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మరియు సూసన్ అలామో, వాద్య బృందం మరియు గాయకులు

ప్రపంచవ్యాప్తముగ సంఘములునూతన యెరూషలేము

ప్రపంచ వారాతా పత్్రక

చెందటెం 
కోసెం 

ఆకెంక్ెంచుట 

(తరువాయి 2వ పేజీలో)

“పంతెకోస్తను పండుగ దినము వచ్చినప్పు-
డు, అందరు (నూట ఇరువైమంది, వారిలో యూదా 
ఇస్కరియోతు మినహా పదకండు మంది శిష్్యలు, 
యేసు తలిలోయైన మరియ) ఒక చోట కూడి యుండిరి” 
(అపొస్తలుల కార్యములు 2:1).

దేవుడు తన ఆజ్ఞలకు లోబడియున్నవారికి పరి-
శుదాధాత్మ బాప్్తస్మము ఇసా్తరు (అపొస్తలుల కార్య-
ములు 5:32). మనము పరిచర్యలో సేవించగలుగు 
నిమిత్తము ఆయన తన ఆత్మ యొక్క శకి్త మనకుం-
డులాగున యిలా చేసా్తరు. దీనికర్థమేమిటంటే, మనం 
సువార్త పరిచర్య చేయవచ్చి. శ్రమలను, నష్టాలను 
సహంచవచ్చి. శోధన నుండి దూరంగా పోవచ్చి. 
దుర్్మర్గత నుండి పారిపోవచ్చి. నిరంతరం ప్రారి్థ-
సూ్త, ప్రకటిసూ్త, బోధిసూ్త, సాక్ష్యమిసూ్త, పరిశుదాధాత్మ 
యొక్క మార్గదర్శనానికి లోబడియుండవచ్చి.1

“అప్పుడు వేగముగా వీచ్ బలమైన గాలివంటి 
యొక ధ్వని ఆకాశమునుండి అకసా్మతు్తగా, వారు 
కూరుచిండియున్న యిలలోంతయు నిండెను. మరియు 
అగ్్నజ్్వలల వంటి నాలుకలు విభాగ్ంపబడినట్టా-
గా వారికి కనబడి, వారిలో ఒకక్కని మీద వ్రాలగా 
అందరు పరిశుదాధాత్మతో నిండినవారై ఆ ఆత్మ వారికి 

వాక్ శకి్త అనుగ్రహంచ్న కలది అన్యభాషలతో మా-
టలాడసాగ్రి. ఆ కాలమున ఆకాశము క్ంద నుండు 
ప్రతి జనములోనుండి వచ్చిన భకి్తగల యూదులు, 
ఆ పటటాణములో ఉన్న భకి్తగల యూదులు యెరూ-
షలేములోనే కాప్రముండిరి. ప్రజలు ఈ విషయము 
గురించ్ తెలిసికని గుంప్లుగా కూడివచ్చి, ప్రతి 
మనుష్్యడు తన తన స్వభాషతో వారు మాటలాడుట 
విని కలవరపడిరి. అంతట అందరు విభ్ంతి నంది 
ఆశచిర్యపడి ‘ఇదిగో మాటలాడుచ్న్న వీరందరు 
గలిలయులు కార్?’ అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుక-
నిరి” (అపొస్తలుల కార్యములు 2:2-7).

అవును, వారందరూ గలిలయులే. వారి జీవి-
తాలను దేనికైనా సమరిపుంచడం దా్వర్ దానికి లో-
బడటానికి ఆకాంక్షిసు్తనా్నరు. అది తాము ఊహం-
చ్నంతటి వాటిలో అత్యంత అర్థవంతమైనది. అది 
దేవుని కుట్ంబమునకు చెందాలనే ఆకాంక్. అక్కడ 
అందరూ ఒకే ఆత్మలో నడుసా్తరు, ఒకే ప్రయోజనం 
కలిగ్యుంటారు. ఒకే శరీరం వివిధ రకాల క్-
యలను చేసు్తన్నట్లో, ఒకే నమ్మకాని్న కలిగ్యుం-
టారు (ఎఫెసీయులకు 2వ అధ్్యయము).2 యేసు 
లేకపోతే ప్రపంచంలో ఉన్న జనులంతా సాతానుకు 

చెందుతారు. మనుష్్యలు దేవునికి చెందుతారు లేదా 
సాతానుకు చెందుతారు.3 నీవు క్రీసు్తనకు చెందని 
వాడవైతే, నీవు సాతానుకు చెందిన వాడవవుతా-
వు. “నా పక్మున నుండని వాడు నాకు విరోధి; 
నాతో కలిసి సమకూరచిని వాడు చెదరగొట్టావాడు” 
(మత్తయి 12:30).

సాతానుకు చెందిన వారు సాతాను యొక్క 
అనేక ఆకర్షణలలో పాలుపంచ్కోవటానికి ఆత్రుత 
పడతారు. ఆ ఆకర్షణలేమిటంటే ఆటలు, సందేశాలు 
పంపడం, ఫేస్ బుక్, కంప్్యటరులో, టి.వి., రేడియో, 
మతవ్యవస్థ (కల్టా), మతములు, విద్య, శాస్త్రము మొ-
దలైనవి. సాతాను యొక్క భయానకమైన జ్బితా 
అంతులేనిది. అయితే, అనేక వేల మంది భూమి మీద 
యేసులో దేవునిని చూశారు. యేసులో దేవుడు ఈ 
లోకప్ దుము్మ పటిటాన రోడలో మీద నడుసూ్త, యేసు 
శరీరంలో దేవుడు (యోహాను 1:1, 14) వేలాది, 
బహుశ కోటాలోది అదుభుతాలను చేసూ్త కనిప్ంచా-
రు.4 ఏ ఒక్కరు కూడా యేసుని ఎన్నడూ చూడలేదని 
ఎవరూ నిజంగా చెపపులేరు.. యేసు మేఘములో పర-
లోకానికి ఆరోహణమవటాని్న ఐదు వందల మందికి 
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తండ్రి వాగాదానాని్న పొందుకునే వరకు యెరూషలేములోనే ఉండమని యేసు తన 
శిష్్యలకు చెపాపురు. ఆ వాగాదాన మేమిటంటే, “పరిశుదాధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు 
మీరు శకి్త (అధికారము) నందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ 
సమరయ దేశములయందంతటను భూదిగంతముల వరకును, నాకు సాక్షులై-
యుందురు” (అపొస్తలుల కార్యములు 1:8).

  టోనీ అలామో 
      క్రి స్టి యన్ 
    మినిస్టి రీస్

  టోనీ అలామో 
      క్రి స్టి యన్ 
    మినిస్టి రీస్



2

(1వ పేజీ నుండి)
పైగా ప్రజలు చూశారు. (అపొస్తలుల కార్యములు 
1:7-11; 1 కరింథీయులకు 15:3-8).

యేసుని అదుభుతాలని్నటిని చూసిన తర్్వత, 
కేవలం నూట ఇరవై మంది మాత్రమే పంతెకోసు్త 
దినాన మేడ గదిలో ఉండి ఒకే స్వరంతో ప్రారి్థంచడం 
దా్వర్ యేసులో దేవునికి చెందటానికి నిశచియించ్-
కునా్నరు. (అపోస్తలుల కార్యములు 2:1-4). మిగ్-
లినవారంతా ఈ ప్రసు్తత ప్రపంచం యొక్క తాతా్క-
లిక విషయాలకు చెందటానికి నిశచియించ్కునా్నరు. 
కానీ ఈ నూట ఇరవై మంది పరిశుదాధాత్మతో నింపబ-
డాడారు! వాళ్లో కేవలం తాతా్కలికమైన దానికి కాకుండా 
ఏదైనా నిత్యమైన దానికి చెందాలని ఆకాంక్షించారు. 

నేడు మనం చూసు్తన్న సాతాను యొక్క ఒక ఏక-
ప్రపంచప్ ప్రభుత్వముంది.5 దేవుని యొక్క ఒక విశ్వ 
ప్రభుత్వముంది. అది కేథలిక్ కాదు. కానీ, పరిశుదాధాత్మ 
వలన ప్టిటాంది. అక్కడ యేసులో దేవుడు “ర్జులకు 
ర్జు మరియు ప్రభువులకు ప్రభువు!” జనులు దేవుని 
ర్జ్్యనికి చెందటానికి ఎంచ్కోవాలి. మీరింకేదైనా 
ఎంచ్కుంటే, మీరు నిరంతర కాలం వేదనాత్మకమైన 
బాధకు గురవుతారు.6 మిమ్మలి్న లేదా ఇంకెవరినై-
నా గాని ఏదనా్న చేయటానికి దేవుడు బలవంతము 
చేయడు. అయితే, ఈ అవకాశాని్న మీరు నిర్కరిం-
చకూడదు.

ఆ నూట ఇరవై మంది దేవుని యొక్క అదుభుతమైన 
మాటలను వివిధ భాషలలో మాటాలోడటం ప్రారంభం-

చ్నప్డు, వారు తాగ్యునా్నరని ఇతరులు అనుకు-
నా్నరు. అయితే “పేతురు, ఆ పదునకరితో కూడా లేచ్ 
నిలిచ్ బిగ్గరగా వారితో ఇటలోనెను. ‘యూదయ మను-
ష్్యలార్, యెరూషలేములో కాప్రమున్న సమస్త 
జనులార్, యిది మీకు తెలియు గాక, చెవియొగ్్గ 
నా మాటలు వినుడి.’ ” వారు అనుకున్నట్లో ఆ నూట 
ఇరవై మంది మతు్తలు కారని, ప్రొదుదాబొడిచ్ యింకా 
జ్మయినా కాలేదని వారితో చెపాపుడు (అపొస్తలుల 
కార్యములు 2:14-15). యోవేలు ప్రవక్త ఇచ్చిన 
ప్రవచన నెరవేరేపు ఈ సంఘటన (యోవేలు 2:28-
31) “అంత్యదినముల యందు నేను మనుష్్యలం-
దరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను” (అపొస్తలుల 
కార్యములు 2:17).

పేతురు ఎపపుటికి ఒక కేథలిక్ కాదు. అతడు పోప్ 
కాదు. కానీ అతడొక అపొస్తలుడు. దేవుని వాకు్క 
అయిన యేసుని యూదా శిష్్యడు.7

రండు వేల సంవత్సర్ల క్ందట పేతురు అవి 
అంత్యదినాలని అనా్నడు. “అంత్యదినముల యందు 
నేను మనుష్్యలందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించె-
దను” (అపొస్తలుల కార్యములు 2:17). ప్రతియొ-
క్కరు దేవుని నుండి వివిధ రకాలైన అనుభవాలను 
పొందటానికి ఇదే కారణము. ఇది అంత్యకాలమని 
అందరికి తెలుసు.

ప్లలోలు, పదదాలు లోకము పోకడలో నడవాల-
ని ఆశిసు్తనా్నరు. అందుకనే నోవహు కాలంలో లోక 
ప్రజలంతా వరదలో చనిపోయారని నాకనిప్సు్తం-
ది.8 ప్లలోలు నరకానికి వెళ్్తర్? అపపుటి వాళ్ందరూ 
వెళ్లోరు! నేడు కూడా వాళ్లో వెళ్్తరు. 

నేను విన్న ఒక వార్్త నివేదిక ప్రకారం నేడు 

తంబై శాతం మంది ప్లలోలు అశ్లోలాని్న చూసు్తనా్నరు. 
ఎంతటి దృఢమైన అత్మలననా్న ఇది పాడు చేసు్తంది. 
వీరికంటె ఎకు్కవ మంది పదదాలు అశ్లోలాని్న చూశారు. 
వారు ఇంకా దానికి వ్యసనపరులుగా ఉనా్నరు! లో-
కసు్తలంతా ఎక్కడ ఉనా్నరో నేడు అశ్లోలత అక్కడుంది. 
మీరు లోకం పోకడకు చెందడానికి ఆకాంక్షిసు్తనా్న-
ర్? అర్థమయింది కదూ! కానీ ఇది తెలుసుకోండి: 
ఒక గొపపు మూల్యం చెలిలోంచాలి్స ఉంది. అదేమిటం-
టే, అగ్్నగుండంలో శాశ్వత వేదనాత్మక బాధ. అది 
ఎన్నటికి ముగ్యదు.9

అశ్లోలత అని్న రకాల విపరీతాలకు దారితీసు్తం-
ది. వ్యభచారము, జ్రత్వము, స్వలింగ సంపర్కము, 
జంతు సంపర్కం ఇంకా జంతువులు కూడా చేయ-
నట్వంటి అనేక రకాలైన విపరీతాలు! అశ్లోలత వి-
డాకులకి దారితీసు్తంది. వ్యభచారము అనే ఒకే ఒక్క 
కారణం చేత మినహా అనేక సందర్భులలో విడాకులు 
అనేది ఒక పాపము (మత్తయి 5:32; 19:9; మారు్క 
10:2-9). 

అశ్లోలత అనేది కామాతురత, పాపప్ కాముక-
త్వము.10 దాని నుండి బయటపడే ఏకైక మార్్గని్న 
కీర్తనలు 119 లోని 9 నుండి 11 వచనాల వరకు 
చెప్్తంది: “యౌవనసు్థలు దేని చేత తమ నడతను 
శుదిధాపరచ్కందురు? నీ (దేవుని) వాక్యమును బటిటా 
దానిని జ్గ్రత్తగా చూచ్కనుట చేతనే గదా. నా 
ప్ర్ణహృదయంతో నిను్న వెదకియునా్నను. నను్న 
నీ ఆజ్ఞలను విడిచ్ తిరుగనియ్యకుము. నీ యెదుట 
నేను పాపము చేయకుండునట్లో నా హృదయము-
లో నీ వాక్యము ఉంచ్కనియునా్నను.” సాతానుని, 
ర్త్ంబవళ్్ అది నీ వైప్ పేలుసు్తన్న ప్రతి పాపాని్న 

5 దానియేలు 2:40-43, 7:7-25, 8:8-12, 16-26, ప్రకటన 13:1-8, 11-18, 14:8-11, 17:1-9, 18:1-8   6 కీర్తనలు 9:17, సామెతలు 9:13-18, యెషయా 33:14, మత్తయి 3:12, 7:13, 19, 8:11-12, 10:28, 13:30, 38-42, 49-50, 16:24-27, 
22:1-14, 25వ అధ్్యయం, మారు్క 9:42-48, లూకా 16:19-31, యోహాను 5:28-29, 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:7-9, 2 పేతురు 2:1-9, ప్రకటన 14:9-11, 19:20, 20:15, 21:8   7 యోహాను 1:1, 14, 1 యోహాను 1:1-3, ప్రకటన 19:11-13   8 ఆదికాండము 
6:5-22, 7వ అధ్్యయం   9 సామెతలు 9:13-18, 27:20, యెషయా 33:14, 66:24, మత్తయి 7:13-14, 8:28-29, 13:40-42, 49-50, 25:46, మారు్క 9:43-44, ప్రకటన 14:8-11, 20:10-15, 21:8   10 సామెతలు 5:15-23, మారు్క 7:18-23, రోమీ-
యులకు 13:11-14, 6:12-13, గలతీయులకు 5:19-21, ఎఫెసీయులకు 4:17-19, కలొస్సయులకు 3:5-6, 1 థెస్సలొనీకయులకు 4:1-7, 1 పేతురు 4:1-5, 1 యోహాను 2:15-17, యూదా 1:3-13   

చెందటెం కోసెం 
ఆకెంక్ెంచుట

ట్నీ అలామో క్సిటాయన్ మినిసీ్రీస్ ప్రియ సహోదరులకు,
మన ర్జైన ప్రభువైన యేసుక్రీసు్తలో నాకు దృఢ నమ్మకముంది. ప్రపంచ నా్యయాధిపతులు వారి అనా్య-

యప్ పనికి లెక్క చెపా్తరు. ఆయన ప్రారంభంచ్న మంచ్ పనిని దేవుడు నెరవేరుసా్తరని మాకు నమ్మక-
ముంది. ఎని్న కష్టాలు, సవాళ్లో వచ్చినా సరే, యేసుక్రీసు్త రక్తము చేత మమ్మలి్న రక్షించ్న ఆయనలో మాకు 
విశా్వసముంది. పాసటారు ట్నీ కోసం, పరిచర్య అంతటి కోసం మేము ప్రారి్థసు్తనా్నము. యేసుని నామము 
ఎంత అదుభుతమైనది! పరిచర్య ఎంత శకి్తవంతమైనదంటే, సవాళ్లో ఎట్వంటివైనా సరే ప్రపంచానికి సత్య 
బోధలు అందుతునా్నయి. ఈ పరిచర్య మేము ప్రార్థనలో ఘనపరుసు్తనా్నము. యేసుని నామంలో పాసటారు 
ట్నీ విడిప్ంపబడతారని మేము నము్మతునా్నము.

మీరు పంప్న పారి్సలు నిమిత్తము నేను ఆనందిసు్తనా్నను. అది చేరినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు! 
తపాలా కార్్యలయము నుండి దానిని అందుకున్నప్పుడు నేను మీకు సమాచారమిసా్తను.

మీరు నాకు టీ-షరుటాలు, స్్వట్ షరుటాలు, మరింత సువార్్త సాహత్యము, ఇంకా పరిశుదధా గ్రంథాలను 
పంపడానికి ప్రయతి్నంచమని మనవి చేసుకుంట్నా్నను. చాలా కృతజ్ఞతలు! యేసు నామములో ఈ పరిచర్య 
నడవాలని, సాహతా్యని్న పంపడానికి మీకు మరింత నిధులు సమకూర్లని మేము ప్రారి్థసు్తనా్నము.
దేవుని దీవెనలతో,
రవరండ్ ఫెలిక్్స నా్యరికి
కింగ్్స మెరి్స అనాథ శరణాలయం మరియు పాఠశాల
కిసీ, కెనా్య

కెన్యాభారతదేశం
ప్రియమైన గురువరు్యలకు,

సాహతా్యని్న పంప్నందుకు కృతజ్ఞతలు. నేను దానిని 

అందుకునా్నను. మీ సాహత్యం దా్వర్ దేవుడు చేసిన 

కార్యము బటిటా నేను ఆయనకు కృతజ్ఞతలు చెలిలోంచాలను-

కుంట్నా్నను. గడిచ్న వారం గ్రామాలలో, పాఠశాలలలో 

మీ సాహతా్యని్న పంచ్పటాటాను. పదిహేను మంది సభు్యలు 

రక్ణ పొందారు. 

5,౦౦౦ సాహత్య ప్రతులను, 200 తెలుగు పరిశుదధా 

గ్రంథాలను పంపమని నేను మనవి చేసుకుంట్నా్నను. 

ప్రియ గురువర్్య, నేను ఒక గుడిస్లో దేవునిని ఆర్-

ధిసు్తనా్నను. దానికి గోడలు లేవు. ఇతర సౌకర్్యలు లేవు. 

కని్నసారులో పాములు, తేళ్్ మందిరంలోకి వసు్తనా్నయి. 

మందిర్నికి గోడలు కటేటాలాగున దయచేసి ప్రారి్థంచండి.

నేను, నా కుట్ంబము మీ కోసం, మీ కుట్ంబం కోసం 

ప్రారి్థసు్తనా్నము.

మీకు వందనాలు.

క్రీసు్తలో,

పాసటారు శాంసన్ 

తెలంగాణ ర్ష్టం, భారతదేశం
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మాసిడోనియా
మన ప్రభువైన యేసు నామములో మీకు వందనాలు!

దేవుని ర్జ్యం కోసం, అనేకమైన ఆత్మలను ఈ పాపప్ 

లోకము నుండి రక్షిసు్తన్న మీ పరిచర్యకు నా కృతజ్ఞతలను 

తెలియచేయుచ్నా్నను. మీ వా్యసాలను అనువదించేం-

దుకు నాకు అవకాశమిచ్చినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు. 

ఈ వా్యసాలు కేథలిక్ సంఘం మరియు పోప్ యొక్క 

నిజస్వరూపాలను నాకు కనపరిచాయి. పాసటారు ట్నీ 

అలామో గారిని, మీ సంఘాని్న నా ప్రార్థనలలో ఎలలోప్పుడు 

గురు్త చేసుకుంటానని మీకు తెలియపరుసు్తనా్నను.

మీకు క్స్మస్ మరియు నూతన సంవత్సర శుభాకాం-

క్లు!

క్రీసు్తలో,

సహోదరుడు ఎమిల్ 

స్్కపే్య, మాసిడోనియా

ఓడించగలిగే మార్గం యిదే. మీ మనసులను దేవుని 
మాటలతో నింప్కోండి.11

బలహీనత నుండి, పాపం నుండి బయటికి ర్-
వడానికి కేవలం ఒకే మార్గముంది. కాబటిటా జ్గ్రత్తగా 
వినండి. మనం దేవుని వాకు్క అనే యేసులో విశా్వసం 
చేత నీతిమంతులుగా తీరచిబడి, క్మించబడగలం.12 
అపొస్తలుడైన పౌలు, తను మరియు ఇతర విశా్వ-
సులు దేవుని ఉగ్రతకనా్న, దేవుని సమాధ్నము 
కలిగ్యునా్నరని అనా్నడు. “మన ప్రభువైన యేసు-
క్రీసు్త దా్వర్ దేవునితో సమాధ్నము కలిగ్యుం-
దము మరియు ఆయన దా్వర్ మనము విశా్వసము 
వలన ఈ కృప (శకి్త) యందు ప్రవేశము గలవా-
రమై, అందులో నిలిచ్యుండి, దేవుని మహమను 
గూరిచిన నిరీక్ణను బటిటా అతిశయపడుచ్నా్నము. 
అంతేకాదు; శ్రమ ఓరుపును, ఓరుపు పరీక్ను (అనుభ-
వమును), పరీక్ నిరీక్ణను కలుగజ్యునని యెరిగ్ 

శ్రమలయందును అతిశయపడుదము. ఎందుకనగా 
ఈ నిరీక్ణ మనలను సిగు్గపరచదు. మనకు అను-
గ్రహంపబడిన పరిశుదాధాత్మ దా్వర్ దేవుని ప్రేమ మన 
హృదయములలో కుమ్మరింపబడియున్నది. ఏల-
యనగా మనమింకా బలహీనులమైయుండగా, క్రీసు్త 
యుక్తకాలమున భకి్తహీనులకరకు చనిపోయెను. 
నీతిమంతునికరకు సహతము ఒకడు చనిపోవుట 
అరుదు; మంచ్వానికరకు ఎవడైన ఒకవేళ చనిపోవ 
తెగ్ంపవచ్చిను. అయితే దేవుడు మనయెడల తన 
ప్రేమను వెలలోడిపరచ్చ్నా్నడు; ఎటలోనగా మన-
మింకను పాప్లమైయుండగానే క్రీసు్త మనకరకు 
చనిపోయెను. కాబటిటా ఆయన రక్తమువలన ఇప్పుడు 
నీతిమంతులముగా తీరచిబడి, మరింత నిశచియము-
గా అయన దా్వర్ ఉగ్రతనుండి రక్షింపబడుదుము” 
(రోమీయులకు 5:1-9). 

“ఏలయనగా శత్రువులమై యుండగా, ఆయన 
కుమారుని మరణము దా్వర్ మనము దేవునితో 
సమాధ్న పరచబడిన యెడల సమాధ్న పరచబడిన 
వారమై, ఆయన జీవించ్ట (మనలో నివసించ్చ్-

న్న) చేత మరి నిశచియముగా రక్షింపబడుదు-
ము. అంతేకాదు; మన ప్రభువైన యేసుక్రీసు్త 
దా్వర్ మనము దేవుని యందు అతిశయ-
పడుచ్నా్నము; ఆయన దా్వర్నే మనము 
ఇప్పుడు సమాధ్న సి్థతి పొందియునా్నము” 
(రోమీయులకు 5:10-11).

“ఇట్లోండగా ఒక మనుష్్యని దా్వర్ 
పాపమును, పాపముదా్వర్ మరణమును 
లోకములో ఏలాగు ప్రవేశించెనో, ఆలాగు-
ననే మనుష్్యలందరూ పాపము చేసినందున 
మరణము అందరికిని సంప్రాప్తమాయె-
ను. ఏలయనగా ధర్మశాస్త్రము వచ్చిన దనుక 
పాపము లోకములో ఉండెను గాని ధర్మశా-

స్త్రము లేనప్పుడు పాపము ఆరోప్ంపబడదు (అయితే 
మనకిప్పుడు ధర్మశాస్త్రము కలదు13). అయినను 
ఆదాము చేసిన అతిక్రమమును బోలి పాపము చే-
యనివారి మీద కూడ, ఆదాము మొదలుకని మోషే 
వరకు మరణమేలెను; ఆదాము ర్బోవు వానికి గు-
రుతైయుండెను” (రోమీయులకు 5:12-14). 

“అయితే అపర్ధము కలిగ్నట్టా కృపావర-
ము కలుగలేదు. ఎటలోనగా ఒకని అపర్ధము వలన 
అనేకులు చనిపోయిన యెడల మరియెకు్కవగా దేవుని 
కృపయు (శకి్త), యేసుక్రీస్తను ఒక మనుష్్యని కృప 
(శకి్త) చేతనైన దానమును, అనేకులకు విస్తరించె-
ను. మరియు పాపము చేసిన యొకని వలన శిక్షా-
విధి కలిగ్నట్టా ఆ దానము కలుగలేదు. ఏలయనగా 
తీరుపు ఒక్క అపర్ధ మూలముగా వచ్చినదై శిక్షా-
విధికి కారణమాయెను. కృపావరమైతే అనేకమైన 
అపర్ధముల మూలముగా వచ్చినదై మనుష్్యలు 
నీతిమంతులుగా తీరచిబడుటకు కారణమాయెను. 
(తను చ్ందించ్న రక్తము దా్వర్ యేసుక్రీసు్త మనకు 
అందించ్న రక్ణ అను కృపావరము ప్రజలంద-
రి పాపములు క్మించబడుటకు కారణమాయెను.) 
మరణము ఒకని అపర్ధమూలమున వచ్చినదై ఆ 
యొకని దా్వర్నే యేలినయెడల కృపాబాహుళ్యమును 
(శకి్త) నీతిదానమును పొందువారు జీవము గలవారై, 
మరి నిశచియముగా యేసుక్రీస్తను ఒకని దా్వర్నే 
యేలుదురు. కాబటిటా తీరుపు ఒక్క అపర్ధమూలమున 
వచ్చినదై, మనుష్్యల కందరికిని శిక్షావిధి కలుగుటకు 
ఏలాగు కారణమాయెనో, ఆలాగే ఒక్క ప్ణ్య కార్య-
మువలన కృపా (శకి్త) దానము మనుష్్యలకందరికిని 
జీవప్రదమైన నీతి విధింపబడుటకు కారణమాయె-
ను. ఏలయనగా ఒక మనుష్్యని అవిధేయత వలన 
అనేకులు పాప్లుగా ఏలాగు చేయబడిరో (అందరూ 

(తరువాయి 4వ పేజీలో)

11 యెషయా 26:3, మత్తయి 4:4, అపొస్తలుల కార్యములు 20:32, రోమా 10:17, 
13:11-14, ఎఫెసీయులకు 5:15-20, 6:12-18, కలొస్సయులకు 3:12-17, 
2 థెస్సలొనీకయులకు 2:11-13, 2 తిమోతికి 2:15, 3:14-17, 1 యోహాను 2:4-
14   12 అపొస్తలుల కార్యములు 5:29-31, 13:38-39, 26:13-18, రోమీయులకు 
4:16-25, 5:8-21, ఎఫెసీయులకు 1:3-14, 2:4-9, కలొస్సయులకు 1:12-14   

స్కాట్ల ాండ్
దేవుని పరిశుదుధాలకు వందనాలు,

మీరు పంప్న సాహత్య పా్యకేజీని నేను అందుకని, వాటిని పంచ్పడుతూ సువార్త పరిచర్య మొదలు-
పటాటానని మీకు తెలియజ్యడానికి నేను వ్రాసు్తనా్నను. ఆ పా్యకేజిలోని వసు్తవులు జీవితాలను సమృదిధాగా 
చేయటమే కాకుండా యేసుని రక్ణా కృపను, మానవజ్తి మీద ఆయనకున్న ప్రేమను, ప్రజలకు తెలి-
యజ్సు్తంది. మీ వసు్తవులు విశదపరిచేవే కాకుండ సమాచారమందించేవి కూడా. నాకు లభసు్తన్న మంచ్ 
సపుందన ఆధ్రంగా చూసే్త, ఇవి అయిపోయిన తర్్వత నాకింకా అదనంగా సాహత్యం అవసరత ఉండ-
వచ్చి.

 అయితే, అందుకున్న పరిశుదధా గ్రంథాలను మా సంఘంలోని నూతనంగా క్రీసు్తను అంగీకరించ్న వారికి 
పంచాము. సాహత్యం కరకు మేము తదుపరి అభ్యర్థనను పంప్నప్పుడు కని్న ఫొట్లను కూడ జతచే-
సా్తము. 

మీ అమూల్యమైన సేవను బటిటా నా హృదయప్ర్వక కృతజ్ఞతలను అంగీకరించండి. ప్రపంచమంతటా 
సువార్త పరిచర్యలో, మీరు ఎంతో సహాయాని్న అందిసు్తనా్నరు. దేవుడు తన పరలోకప్ అనుగ్రహాని్న మీ 
పరిచర్య మీద అపారంగా కుమ్మరించాలి.
అభమానంతో,
సువారి్తకుడు జ్మ్్స కోనా                                                                             యూలెస్, టెకా్సస్

టెక్సాస్

క్రీసు్త శరీరంలోని నా ప్రియ సహోదరీ సహోదరుల-
కు, ఈ కానుకను పంపడానికి నాకు ఎంతో ఆనందంగా 
ఉంది. 2008లో జరిగ్న దాడిలో గాని, పాసటారు అలామో 
మీద అబదాధాలు మోప్ అసత్యముగా ఆయనను జైలులో 
పటిటానా సరే వాళ్లో సంఘమును మూయలేకపోయారు. 
ఇదొక్కటే చాలు యీ పని (యేసు అనే బండ మీద కటిటా-
నది) వెనుక దేవుడింకా ఉనా్నరని, సాతాను దానికి వ్య-
తిరేకంగా నిలబడజ్లడని చెపపుటానికి ఒక నిదర్శనము, 
గొపపు ప్రోతా్సహము కూడా. 
మీ అందరికి ప్రేమతో,
సహోదరుడు ఎన్.ఎల్. 
సా్కటాలోండ్, యు.కె.

13 మత్తయి 5:17-48, 22:36-40, లూకా 10:25-28, 16:16-17, రోమీయులకు 3:28-31, 6:11-23, 7:4-25, 8:1-4, 1 కరింథీయులకు 7:19, 9:19-21, 
యాకోబు 2:8-12   
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14 కీర్తనలు 51:5, రోమీయులకు 3:10-12, 23   15 మత్తయి సువార్త 26:63-64, 27:54, లూకా సువార్త 1:30-33, యోహాను సువార్త 9:35-37, రోమీయులకు 1:3-4   16 అపొస్తలుల కార్యములు 4:12, 20:28, రోమీయులకు 3:25, 1 యోహాను 1:7, ప్రకటన గ్రంథము 
5:9   17 కీర్తనలు 16:9-10, మత్తయి సువార్త 28:5-7, మారు్క సువార్త 16:9, 12, 14, యోహాను సువార్త 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, అపొస్తలుల కార్యములు 2:24, 3:15, రోమీయులకు 8:11, 1 కరింథీయులకు 15:3-7   18 లూకా సువార్త 22:69, అపొస్తలుల కార్య-
ములు 2:25-36, హెబ్రీయులకు 10:12-13   19 1 కరింథీయులకు 3:16, ప్రకటన గ్రంథము 3:20   20 ఎఫెసీయులకు 2:13-22, హెబ్రీయులకు 9:22, 13:12, 20-21; 1 యోహాను 1:7, ప్రకటన గ్రంథము 1:5, 7:14   21 మత్తయి సువార్త 26:28, అపొస్తలుల కార్యములు 
2:21, 4:12, ఎఫెసీయులకు 1:7, కలస్సయులకు 1:14   22 మత్తయి సువార్త 21:22, యోహాను సువార్త 6:35, 37-40, రోమీయులకు 10:13   23 హెబ్రీయులకు 11:6   24 యోహాను సువార్త 5:14, 8:11, రోమీయులకు 6:4, 1 కరింథీయులకు15:10, ప్రకటన గ్రంథము 
7:14, 22:14   25 మత్తయి సువార్త 28:18-20, యోహాను సువార్త 3:5, అపోస్తలుల కార్యములు 2:38, 19:3-5   26 ది్వతియోపదేశకాండము 4:29, 13:4, 26:16, యెహోష్వ 1:8, 22:5, 2 తిమోతికి 2:15, 3:14-17, యాకోబు 1:22-25, ప్రకటన గ్రంథము 3:18   

పాపముచేసి నిత్య నరకప్ శిక్ను పొందవలసినవారై 
యునా్నరు), ఆలాగే ఒకని విధేయత వలన అనేకులు 
నీతిమంతులుగా చేయబడుదురు. మరియు అప-
ర్ధము విస్తరించ్నట్లో ధర్మశాస్త్రము ప్రవేశించెను. 
అయినను పాపము మరణమును ఆధ్రము చేసికని 
ఏలాగు ఏలెనో, ఆలాగే నిత్యజీవము కలుగుటకై, నీ-
తిదా్వర్ కృపయు (శకి్త) మన ప్రభువైన యేసుక్రీసు్త 
మూలముగా ఏలు నిమిత్తము పాపమెక్కడ విస్తరించె-
నో అక్కడ కృప (శకి్త) అపరిమితముగా విస్తరించెను” 
(రోమీయులకు 5:15-21).

మీరు క్రీసు్త శరీర్నికి చెందవలసిన తప్పుపోయిన 
భాగము అయు్యండవచ్చి. మీ నుండి సాతాను ఈ వి-
షయాని్న దాసు్తనా్నడేమో, ఇంతకాలం మీరు దీనికోసం 
ఆకాంక్షిసు్తనా్నరని మీరు గ్రహంచలేదేమో! ఈ ప్రార్థన 
చెపపుడం దా్వర్ ఇప్పుడే మీరు క్రీసు్తశరీర్నికి చెందండి:

నా ప్రభువా నా దేవా, పాప్యైన నా ఆత్మ మీద 
నీ కనికరముంచ్ము.14 యేసుక్రీసు్త సజీవుడైన 
దేవుని కుమారుడని నేను నము్మచ్నా్నను.15 ఆయన 
సిలువయందు చనిపోయి నా ప్ర్వపాపముల 
క్మాపణ కరకు తన ప్రశస్తమైన రక్తమును కారచి-
నని నేను నము్మచ్నా్నను.16 పరిశుదాధాత్మ శకి్త దా్వర్ 
దేవుడు యేసును మృతులలోనుండి లేపనని నేను 
నము్మచ్నా్నను,17 మరియు ఆయన ఇప్పుడు దేవుని 
కుడిపార్శ్వమున కూర్చిని నా పాపప్ ఒప్పుకోలును 

నా ప్రార్థనను ఆలకిసు్తనా్నరని నేను నము్మచ్నా్నను.18 
ప్రభువైన యేసూ నేను నా హృదయ దా్వరమును 
తెరచ్ మిము్మను ఆహా్వనిసు్తనా్నను.19 నా సా్థనమైన 
కల్వరి సిలువలో మీరు కారిచిన ప్రశస్తమైన రక్తములో 
నా మురికి పాపములని్నటిని కడిగ్ వేయుము.20 
ప్రభువైన యేసూ మీరు నను్న తృణీకరించరు; మీరు 
నా పాపములను క్మించ్ నా ఆత్మను రక్షిసా్తరు. 
ఏలయనగా మీ వాక్యమైన పరిశుదధా గ్రంథము ఇలాగ 
స్లవిసు్తన్నదని నాకు తెలుసు.21 మీరు నాతో సహా 
ఎవరినీ త్రోసివేయరని మీ వాక్యము చెప్్తంది.22 కాబటిటా 
మీరు నా ప్రార్థన వినియునా్నరని నాకు తెలుసు, 
మీరు నాకు జవాబు ఇచాచిరని నేను యెరుగుదును, 
నేను రక్షింపబడాడానని యెరుగుదును.23 ప్రభువైన 
యేసూ, నా ఆత్మను రక్షించ్నందుకు మీకు వంద-
నములు. కనుక నేను ఇకను పాపము చేయక మీరు 
ఆజ్్ఞప్ంచ్నట్లో నడుచ్కుని మీకు నా కృతజ్ఞతలు 
చెలిలోంచ్కందును.24

రక్ణ తరువాత, తండ్రి, కుమార, పరిశుదాధాత్మ 
నామములో నీటియందు ప్రి్తగా మునుగుట దా్వర్ 
బాప్్తస్మము పొందుమని యేసు చెపపును.25 ఇంగీలోష్ 
కింగ్ జ్మ్్స వెర్షన్ (K.J.V.) పరిశుదధా గ్రంథము 
మరియు తెలుగులో బైబిల్ సొసైటి ఆఫ్ ఇండియా 
దా్వర్ ప్రచ్రించబడిన పరిశుదధా గ్రంథము శ్రదధాగా 
చదివి, అది ఏం చెప్్తందో అలాగు చేయుము.26

నీ రక్ణ గురించ్ ఇతరులకు చెపపువలెనని ప్రభువు 
కోరుచ్నా్నరు. నీవుకూడ ట్నీ అలామో పాసటారుగారి 
సువార్త లిటరేచరుకు పంప్ణీదారుడు కాగలవు. 
ఉచ్తముగా ఆ లిటరేచరు మీకు పంప్ంచబడును. 

మరింత సమాచారము కరకు ఫోన్ చెయ్యండి లేదా 
ఇమెయిల్ పంపండి. ఈ లిటరేచరు మరవరితోనైనా 
పంచ్కనండి. 

యేసయ్య ఆజ్్ఞప్ంచ్నట్లో లోకమంతా రక్షింపబ-
డవలెనంటే, దేవుని దశమభాగములను, కానుకలను 
నీవు దోచ్కనవదుదా. “దేవుని నుండి మనుష్్యడు 
దొంగ్లునా? అయినా మీరు నాయొదదా దొంగ్లితిరి. 
దేనివిషయములో మేము నీయొదదా దొంగ్లితిమని 
మీరందురు? పదియవ భాగమును, ప్రతిష్టారపుణలను 
ఇయ్యక దొంగ్లితిరి. మీరు శాపగ్రసు్తలైయునా్నరు: ఈ 
జనులందరు నాయొదదా దొంగ్లించ్చ్నా్నరు (సమస్త 
లోకము). నా మందిరములో (ఆత్మలు రక్షింపబ-
డునట్లో) ఆహారముండునట్లో (ఆత్మసంబంధమైన 
ఆహారము) పదియవ భాగమంతయు (ఆ ‘దశమ 
భాగము’ అనగా మీ మొత్తము ఆదాయములో పదవ 
వంతు) మీరు నా మందిరప్ నిధిలోనికి తీసికని-
రండి; దీనిని చేసి మీరు నను్న శోధించ్నయెడల నేను 
ఆకాశప్వాకిండలోను విప్పు, పటటాజ్లనంత విసా్తరముగా 
దీవెనలు కుమ్మరించెదనని సైన్యములకు అధిపతియైన 
యెహోవా స్లవిచ్చిచ్నా్నడు. మీ పంటను తినివేయు 
ప్రుగులను (సాతాను) నేను గదిదాంచెదను, అవి మీ 
భూమిపంటను నాశనము చేయవు, మీ ద్రాక్చెట్లో 
అకాలఫలమును ర్లపుకయుండునని సైన్యములకు 
అధిపతియైన యెహోవా స్లవిచ్చిచ్నా్నడు; అప్పుడు 
ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక 
అన్యజనులందరు మిము్మను ధను్యలందురని సైన్య-
ములకధిపతియగు యెహోవా స్లవిచ్చిచ్నా్నడు” 
(మలాకీ 3:8-12).

(3వ పేజీ నుండి)
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