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దూతలు లై ంగిక సంబంధాలను కలిగి ఉంటాయా?

(తరువాయి 2వ పేజీలో)

తన దూతలను గూర్చి చెప్పుచున్నాడు గాని తన 
కుమారుని గూర్చియైతే, ‘దేవా, నీ సింహాసనము 
నిరింతరము నిలుచునది; నీ రాజదిండము 
న్యాయార్థమయినది’ … అయితే, ‘నేను నీ 
శత్రువులను నీ పాదములకు పాదపీఠముగా చే-
యువరకు న్ కుడిపార్శ్వమున కూరుచిిండుము’ 
అని దూతలలో ఎవనిని గూర్చియైన యెప్పు-
డైనను ఆయన (దేవుడు) చెప్పున్? వీరిందరూ 
రక్షణయను స్వాస్థ్యము పిందబోవువార్కి 
(మనిం, దేవుని దత్తప్త్రులము) పర్చారము 
చేయుటకై పింపబడిన ఆత్మలైన దూతలు 
కారా?” (హెబ్రీయులకు 1:5-8, 13-14).

ఇప్పుడు, “దూతలకు లింగ అవయవాలు 
లేవనే” విషయానికి తిర్గి వెళ్్త – మీకు తెల-
యాల్సిందేమిటింటే మనిం కూడా పరలోకానికి 
వెళ్లినప్డు మనకి కూడా లింగ అవయవాలు 
ఉిండవు. దేవదూతలు నరుల కుమార్్తల 
(మానవ స్త్రీలు)తో సింబింధిం కలగియుననాిందు 
వలన మహాకాయుల వింటి జాతి ఉద్భవిిం-
చిందని చెపేపు కింతమింది అబద్ధ బోధకులను 
మీరు గుర్్తించడానికి ఈ విషయానినా నేను మీకు 
బోధిస్్తన్నాను. మరల చెపేపుదేమిటింటే, దేవుడు 

దూతలకు జనన్వయవాలు ఉిండవు.3 
మారుకు 12:25 లో యేస్ అలాగున చెపాపురు. 
దూతలను “కుమారులుగా” దేవుడు ఎపపుటికీ 
పిలువలేదు.

“ఏలయనగా ‘నీవు న్ కుమారుడవు, నేను 
నేడు నినునా కనియున్నాను’ అనియు, ఇదియు-
గాక, ‘నేను ఆయనకు తిండ్రినై యుిందును, 
ఆయన న్కు కుమారుడై యుిండును’ అనియు 
ఆ దూతలలో ఎవనితోనైన ఎప్పుడైనను ఆయన 
(దేవుడు) చెప్పున్? మర్యు ఆయన భూలో-
కమునకు జ్యాష్టప్త్రుని (ఆయన “జ్యాష్ట” అని 
చెపాపురు, దానికర్థిం దత్తతలో అనేకులైన ఇత-
రులుింటారు – మనిం) మరల రపిపుించనప్పుడు 
దేవుని దూతలిందరు ఆయనకు (అదివాతీయకు-
మారుడైన యేస్) నమస్కురము చేయవలెనని 
చెప్పుచున్నాడు. ‘తన దూతలను (ఆత్మలుగా) 
వాయువులుగాను, తన సేవకులను (పర్చార-
కులను) అగినాజావాలలుగాను చేసకనువాడు’ అని 

దూతలను “కుమారులు” గా ఎననాటికీ పిలువ-
లేదు. ఇది అబద్ధప్ బోధ.

ర్ిండవ కర్ింథీ పత్రిక 6:14-18 మనకు 
చెప్్తింది, “మీరు అవిశ్వాస్లతో జోడుగా 
ఉిండకుడి. నీతికి దుర్ణీతితో ఏమి స్ింగతయాము? 
వెలుగునకు చీకటితో ఏమి పత్్త? క్రీస్్తనకు 
బెలయాలు (అపవాదియైన బయలెజెబేలు)తో 
ఏమి సింబింధము? అవిశ్వాసతో విశ్వాసకి 
పాలెకకుడిది? దేవుని ఆలయమునకు (మనకు) 
విగ్రహములతో ఏమి పిందిక? మనము జీవ-
ముగల దేవుని ఆలయమై యున్నాము; అిందుకు 
దేవుడీలాగు సెలవిచుచిచున్నాడు. ‘నేను వార్లో 
నివసించ సించర్ింత్ను, నేను వార్ దేవుడనై 
యుిందును వారు న్ ప్రజలై యుిందురు. 
కావున మీరు వార్ మధయా నుిండి బయలువెడల 
ప్రతేయాకముగా ఉిండుడి; అపవిత్రమైన దానిని 
ముట్టకూడదని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు. మర్యు 
నేను మిము్మను చేరుచికిందును; మీకు తిండ్రినై 
యుిందును, మీరు న్కు కుమారులును, కు-
మార్్తలునై యుిందురు’ అని (దూతలు కాదు) 
సరవాశకి్తగల ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు.”4

1 ఆదికాిం డము 4:25-26   2 నిరగిమకాిండము 34:12-16, లేవియాకాిండము 20:26, దివాతియోపదేశకాిండము 7:1-6, ఎజ్రా 9:1-2, 10-15, 10:10-11, నెహెమాయా 13:23-27, మలాకీ 2:11, 1 కర్ింథీయులకు 7:39, 2 కర్ింథీయులకు 
6:14-18, ఎఫెసీయులకు 5:11   3 మత్తయి స్వార్త 22:29-30, మారుకు స్వార్త 12:24-25, లూకా స్వార్త 20:34-36   4 యిర్్మయా 31:31-34, 1 కర్ింథీయులకు 6:19-20, ఎఫెసీయులకు 2:21-22, తీత్కు 2:11-14, హెబ్రీయులకు 
8:8-12   
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“నరులు భూమిమీద విస్తర్ింప న్రింభించన తరువాత కుమార్్తలు వార్కి ప్టి్టనప్పుడు, దేవుని 
కుమారులు (దేవుని దూతలు ఎపపుటికీ ‘దేవుని కుమారులు’ గా పిలువబడలేదు. దేవుని వాకయాిం 
[క్రీస్్త]లో విశవాసించేవారే దేవుని కుమారులు. ఈ పదబింధము సేత్ కుమారులను సూచస్్తింది. 
హేబేలు దేవునిని విశవాసించనట్లి సేత్ కూడా విశవాసించాడు.1) నరుల కుమార్్తలు (ఈ కుమా-
ర్్తలు కయీను అనగా ఆదాము యొకకు అదైవిక కుమారుని సింతానము) చకకుని వారని చూచ 
వారిందర్లో తమ మనస్్సకు నచచిన స్త్రీలను వివాహము చేసకనిర్” (ఆదికాిండము 6:1-2). 
దేవుని బిడ్డలు అదైవిక బిడ్డలను, అనగా దుష్టతవాప్ బిడ్డలను వివాహము చేస్కోవటానినా దేవుడు 
నిషేదిస్్తరు.2
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(1వ పేజీ నుిండి)

“ఆ దినములలో నెఫీలులను వారు 
భూమిమీద నుిండిర్; తరువాతను ఉిండిర్ (ఆ 
కాలిం తరావాత, నేడు కూడా). దేవుని కుమారులు 
(దూతలు కాదు – మరల, సేత్ కుమారులు, 
ఇతను హేబేలనే దైవికమైన వయాకి్తకి భర్్త,) నరుల 
కుమార్్తల (అదైవిక)తో పోయినప్పుడు, వార్కి 
పిలలిలను కనిర్. పూరవాకాలమిందు పేరుపిం-
దిన (శ్ర్రకింగా బలవింత్లై అదైవికమైన 
మలలియోధులు, ముష్్టయోధులు, బరువులు 
ఎతే్త యోధులు, వారు) శూరులు వీరే. నరుల 
చెడుతనము (దూతలు కాదు, లేదా సగిం-

మానవులు సగిం-దూతలు కాదు) భూమి 
మీద గొపపుదనియు, వార్ హృదయము యొకకు 
తలింప్లలోని ఊహ అింతయు ఎలలిప్పుడు 
కేవలము చెడ్డదనియు యెహోవా చూచ…” 
(ఆదికాిండము 6:4-5).

దూతలు ఎననాటికీ దూతలను ప్ిండిలిచే-
స్కోరు (లేదా వాళ్లి మానవులను ప్ిండిలిచే-
స్కోరు) అని యేస్ చాలా సపుష్టిం చేశ్రు. 
పరలోకింలో, మనకు కాని లేదా దూతలకు 
కాని లింగ అవయవాలు ఉిండవు, లేదా లైింగిక 
సింబింధ కోర్కలు కూడా ఎట్వింటివి ఉిండవు. 
పర్శుదా్ధత్్మని సనినాధి ఎింత శకి్తవింతముగా 
ఉింట్ిందింటే మనమింతా పారవశ్యానికి 
మిించన స్థతిలో ఉింటాము.

మారుకు 12:18-25 చెప్్తింది, “ప్నరు-

తా్థనము లేదని చెప్పుడి సదూదూకయుయాలు ఆయన 
(యేస్) వదదూకు వచచి, ‘బోధకుడా, తన భారయా 
బ్రదికియుిండగా ఒకడు పిలలిలు లేక చనిపోయిన 
యెడల వాని సహోదరుడు వాని భారయాను ప్ిం-
డిలిచేసకని (అతనికి ఇదివరకే భారయా ఉన్నా సరే) 
తన సహోదరునికి సింతానము కలుగజ్యవ-
లెనని మోషే మాకు వ్రాస ఇచెచిను.5 ఏడుగురు 
సహోదరులుిండిర్. మొదటివాడు ఒక స్త్రీని 
ప్ిండిలిచేసకని సింతానము లేక చనిపోయెను 
గనుక ర్ిండవ వాడు ఆమెను ప్ిండిలిచేసక-
నెను, వాడును సింతానము లేక చనిపోయెను; 
అట్వలెనే మూడవవాడును చనిపోయెను. ఇట్లి 
ఏడుగురును సింతానము లేకయే చనిపోయిర్. 
అిందర్ వెనుక ఆ స్త్రీయు చనిపోయెను. ప్న-

భారతదేశం

5 ఆదికాిండము 38:8-11, దివాతియోపదేశకాిండము 25:5-6, రూత్ 4:5, 10, 
మత్తయి స్వార్త 22:24   

కేమరూన్

క్రీస్్తలో ప్రియమైన సహోదర్ సహోదరులు, 
మీ పర్చరయా పనిని బటి్ట మేము చాలా ఆనిందిస్్తన్నాము. పాస్టర్ టోనీ 

అలామో గారు నిజింగా ఒక గొపపు ప్రభావితమైన పర్చరాయా న్యకుడు. 
ఎిందుకింటే దేవుని ఎరుగని క్షామ కాలింలో కూడా ఆయన పర్చరయా ఈ 
అింతయాదిన్లలో అనేకమిందిని క్రీస్్తవైప్కు నడిపిించింది.

అలామో వృక్షిం యొకకు అనేక కమ్మలలో మేమొకటని దయచేస 
గురు్తించుకిండి. ఎిందుకింటే, పాస్టరు గారు మా ఆతీ్మయ తిండ్రి. 
దయచేస మా కోసిం ప్రార్్థించిండి.

మీ జీవితానినా-మారేచి ప్రచురణల దావారా మేము అనేక జీవితాలను 
చీకటి నుిండి నితయామైన వెలుగులోనికి ఈ సింవత్సరిం త్రిపపుగలగాము. 
బొబిబిలింక గ్రామింలో మేము బాపి్తస్మ కారయాక్రమానినా, ఆరాధనను 
నిరవాహించాము.

అనేక స్క్షాయాలను మేము అిందుకున్నాము. సహోదర్ జోయాతిగార్ 
స్క్షాయానినా మీతో పించుకోడానికి నేనిష్టపడుత్న్నాను. మీ ప్రచురణ 
దావారా మన ప్రభువైన యేస్క్రీస్్త న్మింలో గొపపు రక్షణను ఆమె పిందుకుింది. మార్చి 5, 
2015 న ఆమె తన ప్రసవిం నిమిత్తము రాజమిండ్రి నగరింలోని ప్రభుతవా ఆస్పత్రికి వెళ్లిింది. 
అదే సమయింలో ఆమె పక్షవాతిం మర్యు తకుకువ రక్తప్ పోట్తో బాధపడిింది. మా సింఘ 
ప్రార్థన్ సహకారింతో ఆమె తన ఎనిమిదవ నెలలో ఒక బిడ్డకు జన్మనిచచిింది. ఆమె ఆస్పత్రిలో 
ఉననాప్పుడు, తెలుగులో మీ ప్రచురణలను మర్యు ‘ది మెసీ్సయా’ ప్స్తకానినా ఇింగ్లిషులో ఆమె 
చదివిింది.

ప్రభువు చేత ఆమె సవాస్థపరచిబడిింది! ఆమె కోమా స్థతిలో ఉననాప్పుడు దేవుడు ఆమెను 
ముటా్టరు. మన ప్రభువు నుిండి గొపపు శకి్తని ఆమె పిందుకుింది. యేస్ను తన సవాింత రక్షకునిగా 
ఆమె అింగ్కర్ించింది. సెప్్టింబరు నెలలో వైదుయాలు ఆమెకు ఓప్న్ హార్్ట సరజెర్ని చేశ్రు. ఇప్పుడు 
ఆమెకు మించ ఆరోగయాిం ఉింది! మా ఆదివారప్ ఆరాధనలో ఆమె తన స్క్షాయానినా మాకు వివర్ిం-
చింది. ఫోటోలను చూడిండి.

మేము మీ కోసిం ప్రార్్థస్్తన్నాము. మా గిర్జనుల మర్యు గ్రామీణ స్వార్త పర్చరయా కోసిం 
దయచేస ప్రార్్థించిండి మర్యు సహకర్ించిండి. 
దేవుడు మిమ్మలనా దీవిించును గాక.
క్రీస్్తలో మీ సహోదరుడు,
ఎస్.కె.                                                                            ఆింధ్రప్రదేశ్, భారతదేశిం

ప్రియమైన పాస్టర్ టోనీ అలామో, 
కృపయు, సమాధానము మీకును, మీ సింఘానికి ఉిండును 

గాక. నేను బ్యాయేయా నగరింలోని కారాగారింలో ఇపపుటికి 
కనినా నెలల నుిండి ఉింట్న్నాను. ఆరు సింవత్సరాల కారాగార 
శిక్షను అనుభవిస్్తన్నాను.

డా. అసింబ దావారా ననునా, న్ సహ ఖైదులను చేరుకుననా 
మీ స్హతాయానినా నేను వాళలితో కల్స చదువుత్న్నాను.

మీ క్రైస్తవ ప్రచురణలు మర్యు పర్శుద్ధ గ్రింథాలు, 
ఇింగ్లిషు మర్యు ఫ్ించ్ భాషలలో న్కు అవసరత ఉింది. 
మీ ప్రచురణలను కారాగారింలో ఉననా 800 ఖైదులకు 
స్వార్్తకరణ పర్చరయా నిమిత్తము ఉపయోగిించాలని నేను 
కోరుకుింట్న్నాను. 
దేవునికి మహమ కలుగిను గాక.
ఎన్.కె.                                       బ్యాయేయా, కేమరూన్

సహోదర్ జోయాతి ఆమె రక్షణ మర్యు సవాస్థత స్క్షాయానినా 
పించుకుింట్ననాప్డు

దూతలు 
లై ంగిక సంబంధాలను 

కలిగి ఉంటాయా?



3

www.alamoministries.com

(తరువాయి 4వ పేజీలో)

రుతా్థనమిందు వార్లో ఎవనికి ఆమె భారయాగా 
ఉిండును? ఆమె ఆ యేడుగుర్కిని భారయా 
ఆయెను గదా’ అని అడిగిర్. అిందుకు యేస్, 
‘మీరు లేఖనములను గాని దేవుని శకి్తని గాని 
యెరుగక పోవుటవలననే పరబడుచున్నారు. 
వారు మృత్లలో నుిండి లేచునప్పుడు ప్ిండిలి 
చేసకనరు, ప్ిండిలికియయాబడరు గాని పరలోక-
మిందుననా దూతలవలె నుిందురు.’” దూతలు 
లైింగిక క్రియాశీలతను కలగిలేవు, కలగి 
ఉిండలేవు కూడా.

అిందుకనే, పరలోకింలో, మనకు లేదా 
దూతలకు జనన్వయవాలు ఉిండవు. దేవుడు 
దూతలనినాటిని సృష్్టించనప్డు, వార్లో వేటికీ 
లింగ అవయవాలు లేవు. అిందుకనే వాళ్లి 
దూతలతో గాని నరుల కుమార్్తల (మానవ స్త్రీల)
తో గాని లైింగిక సింబింధిం కలగి యుిండలేదు. 
ఈ అబద్ధ బోధన చాలా దుష్టమైనది. అది 
స్తానుకు సింబింధిించనది! శర్రులిందర్కి 
హవవా తలలి, ఆదాము తిండ్రి6 అని పర్శుద్ధ 
గ్రింథిం చెప్్తింది. ప్రజలు ఈ అబధ్ధ బోధనను 
నమ్మడానికి నడపబడితే, మానవులిందరూ 
ఆదాము హవవా నుిండి వచచిన వారు కారని వాళ్లి 

రష్యా

6 ఆదికాిండము 3:20, 4:1-2, 25-26, 5:3-4, దివాతియోపదేశకాిండము 32:8, యెషయా 43:27, మలాకీ 2:10, అపస్తలుల కారయాములు 17:25-26   
7 యోహాను స్వార్త 3:16, 36, 10:7-11, 14:6, రోమీయులకు 3:23, 5:12-19, 11:32, 1 కర్ింథీయులకు 15:21-22, గలతీయులకు 3:22, 
ఫిలపీపుయులకు 2:8-11, హెబ్రీయులకు 2:9   8 లూకా స్వార్త 9:1-2, యోహాను స్వార్త 14:12, 16:33, అపస్తలుల కారయాములు 1:8, 1 థెస్సలొనీకయులకు 
1:5, 2 తిమోతి 1:9, 1 యోహాను 4:4   9 1 రాజులు 11:1-11, నెహెమాయా 13:23-27   10 యెహోషువ 1:8, మత్తయి స్వార్త 4:4, యోహాను స్వార్త 
8:31-32, ఎఫెసీయులకు 6:11-17, కలొస్సయులకు 3:16, 2 థెస్సలొనీకయులకు 2:15, 2 తిమోతి 2:15, 3:14-17, 1 పేత్రు 2:2   

ఫిలిప్పైన్స్

క్లిఫో ర్నియా

నము్మతారు. వాళ్ళు ఆదాము దావారా వచచిన 
పాపమును కలగిలేరు గనుక వాళలికు క్రీస్్త7 
అవసరము లేదని వాళ్లి అనుకుింటారు. 
అయితే, కింతమింది విపర్త లైింగిక అప-
ర్శుద్ధ ఆత్మలతో ఆవర్ించబడతారు. ఇవి 
మనుషుయాల ఆత్మలను న్శనిం చేస్్తయి. 
యేస్లో శకి్త తీస్కని ఈ ఆత్మల మీద 
ఆధిపతయాిం సింపాదిించని మనుషుయాలను, 
ఈ శకు్తలు అపవిత్రిం చేయగలవు.8 
సొలొమోను, తన వృద్ధ వయస్లో, ఈ 
దుష్ట స్త్రీల చేత ప్రభావితమయాయాడు. వీరు 
దేవుని విశ్వాస్లు కారు.9

పర్శుద్ధ గ్రింథానినా చదవిండి. శ్రద్ధతో 
పర్శీలించిండి, అప్పుడే మీరు దేవుని చేత 
అింగ్కర్ింపబడ్డ విశ్వాస అవుతారు.10 
అయితే, మొదట మీరు క్రీస్్తను పిందుకో-
వాల. అప్పుడు క్రీస్్త యొకకు ఆత్మ ఆయన 
తిండ్రితో కలస పర్శుదా్ధత్్మనిగా మీలో 
నివశిించ, శోధనలను అధిగమిించ చవర్ 
వరకు ప్రభువులో బలింగా నిలవడానికి 
మీకు శకి్త నిస్్తరు. ఇప్పుడే దేవునికి ఈ 

హాలవుడ్ బొలావార్్డ వదదూ మా స్క్ష్యమిచేచి సింఘ సబబిింది ఆదివారిం ప్రొదుదూననా ప్రచురణలను పించుత్న్నారు. 
రష్యా నుిండి తన సేనాహత్రాలతో హాలవుడ్ చూడటానికి వచచిన మేర్ అనే యవవాన క్రైస్తవ స్త్రీని వారు కలుస్కు-
న్నారు. “సొదొమ మర్యు గొమొర్ర” పత్రికను ఆమె అిందుకుింది. మన సింఘానికి కూడా ఆహావానిింపబడిింది. 
“‘ఇది నితయాతవా భద్రత’ (ఒకకుస్ర్ రక్ించబడితే ఎపపుటికీ రక్ించబడినటేలి) అనే తప్పుడు బోధకు సింబింధిించనది 
కాదు కదా?” అని ఆమె అడిగిింది. “అస్సలు కాదు”, అని ఆమెకు జవాబివవాబడిింది. మేర్ అింది, “నేను 
సనిమాలు చూడను, చెడు సింగ్తానినా వినను, అిందుకనే హాలవుడ్ వదదూ నేను అింతగా చేయాల్సిందేమి లేదు”. 
మేర్ వేరే చోట ప్రొదుదూటి సింఘ ఆరాధనకు వెళ్లిింది, కాని అకకుడ చాలా నిరేవాదింగా ఉిందని చెపిపుింది. ఆమె ఇకకుడ 
అమెర్కాలో ఉననాప్పుడు నిజమైన క్రైస్తవులను కనుగొని, వార్తో కలస ప్రభువులో ఒక దిన్నినా గడపాలని ఆమె 
ప్రభువుతో అననాదని మాకు చెపిపుింది.

మేర్ ఆదివారిం మధాయాహనాిం 3 గింటలకు జర్గే మా ఆరాధనకు వచచి రాత్రి 8 గింటలకు జర్గే ఆరాధనకు 
వరకు ఉిండి, తిర్గి సమవారిం ఇింటికి ప్రయాణమయేయా ముిందు మా రాత్రి 8 గింటలకు జర్గే ఆరాధనకు 
వచచిింది. రష్యా భాషలోని మా ప్రచురణలను, ‘మెసీ్సయా’ ప్స్తకాలను అకకుడ పించడానికి తీస్కని వెళ్లిింది. 
తన అమెర్కా పరయాటనలో మమ్మలనా కలవటిం నిజింగా అతయాింత ప్రాముఖయామైన అింశమని చెపిపుింది.

ఇింటికి వెళ్లిన దగగిర నుిండి మేర్ మాతో సింభాషణలో ఉింటూ ఇలా వ్రాసింది:
నేను ఇింకా మిమ్మలనా మర్చిపోలేకపోత్న్నాను. మీ గొపపు సింఘానినా, అదు్భతమైన మనుషులనా గురు్తచేస్-

కుింట్న్నాను. ప్రతి యొకకుర్కి న్ అభమాన్నినా తెలుప్త్న్నాను! సింఘ ఆరాధనలను నేను మర్చిపోలేకపో-
త్న్నాను. మీ అిందర్ని మరలా చూడాలని నేను కోరుకుింట్న్నాను. మీ సిందేశ్లను అిందుకోవటిం న్కు 
నిజింగా సింతోషింగా ఉింది! దయచేస, న్తో సింభాష్ించిండి. దేవుడు మిమ్మలనా ఎింతో అశీరవాదిించును గాక! 
యేస్క్రీస్్తని కృప మీతో ఉిండును గాక!
క్రీస్్తలో మీ సహోదర్,
మేర్                                                                                                             మాసకు, రష్యా

పాస్టర్ టోనీ అలామో,

న్కు చదవమని అనేక క్రైస్తవ ప్రచురణలు ఇచచిన న్ 

సేనాహత్ని వదదూ నుిండి మీ చరున్మా తెలుస్కున్నాను. 

అలాగే వాటిలోని ఒక దాని వెనకాల మీ చరున్మా 

దొర్కిింది. నేను దేవునిని న్ హృదయింలోకి అింగ్కర్ిం-

చాను.

నేను ఇింకా వాకాయానికి కత్తగానే ఉన్నాను. న్కక 

సమసయా ఉింది. ఒక పాత నిబింధన మర్యు కత్త నిబింధన్ 

పర్శుద్ధ గ్రింథానినా సింపాదిించడానికి నేను ప్రయతినాస్్త-

న్నాను. న్కు సవాింతింగా ఒక పర్శుద్ధ గ్రింథముతో మీరు 

ననునా ఆశీరవాదిించగలరని నేను ఆశిస్్తన్నాను. మీ ప్స్తకిం 

‘ది మెసీ్సయా’ ను కూడా దయచేస న్కు పింపిండి.

మీరు, మీ సింఘము న్ ప్రార్థనలలో ఎలలిప్పుడూ 

ఉన్నారు. మీ పర్చరయాలోని ప్రతి యొకకుర్ని దేవుడు 

దీవిించును గాక! మీ సమయిం కోసిం, మీ కృష్ కోసిం 

కృతజ్ఞతలు.

ఒక విశ్వాస సహోదరుని నుిండి,

డోమెనిక్ బి.                              ర్ప్రెస, కాలఫోర్నాయా

(మా టాగలోగ్ అనువాదికులోలి ఒకర్ నుిండి)

అనువదిించడిం సింపూర్్త అయిన స్హతయా 
ప్రత్లను మర్యు మీ ఇతర ప్రచురణలను దయచేస 
న్కు పింపిండి. మాకు ఇింగ్లిష్ మర్యు టాగలోగ్ 
ర్ిండూ ఆమోదమే. నేను ఒక సింఘకాపర్ని మర్యు 
పర్చారకుడిని. టోనీ అలామో మినిసీ్రీలో భాగస్వామిని 
ఎలా కాగలను? 

పించడానికి స్వార్త ప్రచురణలను మేము అడగ-
వచచిని మాకు తెలయపర్చినిందుకు మీకు విందన్లు. 
అిందుకనే, మా సింఘిం కోసిం, మా చుట్్టపకకుల 
ప్రదేశ్లలో పించడానికి మొదటిగా అిందుబాట్లో 
ఉననా ప్రచురణల యొకకు 150 ప్రత్లను దయచేస 
మాకు పింపిండి. ఇది సింఘింలో మా పర్చరయాకు 
మర్యు నశిించనవార్ మీద ప్రభావితమవుత్ిందని 
నేను ఆశిస్్తన్నాను. ఈ సహకారానినా మాకు అిందుబా-
ట్లో ఉించనిందుకు గాను మీకు ముిందే కృతజ్ఞతలు 
చెలలిస్్తన్నాను. యేస్ మిమ్మలనా ఇింకా అధికింగా 
ఆశీరవాదిించును గాక!
క్రీస్్త సేవలో,
ఎఫ్.బి.
సలో్సన్, ఇలొలికోస్ న్రే్ట, ఫిలప్్పున్్స

టోనీ అలామో క్రిసిటియన్ మినిస్టటి రీస్                       ద్వార్ అనుసర్ంచండి
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ప్రార్థన ప్రార్్థించటిం దావారా మొదలుప్ట్టిండి: 
న్ ప్రభువా న్ దేవా, పాపియైన న్ ఆత్మ మీద 

నీ కనికరముించుము.11 యేస్క్రీస్్త సజీవుడైన 
దేవుని కుమారుడని నేను నము్మచున్నాను.12 ఆయన 
సలువయిందు చనిపోయి న్ పూరవాపాపముల క్ష-
మాపణ కరకు తన ప్రశస్తమైన రక్తమును కార్చినని 
నేను నము్మచున్నాను.13 పర్శుదా్ధత్మ శకి్త దావారా 
దేవుడు యేస్ను మృత్లలోనుిండి లేప్నని నేను 
నము్మచున్నాను,14 మర్యు ఆయన ఇప్పుడు దేవుని 
కుడిపార్శ్వమున కూర్చిని న్ పాపప్ ఒప్పుకోలును 
న్ ప్రార్థనను ఆలకిస్్తన్నారని నేను నము్మచున్నాను.15 
ప్రభువైన యేసూ, నేను న్ హృదయ దావారమును 
తెరచ మిము్మను ఆహావానిస్్తన్నాను.16 న్ స్్థనమైన 
కలవార్ సలువలో మీరు కార్చిన ప్రశస్తమైన రక్తములో 
న్ ముర్కి పాపములనినాటిని కడిగి వేయుము.17 
ప్రభువైన యేసూ, మీరు ననునా తృణీకర్ించరు; మీరు 
న్ పాపములను క్షమిించ న్ ఆత్మను రక్స్్తరు. 
ఏలయనగా మీ వాకయామైన పర్శుద్ధ గ్రింథము ఇలాగ 
సెలవిస్్తననాదని న్కు తెలుస్.18 మీరు న్తో సహా 
ఎవర్నీ త్రోసవేయరని మీ వాకయాము చెప్్తింది.19 కాబటి్ట 
మీరు న్ ప్రార్థన వినియున్నారని న్కు తెలుస్, మీరు 
న్కు జవాబ్ ఇచాచిరని నేను యెరుగుదును, నేను 
రక్ింపబడా్డనని యెరుగుదును.20 ప్రభువైన యేసూ, న్ 
ఆత్మను రక్ించనిందుకు మీకు విందనములు. కనుక 

నేను ఇకను పాపము చేయక మీరు ఆజా్ఞపిించనట్లి 
నడుచుకుని మీకు న్ కృతజ్ఞతలు చెలలిించుకిందును.21

రక్షణ తరువాత, తిండ్రి, కుమార, పర్శుదా్ధత్మ 
న్మములో నీటియిందు పూర్్తగా మునుగుట దావారా 
బాపి్తస్మము పిందుమని యేస్ చెప్పును.22 ఇింగ్లిష్ కిింగ్ 
జ్మ్్స వెర్షన్ (K.J.V.) పర్శుద్ధ గ్రింథము మర్యు 
తెలుగులో బైబిల్ సొసైటి ఆఫ్ ఇిండియా దావారా ప్రచు-
ర్ించబడిన పర్శుద్ధ గ్రింథము శ్రద్ధగా చదివి మీ లాభిం 
గుర్ించ, యితరుల లాభిం గుర్ించ అది ఏమి చెప్్తిందో 
అది చేయిండి.23

తిండ్రియైన దేవుడు మర్యు యేస్క్రీస్్త పర్-
శుదా్ధత్మ దావారా యిప్పుడు మీలో నివశిస్్తరు. మీలోని 
దేవుని యొకకు దైవిక సవాభావప్ అధిక భాగానినా మీరు 
పిందుకునే మారగిిం ఒకట్ింది. దేవుని యొకకు దైవిక 
సవాభావిం మీలో ఎింత ఎకుకువగా నివశిసే్త, రక్షణ నుిండి 
లక్షలాదిమింది క్రైస్తవులను స్లువుగా తొలగిింపజ్సన 
శోధనలకు వయాతిరేకింగా మీరింత ఎకుకువగా నిలబడగ-
లరు. పర్శుదా్ధత్మలోని బాపి్తస్మము కోసిం ప్రార్్థించిండి. 
పర్శుదా్ధత్మలోని బాపి్తస్మము ఎలా పిందుకోవాలో, 
దేవుని పర్శుద్ధ సవాభావానినా ఎకుకువగా పిందుకోవ-
టానికి గూర్చిన ఉపదేశ్ల కోసిం మా స్హతాయానినా 
అడగిండి లేదా కాల్ చేయిండి. ఎిందుకింటే పర్శుద్ధత 
లేకుిండా ఎవడును ప్రభువును చూడడు (హెబ్రీయులకు 
12:14).

మీ రక్షణ గుర్ించ ఇతరులకు చెపపువలెనని ప్రభువు 
కోరుచున్నారు. మీరు కూడా టోనీ అలామో పాస్టరుగార్ 
స్వార్త రచనలకు పింపిణీదారుడు కాగలరు. ఉచత-

ముగా ఆయన రచనలు మీకు పింపిించబడును. మర్ింత 
సమాచారము కరకు ఫోన్ చెయయాిండి లేదా ఇమెయిల్ 
పింపిండి. ఈ రచనలను మర్వర్తోనైన్ పించుకోిండి. 

యేసయయా ఆజా్ఞపిించనట్లి లోకమింతా రక్ింపబ-
డవలెనింటే, దేవుని దశమభాగములను, కానుకలను 
నీవు దోచుకనవదుదూ. “దేవుని నుిండి మనుషుయాడు 
దొింగిలున్? అయిన్ మీరు న్యొదదూ దొింగిలతిర్. 
దేని విషయములో మేము నీయొదదూ దొింగిలతిమని 
మీరిందురు? పదియవ భాగమును, ప్రతిష్్టరపుణలను 
ఇయయాక దొింగిలతిర్. మీరు శ్పగ్రస్్తలైయున్నారు: ఈ 
జనులిందరు న్యొదదూ దొింగిలించుచున్నారు (సమస్త 
లోకము). న్ మిందిరములో (ఆత్మలు రక్ింపబ-
డునట్లి) ఆహారముిండునట్లి (ఆత్మసింబింధమైన 
ఆహారము) పదియవ భాగమింతయు (ఆ ‘దశమ 
భాగము’ అనగా మీ మొత్తము ఆదాయములో పదియవ 
వింత్) మీరు న్ మిందిరప్ నిధిలోనికి తీసకని-
రిండి; దీనిని చేస మీరు ననునా శోధిించనయెడల నేను 
ఆకాశప్వాకిిండలిను విపిపు, పట్టజాలనింత విస్్తరముగా 
దీవెనలు కుమ్మర్ించెదనని సైనయాములకు అధిపతియైన 
యెహోవా సెలవిచుచిచున్నాడు. మీ పింటను తినివేయు 
ప్రుగులను (స్తాను) నేను గదిదూించెదను, అవి మీ 
భూమిపింటను న్శనము చేయవు, మీ ద్రాక్షతోటలోని 
పళ్ళు ముిందుగానే రాలబోవని రాలపుకయుిండునని సై-
నయాములకు అధిపతియైన యెహోవా సెలవిచుచిచున్నాడు; 
అప్పుడు ఆనిందకరమైన దేశములో మీరు నివసింత్రు 
గనుక అనయాజనులిందరు మిము్మను ధనుయాలిందురని 
సైనయాములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచిచున్నాడు” 
(మలాకీ 3:8-12).
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నివసించుటకు యు ఎస్ ప్రాింతములో టోనీ అలామో క్రిస్టయన్ మినిసీ్రీస్ వరల్్డ వైడ్ వారు స్్థనము కలపుించుదురు.

ప్రతిరోజు స్యింత్రిం 8 గింటలకు మర్యు ఆదివారిం మధాయాహనాిం 3 గింటలకు మర్యు రాత్రి 8 గింటలకు లాస్ ఏింజలస్ ప్రాింతింలోని సింఘిం 
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కాలఫోర్నాయాలోని హాలీవుడోలి ఉననా హాలీవుడ్ బౌలావార్్డ అిండ్ హైలాిండ్ అవెన్యా (Hollywood Boulevard and Highland Avenue, Hollywood, California) మూల వదదూ, ప్రతిరోజు 
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పాత నిబింధనలో క్రీస్్తను 333 కింటే ఎకుకువస్రులి బయలు పరచన ప్రవచనములు చూపిించన The Messiah (ది మెస్సయయా) అనే అలామో పాస్టరుగార్ ప్స్తకము కోసిం అడగిండి.

పాస్టర్ అలామో గార్ రచనల డిస్రీబ్యాటర్ గా చేరుట దావారా ఆత్మలను పిండిించు పనిలో కూలవానిగా ఉిండిండి. 

మా రచనలు మర్యు ఆడియో వర్తమానములు తపాలా ఖరుచిలతో సహా ఉచతిం.

వీటిని ఎవరైన్ మీకు డబ్బికి అమ్మడానికి ప్రయతినాసే్త దయచేస, (661) 252-5686 నింబరుకు కాల్ చెయయాిండి.

ఈ రచనలు నిజమైన రక్షణ ప్రణాళ్కను మోస్కని వెళ్్తననావి (అప. కారయా. 4:12). వీటిని పారవేయవదుదూ, మర్వర్కైన్ అిందిించిండి. 

మీలో ఇతరదేశములలో నుననావార్ని, మీ సవాింత భాషలో తరుజెమా చెయయామని మిము్మలను ప్రోతా్సహపరచుచున్నాము. 
మీరు దీనిని తిర్గి ముద్ించనటలియితే, దయచేస ఈ కాపీరైట్ను మర్యు ర్జిసే్రీషన్ ను పిందుపరచిిండి:
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మీకు ఆసకి్తగలగిన మిగతా అింశములపై రచనల కరకుగాని మర్యు ఇతర సమాచారిం కరకు గాని దయచేస మము్మలను సింప్రదిించిండి.
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దూతలు 
లై ంగిక సంబంధాలను 

కలిగి ఉంటాయా?


