెలుగులో
నడుచుటకు ఎంతమంది ఇషట్పడుదురని నేను ఆశచ్రయ్పోవుచునాన్ను?
చూశారా? ఈ దినమునకు దేవుడు వాగాద్నము చేసిన ఆ వాకయ్ము, అది
పర్తయ్కష్పరచబడుటను చూడండి!

ఆయన ఆదియందు ఉనన్టేల్ ఉనాన్డు కదా? ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు.
కుమారుడు జనిమ్ంచెను; ఆయన వాకయ్మైయుండెను. ఆయనే ఆ మెసీస్య;
ఆయన నిరాధ్రించబడిన వాకయ్మైయునాన్డు. కావున అపుప్డు ఆ వాకయ్ము,
దేవుడు…ఆది నుండే అంతమును గూరిచ్ పలికెను.
283 ఇపుప్డు ఈ దినమునకై ఒక వాకయ్ము ఉండియునన్ది, మరియు ఆ
వాకయ్మును నిరాధ్రించుచు ఆయన ఇచచ్టనునాన్డు.

ఈ గందరగోళంలో, చీకటి మరియు అబదధ్పు వెలుగులు, అవి చాలా వరకు
అసలైన దానివలె కనిపించును, కానీ అవి అది కాదు. ఆ సిదాధ్ంతము; అవి
అదియని ఋజువు చేయబడదు.
284 యేసు ఇటుల్ చెపెప్ను, “నేను దేవునియొకక్ వేలుతో దయయ్ములను
వెళళ్గొటుట్చునన్యెడల, మీరు ఎవరి వలన వాటిని వెళళ్గొటుట్చునాన్రు?” వారు
వాటిని వెళళ్గొటట్లేదు. చూశారా? “అయితే, తెలుసుకోండి, నేను దేవునియొకక్
వేలుతో ఒక దయయ్మును వెళళ్గొటిట్నయెడల, అపుప్డు దేవుని రాజయ్ము
మీయొదద్కు వచిచ్నన్టేల్.”

ఓ, మనము మన చేతులను ఎతిత్యుండగా, మనము దాని గూరిచ్
ఆలోచించెదము. ఇపుప్డు నెమమ్దిగా మరియు చాలా పర్శాంతముగా
ఆలోచించండి.

వెలుగులో మేము నడిచెదము, అందమైన వెలుగులో,
మరియు అది మంచు బిందువులనుండి వచేచ్…

మీ ఒపుప్కోలును చేసుకొనుడి. ఇపుప్డు దేవుడిని నమమ్ండి.
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రాతింబవళుళ్ మన చుటూట్ పర్కాశించును,
యేసే, లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు.
వెలుగులో మేము నడిచెదము, అందమైన వెలుగులో,
అది పర్కాశవంతముగా నుండు కనికరము యొకక్ మంచు

బిందువులనుండి వచుచ్ను;
రాతింబవళుళ్ మన చుటూట్ పర్కాశించును,
యేసే, లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు.

285 వారు పాటను కొనసాగించుచుండగా, నేను ఒకటి అడుగగోరుచునాన్ను.
పర్తీ కాలము ఒకే విధముగా ఉనన్ది. నోవహు దినములలో, ఆ వెలుగును
తోసివేసినవారు, వారేమి చేసిరి? దేవునియొకక్ నాయ్యతీరుప్లోనికి వెళిళ్రి.
మోషేలోని ఆ మండుచునన్ పొదయొకక్ ఆ వెలుగు దినములలో, ఫరోకి
ఏమి సంభవించెను? మృత సముదర్ములోనికి నడిచివెళెళ్ను. వెలుగులో
నడకను పారంభించి మరియు పిదప దానిని తోసివేసిన ఆ దాతానుకు ఏమి
సంభవించెను? నెర విడిచిన భూమిలోనికి నడిచి వెళెళ్ను; అది అతడిని మింగి
వేసెను. వెలుగులో అనగా ఆ దినపు వెలుగునందు నడుచుటలో విఫలమైన వారికి,
అనిన్ కాలములలో ఏమి సంభవించెను?

అనిన్ కాలములలోను అది యేసేయైయుండెను. ఆ మనుషయ్ల దినములలో
అది యేసేయైయుండెను. ఈనాడు కూడా అది యేసేయైయునాన్డు, ఏలయనగా
ఆయన వాకయ్మైయునాన్డు, మరియు ఆ వాకయ్మే వెలుగును కలుగజేయును. అదే
ఈ దినపు వెలుగైయునన్ది.

మనము యధారధ్ముగానుండగా, ఇపుప్డు చాలా మౌనంగా దాని గూరిచ్
ఆలోచించండి, పర్శిన్ంచుకోండి, మీరు ఆ వెలుగులో నడుచుచునాన్రా? మనము
మరలా దానిని పాడుచుండగా. [సహోదరుడు బెనాహ్మ్ మరియు సంఘము
పాడుటను పారంభించిరి,యేసే,లోకమునకువెలుగైయునాన్డు—సంపా.]

…అందమైన వెలుగు,
పర్కాశవంతముగా నుండు కనికరము యొకక్ మంచు

బిందువులనుండి వచుచ్ను;
రాతింబవళుళ్ మన చుటూట్ పర్కాశించును,
ఓ యేసే, లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు.

ఇపుప్డు, మనము లేచి నిలబడుదుము.
286 ఇకక్డునన్ పర్జలయొకక్ హృదయములలోను, మరియు దానిని టేపు దావ్రా
వినేవారిలోను, ఈ వరత్మానము చాలా లోతుగా నాటబడవలెనని నేను పరలోకపు
తండిని పారిధ్ంచుచునాన్ను. మరియు ఈ వెలుగు వాకయ్ము మీద అనగా,
ఆ వితత్నము మీద పర్కాశించి, మరియు ఇకక్డునన్ ఈ వివిధమైన అబదధ్పు
వెలుగులలో మరియు సంఘశాఖలలో నాటబడిన ముందుగా నిరణ్యించబడిన
పర్తీ వితత్నమును మొలిపించును గాక. వారు నికొదేమువలె చూచుదురు గాక,
వారు “రాతివేళ,” రావలసి వచిచ్నపప్టికిని, వెలుగునొదద్కు వచుచ్దురు గాక. తండీ,
దానిని అనుగర్హించండి.
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287 చేతి సహాయము లేకుండా, ఆ పరవ్తము నుండి తీయబడిన ఈ రాయిని
గూరిచ్న, ఈ గొపప్ విషయము సంభవించును గాక. అది ఈ రాజయ్ములనిన్ంటిని,
ఆతమ్ సంబంధ రాజయ్ములను మరియు పర్కృతి సంబంధ రాజయ్ములను,
ఈ అనుయ్ల రాజయ్ములను తుతుత్నియలుగా చేసి నేలమటట్ము చేయును.
మరియు ఆ రాయి భూతలమంతటిని కపుప్ను; అది ఒక శుదిధ్ చేయబడిన
వయ్వహారమైయుండును. ఆ బండ యెవని మీద పడునో వాడు తునకలైపోవును;
ఆ బండ మీద పడువాడు ఒక సిథ్రమైన పునాదిని కలిగియుండును.
288 ఓ కీసుత్, ఈ బండ మీద, నీ వాకయ్మనే ఈ బండ మీద, నీ సేవకునిగా ననున్
చనిపోనిముమ్. పర్భువైన దేవా, దావీదువలె మరియు దావీదు కొరకు నిలిచిన
ఆ పురాతన యోధులవలె, ననున్ నిలబడనిముమ్, ఆ సంఘశాఖల చేత ఇది
తోసివేయబడుటను నేను చూచుచుండగా ఈ దినపు వాకయ్ము కొరకు ననున్
నిలబడనిముమ్. అది ఇకక్డే ఎకక్డో ఒక చినన్ విశాంతి సథ్లంలో ఉండియునన్ది.
ఓ దేవా, నేను…ఈ ఘడియలు అంతకంతకు అంధకారమగుచునన్వి గనుక,
మేము నిలబడునటుల్ శకిత్ని మరియు ధైరాయ్నిన్, మరియు పరిశుదాద్తమ్ను,
అనుగర్హించండి.

అయితే ఆ వెలుగును పర్సరింపజేయుటకు నీవునాన్వని మేము ఎలల్పుప్డూ
గురుత్ంచుకొనునటుల్ చేయండి. తండీ, నీవు కోరుకొను ఏ ఘడియలోనైనా, నీవు
వెలుగును పర్సరింపజేయగలవు. కావున మేము పారిధ్ంచుచునాన్ము…
289 “మీరు లోకమునకు వెలుగైయునాన్రు,” అని నీవు చెపిప్నటుల్, పర్భువా,
అనుగర్హహించండి. నీ సేవలోనునన్ మా వెలుగులను, ఇతరులకు చాలా
పర్కాశవంతంగా వెలుగునటుల్ చేయండి, తదావ్రా దినదినము మేము
జీవించుచునన్ దానిని బటిట్, పర్భువా, వారు సువారత్యొకక్ వెలుగును
చూచెదరు గాక, పూరిత్గా దీనతవ్ముతో మరియు మాధురయ్ముతో, ఆయన
ఉనన్పప్టికినీ, వాకయ్ము ఆయన దావ్రా జీవించుచు; ఆయన భూమిమీద ఉనన్టేల్,
యేసుకీసుత్ యొకక్ జీవమును వారికి పర్తిబింబించుదుముగాక. పర్భువా, దానిని
అనుగర్హించండి.

ఎటల్నగా, చేతిలో మీటను కలిగియునన్ ఆ గొపప్వాడవైన నీవైపే మేము
చూచుచునాన్ము. నీవు లోకమును నీ చేతిలో పటుట్కొనియునాన్వు. నీవు
సమసత్మును నీ చేతిలో పటుట్కొనియునాన్వు, మరియు నీ వాకయ్ముచేత
లోకమును ఎతిత్పటుట్కునాన్వు.

ఓ తండీ, మేము వాకయ్మును సీవ్కరించునటుల్ చేయండి; పర్భువా,
దయవుంచి, నీవు దానిని చేయుదువా? ఇకక్డునన్ పర్తి హృదయముయొకక్
సాకష్ ము మరియు ఆశ అదేయైయుండును గాక.
290 తండీ, మేము ఈ పాటలు పాడుచుండగా…దావీదు పాటలు పాడగా, మరవి
పర్వచనముగా మారెను. అవి పర్వచనమైయునన్వి, మరియు అవి పర్వచనములని
మీరు గురిత్ంచియునాన్రు. పర్భువా, మేము వాటిని పాడుచుండగా, మా
హృదయములలో కూడా అది అటేల్ ఉండనిముమ్, “మేము ఈ వెలుగులో
నడుచుచునాన్ము,” అని మేము పాడుచుండగా, పర్భువా అటేల్ జరుగనిముమ్.
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ఇది ఒక అందమైన వెలుగు. ఇది వాకయ్మైయునన్ది. అది కీసుత్ మన
మధయ్ జీవించుటయైయునన్ది. ఆయన ఏమైయుండెననన్ది కాదు; ఆయన
ఏమైయునాన్డు అనన్దైయునన్ది, మరియు ఆయన ఏమైయుండెననన్ది,
కేవలం ఆయన ఏమైయునాన్డనన్దానినే పర్తిబింబింపజేయుచునన్దని మేము
ఎరిగియునాన్ము. మరియు తండీ, పర్జలు అరధ్ం చేసుకొని మరియు ఈ
అందమైన వెలుగులో నడువవలెనని, మేము పారిధ్ంచుచునాన్ము. యేసు
నామములో మేము అడుగుచునాన్ము.
291 ఒకక్ కష్ణము మనము నిలబడియుండగా, అందరము పాడవలెనని నేను
కోరుచునాన్ను.
292 ఇపుప్డు ఇకక్డ పెసిబ్టేరియను, మెథడిసుట్, కాయ్థలికుక్లు ఉండియునాన్రు.
సంఘశాఖ విషయానికి వసేత్, ఇది ఒక మిశర్మ-మైన సమూహమైయునన్ది.
293 ఇపుప్డు గురుత్ంచుకొనండి, ఈ అబదధ్పు వెలుగులలోనునన్ పర్జలకు
వయ్తిరేకంగా నేనేమియు మాటాల్డుటలేదని తెలియబడును గాక. అయితే అవి
అబదధ్పు వెలుగులని, నేను బైబిలు పర్కారంగా దానిని ఋజువు చేశాను. అది
కానియెడల, ఆయన వాగాద్నము చేసినటేల్ కీసుత్ వారితో వయ్వహరించేవాడు.
చూశారా? అయితే వారు దానిని తోసివేశారు. చూశారా? మరియు మీరకక్డికి
వెళిళ్నపుప్డు, మీరేమి కనుగొంటారు? ఒక “సంఘములో చేరుట మరియు
ఒక సిదాధ్ంతమును పాటించుట.” మరియు అది ఏ విధంగా తయారగును?
మారాగ్ంతమునకు వచిచ్నపుప్డు, అది ఒక అబదధ్పు ఎండమావి అని మీరు
కనుగొంటారు.

కీసుత్ వాకయ్మైయునాన్డు. ఆయన వెలుగైయునాన్డు. ఇపుప్డు మీరు
జీవించగలిగినపుప్డే, జీవించండి. మీరొక దాని కొరకు జీవించండి.
294 మీరు దేని కొరకు బర్తుకుచునాన్రు? చనిపోవుట కొరకు. మీలో పర్తి
ఒకక్రూ, మీరు దేని కొరకు పనిచేయుచునాన్రు? తినుట కొరకు. మీరు దేని
కొరకు తినుచునాన్రు? బర్తుకుట కొరకు. మీరు దేని కొరకు బర్తుకుచునాన్రు?
చనిపోవుట కొరకు.

కావున జీవించుట కొరకు బర్తకవచుచ్ కదా? జీవించుట కొరకు ఎందుకు
బర్తుకకూడదు? అపుప్డు, మీరు జీవించగలుగుటకు ఒకే ఒక మారగ్మేదనగా
వాకయ్మును అంగీకరించుటయే. ఎందుకనగా, “మనుషుయ్డు రొటెట్ వలన
మాతర్ము జీవించడు గానీ,” ఇకక్డ మనము చమటోడిచ్ సంపాదించిన దానివలన
కాదు, “కానీ దేవుని నోట నుండి వచుచ్ పర్తీ మాటవలనైయునన్ది.” ఇపుప్డు
దేవుని నోటనుండి వచిచ్న మాట సరిగాగ్ ఇకక్డ మన ఎదుట, పరిశుదాధ్తమ్ దావ్రా
నిరాధ్రించబడుచునన్ది. దానివలన జీవించండి, మీరు జీవించెదరా?
295 ఇపుప్డు దీనిని మరలా మనము పాడుచుండగా, మనం పర్తియొకక్రము
మన సథ్లములలో లేచి నిలబడి, ఎవరినైనా సమీపించి మరియు చేతులు
పటుట్కొని, మరియు “సహోదరుడా, మనము వెలుగులో నడిచెదము.” అని
చెపప్వలెనని నేను కోరుచునాన్ను. వెలుగులో నడిచెదము అని పాడుచుండగా,
మీరటుల్ చేయుదురా? వీలయినంత వరకు మన కనున్లు మూసుకొని, దానిని
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మనం కలిసి పాడుచు; ఒకరిపై ఒకరు చేతులుంచగా, ఒకరికొరకు ఒకరు పారధ్న
చేయుడి.

వెలుగులో మేము నడిచెదము, అందమైన వెలుగులో,
అది పర్కాశవంతముగా నుండు కనికరము యొకక్ మంచు

బిందువులనుండి వచుచ్ను;
రాతింబవళుళ్ మన చుటూట్ పర్కాశించును, (అది ఎవరు?)
లోకమునకు వెలుగైయునన్ యేసే.

ఇపుప్డు మన చేతులు ఎతెత్దము.
వెలుగులో మేము నడిచెదము, అందమైన వెలుగులో,
పర్కాశవంతముగా నుండు కనికరము యొకక్ మంచు

బిందువులనుండి వచుచ్ను;
రాతింబవళుళ్ మన చుటూట్ పర్కాశించును,
ఓ యేసే, లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు.
రండి, వెలుగు యొకక్ పరిశుదుధ్లారా, పర్కటించుడి,

(అదేమిటి?)
యేసే, లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు;
పిదప పరలోకపు గంటలు మోగును,
యేసే, లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు.

అందరమూ, ఇపుప్డు దానిని బిగగ్రగా పాడుదము.
వెలుగులో మేము నడిచెదము, అందమైన వెలుగులో,
పర్కాశవంతముగా నుండు కనికరము యొకక్ మంచు

బిందువులనుండి వచుచ్ను;
రాతింబవళుళ్ మన చుటూట్ పర్కాశించును,
యేసే, లోకమునకు వెలుగైయునాన్డు.

296 ఇపుప్డు మన శిరములు వంచుదుము. ఇశాయేలీయులు వారి
పర్యాణములో ఉనన్పుప్డు, అనుదినము మనాన్ను తినుచూ, వారు ఆ
అగిన్సత్ంభముయొకక్ వెలుగులో నడిచారని గురుత్ంచుకొనండి. ఆ అగిన్సత్ంభము
యేసుకీసేత్. అదేయని బైబిలు గర్ంథము చెపుప్చునన్ది. మరియు ఈనాడు
ఆయన మనతోనునాన్డు; మనము దానిని కలిగియునాన్ము. ఆయన
మనతోనునాన్డని మనము ఎరిగియునాన్ము, అదే అగిన్సత్ంభము, ఆయన
వాకయ్మును నెరవేరుచ్టకు, ఆయన భూమిమీద ఉనన్పుప్డు ఆయన చేసిన అదే
కారయ్ములను చేయుచునాన్డు.
297 మనమికక్డ నుండి వెళుళ్చుండగా, మనము జాఞ్పకము చేసుకుందాము,
మన గృహములకు మనము వెళుళ్చుండగా ఆ పాటను మన హృదయములలో
ఉంచుకొని, ఆ వరుసలను సమ్రించుకుందాము. మీరు భోజనము చేయుటకు
ముందు, మీ శిరమును వంచి మరియు ఈ భూమి మీద, మీ భౌతిక శరీరమునకు
ఆహారమును తీసుకొని వచుచ్టకు వెలుగును పంపినందుకు, దేవునికి కృతజఞ్తలు
చెలిల్ంచుడి. పిదప ఆతమ్కు ఆహారమును ఇచుచ్టకు ఆయన వాకయ్మనే
ఆతీమ్యమైన వెలుగును పంపినందుకు దేవునికి కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుడి.
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“ఏలయనగా మనుషుయ్డు రొటెట్వలన మాతర్ం కాదు గానీ, దేవుని నోటనుండి
వచుచ్ పర్తీ మాట వలనను జీవించును.”
298 మీ గృహములో, మీ జనుల మధయ్, మీలో మీరు కేవలం ఈ పాటను
పాడుచూనుండుడి, మరియు ఈ రాతి దాదాపు ఆరు-నన్రకి, పారధ్నా
కారుడ్లకొరకు మరియు వాటి నిమితత్ము, తిరిగి ఇకక్డ మముమ్లను
కలుసుకొనుడి. అపుప్డు మేము మిముమ్లను చూచెదము. అపప్టివరకు, మీ
శిరములు వంచండి.
299 సంఘ కాపరియైన సహోదరుడు నెవిల్ ఇకక్డికి వచిచ్, పారధ్నతో మనలను
పంపించవలసిందిగా నేను అతణిణ్ అడగబోవుచునాన్ను. 
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(There Is A Man Here That Can Turn On The Light)

ఈ వరత్మానము సహోదరుడు విలిల్యం మారియన్ బెన్ హాం గారి దావ్రా మొటట్మొదటగా ఆంగల్ భాషలో, 1963,
డిశంబరు 29, ఆదివారము ఉదయమున అమెరికా దేశం, ఇండియాన రాషట్ం, జెఫరస్నివ్ల్ లోని బెనాహ్మ్ గుడారాములో
పర్సంగించబడినది. నందు పర్సంగించబడినది, మరియు ఇది అయసాక్ంతపు టేపు రికారిడ్ంగ్ నుండి తీయబడి, ఆంగల్
భాషలోకి ఉనన్ది ఉనన్టుల్గానే ముదించబడినది. ఈ యొకక్ తెలుగు తరుజ్మా అనేది వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ రికారిడ్ంగ్స్ వారి
దావ్రా ముదించబడి, పంచిపెటట్బడుచునన్ది.
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