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సం క 17800సం క 17800ాసట్రు టో  అలాాసట్రు టో  అలా అలా  కిర్ ిట్యన్ ేషన్అలా  కిర్ ిట్యన్ ేషన్

ఈ లోకంలో రక్షణ పొంది పరిశుదాధ్తమ్నందు ఈ లోకంలో రక్షణ పొంది పరిశుదాధ్తమ్నందు 
తిరిగి జనిమ్ంచిన వారికంటే మతసంబంధమైన మను-తిరిగి జనిమ్ంచిన వారికంటే మతసంబంధమైన మను-
షుయ్లే మరియెకుక్వగ నునాన్రు. మతము సాతాను షుయ్లే మరియెకుక్వగ నునాన్రు. మతము సాతాను 
సంబంధమైనదని, రక్షణ దేవునికి చెందినదని బైబిలు సంబంధమైనదని, రక్షణ దేవునికి చెందినదని బైబిలు 
ఎనోన్ రీతులుగా సెలవిసుత్నన్ది.ఎనోన్ రీతులుగా సెలవిసుత్నన్ది.1

కీర్సుత్నందు నమమ్కముంచుటకు మతమునందు కీర్సుత్నందు నమమ్కముంచుటకు మతమునందు 
నమమ్కముంచుటకు గల తేడా ఏమిటనన్చో – కీర్-నమమ్కముంచుటకు గల తేడా ఏమిటనన్చో – కీర్-
సుత్నందు నమమ్కముంచినపుప్డు, మానవుని కొరకు సుత్నందు నమమ్కముంచినపుప్డు, మానవుని కొరకు 
దేవుడు వెదకుచుండెను. అనగా మానవుని కొరకు దేవుడు వెదకుచుండెను. అనగా మానవుని కొరకు 
వెదుకుచునన్ది దేవుడు. దేవుడు ఇంకనూ మానవుని వెదుకుచునన్ది దేవుడు. దేవుడు ఇంకనూ మానవుని 
కొరకు వెదుకుచూనే ఉనాన్డు. పాత నిబంధనలో కొరకు వెదుకుచూనే ఉనాన్డు. పాత నిబంధనలో 
దేవుడు మొదట ఆదాము, కయీను, సేతు, హానోకు, దేవుడు మొదట ఆదాము, కయీను, సేతు, హానోకు, 
నోవహు, అబర్హాము, ఇసాస్కు మరియు యాకోబు నోవహు, అబర్హాము, ఇసాస్కు మరియు యాకోబు 
వీరందరికి తెలియపరచెను. నూతన నిబంధనలో, వీరందరికి తెలియపరచెను. నూతన నిబంధనలో, 
ఆయన మొదట మతత్యికి, యోహానుకు, అపోసత్లుడైన ఆయన మొదట మతత్యికి, యోహానుకు, అపోసత్లుడైన 
పౌలుకు తెలియపరచెను. 1964లో ఆయన నాకు పౌలుకు తెలియపరచెను. 1964లో ఆయన నాకు 
తెలియపరచెను, మరియు బైబిలు కాలమునకు నేటికి తెలియపరచెను, మరియు బైబిలు కాలమునకు నేటికి 
మధయ్ అనేకమందికి తెలియపరచెను. మరొక మాటలో మధయ్ అనేకమందికి తెలియపరచెను. మరొక మాటలో 
చెపాప్లంటే దేవుడు తన కుటుంబమునకు నాయకులైన చెపాప్లంటే దేవుడు తన కుటుంబమునకు నాయకులైన 
పొటేట్ళల్ను వెదకి సమూహపరచి, భవిషయ్మునందు తుది పొటేట్ళల్ను వెదకి సమూహపరచి, భవిషయ్మునందు తుది 
రక్షణ పొందు గొఱెట్లను వెదకుటకు పంపెను. వారు రక్షణ పొందు గొఱెట్లను వెదకుటకు పంపెను. వారు 
పరలోక రాజయ్మునందు తండిర్ అయిన దేవునితోను, పరలోక రాజయ్మునందు తండిర్ అయిన దేవునితోను, 
ఆయన తొలి కుమారుడైన కీర్సుత్తోను మరియు పరిశు-ఆయన తొలి కుమారుడైన కీర్సుత్తోను మరియు పరిశు-
దాధ్తమ్తోను శాశవ్తముగా గడుపును. 

కీర్సుత్ మిగతావారిని తన శిషుయ్లుగా కీర్సుత్ మిగతావారిని తన శిషుయ్లుగా 
చేయుటకు, వారు కూడా రక్షణ పొందుటకు, చేయుటకు, వారు కూడా రక్షణ పొందుటకు, 
వారిని వెదకేందుకు తన శిషుయ్లమైన వారిని వెదకేందుకు తన శిషుయ్లమైన 
మనందరికిని ఉపదేశించుచునాన్రు.మనందరికిని ఉపదేశించుచునాన్రు.2 దీనిని  దీనిని 
మతత్యి 28:18-20 లో ఈ కిర్ంది మాటలలో మతత్యి 28:18-20 లో ఈ కిర్ంది మాటలలో 
చెపుప్చునాన్రు: “పరలోకమందును భూమిమీదను చెపుప్చునాన్రు: “పరలోకమందును భూమిమీదను 
నాకు సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. కాబటిట్ నాకు సరావ్ధికారము ఇయయ్బడియునన్ది. కాబటిట్ 
మీరు వెళిల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; మీరు వెళిల్, సమసత్ జనులను శిషుయ్లనుగా చేయుడి; 
తండిర్యొకక్యు కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్-తండిర్యొకక్యు కుమారునియొకక్యు పరిశుదాధ్తమ్-
యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు, యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్మిచుచ్చు, 
(పూరిత్గా నీటిలో మునుగునటుల్(పూరిత్గా నీటిలో మునుగునటుల్3) నేను మీకు ఏ యే ) నేను మీకు ఏ యే 
సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొన సంగతులను ఆజాఞ్పించితినో వాటిననిన్టిని గైకొన 
వలెనని వారికి బోధించుడి: ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ వలెనని వారికి బోధించుడి: ఇదిగో నేను యుగసమాపిత్ 
వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో వరకు సదాకాలము మీతో కూడ ఉనాన్నని వారితో 
చెపెప్ను. ఆమెన.” ఇది కీర్సుత్ మానవుని వెదకుటే చెపెప్ను. ఆమెన.” ఇది కీర్సుత్ మానవుని వెదకుటే 
కానీ, మానవుడు దేవుని వెదకుట కాదు. మనుషుయ్డు కానీ, మానవుడు దేవుని వెదకుట కాదు. మనుషుయ్డు 
దేవుని వెదకితే అది “మతము”. కానీ ఎపుప్డైతే దేవుడు దేవుని వెదకితే అది “మతము”. కానీ ఎపుప్డైతే దేవుడు 
మానవుని వెదకుచునాన్డో అది “రక్షణ” అయివునన్ది.మానవుని వెదకుచునాన్డో అది “రక్షణ” అయివునన్ది.

రక్షణ పొందని మనుషుయ్లందరూ దేవుని లేక రక్షణ పొందని మనుషుయ్లందరూ దేవుని లేక 
వారు దేవుడని భావించిన వానిని వెదకవలెనని అనిన్ వారు దేవుడని భావించిన వానిని వెదకవలెనని అనిన్ 
మతములు కోరుచునన్వి. మతము అనగా ఏమిటి? మతములు కోరుచునన్వి. మతము అనగా ఏమిటి? 
దేవుడు అనుకునన్ వానియందు మానవుని నమిమ్క దేవుడు అనుకునన్ వానియందు మానవుని నమిమ్క 
మరియు భకిత్. మానవుని సప్ృహలో ఏదో ఒక రకమైన మరియు భకిత్. మానవుని సప్ృహలో ఏదో ఒక రకమైన 
దేవుడంటూ ఉనాన్డని అనుకొంటాడు. కానీ వారు ఒకే 

నిజదేవుని గురించిన అవగాహన కలిగియుండలేదు. నిజదేవుని గురించిన అవగాహన కలిగియుండలేదు. 
అందువలననే యేసు మతత్యి 28:19లో, “కాబటిట్ అందువలననే యేసు మతత్యి 28:19లో, “కాబటిట్ 
మీరు వెళిల్, సమసత్ దేశములకు బోధించుడి (వారు మీరు వెళిల్, సమసత్ దేశములకు బోధించుడి (వారు 
ఆరాధింపవలసిన నిజదేవుడు ఎవరో అని మరియు ఆరాధింపవలసిన నిజదేవుడు ఎవరో అని మరియు 
ఆయనను మటుట్కే ఆరాధించి సేవింపవలెనని), ఆయనను మటుట్కే ఆరాధించి సేవింపవలెనని), 
తండిర్యొకక్యు కుమారుని యొకక్యు, పరిశు-తండిర్యొకక్యు కుమారుని యొకక్యు, పరిశు-
దాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్ము దాధ్తమ్యొకక్యు నామములోనికి వారికి బాపిత్సమ్ము 
(పూరిత్గా నీటియందు ముంచి) ఇవవ్వలెను” అని (పూరిత్గా నీటియందు ముంచి) ఇవవ్వలెను” అని 
అపుప్డు ఆయన శిషుయ్లకు, ఈ రోజువరకు కూడ అపుప్డు ఆయన శిషుయ్లకు, ఈ రోజువరకు కూడ 
ఆయన శిషుయ్లందరికి చెపెప్ను.ఆయన శిషుయ్లందరికి చెపెప్ను.

పరలోకంలో పర్వేశించుటకు మనము పరిపూ-పరలోకంలో పర్వేశించుటకు మనము పరిపూ-
రుణ్లమై యుండవలెను.రుణ్లమై యుండవలెను.4 మనము పరిపూరుణ్లముగ  మనము పరిపూరుణ్లముగ 
నుండగలము. ఏలయనగా దేవుడు మనలను నుండగలము. ఏలయనగా దేవుడు మనలను 
పరిపూరుణ్లుగ నుండుటకై ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. పరిపూరుణ్లుగ నుండుటకై ఆజాఞ్పించుచునాన్డు. 
మరియు మనకు అసాధయ్ములైన వేటినైనా దేవుడు మరియు మనకు అసాధయ్ములైన వేటినైనా దేవుడు 
మనకు ఎనన్డూ ఆజాఞ్పించలేదు.మనకు ఎనన్డూ ఆజాఞ్పించలేదు.5 మతత్యి 5:48లో  మతత్యి 5:48లో 
“మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డైనటుల్ మీరును “మీ పరలోకపు తండిర్ పరిపూరుణ్డైనటుల్ మీరును 
పరిపూరుణ్లుగ నుండురి” అని కీర్సుత్ చెపెప్ను. మనము పరిపూరుణ్లుగ నుండురి” అని కీర్సుత్ చెపెప్ను. మనము 
పరిశుదాధ్తమ్లో నడిచినటల్యితే మనము పరిపూరుణ్లుగ పరిశుదాధ్తమ్లో నడిచినటల్యితే మనము పరిపూరుణ్లుగ 

1 ెష. 1:11-16, 29:13-14, ిమ్. 7:8-11, 23:33-40, ెహే. 13:1-23, కా. 3:11, మతత్ . 6:5, 7-8, 7:21-23, 15:7-9, 21:28-32, 23:1-37, లూక 6:46, 18:10-14,  5:40, 6:35-58, 10:1-15, 14:6, 15:2, 2 . 3:1-7, తు 1:16, యాకో 
2:19   2 ా .12:3, మతత్ . 10:7-8, 28:19-20, లూక24:46-48, అ ో కా1:8, 2:38-41, 10:39-43, ోమా 7:4, 10:13-15, 1 కొ ి. 1:17-18, 21, 9:16-17, ఎ ె. 3:2-10, కొల. 1:25-29, 2 . 4:2, 5   3 మతత్ . 28:19, ోమా 6:3-5, కొల. 2:10-12   4 ివ్ . 
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18:13, 1 ా  8:61, కీరత్. 15:1-5, 24:3-5, 119:1-3,  17:17-23, ోమా. 6:4-14, 8:1-14, 37, 2 కొ ి. 6:14-17, 13:11, గల. 5:16, ఎ ే. 4:11-13, 5:25-27, 6:10-18, ి . 1:9-11, 2:12-15, 3:12-14, 4:13, కొల. 1:10-11, 21-22, 1 ెసస్. 4:6-7, 
1 . 6:11-14, 2 . 3:16-17, హె ర్. 2:18, 12:14, 13:20-21, యాకో 1:4, 27, 1 ేతు. 1:15-16, 5:8-10, 1 n 2:14, 3:5-10, 4:4, పర్క. 3:1-5, 7:13-15   
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నుందుము. రోమా 8:1-2 లో, “ఇపుప్డు కీర్సుత్యే-నుందుము. రోమా 8:1-2 లో, “ఇపుప్డు కీర్సుత్యే-
సునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు (నరకము లేదు, సునందునన్వారికి ఏ శికాష్విధియు (నరకము లేదు, 
అగిన్గుండము లేదు) లేదు, వారు శరీరానుసారముగ అగిన్గుండము లేదు) లేదు, వారు శరీరానుసారముగ 
కాక ఆతామ్నుసారముగ (పరిశుదాధ్తమ్) నడుచుకొం-కాక ఆతామ్నుసారముగ (పరిశుదాధ్తమ్) నడుచుకొం-
దురు. కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ దురు. కీర్సుత్యేసునందు జీవమునిచుచ్ ఆతమ్యొకక్ 
నియమము పాపము, మరణము నియమము నుండి నియమము పాపము, మరణము నియమము నుండి 
ననున్ విడిపించెను.” గమనించండి, పరిశుదధ్ గర్ంథము ననున్ విడిపించెను.” గమనించండి, పరిశుదధ్ గర్ంథము 
మనము నీతి నియమమునుండి సేవ్చాఛ్నుసారులమని మనము నీతి నియమమునుండి సేవ్చాఛ్నుసారులమని 
చెపుప్టలేదు. పాపము, మరణము నియమములనుండి చెపుప్టలేదు. పాపము, మరణము నియమములనుండి 
మాతర్మే మనము సేవ్చాఛ్నుసారులము. పరిశుదాధ్తమ్ మాతర్మే మనము సేవ్చాఛ్నుసారులము. పరిశుదాధ్తమ్ 
దావ్రా మనము తిరిగి జనిమ్ంచిన తరువాత నీతి ని-దావ్రా మనము తిరిగి జనిమ్ంచిన తరువాత నీతి ని-
యమమును మనము మీరినటల్యితే మనకింక ఎంత-యమమును మనము మీరినటల్యితే మనకింక ఎంత-
మాతర్ము పాపములకు బలిదానము (పాపక్షమాపణ) మాతర్ము పాపములకు బలిదానము (పాపక్షమాపణ) 
ఉండదని పాపమరణ నియమము చెపుప్చునన్ది. ఉండదని పాపమరణ నియమము చెపుప్చునన్ది. 

హెబీర్ 10:26-31 లో ఇలా చెపప్బడెను: “మనము హెబీర్ 10:26-31 లో ఇలా చెపప్బడెను: “మనము 
సతయ్మును గూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత సతయ్మును గూరిచ్ అనుభవజాఞ్నము పొందిన తరువాత 
బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపము-బుదిధ్పూరవ్కముగా పాపము చేసినయెడల పాపము-
లకు బలి యికను ఉండదు గాని నాయ్య తీరుప్నకు లకు బలి యికను ఉండదు గాని నాయ్య తీరుప్నకు 
భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను (దేవుని భయముతో ఎదురుచూచుటయు, విరోధులను (దేవుని 
విరోధులు) దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను విరోధులు) దహింపబోవు తీక్షణమైన అగిన్యు నికను 
ఉండును. ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాక-ఉండును. ఎవడైనను మోషే ధరమ్శాసత్రమును నిరాక-
రించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీద, రించినయెడల ఇదద్రు ముగుగ్రు సాకుష్ల మాటమీద, 
కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. ఇటుల్ండగా కనికరింపకుండ వాని చంపించుదురు. ఇటుల్ండగా 
దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను పరి-దేవుని కుమారుని, పాదములతో తొర్కిక్, తాను పరి-
శుదధ్ పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును శుదధ్ పరచబడుటకు సాధనమైన నిబంధన రకత్మును 
అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు ఆతమ్ను అపవితర్మైనదిగా ఎంచి, కృపకు మూలమగు ఆతమ్ను 
తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్-తిరసక్రించినవాడు ఎంత ఎకుక్వైన దండనకు పాతుర్-
డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? – పగతీరుచ్ట నా డుగా ఎంచబడునని మీకు తోచును? – పగతీరుచ్ట నా 
పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు – పర్భువు పని, నేనే పర్తిఫలమితుత్ననియు మరియు – పర్భువు 
తన పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని తన పర్జలకు తీరుప్ తీరుచ్ను అనియు చెపిప్నవానిని 
ఎరుగుదము గదా. జీవముగల దేవుని చేతిలో పడుట ఎరుగుదము గదా. జీవముగల దేవుని చేతిలో పడుట 
భయంకరము.” కాబటేట్ పర్భువునందు భయభకుత్లు భయంకరము.” కాబటేట్ పర్భువునందు భయభకుత్లు 
జాఞ్నమునకు పార్రంభము.జాఞ్నమునకు పార్రంభము.6 మనము ఆయన చెపిప్- మనము ఆయన చెపిప్-
నదానిని చేసి, మతము అనుదాని నుండి వెలుపలకు నదానిని చేసి, మతము అనుదాని నుండి వెలుపలకు 
వచిచ్, పరిశుదాధ్తమ్యందు తిరిగి జనిమ్ంపవలసిన వచిచ్, పరిశుదాధ్తమ్యందు తిరిగి జనిమ్ంపవలసిన 
వారమైయునాన్ము. ఈ వివేచన మనము కలిగినవా-వారమైయునాన్ము. ఈ వివేచన మనము కలిగినవా-
రమై యుండవలెనని ఆయన కోరుచునాన్రు, మరియు రమై యుండవలెనని ఆయన కోరుచునాన్రు, మరియు 
యెహోవాయందలి భయభకుత్లే వివేచనయై యునన్ది. యెహోవాయందలి భయభకుత్లే వివేచనయై యునన్ది. 

యోహా 3:5 లో, పరిశుదాధ్తమ్లో జనిమ్ంపవలెనని 

యేసు నికోదేముతో చెపెప్ను. నీవు ఏదో ఒక మతములో యేసు నికోదేముతో చెపెప్ను. నీవు ఏదో ఒక మతములో 
ఉండవలెనని యేసు చెపప్లేదు. కీర్సుత్ నందు నమిమ్క ఉండవలెనని యేసు చెపప్లేదు. కీర్సుత్ నందు నమిమ్క 
యుంచుట అనేది ఏ మతంలోనైనా నమిమ్కయుంచి-యుంచుట అనేది ఏ మతంలోనైనా నమిమ్కయుంచి-
నటుల్ కాదు. మరియు కీర్సుత్నందు నమిమ్కయుంచుట నటుల్ కాదు. మరియు కీర్సుత్నందు నమిమ్కయుంచుట 
అనేది దేవుడు వచిచ్ మానవుని వెదకుటయై యునన్ది, అనేది దేవుడు వచిచ్ మానవుని వెదకుటయై యునన్ది, 
మానవుడు ఆయనను సేవింపవలెను. మానవుడు ఆయనను సేవింపవలెను. 

 “మతమునకు – కైరసత్వమునకు మధయ్ గల  “మతమునకు – కైరసత్వమునకు మధయ్ గల 
తేడా ఏమిటి?” అని పర్జలు తరచుగా అడుగుదురు. తేడా ఏమిటి?” అని పర్జలు తరచుగా అడుగుదురు. 
“కైరసత్వయ్ము ఒక మతమా?” అని వారు అడుగవ-“కైరసత్వయ్ము ఒక మతమా?” అని వారు అడుగవ-
చుచ్ను. ఈ పర్శన్కు వాసత్వముగ జవాబు చెపాప్లంటే, చుచ్ను. ఈ పర్శన్కు వాసత్వముగ జవాబు చెపాప్లంటే, 
కైరసత్వయ్ము ఒక మతమేమీ కాదు అని నేను చెపాత్ను. కైరసత్వయ్ము ఒక మతమేమీ కాదు అని నేను చెపాత్ను. 
నిజమైన కైరసత్వయ్ము రక్షణయైయునన్ది. లోకంలో ఐదు నిజమైన కైరసత్వయ్ము రక్షణయైయునన్ది. లోకంలో ఐదు 
పర్ధానమైన మతములలో కైరసత్వయ్ము ఒకటి అని ఆతమ్-పర్ధానమైన మతములలో కైరసత్వయ్ము ఒకటి అని ఆతమ్-
సంబంధముగ వెలిగింపబడనివారు భావించినపప్టికి, సంబంధముగ వెలిగింపబడనివారు భావించినపప్టికి, 
వాసత్వము ఏదనగా కీర్సుత్నందు నమిమ్కయుంచుట వాసత్వము ఏదనగా కీర్సుత్నందు నమిమ్కయుంచుట 
అంటే మతములో నమిమ్కయుంచుట కాదు. ఎవరైతే అంటే మతములో నమిమ్కయుంచుట కాదు. ఎవరైతే 
నిజముగా కీర్సుత్నందు నమిమ్కయుంచిరో వారే నిజముగా కీర్సుత్నందు నమిమ్కయుంచిరో వారే 
కైరసత్వులుగాని కైరసత్వమతము అనబడినదానిని వెం-కైరసత్వులుగాని కైరసత్వమతము అనబడినదానిని వెం-
బడించువారు కాదు. ఈరోజుకీ మతములు నిజమైన బడించువారు కాదు. ఈరోజుకీ మతములు నిజమైన 
కైరసత్వాయ్నికి తీక్షణమైన వయ్తిరేకము కలిగియుండుట కైరసత్వాయ్నికి తీక్షణమైన వయ్తిరేకము కలిగియుండుట 
అనే చరితర్ కలిగి ఉనాన్యి.అనే చరితర్ కలిగి ఉనాన్యి.

రోమన కాయ్ధలిక చరిచ్ మూడు విభినన్ దరాయ్పుత్లలో రోమన కాయ్ధలిక చరిచ్ మూడు విభినన్ దరాయ్పుత్లలో 
లక్షలమందిని హతమారెచ్ను. గత రెండువేల సంవ-లక్షలమందిని హతమారెచ్ను. గత రెండువేల సంవ-
తస్రములలో వారు వేకో, టెకాస్స (Waco, Texas, తస్రములలో వారు వేకో, టెకాస్స (Waco, Texas, 
USA) లో అనేకమంది తలిల్దండుర్లతో పాటు వారి USA) లో అనేకమంది తలిల్దండుర్లతో పాటు వారి 
పిలల్లను సైతం చంపుటవంటి అనేకమైన హతయ్లు పిలల్లను సైతం చంపుటవంటి అనేకమైన హతయ్లు 
చేసిరి. రోమన కాయ్ధలిక చరిచ్ వారి ఇటువంటి చరయ్లు చేసిరి. రోమన కాయ్ధలిక చరిచ్ వారి ఇటువంటి చరయ్లు 
ఈ రోజుకు కూడా కొనసాగుతునే వునన్వి. ఈ రోజుకు కూడా కొనసాగుతునే వునన్వి. 

సెప్యిన వారి దరాయ్పుత్లు, అంతేకాక వాటికన 
చేసిన అనేక ఘోరాలు మనము చరితర్ వెనుక తిపిప్-చేసిన అనేక ఘోరాలు మనము చరితర్ వెనుక తిపిప్-
నటల్యితే తెలుసుత్ంది. అశిక్వ్జ లోనూ ఇతర నాజీ నటల్యితే తెలుసుత్ంది. అశిక్వ్జ లోనూ ఇతర నాజీ 
నిరబ్ంధ శిబిరాలలోనూ అరవై లక్షల యూదులను నిరబ్ంధ శిబిరాలలోనూ అరవై లక్షల యూదులను 
చంపివేయడం ఇందులో ఒక భాగమే. కైరసత్వులకు చంపివేయడం ఇందులో ఒక భాగమే. కైరసత్వులకు 

వయ్తిరేకముగా పర్సుత్తపు యుదధ్ము వాటికన నుండే వయ్తిరేకముగా పర్సుత్తపు యుదధ్ము వాటికన నుండే 
వసుత్ంది.వసుత్ంది.7 మన నుండి లక్షల డాలరల్ విలువ చేసే మన  మన నుండి లక్షల డాలరల్ విలువ చేసే మన 
ఆసుత్లను తీసివేసికొనిరి. మరియు మనలో అనేకమంది ఆసుత్లను తీసివేసికొనిరి. మరియు మనలో అనేకమంది 
నిజముగా తిరిగిజనిమ్ంచిన వారమై, కాయ్ధలిక మత-నిజముగా తిరిగిజనిమ్ంచిన వారమై, కాయ్ధలిక మత-
మువలల్ మనపైన అబదధ్ సాక్షయ్ములను మోపినందున మువలల్ మనపైన అబదధ్ సాక్షయ్ములను మోపినందున 
మనము జీవితకాలమంతా చెరసాలలలో గడుపుచు-మనము జీవితకాలమంతా చెరసాలలలో గడుపుచు-
నాన్ము. సాతాను సంబంధమైన రోమన కాయ్ధలిక చరిచ్ నాన్ము. సాతాను సంబంధమైన రోమన కాయ్ధలిక చరిచ్ 
మతారాధన వయ్వసథ్లోకి వచేచ్ సామానయ్మైన పర్జల మతారాధన వయ్వసథ్లోకి వచేచ్ సామానయ్మైన పర్జల 
గురించి నేను మాటాల్డుట లేదు. మిగతా పర్పంచానికి గురించి నేను మాటాల్డుట లేదు. మిగతా పర్పంచానికి 
తెలియనటేల్ వీరు కూడా ఈ నిజాలు తెలియని వారై-తెలియనటేల్ వీరు కూడా ఈ నిజాలు తెలియని వారై-
యునాన్రు. ఏమైనపప్టికి నేను చెపేప్ది వాసత్వము.యునాన్రు. ఏమైనపప్టికి నేను చెపేప్ది వాసత్వము.

పోలండ లో కాయ్ధలిక మరియు లూధరన గంటలు పోలండ లో కాయ్ధలిక మరియు లూధరన గంటలు 
మోర్గుచుండగా, లక్షల మంది అమాయకులు జెరమ్న మోర్గుచుండగా, లక్షల మంది అమాయకులు జెరమ్న 
గాయ్స ఛాంబరల్లో మరియు వేడికుంపటిలో చంపబడిరి. గాయ్స ఛాంబరల్లో మరియు వేడికుంపటిలో చంపబడిరి. 
అటుతరువాత వారిని పెదద్ గుంతలలోకి (సామూహిక అటుతరువాత వారిని పెదద్ గుంతలలోకి (సామూహిక 
సమాధులు) బులోడ్జరల్తో తోర్సివేసిరి. అపుప్డు వారిలో సమాధులు) బులోడ్జరల్తో తోర్సివేసిరి. అపుప్డు వారిలో 
కొందరు ఇంకా పార్ణాలతోనే ఉనన్టుల్ నాకు తెలిసినది. కొందరు ఇంకా పార్ణాలతోనే ఉనన్టుల్ నాకు తెలిసినది. 
దేవదూతలు ఇదంతా చూశారు. ఇదంతా వినాన్రు.దేవదూతలు ఇదంతా చూశారు. ఇదంతా వినాన్రు.8

దేవుడు దీనినంతా చూశాడు. ఇదంతా వినాన్డు.దేవుడు దీనినంతా చూశాడు. ఇదంతా వినాన్డు.9

తవ్రగా రానునన్ నాయ్యతీరుప్ దినముకై దేవునికి తవ్రగా రానునన్ నాయ్యతీరుప్ దినముకై దేవునికి 
సోత్తర్ములు.సోత్తర్ములు.1010

లూకా 12వ అధాయ్యం 1-5 లో, “అంతలో లూకా 12వ అధాయ్యం 1-5 లో, “అంతలో 
ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు ఒకనినొకడు తొర్కుక్కొనునటుల్ వేలకొలది జనులు 
కూడినపుప్డు ఆయన (యేసు) తన శిషుయ్లతో మొదట కూడినపుప్డు ఆయన (యేసు) తన శిషుయ్లతో మొదట 
ఇటల్ని చెపప్సాగెను – పరిసయుయ్ల(మతసంబంధమైన ఇటల్ని చెపప్సాగెను – పరిసయుయ్ల(మతసంబంధమైన 
యూదులు) వేషధారణ(పాపము) అను పులిసిన పిం-యూదులు) వేషధారణ(పాపము) అను పులిసిన పిం-
డినిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. మరుగైనదేదియు బయలు డినిగూరిచ్ జాగర్తత్పడుడి. మరుగైనదేదియు బయలు 
పరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడక-పరచబడకపోదు; రహసయ్మైనదేదియు తెలియబడక-
పోదు. అందుచేత మీరు చీకటిలో మాటలాడుకొనునవి 

6 బు28:28, కీరత్. 111:10, ా ె. 1:7, 9:10, 15:33   

ె కర్టిక్ ిప ల్ క్ ఆఫ్ ి కాం ో

రకష్ణకు – మతమునకు రకష్ణకు – మతమునకు 
మధయ్గల ే ామధయ్గల ే ా

7 ా . 7:7, 19-27, పర్క. 13:1-7, 17:1-18   8 ిమ్. 4:16, ా . 4వ అ ాయ్, 
మతత్ . 13:24-30, 36-43, 47-50, 24:29-31, లూక 15:4-10, 1 కొ ి. 11:10, 
1 . 5:21, పర్క. 14:13-20   9 ివ్ . 31:21, 2 ా  19:27, 1 ిన. 28:9, 

బు 31:4, 34:21-22, 25, కీరత్. 44:21, 139:1-6, 12-16, ా ె. 15:3, 11, 
ెష. 29:15-16, లూక 16:15, హె ర్ 4:13, 1వ  3:20   10 పర్స. 12:13-14, 

ా . 7:9-10, మతత్ . 3:12, 24:3-15, 29-44, మారుక్ 4:22, ోమా. 2:5-13, 16, 
14:10-12, 2 కొ ి. 5:10-11, 2 ెసస్. 1:7-10, 2 . 4:1, 8, హె ర్. 10:30-31, 
యూ ా 14-15, పర్క. 1:7, 11:18, 20:11-15   

మీ చరిచ్ వలన మేము అంగీకరించబడినామని లెకిక్ంపబడినాము!
పాసట్ర ఆలామో, మీరు పర్భు కొరకు ధైరయ్ముతో నిలబడాడ్రు. అంతయ్కీర్సుత్ మరియు పోలీస సేట్ట 

గవరన్మెంటు గురించి చెపుత్నన్ విధానమును బటిట్ మీరు కీర్సుత్ కొరకు యుధద్వీరులని మీ కరపతర్ముల 
దావ్రా నేను కనుగొనాన్ను.దీనినిబటిట్ మీరు ధైరయ్వంతులని ఋజువగుచునన్ది. కొంచెం ధైరయ్ముంటే నీవు 
జయించినవాడవు, అది మీకు తెలుసు.

దయచేసి మాకు మరినిన్ లిటరేచర పంపమని కోరుచునాన్ము. 
అలామో సంఘాలలోనునన్ కైరసత్వులందరికి ఈసట్రు శుభాకాంక్షలు.

జిగషానే మరోయి ఇజార్యెల.
పార్వినస్ సుద-కివు, డెమోకర్టిక రిపబిల్క ఆఫ ది కాంగో

(ఫెర్ంచి భాషనుండి తరుజ్మా చెయయ్బడినది)

(1వ ే  నుం ి)
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వెలుగులో (దేవునికి మరియు దేవదూతలకు) వినడ-వెలుగులో (దేవునికి మరియు దేవదూతలకు) వినడ-
బడును, మీరు గదులయందు చెవిలో చెపుప్కొనునది బడును, మీరు గదులయందు చెవిలో చెపుప్కొనునది 
మిదెద్ల మీద చాటింపబడును. నా సేన్హితులైన మీతో మిదెద్ల మీద చాటింపబడును. నా సేన్హితులైన మీతో 
నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత నేను చెపుప్నదేమనగా దేహమును చంపిన తరువాత 
మరేమియు చేయనేరనివారికి భయపడకుడి. ఎవనికి మరేమియు చేయనేరనివారికి భయపడకుడి. ఎవనికి 
మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును. మీరు భయపడవలెనో మీకు తెలియజేయుదును. 
చంపిన తరువాత నరకములో పడదోర్య శకిత్గల-చంపిన తరువాత నరకములో పడదోర్య శకిత్గల-
వానికి (సరవ్శకుత్డైన దేవునికి) భయపడుడి, ఆయనకే వానికి (సరవ్శకుత్డైన దేవునికి) భయపడుడి, ఆయనకే 
భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను.”భయపడుడని మీతో చెపుప్చునాన్ను.”

ఏమి చెయాయ్లో తెలియని ఆదాము దగగ్రకు ఏమి చెయాయ్లో తెలియని ఆదాము దగగ్రకు 
దేవుడు వచెచ్ను. జీవ వృక్షఫలమును తిని నిరంతరము దేవుడు వచెచ్ను. జీవ వృక్షఫలమును తిని నిరంతరము 
జీవించమని చెపెప్ను. కానీ తినవదద్ని చెపిప్న మంచి జీవించమని చెపెప్ను. కానీ తినవదద్ని చెపిప్న మంచి 
చెడులను గురించి తెలివినిచుచ్ చెటుట్నుండి ఫలమును చెడులను గురించి తెలివినిచుచ్ చెటుట్నుండి ఫలమును 
తినెను.తినెను.1111 మరల దేవుడు రక్షణ అను జాఞ్నముతో  మరల దేవుడు రక్షణ అను జాఞ్నముతో 
ఆదాము యొదద్కు వచెచ్ను. కానీ ఆదాము సాతాను ఆదాము యొదద్కు వచెచ్ను. కానీ ఆదాము సాతాను 
మతమును (తెలివిని) కోరుకొనెను. రక్షణ జాఞ్నముతో మతమును (తెలివిని) కోరుకొనెను. రక్షణ జాఞ్నముతో 
దేవుడు లోకమంతటితో పాటు నీ వదద్కును వచుచ్ను. దేవుడు లోకమంతటితో పాటు నీ వదద్కును వచుచ్ను. 
అయితే జంతువుల మరియు మనుషుయ్ల శరీరమునకు 

నలుల్లు పటుట్కొనన్టుల్ నీవు సాతాను మతమును పటుట్-నలుల్లు పటుట్కొనన్టుల్ నీవు సాతాను మతమును పటుట్-
కొనాన్వు, అవునా?కొనాన్వు, అవునా?

దేవుడు సేతు దగగ్రకు రక్షణ జాఞ్నముతో వచెచ్ను, దేవుడు సేతు దగగ్రకు రక్షణ జాఞ్నముతో వచెచ్ను, 
అపుప్డు సేతు దేవుని ఆరాధించుట పార్రంభించెను. అపుప్డు సేతు దేవుని ఆరాధించుట పార్రంభించెను. 
అటుతరువాత దేవునితో నడిచిన హానోకు దగగ్రకు అటుతరువాత దేవునితో నడిచిన హానోకు దగగ్రకు 
దేవుడు వచెచ్ను, అయితే దేవుడు తనతోనుండుటకై దేవుడు వచెచ్ను, అయితే దేవుడు తనతోనుండుటకై 
అతనిని పరలోకమునకు తీసుకుపోయెను.అతనిని పరలోకమునకు తీసుకుపోయెను.1212 అపుప్డు  అపుప్డు 
దేవుడు నోవహు దగగ్రకు వచెచ్ను.దేవుడు నోవహు దగగ్రకు వచెచ్ను.1313 నోవహు గానీ  నోవహు గానీ 
మరెవరూ గానీ దేవుని వదద్కు రాలేదు. దేవుడే వారి-మరెవరూ గానీ దేవుని వదద్కు రాలేదు. దేవుడే వారి-
యొదద్కు వచెచ్ను. అబార్హాము ఒకపుడు విగర్హారాధి-యొదద్కు వచెచ్ను. అబార్హాము ఒకపుడు విగర్హారాధి-
కుడు, ఒక మతమునకు చెందిన సభుయ్డు, కానీ దేవుడు కుడు, ఒక మతమునకు చెందిన సభుయ్డు, కానీ దేవుడు 
అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అబార్హాము దేవునియొదద్కు అతనియొదద్కు వచెచ్ను. అబార్హాము దేవునియొదద్కు 
రాలేదు.రాలేదు.1414 మోషే దేవుని వదద్కు రాలేదు; దేవుడు  మోషే దేవుని వదద్కు రాలేదు; దేవుడు 
మోషేకు కనబడి, మోషే వదద్కు వచెచ్ను.మోషేకు కనబడి, మోషే వదద్కు వచెచ్ను.1515 దేవుడు  దేవుడు 
శిషుయ్లవంటి వందలాది మంది వదద్కు వచెచ్ను. మత శిషుయ్లవంటి వందలాది మంది వదద్కు వచెచ్ను. మత 
సిదాధ్ంతి అయిన అపోసత్లుడైన పౌలు దగగ్రకు, అతనిని సిదాధ్ంతి అయిన అపోసత్లుడైన పౌలు దగగ్రకు, అతనిని 
రకిష్ంచుటకు ఆయన వచెచ్ను.రకిష్ంచుటకు ఆయన వచెచ్ను.1616 చీకటి శకుత్లతో  చీకటి శకుత్లతో 
మంచి పోరాటము పోరాడి దాదాపుగ మూడింట రెండు 

వంతుల కొర్తత్ నిబంధనంతా ఆయన లిఖించెను. వంతుల కొర్తత్ నిబంధనంతా ఆయన లిఖించెను. 
ఆయన రక్షణలో పౌలు దేవునికి ఉపయోగపడెను. ఆయన రక్షణలో పౌలు దేవునికి ఉపయోగపడెను. 
ఇవనీన్ నిజమైన రక్షణతో సంబంధము కలిగియుండి-ఇవనీన్ నిజమైన రక్షణతో సంబంధము కలిగియుండి-
నటువంటివి.నటువంటివి.

దానియేలు గర్ంథములో రాజు నిలువబెటిట్న దానియేలు గర్ంథములో రాజు నిలువబెటిట్న 
బంగారు విగర్హమును ఆరాధించనందున – అనగా బంగారు విగర్హమును ఆరాధించనందున – అనగా 
వారు రాజుయొకక్ మతమునకు చెందియుండుటకు వారు రాజుయొకక్ మతమునకు చెందియుండుటకు 
తిరసక్రించినందున హెబీర్యులైన ముగుగ్రు వయ్కుత్లను తిరసక్రించినందున హెబీర్యులైన ముగుగ్రు వయ్కుత్లను 
(షదర్కు, మేషాకు, మరియు అబెదెన్గో అనువారిని) (షదర్కు, మేషాకు, మరియు అబెదెన్గో అనువారిని) 
మండుచునన్ వేడిమిగల అగిన్గుండములో పడ-మండుచునన్ వేడిమిగల అగిన్గుండములో పడ-
తోర్సిరి.తోర్సిరి.1717 “అగిన్ వారి మీదగాని (వారి శరీరముల  “అగిన్ వారి మీదగాని (వారి శరీరముల 
మీద గాని) ఎలాంటి పర్భావము చూపలేదు వారి మీద గాని) ఎలాంటి పర్భావము చూపలేదు వారి 
తలవెంటుర్కలు కాలలేదు, వారి వసత్రములు మారలేదు. తలవెంటుర్కలు కాలలేదు, వారి వసత్రములు మారలేదు. 
అగిన్వాసన వారిని అంటలేదు. అపుప్డు నెబుకదన్జరు అగిన్వాసన వారిని అంటలేదు. అపుప్డు నెబుకదన్జరు 
షదర్కు, మేషాకు, అబెదెన్గో అనువారల దేవుడు దీ-షదర్కు, మేషాకు, అబెదెన్గో అనువారల దేవుడు దీ-
వించబడునుగాక అని చెపెప్ను. మరియు, రాజు ఆజఞ్ను వించబడునుగాక అని చెపెప్ను. మరియు, రాజు ఆజఞ్ను 
నిరరథ్కము చేసి, వారి శరీరములను కాపాడి, వారు తమ నిరరథ్కము చేసి, వారి శరీరములను కాపాడి, వారు తమ 
సవ్ంత దేవునిని తపప్ మరి ఏ దేవునిని (ఏ మతమును) సవ్ంత దేవునిని తపప్ మరి ఏ దేవునిని (ఏ మతమును) 
సేవింపకుండా ఆయన తన దూతనంపించి తనయందు సేవింపకుండా ఆయన తన దూతనంపించి తనయందు 
నమిమ్కయుంచిన తన సేవకులను విడిపించెను” నమిమ్కయుంచిన తన సేవకులను విడిపించెను” 
(దాని 3:27-28). కొర్తత్నిబంధనలో, అపోసత్లుడైన (దాని 3:27-28). కొర్తత్నిబంధనలో, అపోసత్లుడైన 
యోహాను ఇలాంటి అనుభవమునకు లోనయెయ్ను. యోహాను ఇలాంటి అనుభవమునకు లోనయెయ్ను. 
అతడు కాగుచునన్ నూనెలో వేయబడెను గాని అతడు అతడు కాగుచునన్ నూనెలో వేయబడెను గాని అతడు 
కాలిపోలేదు. కాలిపోవుటనుబటిట్ చనిపోనూలేదు.కాలిపోలేదు. కాలిపోవుటనుబటిట్ చనిపోనూలేదు.

పవితర్ గర్ంథము అంతటా ఎకక్డైనా ఒక వయ్కిత్ పవితర్ గర్ంథము అంతటా ఎకక్డైనా ఒక వయ్కిత్ 
దేవునితో సంబంధము కలిగియునాన్డంటే, అది దేవునితో సంబంధము కలిగియునాన్డంటే, అది 
ఎలల్పుప్డూ మొదట దేవుడు ఆ వయ్కిత్ వదద్కు రావటమే ఎలల్పుప్డూ మొదట దేవుడు ఆ వయ్కిత్ వదద్కు రావటమే 
కారణం కావటం అదుభ్తమైన విషయము. యోబును కారణం కావటం అదుభ్తమైన విషయము. యోబును 
కనుగొనుటకు దేవుడు మొదట వచెచ్ను, అటుతరువాత కనుగొనుటకు దేవుడు మొదట వచెచ్ను, అటుతరువాత 
యోబు ఆయనను సేవించెను. దేవునిని సేవించాలనే యోబు ఆయనను సేవించెను. దేవునిని సేవించాలనే 
తలంపుతో ఒక వయ్కిత్ దేవుని సేవించిన విషయము తలంపుతో ఒక వయ్కిత్ దేవుని సేవించిన విషయము 
బైబిలులో ఎకక్డా లేదు. దేవుడు మాతర్మే వచిచ్ బైబిలులో ఎకక్డా లేదు. దేవుడు మాతర్మే వచిచ్ 
మానవుని వెదకినటుల్ బైబిలు అంతటా చెపుప్చునన్ది. ఒక మానవుని వెదకినటుల్ బైబిలు అంతటా చెపుప్చునన్ది. ఒక 
రోజున యెషయా ఒక దరశ్నము చూచి దేవుని సవ్రము రోజున యెషయా ఒక దరశ్నము చూచి దేవుని సవ్రము 
ఇలా చెపుప్ట వినెను, “నేను ఎవనిని పంపెదను? మా ఇలా చెపుప్ట వినెను, “నేను ఎవనిని పంపెదను? మా 
నిమితత్ము ఎవడు పోవును? అని పర్భువు సెలవియయ్గా, నిమితత్ము ఎవడు పోవును? అని పర్భువు సెలవియయ్గా, 

11 ఆ ి. 2:16-17, 3:1-6   12 ఆ ి. 5:22-24, హె ర్. 11:5   13 ఆ ి. 6:11-18, 22, హె ర్. 11:7   14 ఆ ి. 12:1-8, 17:1-9,  అ ో కా 7:2-3, హె ర్. 11:8   15 రగ్. 3వ అ ాయ్, 
అ ో కా 7:29-34   16 అ ో కా 9:1-22, గల. 1:13-19   

17 ా . 3వ అ ాయ్  

మాలా
పిర్యమైన టోని అలామో చరిచ్లు,

మొదటిగా పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ నామమునందు అభినందలను అంగీకరించండి. మీరు బాగునాన్రని 
నముమ్తునాన్ను. మేము బాగునాన్ము. రేయింబవళుల్ పర్భువు మముమ్ను నడిపించుచునాన్రు.

టోనీ అలామోగారి లిటరేచరు పంచుతూ సాక్షయ్మిసుత్నన్పుప్డు, అపోసత్లుల కారయ్ములలో 1:8 
మరియు మారుక్ సువారత్లో 16:15-16 లో వలె మేము ఎలల్పుప్డు పరిశుదాధ్తమ్ చేత తాకబడుచునాన్-
ము. లిటరేచరు పర్సంగములు, బైబిలు మరియు పుసత్కముల దావ్రా లోకమంత చేరుటకు సరవ్శకుత్డైన 
దేవునిచేత టోనీ పాసట్రుగారు పూరిత్గా అధికారము పొందినవాడు. కాబటిట్ ఈ శకిత్గల సువారత్ లిటరేచరు 
మేముకూడా వీధులలోకి తీసుకొని వెళిల్నపుప్డు పటట్ణములలోను, పలెల్ పార్ంతములలోను చివరకు చెర-
సాలలో ఉనన్వారు – మోహమమ్దీయులు, హిందువులు, యెహోవా సాకుష్య్లు తదితరులైన మనుషుయ్లు 
నిజముగా దేవునివైపు తిరుగుచునాన్రు. 

ఇకక్డ మాలావిలో, అలామో పాసట్రుగారు గురించి మా అనుదిన పార్రథ్నలలో పెటుట్చునాన్ము. 
ఆయన చెరసాలలో నునన్పప్టికి, పర్భువు నామమున ఆయన బయటకు వచుచ్ రోజు ఒకటి వచుచ్ను. 
నాయ్యవాదులు విచారణ తేదీలు మారిచ్నపప్టికి, ఆయన చూపు పోయినపప్టికి, వీటనిన్టిని గురించి 
ఆయన బాధపడనవసరములేదు. ఎందుచేతననగా దేవుడు సమరుథ్డు, ఒకరోజున ఈ పరీక్షలనిన్టి 
నుండి బయటకు తీసుకొని వచుచ్ను. యోబు యోసేపు కొనిన్ పరీక్షల సమయముల గుండా వెళిల్రి. 
యోసేపు అతని అనన్దముమ్ల చేత అమమ్బడినాడు, కానీ దేవుడు అతనిని పైకిలేపెను. కాబటిట్ అమెరికా 
పర్భుతవ్ము అలామో పాసట్రుగారిని శోధనలకు లోనుచేసేత్, అదుపు చేయుటకు దేవుడు ఉనాన్డు. పర్భువు 
నామమునందు ఒక రోజున సమసత్మును మంచి అగును.

మేము మీ అందరి కొరకు రాతిర్ పగలు పార్రిథ్ంచుచునాన్ము. టోనీగారు చెరసాలనుండి విడుదల 
అయేయ్వరకు ఉపవాసములు ఉంటునాన్ము.
పర్భువునందు మీ,
పాసట్రు డానిలెక హారీర్ మిటేపా
టోనీ అలామో చరిచ్లు, బాల్ంటైర సిటీ, మాలావీ, ఆఫిర్కా

ఆన్ లైన్  లో అలా  ీట్ ర్స్

(తరు ా  4వ ే లో)
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అంతట నేను – చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ అంతట నేను – చితత్గించుము నేనునాన్ను ననున్ 
పంపుమని చెపిప్తిని” (యెష 6:8). దరశ్నము చూసిన పంపుమని చెపిప్తిని” (యెష 6:8). దరశ్నము చూసిన 
తరువాత, యిరిమ్యా యోహోవా ఆజాఞ్పించి చెపప్మని తరువాత, యిరిమ్యా యోహోవా ఆజాఞ్పించి చెపప్మని 
సెలవిచిచ్న మాటలను ఇజార్యేలీయులకు పర్వచిం-సెలవిచిచ్న మాటలను ఇజార్యేలీయులకు పర్వచిం-
చెను (యిరిమ్ 1:4-19). దానియేలు కూడ దరశ్నము చెను (యిరిమ్ 1:4-19). దానియేలు కూడ దరశ్నము 
చూచెను. అటు తరువాత అతను ఉపవాసముండి, చూచెను. అటు తరువాత అతను ఉపవాసముండి, 
దేవుని యెరూషలేమును విడిపించమని పార్రిథ్ంచెను దేవుని యెరూషలేమును విడిపించమని పార్రిథ్ంచెను 
(దాని 7-9 అధాయ్యములు). మనుషుయ్డు దేవునిని (దాని 7-9 అధాయ్యములు). మనుషుయ్డు దేవునిని 
సేవించకముందు మొదట దేవుడు మానవునియొదద్కు సేవించకముందు మొదట దేవుడు మానవునియొదద్కు 
వచుచ్ట బైబిలంతా చూపిసుత్నన్ది.వచుచ్ట బైబిలంతా చూపిసుత్నన్ది.

నా దావ్రా మరియు రకిష్ంపబడిన పాసట్రుల్, సువా-నా దావ్రా మరియు రకిష్ంపబడిన పాసట్రుల్, సువా-
రిత్కుల దావ్రా దేవుడు నినున్ సంపర్దిసుత్నాన్డు కాబటిట్ రిత్కుల దావ్రా దేవుడు నినున్ సంపర్దిసుత్నాన్డు కాబటిట్ 
నీకు సాకు చెపుప్ అవకాశంలేదు. రకిష్ంపబడిన మాతో నీకు సాకు చెపుప్ అవకాశంలేదు. రకిష్ంపబడిన మాతో 
దేవుని ఆతమ్ మాలో నివసిసూత్, మాదావ్రా పనిచేసూత్ నీ దేవుని ఆతమ్ మాలో నివసిసూత్, మాదావ్రా పనిచేసూత్ నీ 
గురించి నినున్ సంపర్దించమని చెపిప్ంది మతం కోసం గురించి నినున్ సంపర్దించమని చెపిప్ంది మతం కోసం 
కాదు, కానీ నీ రక్షణ కోసం, ఇతరుల రక్షణ కోసం.కాదు, కానీ నీ రక్షణ కోసం, ఇతరుల రక్షణ కోసం.

రోమా 10:12-15 లో, దేవుని నుండి పంపబడిన రోమా 10:12-15 లో, దేవుని నుండి పంపబడిన 
బోధకులు – మనుషుయ్లు నముమ్టకు, రక్షణ పొం-బోధకులు – మనుషుయ్లు నముమ్టకు, రక్షణ పొం-
దునటుల్ లోకమునకు పంపబడవలెనని తేటగా చెపిప్-దునటుల్ లోకమునకు పంపబడవలెనని తేటగా చెపిప్-
యునన్ది: “యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని (అనుయ్డని) యునన్ది: “యూదుడని గీర్సు దేశసుథ్డని (అనుయ్డని) 
భేదము లేదు: ఒకక్ పర్భువే అందరికి పర్భువైయుండి, భేదము లేదు: ఒకక్ పర్భువే అందరికి పర్భువైయుండి, 
తనకు పార్రథ్న చేయువారందరి యెడల కృపచూపుటకు తనకు పార్రథ్న చేయువారందరి యెడల కృపచూపుటకు 
ఐశవ్రయ్వంతుడైయునాన్డు. ఎందుకనగా – పర్భువు ఐశవ్రయ్వంతుడైయునాన్డు. ఎందుకనగా – పర్భువు 
నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయు వాడెవడో వాడు నామమునుబటిట్ పార్రథ్న చేయు వాడెవడో వాడు 
రకిష్ంపబడును. వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న రకిష్ంపబడును. వారు విశవ్సింపనివానికి ఎటుల్ పార్రథ్న 
చేయుదురు? వినని వానిని ఎటుల్ విశవ్సించుదురు? చేయుదురు? వినని వానిని ఎటుల్ విశవ్సించుదురు? 
పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? పర్కటిం-పర్కటించువాడు లేకుండ వారెటుల్ విందురు? పర్కటిం-
చువారు పంపబడని యెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? చువారు పంపబడని యెడల ఎటుల్ పర్కటించుదురు? 
ఇందు విషయమై – ఉతత్మమైన వాటిని గూరిచ్న ఇందు విషయమై – ఉతత్మమైన వాటిని గూరిచ్న 
సమాధాన సంబంధమైన సువారత్ పర్కటించువారి పా-సమాధాన సంబంధమైన సువారత్ పర్కటించువారి పా-
దములెంతో సుందరమైనవి! అని వార్యబడియునన్ది.”దములెంతో సుందరమైనవి! అని వార్యబడియునన్ది.”

మరల నేను చెపుప్చునన్ది ఏమనగా, యేసు మరల నేను చెపుప్చునన్ది ఏమనగా, యేసు 
మముమ్లను మీయొదద్కు పంపించెను. దేవుడు మిముమ్-మముమ్లను మీయొదద్కు పంపించెను. దేవుడు మిముమ్-
లను వెదకుచునాన్రు; మీరు దేవునిని వెదుకుటలేదు. లను వెదకుచునాన్రు; మీరు దేవునిని వెదుకుటలేదు. 
ఈ సతయ్ము మీకు లూకా సువారత్ 10వ అధాయ్యములో ఈ సతయ్ము మీకు లూకా సువారత్ 10వ అధాయ్యములో 
1-12 వచనములలో వివరించబడినది. “అటుతరు-1-12 వచనములలో వివరించబడినది. “అటుతరు-
వాత పర్భువు డెబబ్దిమంది (శిషుయ్లను) యితరులను వాత పర్భువు డెబబ్దిమంది (శిషుయ్లను) యితరులను 
నియమించి, తాను వెళల్బోవు పర్తి ఊరికిని పర్తిచోటికిని నియమించి, తాను వెళల్బోవు పర్తి ఊరికిని పర్తిచోటికిని 
తనకంటె ముందు ఇదద్రిదద్రినిగా పంపెను. పంపినపుప్-తనకంటె ముందు ఇదద్రిదద్రినిగా పంపెను. పంపినపుప్-

డాయన వారితో ఇటల్నెను – కోత విసాత్రముగా ఉనన్ది 
గాని పనివారు కొదిద్మందియే, కాబటిట్ కోత యజమా-
నుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకొనుడి. మీరు 
వెళుల్డి; ఇదిగో తోడేళల్ మధయ్కు గొఱెఱ్పిలల్లను పంపినటుట్ 
నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను. మీరు సంచినైనను నేను మిముమ్ను పంపుచునాన్ను. మీరు సంచినైనను 
జాలెనైనను చెపుప్లనైనను తీసుకొనిపోవదుద్; తోర్వలో జాలెనైనను చెపుప్లనైనను తీసుకొనిపోవదుద్; తోర్వలో 
ఎవని నైనను కుశలపర్శన్లడగవదుద్; మీరు ఏ యిం-ఎవని నైనను కుశలపర్శన్లడగవదుద్; మీరు ఏ యిం-
టనైనను పర్వేశించునపుప్డు – ఈ యింటికి సమాధా-టనైనను పర్వేశించునపుప్డు – ఈ యింటికి సమాధా-
నమగు గాక అని మొదట చెపుప్డి. సమాధానపాతుర్డు నమగు గాక అని మొదట చెపుప్డి. సమాధానపాతుర్డు 
అకక్డ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతని మీద అకక్డ నుండినయెడల మీ సమాధానము అతని మీద 
నిలుచును; లేనియెడల అది మీకు తిరిగి వచుచ్ను. నిలుచును; లేనియెడల అది మీకు తిరిగి వచుచ్ను. 
వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ వారు మీకిచుచ్ పదారథ్ములను తినుచు తార్గుచు ఆ 
యింటిలోనే యుండుడి, పనివాడు తన జీతమునకు యింటిలోనే యుండుడి, పనివాడు తన జీతమునకు 
పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. మరియు మీరు ఏ పాతుర్డు. ఇంటింటికి తిరుగవదుద్. మరియు మీరు ఏ 
పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను 
చేరుచ్కొంటే మీ ముందరపెటుట్నవి తినుడి. అందులో చేరుచ్కొంటే మీ ముందరపెటుట్నవి తినుడి. అందులో 
నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి – దేవుని రాజయ్ము మీ నునన్ రోగులను సవ్సథ్పరచుడి – దేవుని రాజయ్ము మీ 
దగగ్రకు వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. మీరు ఏ దగగ్రకు వచిచ్యునన్దని వారితో చెపుప్డి. మీరు ఏ 
పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను పటట్ణములోనైన పర్వేశించునపుప్డు వారు మిముమ్ను 
చేరుచ్కొనక పోయిన యెడల మీరు దాని వీధులలో-చేరుచ్కొనక పోయిన యెడల మీరు దాని వీధులలో-
నికి పోయి – మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు నికి పోయి – మా పాదములకు అంటిన మీ పటట్ణపు 

ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; ధూళినికూడ మీ యెదుటనే దులిపివేయుచునాన్ము; 
అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించి యునన్దని అయినను దేవుని రాజయ్ము సమీపించి యునన్దని 
తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ తెలిసికొనుడని చెపుప్డి. ఆ పటట్ణపు గతికంటె సొదొమ 
పటట్ణపు గతి ఆ దినమున ఓరవ్తగినదై యుండునని పటట్ణపు గతి ఆ దినమున ఓరవ్తగినదై యుండునని 
మీతో చెపుప్చునాన్ను.”మీతో చెపుప్చునాన్ను.”

మతమునందు నమమ్కముంచినవారు వారు దేవుడు మతమునందు నమమ్కముంచినవారు వారు దేవుడు 
అనుకొనన్దానిని సేవించుటకు ముందుకు వచెచ్దరు. అనుకొనన్దానిని సేవించుటకు ముందుకు వచెచ్దరు. 
అయితే కీర్సుత్నందు నమమ్కముంచినవారు దేవునిచేత అయితే కీర్సుత్నందు నమమ్కముంచినవారు దేవునిచేత 
తాకబడి పేర్రేపించబడి దేవునిని సేవింతురు. ఈ తాకబడి పేర్రేపించబడి దేవునిని సేవింతురు. ఈ 
కారణమునుబటిట్, కేవలము మతమును సేవించుటకు కారణమునుబటిట్, కేవలము మతమును సేవించుటకు 
కలప్నా కథలయందు ఒక దేవునిని సేవించుటకు కలప్నా కథలయందు ఒక దేవునిని సేవించుటకు 
తవ్రపడకూడదని నేను చెపుప్చునాన్ను. దేవుడు మనలో తవ్రపడకూడదని నేను చెపుప్చునాన్ను. దేవుడు మనలో 
ఆతమ్యైయునన్పుప్డు మాతర్మే ఆయనను సేవించు-ఆతమ్యైయునన్పుప్డు మాతర్మే ఆయనను సేవించు-
దుము.దుము.1818 మనలో దేవుడు మొదట లేకుండా మనము  మనలో దేవుడు మొదట లేకుండా మనము 
దేవునిని సేవించినటల్యితే, మనము రక్షణయందు దేవునిని సేవించినటల్యితే, మనము రక్షణయందు 
కాక మతమునందు ఉందుము. ఉపమానముగ చె-కాక మతమునందు ఉందుము. ఉపమానముగ చె-
పాప్లంటే, ఈ రోజులోల్ చాలామంది “కిర్సిట్యన” అనే పాప్లంటే, ఈ రోజులోల్ చాలామంది “కిర్సిట్యన” అనే 
గురుత్ బయట వేర్లాడదీసుకొని, లోపలమాతర్ము మత గురుత్ బయట వేర్లాడదీసుకొని, లోపలమాతర్ము మత 
కారయ్కలాపములలో మునిగియునాన్రు. వారి సవ్ంత 

హౖెటీ
పిర్యమైన దేవుని సేవకులైన పాసట్ర టోనీ అలామో,

మీ పరిచరయ్లో పర్తి అంశములో ముఖయ్ముగా సరవ్లోకమంతటా యేసుకొరకు ఆతమ్లు రకిష్ంపబ-
డుటకు చేయుచునన్ సువారీత్కరణలో పర్భువైన యేసు మీకు సహాయం చేయును గాక. యేసుకీర్సుత్ సువారత్ 
వరిధ్లుల్టకు వీలుకలుగునటుల్ మీరు మాకు పంపించిన పాయ్కేజీలు (లిటరేచరు, మెసస్యయ్ పుసత్కాలు, 
మరియు బైబిలస్) కొరకు మేము మీకు చాలా కృతజుఞ్లమైయునాన్ము. మీకు వందనములు. పరలోకము 
ఖాళీగా లేదు, పర్భువుకు ఈ విషయము తెలిసేయునన్ది. పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ పరిచరయ్యందు మిముమ్ను 
పోర్తాస్హపరచుటకు మిముమ్లను ఆశచ్రయ్పరచుటకు తవ్రలోనే గూర్ప ఫియానీస్ డి కైరసట్ (కీర్సుత్ వధువు 
సమూహము) వారు ఒక మెయిల పంపబోవుచునాన్రు. ఈ ఆశచ్రయ్కరమైనది మీరు పొందుకోగానే 
మాకు తెలియపరచ గలరు.

పోంట రోగ వదద్ ది గేర్ట ఇవాంజెలైజింగ కాయ్ంపైన (గొపప్ సువారీత్కరణ కారయ్కర్మం) పేరుతో 
ఈ కిర్ంది తారీఖులలో అనగా 2013 ఏపిర్ల 1, 2, 7, 8 మరియు 10న మేము నిరవ్హించుచునన్ 
కారయ్కర్మములో సువారీత్కరణ రూపంలో ఈ లిటరేచరును పంచవలెనని మేము కోరుచునాన్ము. రెండు 
రోజుల పాటు సౌండ సిసట్మ తో బహిరంగ సభ, మూడు రోజుల పాటు పర్భువును గూరిచ్ సువారీత్కరణ 
జరుగును. సాతాను మనతో యుదధ్ము చేయుచునాన్డు, అయినపప్టికి జయం మనదే, మాకోసం పార్రధ్న 
సహాయం చెయయ్ండి.

లిటరేచరు అయిపోయిన తరువాత మీకు తెలియపరెచ్దము, అపుప్డు మాకు మరల పంపించండి.
మీకొరకు నిరంతరము పార్రిథ్సుత్నాన్ము, చింతించవదుద్, మీరు కీర్సుత్నందు భదర్పరచబడినవారు. 

మీకు, మీ కుటుంబానికి జయము.
పరిశుదధ్పరచబడుటయందు, విజాఞ్పనయందు, ఉపవాసమందు, సహోదర పేర్మయందు ఎలల్పుప్డు 

నిలిచియుండుడి. ఈ వకర్మైన జనాంగమునుండి మిముమ్లను మీరు తపిప్ంచుకొనుడి.
సీజర ఫార్నిస్స జూనియర
జెనరల కోఆరిడ్నేటర (గూర్ప ఫియానిస్ డి కైరసట్)
పోంట-రోగ, హైటి

(ఫెర్ంచి భాషనుండి తరుజ్మా చేయబడినది)

రకష్ణకు – మతమునకు రకష్ణకు – మతమునకు 
మధయ్గల ే ామధయ్గల ే ా

(3వ ే  తరు ా )

18 ెహె. 36:27,  14:15-20, 23, 26, 15:1-11, 26, 16:7-14, ోమా 8:1, 
10-11, 26-28, 1 కొ ిం. 3:9, 16-17, 6:19-20, 2 కొ ిం. 6:16-18, ఎ ే. 2:18-22, 
ి . 2:12-13, కొల. 1:27-29, 2 . 1:14, 1  4:4, 5:12   
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ఆలోచనలలో వారు కైరసత్వులు, కానీ వాసత్వములో ఆలోచనలలో వారు కైరసత్వులు, కానీ వాసత్వములో 
వారు మతసంబంధీకులు.వారు మతసంబంధీకులు.

ఒక కైరసత్వునిగ నుండుట అంటే ఏమిటి? పరిశు-ఒక కైరసత్వునిగ నుండుట అంటే ఏమిటి? పరిశు-
దాధ్తమ్ చేత కీర్సుత్ తనలో జీవిసూత్, తనలో పనిచేసూత్, దాధ్తమ్ చేత కీర్సుత్ తనలో జీవిసూత్, తనలో పనిచేసూత్, 
దేవుని సేవించుటకు పరిశుదాధ్తమ్ చేత కదిలింపబడి-దేవుని సేవించుటకు పరిశుదాధ్తమ్ చేత కదిలింపబడి-
నవాడు కైరసత్వుడు.నవాడు కైరసత్వుడు.1919 దీనికి విరుదధ్ముగా, ఒక దేవుని  దీనికి విరుదధ్ముగా, ఒక దేవుని 
సేవిసుత్నాన్ననే నమమ్కములోనుండి, తన దేవుడు ఏమి సేవిసుత్నాన్ననే నమమ్కములోనుండి, తన దేవుడు ఏమి 
చేయమనాన్డో దానిని చేయువాడు మతసంబంధీకు-చేయమనాన్డో దానిని చేయువాడు మతసంబంధీకు-
డైనవాడు. ఈ రోజున కైరసత్వులమని చెపుప్కొనే చాలా డైనవాడు. ఈ రోజున కైరసత్వులమని చెపుప్కొనే చాలా 
మంది పరిసిథ్తి ఇదే. వారు కైరసత్వమతమును గురించి మంది పరిసిథ్తి ఇదే. వారు కైరసత్వమతమును గురించి 
పర్కటించెదరు, కానీ వారు తిరిగి జనిమ్ంచినవారు పర్కటించెదరు, కానీ వారు తిరిగి జనిమ్ంచినవారు 
కారు. వారు రకిష్ంపబడినవారు కారు, కాబటిట్ వారికి కారు. వారు రకిష్ంపబడినవారు కారు, కాబటిట్ వారికి 
కీర్సుత్ తెలియదు, మరియు ఆయనను సేవించు కీర్సుత్ తెలియదు, మరియు ఆయనను సేవించు 
విధానము తెలియదు. వారు కీర్సుత్ను వెంబడించలేరు. విధానము తెలియదు. వారు కీర్సుత్ను వెంబడించలేరు. 
ఏలయనగా వారు ఆయనను వినలేరు.ఏలయనగా వారు ఆయనను వినలేరు.2020 కాబటిట్ వారు  కాబటిట్ వారు 
సీవ్యచితత్మును కలిగియునన్వారు, అలాంటి వారిని సీవ్యచితత్మును కలిగియునన్వారు, అలాంటి వారిని 
నిజదేవుడు వాడుకొనలేడు. వారు నిషర్ప్యోజకులు. నిజదేవుడు వాడుకొనలేడు. వారు నిషర్ప్యోజకులు. 
అయితే నిజమైన కైరసత్వుల అనుభవములో, పర్భువు అయితే నిజమైన కైరసత్వుల అనుభవములో, పర్భువు 
ఒకక్డే పర్తిదానిలో వారిని నడిపించువాడు. వారు ఒకక్డే పర్తిదానిలో వారిని నడిపించువాడు. వారు 
కేవలము, “అవును, ఆమెన” అని మాతర్ము అందురు. కేవలము, “అవును, ఆమెన” అని మాతర్ము అందురు. 
వారి పర్భువే వారిని నడిపించువాడు మరియు వారి 

దేవుడు. ఇది పూరిత్గా మతసంబంధమైన మనుషుయ్లకు దేవుడు. ఇది పూరిత్గా మతసంబంధమైన మనుషుయ్లకు 
విభినన్మైనది.విభినన్మైనది.

దమసుక్ వెళేళ్ మారగ్ములో అపోసత్లుడైన పౌలు దమసుక్ వెళేళ్ మారగ్ములో అపోసత్లుడైన పౌలు 
పర్భువును కలిసినపుప్డు మొదట పలికిన మాటలు, పర్భువును కలిసినపుప్డు మొదట పలికిన మాటలు, 
“పర్భువా నీవెవరవు?” (ఆయన పర్భువని పౌలుకు “పర్భువా నీవెవరవు?” (ఆయన పర్భువని పౌలుకు 
తెలుసు, లేకపోతే, “నీవు ఎవరవు పర్భువా? అని అడిగి-తెలుసు, లేకపోతే, “నీవు ఎవరవు పర్భువా? అని అడిగి-
యుండేవాడు కాదు”). పర్భువు అపుప్డు అతనితో, “నీవు యుండేవాడు కాదు”). పర్భువు అపుప్డు అతనితో, “నీవు 
హింసించుచునన్ యేసును” అని చెపెప్ను. (ఎవరైనా హింసించుచునన్ యేసును” అని చెపెప్ను. (ఎవరైనా 
కీర్సుత్ సంఘ సభుయ్లను హింసించినటల్యితే వారు కీర్సుత్ సంఘ సభుయ్లను హింసించినటల్యితే వారు 
కీర్సుత్ను హింసిసుత్నన్టేల్. ఎందుకనగా మనము ఆయన కీర్సుత్ను హింసిసుత్నన్టేల్. ఎందుకనగా మనము ఆయన 
శరీరమైయునాన్ము, ఆయన ఆలయము – ఆయన శరీరమైయునాన్ము, ఆయన ఆలయము – ఆయన 
శరీరమైయునాన్ము). మొదటి కొరి. 3:16-17 లో, శరీరమైయునాన్ము). మొదటి కొరి. 3:16-17 లో, 
“మీరు దేవుని ఆలయమై యునాన్రనియు, దేవుని “మీరు దేవుని ఆలయమై యునాన్రనియు, దేవుని 
ఆతమ్ మీలో నివసించుచునన్దనియు మీరెరుగరా? ఆతమ్ మీలో నివసించుచునన్దనియు మీరెరుగరా? 
ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడుచేసినయెడల 
(మనము దేవుని శరీరమైయునాన్ము), దేవుడు వానిని (మనము దేవుని శరీరమైయునాన్ము), దేవుడు వానిని 
పాడుచేయును” అని చెపుప్చునన్ది. ఏలయనగా దేవుని పాడుచేయును” అని చెపుప్చునన్ది. ఏలయనగా దేవుని 
ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది. మీరు ఆ ఆలయ-ఆలయము పరిశుదధ్మైయునన్ది. మీరు ఆ ఆలయ-
మైయునాన్రు. తండిర్తో, పరిశుదాధ్తమ్తో కలిసి కీర్సుత్ మైయునాన్రు. తండిర్తో, పరిశుదాధ్తమ్తో కలిసి కీర్సుత్ 
జీవించి యుండని మృత మతమును అనుసరించుట జీవించి యుండని మృత మతమును అనుసరించుట 
లేదు గనుక అది పరిశుదధ్మైనది. అయితే నీవు రకిష్ం-లేదు గనుక అది పరిశుదధ్మైనది. అయితే నీవు రకిష్ం-

పబడితివి, తిరిగి జనిమ్ంచిన ఒక కైరసత్వుడవు. తండిర్, పబడితివి, తిరిగి జనిమ్ంచిన ఒక కైరసత్వుడవు. తండిర్, 
కుమారుడు, పరిశుదాధ్తమ్ నీలో జీవించినటల్యితే, కుమారుడు, పరిశుదాధ్తమ్ నీలో జీవించినటల్యితే, 
నీవు రకిష్ంపబడిన వాడవైతే, నీవు దేవుని ఆలయమై నీవు రకిష్ంపబడిన వాడవైతే, నీవు దేవుని ఆలయమై 
యునాన్వు. కాబటిట్ దేవుడు నివసించు శరీరము యునాన్వు. కాబటిట్ దేవుడు నివసించు శరీరము 
పరిశుదధ్మైనది. దేవుడు నివసించని శరీరము పరి-పరిశుదధ్మైనది. దేవుడు నివసించని శరీరము పరి-
శుదధ్మైనది కాదు, అది అపరిశుదధ్మైనది. నీవు దేవుని శుదధ్మైనది కాదు, అది అపరిశుదధ్మైనది. నీవు దేవుని 
నాయ్య సభలో ఉనన్పుప్డు నీవు అనిన్టికంటే కూడా నాయ్య సభలో ఉనన్పుప్డు నీవు అనిన్టికంటే కూడా 
పరిశుదుధ్డువై వుండవలెనని కోరుదువు.పరిశుదుధ్డువై వుండవలెనని కోరుదువు.

లోకమంతా సమసత్మైన వికరష్ణలతోను, మరులు-లోకమంతా సమసత్మైన వికరష్ణలతోను, మరులు-
గొలుప్లతోను నిండియునన్ది. లోకంలో పార్ముఖయ్మై-గొలుప్లతోను నిండియునన్ది. లోకంలో పార్ముఖయ్మై-
యునన్ దేవుని సేవలోనునన్ నీ పార్ణమును మరియు యునన్ దేవుని సేవలోనునన్ నీ పార్ణమును మరియు 
ఆయన తండిర్తోకూడ కీర్సుత్ను నీలో నివసింపచే-ఆయన తండిర్తోకూడ కీర్సుత్ను నీలో నివసింపచే-
యుచునన్ నీ మనసును తపుప్తోర్వ పటిట్ంచుటకు, యుచునన్ నీ మనసును తపుప్తోర్వ పటిట్ంచుటకు, 
మరులుగొలేప్ సాతానుయొకక్ వికరష్ణలు అనేకమైనవి. మరులుగొలేప్ సాతానుయొకక్ వికరష్ణలు అనేకమైనవి. 
“తన నాసికారంధర్ములలో పార్ణముకలిగిన నరుని “తన నాసికారంధర్ములలో పార్ణముకలిగిన నరుని 
లక్షయ్పెటట్కుము; వానిని ఏవిషయములో ఎనిన్క చే-లక్షయ్పెటట్కుము; వానిని ఏవిషయములో ఎనిన్క చే-
యవచుచ్ను? ఆలకించండి” (యెష 2:22). యవచుచ్ను? ఆలకించండి” (యెష 2:22). 

నీ యెంపిక ఇదే: దేవుని పరిశుదధ్ శరీరమై నీ యెంపిక ఇదే: దేవుని పరిశుదధ్ శరీరమై 
ఉండాలని కోరుకుంటునాన్వా? లేక సాతాను ఉండాలని కోరుకుంటునాన్వా? లేక సాతాను 
నివసించు మరియొక అపరిశుదధ్మైన శరీరమై నివసించు మరియొక అపరిశుదధ్మైన శరీరమై 

19 ెష. 30:21,  15:1-5, 17:21-23, 26, 1 కొ ి. 15:10, 2 కొ ిం. 5:17-21, గల. 2:20, ఎ ే. 3:16-21, 1  2:20, 27   20  8:42-43, 10:27   

టోనీ పాసట్రుగారు, 
నూయ్ ఆరీల్నస్ నుండి వేరా, అను హోటల మేనేజర కొనిన్ రోజుల కిర్తం 

నాకు ఫోన చేసారు. సహోదరీ సహోదరులకు అవసరమైనపుప్డు అంటే 
వారికి ఆపరేషన చెయయ్డం అవసరమైనపుప్డు ఆమె నూయ్ ఆరీల్నస్ లో 
హాసప్టల కు వెళల్డం వంటి సహాయం చేసేవారు.

వేరా తన హోటల సిబబ్ందితో ఎంతో ఇబబ్ంది వచిచ్నపుప్డు మీరిచిచ్న 
సలహా ఆమె ఎనన్డూ మరిచ్పోలేదు. “మంచి ఉదోయ్గము కావలసిన కైరసత్-
వులను ఎందుకు మీరు ఉదోయ్గంలో పెటుట్కోకూడదు? అపుప్డు మీరంతా 
కలిసి పర్భువును ఆరాధించవచుచ్ గదా? మీ వాయ్పారము వృదిధ్పొందునని 
నేను నముమ్చునాన్ను” అని మీరు చెపాప్రు. వేరా మీ సలహాను వెంటనే 
తీసుకొనన్ది, బైబిలు నమేమ్ కైరసత్వులను పనివారిగా పెటుట్కొనన్ది. వారు పని 
మొదలు పెటట్కముందు పర్తిదినము కలుసుకొని బైబిలు చదివి పార్రిథ్సాత్రు. 

ఒక అధుబ్తము జరిగింది – పర్తివారు ఉతాస్హముతో సంతోషంతో 
కలిసి పనిచేసేవారు. అనిన్టిని శుభర్ంగా, బాగుగా అందంగా ఉంచేవారు. 
అపుప్డు హోటల వాయ్పారము పెరగడం పార్రంభమైంది. అపుప్డు వారి 
రీజినల ఆఫీస నుండి వారు బహుమతి పొందుకొనాన్రు. 

నూయ్ ఆరీల్నస్ ను హరికేన కటిర్నా తాకబోయేముందు రాతిర్ 1 గంట 
సమయంలో వేరాను పర్భువు నిదర్లేపారు. కొనిన్ బటట్లు మరియు వసుత్వు-

ఆరక్ ాస్

(తరు ా  8వ ే లో)

లు తీసుకొని కారులో వేసి తన భరత్తో పాటు మిసిస్సిపిప్లో ఉనన్ జాకస్న కు 
“ఇపుప్డే, తవ్రగా” వెళిల్పొమమ్ని చెపాప్రు. గలఫ్ పోరట్ లో ఉనన్ వారి ఇంటిని 
ఈ మధేయ్ అమేమ్సారు కాబటిట్ ఆమె మరియు ఆమె భరత్ హోటలోల్నే రాతుర్ళుల్ 
గడుపుతుండేవారు. 

దేవుడు ఆమె జీవితానిన్ అపుప్డు కాపాడడం మాతర్మే కాక, ఆమెను 
బెర్సట్ కాయ్నస్ర నుండి రకిష్ంచారు. టోనీ పాసట్రుగారు, మీరు చెపిప్నటుల్, 
చాలా సంవతస్రాలనుండి అవసరతలోనునన్ సహోదరీ సహోదరులను 
వేరా తన హోటలోల్ ఉచితంగా ఉండనిచిచ్ వారిపై కనికరం అనే వితత్నాలను 
వితిత్ంది, దేవుడు ఆమెపై కనికరం చూపించారు.

దేవుడు మీకిచిచ్న వరత్మానములను ఆమె సిడిలలో వింటుంది, 
పర్భువునందు మిముమ్ను ఆమె పేర్మించుచునన్దనన్ సంగతి మీకు తెలి-
యచేయ గోరుచునన్ది, మరియు మీ కోసం పార్రిథ్సుత్నన్ది. మీరు పర్భువుకు 
చెందినవారైనందున మీరు కనికరమును వితిత్నందున దేవుడు ఒక గొపప్ 
కారయ్మును మీ కొరకు చేసాత్రని నముమ్చునన్ది.
పర్భువుకు వందనములు.
మేరీ ఆన 
టెకాస్రాక్నా, ఆరాక్నాస్
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ఇం ియా ి ీప్న్స్

కాయ్ ో ిన్యా

కీర్సుత్నందు పిర్యమైన సహోదరులారా,
మన కూటములు ఆశచ్రయ్కరమైన అదుభ్తములతో ముగించ-

బడినవని పర్భువు మహిమారథ్మై నేను మీకు తెలియజేయుచునాన్ను. 
వెయియ్మంది కంటే ఎకుక్వ సభుయ్లు పాలొగ్నాన్రు. కూటములలో ఆ 
పెదద్ సమూహమునకు నేను మీ లిటరేచరును పరిచయం చేసాను. 
అనేకమంది పర్భువును అంగీకరించిరి.

మహిమ పర్భువునకే. మన పాసట్రుగారి కోరుట్ కేసు విషయమై పర్తి 
ఒకక్రు పార్రథ్న చేశారు. మా కొరకు పార్రథ్న చెయయ్ండి.
పేర్మతో సహోదరుడు,
సోలమన రాజు కోలా                                ఆంధర్పర్దేశ, ఇండియా

దారకొండ విదాయ్సాగర, తెలుగులోకి తరుజ్మా చేయబడిన పాసట్రు అలామోగారి 
ఆతమ్లను సంపాదించు లిటరేచరును భారతదేశములోని ఆంధర్పర్దేశ రాషట్రములో 
విశాఖపటన్ం పరిసర గార్మములలో పటట్ణములో పంచుదురు.

కీర్సుత్నందు నా సహోదరులకి,
మీరందరూ కీర్సుత్నందు బావునాన్రని తలసుత్నాన్ను. 

మీ ఈమెయిల టీమ నుండి వినునపుప్డెలాల్ నేను ఎంతో 
దీవించబడుతునాన్ను. మీ పార్రథ్నలలో ననున్ మీరు 
జాఞ్పకముంచుకొనన్ందుకు వందనములు. నా పార్రథ్న-
లలో ఏ ఒకక్ దినము మీరు, మరిముఖయ్ముగా పాసట్రు 
టోనీగారు లేకుండా ఉండరు. నేను ఈ రోజు మెయిల 
దావ్రా అందుకునన్ ఒక పెటెట్ను చూసి చాలా ఉతేత్జప-
చరబడాడ్ను. అందులో ఇదివరకు నేను కలిగియుండని 
వివిధ రకములైన పతిర్కలునాన్యి. ఇది నిజంగా కిర్సమ్స 
బహుమానము పొందినటుల్ వునన్ది. ఈ పతిర్కలలో నేను 
దేవునిని అనుభూతి పొందగలిగాను. “దేవునికి తలిల్ 
లేదు” అనన్ పతిర్కను తీసుకుని చెవులు గల పర్తివారు 
వినునటుల్ బిగగ్రగా చదవడం పార్రంభించాను. దేవునికి 
మహిమ.

లాస ఏంజెలస్ లోనునన్ చరిచ్కి వెళల్డానికి ఇంధనపు 
ఖరుచ్ గురించి నా భారయ్తో ఒక వారము కిర్తమే మాటాల్-
డుచుండినాను. మీ ఆహావ్నము మేరకు నేను రావడానికి 
పర్యతిన్సాత్ను. అచచ్టికి వెళిల్వచేచ్ందుకు 100 డాలరుల్ 
ఖరుచ్ అయేయ్ది. కానీ ఇపుప్డది 200 డాలరుల్ అవుతుంది. 

కానీ దేవుళల్కు దేవుడు పర్భువులకు పర్భువు అయిన 
ఆయన చితత్మైతే ఏదో విధముగా దావ్రము తెరుసాత్రని 
నాకు తెలుసు. మీ ఆహావ్నము కొరకు వందనములు. 
గతములో, 3 వారాలకు సరిపడ సామాను సరుద్కొనమని 
చెపిప్న దేవుని మాట పర్కారము చేసి నేను చరిచ్కి వెళిల్ 
నపుప్డు, సందరిశ్ంచే కైరసత్వునిగ దీవించబడాడ్ను. నాడు, 
నేటికీ నేను పొందిన అతుయ్నన్త ఆతమ్సంబంధమైన 
అనుభవము అదే. ఆ సంగీతము చాలా బాగునన్ది, పర్తి 
ఆరాధనలో దేవుడు కదలాడుతునన్ సంగతిని నేను గర్-
హించగలిగాను. నేను లోయగుండా చరిచ్కి వెళుత్నన్పుప్డు 
కూడా దేవుని అనుభూతి చెందాను. అలాంటి అనుభవము 
మళీల్ నాకు కావాలనిపించింది. భోజనము బావునన్దని 
చెపప్కుండా వుండలేము. అందరి సాక్షయ్ములు వినుట, 
సహోదరులతో వీధులలో కలిసి కరపతార్లను పంచుతూ 
సువారత్ను పర్కటించుట, దాని పర్భావమును చూడటం 
ఎంతో గొపప్ అనుభూతి. ఏ పర్శన్కైనా సరే వారు దేవుని 
వాకుక్తో ఎలా సమాధానం చెపప్గలిగారో, అపుప్డు 
నేను తెలుసుకునాన్ను – వారికి ఉనన్ జాఞ్నము నాకును 
కావలెనని. ఇపప్డు చాలా సంవతస్రాల తరువాత, బాగా 

చదివిన తరువాత, ఇపుప్డు నేను వారికి తెలిసినదానిలో 
కొంత తెలుసుకోగలిగాను. 

ఇపుప్డు వారి కొర్తత్ రాక సాట్ర పోప వచిచ్నవారంద-
రితో కనయ్ మరియకు పార్రథ్న చేయబోతునన్టుల్ చెపాప్డు. 
గుడిడ్వాడు గుడిడ్వాడికి దారి చూపితే వారిదద్రూ గుంటలో 
పడినటుల్ంది! వావ! దాదాపుగ ఇది కూడా అంతే. 
కాబటిట్ “దేవునికి తలిల్లేదు” అనేదానిని చదవడం చాలా 
సరియైనదని నేను భావించాను. పాసట్రుగారు ఎపప్టికీ 
వాసత్వమేనని అని నేను అనుభవం దావ్రా కనుగొనాన్-
ను. యుయఫ ఓల గురించి, పాసట్రుగారి గురించి, సుసీ 
గురించి, ఇవనీన్ నా జీవితంలో ఎలా సంభవించినవో 
నాకు కొంత సాక్షయ్మునన్ది. దానిని మీతో నా తరువాత 
లేఖలలో పంచుకోవాలనుకుంటునాన్ను. మీరందరు 
అదుభ్తముగ మరి యెకుక్వగ తపిప్పోయిన గొఱెఱ్లను 
కీర్సుత్లోనికి తీసుకురావలెనని పర్తిదినము మిముమ్లను 
దీవించుమని నేను పర్భువును వేడుకొనుచునాన్ను.
దేవుడు సుత్తింపబడును గాక.
శుభరాతిర్.
బర్దర టామ సి.                              కాయ్లిఫోరిన్యా

“పండుల్ నూరుట, పండుల్ కొరుకుట” అనే ఈ అదుభ్తమైన వాయ్సము విషయమై 
చాలా వందనాలండీ పాసట్రు టోనీగారు. దేవునికే మహిమ! ఇది కర్మశిక్షణను 
గురించి బోధిసుత్నన్ందున నాకు ఎంత గానో నచిచ్ంది.

కర్మశిక్షణ అనేది ఈనాడు లోకంలో కైరసత్వులందరికి ఎంతో అవసరమైనటువం-
టిది.
పాసట్ర సెసిలియో హెచ. ఆసిస, జూనియర.                             ఆల బే, ఫిలిపీప్నస్



7

జాం యా

యు ైటెడ్ కింగ్ డమ్

ఆ ేట్ ర్ యా

నూయ్ ెకిస్కో

నూయ్యార్క్

పిర్యమైన పాసట్రుగారు,
పర్భువైన యేసుకీర్సుత్ మిముమ్లను పిలిచిన పనికై నేను మిముమ్లను అభినందిసుత్నాన్ను. 

మీ చరిచ్నుండి మొదటిసారిగ జూన 2012న బైబిలు లిటరేచరు పొందుకొనాన్ము. మొతత్-
ముగ, నేను382 వారాత్ లేఖలు, మరియు ఇతర లిటరేచరు, 6 మెసస్యయ్ పుసత్కాలు మరియు 
కెజెవి బైబిలు పొందుకొనాన్ము. ఎంత శేర్షఠ్ముగా వార్యబడినవి! ఇది ఆశచ్రయ్కరమైనది 
ఉతేత్జమునిచేచ్ది! నా కృతజఞ్త తెలుపుకొనడానికి నాకు మాటలు లేవు. కానీ మీ పేర్రేపితమైన 
లిటరేచరు నా జీవితములోను మరియు లిటరేచరును పంచిన వారందరి జీవితాలలోను 
జరిగినదానికి సరవ్జుఞ్డైన పర్భువే నాకు సాకిష్.

పర్భువు నాకు ఎపుప్డు సమయం, అవకాశం ఇచిచ్నా సూట్డెంట హాసట్ళల్లోను, బసుస్ల-
లోను, కొనిన్సారుల్ రోడల్మీదకు వెళిల్నపుప్డూ, మారెక్టుట్కు వెళిల్నపుప్డూ నేను లిటరేచరును 
పంచుతుంటాను. ఇది సువారీత్కరణపుప్డు గాని, వయ్కిత్గత సేవయందుగాని జరుగుతుంది. 

దేవుడు వారికి ఇవవ్బడిన ఒక సమయంలో నా సేన్హితులలో కొందరు (పర్భువునందు 
సహోదరులు) సువారీత్కరణ కొరకు ఉపయోగించుటకు ఈ మెసస్యయ్ పుసత్కములు మరియు 
లిటరేచరు పొందుకొనాన్రు. అనగా, ఓ దైవ జనుడా, మీ ఉతేత్జకరమైన వార్తలు పర్పంచంలో 
అనేక పార్ంతములకు వెళిల్నవి, అదే రీతిగా మా దేశములో (జాంబియా) లోపల, వెలుపల 
కూడా ఈ లిటరేచరు పంచబడాలని మేము నముమ్చూ పార్రథ్న చేయుచునాన్ము. అవును! 
యేసుకీర్సుత్ను గురించి మీరు వార్సినవాటిలోల్ సప్షట్ముగా వివరింపబడిన కృపావసత్రమును 
ఎవరైతే చదివి నముమ్దురో వారు రకిష్ంపబడుదురు!

దైవజనుడా, దేవుని పేర్మను గూరిచ్న మరమ్ములు మీ లిటరేచరులో చకక్గా వివరించ-
బడినవి. మీరు కేవలము ఒక పాసట్రు మాతర్మే కాదని, దేవుడు తన జీవమును ఇతరులకు 
పంచేలాగున చేయుటకు పరిశుదాధ్తమ్నందు రగులుకొనుచునన్ సువారిత్కిడుగా నునాన్రని 
నేను సాక్షయ్మివవ్గలను. మీ లిటరేచరు చదివిన అనేకమంది తిరిగివచిచ్ పాసట్రు అలా-
మోగారు వార్సినవాటి వెనుకనునన్ శకిత్ని గురించి సాక్షయ్మిచిచ్రి. వారు అజాఞ్నమునుండి 
వెలిగించబడి జాఞ్నముతో నింపబడి పరలోకసంబంధమైన విషయములను గురించి మరి-
యెకుక్వ శర్దధ్ గలిగియుండిరి.

ఈ శేర్షఠ్మైన పనికి మిముమ్లను పిలిచిన సరవ్శకిత్గల దేవుడు, మన జీవితములను 
మరియు మారగ్ములను తన బలమైన హసత్ములలో పటుట్కొనియుండు దేవుడు (దాని 
5:23) – మన గొపప్ దేవుడు మరియు రక్షకుడైన యేసుకీర్సుత్ పర్తయ్క్షమగువరకు ఆయన 
మిముమ్లను బలముగాను నిందారహితునిగాను కాపాడునుగాక ఆమెన. (యూదా24-25, 
తీతు 2:11-15, Iవ కొరి 1:7-9).

ఇపుప్డు నేను మీకు ఒక కొతత్ అభయ్రథ్న చేయుచునాన్ను. సూచించిన జాబితా పర్కారము 
సాహితయ్మును పంపించుటకు చరిచ్కి వీలయినటల్యినచో రాబోవు సంవతస్రములలో మీ 
పేర్రణపూరిత రచనలను పంపించవలసినదిగా కోరుచునాన్ను.

మీ కృషి మరియు అంగీకారం ఎంతో అభినందనీయము.
యేసుకీర్సుత్ నందు ఉనన్త పిలుపులో మీ,
జింబా మోజెస                                                                   లుసాకా, జాంబియా

సహోదరుడు టోనీ మాటాల్డుతునన్పుప్డు, వాటికన వారి కాళల్-
నుండి వణుకు పుటట్డం పార్రంభమగును. టోనీ సహోదరుడా మీరు 
సాతానును పరుగెతిత్సుత్నాన్రు, యేసునామములో, ఆమెన.
జోనాధన బెయిలీ                                   నూయ్ కాయ్సిల, యుకె

టోనీగారు మంచి దైవజనుడు. ఆయనను నేను 43 సంవతస్రముల నుండి యెరుగుదును. దేవుడు 
ఆయనను దీవించునుగాక. టోనీ అలామోగారిని నేను వయ్కిత్గతముగ యెరుగుదును. టోనీగారు కాయ్ధలిక 
చరిచ్గురించి చెపిప్నవి వాసత్వాలు. ఆయన ఆ నిజాలను బాహాటంగా చెపిప్నందుకు, కీర్సుత్కొరకు మెసస్యాయ్నిక 
యూదునిగ నునన్ందుకు ఎనోన్ విపరీతమైన శర్మలను అనుభవించిరి. టోనీగారు కీర్సుత్ కొరకు మంచి వయ్కిత్-
గానునాన్రు. ఆయన కీర్సుత్నందుంచిన విశావ్సము నిమితత్మై సాతాను శకుత్లచేత పేర్రేపించబడిన వయ్కుత్లచే 
బూటకమైన ఆరోపణలపై చెరలో ఉంచబడాడ్రు. మనందరము ఆయనకొరకు పార్రిధ్ంచాలి. టోనీగారు మీరు 
సాతాను దుషట్తవ్ముకు ఎదురు నిలచి యేసు కొరకు నిలబడినందుకు దేవుడు మిముమ్లను దీవించును.
టెడ వైటస                                                                                               యన వై, నూయ్యారక్

(సాప్నిష భాషనుండి తరుజ్మా చేయబడినది)
సహోదరుడైన టోనీ అలామోకు,

కీర్సుత్నందు పిర్య సహోదరుడా, మీ వెబ సైట ను నేను 
నిజముగా ఇషట్పడుతునాన్ను. మీరు చెపిప్నవాటిని నేను పూరిత్గా 
అంగీకరిసుత్నాన్ను. లేఖనములను మరెకుక్వగా తర్వువ్టకు ఇది 
సమయమని నేను నముమ్చునాన్ను.

333 పర్వచనములు గలిగిన మెసస్యయ్ పుసత్కమును 
దయచేసి పంపించగలరని నేను వేడుకొనుచునాన్ను. పార్ముఖయ్-
మైన ఈ అంశములను గురించిన మరి ఏ యితర వీడియో లేక 
పుసత్కము ఉనన్యెడల వాటినికూడ దయచేసి విశావ్సులకొరకు 
పంపించండి.

మీకు అనేక వందనములు. ఈ సతయ్ములను పర్కటించుచునన్ 
మీ పరిచరయ్ కొరకు నేను పార్రథ్న చేయుదును.
కీర్సుత్నందు దీవెనలు,
బియాటిర్జ మారిట్నెజ
ఫెరన్ టీర్ గులీల్, వికోట్రియా, ఆసేట్ర్లియా

అనేక సంవతస్రముల కిర్తము, పీటర హెమాన డజ చెరసాలలో 
నుండిరి. ఆయన మెదడు వాయ్ధి కలిగి చాలా అసవ్సుథ్లుగా నుండిరి. 
ఆయన 90 రోజులు బర్తుకుతాడని డాకట్రుల్ చెపిప్రి. ఆయన అలామో 
పాసట్రుగారికి ఉతత్రం వార్సినపుప్డు ఆయన పీటరుగారిని విశావ్స-
ములో బలపరచి, యేసు వదద్కు చేరి సవ్సథ్త సవ్ంతం చేసుకొనమని 
ఆయనను ఉతత్రములదావ్రా పోర్తస్హించిరి. సంఘమంతా అత-
నికొరకు పార్రథ్న చేసినది. పీటర తిరిగి పాసట్రు అలామో గారికి 
ఒక లేఖ రాశారు. దేవుడు పాసట్రు అలామో గారిని బలమైన రీతిలో 
ఉపయోగించుకునాన్రని, తన వాయ్ధి నయమై సవ్సథ్త పొందానని 
ఆ లేఖలో వందనములు తెలిపారు. మెదడులో గోలఫ్ బంతి 
అంత ఉండిన గడడ్యొకక్ పర్భావము ఇక ఏమీ లేకుండా పీటర 
విజయముతో నడక కొనసాగిసుత్నాన్డు. దేవుడు 100%, అతనిని 
సవ్సథ్పరచెను. అటుతరువాత కొదిద్కాలంలోనే అతడు జైలునుండి 
విడుదల చేయబడి తన భారయ్ కుమారెత్ యొదద్కు తిరిగి చేరెను. 

ఇటీవల, నూయ్మెకిస్కోలోనునన్ లాస కూర్సెస పటట్ణమునందు 
సంఘములోనునన్ ఒక దంపతులు సువారత్ లిటరేచరు పంచు-
తుండగా, అనుకోకుండా ఇతనిని కలిసిరి. పాసట్రు అలామోగారు 
ఎలాగ ఇతరులకు అవసరతలో సహాయపడుచునాన్రో వారికి 
చెపిప్; తన కుటుంబానిన్కూడ ఇతను చెరసాలలో నునన్పుప్డు తన 
కుటుంబము ఉండుటకు చోటునిచిచ్ బటట్లు పంపించిన విషయము 
అతడు జాఞ్పకము చేసికొనెను. అతని అవసరకాలములో టోనీగారు 
సహాయపడెనని పీటర చెపెప్ను. టోనీగారికి సంఘమునకు నాయ్-
యవాది యొకక్ సహకారిగా తన వృతిత్ దావ్రా సహాయపడవలెనని, 
తన పార్ంతములో సువారత్ సాహితయ్ము పంచవలెనని తన ఆకాం-
క్షలను తెలియజేసెను.
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26:28, అ ో కా 2:21, 4:12, ఎ ె ీ. 1:7, Col. 1:14   29 మతత్ . 21:22,  6:35, 37-40, ోమా. 10:13   30 హె ర్. 11:6   31  5:14, 8:11, ోమా 6:4, 1వ కొ ి. 15:10, పర్క. 7:14, 22:14   32 మతత్ . 28:19-20,  3:5, అ ో కా 2:38, 19:3-5   
33 ెహో . 1:8, కీరత్. 1:1-2, 2వ . 2:15, 3:14-17, యాకో 1:22-25, పర్క. 3:18

ఉండాలని కోరుకుంటునాన్వా? నీవు కీర్సుత్ శరీరముగ ఉండాలని కోరుకుంటునాన్వా? నీవు కీర్సుత్ శరీరముగ 
నుండగోరినటల్యితే, ఈ పార్రథ్న చేయుము:నుండగోరినటల్యితే, ఈ పార్రథ్న చేయుము:

నా పర్భువా నా దేవా, పాపియైన నా ఆతమ్ మీద నా పర్భువా నా దేవా, పాపియైన నా ఆతమ్ మీద 
నీ కనికరముంచుము.నీ కనికరముంచుము.2121 యేసుకీర్సుత్ సజీవుడైన దేవుని  యేసుకీర్సుత్ సజీవుడైన దేవుని 
కుమారుడని నేను నముమ్చునాన్ను.కుమారుడని నేను నముమ్చునాన్ను.2222 ఆయన సిలు- ఆయన సిలు-
వయందు చనిపోయి నా పూరవ్పాపముల క్షమాపణ వయందు చనిపోయి నా పూరవ్పాపముల క్షమాపణ 
కొరకు తన పర్శసత్మైన రకత్మును కారెచ్నని నేను కొరకు తన పర్శసత్మైన రకత్మును కారెచ్నని నేను 
నముమ్చునాన్ను.నముమ్చునాన్ను.2323 పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్ దావ్రా దేవుడు  పరిశుదాధ్తమ్ శకిత్ దావ్రా దేవుడు 
యేసును మృతులలోనుండి లేపెనని నేను నముమ్-యేసును మృతులలోనుండి లేపెనని నేను నముమ్-
చునాన్ను,చునాన్ను,2424 మరియు ఆయన ఇపుప్డు దేవుని కుడి  మరియు ఆయన ఇపుప్డు దేవుని కుడి 
పారశ్వ్మున కూరొచ్ని నా పాపపు ఒపుప్కోలును నా పారశ్వ్మున కూరొచ్ని నా పాపపు ఒపుప్కోలును నా 
పార్రథ్నను ఆలకిసుత్నాన్రని నేను నముమ్చునాన్ను.పార్రథ్నను ఆలకిసుత్నాన్రని నేను నముమ్చునాన్ను.2525

పర్భువైన యేసూ నేను నా హృదయ దావ్రమును తెరచి పర్భువైన యేసూ నేను నా హృదయ దావ్రమును తెరచి 
మిముమ్ను ఆహావ్నిసుత్నాన్ను.మిముమ్ను ఆహావ్నిసుత్నాన్ను.2626 నా సాథ్నమైన కలవ్రి  నా సాథ్నమైన కలవ్రి 
సిలువలో మీరు కారిచ్న పర్శసత్మైన రకత్ములో నా సిలువలో మీరు కారిచ్న పర్శసత్మైన రకత్ములో నా 
మురికి పాపములనిన్టిని కడిగి వేయుము.మురికి పాపములనిన్టిని కడిగి వేయుము.2727 పర్భువైన  పర్భువైన 
యేసూ మీరు ననున్ తృణీకరించరు; మీరు నా పాప-యేసూ మీరు ననున్ తృణీకరించరు; మీరు నా పాప-
ములను క్షమించి నా ఆతమ్ను రకిష్సాత్రు. ఏలయనగా ములను క్షమించి నా ఆతమ్ను రకిష్సాత్రు. ఏలయనగా 

మీ వాకయ్మైన బైబిలు ఇలాగ సెలవిసుత్నన్దని నాకు 
తెలుసు.2828 మీరు నాతో సహా ఎవరినీ తోర్సివేయరని  మీరు నాతో సహా ఎవరినీ తోర్సివేయరని 
మీ వాకయ్ము చెపుప్చునన్ది.2929 కాబటిట్ మీరు నా పార్రథ్న  కాబటిట్ మీరు నా పార్రథ్న 
వినియునాన్రని నాకు తెలుసు, మీరు నాకు జవాబు 
ఇచాచ్రని నేను యెరుగుదును, నేను రకిష్ంపబడినానని ఇచాచ్రని నేను యెరుగుదును, నేను రకిష్ంపబడినానని 
యెరుగుదును.యెరుగుదును.3030 పర్భువైన యేసూ, నా ఆతమ్ను రకిష్ం- పర్భువైన యేసూ, నా ఆతమ్ను రకిష్ం-
చినందుకు మీకు వందనములు. కనుక నేను ఇకను చినందుకు మీకు వందనములు. కనుక నేను ఇకను 
పాపము చేయక మీరు ఆజాఞ్పించినటుల్ నడుచుకుని పాపము చేయక మీరు ఆజాఞ్పించినటుల్ నడుచుకుని 
మీకు నా కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుకొందును.మీకు నా కృతజఞ్తలు చెలిల్ంచుకొందును.3131

రక్షణ తరువాత, తండిర్, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్ రక్షణ తరువాత, తండిర్, కుమార, పరిశుదాధ్తమ్ 
నామములో నీటియందు పూరిత్గా మునుగుట దావ్రా నామములో నీటియందు పూరిత్గా మునుగుట దావ్రా 
బాపిత్సమ్ము పొందుమని యేసు చెపెప్ను.బాపిత్సమ్ము పొందుమని యేసు చెపెప్ను.3232 ఇంగీల్షోల్  ఇంగీల్షోల్ 
కె.జె.వి బైబిలు మరియు తెలుగులో బైబిల సొసైటి ఆఫ కె.జె.వి బైబిలు మరియు తెలుగులో బైబిల సొసైటి ఆఫ 
ఇండియా దావ్రా పబిల్శ చేయబడిన బైబిలు శర్దధ్గా ఇండియా దావ్రా పబిల్శ చేయబడిన బైబిలు శర్దధ్గా 
చదివి, అది ఏంచెపుత్ందో అలాగు చేయుము.చదివి, అది ఏంచెపుత్ందో అలాగు చేయుము.3333

నీ రక్షణ గురించి ఇతరులకు చెపప్వలెనని పర్భువు నీ రక్షణ గురించి ఇతరులకు చెపప్వలెనని పర్భువు 
కోరుచునాన్రు. నీవుకూడ టోనీ అలామో పాసట్రుగారి కోరుచునాన్రు. నీవుకూడ టోనీ అలామో పాసట్రుగారి 
సువారత్ లిటరేచరుకు పంపిణీదారుడు కాగలవు. సువారత్ లిటరేచరుకు పంపిణీదారుడు కాగలవు. 
ఉచితముగా ఆ లిటరేచరు మీకు పంపించబడును. ఉచితముగా ఆ లిటరేచరు మీకు పంపించబడును. 
మరింత సమాచారము కొరకు ఫోన చెయయ్ండి లేదా మరింత సమాచారము కొరకు ఫోన చెయయ్ండి లేదా 
ఇమెయిల పంపండి. ఈ లిటరేచరు మరెవరితోనైనా ఇమెయిల పంపండి. ఈ లిటరేచరు మరెవరితోనైనా 
పంచుకొనండి. పంచుకొనండి. 

యేసయయ్ ఆజాఞ్పించినటుల్ లోకమంతా రకిష్ంపబడ-యేసయయ్ ఆజాఞ్పించినటుల్ లోకమంతా రకిష్ంపబడ-

వలెనంటే, దేవుని దశమభాగములను, కానుకలను నీవు వలెనంటే, దేవుని దశమభాగములను, కానుకలను నీవు 
దోచుకొనవదుద్. “దేవుని నుండి మనుషుయ్డు దొంగిలునా? దోచుకొనవదుద్. “దేవుని నుండి మనుషుయ్డు దొంగిలునా? 
అయినా మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి. దేనివిషయములో అయినా మీరు నాయొదద్ దొంగిలితిరి. దేనివిషయములో 
మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు? పదియవ మేము నీయొదద్ దొంగిలితిమని మీరందురు? పదియవ 
భాగమును, పర్తిషాట్రప్ణలను ఇయయ్క దొంగిలితిరి. భాగమును, పర్తిషాట్రప్ణలను ఇయయ్క దొంగిలితిరి. 
మీరు శాపగర్సుత్లైయునాన్రు: ఈ జనులందరు మీరు శాపగర్సుత్లైయునాన్రు: ఈ జనులందరు 
నాయొదద్ దొంగిలించుచునాన్రు (సమసత్ లోకము). నాయొదద్ దొంగిలించుచునాన్రు (సమసత్ లోకము). 
నా మందిరములో (ఆతమ్లు రకిష్ంపబడునటుల్) నా మందిరములో (ఆతమ్లు రకిష్ంపబడునటుల్) 
ఆహారముండునటుల్ (ఆతమ్సంబంధమైన ఆహారము) ఆహారముండునటుల్ (ఆతమ్సంబంధమైన ఆహారము) 
పదియవ భాగమంతయు (ఆ ‘దశమ భాగము’ అనగా పదియవ భాగమంతయు (ఆ ‘దశమ భాగము’ అనగా 
మీ మొతత్ము ఆదాయములో పదవ వంతు) మీరు నా మీ మొతత్ము ఆదాయములో పదవ వంతు) మీరు నా 
మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీనిని చేసి మీరు మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి; దీనిని చేసి మీరు 
ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను విపిప్, ననున్ శోధించినయెడల నేను ఆకాశపువాకిండల్ను విపిప్, 
పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని పటట్జాలనంత విసాత్రముగా దీవెనలు కుమమ్రించెదనని 
సైనయ్ములకు అధిపతియైన యెహోవా సెలవిచుచ్చు-సైనయ్ములకు అధిపతియైన యెహోవా సెలవిచుచ్చు-
నాన్డు. మీ పంటను తినివేయు పురుగులను (సాతాను) నాన్డు. మీ పంటను తినివేయు పురుగులను (సాతాను) 
నేను గదిద్ంచెదను, అవి మీ భూమిపంటను నాశనము నేను గదిద్ంచెదను, అవి మీ భూమిపంటను నాశనము 
చేయవు, మీ దార్క్షచెటుల్ అకాలఫలమును రాలప్క-చేయవు, మీ దార్క్షచెటుల్ అకాలఫలమును రాలప్క-
యుండునని సైనయ్ములకు అధిపతియైన యెహోవా సె-యుండునని సైనయ్ములకు అధిపతియైన యెహోవా సె-
లవిచుచ్చునాన్డు; అపుప్డు ఆనందకరమైన దేశములో లవిచుచ్చునాన్డు; అపుప్డు ఆనందకరమైన దేశములో 
మీరు నివసింతురు గనుక అనయ్జనులందరు మిముమ్ను మీరు నివసింతురు గనుక అనయ్జనులందరు మిముమ్ను 
ధనుయ్లందురని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా ధనుయ్లందురని సైనయ్ములకధిపతియగు యెహోవా 
సెలవిచుచ్చునాన్డు” (మలాకీ 3:8-12).సెలవిచుచ్చునాన్డు” (మలాకీ 3:8-12).

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948  •  Hollywood, CA 90078 USA
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 ాత బంధనలో కీర్సుత్ ను 333 కంటే ఎకుక్వ ారుల్  బయలు పర న పర్వచనములు చూ ిం న 
ి ెసస్యయ్ అ ే అలా  ాసట్రు ా ి పుసత్కము కోసం అడగం ి.

ాసట్రు అలా  ా ి ట ేచర్ ి ిట్ ర్బూయ్టర్ అగుట ావ్ ా ఆతమ్ల పంటను కోయు ప ా గ నుండం ి. 
మా ట ేచరు మ ియు ఆ ి  వరత్మానములు పం ిం ే ఖరుచ్ల ో స  ఉ తం.

టి  ఎవ ై ా కు డబుబ్కి అమమ్ ా కి పర్య న్ ేత్  దయ ే ి, (661) 252-5686 నంబరుకు కాల్ ెయయ్ం ి.
ఈ ట ేచర్ జ ైన రకష్ణ పర్ణా కను సుకొ  ెళుత్ నన్ ి (అ ో కా 4:12).

ీ  ార ేయవదుద్ , మ ెవ ికై ా అం ించం ి. 
లో ఇతర ేశములలో నునన్ ా ి ,  సవ్ంత ాషలో తరుజ్ మా ెయయ్మ  ముమ్లను ో ర్ ాస్హపరచుచు ాన్ము. 

రు ీ  ి ి ము ిర్ం నటల్ ే, దయ ే ి ఈ కా ీ ైటును మ ియు ి ేట్ ర్షన్ ొ ందుపరచ్ం ి:
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కు ఆసకిత్గ ిన గ ా అంశముల ై ట ేచరు కొరకు ా  మ ి ెకుక్వ సమా ారము కొరకు ా  దయ ే ి మముమ్లను సంపర్ ించం ి.
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రకష్ణకు – మతమునకు రకష్ణకు – మతమునకు 
మధయ్గల ే ామధయ్గల ే ా
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