నాలుగు ఐక్యతలు
అపొస్తలుడైన యోహాను ప్రక్టన గ్రంధములో వధువును ఒక్ పొడవు వెడలుుతో
స్మానమైన పటటణముగా చూస్తతనాాడు.

Rev 21:16
ఆ పటటణము చచచవుక్మైనది, దాని పొడుగు దాని వెడలుుతో స్మానము. అతడు ఆ
కొలక్ఱ్ఱతో పటటణమును కొలువగా దాని కొలత యేడు వందల యేబది కోస్తలైనది; దాని
పొడుగును ఎత్తతను వెడలుును స్మముగా ఉనాది.
పొడవు వెడలుుల స్మానతవము ఐక్యతను చూపిస్తతనాది, అనిా వైపులా స్మానతవము
అనగా పొడవు వెడలుులు స్మానముగా వునావి.

1 . స్ంపూర్ణమైన మోషే ప్రతయక్ష గుడార్ము దేవుని మహిమతో నింపబడినది
2 . స్ంపూర్ణమైన సాలొమోను మందిర్ము దేవుని మహిమతో నింపబడినది.

3 . స్ంఘము అంతయదినములలో ఐక్యతచే స్ంపూర్ణమగును.

ఈ నాలుగు మూలలు స్మాంతర్మును నాలుగు ఐక్యతలుగా గమనిదాదం.
1. హృదయమందు ఐక్యత
2. ఆతమయందు ఐక్యత
3. విశ్వవస్ లేక్ సిదాధంతపర్మైన ఐక్యత
4. స్హోదరుల ఐక్యత

ఈ స్మావేశములో మనము ఐక్యతను గూర్చచ ధ్యయనించనై యునాాము.
o ఐక్యత ఎవవరు కూడా ఆపలేని ఒక్ గొపు శక్తత.
o అనైక్యత సాతాను యొక్క బలమైన పనాాగములలో ఒక్టి.
o ఐక్యత ఒక్ మంచి పనికే కాదు అది చెడడ పనిక్త కూడా ఒక్ శక్తతగా వునాది.
o రాజులేని బలహీనమైన మిడతల బలము వాటి ఐక్యతలో వునాది అవి
పంక్తతలు తీర్చ సాగిపోవుటలో వునాది.

సామెతలు 30:27
మిడుతలక్త రాజు లేడు అయినను అవనిాయు పంక్తతలు తీర్చ సాగిపోవును.

✓ స్ంఘముకూడా అటువంటి ఐక్యతలోనిక్త వచిచనపుడు స్ంఘమును ఎవరు
విడగొటటలేరు.

బైబిలోో మొదటి ఐక్యతను పర్చశీలిస్తత వారు చెడడ కార్యమును బటిట ఒక్టిగా
చేర్చర్చ.
Gen 11: 5 - 8
యెహోవా నరుల క్తమారులు క్టిటన పటటణమును గోపుర్మును చూడ దిగి వచెచను.
6 అపుుడు యెహోవాఇదిగో జనము ఒక్కటే; వార్చక్ందర్చక్త భాష ఒక్కటే; వారు ఈ
పని ఆర్ంభంచి యునాారు. ఇక్ మీదట వారు చేయ దలచు ఏపని యైనను
చేయక్తండ వార్చక్త ఆటంక్మేమియు నుండదు 7 గనుక్ మనము దిగిపోయి
వార్చలో ఒక్ని మాట ఒక్నిక్త తెలియక్తండ అక్కడ వార్చ భాషను తారుమారు
చేయుదము ర్ండని అనుకొనెను.
8 ఆలాగు యెహోవా అక్కడ నుండి భూమియందంతట వార్చని చెదర్గొట్టటను గనుక్
వారు ఆ పటటణమును క్టుటట మానిర్చ.

✓ మనము స్ంఘము చేర్వలసిన నిజమైన ఐక్యతను చుస్తత ఈ ఐక్యతను
ఎవరు ఆపలేరు, దేవుని చితతమును నెర్వేరుటక్త ఒక్టైన గుంపును ఎవరు
విడగొటటలేరు.

ఆదిమ స్ంఘము ఇటువంటి ఐక్యతను క్లిగివునాది,
- వార్చని ఎవరు ఆపలేని శక్తతని క్లిగివునాారు
- ఒక్ర్చని ఒక్రు స్ంర్క్షంచుక్తంటునాారు
- ప్రతి ఒక్కర్చ అవస్ర్తలు తీర్చబడినవి
- వార్చమధయ ఉలాోస్ము వునాది
- స్ంఘము విస్తర్చంచుచునాది.

Acts 2:44 – 47
44 విశవసించినవార్ందరు ఏక్ముగా కూడి తమక్త క్లిగినదంతయు స్మష్టటగా ఉంచు
కొనిర్చ.

45 ఇదియుగాక్ వారు తమ చర్సిిరాస్తతలను అమిమ, అందర్చక్తని వార్చ వార్చ అక్కర్కొలది
పంచిపెటిటర్చ.
46 మర్చయు వారేక్మనస్తకలై ప్రతిదినము దేవాలయములో తపుక్ కూడుకొనుచు
ఇంటింట రొట్టట విరుచుచు, దేవుని స్తతతించుచు, ప్రజలందర్చవలన దయపొందినవారై
47 ఆనందముతోను నిషకపటమైన హృదయముతోను ఆహార్ము పుచుచకొనుచుండిర్చ.
మర్చయు ప్రభువు ర్క్షణ పొందుచునావార్చని అనుదినము వార్చతో చేరుచచుండెను.
అందువలన అపవాది స్ంఘములో అనైక్యతను తెసాతడు, స్ంఘములో అనైక్యత,
క్లహములు, వాదనలు ఉనాంత వర్క్త పర్చశుదాధత్తమడు అక్కడ నిలువలేడు.

- పర్చశుదాదత్తమని పావుర్ముతో పోలచటం వాక్యంలో గమనించవచుచ
✓ ఆదికాండము 8 వ అధయయములో నోవహు పావుర్మును బయటక్త
పంపగా అది రండు మారులు తిర్చగి వచెచను కార్ణం భూమిపైవునా అలో
క్లోోల సిితి, అనగా పర్చశుదాధత్తమడు అటువంటి అలో క్లోోల సిిత్తలోో
నివసించలేడు.
✓ నోవహు పంపిన కాక్త తిర్చగి రాలేదు కాక్త అపవిత్రాతమక్త సాదృశయము.

నిజమైన ఉజ్జివమునక్త స్తవక్తల అనైక్యతే కార్ణము, స్తవక్తలు ఐక్యతలోనిక్త
చేర్చతే సార్వత్రిక్ స్ంఘము రూపాంతర్ము చెందుత్తంది.

యెషయా గ్రంధములో ఒక్ వాగాదనము వునాది, ఇది స్తవక్తల ఐక్యతక్త స్ంబంధంచినది.
Isaiah 52:8
ఆలక్తంచుము నీ కావలివారు పలుక్తచునాారు కూడుకొని బిగగర్గా పాడుచునాారు
యెహోవా సీయోనును మర్ల ర్పిుంచగా వారు క్నుాలార్ చూచుచునాారు.
Isa 52:8 Thy watchmen shall lift up the voice; with the voice together
shall they sing: for they shall see eye to eye, when the LORD shall
bring again Zion.

✓ అనగా స్తవక్తలు క్లసి పలుక్తచునాారు
✓ క్లసి బిగగర్గా పడుచునాారు
✓ వారు క్ళ్ళలో క్ళ్ళళ పటిట చూచుకొనుచునాారు.

ఈ దినములలో స్ంఘము యొక్క సిితిని చుస్తత ప్రతి ఒక్కరు తమ తమ నీతిని ప్రచుర్
పర్చుక్తంటునాారు.

- వార్చ సిదాధంతము
- వార్చ క్మిటీ నిర్ణయాలు
- వార్చ పర్ంపరాయచార్ములు

Isaiah 4:1
ఆ దినమున ఏడుగురు స్త్రీలు ఒక్క పురుషుని పటుట కొని మేము మా అనామే తిందుము
మా వస్త్రములే క్టుటకొందుము, నీ పేరుమాత్రము మాక్త పెటిట మా నింద తీసివేయు మని
చెపుుదురు.

✓ స్త్రీ స్ంఘమునక్త సాదృశయము
✓ ఏడుగురు స్త్రీలు ఏడు స్ంఘములక్త సాదృశయము

✓ వీరు మా అనామే తిందుము అనగా మా సిదాధంతమును మేము క్లిగి ఉందుము
✓ మా వస్త్రములే క్టుటకొందుము అనగా మా నీతి వస్త్రమును మేము క్టుటక్తందుము
✓ కానీ నీ పేరు అనగా క్రైస్తవులని పేరును మాత్రము కోరుచునాారు.

I . హృదయ మందు ఐక్యత - కీర్తనలు 86 : 11
యెహోవా, నేను నీ స్తయము ననుస్ర్చంచి నడచు కొనునటుో నీ మార్గమును నాక్త
బోధంపుము. నీ నామమునక్త భయపడునటుో నా హృదయమునక్త ఏక్దృష్టట
క్లుగజేయుము.

✓ హృదయమందు ఏక్తవము క్లిగిన స్ంఘము మాత్రమే ప్రభువు కొర్క్త తనను
తాను సిదధపర్చుకొను చునాది.
✓ విభజ్జంచ బడిన హృదయము క్లిగివుండటం సాధయమా?

1. దేమా ఇహలోక్మును స్తాహించి పౌలును విడిచెను

2 Timothy 4:10
దేమా యిహలోక్మును స్తాహించి ననుా విడిచి థెస్సలొనీక్క్త వెళ్లోను, క్రేస్తక గలతీయక్తను
తీత్త దలమతియక్తను వెళ్లోర్చ;

2. స్ృష్టటక్ర్త పాదాల యొదద వాక్యమును వినా యూదా వెండిని ప్రేమించెను.
3. సొలొమోను దేవుని జ్ఞ్యానమును పొందుకొని బుదిధహీనునిగా ప్రవర్చతంచి
విగ్రహారాధక్తడయెయను.
4 . స్ంసోను దేవుని బలమును పొందుకొని హృదయమందు బలహీనునిగా జీవించెను.

II . ఆతమయందు ఐక్యత - ఎఫె 4:1 - 3
1 కాబటిట, మీరు స్మాధ్యనమను బంధముచేత ఆతమ క్లిగించు ఐక్యమును
కాపాడుకొనుటయందు శ్రదధ క్లిగిన వారై, ప్రేమతో ఒక్నినొక్డు స్హించుచు,
2 మీరు పిలువబడిన పిలుపునక్త తగినటుోగా దీర్ఘశ్వంతముతో కూడిన
స్ంపూర్ణవినయముతోను సాతివక్ముతోను నడుచుకొనవలెనని,
3 ప్రభువునుబటిట ఖైదీనైన నేను మిముమను బతిమాలు కొనుచునాాను.

ఆతమయందు ఐక్యత గూర్చచ ఒక్ విషయమును గమనిదాదం.

✓ క్ర్చసామటిక్ మూమెంట్ ప్రార్ంభ స్మయంలో అనేక్ స్ంఘములు పర్చశుదాదతమ
బాపితస్మము అను అనుభవమును చూసారు, వీర్చలో బాపిటస్తట,మెథడిస్టట, మేననిట్,
ఆంగిోక్న్, లూతర్న్ మర్చయు కాథలిక్ వీర్ందరూ ఆతమ విషయములో ఐక్యతను
క్లిగివునాను వారు సిదాధంత పర్ముగా వేరు వేరుగా వునాారు.
✓ వీర్ందరూ స్మావేశమై ఆతమతో ఆరాధంచుట, ప్రార్ధనలో ఏక్తవమును
క్లిగివునాారు
✓ 12 గోత్రములు వారు వేరు వేరు దర్శనములు క్లిగి వునాను శత్రువును ఓడించు
స్మయమున వీరు క్లిసి పోరాడుట వాక్యంలో చూడవచుచను.

III . విశ్వవస్విషయములో ఐక్యత లేక్ సిదాధంత పర్మైన ఐక్యత: ఎఫె 4:11 - 12
11 మనమందర్ము విశ్వవస్ విషయములోను దేవుని క్తమారుని గూర్చచన
జ్ఞ్యనవిషయములోను ఏక్తవముపొంది స్ంపూర్ణపురుషులమగువర్క్త,
12 అనగా క్రీస్తతనక్త క్లిగిన స్ంపూర్ణతక్త స్మానమైన స్ంపూర్ణత క్లవార్మగువర్క్త,
ఆయన ఈలాగు నియమించెను.

Amo 3:3a స్మమతింపక్తండ ఇదదరు కూడి నడుత్తరా?ఎర్దొర్క్క్ సింహము అడవిలో
గర్చించునా?

IV . స్హోదరుల ఐక్యత - కీర్త 133:1
ఈ యొక్క ఐక్యత గుర్చంచి ధ్యయనం చేదాదం!
PS133:1 - 3
1 స్హోదరులు ఐక్యత క్లిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహర్ము!

2 అది తలమీద పోయబడి అహరోను గడడముమీదుగా కార్చ అతని అంగీల అంచువర్క్త
దిగజ్ఞ్ర్చన పర్చమళ్ తైలమువలె నుండును
3 సీయోను కొండలమీదిక్త దిగి వచుచ హెరోమను మంచు వలె నుండును. ఆశీరావదమును
శ్వశవత జీవమును అచచట నుండవలెనని యెహోవా సెలవిచిచ యునాాడు.
✓ యెహోషువతో దేవుడు తమ ముందునా ఏడూ రాజయములను హతము
చేయమని ఆఘాపించెను.
✓ ఈ ఏడూ రాజయములు సామెతలు 6 లో వునా దేవునిక్త హేయమైన ఏడూ
శరీర్ కార్యములక్త సాదృశయము.

దేవునిక్త అస్హయమైన ఏడు రాజయములు
Deu 7:1 నీవు సావధీనపర్చుకొనబోవు దేశములోనిక్త నీ దేవు డైన యెహోవా నినుా చేర్చచ బహు
జనములను, అనగా స్ంఖ్యక్తను బలమునక్తను నినుా మించిన హితీతయులు గిరాగషీయులు
అమోరీయులు క్నానీయులు పెర్చజీియులు హివీవయులు యెబూసీయులను ఏడు జనములను నీ
యెదుటనుండి వెళ్ోగొటిటన తరువాత
Deu 7:2 నీ దేవుడైన యెహోవా వార్చని నీక్పు గించునపుుడు నీవు వార్చని హతము చేయవలెను,
వార్చని నిరూమలము చేయవలెను. వార్చతో నిబంధన చేసికొనకూడదు, వార్చని క్రుణంప కూడదు

దేవునిక్త హేయమైన ఏడూ శరీర్కార్యములు సామెతలు 6 : 16 - 19
16 యెహోవాక్త అస్హయములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనక్త హేయములు
17 అవేవనగా, అహంకార్దృష్టటయు క్లోలాడు నాలుక్యు నిర్పరాధులను చంపు చేత్తలును
18 దురోయచనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటక్త తవర్పడి పరుగులెత్తత పాదములును
19 లేనివాటిని పలుక్త అబదధసాక్షయు అనాదముమలలో జగడములు పుటిటంచువాడును.

1. హితీతయులు

- అహంకార్దృష్టటయు

2. గిరాగషీయులు

- క్లోలాడు నాలుక్యు

3. అమోరీయులు

- నిర్పరాధులను చంపు చేత్తలును

4. క్నానీయులు

- దురోయచనలు యోచించు హృదయమును

5. పెర్చజీియులు

- కీడు చేయుటక్త తవర్పడి పరుగులెత్తత పాదములును

6. హివీవయులు

- లేనివాటిని పలుక్త అబదధసాక్షయు

7. యెబూసీయులను

- అనాదముమలలో జగడములు పుటిటంచువాడును.

చివర్చ శత్రువు యెబూసీయులు

• ఈ వాక్యము ఐక్యతను గుర్చంచినది, ఐక్యత ఆపశక్యముకాని ఒక్ శక్తత, అనైక్యత
సాతానుయొక్క శక్తత మర్చయు బలము.

• నోవహు పంపిన పావుర్ము మూడు సారుో వెనక్క్త తిర్చగి రావటం ఒక్ పాఠానిా
తెలియజేస్తతంది.

• పావుర్ము పర్చశుదాతమక్త సాదృశయము, ఎక్కడ స్మర్స్యము, స్మాధ్యనము
ఉండదో అక్కడ పావుర్ము నిలువలేదు.

• కాక్త అపవిత్రాతమక్త సాదృశయము, నోవహు పంపిన కాక్త తిర్చగి రాలేదు.

• ప్రధ్యన యాజక్తడైన ఆరోనుపై పొయయబడిన అభషేక్ తైలము

• మన ప్రధ్యన యాజక్తడైన క్రీస్తత శరీర్మైన స్ంఘమును ముంచాలి.

• నిర్గమ కాండము 30 లో అహరోను అభషేక్ తైలములో వునా స్తగంధ ద్రవయములు
ఎనోా ఆతీమయ విషయములను తెలియజేస్తతనాాయి.

నిర్గమకాండము 30:22 – 25
22 మర్చయు యెహోవా మోషేతో ఇటోనెనునీవు ముఖ్యమైన స్తగంధ స్ంభార్ములలో
23 పర్చశుదధస్ిల స్ంబంధమైన త్తలముచొపుున, అచచమైన గోపర్స్ము ఐదువందల
త్తలములును స్తగంధముగల లవంగిపటట స్గము, అనగా రండువందల ఏబది త్తలముల
యెత్తతను
24 నిమమగడిడ నూనె రండువందల ఏబది త్తలముల యెత్తతను, లవంగిపటట ఐదువందల
త్తలములును ఒలీవ నూనె స్ంభార్మును మూడు పళ్ళోను తీసికొని
25 వాటిని ప్రతిష్ఠాభషేక్ తైలము, అనగా స్తగంధద్రవయమేళ్క్తని పనియైన పర్చమళ్స్ంభార్
ముగా చేయవలెను. అది ప్రతిష్ఠాభషేక్ తైలమగును.

Exo 30:30 మర్చయు అహరోనును అతని క్తమారులును నాక్త యాజక్తలై యుండునటుో
నీవు వార్చని అభషేక్తంచి ప్రతిష్టాంప వలెను.

1.

గోపర్స్ము

-

సాతివక్ము

2.

లవంగిపటట

-

వినయము లేక్ దీనతవము

3.

స్తగంధముగల లవంగిపటట

-

మంచితనము

4.

నిమమగడిడ నూనె

-

దయాళ్ళతవము

5.

ఒలీవ నూనె

-

స్మాధ్యనము

వీటి తూక్ంలో మర్చయు ప్రధ్యనమైన స్తగంధ ద్రవయములైన గోపర్స్ము 500,
లవంగిపటట 500 లో కూడా గొపు ఆతీమయ అర్ిమును చూడవచుచను.

1.

గోపర్స్ము (500 త్తలములు)

2.

లవంగిపటట

-

(500 త్తలములు) -

సాతివక్ము
వినయము లేక్ దీనతవము

1.

గోపర్స్ము - సాతివక్ము

మన ప్రభువైన యేస్త క్రీస్తత మతతయి స్తవార్త 11 : 29
నేను సాతివక్తడను దీనమనస్తస గలవాడను గనుక్ మీ మీద నా కాడి ఎతితకొని నాయొదద నేరుచకొనుడి;
అపుుడు మీ ప్రాణములక్త విశ్రంతి దొర్క్తను.
మన ప్రధ్యన యాజక్తడు, స్ర్వ స్ృష్టటక్ర్తలో స్ంపూర్ణమైన సాతివక్ము దీనతవమును చూడ వచుచను.

యెషయా 50 : 5 - 6
5 ప్రభువగు యెహోవా నా చెవిక్త విను బుదిధ పుటిటంపగా నేను ఆయనమీద తిరుగుబాటు చేయలేదు
వినక్తండ నేను తొలగిపోలేదు.
6 కొటుటవార్చక్త నా వీపును అపుగించితిని వెండ్రుక్లు పెర్చక్తవేయువార్చక్త నా చెంపలను అపు గించితిని
ఉమిమవేయువార్చక్తని అవమానపర్చువార్చక్తని నా ముఖ్ము దాచుకొనలేదు.

✓ సాతివక్తలు ఎదురు చెపురు, క్రీస్తత స్మస్తములో తండ్రి చితతము
జర్చగించేను, వధంచువాని చేతిలో గొర్రె వాలే స్మస్తములో లోబడెను.

2. లవంగిపటట - వినయమనస్తకడు లేక్ దీనమనస్త గలవాడు.
ఎర్ర స్ముద్రమును రండు పాయలుగా చేసిన దేవుడు అనిా విషయములలో
ఎటువంటి సాినమును ప్రాముఖ్యతను కోరుకోలేదు.

ఫిలి 2 : 5 - 8
5 క్రీస్తతయేస్తనక్త క్లిగిన యీ మనస్తస మీరును క్లిగియుండుడి.
6 ఆయన దేవుని స్వరూపము క్లిగినవాడైయుండి, దేవునితో స్మానముగా
ఉండుట విడిచిపెటటకూడని భాగయమని యెంచుకొనలేదు గాని
7 మనుషుయల పోలిక్గా పుటిట, దాస్తని స్వరూపమును ధర్చంచుకొని, తనుా తానే
ర్చక్తతనిగా చేసికొనెను.

8 మర్చయు, ఆయన ఆకార్మందు మనుషుయడుగా క్నబడి, మర్ణము
పొందునంతగా, అనగా సిలువమర్ణము పొందు నంతగా విధేయత
చూపినవాడై, తనుాతాను తగిగంచుకొనెను.

3. స్తగంధములు గల లవంగిపటట (మంచితనము)
మూడవ స్తగంధ ద్రవయము స్తగంధములు గల లవంగిపటట, మోషే దేవుని
మహిమను చూడవలెనని ఇషటపడగా, దేవుడు నిర్గమకాండము

Exo 33:18 అతడుదయచేసి నీ మహిమను నాక్త చూపుమనగా
Exo 33:19 ఆయన నా మంచితనమంతయు నీ యెదుట క్ను పర్చెదను;
యెహోవా అను నామమును నీ యెదుట ప్రక్టించెదను. నేను క్రు ణంచువాని
క్రుణంచెదను, ఎవనియందు క్నిక్ర్పడెదనో వానియందు క్నిక్ర్పడెదననెను.

మంచి స్మరీయుడు క్రీస్తత :
✓ తన స్మయమును కేటాయుంచెను
✓ తన ధనమును ఖ్రుచ చేసెను
✓ ప్రేమను క్రుణను చూపించెను.

4.

నిమమగడిడ నూనె - దయాళ్ళతవము

క్రీస్తత దయగల కాపర్చ, ఆయన తాక్తడి దయ క్రుణతో నిండి వునాది.
Isa 40:11
గొఱ్ఱలకాపర్చవలె ఆయన తన మందను మేపును తన బాహువుతో గొఱ్ఱపిలోలను కూర్చచ
రొముమన ఆనించుకొని మోయును పాలిచుచవాటిని ఆయన మెలోగా నడిపించును.

2Co 10:1
మీ ఎదుట నునాపుుడు మీలో అణక్తవగలవాడనైనటిటయు, ఎదుట లేనపుుడు మీయెడల
ధైర్యము గలవాడనైనటిటయు, పౌలను నేనే యేస్త క్రీస్తతయొక్క సాతివక్మును

మృదుతవమునుబటిట మిముమను వేడుకొను చునాాను.

స్హోదరుల ఐక్యత అహరోను తలపై పోయబడిన అభషేక్తైలముతో పోలచబడింది

కీర్తనలు 133 : 1 - 3
1 స్హోదరులు ఐక్యత క్లిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహర్ము!
2 అది తలమీద పోయబడి అహరోను గడడముమీదుగా కార్చ అతని అంగీల అంచువర్క్త దిగజ్ఞ్ర్చన
పర్చమళ్ తైలమువలె నుండును

✓ దేవుడు మన తలపై వునా ఆతైలము అంగీ అంచువర్క్త దిగజ్ఞ్ర్వలెనని కోరుక్తంటునాాడు.

3 సీయోను కొండలమీదిక్త దిగి వచుచ హెరోమను మంచు వలె నుండును. ఆశీరావదమును శ్వశవత
జీవమును అచచట నుండవలెనని యెహోవా సెలవిచిచ యునాాడు.

స్ంఘము ఇటువంటి ఐక్యతలోనిక్త రావటము నిజమైన ఉజ్జివముక్త సూచన, క్రీస్తత మన ప్రధ్యన
యాజక్తడు ఈ అభషేక్ము తన తలపై నుండి శరీర్మైన మనపై కార్గా అది సాతివక్ము , దీనమనస్త,
మంచితనము మర్చయు దయాళ్ళతవములోనిక్త నడుపగా అది స్తయమైన ప్రేమలోక్త నడిపి సాతానును
ఓడించును. ఆమెన్

