
కాలమునుమరియు
చననుఐకయ్ముచేయుట

 శుభ సాయంకాలము. ఈ రాతి ఇకక్డ యుండుట, మరియు ఈ సథ్లములో
నిలబడుట, ఒక భాగయ్మైయునన్ది.

2 ఈ ఉదయమున, నేను దారిగుండా వ త్యుండగా…నేను పారథ్న చే త్,
పర్భువు కొరకు కనిపెటుట్చునాన్ను. దారిలో వ త్యుండగా, నేను రేడియో
తిపాప్ను, నలల్ జాతి సోదరుడైన, సోదరుడు సిమ్త్, (ఈ ఉదయమున మీరంద
ఆయన మాటాల్డుటను వినాన్రా? మీలో ఎవరైనా?) అది ఓహియో నొదద్ అని నేను
నముమ్తాను. ఎవరో అతని యొకక్ బోధను రిచ్ నాకు చెపుతునాన్రు, “నీవు
తపప్క, ఆ రీతిగా ఆయన మాటలు వినుటకు తిపాప్లి.”
3 ఈ ఉదయము, నేను అతనిని చుట సంభవించింది. ఈ రోజున
పాపము లోకములో ఎలా విసత్రించిపోయిందో, అతడు చెపుప్చునాన్డు…
నేను దాని నుండి ఇంకా కొంచెము ముందు సేట్షనుకు తిపాప్ను, అపుప్డు
మరొకరి బోధను వినాన్ను. నేను ఇకక్డకు వచేచ్ సమయానికి, ఈ ఉదయము
నేను ఆలయములోనికి వచేచ్ సమయానికి, ఎంతో ఆలసయ్మైనటుల్గా కనపడింది.
కాబటిట్, పర్భువు యొకక్ సేవలో, నిజానికి ఈ రాతి ఇకక్డ యుండుట చాలా
భాగయ్ము.
4 ఇపుప్డే మన యొదద్నుండి వెళిళ్న, ఈ చినన్ సీత్ని రిచ్, మొనన్టి దినమున
సహోదరుడు నెవిల్ ఇచిచ్న వరత్మానము రిచ్ మాటాల్డుచునాన్ను. అది మన
అందరికి తెలుసు, సహోదరి వీవర్ యైయునన్ది. ఈ రాతి బాపిత్సమ్ము పొందబోవు
ఇకక్డయునన్ ఒక మనిషిని రిచ్ నేను ఆలోచించుచునాన్ను; నేను ఆమెకు ఈ
కొలనులో బాపిత్సమ్ము ఇచిచ్యునాన్ను…వారు ఆమెను ఒక చకాల కురీచ్లో
తేవలసి యుండిరి. ఆమె కాయ్నస్ర్ వాయ్ధితో చనిపోవుచుండెను, మరియు ఆమె
ఆ రాతి మాతర్మే జీవిసుత్ంది; వైదుయ్లు ఆమెపై ఆశలను వదులుకొనాన్రు, ఆమె
తరువాత రోజు ఉదయమున చనిపోవుచుండెను. నేను ఆమె ఇంటిలోనికి వెళిళ్,
దైవిక సవ్సథ్తను రిచ్ మాటాల్డుటకు పర్యతన్ము చేశాను, మరియు “నీవు నా
ఇంటి కపుప్ కిందకు వచుచ్టకు నేను యోగయ్మైన దానిని కాదు” అని, తిరిగి
తిరిగి చెపు నే యునన్ది. “ఒక సేవకుడు నా గృహము లోనికి వచుచ్టకు నేను
యోగయ్మైన దానిని కాదు.” “నేను ఒక పాపిని,” అని ఆమె అనన్ది. “అయాయ్,
ఒక పాపిగా చనిపోవుటకు నాకు ఇషట్ము లేదు” అని ఆమె అనన్ది. కాబటిట్
అకక్డయునన్ గేస్ వెబబ్ర్, ననున్ అకక్డకు తీసుకొని వెళిళ్ంది. నేను టములలో
అలసిపోయి అపుప్డే వచాచ్ను; లేఖనములను చదువు , నేను అకక్డ ఆమె
కొరకు పారథ్న చేయుచుంటిని, మరియు ఆమె రకిష్ంచబడింది. తరువాత,
ఆమె కనీసము తన చేతిని పైకెతత్లేకపోయింది, మరియు ఆమె పర్తి ఒకక్రితో
కరచాలనము చేయాలని కోరింది. అపుప్డు ఆమెకు ఏదో సంభవించింది.
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5 వారు కరచాలనము చే త్యుండగా, ఆమె కోళళ్ చావిడి లోనికి
వెళిళ్, తిరిగి వచుచ్ట నేను దరశ్నములో శాను. నేననాన్ను, “మంచిది,
ఇపుప్డు అది సరిగాగ్నే యుండబోవుచునన్ది”; అది పదెద్నిమిది సంవతస్రముల
కితము. ఆమె మారగ్మంతటి గుండా, కాయ్నస్రుకు ముందుగా కింది. ఆమె
చనిపోయినటెల్తే…ఏ కాయ్నస్ర్ వాయ్ధితో చనిపోలేదు, ఆమెకు గుండెపోటు వచిచ్,
చనిపోయినది. వారు ఆమెను ఆకిస్జన్ గుడారము కింద యుంచారు; ఆమె
గుండెపోటుతో చనిపోయింది.
6 అపుప్డు నేను ఆలోచించాను, పర్జలు వెళుళ్ పాడియునాన్రు, అంతలో
యేసు వచాచ్డు. అదే ఖచిచ్తముగా సంభవించింది, ఆయన వచిచ్, ఆమె
పదెద్నిమిది సంవతస్రములు బర్తుకునటుల్ చేశాడు. నేననుకొనాన్ను, అది ఎంత
సమయోచితమైనది. బహుశా ఆమె ఆ విధముగా జీవిoచబోవుచునన్దని ఆమెకు
తెలియదు. అపుప్డు, మరలా, ఆమె దానిని తపప్క పొందింది. కాని,అపుప్డుయేసు
వచాచ్డని, ఆ భాగమును అకక్డ పాడుట ఎంత సమయోచితమైనది.
7 నేననుకొంటాను, దానికి కొంచెము ముందు, నేను టముల కొరకు
గొపప్గా ఏరాప్టు చేసుకొనాన్ను. నేను ఎంతో ఉదికుత్డనయాయ్ను. ఈ
ఉదయమున, నేను మెలివేయబడాడ్ను, నేను పారథ్న చేయడానికి వెళాళ్ను. నేను
ఇకక్డే, ఇంటి దగగ్ర యునాన్ను. నా కుటుంబానిన్ ఆరిజోనా తీసుకువెళాళ్ను,
అపుప్డు పిలల్లు క్లుకు వెళతారు. నేను విశర్మించుటకు ఇకక్డే
ఉండిపోయాను, సోదరుడు ఉడ్, మరికొందరు సోదరులతో కలిసి, ఈ
వచేచ్వారము, వేటకు వెళతాను. మేము కెంటకీక్ వెళుతునాన్ము. సరిగాగ్ నేను
శీర్మతి. వీవర్ చనిపోయిన దినమున, వచుచ్ట సంభవించింది, నేను సరిగాగ్ ఆ
సమాధి కారయ్కర్మములో, సోదరుడు నెవిల్ కు సహాయము చేయుటకు చకక్గా
వుంటుంది.
8 మీకు తెలుసా, పర్జలు ఫిరాయ్దు చేయుటను రిచ్, నేను ఎకుక్వగా చెపప్ను.
కారణమేమనగా, ఒక సీత్ లేక పురుషుడు ఎడతెగకుండా, ఫిరాయ్దు చేయుటయే,
ఒక నాశనకరమైన సంగతి అని నేను తలసాత్ను. “దేవా, ఎలల్పుప్డు దానికి ననున్

రముగా ఉంచు,” అని నేను అనుకొనాన్ను. డండి, మీకు తెలుసా, అది
ఎలల్పుప్డు విశావ్సమును బలహీనపరుసుత్ంది. మనలో పర్తి ఒకక్ , మనము
పెదద్వారమగుచుండగా, నాకు తెలుసు, ఏదో సంభవించుట, మరలా ఏదో
సంభవించుటను మనము సాత్ము. ఆ చినన్ చినన్ విషయములనీన్, నీవు
వృదుధ్డవగుచుండగా, అవి పేరుకుపో వుంటాయి, అవి తపప్క ఆలాగు
వుంటాయి. అతయ్ంత నాశనకరమైన సంగతులలో ఒకటి ఏమనగా, సాతానుడు
ఒక మనిషి జీవితమునకు, ఒక చిటచిటలాడే వృదధ్పురుషుడుగా లేక సీత్గా వారికి
కిరీటము పెటుట్టయే. నేను ఆ సాథ్నమునకు రానని నా నిరీకష్ణ. నా భారములను,
నేను భరించగలనని నేను నముమ్తాను, మరియు నా జీవితము దేవుని యొకక్
మహిమతో: ఆయన దీరఘ్ శాంతములో, సమాధానముతో, సాతివ్కముతో,
మంచితనముతో, మరియు పరిశుదాధ్తమ్తో నింపబడి, కిరీటము పెటట్బడవలెనని
కోరతాను.
9 నా జీవితము గుండా, ఎలల్పుప్డు ననున్ గాయపరిచ్న ముఖయ్మైన విషయము
ఏమనగా, నా నరముల ఉదికత్ పరిసిథ్తి. నేను బాగా అలసిపోయినపుప్డు,



కాలమును మరియు చనను ఐకయ్ము చేయుట 3
అపుప్డు నిజముగా చింతిసాత్ను. నీ పటల్ ఎవరు శర్దధ్ వహించలేదనే భావన,
నీకు తెలుసా, నీవును కలిగియుంటావు. మరియు అది అధిక మోతాదులో నీకు
సంభవించినపుడు, అది ఉదికత్త, అది చేసేది ఆ పనియే. మరి విశేషముగా,
అనేకమైన దరశ్నములతో నేను, ఆ సాథ్నమునకు వచిచ్నపుడు, నీవు డు, అది
ననున్ లాగి వేసుత్ంది. నేను ఒక వయ్కిత్ వైపు సినపుడు, “అది ఒక దరశ్నము,
అనుకొంటాను. కాదు, కాదు, కాదు, అది అది కాదు. అవును! అది కాదా?”
నీవు డు, ఎలాటి వెల దానితో వెళుతుందో నీవు గర్హించలేవు. కాబటిట్ నీవు
ఆశచ్రయ్పోతావు. అపుప్డు నీవు ఆలోచించుట పారంభిసాత్వు, “మంచిది, మీరు…”
అపుప్డు నీవైపు నుండి నీవు పర్కక్కు వెళిళ్, ఇలా అంటావు, “ఇపుప్డు, బాగుంది,
నేను ఏమిచేశాను? నేను ఇకక్డ యునాన్ను. నాకు ఏభై సంవతస్రములు, నేను
పర్భువు కొరకు ఏమి చేయలేదు; నేను వృదుధ్డనగుచునాన్ను. ఏమిటి…? ఓ,
అయోయ్.” మనము దానిని, “విచారపు అలలు,” అని పిలిచేవారము. నా వయసుస్లో
యునన్ కొందరు సోదరులైన మీరు, “విచారపు అలలు,” అని పిలిచేది మీకు
గురుత్ంటుంది. పాప్ దానిని రిచ్ మాటాల్డేవాడు, అతని భావము ఏమిటోనని
నేను ఆశచ్రయ్పడేవాడిని, అతని భావము ఏమిటో నిశచ్యముగా నాకు తెలుసు.
నీవు అలాంటి భావనలోనికి వెళతావు, దానిలో ఏది సతయ్ము కాదు; అది
సరిగాగ్ నీవే, అది నీకు తెలుసు. డు, అది నీకు తెలుసు, అది చేయుచునన్ది నీవే.
10 కాబటిట్ తవ్రలోరానైయునన్ ఆ పెదద్ నెటట్బడుట కొరకు, నేను
సిదధ్ముగాయుండాలని ఎదురు సాత్ను, మరియు ఇపుప్డు ననున్ నేను
కొంచెము నిమమ్ళిoప చేసుకొనుటకు పర్యతిన్ంచుచునాన్ను. తినన్గా
దానిగుండా…నేను తపప్క య్ యార్క్ లోని, ఒక పర్చార టమునకు
వెళళ్వలసియునన్ది. తరువాత కిందకు షీవ్ పోరుట్కు రావాలి, మరలా తిరిగి
ఫీనికుస్కు వెళాళ్లి. తరువాత పశిచ్మం చు ట్ వచిచ్…అమెరికా సంయుకత్
రాషట్ముల దకిష్ణానికి రావాలి. తరువాత విదేశముల పరయ్టన కొరకు వారు
ఇపుప్డు ఏరాప్టుల్ చేయుచునాన్రు, అవి పారంభ సంవతస్రములో, బహుశ
మారిచ్, ఏపిల్ లో వుంటాయి; మేము సాట్క్ హాం లేక ఆస్ లో లో పారంభించి, మేము
వెళళ్గలిగినటెల్తే, ఈ యాతర్లో పర్పంచము చు ట్ వెళతాము.
11 ఇపుప్డు నేను ఇంటి దగగ్ర యునాన్ను, ఒక విధముగా విశాంతి
పొందుచునాన్ను, మరలా నాకై నేను నా శకిత్ని డగటుట్ కొనుచునాన్ను.
పర్భువు చితత్మైన యెడల, కెంటకీక్ నుండి తిరిగి నేను ఆదివారమున వసాత్ను.
అది బాగుగా యునన్టెల్తే, పర్భువును సంతోషపరుచ్చునన్టెల్తే, సోదరుడు
నెవిల్ పరవాలేదనుకుంటే; మంచిది, వచేచ్ ఆదివారము ఒక టమును
కలిగియుoడుటకు పర్యతన్ము చేసాత్ను, పర్భువు చితత్మైన యెడల. సహోదరుడు
నెవిల్ ఇషట్పడినటుల్గా, నేను ఇకక్డ యుంటాను. అవునండి. సోదరుడు నెవిల్,
దానిని రిచ్ ఇషట్పడినటెల్తే. అతడు ఇషట్పడాడ్డని నా నిరీకష్ణ. ఇపుప్డు, డండి,
తరువాత, పర్భువు చితత్మైన యెడల, నేను మీ నుండి కొదిద్ కాలము రముగా
వెళిళ్పోతాను.
12 నా హృదయములో యునన్ చినన్ వరత్మానములు నేను ఏరుకొనాన్ను, మీరు

డండి, దానిని మీకు నేను వయ్కత్పరాచ్లని కోరుచునాన్ను, మరియు మనము
దాని చు ట్ సహవాసము చేయవచుచ్. ఇపుప్డు, గత కొనిన్ దినములలో, వాటిలో
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నేను కొనిన్టిని కలిగియునాన్ను, అయిదు లేక ఆరు విషయములు. నేను కొనిన్
దినములు, ఉడుతల వేటకు బయటకు వెళాళ్ను. ఒక పెనిస్ల్ మరియు పేపరు
తీసుకొని, నేను అడవులలోనికి వెళాళ్ను. డండి? ఇపుప్డు మంచి పగటి
వెలుగులోనే, నేను ఎకక్డో ఒక చెటుట్కు ఆనుకొంటాను. నేను నిదర్పోనటెల్తే, నేను
పారథ్న చేయుట పారంభిసాత్ను, తరువాత, పర్భువు నాకు ఏదైనా ఇసాత్డు, దాని
మీద చినన్ నోటుస్ను నేను వాయుట పారంభిసాత్ను, మీరు డండి. నా భావము
మీకు అరథ్మైనదా; నాకు మెళుకువ వచిచ్నపుడు నేను లోనికి వెళిళ్, నా కాగితపు
ముకక్ను తీసుకొని దానిలోనికి సాత్ను, ఎకక్డ పారంభిoచాలో సాత్ను. అదే
ఇపుప్డు సంభవిoచియునన్ది.
13 కాబటిట్ ఇపుప్డు, పర్భువు చితత్మైన యెడల, ఆ పెదద్ వరత్మానములను నేను
కుదిసాత్ను, మీరు డండి; లేనిచో అది కొనిన్ గంటలను తీసుకొంటుంది.
ఆ కుల్పత్మైన పనిచేయుటకు, గతరాతి చికాగో నొదద్, ముపప్యి నిముషములు
మాటాల్డుటకు పర్భువు నాకు సహాయము చేశారు. ఎవరో వచిచ్ ఇలా అనాన్రు,
“అది నీలో యునన్దని నేను అనుకోను, కాని నీవు దానిని చేసావు!” కాబటిట్, మీరు

శారా, రెండు, రెండునన్ర గంటలు, లేక డు గంటలనుండి, అరగంట
వరత్మానము. కాబటిట్, ఈ రాతి మిముమ్లను ఎకుక్వ సేపు యుంచకుండా, బహుశ
దానినే అలవాటు చేసుకొనుటకు, నేను తవ్రపడతాను.
14 పర్భువు మిముమ్ను దీవించును గాక. నేను ఎకక్డకు వెళిళ్నపప్టికి లెకక్ కాదు,
ఇకక్డ యునన్ ఈ ఆలయము వంటి సథ్లము ఎకక్డ లేదు. ఇది గృహము, తియయ్ని
గృహము. నేను వీవర్ కుటుoబమునకు నా సంతాపమును తెలియచేసాత్ను. ఈ
పర్శసత్మైన నలల్జాతి సోదరుడు, వెళళ్క ముందు, కొంచెము కాలము కితము,
నేను అతనితో పారిథ్ంచాను, ఒక చకక్ని గుణశీలముగలవాడు. ఇపుప్డు అతడు
దేవునితో గృహములో యునాన్డు, అది అంతా సమాపత్మైనది. నీవును ఎలాగైనా
వెళిళ్పోవలసియునన్ది, మన అందరికి అది తెలుసు. కాబటిట్ వారి ఆతమ్లు,
పర్భువు యొకక్ శాంతిలో విశర్మించును గాక, మరియు, అదిగో ఒక దినమున
మనము వారితో చేరబోవుచునాన్ము, అకక్డ వాయ్ధి లేదు, చింతలేదు, మరణము
లేదు. అపప్టి వరకు, సువారత్ కొరకు మనము ఏమి చేయగలమో, సమసత్మును
చేదాద్ము.
15 ఉదేకము గురించి మాటాల్డుచునాన్ను, ఈ ఉదయమున దాని రిచ్
పారిథ్ంచుచుంటిని. నీకు ఉదేకము లేనటెల్తే, నీవు ఏమి చేసాత్వు? దానిని రిచ్
కొంచెము ఆలోచించండి. ఉదికత్త మన జీవితములో ఒక భాగమైయునన్ది. నేను
దానిని రిచ్ ఆలోచించినపుడు, అది ననున్ ఒక రకముగా పోతస్హించింది.
నీకు ఉదేకము లేనటెల్తే, నీకు భావోదేకములు లేనటెల్తే, నీవు ఒక పాత ఆట
బొమమ్వలె యుంటావు. నీవు పని చేయగలుగునది అకక్డ ఏమియు యుండదు.
ఒక భారయ్ భరత్ల వలె యునన్ది, ఆమె ఏదైనా చేయగోరినటెల్తే, మరియు వారు
ఏకముగా కలసి పని చేయగోరినటెల్తే (విశేషముగా కైసత్వులు), మరొకరు ఏదో
చేయాలనుకొనాన్రు…అపుప్డు మీరు ఒకక్టిగా వచిచ్నపుడు…నీవు ఏమిచేశావు,
ఆమె ఏమిచేసిందో కనుగొoటారు, అపుప్డు ఉదేకము మిముమ్ను ఏకముగా
తెసుత్ంది. ఎవరో నీకు దానిని చెపుతారు, “బాగుంది,” అనాన్డు, “నీవు మంచిగా
లేనందున ఆమె ఎంతో ఉదేకము గుండా వెళిళ్ంది, లేక భారయ్ మంచిగా లేనందున
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భరత్ ఉదేకములోనికి వెళాళ్డు. తరువాత అది అంత కష్మించబడినపుడు,
నీవు ఆయనను రిచ్ ఎలా భావిసాత్వో డు. అయోయ్…” డు, నీకు తపప్క
ఉదేకము యుండవలసియునన్ది. అంతవరకే.
16 భావోదేకములను రిచ్ కొంచెము ఆలోచించండి, నీకు ఏమియు
భావోదేకములు, లేక ఏ నొపుప్లు లేకపోతే? అకక్డ ఏ మాతర్ము నొపిప్ లేకపోతే
ఎలా యుంటుంది? నీకు భావోదేకములు అసస్లు లేకపోతే. డండి? నీకు
భావోదేకము లేకపోయినటెల్తే, అపుప్డు నీ జాఞ్నేoదియములనిన్యు పోయినవి.

డండి? కాబటిట్, డండి, సమసత్ , ఎలాగైనా తినన్గా యునన్ది. “దేవా,
దానికి నిలబడునటుల్ మాకు కృపనిముమ్,” అదే సంగతి. మనము సరిగాగ్ ఆ
కృపతో నిలబడినటెల్తే, అకక్డ నిలబడి చెపుప్, “ఈ జీవితము ముగించబడినపుడు,
ఆవలి వైపున గొపప్ జీవితములోనికి వెళుళ్టకు, మనము ఎదురు సుత్నాన్ము.”
ఇపుప్డు, ఈ కారయ్ములనిన్ ఒక ఉదేకమైయునన్వి.
17 అదేమనగా, కొందరు పర్జలు, “నీవు చింత నుండి సేవ్చఛ్గా యునాన్వని,”
కైసత్వయ్మును పరిచయము చేయుటకు కొందరు పర్యతిన్సాత్రు. లేదు, నీవు
సేవ్చఛ్గా లేవు. “నీవు ఉదేకము నుండి సేవ్చఛ్గా యునాన్వు.” ఓ, లేదు! నీవు ఒక
కైసత్వుడుగా మారినపుడు, నీవు ఉదేకమును కలుపుతావు, ఎందుకనగా నీవు ఒక
రకముగా తటసథ్ముగా వెళతావు, బయట అకక్డ ఏమునన్పప్టికి, ఏమి చేయాలో
దానిని చేయకుండా సంతోషముగా అదృషట్ముగా వెళతావు.
18 అయితే నీవు ఒక నిజ కైసత్వుడిగా మారినపుడు, పర్తి కష్ణము నీవు
ఆశచ్రయ్పడుతుంటావు, “నేను నా పర్భువును సంతోషపరుచ్చునాన్నా? నేను
ఆయన నుండి వినగలిగినటెల్తే!” అది నినున్ ఉదేకములో యుంచుతుంది,
నీవు జాగర్తత్ వహించునటుల్ చేసుత్ంది. నీవు ఏమైయునాన్వో, అదే నినున్
తయారుచేసుత్ంది. కాబటిట్ అనిన్టి తరువాత, ఉదేకము ఒక దీవెనయైయునన్ది.
నీవు అది సుత్నన్ విధానములోనే అదియునన్ది. అది నీవు సరిగాగ్ దానివైపు

సుత్నన్ విధానమైయునన్ది. డండి? నీవు అవతల పర్కక్ సుత్నన్టల్యితే…
అకక్డ—అకక్డ…నీవు అవతల దానికి రెండు పర్కక్లను కలిగి యుంటావు, నీవు

డు. కాబటిట్ రెండు పర్కక్లను డాలి.
19 కాబటిట్ ఒతిత్డి…నేననుకొంటాను, “ఓ, అయోయ్, ఈ ఒతిత్డి ఏమిటి? నేను
ఒతిత్డి లేకుండా జనిమ్ంచియునన్టెల్తే.” బాగుంది, నేను ఈ ఒతిత్డిని కలిగియుండక
పోయినటెల్తే, నేను ఏమైయునాన్నో, ఆ విధముగా నేను యుండియుండేవాడను
కాదు. బహుశ, నేను ఒక కైసత్వుడనై యుoడేవాడను కాదు. అది ఒతిత్డియే,
యేసుకీసుత్ నొదద్కు ననున్ నెటిట్యునన్ది. డండి? కాబటిట్, అది నాకు ఒక
ఆశీరావ్దకరమైన విషయముగా యునన్ది.
20 కాబటిట్ అపుప్డు పౌలు చెపిప్నటుల్గా, అతడు ఆ ఒతిత్డిని, లేక మరో అలాటి
దానినేదో అతడు కలిగియుండగా, అతని గుండా దానిని తీసివేయమని,
ముమామ్రు అతడు పర్భువును సంపర్దించాడు. పర్భువు అనాన్డు, “సౌలా,
అయోయ్…పౌలా, నా కృప నీకు చాలును.”
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21 అతడనాన్డు, “అలాగైతే, నా బలహీనతల యందే నేను అతిశయిసాత్ను.
తరువాత నేను ఎపుప్డు బలహీనుడనో, అపుప్డే నేను బలవంతుడను.” డండి?
అది దేవుని చితత్ము కొరకై యునన్ంత వరకు, అది మంచిదే.
22 ఇపుప్డు, అది ఎంతో తీవర్ముగా ననున్ బాధపెటిట్నపుప్డు, అది ననున్
భయపెటిట్ంది, అపుప్డు నేను ఒకసారి ఆయనను సంపర్దించాను. దరిదాపుగా
ఎనిమిది లేక పది సంవతస్రముల కితము, ఆయన నాతో చెపాప్డు, “అది
మరలా ఎనన్ నినున్ భయపెటట్దు.” తరువాత అది ఎనన్ అది ననున్
భయపెటట్లేదు. లేదండి; దానిని గురించి కలతపడవదుద్. నేను దానిని సప్ శిసాత్ను,
అయితే అది అకక్డ యునన్దని నాకు తెలుసు; కాని ఆలాగునే నేను ముందుకు
వెళతాను, కారణమేమనగా, అది ననున్ ఎంతమాతర్ము భయపెటట్దు, దానికి
ఎంతో కృతజుఞ్డను.

ఇపుప్డు, “అది ఇక ఎంతమాతర్ము ఉండదు,” అని ఆయన చెపేప్వాడే, కాని,
“నీవు ఇక ఎంత మాతర్ము భయపడవు,” అని అనన్టుల్గానే అదియునన్ది.
23 కాబటిట్ అది సంభవించుట ఆయన చితత్మైయునన్ది, కాబటిట్ నేను దానిని
హతుత్కొని, “పర్భువా, నీకు వందనములు అని చెపిప్, నేను ఆ మారగ్ములోనే
నడుసాత్ను.”
24 ఇపుప్డు, ఒక కష్ణము పారథ్న కొరకు మన తలలను వంచుదాము. ఎకక్డైనా
ఒక పర్తేయ్కమైన వినన్పమునన్దా? (అకక్డ చేతిరుమాళుళ్ ఉంచబడుటను నేను

సాత్ను.) మీ చేతిని ఎతత్ండి. పర్భువా, నీ బిడడ్లలో పర్తి ఒకక్రిని దీవించుము.
25 మా పరలోకపు తండీ, నీ గొపప్, ఘనమైన కరుణా సింహాసనానిన్
ఇపుప్డు మేము సమీపించుచునాన్ము, ఏలయనగా రావలసినదిగా మేము
అడగబడాడ్ము. యేసుకీసుత్ యొకక్ ఆజఞ్మీద మేము వచుచ్చునాన్ము. మా
చింతలనిన్టితో మేము వసుత్నాన్ము, మరియు మా చింతలనిన్టిని ఆయన పై
ఉంచుతునాన్ము, కారణము ఆయన మా కొరకు శర్దధ్ వహిసాత్డు. ఆయన
మన కొరకు శర్దధ్ వహిసాత్డని ఎరుగుట, ఎలాటి గొపప్ ఆదరణ. పరలోకపు
గొపప్ దేవుడు, సృషిట్కరత్; మాకొరకు, ఆయన సృషిట్ కొరకు శర్దధ్వహిసాత్డు.
పర్భువా, దానిని బటేట్ మేము ఎంతో సంతోషిసాత్ము. మేము జీవించుచునన్ ఈ
సమయములో ఎలాటి ఆదరణ, నీ వాకయ్ము మాతర్మే. అదియే మా యొకక్
ఆదరణ, నీ వాగాద్నము. నీ వాగాద్నములో, మా మనవులను తెలియజేయుమని
నీవనాన్వు, “నా నామమున మీరు ననేన్ది అడిగినను, దానిని చేతును.” ఈ గొపప్
వాగాద్నములనిన్ : “అడుగుడి, మీకు ఇవవ్బడును. ఈ కొండతో ‘కదులుము’
అని చెపిప్, సందేహించని యెడల, అది కదిలిపోతుంది.” ఈ వాగాద్నములనీన్,
మేము వేటిని అడుగుచునాన్మో వాటి నుండి పొందగలము.
26 పర్భువా, చేతులు పైకెతత్బడినవి, వారికి ఏదో అవసరమైయునన్ది. వారి అకక్ర
నీకు తెలుసు; తండీ, దానిని దయచేయుము. నా చేతులు వారితో ఎతత్బడినాయి,
వారి పారథ్నలతో నా పారథ్నను ఉంచాను. ఈ బలల్పై ఇకక్డ, చేతిరుమాళుళ్
ఉంచబడినాయి. ఓ, పర్భువా, పర్జలు ఎలాటి సాహసముగల విశావ్సముతో
యునాన్రో…రోగుల కొరకు పారిథ్ంచుట దావ్రా, అది దాని దావ్రా నీవు ననున్
దీవిoచునటుల్ కనబడుచునన్ది. అది ఏమైనా, ఎకక్డైనా, నేను ఎకక్డకు వెళిళ్నా,
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అది ఏదో రోగుల కొరకు పారథ్న చేయుటయేయై యునన్ది. దేవా, ఇపుప్డు
నాకు సహాయము చేయుము. ఈ చేతిరుమాళుళ్ ఇకక్డ యుoచబడియునన్
వాటి యొకక్ పర్జల మనవులను నీవు దయచేయుమని, నేను యథారథ్ముగా
పారిథ్ంచుచునాన్ను. నీ కనికరము వారి మీద ఉండును గాక.
27 పర్భువా, సహోదరి హిక్స్ కాయ్నస్ర్ తో బాధించబడు , ఎకక్డ నుండో
ఇకక్డకు విమాన పర్యాణము చేసి, పారిథ్ంచబడుటకు వచిచ్యునన్ది; మీరు
ఆమెను ఇకక్డకు తీసుకొని రాగలరా అని తెలుసుకొనగోరుచునాన్ను. నేను
పారిథ్ంచుచునాన్ను, దేవా, ఆ వయ్కిత్ యొకక్ జీవితమును ఉండనిముమ్; దానిని
దయచేయుము. నా చినన్ మేనలుల్డు, మికీక్, అకక్డ రోగిగా విపరీతమైన
జవ్రముతో పరుండి, వాంతి చేసుకొనుచునాన్డు; నేను ఇపుప్డే తలుపు విడిచి
బయటకు వచాచ్ను. పర్భువా, విశావ్ససహితమైన పారథ్నను మేము చేసియుండగా,
నీవు దానిని ఆపావు, నేను నీకు ఎంతో కృతజుఞ్డనైయునాన్ను, నేను ఆ గదిని
విడువక ముందే జవ్రము ఆ బిడడ్ను విడిచిపెటిట్ంది.
28 పర్భువా, ఇపుప్డు…ఈ కారయ్ములనిన్టి కొరకు నీకు వందనములు.
ఇపుప్డు, నీ వాకయ్ము పై మాటాల్డుట నా వంతుపై పడింది. పర్భువా, నీ
వాకయ్మును మాకిముమ్. “నీ వాకయ్ము సతయ్మైయునన్ది.” ఈ వారమంతా మేము
కాపాడబడుటకు, వాకయ్ము నుండి, వాకయ్ వాగాద్నముల నుండి ఈ రాతి,
చేదుకొనుటకు, మా ఆతమ్లకు కృపను అనుగర్హించుము; దానిని దయచేయుము.
మా కాపరిని, ఈ సాహసమైన ఆతమ్ను, ఆయన భారయ్ను, ఆయన పిలల్లను,
పెదద్లను, ధరమ్కరత్లను, ఈ భవనము లోనికి, మరియు బయటకు వెళేళ్ పర్తి వయ్కిత్ని
దీవించుము; తండీ, దయచేయుము. యేసు కీసుత్ నామములో ఈ దీవెనలను
అడుగుచునాన్ము. ఆమేన్.
29 ఇపుప్డు, పర్భువు యొకక్ వాతల నుండి, రెండు సథ్లములలో నేను
చదవగోరుచునాన్ను. మొదటగా కీరత్నలు, 86 వ కీరత్న చదువగోరుచునాన్ను.
తరువాత పరిశుదధ్ మతత్యి సువారత్, 16 వ అధాయ్యము 1 నుండి 3 వచనములు.
ఈ కీరత్నలో ఒక భాగమును నేను చదువగోరుచునాన్ను, దానిలో మొతత్ము కాదు,
కాని 11వ వచనము వరకు, అది దానిలో సగము కంటే కొంచెము ఎకుక్వుగా
యునన్ది.
30 నేను దానిమీద బోధించక ముందు, నేను ఒక అంశముగా దానిని
పిలిచినటెల్తే, దీనిని నేను పర్కటిసాత్ను: కాలమును మరియు చనను
ఐకయ్ము చేయుట. “కాలమును మరియు చనను ఐకయ్ముచేయుట,” అది
చికుక్యైనదిగా వినపడుతుంది. ఐకయ్మగుట; డండి? కాలము; కాలమును
ఐకయ్ము చేయుట, అది ఇపుప్డు అదేయైయునన్ది. కాలమును ఐకయ్ము చేయు
చన.

31 86వ కీరత్నలో, దావీదు యొకక్ పారథ్న.
యెహోవా,నేనుదీనుడనుదరి డను.చెవియొగిగ్నాకుతత్రమిముమ్.
నేను నీ భకుత్డనునాపాణముకాపాడుము. నా దేవా, నినున్ నముమ్
కొనియునన్ నీసేవకుని రకిష్ంపుము.
పర్భువా, దినమెలల్ నీకుమొఱఱ్పెటుట్చునాన్ను. ననున్ కరుణింపుము.
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పర్భువా, నా పాణము నీ వైపునకు ఎతుత్చునాన్ను. నీ సేవకుని
పాణముసంతోషింపజేయుము.
పర్భువా, నీవు దయాళుడవు కష్మించుటకు సిదధ్మైనమనసుస్
గలవాడవు. నీకు మొఱఱ్ పెటుట్ వారందరి యెడల కృపాతిశయము
గలవాడవు.
యెహోవా, నా పారథ్నకు చెవి యొగుగ్ము. నా మనవుల ధవ్ని
ఆలకింపుము.
నీవు నాకు ఉతత్రమిచుచ్వాడవు. గనుక నా ఆపతాక్లమందు నేను
నీకుమొఱఱ్పెటెట్దను.

ఓ, అది రమయ్ముగా లేదా? “నీవు నాకు ఉతత్రమిచుచ్వాడవు.”
పర్భువా, దేవతలలో నీవంటివాడు లేడు నీ కారయ్ములకు సాటియైన
కారయ్ములులేవు.
నీవు సృజించిన అనయ్జనులందరు వచిచ్, నీ సనిన్ధిని నమసాక్రము
చేయుదురు, నీనామమునుఘనపరచుదురు.
పర్భువా, నీవు మహాతత్ ముగల వాడవు, ఆశచ్రయ్కారయ్ములు
చేయువాడవునీవేఅదివ్తీయదేవుడవు.

ఇపుప్డు వినండి.
యెహోవా, నేను నీ సతయ్ము ననుసరించి నడుచుకొనునటుల్ నీ
మారగ్మునునాకుబోధింపుము. నీ నామమునకు భయపడునటుల్ నా
హృదయమునకుఏకదృషిట్ (ఐకయ్త! డండి?) కలుగుజేయుము.

32 ఇపుప్డు, నేను, కాలమును మరియు చనను; ఐకయ్ము చేయుటను
తీసుకొంటాను.   ఇపుప్డు పరిశుదధ్ మతత్యి 16వ అధాయ్యమును తీసుకొంటాను.

అపుప్డు పరిసయుయ్లును స ద్కయుయ్లును వచిచ్ ఆయనను
శోధిoచుటకు, ఆకాశమునుండి ఒక చక కియను తమకు
పుమనిఆయననుఅడుగగా.
ఆయన ఇటల్నెను. సాయంకాలమున మీరు…ఎఱఱ్గా యునన్ది
గనుకవరష్ముకురియదనియు.
ఉదయమునఆకాశముఎఱఱ్గానుమబుబ్గానుఉనన్ది గనుక, నేడు
గాలివానవచుచ్ననియుచెపుప్దురుగదా,మీరుఆకాశవైఖరివివేచింప
నెరుగుదురుగానియీకాలముల చనలనువివేచింపలేరు?

పర్భువు తన దయగల దీవెనలను చదవబడిన వాకయ్మునకు చేరుచ్ను గాక.
33 ఇపుప్డు, మనము ఈ ఐకయ్తను రిచ్ మాటాల్డుచునాన్ము, కాలమును
ఐకయ్ము చేయుచునాన్ము; కాలమును ఐకయ్ము చేయు చన. డండి, గత
లేఖన పఠనములో, యేసు ఇకక్డ యుండి యునాన్డు, కాలమును గాని, కాలము
యొకక్ చనను గాని వివేచిoచనందున, ఆయన ఆనాటి మతనాయకులను
గదిద్oచుచునాన్డు. ఇపుప్డు, అది ఎలల్పుప్డు పర్జలకు ఒక గొపప్ కారయ్మైయునన్ది,

డండి, నీవు జీవిoచుచునన్ కాలము యొకక్ చనను వివేచించుట;
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ఎందుకంటే దేవుడు దానిని తేటగా వాసుత్నాన్డు, కాబటిట్ దాని నుండి ఎవవ్రు
తపిప్ంచుకొనలేరు.
34 ఇపుప్డు, సాధారణముగా, ఇతర సేవకుల నుండి, బైబిలు కాలములోని ఇతర
సేవకుల నుండి నేను దానిని ఏరుకొంటాను (నోవహు కాలములోని చన వలె,
దానియేలు కాలము లోని చన—వివిధమైన చనలు, అలాటివి), కాని ఈ
రాతి నేను వాటిని దాటి, కొంత సమయమును ఆదా చేయుటకు, కాలము యొకక్
సహజమైన చనను, వారికి ఇచుచ్ట ఎలల్పుప్డు దేవుని మారగ్మైయునన్ది,
ఆ పర్కారము సరిగాగ్ అది ఏ సమయమై యునన్దో పర్జలు గర్హిసాత్రు. ఈ
పరిసయుయ్లు వారి కాలమును ఎరిగియుoడవలసిన వారు. వారు తపప్క ఆ
కాలము ఏమైయునన్దో ఎరిగియుండవలసియునన్ది. మరొక సథ్లములో ఆయన
చెపాప్డు, “మీరు ననున్ ఎరిగియుంటే, నా దినము డా ఎరిగియుండే వారు.”

డండి? అది మనము గర్హించవలసిన గొపప్ సంగతి. డండి, “గర్హింపు
లేకుండా!”
35 వారు ఈలాగు చెపిప్యునాన్రని, వారు ఎలల్పుప్డు పర్వకత్లను రిచ్

చించేవారు, “పర్భువు యొకక్ దరశ్నముల నుండి అతడు గర్హింపును
కలిగియునాన్డు. మరియు పర్భువు యొకక్ వాకయ్ము, రవ్కాలము పర్వకత్ల
యొదద్కు వచేచ్ది.” డండి, పర్భువు యొకక్ వాకయ్ము దావ్రా, పర్వకత్ల దావ్రా,
వారు గర్హింపును కలిగియునాన్రు. తరువాత పర్వకత్లు ఒక చన నిచాచ్రు.
ఒక మనిషి ఒక పర్కక్న ఎంతోకాలము పండుకొనియునన్టుల్గా, తరువాత
మరొక పర్కక్కు తిరిగి పండుకొనన్టుల్గా యునన్ది. ఒక మనిషి తన వసత్ములు
తీసివేసినటుల్గా. ఓ, వారు జీవిoచుచునన్ కాలములో, వారు ఆ చనను

పుటకు ఎనోన్ కారయ్ములు చేసియునాన్రు. దేవుడు మాయ్కాశములను
తయారు చేశాడని మనకు తెలుసు, కాబటిట్ తన పనిని ఆయన పర్ణాళిక వేసి, ఒక

చన దావ్రా ఆయన సమయమును వివరిసాత్డు, అదే దేవుడు ఈ దినమున
జీవిసుత్నాన్డు. కాబటిట్ మనము జీవించుచునన్ కాలములో, ఎకక్డో ఎవరో దానిని
దాటి వేయుచునాన్రు. డండి? మనము గర్హించగలుగునటుల్, ఒక ఖచిచ్తమైన

చన నివవ్కుండా, దేవుడు ఈ సంగతులను సంభవించనియయ్డు.
36 ఇపుప్డు ఈ విషయములో ఇకక్డ, మతనాయకులు, దానిని సరిగా
చదువుటలేదు. అది అపుప్డు యునన్టుల్గానే ఇపుప్డును యునన్ది, ఇదే కాలమని
వారు తలంచలేదు. వారు చకక్గా నెమమ్దిగా జీవించుచునాన్మని అపుప్డు
తలoచిరి, కాబటిట్ వారు మెసీస్యా కొరకు ఎదురు చుటలేదు. యేసు అనాన్డు,
ఆయన రాకడ “రాతి వేళ దొంగవలె యుంటుంది” అని, పర్జలు ఆయన రాకడను

రిచ్ అలకష్ ముగా యుంటారు. కాని కొందరు కనయ్కలు, వారిలో సగము మంది,
వారి దివిటీలలో నె కలిగిన వారు, సిదధ్పడినవారు, ఆయనను ఎదురొక్నుటకు
వెళిళ్రి; వారు ఆ గురుతు కొరకు కనిపెటుట్చుండిరి. డండి, ఇపుప్డు ఆ

చన కొరకు ఎదురు సుత్నన్ వారిని, ఆయన రాకడ యొకక్ చనను రిచ్
ఎదురు సుత్నన్ వారిని రిచ్యే నేను ఈ రాతి మాటాల్డుచునాన్ను.
37 పర్భువు దావ్రా, ఇవవ్బడిన ఈ చనలు, విశావ్సుల కొరకు మాతర్మే
ఇవవ్బడినవి. అవిశావ్సులు ఎనన్ దానిని డరు. దానికి తినన్గా పైకి
వెళిళ్పోతారు, వారు దానిని డరు. ఇపుప్డు, పర్భువు యొకక్ త ఈ
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రాతి ఈ వేదిక మీద నిలబడియునన్ంత నిశచ్యముగా, నేను మిముమ్లను
సుత్నన్ంత యథారథ్ముగా, నేను దాని వైపు సుత్నన్టుల్గా; లేక నీవు దాని వైపు

త్, దానిని డలేకపోయినటుల్గా, లేక దానిని సి , నీవు దానిని
డలేనటుల్గా అదియునన్ది. అది నీకు తెలుసు, అది లేఖనానుసారమైనది; అది

కచిచ్తముగా సతయ్ము. మీకు తెలుసా, పౌలు కింద పడాడ్డు…వారిలో ఎవరును ఆ
వెలుగు డలేదు.
38 ఆ జన స హము ముందు యోహాను నిలబడియునన్పుప్డు, ఆ వెలుగు
అది తినన్గా అకక్డే యునన్ది, అకక్డ నది ఒడుడ్ మీద వేలమంది యునాన్రు,
మతనాయకులు, గొపప్ వయ్కుత్లు, ఋషులు యునాన్రు. దేవుని యొకక్ ఆతమ్
పావురము వలె ఆయన మీదకు దిగివచుచ్టయు, “ఈయన నా పియ కుమారుడు,
ఈయన యందు జీవించుటకు నేను ఇషట్పడుచునాన్ను,” అని ఒక సవ్రము
చెపుప్టయు వినాన్నని, యోహాను తనకైతాను అనాన్డు. అది యోహాను తపప్
ఎవరును డలేదు. డండి? అది సరిగాగ్ అతని కొరకై యునన్ది.
39 ఆ జాఞ్నులు యొకక్ చన, ఎంత తేటగా యునన్దో మీరు గమనించారా?
వారు దానిని సియునాన్రు, వారు హెబీయులు. వారు నిజముగా ఇండియా
దేశపు నకష్తర్ శాసత్జుఞ్లు కాదు, వారు హెబీయులై యునాన్రు; కారణమేమనగా,
వారు తమ నకష్తర్ శాసత్మును అధయ్యనం చేయుటకు, వారి విదయ్ను రిత్
చేయుటకు వారు అకక్డ యునాన్రు. వారు యె షలేము వైపు సినపుడు,
హాము, షేము, యాపెతు అనువారి పుటుట్క దారి యొకక్, డు నకష్తర్ములను
వారు శారు, వారు ఆ జాతి నుండియే పర్తిఒకక్ వచాచ్రు, మరియు
ఆ నకష్తర్ములను వారు, వారి పుటుట్క దారిలో వారు శారు. అది వారికి
ఒక చనయై యునన్ది, అదేమనగా ఆ నకష్తర్ములు వరుసలో యునన్పుప్డు,
మెసీస్యా మిమీద యునాన్డు.
40 ఓ, అయోయ్! ఆశచ్రయ్ము లేదు, వారు వచిచ్, “ఆయన ఎకక్డ యునాన్డు?

దులరాజుగా పుటిట్న వాడెకక్డ? మేము రుప్న ఆయన నకష్తర్మును
సి, ఆయనను ఆరాధించటానికి వచాచ్ము. ఆయన ఎకక్డ యునాన్డు?”

చంటి బాలుడైన మెసీస్యా ఎకక్డో యుండియునాన్డని, వారు ఎరిగియునాన్రు,
కారణము కాలమును రిచ్న ఒక చనను, దేవుడు మరియు మానవుడు
ఒకక్టిగా ఏకమగుచునాన్రని, దేవుడు వారికిచాచ్డు. ఎలాటి ఐకయ్త, మానవ
శరీరములో దేవుడే తనున్ తాను ఐకయ్ము చేసుకొనుట! ల సిదాధ్ంతము, అనిన్
ఐకయ్తల కంటే ఎనన్డైనా సంభవించిన అతి గొపప్ ఐకయ్త, అది దేవుడు మానవునితో
ఐకయ్మగుటయే; దేవుడు తనను తాను బాగా కుదించుకొని, తన గుడారమును
చాసి, మానవతవ్మును తీసికొని, మనలను విమోచించుటకు, మనలో ఒకని
వంటి వాడయాయ్డు. ఐకయ్త. అది ఏమిటి? అది శాశవ్తముగా దేవునికి మరియు
మానవునికి మధయ్ సమాధానమును తెచిచ్ంది; మనము ఎంత కృతజఞ్త గలవారమై
యుండాలి.
41 పర్తి మనిషికి, నకష్తర్ శాసత్జుఞ్లందరికి…ఆ చనలు పంపబడలేదని,
కొంచెము ఆలోచించండి; ఆ దినములలో పర్జలు యొకక్ గడియారములు
నకష్తర్ములు. అకక్డ ఒక కావలివాడు, శిఖరము పైకెకిక్, అకక్డ పైన అతడు
గమనిసాత్డు. అవి సంచరి త్యుండగా, ఆ నిరీణ్తమైన నకష్తర్ముల రాశి, అపుప్డు
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ఎంత సమయమైయునన్దో, అతడు గర్హిసాత్డు. మీకు లేఖనములో గురుత్నన్దా,
“కావలివాడా, ఎంత వేళయైనది?” ఆ కావలివాడు తిరిగి వచిచ్, అది ఎంత
వేళయైనదో, అతనికి చెపుతాడు. డండి, వారు సమయమును నకష్తర్ముల
దావ్రా పాటించారు.
42 ఇపుప్డు, ఇది వింతగా లేదా, ఈ నకష్తర్ములు, ఈ ముగుగ్రు మనుషులకు
ఖచిచ్తముగా వరుసలోయునన్వి, మరియు ఏ ఒకక్ దానిని డలేదు?

డండి? సరిగాగ్ ఖచిచ్తముగా వరుసలో యునన్వి. ఇపుప్డు, నీవు లేఖనముతో
ఎంతో వరుసగా యుండవచుచ్. డండి? ఆ నకష్తర్ములు ఐకయ్ముగా
మారినపుడు, తముమ్ను తాము ఏకరాశిగా ఐకయ్పరుచ్కొనన్పుప్డు, ముగుగ్రు
మనుషులు డా, అదే సమయములో ఐకయ్మైనారు. ఆయన వాకయ్ములో
నీవు ఎంతగానో ఐకయ్మైనపుడు, చివరకు ఈ సంగతులు నీకు యథారథ్ములుగా
మారతాయి, మరియు నీవు వాటిని డగలవు, అవి సతయ్మని గురిత్ంచగలవు.

శారా? కాలము యొకక్ చన! నీవు దాని పైగా తినన్గా సి, “హ, అది
బుదిధ్హీనత!” అంటావు.
43 కాని నీకైతే అది బుదిధ్హీనత కాదు. నీకైతే, నీవు వాకయ్ముతో
ఐకయ్మైయునాన్వు, అది ఇకక్డ యునన్ది. అలాగైతే, పాట్ సోదరుడా, అది
పరి రణ్ముగా వెలుగైయునన్ది, ఈ చన విశావ్సితో ఐకయ్మగుటను నీవు

సినపుడు. నేను వారిని రిచ్యే పర్సంగించుచునాన్ను, విశావ్సిని రిచ్,
కారణము అవిశావ్సి ఎనన్ దానిని డడు. ఈ దినమున ఆయన మిమీద
యునన్టెల్తే, అది ఎలాటి గదిద్ంపుగా యునన్ది; ఈ దినమున మతనాయకులలో
అనేక మంది, ఈ చనను చదువలేరు; ఇకక్డ ఆలయము నొదద్ రో మనము
చదువుచునన్ చనలు, కారయ్ములను చుటయై యునన్ది. ఇతరులు దానిని
చదువుచునాన్రు, మరియు గోడమీద చేవాతను సుత్నాన్రు, ఇంక అనేకులు
దానిని పటిట్ంచుకొనుట లేదు, దానిని కనీసము చుటలేదు. అది వారికి
ఏమాతర్ము ఏమియు కాదు; వారు దానిని గమనించరు.
44 ఇపుప్డు గమనించండి, దీనిలో, ఆయన జాతీయ చనలను ఎతిత్ పాడు.
ఇపుప్డు, వారు దీనిని రిచ్ ఆయనను అడిగినపుడు, వారు చనలను
కోరారు; మరియు సంభవించిన చనలను ఆయన వారికిచాచ్డు. ఈ
పర్పంచము ఎపుప్డు అంతమవుతుందో, అంతమునకు చన ఏమిటో వారు
తెలుసుకొనగోరారు. ఆయన వారికి జాతీయ చనలను, లేఖనముల దావ్రా
ఎనోన్ సథ్లములలో, ఆకాశ చనలను మరియు సంబంధమైన చనలు
ఎతిత్ పాడు; ఆయన వారికి చనలు ఇచాచ్డు, చన, చనలు, ఎలల్పుప్
ఒక చన. ఒక సథ్లములో ఆయన వారికి జాతీయ చనలను రిచ్
చెపిప్నపుడు, ఆయననాన్డు, “దేశములు యె షలేము చు ట్ పోగవుట,
మీరు సినపుడు, డండి, యె షలేము శ సేనలచేత ముటట్డి
చేయబడినపుడు, వారి ఇబబ్ంది సమీపమైయునన్దని మనము ఎరుగుదుము.”
45 ఇపుప్డు, వారు దానిని చేయుటకు ముందు, పర్పంచము ఐకయ్ము
కావలసియునన్ది. దులు, వారి కాలమునకు దేవుడు ఇచిచ్న చనను,
తిరసక్రించినపుడు, ఈ గొపప్ రోమా చకర్వరిత్యైన, టైటస్, తన సేనలను
వారి చు ట్ వచుచ్టకు ఐకయ్ము చేసాడు. ఆ సమయములోనే, టైటస్ తన
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సేనలను ఐకయ్ము చేసి, పటట్ణమును సావ్ధీనపరుచ్కొనుటకు వచాచ్డు. దేవుని
పర్జలకు వయ్తిరేకముగా, దేశములు దానికై అవి, ఐకయ్మగుటకు ముందు,
మొదటగా, అకక్డ దేవుని పర్జలు (అని చెపుప్కొనే వారు), దేవుని వాకయ్మునకు
వయ్తిరేకముగా ఐకయ్ము కావలసియునన్ది. డండి, ఐకయ్త, ఐకయ్మగుట;
ఏకముగా ఐకయ్మగుట.
46 మనము గొపప్ ఐకయ్మగుచునన్ కాలములో జీవించుచునాన్మని నేను
నముమ్తాను. ఈ ఎరర్ని దీపములను, పర్కాశించుచునన్ సమసత్మును నేను
తీసుకొంటాను (సీత్లు, వారు ఎలా చేసుత్నాన్రో; పురుషులు ఎలా చేసుత్నాన్రో;
మరియు సంఘములు, వారు ఎలా చేసుత్నాన్రో), ఈ చినన్ గుంపునకు, నా
హృదయమంతటితో నేను పునదేమనగా, సరిగాగ్ పర్భువైన యేసు రాకడకు
ముందు, ఈ గొపప్ పర్వచనాతమ్కమైన ఘడియలో, దేవుని వాకయ్ము యొకక్
వరుసలో, మనము వరుస కటుట్చునాన్ము; ఏకముగా ఐకయ్మై సిదధ్పడుచునాన్ము.
47 ఇపుప్డు, మీరు డండి, టైటస్, దేశములను ఐకయ్ము చేయుటకు
ముందు…ఇశాయేలు తముమ్ను తాము, యేసును వారి మెసీస్యాగా నమమ్మని,
వారిని నిషేదించుకొనాన్రు. వారు ఆయనను తిరసక్రించారు, ఆయనను
విసరిజ్ంచి, సిలువ వేశారు. వారికి పంపబడిన రకష్ణను వారు నిరాకరించిన
తరువాత, అపుప్డు, వారు దానిని చేయుటకు తముమ్ను తాము ఐకయ్ము
చేసుకొనాన్రు. ఇపుప్డు, అది మీ మనసుస్లో ఉంచుకోండి: ఆ ఘడియ యొకక్
వరత్మానమును నిరాకరించుటకు, తముమ్ను తాము ఐకయ్ము చేసికొనుట! వారు
దానిని చేయవలసి యునన్ది. తరువాత వారు దానిని చేసినపుడు, అపుప్డు
జాతీయ చన లోనికి వచిచ్ంది.
48 దేశములు తముమ్ను తాము ఐకయ్ము చేసుకొనుట పారంభమైంది, మరియు
టైటస్, రోమా, గీకు వారి గొపప్ సైనయ్ముతో చుటుట్ ముటిట్, యె షలేములోని
గోడలను ముటట్డి వేశాడు, మరియు వారు మరణమగు వరకు, ఆకలితో
బాధపడాడ్రు. గొపప్ చరితర్కారుడైన జోసెఫస్, వారు చెటుట్ బెరడును తినాన్రని
మనకు చెపాప్డు. వారు నేల మీద గడిడ్ని తినాన్రు. వారు ఒకరి పిలల్లను ఒకరు
సహితము ఉడకపెటుట్కొని తినాన్రు; డండి, వారు పిచిచ్ పర్జలు వలె యునాన్రు.
అపుప్డు, చివరగా, టైటస్, యె షలేము చు ట్, ఆ కొండల మీద రొచ్ని
యుండగా, ఆ సేనలు లోనికి వచుచ్టకు కధం తొకుక్చుండగా, ఆ పర్జలు తాము
దేవుని యొకక్ చితత్మును చేయుచునాన్మని తలంచారు. ఆ గొపప్ యజమానుడైన
పర్భు యేసు, వారికి దానిని చెపుప్టను వారు తిరసక్రించారు.
49 అకక్డ, వారిలో ఒకక్ కైసత్వుడు పటట్బడలేదు, కారణము వారు చనను

సి పారిపోయారు. డండి? వారనాన్రు, “మిదెద్ మీద యుండువాడు కిందికి
దిగి రా డదు, పొలములో యుండువాడు, తన అంగీని తిరిగి తీసుకొనుటకు
రా డదు; అయితే వారు దయకు పారిపోవాలి, మరియు మీరు
పారిపోవుట చలికాలమందైనను, విశాంతి దినమందైనను సంభవించకుండా
పారథ్న చేయండి.” కారణమేమనగా, శీతాకాలము కొండలు రిత్గా మంచుతో
యుంటాయి; మరియు సబాబ్తు దినమున గవునులు సి వేయబడతాయి, ఆ
పరిసిథ్తిలో ఇపుప్డు వారు పటట్బడతారు. డండి? పర్భువు చితత్మైన యెడల,
పర్భువు ఆ కారయ్ములను ఎలా చేసాత్డో, అతి తవ్రలో మనము దాద్ము.
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50 ఇపుప్డు గమనించండి, అది అలాగున యుండ డదని వారు
పారిథ్ంచారు…ఆలాగున యుండరాదని, దాని కొరకు పారిధ్ంచమని, వాటిలో ఒక
దానిలో వారు పటట్బడ డదని, యేసు వారికి చెపాప్డు. వారు వెళిళ్పోయారు,
’కారణమేమనగా, వారు చన వైపు శారు, మరియు వారు పారిపోయారు;
అకక్డ దానికునన్ది అంతే.
51 ఓ, ఈ దినమునయునన్ సంఘములు, ఏలాగు మనము జీవించుచునన్ ఈ
కాలము యొకక్ చనను తపప్క డాలో! మీరు ఎంత తవ్రగా పారిపోవాలో
అంత తవ్రగా కలవ్రి నొదద్కు జీవము కొరకు పారిపోవాలి; ఏదో సంఘమునకు
కాదు, కానీ యేసు కీసుత్ నొదద్కు. నీకై నీవుగా, ఆయనతో ఐకయ్ము కముమ్, ఏదో
సంసథ్తో లేక సంఘ సిదాధ్ంతముతో కాదు. కీసుత్తో ఐకయ్ము కండి, మరియు
అది ఆయనేనాయని నిశచ్యతను కలిగియుండండి. నీవు దేనినైనా తీసుకొనుట
కాదు, అది ఆయనేయై యునాన్డని నీవు సరియైనటుల్గా యుండాలి. ఎలాటి ఒక
ఐకయ్త కాలము!
52 వారు మెసీస్యాను తోసి వేసి, తరువాత తముమ్ను తాము ఒక సమాఖయ్గా
పిలుచుకొని, ఒక గీత గీసుకొనాన్రు, మరియు ఎవరైనను యేసును పర్వకత్గా
సీవ్కరించినటెల్తే, వారు వారి సంఘముల నుండి వెలివేయబడతారని ఒక కటట్డను
చేశారు. మీకు గురుత్నన్దా, ఆ గుడిడ్ కనున్లతో రొచ్ండియునన్ గుడిడ్ బాలుడు?
శిషుయ్లనాన్రు, “ఎవరు పాపము చేశారు? అతడా, అతని తండా, అతని తలాల్?”
53 యేసు అనాన్డు, “ఇతడి విషయములో అది ఏది కాదు; కాని దేవుని యొకక్
కియలు పర్తయ్కష్పరచబడుట కొరకు.”
54 గురుత్నన్దా, తలిల్ మరియు తండి ఏమి చెపప్లేకపోయారని వారనాన్రు.
వారనాన్రు, “ఇతడు మా కుమారుడు, కాని అతడు ఎలా సవ్సథ్పడాడ్డో మాకు
తెలియదు.” ఎందుకంటే ఎవరైనను ఆయన పర్వకత్ అని ఒపుప్కొనన్టెల్తే, అటిట్ వారిని
వెలివేసాత్మని దులు చెపాప్రు.
55 కాని, మీరు డండి, దేవుని యొకక్ కియలు, అదేమనగా ఈ కురర్వాడు
వారి గుంపు వాడు కాదు. అతడనాన్డు, “ఇపుప్డు అది నాకు వింతగా యుంది,
ఈ మనిషి ఎకక్డి నుండి వచాచ్డో మీకు తెలియదా, అయినా ఆయన నాకు

పునిచాచ్డు.” డండి? ఇపుప్డు, అతడే దానిని చెపాప్డు. డండి,
అది దేవుని యొకక్ కియలైయునన్వి. అతడు సవ్సథ్త నొందియునాన్డు,
బాగుంది, అతడు దానిని చెపాప్డు, కారణమేమనగా ఏ తాళళ్తో ఎకక్డ నుండి
అతడు కటట్బడలేదు. అతని మీదనే కారయ్ము చేయబడింది, మరియు అతడు
నిశచ్యముగా, తన జీవితములో మొదటి సారిగా శాడు.
56 ఇపుప్డు, దులు యేసుకు, ఆయన మెసీస్యా వరత్మానమునకు,
వయ్తిరేకముగా తముమ్ను తాము ఐకయ్పరుచ్కొనాన్రు. ఇపుప్డు అదే కారయ్ము
సంభవించుటను మనము సాత్ము, అదే కారయ్ము సరిగాగ్. సంఘమును
నాశనము చేయుటకు, క య్నిజం ఐకయ్మగుచునన్ది, అదొకక్టే మారగ్ము…
సంఘము డా దానికై అది, సంఘముల సమాఖయ్గా వరత్మానమును,
వాకయ్మును నాశనము చేయుటకు, పర్పంచసంఘముల సమాఖయ్గా
మారుచునన్ది! వారు, సంఘములు, వాకయ్మును తోసివేసియునాన్రు!
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వారు దానిని అంగీకరించలేదు, కారణమేమనగా, అది వారి సంఘశాఖ
సిదాధ్ంతమునకు వయ్తిరేకముగా యునన్ది; ఎనిన్ అగిన్ సత్ంభములు, పర్జలు
మధయ్లో వేలాడినను…వారికి లెకక్లేదు, ఎనిన్ సంగతులు ముందుగా
చెపప్బడిన , నెరవేరినను, వారికి లెకక్ లేదు, ఈ చివరి దినమున ఆయన
వాగాద్నము చేసిన గొపప్ చనలు; వారు దానిని చేయలేరు.
57 అందుచేత, వారు తముమ్ను తాము ఐకయ్ము చేసుకొనుచునాన్రు, వాటిని
చదువుచునన్, మీ సంఘకాపరి, అనేకులు మీకు దానిని చెపప్గలరు, పర్పంచ
ఐకయ్ కైసత్వ ఉదయ్మమును వారు కలిగియునాన్రు. అకక్డ ఒక థరన్
సేవకుడు దానిపై యునాన్డు. అదేమనగా, ఒక విపతుత్ ఈ ఇరుగుపొరుగున
సంభవించినటెల్తే; ఆ కైసత్వ సమాఖయ్ ఉదయ్మముతో, మనము ఐకయ్ము కానటెల్తే,
అపుప్డు మన సంఘము ఇక ఎంతమాతర్ము సంఘము కాదు, మరియు వారు
దానిని ఒక గిడడ్ంగిగా వాడుకొంటారు. ఖచిచ్తమైన సతయ్ము; లేక సహోదరులలో
ఒకరు చనిపోవుచుండగా గాని, లేక ఏదైనా దెబబ్తినన్పుప్డు గాని, నీవు ఆతమ్
సంబంధమైన దీవెనలకు వారికి పరిచరయ్ చేసినపుప్డు దానిని బటిట్ మనము
కాలిచ్వేయబడగలము. ఏదైనా వారికి పరిచరయ్ చేసినందుకు, పది సంవతస్రములు
జైలు శికష్ నీకు వేయబడుతుంది, కారణము మనము వారి ఐకయ్కైసత్వ సంఘము
ఉదయ్మములో సభుయ్లము కాదు. నీవు మృగపు ముదర్ను చుట లేదా?

డండి? డండి?
58 ఇపుప్డు, ఐకయ్మయేయ్ కాలము వచుచ్టను మనము సాత్ము. డండి?
ఇపుప్డు, గమనించండి! అపుప్డు సంఘము దానికై అది, వరత్మానమునకు
వయ్తిరేకముగా ఐకయ్మవుతుంది; అపుప్డు అది దానిని చేసినపుడు,
మరలా సంఘమును నాశనము చేయుటకు దేశములు క య్నిజంతో
ఐకయ్మగుచునన్వి; ఖచిచ్తముగా, మొదటి సాథ్నములో అది చేసినటుల్గానే.

డండి? అది తినన్గా తిరిగి వెనుకకు దానికై అది పునరావృతమవుతుంది.
59 ఇశాయేలు మొదటగా వరత్మానమును తోసివేసింది. మరియు వారు
వరత్మానమును తోసివేసినపుడు, అపుప్డు సైనయ్ము, దేశీయశకిత్ దానికై అది
ఏకమై (ఇతర దేశములు), లోనికి వచిచ్, సంఘమును నాశనము చేసినవి. మరియు
ఈ దినమున, పర్భువైన యేసు వరత్మానమును తిరసక్రించినపుడు, వారు దానిని
తోసివేశారు. మరియు ఇపుప్డు, సమయము వచిచ్యునన్ది, అకక్డ క య్నిజం,
సంఘమునకు వయ్తిరేకముగా, పర్పంచమును ఐకయ్ము చేయుచునన్ది. డండి,
అది ఆ విధానములో యుoడవలసి యునన్ది. ఇపుప్డు, దానిని చెపుప్ట కషట్ము.
60 దులు దానిని నముమ్ట కఠినముగా వుంది, వారనాన్రు, “ఇపుప్డు
రండి, సోదరులారా, దేవుడు మనతో యునాన్డని మనము సాత్ము, కాబటిట్
మనము ఆలయములోనికి వెళదాము. ఇపుప్డు మనము పారథ్న చేదాద్ము,
మరియు పలానా-పలానా పరిశుదధ్ తండి, పలానా-పలానా పరిశుదధ్ తండి
మనలను పారథ్నలో నడిపిసాత్డు. తలుపును యండి!” టైటస్ తన సాథ్నమును
తీసుకొని, తినన్గా అకక్డ ఒక సంవతస్రము లేక ఎకుక్వ యునాన్డు. డండి,
తినన్గా వారిని కావలికాసి, హీనపరిచాడు. వారిలో ఒకక్రు డా పటట్ణము
దాటి బయటకు వెళళ్లేకపోయారు; వారు ఆకలితో చనిపోయారు. అతడు
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లోనికి వెళిళ్నపుడు, గోడలను చీలిచ్వేసి, పడగొటాట్డు, వారి రకత్ము నదులవలె
పర్వహించింది, లోపలయునన్ సమసత్మును అతడు వధించివేశాడు.
61 ఇపుప్డు, పర్భువు యొకక్ త, పాత నిబంధనలో దానిని రిచ్
పర్వచించాడు, మరియు అది సంభవిసుత్ందని చెపాప్డు. ఆ సేవకులు,
మతనాయకులుగా యుండవలసిన వారు, ఆ పనికి నియమించబడిన వారై,
పర్జలకు వాటిని రిచ్ తపప్క చెపప్వలసియునాన్రు; దానికి బదులుగా, యేసు
వారి మధయ్ నిలబడినపుడు కనీసము వారు ఆయనను గురిత్ంచలేదు; దానిని ఒక
రకమైన కుందేలు కాలుగా చేశారు, “మాకు ఒక టికుక్ చెయియ్, అది ఎలా జరుగుదోద్,
మముమ్ను డనియియ్! మాకు ఒక చనను పించు.” డండి?

ఆయన అనాన్డు, “నేను…” ఎందుకు, ఆయన ఎనోన్ కారాయ్లు చేశాడు,
ఇంక వారు దానిని డలేకపోయారు. డండి? వారు ఆయనను
తోసివేసినపుడు…ఆ దినము యొకక్ వరత్మానము, వారు ఆ దినము యొకక్
వరత్మానమును తోసివేశారు.
62 ఆ దినము యొకక్ చనను చుటలో వారు తపిప్పోయారు. బైబిలు
యొకక్ పర్వచనము వారి ముందు పర్తయ్కష్ము కావటం, వారనాన్రు, “మనము
ఇపుప్డు లోపలకు వెళదాము!” వారు పరిశుదుధ్లు. కనీసము నీవు వారి జీవితము
మీద, వేలు ఎతిత్ పలేవు. ఒక యాజకుడిగా యుండి, వారు ఆలాగున
యుండలేరు. ఏ చినన్ తపుప్ కనబడినా, ఒక యాజకుడు రాళళ్తో చంపబడతాడు.
కాబటిట్ వారు శుదధ్మైన, పవితర్మైన జీవితమును జీవించవలసియునాన్రు. అతడు
ఆలాగున జీవిoచనటెల్తే, దేనిని బటిట్యైనను వారు రాళళ్తో కొటిట్ చంపబడతారు.
ఇపుప్డు వారు పర్జల దృషిట్లో గొపప్ మనుషులు, మరియు పర్జల దృషిట్లో
పరిశుదుధ్లు, అయినను వారు లోనికి వెళిళ్, ఇలా అనాన్రు, “ఇపుప్డు మనము
చేయగలము…దేవుడు మనతో యునాన్డు, యుగములనిన్టి గుండా దేవుడు
మనతో యుండియునాన్డు. మనము ఆయన పరిశుదధ్ మందిరములోనికి
వెళదాము.” అది దేవుని యొకక్ పరిశుదధ్ మందిరము! కాని, మీరు డండి,
ఆయన ఆలయములో నుండి తోసివేయబడాడ్డు. డండి? “మనమందరము
పర్భువు యొకక్ గృహములోనికి వెళదాము. హెబీయులైన మీ అందరికి తెలుసు,
మనము ఎనున్కొనబడిన వంశము, మనము ఇకక్డ యునాన్ము. దేవుడు మన
దేవుడు; అబాహాము, ఇసాస్కు, యాకోబుల దేవుడు. ఆయన మనతో యునాన్డు.
(ఇది వరకు జరిగినటుల్గా), ఆ సునన్తి లేని ఫిలిషీత్యుల నుండి విడిపించినటుల్గా,
ఈ రోమా, గీకువారి నుండి ఆయన మనలను విడిపిసాత్డు. ఆయన మనలను దాని
నుండి విడిపిసాత్డు. మనము పర్భువు యొకక్ గృహము లోనికి వెళదాము!”
63 అది మంచిగా ధవ్నిసుత్ంది; కాని వారు ఏమి చేసియునాన్రు? ఒక తకుక్వ వాని

పములో, గలలీయ వడర్ంగి వాడుగా, ఇంటి నిరామ్ణకుడు అకక్డ యునాన్డు,
వారు ఆయనను తోసివేశారు; ఆ ఘడియ యొకక్ వరత్మానికుడిగా, కాలువగా,
దేవుడు ఆయనను సతయ్మని ఋజువు చేశాడు. వారు దానిని తోసివేశారు. కాబటిట్
వారి పారథ్నలనీన్, వారి యథారథ్త అంతా, వారి బలి అరప్ణలనిన్యు, దేవునికి
అరథ్రహితమైనవి. వారు దానిని జరిగించారు! దానిని నాశనము చేయుటకు,
దేవుడు ఈ గొపప్ సైనయ్మును ఐకయ్ము కానిచాచ్డు.
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64 ఈ రోజున మనము సుత్నన్టుల్గా, సంఘములు, సంఘశాఖల
దావ్రా, మరియు తదితరమైన వాటి దావ్రా, దేవుని యొకక్ వాకయ్మును
తోసివేయుచునాన్రు. ఈ కారయ్ములను రిచ్, నీవు వారికి చెపుప్ట వారికి ఇషట్ము
లేదు, సైనుస్ చితర్ముల దావ్రా సమసత్మును ఋజువు చేయగలదు, ఇంక వారు
దానితో చేయునది ఏమీలేదు. ఖచిచ్తముగా, టైటస్ చేసినటుల్గా, క య్నిజం
దానిని నాశనము చేయుటకు పుదిదుద్కొనుచునన్ది, మరియు వారు దానిని
చేసాత్రని బైబిలు చెపిప్ంది. ఖచిచ్తముగా!
65 ఇపుప్డు, మనము ఎకక్డ జీవిసుత్నాన్మో మీరు డండి? ఐకయ్మగుచునన్
కాలము. ఈ కారయ్ములు ఐకయ్మగుట, మనము సుత్నన్పుప్డు, ఓ; ఎందుకు, ఆ
కారయ్ములు చుటకు మనము తపిప్పోతాము! ఆయన ఏమి చేసాత్ననాన్డో,
దానిని ఎకక్డ ఆయన వాగాద్నము చేసియునాన్డో, లేఖనములో మీరు

డగలరు. ఇపుప్డు, అది నెరవేరుటను మనము సాత్ము. ఆయన
ఏమి చేసాత్నని వాగాద్నము చేశాడో, సంఘములో మనము సాత్ము; అది
నెరవేరుటను మనము సాత్ము. దేశములు ఏకముగా ఐకయ్మగుటను
మనము సాత్ము. వాదములు ఏకముగా ఐకయ్మగుటను మనము సాత్ము.
సంఘములు ఏకముగా ఐకయ్మగుటను మనము సాత్ము. ఇది ఐకయ్మగుచునన్
కాలము. ఇది ఐకయ్మగుచునన్ ఘడియయైయునన్ది. ఇది ఈ యుగము యొకక్
ఆతమ్, “మనము తపప్క ఐకయ్ము కావలసియునన్ది.” నీవు మాటాల్డుచునన్ పర్తీది
సమసత్ము తపప్క సంసథ్గా మారవలసియునన్ది; లేనిచో పర్భుతవ్ము సహితము
దానిని సీవ్కరించదు.
66 నీకు తెలుసా, ఒక పౌరుడిగా…అమెరికా సంయుకత్ రాషట్ముల పౌరుడిగా,
మీరు నాకు అయిదు డాలరల్ను ఇచిచ్నా, నేను సాహసించి దాని మీద సంతకము
చేయలేను. డండి? డండి, నేను దానిని చేయలేను. డండి, ఇది ఒక
ఐకయ్మయేయ్ కాలము. అది అంత , ఒక రకమైన సమాఖయ్ గుండా వెళాళ్లి,
మరియు ఆ సమాఖయ్యే, అదియే మృగపు ముదర్ను తెసుత్ంది. డండి? ఇది
ఒక ఐకయ్మయేయ్ కాలము, అది తినన్గా పైకి దానిలోనికి పనిచేయుచునన్ది. నీవు
దాని వైపు సినా, నీ తేటయైన నేతర్ములతో, నీవు దానిని డలేవు. ఇది ఒక
ఐకయ్మయేయ్ కాలమై యునన్ది, అకక్డ సమసత్ము ఏకముగా ఐకయ్మగుచునన్ది.
67 వారి మెసీస్యాయైన యేసుకు వయ్తిరేకముగా దులు తముమ్ను
ఐకయ్పరుచ్కొనాన్రు. అందుచేత, ఏమి సంభవించిందో మనము సాత్ము.
మనము ఇపుప్డు అదే కారయ్మును సుత్నాన్ము, వరత్మానము, మరియు
వాకయ్మును నాశనము చేయుటకు, సంఘము పర్పంచ సంఘముల సమాఖయ్
దావ్రా ఐకయ్మైనపుడు, సంఘమును నాశనము చేయుటకు, క య్నిజం
ఐకయ్మవుతుంది. వారు దానిని వదిలించుకొనుటకు పర్యతన్ము చేయుచునాన్రు.
వారు దానిని చేయగలిగే ఒకే కారయ్ము ఏమనగా, ఒక కౌనిస్ల్ గా వారు ఒక గీత
గీసుకొనుటయే, కారణము వారు వేరైపోయారు; ఇకక్డయునన్ చినన్ గుంపు,
మెథడిసుట్లు, బాపిట్సుట్లు, థరన్ లు, పెసిబ్టేరియనుల్, కీసుత్ సంఘము, మరియు
తదితరములైన వారునాన్రు. వారు ఏమియు చేయలేరు, ’కారణమేమనగా,
ఇది, దీనికి వయ్తిరేకముగా, దానికి ఇది వయ్తిరేకముగా, సిదాధ్ంతపరముగా,

రుప్నకు మరియు పడమరకు ఎంత రమునన్దో, వారి సిదాధ్ంతముతో
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అంత రమునన్ది. డండి, వారు దానిని చేయలేరు. కాని ఒకక్సారి, ఒక
పెదద్ శిరసుస్ కింద, ఏకముగా, వారు దానిని పొందారు. అలాగైతే వారు దానిని
పొందారు.
68 ఆ విధానములోనే కాథలిక్ వారు, రోమన్ కాథలిక్ వారు ఐకయ్మగుచునాన్రు,
కారణము వారు ఒక ఐకయ్తలో యునాన్రు…అధిక సంఖాయ్కులు రోమన్
కాథలికుక్లే; గీకు మరియు ఇతర కాథలికుక్లు, రోమన్ కాథలిక్ వారంత
ఎకుక్వ కాదు. ఇపుప్డు వారు ఏకముగా ఐకయ్మగుచునాన్రు, ఆ కారణమును
బటిట్యే వారు ఏకముగా నిలబడాడ్రు. ఏది సంభవించినపప్టికీ లెకక్కాదు,
పోపు సమసత్మునకు శిరసెస్ యునాన్డు. డండి? మరియు ఎవరు ఏమి
చెపిప్నపప్టికీ లెకక్ కాదు, “అతడే అమోఘమైనవాడు; అతడు దేవునికి మారుగా
యునాన్డు, అంత మటుట్కే; అతడు దేవుని తరువాతవాడు; పాతాళము,
పరలోకము, మరియు శుదిధ్చేయు సథ్లమని పిలవబడు పరెగ్టరీపై అతడు అధికార
పరిధిని కలిగియునాన్డు.” డండి? కాబటిట్ అకక్డ ఆ విషయములో ఏదీ
జరిగించబడదు; అతడు ఏమి చెపిప్నా, అదే వెళుతుంది.
69 పొటసెట్ంటు వారు డా, ఆ విధముగా తమకై తాము ఒక శిరసుస్ను
తయారు చేసుకొనుచునాన్రు, అదే కారయ్ము. ఆ మృగమునకు ఒక పర్తిమ
చేయబడుతుందని, బైబిలు చెపుప్ట లేదా? పర్తిమ అనగా ఏమిటి? ఏదో దాని
వంటిది, దానివలె అది తయారు చేయబడింది. అది అకక్డే యునన్ది, అదే సంగతి.
అది ఏమిటి? వారు ఏకముగా తముమ్ను తాము, ఐకయ్ము చేసుకొనుచునాన్రు, ఇది
ఈ యుగము యొకక్ ఆతమ్యై యునన్ది,ఐకయ్ముచేయబడుట.
70 వరత్మానము నాశనము చేయుటకు పర్యతిన్ంచుటకు, ఇపుప్డు వారు
ఏకముగా ఐకయ్మగుచునాన్రు. వారు ఎలా దానిని నాశనము చేయగలరు?
దేవుని యొకక్ వాకయ్మును వారు ఎలా నాశనము చేయగలరు? దేవుని యొకక్
వాకయ్మును పర్భావము లేనిదిగా చేయుట దావ్రా, ఆ వెనుక ఆరంభములో
మానవ పదధ్తులను తీసుకొని, వాకయ్మును పర్భావము లేనిదిగా, చేసినటుల్గా
చేయుచునాన్రు. డండి, వారు చెపాత్రు, “ఓ, అది…నిజముగా, అనిన్ంటి
తరువాత,…” ఈ నాసిత్కురాలైన సీత్ పర్యతన్ము చేసుత్నన్టుల్గా…ఇపుప్డు
ఆమె పేరును నేను మరిచ్పోయాను, నేను పిలువ గలిగినటెల్తే. ఆమె…నేను
చాలామందిని రిచ్ తలంచుచునాన్ను.
71 ఈమె శీర్మతి. నేషన్స్, మొనన్టి దినమున; మరొకరు ఆలాగున చేసేత్
బాగుంటాదని నేను కోరతాను. ఆమె ఆ సారాయి దుకాణములోనికి వెళిళ్, ఆ విసీక్
సీసాలను బర్దద్లు గొటిట్, అకక్డయునన్ ఆ గురుతులను విసిరి వేసింది. ఎందుకు
ఈ దినమున కొందరు సీత్లు ఆ విధముగా లేచి, ఆ దిగంబర చితర్ములను, ఆ సీత్
సంబంధమైన పర్కటలను, ఎందుకు చించివేయరు? అది, ఇక ఎంతమాతర్ము
వారికి లేదు.
72 ఈ నాసిత్కురాలైన సీత్, ఇలా చెపిప్ంది, “పాఠశాలలో బహిరంగముగా బైబిలు
చదువుట, చటట్ వయ్తిరేకమైనది,” అలాటి కారయ్ములు.
73 వాళుళ్ ఇపుప్డు చెపుప్టకు పర్యతిన్ంచుచునన్ది, వాళుళ్ తిరిగి
గర్హించియునన్ది ఏమనగా, వారి గొపప్ లేఖన పండితులు, అనన్దేమనగా,
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“బైబిలులో ఎకుక్వ పర్వచన భాగము, పరి రణ్ముగా తపుప్, మరియు అది ఎనన్
నేరవేరలేదనాన్రు.” మీరు దానిని వినాన్రా, చదివారా. వాళుళ్ సమసత్ము
చెపుప్టకు పర్యతన్ము చేసుత్నాన్రు; మీరు డండి, వాకయ్ము యొకక్
పర్భావమును వారు చంపుటకు పర్యతన్ము చేయుచునాన్రు. మనుషులు
కలిగియునన్ ఏదో ఆచారానిన్ వారు పర్తాయ్మాన్యముగా తీసుకొని, వారి
దృషిట్లో వాకయ్ము కంటే బాగుగా కనబడుచునన్, వారి యొకక్ ఆచారముతో,
వాకయ్మును వారు నాశనము చేసాత్రు. ఆ విధముగానే, శాఖా సంబంధమైన
రాజకీయములు దావ్రా, వారు దేవుని వాకయ్మును నాశనము చేయుటకు
పర్యతన్ము చేయుచునాన్రు.
74 ఇపుప్డు, పర్తి సంఘము తన సొంత రాజకీయములను కలిగియునన్ది.
కీసుత్ సంఘము వారు, కైసత్వ సంఘముల వారు, బాపిట్సుట్లు, మెథడిసుట్లు,
పెసిబ్టేరియనుల్; వారంద వారి యొకక్ భినన్మైన రాజకీయములను
కలిగియునాన్రు. వారు దానికి రముగా వెళిళ్ పోవుచునాన్రు, కారణమేమనగా
వారు వేరైపోయారు. డండి, అది ఇది వరకు జరిగియుండలేదు, వారు
ఇపుప్డు తపప్క దానిని చేయవలసి యునన్ది. డండి, ఇది ఐకయ్మగుచునన్
కాలము, ఇపుప్డు వారు అంతా ఏకముగా చేసి, కొలనులో నీళళ్వలె, దేనితో
బయటకు రాగలరో దానికొరకు సుత్నాన్రు. అయోయ్, అది గుఱఱ్ము యొకక్
మాంసముతో రొటెట్ వండుచునన్టుల్గా, చెతత్ కుండీలో నుండి వండుచునన్టుల్గా
యునన్ది, వారికి ఏమేమి యునాన్యో వాటిని కలిపి; వాటిని చింపిరి గుడడ్తో
కలిపి, కుళిళ్పోయిన బంగాళా దుంపలను వాటితో ఏకముగా వేసి, నీవు దేనితో
బయటకు వసాత్వో డు. నిశచ్యముగా దానిలో ఏదియు నాకవసరము లేదు.
లేదండి! ఆ విధముగానే వాళుళ్ చేసుత్నాన్రు. డండి, యేసు ఒక కటుట్ కథ అని
నమేమ్ సంఘము వారిని, యేసు ఒక కటుట్ కథ అని నమేమ్ సంఘము వారిని; ఆయన
కేవలము ఒక పర్వకత్ అని నమేమ్ పర్జలను వారు తీసుకొనుచునాన్రు.
75 “అదుభ్తములు జరుగు దినములు గతిoచిపోయినవి,” అని ఒకరు
చెపుతారు.
76 “పలానిది అకక్డ తపప్క యుండాలని,” చెపేప్ది కొందరు.
77 ఏకముగా ఇవనిన్ ; బైబిలు చెపిప్ంది, “సమమ్తించకుండా ఇదద్రు డి
ఎలా నడుసాత్రు?” డండి? ఆ విధమైన ఐకయ్తను వారు కలిగియునాన్రు.
దాని మీద ఎవరో గొపప్ పరిశుదధ్ తండిని యుంచుట, అకక్డే నీవు మృగమునకు
పర్తిమను చేసాత్వు, ఖచిచ్తముగా బైబిలు చెపిప్నటుల్గా. ఇపుప్డు దానికి శిరసుస్గా,
వారు థరన్ సేవకుని కలిగియునాన్రు. బాగునన్ది, ఇది ఐకయ్మయేయ్
కాలము. ఇపుప్డు అదే కారయ్ము, క య్నిజం మరియు అందరు ఏకముగా
ఐకయ్మగుచునాన్రు; పర్పంచములో, సంఘములో, ఏకముగా ఐకయ్మగుచునాన్రు.
78 పర్కృతిని గమనించండి. ఓ, అయోయ్! పర్కృతి, మీరు పర్కృతిని గమనించినటెల్తే,
అది దానినే చేసుత్ంది. పర్కృతి చనల యొకక్ దేవుని కాలెండర్ యైయునన్ది.
నీకు అది తెలుసా? పర్కృతిని గమనించమని యేసు వారికి చెపాప్డు. సముదర్
తరంగముల ఘోష, మరియు భినన్మైన సంగతులు, అనేక సథ్లములలో
నానా విధమైన కంపములు, దేశముల మధయ్ వివాదములు, ఆకాశములో
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చనలు, మిమీద చనలు, పర్తి చోట వచుచ్చునన్ కాలము యొకక్
చనలు.

79 మేఘములను గమనించండి. మేఘములు ఒక వరష్పు తుఫానును
తెచుచ్టకు ముందు, అది ఎలా జరుగుతుందో నీకు తెలుసా? అనేకమైన
చినన్ చినన్ మేఘములు ఏకమై, ఒక పెదద్ మేఘమును తయారు చేసాత్యి.
బాగుంది, దీనిలో చినన్ గాలి వీ త్యుంటుంది, మరొక దానిలో చినన్ గాలి
వీ త్ యుంటుంది, అవనీన్ కలిసి ఏకమై, అపుప్డు అది హరికేన్ వంటి పర్చండ
తుఫానుగా మారుతుంది. డండి? అవి తుఫానును తెచుచ్టకు ముందు, అవి
ఐకయ్మవుతాయి; ఐకయ్ము కావలసియునన్ది.
80 వాటి దేశమును విడవక ముందు, బాతులను గమనించండి, అవి ఐకయ్ముగా

డుకొంటాయి. డండి? అవి ఏకముగా ఐకయ్మవుతాయి. అవనిన్యు ఏకమై,
ఈ కొలనులో నుండి, ఆ కొలనులోనికి ఎగిరిపోవుటను మీరు డగలరు.
ఎరిగిపోవుట కొరకు, అవి ఐకయ్మగుచునాన్యి. డండి, అది దేవుడు సృజించిన
వాటి సవ్భావమైయునన్ది, పర్కృతి దేవుని యొకక్ పర్ణాళిక దావ్రా పనిచేసుత్ంది.
అది ఒక నియమమైయునన్ది, వాయబడని దేవుని నియమము, ఆ పర్కృతి ఆయన
నియమము పర్కారము పనిచేసుత్ంది.
81 ఒక సమాధి కారయ్కర్మము నొదద్ మాటాల్డునటుల్గా, ఆ సారము,
చెటుట్ వేరులోని, సమాధిలోనికి వెళిళ్పోతుంది, వసంత కాలములో,
పునరుతాథ్నము వచుచ్వరకు అది అకక్డ ఉంచబడుతుంది, అది దేవుని యొకక్
నియమమైయునన్ది. అకక్డ ఏ జాఞ్నము, ఆ సారము కిందికి వెళిళ్పోవునటుల్
చేయలేదు; నీవు దానిని బయటకు పిండలేవు, దానిని ఖాళీగా చేయలేవు.
దానిని దేవుడు చేసే దానికంటే, నీవు ఏ మంచి విధానములో నీవు దానిని
చేయలేవు. దేవుడు పరి రణ్మైన మారగ్మును కలిగియునాన్డు, కాబటిట్ ఆకులు
రాలిపోయినపుడు, అపుప్డు ఆయన ఆ చెటుట్ సారమును, కిందకు సమాధిలోనికి
పంపి, దానిని అకక్డ దాసాత్డు. యోబు చెపిప్నటుల్గా, “నీ ఉగర్త తీరు వరకు
ననున్ సమాధిలో దాయుము.” డండి? మంచుకు ముందు, అది కిందికి
వెళిళ్పోతుంది, కారణమేమనగా అది పర్కృతి యొకక్ చటట్మైయునన్ది. ఇపుప్డు
ఆకులు రాలిపోవుటకు ఆరంభమగుటను డండి. ఎందుచేత? అది పర్కృతి
యొకక్ చటట్మైయునన్ది.
82 బాతులనీన్, వాటిలో పర్తి ఒకక్టి, ఏకమై, ఒక నాయకుడు చు ట్
గుమి డతాయి. అకక్డ అది ఎలా దానిని తెలుసుకొంటాయో, నాకు తెలియదు,
అవి దానిని ఎలా చేసాత్యో, కాని ఆ నాయకుడైన చినన్ నాయకుడైన బాతును,
అవి గురిత్సాత్యి. ఆ చినన్ దాని చు ట్, ఏకమై అవనీన్ గుమి డతాయి, మరియు
తినన్గా ఆకాశము లోనికి ఎగిరిపోతాయి. ఇపుప్డు, ఇదివరకెనన్ ఆ కొలనులో
యుండలేదు, అయినను అతడు తినన్గా సియానా గాని లేక టెకాస్స్ లోని, వరి
పొలములలోనికి గాని వెళిళ్పోతాడు. డండి, అవి ఎగిరిపోవుటకు ముందు,
ఆ సంవతస్రము అవి జనిమ్ంచియునన్ గృహమును విడువక మునుపు అవి
ఏకముగా ఐకయ్మవుతాయి. ఆమేన్! అకక్డే నీవునాన్వు; వారి నాయకుడు చు ట్
గుమి డతాయి.
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83 మనిషితో వచిచ్న చికుక్ ఏమనగా, అతని నాయకుని అతడు ఎరుగడు.
అవునండి. వాళుల్ ఏదో సంఘశాఖ చు ట్, ఒక బిషపుప్ లేక ఒక మనిషి
చు ట్ పోగవుతారు, కాని వారు నాయకుడైన పరిశుదాధ్తమ్ చు ట్, వాకయ్ము
చు ట్ వారు పోగవరు. డండి? వారంటారు, “ఓ, బాగుంది, నేను కొంచెము
వెరివాడనవుతానని నాకు భయముగా యుంది; నేను తపుప్టడుగు వేసాత్నని
భయముగా వుంది.” ఓఓఓ, అకక్డే నీవునాన్వు! ఒక వేళ ఆ బాతు, “అతడు తన
ఈకెలను ఉంచే విధానము నాకు నచచ్దు, నేను అతనిని వెoబడిసాత్నని నేను
అనుకోను అని అంటే.” అపుప్డు నీవు మంచుతో గడడ్ కటుట్నంతగా చనిపోతావు. ఆ
వెళుళ్చునన్ ఎగిరిపోవుటలో నీవు వెళళ్కపోతే, నీవు పైన పటట్బడతావు. అవి దానికై
అవి ఏకముగా ఐకయ్మవుతాయి, మరియు పర్కృతి దానిని చేసుత్ంది.
84 బాతులు ఏకముగా తముమ్ను తాము ఐకయ్పరుచ్కొని, వారి నాయకుని చు ట్
గుమి డతాయి; అవి అదే పనిని చేసాత్యి.
85 నీవు ఎనన్డైనా తేనెటీగలు దటట్ముగా డి ఒకే చోట చేరుటను శావా?
తేనెటీగలు అవి దటట్ముగా డుకొనకముందు, తినన్గా వాటి రాణి చు ట్
చేరతాయి. అది నిజము. ఆమె ఎటు వెళుతుందో, అవియు ఆలాగునే రము
వెళతాయి. అవును! అవి ఏమి చేసాత్యి? అవి దటట్ముగా డుకొనకమునుపు
ఐకయ్మవుతాయి. ఖచిచ్తముగా; పర్తి పర్కృతి!
86 వసంత కాలము ముగిసిపోక మునుపు, చేపలు ఏకముగా అవి
ఐకయ్మవుతాయి. సముదర్ములో నీవు కనుగొనవచుచ్; ఆ పెదద్…“మేను” చేపలు
సాలమ్న్ చేపలు. అవి పైకి వచిచ్నపుడు, ఆ పరుగు లోనికి రాక ముందు, చు ట్
చు ట్ నుండి, వేలకొలదిగా, వేలకొలదిసారుల్, లకష్ల కొలది చేపలు, ఉపుప్నీటి
నుండి, అకక్డ పైకి వసాత్యి, కాని నిజానికి అవి మంచి నీళళ్లో యుండే
చేపలు. ఇపుప్డు అవి తినన్గా గుడుల్ పెటుట్ ఋతువులో, గుడుల్ పెటుట్టకు, మంచి
నీళళ్లోనికి వసాత్యి. పర్తి నాలుగు సంవతస్రములకు, అవి అకక్డకు వెళిళ్ గుడుల్
పెడతాయి, మరియు గుడుల్ పెటిట్న వెంటనే అవి చనిపోతాయి. అకక్డకు వెళిళ్
అవి చనిపోబోవుచునన్వని వాటికి తెలుసు, నీవు అకక్డకు వెళళ్కుండా వాటిని
ఆపలేవు. అవి నిచెచ్నల మీదుగా ఎగిరే చేపలు, అవి అకక్డకు మరణించుటకు
వెళళ్బోవుచునన్వని వాటికి తెలుసు. కానీ పర్కృతి యొకక్ నియమము వాటిని ఆ
రీతిగా చేసుత్ంది, అకక్డకు వెళిళ్ ఆ రంధర్ములో గుడుల్ పెటిట్ అవి చనిపోబోచునన్వని
వాటికి తెలుసు. మరలా ఆ చినన్ యౌవవ్న చేపలు, ఏదో వాటిని ఐకయ్ము
చేసుత్ంది, తిరిగి అవి సముదర్ములోనికి వెళిళ్పోతాయి. అది ఐకయ్మగుట! అది ఒక
నియమము. నీవు దేవుని చటట్మును ఓడించలేవు.
87 దేశములు బర్దద్లగుచునన్వి, మనము సుత్నన్ సమయములో వారు
తపప్క దీనిని చేయవలసియునన్ది. మనము పర్కృతి అలల్కలోల్లము పర్కియలో
యునాన్ము. దేశములు వారి సేన్హమును విచిఛ్నన్ము చేసుకొనుచునన్వి.
పర్తి సంవతస్రము, ఈ దేశము క య్నిజం లోనికి మింగివేయబడుటను

సాత్ము; ఇది క య్నిజం లోనికి మింగివేయబడుచునన్ది. తినన్గా మన
సొంత దేశములో, ఇకక్డే అది క య్నిజంతో తేనెపటుట్గా మారుతుంది,
మరియు అది దానిని సావ్ధీనము చేసుకొంటుంది! డండి, అది దానిని
చేసుత్ంది, దానిని ఆపే ఏ మారగ్మును లేదు. ఎందుచేత? అదే కారణమును
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బటిట్, టైటస్ ను మీరు ఆపలేకపోయారు. పర్జలు దేవునిని, ఆయన వాకయ్మును
తోసివేశారు. అవునండి, కాబటిట్ వారు దానిని చేయబోవుచునాన్రు, అది తినన్గా
పర్కియలో యుండుటను మనము సాత్ము.
88 నేను, సాధారణముగా, కొనిన్ గంటలు తీసుకోవాలి; ఇపప్టికే నేను ముపప్యి
నిముషములు, తినన్గా తీసుకొనాన్ను. డండి? అయితే దీనినంతా లోనికి
తెచుచ్టకు, నేను కొంచెము నెటుట్చునాన్ను. మీరు ఇంటికి వెళిళ్నపుడు చదవండి.
89 గమనించండి, ఇపుప్డే వారు ఐకయ్మగుచునాన్రు. నీవంటావు, “బెన్ హాం
సోదరుడా, అది నిజమేనా?” వారు హార్ మెగిదోద్ను యుదధ్మునకు వసుత్నాన్రు;
కచిచ్తముగా దానినే వారు చేసాత్రు. డండి? వారు ఇపుప్డే దాని కొరకు
ఐకయ్మగుచునాన్రు. ఆ కారణమును బటిట్యే మనము ఐకయ్రాజయ్ సమితిని,
సమసత్మును కలిగియునాన్ము. పశిచ్మ పర్పంచము, రుప్ పర్పంచమునకు,
క య్నిజమునకు వయ్తిరేకముగా ఐకయ్మగుచునన్ది, అదంత ఏకముగా,
ఐకయ్మగుచునన్ది. సంఘములు ఏకముగా ఐకయ్మగుచునన్వి. సమసత్
ఐకయ్మగుచునన్టుల్గా కనపడుచునన్ది. ఐకయ్మగుట, తముమ్ను తాము ఏకముగా
ఐకయ్ము చేసుకొనుటను మనము సాత్ము.
90 ఇంకా, దేశములనీన్ ఐకయ్మగుచుండగా, ఈ చనలు, దేశీయ చనలు,
అనేక సథ్లములలో రకరకములైన కంపములు, వివిధమైన ఐకయ్మగుటను
మనము బయట పర్పంచములో సాత్ము; పర్పంచమును ఏకముగా తెచుచ్ట,
పర్జలను ఏకముగా తెచుచ్ట, అనిన్ సంఘములను, వీటనిన్ంటిని ఏకముగా
తెచుచ్ట జరుగుతుంది. మరియు ఈ ఐకయ్పరచ్బడుట జరుగుచుండగా, అకక్డ
మరొక ఐకయ్పరచ్బడుట జరుగుచునన్ది. ఆమేన్! దానిని రిచ్యే నేను ఇపుప్డు

పబోతునాన్ను.
91 దేవుడు తన వధువును ఐకయ్ము చేసుత్నాన్డు. రుప్ నుండి, పడమర
నుండి, ఉతత్రము నుండి, దకిష్ణము నుండి ఆమె ఏకముగా వచుచ్చునన్ది.
అకక్డ ఒక ఐకయ్మగుచునన్ కాలమునన్ది, అది తినన్గా ఇపుప్డే ముందుకు
వెళుళ్చునన్ది. ఆమె దేనికొరకు ఐకయ్మగుచునన్ది? ఎతత్బడుట కొరకు. ఆమేన్!
దేవుడు ఆమెను సిదధ్ము చేయుచునాన్డు. అవునండి. ఐకయ్మగుట! దేనితో
ఆమె ఐకయ్మగుచునన్ది? వాకయ్ముతో! “ మాయ్కాశములు గతించునుగాని,
నా మాటలెనన్ గతించవు.” సంఘశాఖలేమి చెపిప్నపప్టికీ, లేక ఎవరు
ఏమి చెపిప్నపప్టికీ, లకష్ ము లేకుండా, ఆమె తనున్ తాను యెహోవా ఈలాగు
సెలవిచుచ్చునాన్డుతో ఐకయ్మగుచునన్ది. ఆమె సిదధ్మగుచునన్ది. ఎందుకు?
ఆమె వధువై యునన్ది. అది నిజము. ఆమె తన పెండిల్కుమారునితో, ఆమెకై ఆమె
ఐకయ్మగుచునన్ది, డండి, మరియు పెండిల్కుమారుడు వాకయ్మై యునాన్డు.
“ఆదియందు వాకయ్ముండెను, వాకయ్ము దేవుని యొదద్ యుండెను, మరియు
వాకయ్ము దేవుడై యుండెను. మరియు ఆ వాకయ్ము శరీరధారియై మన మధయ్
నివసించెను.”
92 సంఘము, వధువు, వాకయ్ము ఎంతగా ఒకక్టగుచునన్దనగా, చివరకు
వాకయ్మే దానికై అది పెండిల్కుమారుని కియలను చేయుచునన్ది. ఆమేన్! నీవు
దానిని సాత్వా? ఒక ఐకయ్మగుట! ఇక ఎంతమాతర్ము లేదు, “సంఘములో
చేరుటకాదు”; ఇది ఎంత మాతర్ కాదు, కాని పర్తి దానినుండి పారిపోయి,



22 పలుకబడిన మాట

యేసు కీసుత్తో ముడివేయబడండి. డండి? ఇది ఐకయ్మయేయ్ కాలము. దేవుడు,
తన వధువును ఒకక్టిగా ఐకయ్పరుచ్తునాన్డు, దానిని తిరిగి వెనుకకు తెసుత్నాన్డు;
కచిచ్తముగా. ఆయన వాగాద్నపు మాటలతో ఐకయ్ము చేసుత్నాన్డు.
93 రెండవ థెసస్లొనికయులు, రెండవ అధాయ్యము; అది అయిదవ
అధాయ్యములో చెపుతుంది, “ మి యొకక్ ళిలో నిదించుచునన్
పరిశుదుధ్లు, మేలొక్ంటారు. మరియు అపుప్డు వారితో మనము ఐకయ్మవుతాము
(ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము, నిదించిన వారితో
ఐకయ్మవుతాము), కనీసము పైకి వెళళ్కముందు మనము ఇకక్డే ఐకయ్మవుతాము.”
’కారణమేమనగా వధువు ఆమె అకక్డికి వెళిళ్నపుప్డు పరి రణ్మగును.
వాకయ్ముతో తముమ్ను తాము ఐకయ్పరుచ్కొనన్ సజీవులు, ఇదివరకే వెళిళ్పోయిన
వారు, దానిని చేసియునాన్రు; మరియు అంద ఏకమై, ఒక గొపప్ ఐకయ్తగా, పైకి
వెళళ్క ముందు ఐకయ్మవుతారు. ఆమేన్!
94 క య్నిజం లేవాలి, ఆ ఇతరమైనవి లేవాలి, అదిగో సంఘము, తనున్ తాను,
దేశములతో, పర్పంచ సంఘముల సమాఖయ్తో ఐకయ్మవావ్లి; మరియు వధువు
దానికై అది దేవుని యొకక్ వాకయ్ము కింద ఐకయ్మవావ్లి. దానిని చేయుటకు గాను,
పరలోకపు చనను మరియు ఆ కారయ్మును సంఘమునకు ఋజువు చేయాలి,
ఆయన దేశమునకు చేసినటుల్గా. ఆమేన్.
95 దేవుడు, ఐకయ్మగుచునన్ సమయము! అవునండి. ఓ, అయోయ్! ఇపుప్డు, దానిని
గురుత్ంచుకోండి, అకక్డ వాకయ్ముతో ఐకయ్మగుట యునన్ది (తిరిగి వెనుకకు
ఐకయ్మగుట), “పరిశుదుధ్లకు ఒకక్సారే అపప్గించబడిన బోధను,” తిరిగి తెచుచ్ట.
తిరిగి తెచుచ్ట! అది ఈ దినమున మాతర్మే జరుగును. అది సంభవిoచగలిగే
సమయము ఇపుప్డు మాతర్మే. అది ఎనన్ ఎకక్డా దాడి చేయబడలేదు;
వారు శాఖాసంబంధమైన తాగుబోతుల కోలాహలములోనికి వెళిళ్పోయారు. కాని
ఇపుప్డు, అది తాగుబోతుల కోలాహలమునకు చెందినది కాదు, కారణమేమనగా,
ఇపుప్డు సీత్లు, పురుషులు, పర్తి జాతి వారు, పర్తి రంగు వారు, పర్తి సిదాధ్ంతము
వారు, సమసత్ము కీసుత్ దావ్రా, పరిశుదాధ్తమ్ యొకక్ బాపిత్సమ్ము కింద, తిరిగి
వాకయ్ములోనికి ఐకయ్మయేయ్ సమయమై యునన్ది.
96 ఇది సంఘమునకు ఐకయ్మగుచునన్ కాలము! ఓ అయోయ్! ఈ సంసథ్ల
దావ్రా రముగా చెదిరిపోయియునన్ పర్తి మాటతో ఐకయ్మవావ్లి: రోమ్ లోని,
నైసియా మొదలుకొని, వారు మొదటి సంఘమును సంసథ్గా మారిచ్నపుడు,
మిగిలిన సంఘములనిన్టిని వారు, థర్ సంసథ్గాను, వెసీల్ సంసథ్గాను మారాచ్రు.
దానిని చేయుటకు, వారు ఒక ఆచారము అలవరచుకొనవలసి యుండెను,
తరువాత దేవుడు దేనినైనా పంపినపుడు, వారు దానిని సీవ్కరించలేకపోయారు.
అందుచేత, ఇపప్టి వరకు అది సాధయ్ము కాలేదు. ఈ చివరి దినములలో,
దేవుడు వాగాద్నము చేశాడు, అదేమనగా, “తం ల యొకక్ విశావ్సము మరలా
వధువునకు పునరుదధ్రించబడుతుంది,” అది ఈ మారగ్ములో యుంటుంది, అది
మరి ఏ యితర సమయములో జరగలేదు గాని, ఈ సమయములో జరుగుతుంది.
ఆకాశము నుండి ఎలాటి ఒక చనయో డండి, ఒక అగిన్ సత్ంభముగా
పర్భువైన యేసు కీసుత్ యొకక్ చక కియలు, మరియు అదుభ్తములతో,
మన మధయ్ వేలాడుచునన్ది. ఆయన మనతో మాటాల్డుచుండగా, అది ఎనన్
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తపిప్పోకుండా, పరి రణ్ముగా పొలుల్తో సహా నెరవేరుచునన్ది. ఆమేన్! అలాగైతే,
మనము ఎకక్డ నిలబడియునాన్మో దాద్ము. ఐకయ్మగుచునన్ కాలము!
97 దేశములు ఐకయ్మగుటను మనము సుత్నాన్ము, పర్పంచము
ఐకయ్మగుటను మనము సుత్నాన్ము, క య్నిజం ఐకయ్మగుటను మనము

సుత్నాన్ము, సంఘములు ఐకయ్మగుటను మనము సుత్నాన్ము; చివరకు
ఆయన మరియు సంఘము, ఒకేలాగున యుండునటుల్, దేవుడు తనకై తాను
ఆయన వధువుతో ఐకయ్మగుటను మనము సుత్నాన్ము. హలెల్ య!
అకక్డ యునన్ పిరమిడ్ వలె. నిజము! తముమ్ను తాము ఏకముగా ఐకయ్
పరుచ్కొనుచునాన్రు; దేవుడు ఐకయ్మగుచునాన్డు! ఎందుకు? ఇంతకు ముందు
ఎనన్ , ఆది సంఘ యుగముల నుండి, అగిన్ సత్ంభము ఎనన్ పర్జల
మధయ్ లేదు. ఇంతకు ముందు ఎనన్ , ఆది సంఘ యుగముల నుండి, ఈ
రోజున మనము సుత్నన్టుల్గా, ఎనన్డైనా వారు ఈ కారయ్ములను శారా?
దేవుడు ఏడు ముదర్లను మనకు పంపి, దాని దావ్రా మనకు ఒక చననిచిచ్,
మరియు పరలోకము నుండి ఏడుగురు తలను పంపియునాన్డు; మరియు
పరిశుదాద్తమ్ను కిందికి తెచుచ్టకు, సంఘ శాఖల దావ్రా చెదర గొటట్బడిన
వాకయ్మును, మరల తిరిగి తెచిచ్, తిరిగి దేవుని వాకయ్ములోనికి ముడి వేశాడు.
98 యేసు అనాన్డు, “మీరు నాయందును నా మాటలు మీ యందును నిలిచి
యునన్ యెడల, మీకు ఏది ఇషట్మో అడుగుడి, అది మీకు అనుగర్హింపబడును.”
వధువును తిరిగి వాకయ్ముతో ఐకయ్పరచుకొనుచునాన్డు, అదే దేవుడై యునాన్డు.
సంఘము మరియు వాకయ్ము, సంఘము మరియు ఆచారము కాదు, సంఘము
మరియు వాకయ్ము; పెండిల్కుమారెత్ మరియు వాకయ్ము ఒకక్టిగా ఐకయ్మగుచునన్ది.
ఓ, అయోయ్! తిరిగి దేనిలోనికి పునరుదధ్రించబడుట? థర్ గుంపు దావ్రా
చెదరగొటట్బడిన, అసలైన పెంతెకొసుత్ తం ల విశావ్సము. థర్ సవ్యముగా
కాదు; థర్ కాదు, వెసీల్ కాదు, ఆ గొపప్ సాథ్పకులు కాదు. కాని వారు
వెళిళ్పోయిన తరువాత, లేచిన సంఘము, అపుప్డు వారు దానితో ఒక సంసథ్ను
తయారుచేశారు. వారు సిదాధ్ంతములను, తదితరములను అంగీకరించి, వారు

రముగా వెళిళ్పోయారు. ఈ రోజున వారి వైపు డండి, ఇపుప్డు వారు
పర్పంచ సంఘముల సమాఖయ్లోనికి వచిచ్యునాన్రు.
99 ఇపుప్డు, మీరు డండి, కాని చివరి దినములలో, ఈ కారయ్ములు
సంభవిoచుటను మీరు సాత్రు, ఇదివరకు ఎనన్ అవి సంభవించలేదు.

డండి, అది దేవుని చన, ఈ ఐకయ్మగుట అంత కాలము యొకక్
చన. ఇపుప్డు, మనము జాగర్తత్గా డాలి, నిజమైన నిశచ్యతతో

దానిని మనము గర్హించాలి. నిజమైన వాకయ్మును, సంసథ్లను బటిట్
విడిచిపెటుట్ట; వాకయ్మును తీసుకొనుటకు బదులుగా, వివిధమైన మనుషుల
అభిపాయములను, సిదాధ్ంతములను అంగీకరించుట.
100 పర్కటన 10 చెపిప్ంది, “ఏడవ త వరత్మానము.” ఇపుప్డు గురుత్ంచుకోండి,
అది తినన్గా ఏడు రలనొదద్, ఏడుగురు తలు, ఏడు రలను ఊదుతారు.
అదే మనకు రాబోవుచునన్ తరువాత అంశము. అయితే గురుత్ంచుకోండి, అది
ఎంతో విశేషముగా చెపప్బడింది, “ఆ త యొకక్…,” ఏడవ త యొకక్ ర
కాదు గాని, “ఏడవ త యొకక్ వరత్మానము.” డండి, ర ఊదే త
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కాదు, వరత్మానం చెపేప్ త! డండి, త మాతర్మే ర ఊదినది, ఆ
యొకక్ ఏడవ త, ర ఊదే త. కాని ఇది చెపుప్చునన్ది, “ఆ ఏడవ త,
పలుకు దినములలో,” డండి, అతని వరత్మానము రిత్యైనపుడు. డండి,
అది సంఘకాలపు వరత్మానము. ఈ సమయములో, వరత్మానము, ర కాదు,
మరియు “దేవుని మరమ్ము (వాకయ్ములో వాయబడింది) తపప్క ముగించబడాలి.”
101 ఎలాటి దినమున మనము జీవించుచునాన్మో డండి! ఆ ముదర్లపై

డండి, ఎలా చెదరగొటట్బడిన వాకయ్మును లాగియునన్దో, థర్, ఆ మిగిలిన
సంసక్రత్లంద , దేనిని విడిచి ముందుకు వెళాళ్రో; అవి ఎకక్డ యుండాలో,
తినన్గా వెనుకకు వచిచ్, బైబిలులో పబడింది; పర్తి మనిషి ఎలా తన
సాథ్నానికి తినన్గా వెళిళ్పోతాడో, అతడు ఏమి చేసాత్డో, మరియు సంఘమునకు
ఏమి సంభవిసుత్ందో; అతడు ఏమి చేసాత్డో, మరియు సంఘమునకు ఏమి
సంభవిసుత్ందో; అతడు విడిచిపెటిట్న ఈ విషయములనీన్. అపుప్డు, చివరి
దినమున, దానిని రిచ్ మనకు ఏమియు తెలియనపుప్డు, ఒక నిరీణ్తమైన
కారయ్ము సంభవించబోవుటను, ముందుగానే చెపాప్డు; వారాత్ పతికలు
సహితము, ఈ విషయములను పర్చురించినవి, ఆయన తినన్గా దిగివచిచ్,
దానిని బయలుపరచి, మరమ్ములనిన్టిని ఏకముగా ముడివేసుత్నాన్డు. ఆమేన్!
సోదరుడా, అది నాకు గంభీరమైనది! అది, నాకైతే, వాకయ్మును వరుస కడుతుంది.
ఆమేన్! పర్జలు ఏమి చెపిప్నా, ఏమి తలంచినా, నాకైతే అది సతయ్మైయునన్ది, అది
నిజము.
102 బబులోను నుండి వసుత్నన్ జాఞ్నులవలె, “ దుల రాజుగా పుటిట్న
వాడెకక్డ? ఆయన తినన్గా, ఇపుప్డే మిమీద యునాన్డు. మేము తపప్క
ఆయనను కనుగొనాలి” అని వారు అరిచారు. అది సతయ్ము. ఆయన రాకడ
ఎంతో సమీపమైయునన్ది, “ఇదిగో, పెండిల్కుమారుడు వసుత్నాన్డు! అని నేను
చెపప్గలను. అరధ్ రాతి కేకను నేను వింటాను!” ఆమేన్! మనము తినన్గా అంతయ్
కాలములో యునాన్ము. ఓ, అయోయ్, మనము ఆ ఘడియలోనే జీవిసుత్నాన్ము.
గమనించండి, డండి?
103 ఎలాటి దినము! ఎలాటి సమయములో మనము జీవిసుత్నాన్ము, ఈ దేవుని
యొకక్ గొపప్ మరమ్ము ముగించబడింది; దైవతవ్మును లోనికి తె త్, అది
ఏమైయునన్దో పి త్; ఎలా ఈ చినన్ చినన్ వాదములు, ఆయననుఈలాగున,
ఆలాగున చేసినవో, ఎవరో ఆయనను ఆ రీతిగా చేయుట. కాని పర్భువు యొకక్

త కిందికి దిగివచిచ్, ఈ వాదములనిన్టిని పైకి తెచిచ్, దానిలో నుండి సతయ్మును
బయటకు లాగి, మనకు హాజరు పరిచ్ంది. మరియు అది ఉండవలసినంత
పరి రణ్ముగా, అది అకక్డ యునన్ది, మరే ఇతర మారగ్ములో నీవు వెళళ్లేవు.
అది అకక్డే యునన్ది, ఆయన అదేయైయునాన్డు. డండి, సరప్ సంతానము,
ఈ భినన్మైన సంగతులనిన్ , ఎంతో మరమ్యుకత్ముగా పర్జల మధయ్ యునన్వి.

డండి? అది ఏమైయునన్ది? ఇది దేనికి చనయై యునన్ది? ఐకయ్ము
చేయుట!
104 మలాకీ 4లో ఆయన ఏమి చెపాప్డు? పునరుదధ్రిసాత్ను! అదే
పెంతెకొసుత్ వరత్మానముతో, తిరిగి పర్జలకు, అసలైన పెంతెకొసుత్ విశావ్సానిన్
పునరుదధ్రించుట, అదే పెంతెకొసుత్ గురుతు, అదే పెంతెకొసుత్ రుజువు, అదే
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దేవుడు, అదే శకిత్, అదే ఉపదేశము, పర్తీదీ కచిచ్తముగా, అదే అగిన్ సత్ంభము
యొకక్ రుజువుతో, అదే దమసుక్ మారగ్మున పౌలును తాకింది, ఆ దినమున
చేసిన అవే కారయ్ములను చే త్, ఈ దినమున మన మధయ్ యునాన్డు. ఐకయ్ము
చేయుట!
105 దేశములు ఐకయ్మగుటను మనము సాత్ము, పర్పంచము ఐకయ్మగుటను
మనము సాత్ము, సంఘములు ఐకయ్మగుటను మనము సాత్ము, వధువు
ఐకయ్మగుటను మనము సాత్ము, వాకయ్ముతో వధువు ఐకయ్మగుచునన్ది.
ఎందుచేత? వాకయ్మే దేవుడైయునాన్డు. వాకయ్ము వలె…పెండిల్కుమారుని వలె
(ఆయన వాకయ్మై యునన్ందున), పెండిల్కుమారెత్ (వాకయ్మును వినుచునన్దిగా),
వారు ఒక ఐకయ్తలోనికి ఏకముగా వసాత్రు. వారు ఒక వివాహమువలె
ఐకయ్మవుతారు, డండి, వారు ఒక వివాహము కొరకు సిదధ్పడుచునాన్రు,
మరియు వారు ఒకక్టవుతారు. వాకయ్ము నీవుగా మారుచునన్ది, నీవు వాకయ్ముగా
మారుచునాన్వు. యేసు అనాన్డు, “ఆ దినమున మీరు దానిని తెలుసుకొంటారు.
తండి అంత , నేనైయునాన్ను; నేనంత మీరై యునాన్రు; మీరంత
నేనై యునాన్ను. నేను తండియందును, తండి నా యందును, నేను
మీయందును, మరియు మీరు నా యందును యునాన్రని, ఆ దినమున మీరు
తెలుసుకొందురు.” డండి? “ఆ దినమున.” ఏ దినము? ఈ దినము! దేవుని
యొకక్ దాచబడిన మరమ్ములనిన్యు, బయలుపరచ్బడి యునన్వని మనము
కనుగొంటాము. ఓ, దానిని నేను ఎంత పేమిసాత్నో!
106 ఓ, గమనించండి, సైనుస్ మరియు వాకయ్ము ఎలా పోలచ్బడినవో, వారు ఈ
రోజున చేసినటుల్గా. ఇది వరకు వారు దానిని చేయలేకపోయారు. సరిగాగ్ ఇపుప్డే
వారు దానిని చేయగలుగుచునాన్రు.
107 గమనించండి, ఆయన అనాన్డు, “ఆకాశపు చనలు, ఆకాశపు

చనలు.” సైనుస్ మరియు జాతీయ చనలు; ఇపుప్డు వారు ఆకాశములో
గొపప్ చనలను కలిగియునాన్రు, వారు వోయ్మగాములను, సమసత్
కలిగియునాన్రు. అయితే ఈ వోయ్మగాములు, సైనుస్కు ఏమి చేసుత్నాన్రు?
అది వారికి భయమును తెసుత్ంది. ఏ సమయములో, వారు వాటిని పైకి పంపి,
పై నుండి బాంబులను వదులుతారో మనకు తెలియదు, మనము ఎంత
మాతర్ము ఇక వుండము. డండి? ఇపుప్డు వారు అటిట్ రకమైన చనలను
వారు కలిగియునాన్రు, ఆకాశము కింద భయంకరమైనవి. డండి? అణు
బాణములను, సమసత్మును వారు కలిగియునాన్రు, అనిన్ రకములైన చనలు.
108 మొనన్టి దినమున, వారు ఈ ఒపప్ందముపై సంతకము చేశారు, వారు
ఇక ఏ విధమైన బాంబులను పేలచ్మని, కాని ఇపుప్డు నీళళ్ కింద, నేల కింద,
ఆలాగునే వాటిని పరీకిష్సుత్నాన్రు. డండి? “మేము దీనిని చేయము, నీవు
దానిని చేయవదుద్ అని ఒపప్ందము పై సంతకము పెడతారు (కాని తిరిగి
ఇంటికి వెళిళ్, దానినే చేసుత్నాన్రు; మనకు తెలుసు, అకక్డ వాళుళ్ను అదే
చేసుత్నాన్రు).” డండి? వారి మధయ్ ఏ మాతర్ము నమమ్కము లేదు, ఒకక్టి

డా లేదు. డండి? పర్తి ఒకక్ మరొకరికి భయపడుతునాన్రు. అది
భయోతాప్తపు చన.
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109 సైనుస్ మరియు మనిషి, భయోతాప్తపు చనను, ఆకాశములలో
ఉతప్తిత్ చేశారు. అది కచిచ్తముగా సతయ్ము. ఇపుప్డు ఒకరంటే ఒకరు
భయపడుతునాన్రు. అకక్డ ఆకాశపు చన ఇవవ్బడింది…ఇపుప్డు డండి,
వారు ఆకాశములో డా, వారు భయోతాప్తపు చనను కలిగియునాన్రు,
వోయ్మగామిలో ఒక మనిషి; ఒక అణు బాణమును వేసి, మొతత్ము దేశమును
నాశనము చేయగలరు. వోయ్మగామిలో పర్వేశించి, బయట నిలబడతారు. దానిని
చేయకుండా వారు, ఏమి ఆపుటలేదు. నిశచ్యముగా వారు దానిని చేయగలరు,
వారు కోరుచునన్ సమయములో దానిని చేయగలరు. వారు కోరినటుల్గా ఆమెను

డిద చేయగలరు, ఇపప్టి నుండి పదిహేను నిముషముల సమయములో.
ఒకడు ఏమి చేయగలడు, మరొకడు డా అదే మారగ్ములో యునన్పుప్డు.
కాబటిట్, మీరు డండి, వారు ఒక చనను కలిగియునాన్రు, అయితే ఆ
రకమైన చన వారిని భయపెడుతుంది.
110 వారు ఏకముగా ఐకయ్మై, వారి శకుత్లను ఏకముగా ఉంచుతునాన్రు. సేవ్చాఛ్
పర్పంచము, వారి శకిత్ని ఏకముగా ఉంచుతునాన్రు. క య్నిసుట్లు వారి శకిత్ని
రషాయ్తో ఏకముగా ఉంచుతునాన్రు. పర్తి ఒకక్ ; ఒకరు మరొకరిని రిచ్
భయపడుతునాన్రు. డండి, అది ఒక భయోతాప్తకమైన చన. అది నిజము.
జాతీయ చనలు, తదితరమైనవి.
111 కాని సంఘము ఒక పరలోకపు చనను పొందింది: ఒక అంతరికష్
వోయ్మగామి! ఆమేన్! అగిన్ సత్ంభము పములో యునన్ యేసు కీసుత్;
పాత నిబంధనలో యునన్వాడు, ఆయన దమసుక్ మారగ్ములో సౌలును
కలుసుకొనాన్డు, అదే యేసు ఈ రోజున ఇకక్డ యునాన్డు! అది ఏమి చేసింది?
అది భయానిన్ తెచిచ్ందా? అది పేమను తెచిచ్ంది, ఒకరితో ఒకరు ఒక ఐకయ్త.
ఆమేన్! ఒకరి పటల్ ఒకరికి భావన. అది దేవుని యొకక్ పేమను తెచిచ్ంది, ఓ,
మనలను ఐకయ్పరుచ్ , ఒక వధువు ఐకయ్తలోనికి, కీసుత్ శరీరములోనికి మనలను
తెసుత్ంది. దానినే ఇపుప్డు అది చేయుచునన్ది, ఈ దేవుని యొకక్ గొపప్ ఐకయ్త…
112 ఇకక్డ ఒక గుంపు, మరొక గుంపుతో పోరాడుటకు వారు తముమ్ను
తాము ఐకయ్పరుచ్కొనుచునాన్రు, ఇకక్డ ఒక గుంపు, అకక్డ మరొక గుంపుతో
పోరాడుతుంది. ఇకక్డ సంఘము వారికి మధయ్లో నిలబడియుంది; ఏమి
సంభవిసుత్ందో గమనించండి, అది వారితో ఐకయ్మవుతుంది. అది కచిచ్తముగా
సతయ్ము. కాని, ఇపుప్డు, అది భయమును, నిరాశను తెసుత్ందని మనము
కనుగొంటాము.
113 కాని సంఘము, వధువు, ఒకే ఆతమ్ కింద, దేవుని యొకక్ ఆతమ్ కింద, ఒకే
దేవుని పరిశుదధ్మైన ఐకయ్తలో, దేవునికి పరిశుదధ్మైన వధువుగా యుండుటకు,
ఒకే దేవుని దావ్రా ఐకయ్మగుచునన్ది. అది నిజము, మొతత్ము ఏకముగా; శరీరము
యొకక్ ఐకయ్త. శరీరము వధువుగా కనిపెటుట్చునన్ది; మనలను మనము వధువుగా
పిలుచుకొనన్టుల్గా, అది వధువుగా యునన్ది. కారణము వధువు యొకక్
ఐకయ్మయేయ్ కాలము, సంఘము ఎంతో దగగ్రగా వచుచ్చునన్ది. కనీసము మనము
ఒకరిని ఒకరము రముగా విడువకుండా, అది తపప్క ఒక పేమను మన
మధయ్ సృషిట్ంచాలి. అది నిజము. పారిథ్ంచమని నీవు పర్జలను బర్తిమలాడవలసిన
పనిలేదు, దేవునిని ఆరాధించమని నీవు వారిని బర్తిమలాడవలసిన పనిలేదు,
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సరియైన దానిని చేయమని నీవు వారిని బర్తిమలాడవలసిన పనిలేదు. వారు
ఆయనతో ఎంత పేమగా యుంటారoటే, చివరకు అది తపప్ అకక్డ ఏమి
వుండదు.
114 ఒక నిజమైన చినన్ చకక్ని బాలిక, తాను వివాహము చేసుకొనబోయే
దృఢమైన యౌవవ్న మనిషిని, ఆమె ఎంతో వెరిగా పేమించే, ఒక చినన్ బాలికను

రిచ్, నీవు ఏమి తలంచెదవు, తన సొంత పాణము కంటే దాని భావము,
ఆమెకు ఎంతో ఎకుక్వైనది, మరియు వారు తినన్గా వెంటనే వివాహము
గావించబడబోవుచునాన్రని ఆమెకు తెలుసు. ఆ వివాహ దినము సమీపి త్
యుండగా, ఆ చినన్ది, నేను మీకు చెపుతునాన్ను, ఆమె అంతటా, “చు ట్
నడు త్యుంటుంది.” డండి? ఆమె సమసత్మును సిదధ్ము చేసుకొంటుంది;
ఆమె సం రణ్ముగా అతనికి వశపరుచ్కొంటుoది. అది నిజము. అతనిని
సంతోషపెటేట్ సమసత్మును, ఆమె చేయగోరుతుంది. బాగునన్ది, సంఘము
ఈ దినమున తపప్క, ఆ విధానములో యుoడవలసియునన్ది, పరిశుదాధ్తమ్
దావ్రా ముదించబడి, మన జీవితము కీసుత్ దావ్రా దేవునిలో తపప్క ఎంతగానో
భదర్పరచ్బడవలసి యునన్ది.
115 నేను ఇకక్డ మీకు ఉపదేశము చేయునదేమనగా, వివిధమైన ఈ చనలు
సంభవించుటకు రిచ్ చెపుప్చునాన్ను, దానిని చేయుటకు ఇపుప్డు నాకు
సమయము లేదు; పర్భువు చితత్మైన యెడల మరొక వరత్మానములో చెపుతాను.
అయితే ఇంక ఒక చినన్ విషయము సంఘములో కొరతగా యునన్ది. మనము
దాని యొదద్కు వెళాళ్లి, మనకు అది కావాలి, మరియు ఇపుప్డే తినన్గా నేను దాని
అంచున యునాన్ను. డండి? మనము దాని యొదద్కు వెళాళ్లి, నీవు తపప్క
దానిని చేయవలసి యునన్ది. నీవు దానిని చేయకపోయినటెల్తే, మీరంద
తపప్క దానిని చేయాలి. ఏలయనగా డండి, దేవుడు సంఘమును ఏకముగా
తీసుకొని, ఆ గొపప్ ఐకయ్త కొరకు, పెండిల్ విందులోనికి వెళుళ్టకు, ఐకయ్మగుచునన్
కాలము సమీపమైయునన్ది: అపుప్డు దేవుడు మరియు మానవుడు, నితయ్తవ్ము
కొరకు ఐకయ్మవుతారు, అపుప్డు కాలములో యునన్ జీవులమైన మనము,
నితయ్మైన వానితో ఐకయ్మవుతాము.
116 అది ఒకసారి మనుషయ్కుమారుని పములో మిమీద జరిగించబడింది.
యేసు కీసుత్ యొకక్ వధువుగా, ఇతర మనుషులను ఐకయ్ము చేయుటకు, ఆ
శకిత్ని తెచుచ్టకు తన పాణమును ఇవవ్వలసియుండెను. ఇపుప్డు సంఘము
దానికై అది, కీసుత్ శరీరములో ఐకయ్మగుచునన్ది. ఇపుప్డు దానికై అది సేవ్చఛ్గా
మారింది, పర్తి చినన్ బంధకము నుండి కోయబడి, దానికై అది సిదధ్మగుచునన్ది;
ఏకముగా వచుచ్చునన్ది, వారి మధయ్ ఐకయ్త; ఓ ఒక పేమ, సంతోషము, మరియు
పరిశుదాధ్తుమ్డు వారి మధయ్ కదలాడుచునాన్డు. ఓ, అయోయ్, ఎలాటి సమయము!
117 బాతులు సిదధ్పడుటను మనము సాత్ము, కొంగలు సిదధ్మగుటను
మనము సాత్ము, జంతువులను మనము సాత్ము…తేనెటీగలు
సిదధ్మగుటను మనము సాత్ము, మేఘములు వరిష్ంచుట కొరకు
సిదధ్పడుటను మనము సాత్ము, సమసత్మును మనము సాత్ము; ఆ గొపప్
నెటట్బడుట కొరకు ఎలా అది దానికై అది ఐకయ్మవుతుందో. దేశములు యొకక్
కటుట్బాటు, దేశములు ఏకముగా తముమ్ను తాము క య్నిజంలోనికి ఐకయ్ము
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చేసుకొనుచునన్వి. పశిచ్మ దేశములు, తముమ్ను తాము ఐకయ్ము చేసికొనుటను
మనము సాత్ము. సంఘము, ఈ ఇతరులు, అంద తముమ్ను తాము
ఐకయ్ము చేసుకొనుటను మనము సాత్ము. కాబటిట్ ఏ ఇతర సమయములో అది
పరి రణ్ముగా సాధయ్పడలేదు; ఇరవై సంవతస్రముల కితము, ఈ విధానములో
అది యుండియుండలేదు. పది సంవతస్రముల కితము, అది ఆలాగున యుండి
యుండలేదు, ఇపుప్డే తినన్గా అది ఆలాగున యుండవలసి యునన్ది. డండి,
ఏలయనగా ఈ వాదములు, ఇలాటివి ఈ సాథ్నమునకు వచిచ్ యుండలేదు.
118 ఇపుప్డు మేలొక్నండి! తినన్గా, మిముమ్లను మీరు దులుపుకొని, నీవు ఎకక్డ
యునాన్వో సుకో! మనము ఎకక్డ యునాన్ము? ఆ జాఞ్నుల వలె, మనము
తినన్గా వాకయ్పు వరుసలో యునాన్ము, మరియు పర్భువు యొకక్ వెలుగు, మన
దారిపై పర్కాశించుచునన్ది. సరోవ్నన్తమైన సథ్లములలో దేవునికి మహిమ. మనకు
యేసు కీసుత్ను ఇచిచ్న దేవునికి, మనము పేమించు వానికి, ఈ సాథ్నమునకు
మనలను తెచిచ్న దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. మనము ఆయన యొకక్ రకత్పు
వెలతో కొనబడిన ఆయన పర్జలము.
119 ఓ, అయోయ్! ఐకయ్మగుచునన్ కాలము వచిచ్నపుడు, ఆయన ఆతమ్ యొకక్
బంధములో ఐకయ్మగుటను, మనము సుత్నాన్ము, అది ఆయన ఆతమ్
కాదా? నిశచ్యముగా, అది ఆయన ఆతమ్. అది ఎందుచేత? అది ఆయన
వాకయ్మైయునన్ది, ఆయన…అది వాకయ్ము యొకక్ ఆతమ్యైయునన్ది. ఆ ఆతమ్
యొకక్ వాగాద్నము, మన మీదకు వచిచ్, దానికై అది తినన్గా పు , సతయ్మని
రుజువు చేసుత్నన్ది, అది అదే ఆతమ్ కాదా? అరణయ్ములో మోషేతో యునన్ది
ఆయనే! యేసు కీసుత్ మీద యునన్వాడు ఆయనే! దమసుక్ మారగ్మున, సౌలును
కలుసుకొనన్ వాడు ఆయనే! ఆయన నినన్, నేడు, నిరంతరము ఏకరీతిగా
యునాన్డు! ఆయన అదే కారయ్మును చేసుత్నాన్డు.
120 దేశములు ఏకమగుటను మనము సాత్ము, సంఘ నాయకులు
ఏకమగుటను మనము సాత్ము, క య్నిజం ఏకమగుటను మనము

సాత్ము, వాదములు ఏకమగుటను మనము సాత్ము, ఇవనిన్ మనము
సుత్నాన్ము; మరియు వధువు, వాకయ్ముతో ఐకయ్మగుటను ఇపుప్డు మనము
సాత్ము. ఓ, అయోయ్! పరిశుదుధ్లు లేచి, సజీవమైన వారితో ఐకయ్మై, వెళిళ్ కీసుత్

తో ఐకయ్మై, నితయ్తవ్మంతా ఆయనతో యుండుటకు ఐకయ్మవుతుంది.
121 కీసుత్తో ఈ రాతి, పర్తి ఒకక్ ఐకయ్మగుటకు, మనమేమైయునాన్మో
మన సమసత్మును, మనకు కలిగియునన్ సమసత్మును, మన రిత్ ఆతమ్,
శరీరము, మనసుస్, యేసు కీసుత్ సావ్ధీనమై, ఆ ఐకయ్ము చెందు కాలము కొరకు
ఎదురు చుటకు, దేవుడు మనకు సహాయము చేయును గాక.

దేవుని ర మోగినపుడు, సమయము ఇక ఎంత
మాతర్ ఉండదు,

పర్కాశమానమైన, చకక్ని ఉదయము బర్దద్లవుతుంది;
కీసుత్ నందునన్ మృతుల లేచి, అదిగో ఆవలిగటుట్న

(సజీవమైన వధువుతో) ఏకముగా కొనిపోబడుటకు,
పోగవుతారు.
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122 ఐకయ్త వైపు డండి! దేవుడు సంఘమును వాకయ్ముతో ఐకయ్పరుచ్చునాన్డు,
వాకయ్మును సంఘముతో ఐకయ్ పరుచ్చునాన్డు, ఆ పర్కారము ఇదద్ ఒకక్టిగా
మారతారు, “దీనిని చెపప్ండి, అది సంభవిసుత్ంది. దీనిని చేయండి, అది
సంభవిసుత్ంది. ఇది అంతే; ఇది మీ ముందునన్ నేను, ఇది రుజువు చేయుచునన్ది
నేను; ఇది మీతో యునన్ నేను.” మంచిది.
123 ఇపుప్డు ర ఊదబడుటకు సమయము వసుత్ందని మనము
కనుగొంటాము, ఆ వెనుక నిదించుచునన్ పరిశుదుధ్లు, మనము లేకుండా
వారు పరి రుణ్లు కారు; వారు మనపై ఆధారపడుచునాన్రు (హెబీ 11); వారు
ఏకమై వచిచ్నపుడు, వారు సజీవమైన వారితో ఐకయ్మవుతారు. సంఘము
వాకయ్ముతో ఐకయ్మవుతుంది, అపుప్డు సంఘము మరియు వాకయ్ము ఒకక్టిగా
ఐకయ్మవుతుంది, వచుచ్చునన్ వాని వలె. నిదించిన పరిశుదుధ్లు, సజీవమైన
పరిశుదుధ్లతో ఒకక్టిగా ఐకయ్మవుతారు; మరియు అంద , గొఱెఱ్పిలల్
వివాహోతస్వపు విందు కొరకు, అదిగో కీసుత్తో ఒకక్టిగా ఐకయ్మగుటకు
వెళతారు.
124 ఇది ఐకయ్మగు కాలము, చనలు పర్తి చోట ఎగురుచునన్వి. దేశములో

చనలునన్వి, క య్నిజంలో చనలునన్వి, పశిచ్మ పర్పంచములో
చనలునన్వి, సంఘముల సమాఖయ్లో చనలునన్వి. ఈ రాతి పరిశుదాధ్తమ్

యొకక్ ఆశర్యములో చన ఇకక్డ యునన్ది, మరియు దేవుని యొకక్ వాకయ్ము
దానిని సతయ్మని రుజువు చేయుచునన్ది. ఆమేన్! ఐకయ్మగుచునన్ కాలము!
ఐకయ్మగుచునన్ కాలము యొకక్ చన!

మన తలలు వంచుదాము.
125 పర్భువైన యేసు, నా దీన హృదయము సంతోషముతో గంతులు
వేయుచుండగా, నేను అవకాశములను సుత్నన్టుల్గా, (నేను ఒక మధయ్-
వయసుక్డను), కాని ఇంక నీవు ఈ తరములోనే వసాత్వనే అవకాశములను
నేను సుత్నాన్ను; సజీవుడనై, ఇకక్డ నిలబడి, ఆ ర మోగుటను సాత్ను,
“అపవి డు ఇంక అపవి డుగానే యుండనిముమ్. నీతిమంతుడు ఇంక
నీతిమంతుడుగానే యుండనిముమ్, పరిశుదుధ్డు ఇంక పరిశుదుధ్డు గానే
యుండనిముమ్,” ఓ పర్భువైన దేవా!
126 ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచియుండు మనము, ఒకక్ కష్ణములో, రెపప్
పాటులో, ఏమి జరుగుచునన్దో అపుప్డు లోకమునకు తెలియదు, కాని
అకసామ్తుత్గా, నీకు ముందుగా వెళిళ్పోయిన నీ పియులు, నీతో తిరిగి
ఐకయ్మగుటకు వచుచ్టను, నీ ముందు పర్తయ్కష్మగుటను సాత్వు. ఒకక్
కష్ణములో, రెపప్ పాటులో మారుప్ చెందుతాము; మరియు ఆకాశ మండలములో
పర్భువును ఎదురొక్నుటకు కొనిపోబడతాము. అపుప్డు సదాకాలము, ఆయనతో
ఐకయ్మవుతాము, ఎనన్ ఆయన సనిన్ధి నుండి తిరిగి రము కాము.
127 ఇపుప్డు మనము ఒకే ఆతమ్లో ఐకయ్మగుట, పర్భువా, అది ఎలాటి ఒక
గొపప్ సంగతియై యునన్ది. ఒకే ఆతమ్, పరిశుదాధ్తమ్, వాకయ్మును తన అదుపులో
కలిగియునాన్డు, మనలోనికి వసుత్ంది. మనకై మనము యేసు కీసుత్తో
ఐకయ్మగుటకు, లోకమంతటి నుండి, కతిత్రింపబడి సేవ్చచ్గా చేయబడుట, అది
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ఎలాటి ఆధికయ్త, ఎలాటి గొపప్ కారయ్మైయునన్ది. ఒక దినమున, భౌతికమైన
పములో, ఆయన వంటి మహిమపరచ్బడిన ఆయన సొంత శరీరముతో,

ఆ వివాహోతస్వపు విందు బలల్ నొదద్ రొచ్ని, ఆయనతో ఐకయ్మై, ఆయనతో
వివాహములో, ఆయనతో వివాహము గావించబడుటను తలంచుట; రాబోవు
అనిన్ యుగముల గుండా, అంతము లేని నితయ్తవ్ము గుండా, పెండిల్కుమారెత్
మరియు పెండిల్ కుమారుడుగా జీవించుట.
128 పర్భువైన దేవా, ఇది ఒక కటుట్ కథ యొకక్ తలంపువలె పర్జలకు
యుండకుండును గాక, అయితే అది ఒక యథారథ్తయై, ఒక ఆకలి దాహానిన్
పర్జలలో కలిగించును గాక…వారాత్ పతికలు చదువు యుండగా, రేడియోలో
వారత్లు విం , వారాత్ పతికలు చదువుచుండగా, ఇది ఐకయ్మగుచునన్ కాలమని
వారు చుదురు గాక. చనలు పర్కాశించుచునన్వి.
129 పర్భువైన దేవా, ఈ చివరి దినములలో వారు ఏమి చేసాత్రో, మేము
సీత్లను రిచ్ మాటాల్డినటుల్గా; ఈ చివరి దినములలో సంఘము ఏమి
చేయబోవుచునన్దో; సంఘయుగములు ఏలాగు యుండబోవుచునాన్వో,
ముదర్లు ఏలాగు యుండబోవుచునన్వో, ఈ మిగిలిన కారయ్ములనిన్యు. నోవహు
దినములలో యుoడినటుల్గా, మేము సాత్ము. సొదొమ మరియు లోతు
దినములలో యుండినటుల్గా మేము సాత్ము, అపుప్డు పర్భువు యొకక్ త,
తనున్ తాను మానవ శరీరములో తెలియపరుచ్కొని, ఆవు మాంసమును తిని,
ఆవు పాలను తాగియునాన్డు, రొటెట్ను తినాన్డు; మరియు అకక్డ నిలబడి,
ఆయన వెనుక ఏమి సంభవించుచునన్దో చెపాప్డు. మనుషయ్కుమారుడు వచేచ్
సమయములో అదే విషయము సంభవిసుత్ందని యేసు చెపాప్డు.
130 పర్భువైన దేవా, మేము పిరమిడ్ ను శాము, అకక్డ మేము ఎలా దానిని
నిరిమ్ంచామో, ఇవనిన్యు దానికి ఎలా జత చేయబడినవో శాము; మరియు
మేము అంతయ్ కాలములో యునాన్మని కనుగొంటాము, ల రాయి కొరకు
కనిపెటుట్చునాన్ము. దేవునికి మహిమ! తండీ, మా పారథ్న యేమనగా, నీవు
పర్జలను ఇపుప్డు తవ్రగా మేలొక్లిప్, దైవిక పేమతో, యేసు కీసుత్కు గౌరవముగా,
మరియు ఒకరికి ఒకరు గౌరవముగా, ఏకముగా మముమ్ను పోగు చేయుము.
131 ఇకక్డ ఎవరైనా ఈ రాతి, ఆ నిరీకష్ణ మీతో విశర్మించనటెల్తే, మీ చేతిని
పర్భువునకు ఎతిత్, “పర్భువైన దేవా, ననున్ నీతో ఐకయ్ము చేయుము, ననున్ నీతో
ఐకయ్ము చేయుము,” అని చెపుతారా? సోదరుడా, పర్భువు నినున్ దీవించును గాక.
పర్భువు నినున్, నినున్, మరియు నినున్ దీవించును గాక; అవును. “పర్భువా, ననున్
నీతో ఐకయ్ము చేయుము.” అవును! ఓ, అయోయ్!

దేశములు బర్దద్లగుచునన్వి, ఇశాయేలు మేలొక్నుచునన్ది,
132 అకక్డ యునన్ ఇశాయేలును డండి, ఒకక్టిగా ఐకయ్మైనది.
పర్పంచమంతటి నుండి ఇశాయేలు తముమ్ను తాము ఐకయ్ము చేసుకొనుటకు
వచిచ్యునాన్రు, మరియు ఇపుప్డు వారు ఒక దేశముగా యునాన్రు. వారి సొంత
పతాకముతో, సొంత డబుబ్తో, సొంత సైనయ్ముతో, సమసత్మును కలిగి, వారు
ఒక ఐకయ్ రాజయ్ముగా వునాన్రు; వారు ఎనన్డైనా యుండవలసియుంటే, ఇపుప్డు
వారునాన్రు. ఇశాయేలు ఐకయ్మైనది, రోము ఐకయ్మైనది, సంఘము ఐకయ్మైనది.



కాలమును మరియు చనను ఐకయ్ము చేయుట 31
మరియు వధువు ఐకయ్మగుచునన్ది, ఆమేన్; వచుచ్చునన్ ఆ గొపప్ ఐకయ్త. అది
ఏమిటి? అదంత ఆ చనకు, ఆ ముఖయ్మైన ల చనకు, పైకి
కదులుతుంది, యేసు మరియు ఆయన వధువు, ఒకక్టిగా ఐకయ్మగుచునాన్రు.
133 తండీ, దేవా, ఈ పర్జల కొరకు నేను అడిగిన దీవెనలను దయచేయుము,
దానిని కోరు , వారు చేతులను ఎతిత్యుండగా, హృదయముతో మరియు
ఆతమ్తో మేము నీతో ఐకయ్మగుదుము గాక. పర్భువైన దేవా, మముమ్లను శుదిధ్చేసి,
నీ వారిగా చేసికొముమ్; పర్భువా, దానిని దయచేయుము. మాకు తెలిసినది
మరియు మేము చేయగలిగినదలాల్, నినున్ అడుగుటయే. అలాగైతే, మేము
దానిని అడిగి, నమిమ్నపుడు, మేము తపప్క దానిని పొందుతామని నీవనాన్వు;
పర్భువా, నేను దానికొరకు ఎదురు సుత్నాన్ను. యేసు కీసుత్ నామములో నీకు
వందనములు, చెపుతునాన్ను. ఆమేన్.

నేను ఆయనను పేమిసాత్ను, నేను ఆయనను పేమిసాత్ను,
ఏలయనగా మొదట ఆయన ననున్ పేమించాడు,
మరియు కలవ్రి మాను మీద,
నా రకష్ణను కొనాన్డు. (ఆమేన్. ఓ, అయోయ్!)
ఇదిగో, పెండిల్కుమారుడు వసుత్నాన్డు!
అరధ్రాతి కేకను నేను వింటాను!
మన మందరము బయటకు ఉంచుకొనన్టెల్తే, మనము

ఆరాభ్టము తో పైకి వెళతాము,
మరియు ఆకాశములో ఆయనను కలుసుకొంటాము.
కనిపెటిట్ పారథ్నచేయు, నా సోదరుడా,
నీ కిరీటమును ఎవ తీసుకోనియయ్కు,
కారణము నులివెచచ్నివారు, మరియు వెనుకకు

జారినవారు
వివాహపు వసత్మును ధరింపరు.

134 అది నిజము. అరధ్రాతి కేక కొరకు మనము సిదధ్పడదాము. నీవు అనుకొనని
ఘడియలో అది రాబోవుచునన్ది. అకక్డ ఒక కేక యునన్ది, అవిశావ్సపు లోకము
మధయ్లో కాదు; అది ఒక రహసయ్మైయునన్ది. కాని దానికొరకు ఎదురు సుత్నన్
విశావ్సులు, నకష్తర్ములు వరుసలోనికి వచుచ్టను మీరు సాత్రా? డండి?
అది దేనిని ఉతప్తిత్ చేసింది? అది సరిగాగ్ మొదటిసారి చేసినటుల్గానే చేసింది.

డండి, ఇకక్డ మనమునాన్ము, ఆ చనలు వచుచ్చునన్వి.
ధనయ్మైన ఆయన రాకడ యొకక్ చనలు మనము

సాత్ము,
అదిగో డు, అదిగో అం రపు ఆకులు ఇపుప్డు పచచ్గా

మారుతునన్వి;
రాజయ్ సువారత్ పర్తి దేశమునకు వెళిళ్ంది;
మనము సమీపములో యునాన్ము, అంతము

డగలము.
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అపుప్డు, సంతోషముగాను, ధనయ్మైన ఆయన పర్తయ్కష్
రాకడ వరత్మానమును రముగా, చాటుదాము,

135 అది నిజమేనా? ఓ, ఆయన ధనయ్మైన పర్తయ్కష్త వరత్మానమును
చాటుదాము! దానినే మనము తపప్క చేయవలసియునన్ది. “సిదధ్పడండి, నీ
దేవుని కలుసుకొనుటకు తయారుకండి,” అని పర్తి ఒకక్రికి చెపప్ండి. ఆమేన్!
నేను ఆయనను పేమిసాత్ను. ఓ, నేను ఆయనను ఎలా పేమిసాత్నో. ఇపుప్డు,
మనము మన పాదములపై నిలబడదాము. మేము ఒకరిని ఒకరము రమమ్ని
పిలుచుచుండగా, చు ట్ వెళిళ్ ఎవరితోనైనా కరచాలనము చేసి, ఇలా చెపప్ండి:

మనము తిరిగి కలుసుకొనువరకు! (ఇపుప్డు, కరచాలనము
చేయండి)…తిరిగి మనము కలుసుకొను వరకు!

మనము తిరిగి యేసు’ పాదముల నొదద్ కలుసుకొనువరకు;
తిరిగి మనము…

గురుత్ంచుకోండి, నీకు ఒక పిలుపు వసుత్ంది. మన తరువాత టము
బహుశ ఆయన పాదముల వదద్.

మనము తిరిగి కలుసుకొను వరకు దేవుడు మీతో
యుండును గాక!

136 ఇపుప్డు, మనము తిరిగి కలుసుకొనకముందు, కొంచెము ఆలోచించండి;
మనము ఆదివారము ఉదయము కాని, లేక బుధవారము రాతి గాని కలుసుకొనక
మునుపు, మొదటి విషయము నీకు తెలుసా…బహుశా, ఎవరో తపిప్పోతారు.
ఇతను తపిప్పోయాడు, వారంద వెళిళ్పోయారు. ఓ, నీ భరత్ తపిప్పోవుటను
తలంచుట, లేక నీ భారయ్ తపిప్పోవుటను తలంచుట, మరియు యోహాను భారయ్
తపిప్పోవుట, లేక అకక్డ పిలల్లు తపిప్పోవుట. అంతా సంభవించింది (ఏమి
జరిగింది?), అపుప్డు నీవు వెనుక విడవబడాడ్వు!

ఓ, ఎలాటి ఏడుప్లు, పండుల్ కొరుకుట, తపిప్పోయిన వారి
కరమ్ను రిచ్ చెపప్బడినపుడు,

వారు బండలకు మరియు కొండలకు మొఱఱ్పెడతారు,
(ఇశాయేలు తిరిగి పటట్ణములోనికి, ఆలయములోనికి
వెళిళ్నటుల్.)

వారు పారిథ్ంచారు, కాని వారి పారథ్నలు చాలా
ఆలసయ్మైపోయినవి. (వారు వరత్మానమును తోసి
వేశారు.)

137 ఓ, సోదరుడా, అది ఎనన్ చేయవదుద్. నీవు ఏమి చేసినా, ఆ కారణము
కొరకు సాహసముగా నిలబడు! అవునండి!
138 ఇపుప్డు, మనము తిరిగి కలుసుకొనుటకు, దీనిని మనము చేదాద్ం:

యేసు నామమును నీతో తీసుకొముమ్,
పర్తి చింత నుండి ఒక కేడెముగా;
శోధనలు నినున్ చుటిట్ ముటిట్నపుప్డు, (నీవు ఏమి చేసాత్వు?)
పారథ్నలో ఆ పరిశుదధ్ నామమును ఊదుము.
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పర్శసత్నామము, ఓ, ఎంత మధురము!

లోక నిరీకష్ణ మరియు పరలోకపు ఆనందము;
పర్శసత్మైన నామము, ఓ ఎంత మధురము!

లోక నిరీకష్ణ మరియు పరలోకపు ఆనందము.
139 దానిని ఆలపి త్ యుండగా, మన తలలు వంచుదాము.

యేసు నామమున వంగుట,
ఆయన పాదముల నొదద్ సాగిలపడుట,
పరలోకములో రాజులకు రాజు…ఆయనకు కిరీటము

పెటుట్ము,
మన పర్యాణము ముగిసినపుడు. (అది, ఒక రోజున

యుంటుంది.)
ఓ పర్శసత్మైన నామము, పర్శసత్మైన నామము, ఓ ఎంత

మధురము!
మనము తిరిగి కలుసుకొనువరకు, దేవుడు మీకు తోడుగా యుండును గాక.

లోక నిరీకష్ణ మరియు పరలోకపు ఆనందము;
పర్శసత్మైన నామము, ఓ, ఎంత మధురము! ఎంత

మధురము!
లోక నిరీకష్ణ మరియు పరలోకపు ఆనందము. 
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