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రక్షింపబడిన  ఓ 
వ్యక్తి   క్రీ స్తి   నషించి 
తొలగిపోగలడా?

పాస్టర్ టోనీ అలామో                       అలామో క్రిస్్టయన్ నేషన్                       సంచిక 22800

(తరువాయి 2వ పేజీలో)

ఇలా చెప్పడం ద్వారా తమకు తామే అబద్ధపు బోధకు-
లుగా నిరూపంచుకుంటున్నారు.1

న్ మొదటి పంతెకొస్తు అనుభవానికి మందు 
నేను చాలా నింపాదిగా ఉండేవాడిని. నేను పద్ద పద్ద 
వాయాపారా ప్రకటనలను చేసేవాడిని, వాటిని ప్రపంచ 
యావత్తు నిజంగా చాలా ఇష్టపడేవారు. ఒకరోజు 
న్కు మప్ఫై సంవత్సరాల వయస్ననాపు్పడు 1964, 
సెప్టంబర్లో న్ చుట్్ట ఉండే వయాకుతులందరితో కలిస్ 
ఒక న్యాయవాది కారాయాలయంలో కూరుచున్నాను. బెవర్లీ 
హిల్్స లో ఆ కారాయాలయం మొదటి అంతస్తులో ఉంది. 
అందమైన నులివెచచుని ప్రకాశవంతమైన సమయమది. 
న్యాయవాది కారాయాలయం కిటికీ తలుపులు తెరచి 
ఉండడంతో కింది వీధులోలీ తిరుగుత్ననా వాహన్ల 
రణగొణలు వినపడుత్న్నాయి. కానీ, అకస్మాత్తుగా 
ట్రాఫిక్ శబ్్దనినా వినలేకపోయాను. కారాయాలయంలో 
ఉననావారి సవారాలూ వినిపంచడం ఆగిపోయాయి. న్ 
చెవులు పనిచేయడం మానేశాయి. ఆ సమయంలో ఓ 
వెచచుని కాంతి న్పైగా వచిచునట్్టంది. ఆ కాంతి నుంచి 
“నేను నీ దేవుడనైన ప్రభువును. నీ కాళలీపై లేచి నిలబడి 
ప్రభువైన యేస్ క్రీస్తు భూమికి తిరిగివస్తున్నారని, ఈ 
విషయానినా వారికి చెప్పనటలీయితే నీవు తప్పక మరణి-
స్తువని ఈ కారాయాలయంలో ఉననావారితో చెపు్ప” అనే 
మాటలు విన్నాను. 

దేవుని బిడ్డల గురించిన బైబిలోలీ కొందరు వయాకుతు-
లనుకుననాటులీ న్కు మతి చలించిందనుకున్నాను. న్ 
మందుననా వయాకుతుల మధయా బుది్ధహీనుడిగా మారక-
మందే మరియు ననునా మానస్క చికితా్సలయంలో 

రక్ంచబడిన ఓ వయాకితు క్రీస్తుకు దూరమవగలడా? 
నీవు క్రైసతువుడవై యుండి నీవు క్రీస్తుకు దూరం అవు-
తావని నమమాకపోయినట్లీతే మరియు క్రైసతువులు క్రీస్తు 
నుండి తొలగిపోతారని విశవాస్ంచకపోయినట్లీతే నీవు 
ఇప్పటికే క్రీస్తుకు దూరమైనట్్ట.

మండుచుననా పొద నుండి దేవుడు తనతో మా-
ట్లీడిన పంతెకొస్తు అనుభవం కలిగిన మోషే వంటి 
(నిర్గమకాండమ 3:2) అనుభవం లేకుండానే చాలా 
మంది తమకు తామే క్రైసతువులమని విశవాస్స్తుంట్రు. 
పరిశుద్్ధతమాలో తిరిగి జనిమాంచకుండానే క్రైసతువులమని 
ప్రకటించుకునేవారు దేవుడు వారితో మాట్లీడిన్, 
ఆయన సవారమ విన్నా వారికి గుండె ఆగినంత 
పనవుత్ంది. ఎందుకంట్ వారు వాసతువంగా దేవుడు 
ఉన్నారని విశవాస్ంచరు.

న్కు మప్ఫై ఏళలీ వయసపు్పడే దేవుడు న్ నుంచి 
విధేయతను కోరినందుకు నేను చాలా సంతోషి-
స్తుంట్ను. ఆ సమయంలో న్కు హృదయ స్పందన 
నిలిచిపోత్ందేమో అనిపంచింది. కానీ దేవుడు అలా 
జరగనివవాలేదు. అప్పటినుండి నేను వ్రాస్న వందల 
కొద్్ద లేఖలకు అదనంగా ఆయన ఈ లేఖను 52 
సంవత్సరాల తరావాత మీకు వ్రాయాలని అనుకున్నారు. 
ఏడుననార సంవత్సరాలు చెరలో ఉన్నాను మరియు 
గడచిన కాలంలో (ఇపు్పడు 2016) మీకు న్లుగు 
వందల యాభైకి పైగా లేఖలు రాశాను. 

క్రీస్తుకు దూరమైన క్రైసతువుడు అసలు మొదట 
రక్ంచబడనేలేదు అని కొనినా సంఘాలు మీకు చెపొ్ప-
చుచు. సంఘాలు ఇలా చెప్పడం తగదు. ఎందుకంట్ 

చేర్చు అవకాశం వారికి ఇవవాకూడదననా ఆలోచనతో 
న్యాయవాది కారాయాలయానినా వీడాలనుకున్నాను. లేచి 
వెళ్లీపోయేందుకు ప్రయతినాంచాను. కానీ ఆ కాంతి 
ననునా పైకి లేవనీయలేదు. మళ్లీ ఆ సవారం వినిపంచింది. 
“సందేహించకు, నేను నీ దేవుడనైన ప్రభువును. నీ 
కాళలీపై లేచి నిలబడి ప్రభువైన యేస్ క్రీస్తు భూమికి 
తిరిగివస్తున్నారని ఈ కారాయాలయంలో ఉననావారితో 
చెపు్ప. ఈ విషయానినా వారికి చెప్పనటలీయితే నీవు 
తప్పక మరణిస్తువు” అనే మాటలు విన్నాను.

ఈ స్రి న్కేదో అయినట్టనిపంచింది. అక-
స్మాత్తుగా సవార్గం మరియు నరకం, దేవుడు, స్తాను 
ఉన్నారని తెలిస్ంది. అంతకుమందు ఈ విషయాల 
గురించి విననాప్పటికీ వీటి మీద నిజంగా విశావాసమం-
చలేదు. 

అదే సమయంలో ఓ దుష్ట ఆలోచన తటి్టంది. 
దేవుడు ఉననాట్్టతే, న్ మందుననా వారి మధయా ననునా 
అవివేకిగా మార్చుందుకు స్తాను తప్పకుండా 
ప్రయతినాస్తుంటుందనిపంచింది. నేను స్ధారణంగా 
నిశ్శబ్దంగానే ఉండేవాడినే అయిన్ చుట్్ట ఉననావారు 
మాత్ం నన్నా ఆసకితుగొలిపే వయాకితుగా భావించేవారు. 
అయితే ఆ సమయంలో, మానస్క స్థిరతవాం కోలో్ప-

1 యెహెజ్కేలు33:12-13, మతతుయి స్వారతు 5:13, 12:43-45, 24:45-51 లూకా స్వారతు 9:62, యోహాను స్వారతు 15:6, రోమా 11-22, 1 కొరింథీయులకు 9:27, 10:1-12, ఎఫెసీయులకు 5:1-7, కొలొస్సయులకు 1:21-23, 
2 థెస్సలొనీకయులకు 2:3, 1 తిమోతి 1:19, 2 తిమోతి 2:12, హెబ్రీయులకు 3:6-19, 4:1-11, 6:4-8, 10:25-31, 38-39, 1 పేత్రు 4:17-18, 2 పేత్రు 1:19, 2 పేత్రు 2:20-22, 1 యోహాను 3:6-10, 2 యోహాను 9, యూద్ 5-6, 
ప్రకటన గ్ంథమ 2:4-5, 3:2-3   
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త్న్నానననా భయంతో కంపంచిపోయాను, ఎలాగోలా 
లేచి నిలబడా్డను. అంతే, ఒకకేస్రిగా పరిశుద్్ధతమా 
హిమపాతంలా ననునా కమేమాస్ంది మరియు న్ ఆతమాను 
ఉకికేరిబికికేరి చేయడం ప్రారంభంచింది. 

పరిశుద్్ధతమా శకితుని ఎపు్పడైతే అనుభవించాన్ 
అపు్పడే దేవుని అదుభుతమైన జ్ఞానం న్కు బోధపడింది. 
ఈ జ్ఞానం అనిరవాచనీయమైనది.2 ఊహలకందనిది. 
ఆయనకు ప్రతీ అణువు, ప్రతి పరమాణువులు, 
కొలనులు, నదులు, సరస్్సలు, మహా సమద్రాలోలీని 
మరియు మీ గృహమలో పోయబడే ప్రతీ చెంబు నీరు, 
ప్రతీ నీటిబొట్్ట ఆయనకు తెలుస్. మరియు భూమిపై 
ఉననా ప్రతి మటి్ట-ఇస్క ర్ణువులు ఆయనకు తెలుస్ 
మరియు ఆయన వాటికి పేరలీను పటి్టయున్నారు.3 
ప్రతీ ఒకకేరి ఆలోచనలు, ఉదే్దశాలు ఆయనకు మందే 
తెలుస్.4 మనం తొలి శావాస తీస్కుననాపు్పడు, త్దిశావాస 
విడిచేటపు్పడు ఆయన మనవదే్ద ఉంట్రు.5 ఆయనకు 
ద్నికంట్ ఎన్నా గొప్ప సంగత్లు తెలుస్, వాటనినాటి 
గురించి వివరించాలంట్ న్కు ఎననాటికీ ఈ సమయం 
సరిపోదు. ఈ వివరణలు బహుశా మీకు విస్గు కలి-
గించవచుచు. నేను దేవుని గురించి మాట్లీడటం వినటం 
కన్నా మీరు మీకిష్టమైన ఆటను చూడటంలో ఎకుకేవ 
ఆసకితు చూపవచుచు, ఎందుకంట్ మీ జీవితం వీటి చుట్్ట 
తిరుగుత్ంది. న్కుననా పంతెకొస్తు అనుభవం మీకు 
లేకపోవడమే ద్నికి కారణం.6 అదే నిజమైతే, మీరు 
రక్ంపబడలేదనే అరథిం. 

అందరూ ఇలానే ఉండాలని లేదు. చాలామంది 
రక్ంపబడా్డరు మరియు దేవుని సేవపటలీ నిబద్ధతను 
చూపారు కానీ వారు మళ్లీ లోకానినా చూడడం ప్రారం-
భంచారు, మఖయాంగా శ్రమలు మొదలైనపు్పడు వారు 
తిరిగి లోకంవైపు చూడటం మొదలుపట్్టరు.7 టీవీ 
చూడా్డనికి లేద్ అరథింపరథింలేని పనులు చేయడానికి 
నిర్ణయించుకుంట్రు. మనం అంతిమ దిన్లోలీ ఉన్నాం. 
మనకు పంతెకొస్తు అనుభవం తప్పక కావాలి.8 పంతె-
కొస్తు అనుభవం, దేవుని పటలీ ఆసకితు కోలో్పయే పనులకు 

మనం ఆస్కేరం ఇవవాకూడదు. దేవునిపై 
ఆసకితుని కోలో్పతే, టీవీ, తాగుడు, 
మాదకద్రవాయాలు, విన్దం, లైంగిక 
కారయాకలాపాలు లేద్ ఇతరత్రా బుది్ధహీన 

పనులకు చోటుకలి్పసేతు దేవుడిని ఎగతాళ్ చేస్నట్్ట. మా 
జీవితాలోలీ మీకు ప్రాధానయాత లేదని దేవుడితో చెప్పనట్్ట.9 

థెస్సలొనీకయులకు రాస్న రండవ పత్రిక రండవ 
అధాయాయంలో, అపొసతులుడైన పౌలు, క్రైసతువులు ప్రభువైన 
యేస్క్రీస్తు తిరిగి భూమికి వచేచు మందు దేవుని నుంచి 
తొలగిపోవుటను గూరిచు మాట్లీడారు. సరవాశకితుమం-
త్డు నుంచి దూరమవడం అంట్ ఒకపు్పడు మీరు 
దేవునిలో ఉననావారు. రక్ంపబడినవారు. పంతెకొస్తు 
అనుభవానినా పొందుకుననావారు. దేవునియందు భయం 
ఉననావారు. కానీ మీరు ద్నినా నిలుపుకోలేనివారు.10 
మీరు మరిచుపోయారా! మీరనుకుననాంత హడావిడిగా 
దేవుడు స్పందించకపోవడంతో మీలో ఓపక నశం-
చిపోయింది. రాజకీయన్యకుల కొరకు, అబది్ధకుల 
కొరకు వెర్రికేకలు వేసే ప్రజలు ఉండే రాజకీయ సభలను 
చూడటం ప్రారంభంచి దేవుని కొరకు ఆనందపడట్నినా 
మరిచిపోయారు. ఇది దేవునికి తెలుస్!

యెషయా గ్ంథం 40:31 లో చెప్పనటు్టగా 
“యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన 
బలమ పొందుదురు. వారు పక్రాజు వలె రకకేలు 

చాప పైకి ఎగురుదురు. అలయక పరుగెత్తుదురు. 
సొమమాస్లలీక నడిచిపోవుదురు”.

నేటి ఆధునిక ప్రపంచంలో ప్రజలు అస్థిరమైన 
జీవనశైలిని కలిగియున్నారు. నేను అపు్పడపు్పడూ టీవీని 
చూసేవాడిని. టీవీలో ఒకకారయాక్రమానినా రూపంచి 
సంకలనం చేస్ ద్నిని ప్రదరి్శంచే వారికి ద్నిలో 
వచేచు ప్రతి దృశయా సమయం 3, 5 సెకనలీకు మించి 
ఉండదని బ్గానే తెలిస్ ఉంటుంది. జన్లు ఎంత 
అసహనం కలిగియుంట్రో కూడా వారికి తెలుస్. 
ప్రజలు నింపాదిగా ఉండటమే మానేశారు. వారికి 
అతయాంత వేగంగా నడిచే కంప్యాటర్ కావాలొ్సస్తుంది. 
అనినా సమయాలోలీ సంభవిస్తుననా సమాచారానినా తెలు-
స్కోవాలనుకుంటున్నారు. టివాట్టర్, మైసే్పస్, ఫేస్ బుక్, 
ఐఫోనులీ ఇలా అనేక సోషల్ మీడియా సైటులీ, ఎలకా్రానిక్ 
పరికరాలతోనే కాలం గడుపుత్న్నారు. ఇవనీనా ప్రపంచ 
ఆకర్షణలు. ఎందుకివనీనా? వారికి తెలిస్న ద్నికంట్ 
న్కు ఎకుకేవ తెలుస్. అందుకే నేను దేవుని వాకుకే 
అయిన బైబిల్ (ఇంగ్లీష్ కింగ్ జ్మ్్స వెర్షన్ [K.J.V.] 
పరిశుద్ధ గ్ంథమ మరియు తెలుగులో బైబిల్ సొసైటి 
ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ప్రచురించబడిన పరిశుద్ధ 
గ్ంథమ) పైనే న్ మనస్ లగనాం చేస్కున్నాను. 

లోకసంబంధ ఆలోచనలు అనేకం ఉంట్యి. 
తాజ్ ధోరణి ఏంటి? ఏ గాయక బృందం మొదటి 
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హాయ్. న్పేరు జ్ర్జ్. అకో్టబర్ 25, 1970 సంవత్సరం నుండి నేను టోనీ అలామో క్రైసతువ పరిచరయాలలో ఒక సభుయాడిని. 

నేను 1944 వ సంవత్సరం జూన్ 2 వ తేద్న జనిమాంచాను కానీ న్ జీవితం ప్రారంభమైంది మాత్ం 1970 వ సంవ-

త్సరం అకో్టబర్ 25వ తేద్న మా రండవ చరిచువద్ద నేను మోకాళ్ళపై ప్రభువైన యేస్క్రీస్తును కలుస్కుననాపు్పడు మాత్మే. అది 

ఆదివారం మధయాహనాం. న్కు ఆరోజు సంభవించిన ద్నిని నేనెననాటికీ మరిచిపోను. ప్రభువైన యేస్క్రీస్తు న్ జీవితంలోనికి 

వచిచు తన రకతుమలో న్ పాపమలనినాటినీ కడిగివేస్నటులీగా అనిపంచింది. 

యేస్తో ఆ అనుభవానికి మందు నేను తప్పపోయినవానిగా ఉండి న్ జీవితం అరథిరహితంగా అనిపంచింది. నేనొక 

చమరు డబ్బాలో ఇరుకుకేపోయి ఇక ద్నునాండి బయటపడే అవకాశం లేనటులీగా అనిపంచింది. న్ జీవితం ఛిద్రమై అసలు 

అరథిమే లేకుండా ఉంది. పైకైతే నేను సంతోషంగానే ఉననాటులీ కనిపస్తున్నాను కానీ నేను ఆతమాహతయా చేస్కోవాలనుకున్నాను. 

న్ జీవితం అంత ద్రుణంగా ఉంది. 

కానీ నేను హాలీవుడ్, కాలిఫోరినాయా వీధులలో ఆ ఆదివారం రోజున సహోదరి వికీకేను కలిస్క అదంతా ఒకకేస్రిగా 

మారిపోయింది. వికీకే టోనీ అలామో క్రైసతువ పరిచరయాలో ఒక సభుయారాలు మరియు తను ఈ లోకపు వీధులలోనికి బయలు 

వెళ్్ళ యేస్క్రీస్తు మరలా భూమికి తిరిగి వస్తున్నాడని మరియు వారందరు ఆయనతో సమాధాన పరచబడాలని ప్రజలకు 

చాటి చెపా్పలని తనకు ఉపదేశంచబడింది. 

వికీకే న్కు పరలోకం గురించి మరియు నరకం గురించి చెప్పంది; ప్రభువైన యేస్క్రీస్తును న్ వయాకితుగత రక్షకునిగా 

అంగ్కరించి, న్ జీవితానినా అరి్పంచి ఆయన ఆజఞాలనినాటినీ గైకొన్లని చెప్పంది. వికీకే న్తో ఈ మాటలు చెపుతుండగా తను 

చాలా సంతోషంగా ఉండట్నినా నేను చూడగలిగాను. “ఈ స్త్రీ దేననాయితే కలిగియుందో నేను కూడా ద్నినా కలిగియుండాలి” 

అని నేను చెపా్పను. ఎందుకంట్ తనేమో చాలా సంతోషంగా ఉంది, నేను మాత్ం చాలా దయనీయ స్థితిలో ఉండి లోపల 

విచిఛిననా స్థితిలో ఉన్నాను. 

ఆ మధాయాహనాం నేను ఆ సంఘానికి వెళ్్ళ న్ మోకాళ్ళపై ప్రభువైన యేస్క్రీస్తును కలుస్కున్నాను మరియు నేను చేస్న 

ద్నిని బటి్ట నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను. న్ క్రైసతువ జీవితపు ప్రతి అడుగులో యేస్ న్తో కూడా నడిచారు. దేవుని 

వాకయాం అయిన బైబిల్ను బోధంచడానికి పాస్టర్ టోనీ అలామోను న్కు ఇచాచురు. ఉననాది ఉననాటు్టగా చెపాతురు కాబటి్ట పాస్టర్ 

టోనీ అలామో అంట్ న్కు ప్రేమ. 

ఏవరైతే ఈ స్క్షయానినా చదువుత్న్నారో వారికి, మీ జీవితం ఎటువంటిది అయిన్ సర్ యేసే మీ జవాబు.

దేవునికి సోతుత్మలు.

జ్ర్జ్ ఎ. కాలీర్కే

రక్షింపబడిన   ఓ   వ్యక్తి    క్రీ స్తి  
నషించి   తొలగిపోగలడా?
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స్థినంలో ఉంది? ఈ చలికాలంలో ధరించడానికి 
ఇటీవలి కాలపు రంగు ఏమిటి? వర్షం కురిసేతు పరటి 
మొకకేలు దెబబాతింట్యా? ర్పటి వాతావరణం ఎలా 
ఉండబోతోంది? అనినాటి కంట్ అత్యాతతుమ ట్త్ పేస్్ట 
ఏంటి? ననెనావరైన్ ఉద్రేకపరిచారా? నేను ఉద్రేకంలో 
ఉన్నాన్? మీకు కూడా తెలీదు కద్. స్తాను సరవా-
లోకమను మోసపుచుచును (ప్రకటన 12:9).

ప్రకటన గ్ంథం 12:9-11 వచన్లోలీ, “కాగా 
సరవాలోకమను మోసపుచుచుచు, అపవాదియనియు 
స్తాననియు పేరుగల ఆదిసర్పమైన ఆ మహా 
ఘటసర్పమ పడద్రోయబడెను. (పరలోకం నుండి) 
అది భూమిమీద పడద్రోయబడెను; ద్ని దూతలు 
ద్నితో కూడ పడద్రోయబడిరి. మరియు ఒక గొప్ప 
సవారమ పరలోకమందు ఈలాగు చెపు్పట వింటిని. 
రాత్రింబవళ్లీ మన దేవుని యెదుట మన సహోదరుల 
మీద నేరమ మోపువాడైన అపవాది పడద్రోయబడి 
యున్నాడు గనుక మన దేవుని యొకకే రక్షణయు 
శకితుయు రాజయామను మరియు యేస్క్రీస్తు యొకకే 
శకితుయు మనకు అనుగ్హించబడియుననావి. వారు 
గొర్రెపలలీ రకతుమను బటి్టయు, తామిచిచున స్క్షష్యమను-
బటి్టయు వానిని జయించియున్నారు గానీ, మరణమ 
వరకు తమ ప్రాణమలను ప్రేమించినవారు కారు”. 
మరో మాటలో చెపా్పలంట్, వారు గతించిన తమ 
పాప జీవితాలను ప్రేమించలేదు. మరణమ వరకూ 
ఆతమా సంబంధ జీవితంపై నిబద్ధత కలవారై జీవించారు. 
స్తానును ఎలా జయించాలో ఈ వచన్లు మనకు 
బోధస్తున్నాయి, అంట్ మరణించే వరకూ పంతెకొస్తు 
అనుభవానినా కాపాడుకోవడం ఎలాగో వివరిస్తున్నాయి. 
ఇందువలన క్రీస్తు మనలో మరియు మన ద్వారా 
నివస్స్తున్నారననా స్క్షష్యం కలిగి ఉండవచుచు.11

పంతెకొస్తు అనుభవం మరచిపోయి, దేవుని పటలీ 
నిబద్ధత లేని వారి సంఘ ఆరాధనలకు హాజరవడం 
కంట్ మించిన బోర్ కొట్్ట అంశం మరొకటి ఉండదు. 
అకకేడి ఆరాధనలనీనా యాంత్రికంగా ఒకద్ని తరావాత 
మరొకటి స్గిపోత్ంట్యి. ఏదో సంఘానికి రావాలి 
కనుక వస్తున్నామనే ధోరణిగా మారిపోత్ంది. జీవం 
లేని సంఘానికి రావడం అకకేడకి వచేచువారిపై ఎలాంటి 
దుష్ప్రభావం చూపుత్ందో సంఘస్తులకు అరథిం కాదు. 
అంతేకాక, వేషధారియైన మతసంబంధ వయాకితుకి మించిన 
దుష్ప్రభావం మరొకటి ఉండదు. ఇలాంటి జీవంలేని 
ఆరాధనలకు హాజరైన పాప భయంకరమైన, విస్గు 
చెందడం మినహా మరొకటి జరగదు. సంఘాలకు వచేచు 

పాపులు దేవుని సనినాధని అనుభవించాలని కోరుకుం-
ట్రు కానీ ఆ సంఘస్తులు ఆతీమాయంగా మరణించిన-
వారు మరియు వారిలో జీవం లేదు కాబటి్ట వారి వలన 
సంఘానికి వచేచు పాపులకు ఒరిగేది ఏమి ఉండదు. 
కానీ స్తాను వారిని తపు్పదోవ పటి్టంచాడు కాబటి్ట 
ఆ పాపులు వారు అశ్లీల దృశాయాలను చూసేటపు్పడు 
మాత్ం వారు ద్ని నుండి అనుభూతిని పొందుతారు. 
అంతేకాక వారు క్రీడలను చూసేటపు్పడు లేద్ రాయాప్ 
సంగ్తానినా వినేటపు్పడు, వారు చాలా అనుభూతిని 
పొందుతారు. ఇలా చేస్తుననావారిపై దేవునికి పట్టరాని 
ఆగ్హం కలుగుత్ంది మరియు వారికి భావోదేవా-
గాలు కలిగించాలనుకుంట్రు కావున భూకంపాలు, 
వరదలు, కరువు లేద్ భయంకరమైన రోగాలను 
అవిధేయులపైకి పంపుతారు. మీర్మంట్రు?

మనం అంతిమ దిన్లోలీ ఉన్నాం. మిమమాలినా మే-
లొకేలిపేందుకు ప్రభువు ఏదో ఒకటి చేయాలి్సవసోతుంది. 
మీ బిడ్డన్ లేద్ మీరు అమితంగా ప్రేమించే ఆపుతుడిన్ 
ఆయన తీస్కెళ్లీపోతే ఎలా ఉంటుంది? ఈ చరయా మి-
మమాలినా మేలొకేలపగలద్? దేవునిపటలీ మీలో నిబద్ధతను 
ర్కెతితుంచగలద్? ఇది చాలా బ్ధాకరమైన విషయం. 
అందుకే, యెహోవాపటలీ భయభకుతులు మీమీదకు 
వచుచును గాక. యెహోవా యందలి భయభకుతులే 
జ్ఞానమ. యెహోవా యందలి భయభకుతులే వివేకమ 
(యోబు 28:28). మరియు యెహోవా యందైన 
భయమ పవిత్మైనది, మంచిది (కీరతునలు 19:9). 
యెహోవా యందలి భయభకుతులు మనుష్యాల మఖ-
మనకు తేజస్్స నిచుచును (ప్రసంగి 8:1). 

అందుకే రక్ంపబడినవారమగా చెపు్పకుంటుననా-
ప్పటికీ న్కు వారిలో దేవుని సనినాధాన్నినా చూడలేక-
పోయిన ప్రతిస్ర్ నేను న్యాయవాది కారాయాలయంలో 
ఉండగా న్కు దేవునియందు భయభకుతులు కలిగిన 
సందరభుం గురుతుకొస్తుంది. దేవుడు ప్రతీచోట్ ఉననాటులీ 
అపు్పడే తెలుస్కున్నాను. న్ సవాభావానికి విరుద్ధమైన 
పనులు ఆయనే చేయించగలిగారు.12 నేను రక్ంపబ-
డకపోయిన్, ఆ రోజు న్తో అగినాధార వంటి ప్రసంగం 
ఆయన చేయించారు. ఫలితంగా ఆ దినం కారాయాల-
యంలో పద్ద గందరగోళమే నెలకొంది. యూదుడైన 
న్యాయవాది, “అతణి్ణ బయటకు తీస్కెళ్లీపోండి? 
అతనికి పచిచు పటి్టంది” అంట్ బిగ్గరగా అరవడం 
ప్రారంభంచాడు. 

అవును, దేవుని పటలీ తీవ్రమైన భయం కలిగినవారు, 
లోక సంబంధులకు పచిచువారుగానే కనిపస్తురు. లోక 
సంబంధులే నిజమైన వెర్రివారు ఎందుకంట్ వారు ఏ 
గడియలో జీవిస్తున్నారో వారికే తెలీదు. నితయాతావానికి 
వారు ఎంత సమీపంగా ఉన్నారో మరియు దేవుడు ఎంత 
శకితుమంత్డో వారికి తెలియదు కానీ, వారికి తవారలోనే 
ఈ విషయాలనీనా బోధపడతాయి. మీరు న్ మాటలు 
విశవాస్స్తున్నారా? మతతుయి స్వారతు 10:40 లో ప్రభు-
వైన యేస్క్రీస్తు ఇలా చెపా్పరు, “మిమమాను చేరుచుకొ-

నువాడు ననునా చేరుచుకొనును, ననునా చేరుచుకొనువాడు 
ననునా పంపనవానిని చేరుచుకొనును”.

యెషయా గ్ంథమ 53:1 లో ఇలా పేరొకేనబ-
డింది, “మేమ తెలియజ్స్న సమాచారమ (దేవుని 
గురించి) ఎవడు నమెమాను? దేవుని బ్హువు ఎవనికి 
బయలుపరచబడెను?” యెషయా గ్ంథమలోని 53వ 
అధాయాయం మొతతుం యేస్క్రీస్తు రాకడను గూరిచు, లోక-
మంతటి పాపమల కొరకు ఆయన శలువ మరణానినా, 
పునరుతాథిన్నినా మందుగానే వివరిస్తుంది.

పరిశుద్ధ గ్ంథమ దేవుని యొకకే శకితువంతమైన 
స్క్షష్యం, ఆయన కుమారుడైన యేస్క్రీస్తు మరియు 
దేవుని సంఘం. కానీ, ఈ సమాచారానినా ఎవరు 
నమామారు? మీరు నమమాత్న్నారా? మొతతుం పరిశుద్ధ 
గ్ంథం, దేవుని వాకుకే అయిన క్రీస్తునందు విశావాస-
మంచితే మీరు రక్ంపబడతారు. యోహాను స్వారతు 
3:15 లో చెప్పనటు్ట, “ఆయనయందు (ప్రితు దేవుని 
వాకుకే అయిన యేస్క్రీస్తులో) విశావాసమంచు ప్రతి-
వాడును నశంపక నితయాజీవమ పొందును”.

ప్రకటన గ్ంథమ 19:13 ఇలా చెపోతుంది, “రకతు-
మలో మంచబడిన వస్త్రమ ఆయన (యేస్క్రీస్తు) 
ధరించుకొని యుండెను. మరియు దేవుని వాకయామ 
(సంప్ర్ణ) అను న్మమ ఆయనకు పట్టబడియు-
ననాది”.13 సంప్ర్ణ దేవుని వాకయామ అని నేను చెప్పడా-
నికి కారణమేమంట్ యేస్క్రీసేతు దేవుని పరిప్ర్ణ వాకుకే. 
దేవుని పరిప్ర్ణ వాకుకే చెప్పనటులీ మీరు చేసేతు, అపు్పడు 
మీరు రక్ంపబడెదరు.14 

దేవుని యందు భయభకుతులను, వివేకమను, 
మరియు దేవుని జ్ఞానమైయుననా దేవుని వాకయామను 
మీరు కలిగియున్నారు.15 మీరు ప్రకటించుటకు నిబ-
ద్ధతను గలవారైయున్నారు, మరియు అనినా సమయాలోలీ 
మెలకువగా ఉన్నారు (2 తిమోతి 4:2, 5). మరొకవైపు 
“నీవు దౌరాభుగుయాడవును దికుకేమాలిన వాడవును దరి-
ద్రుడవును గ్రుడి్డవాడవును దిగంబరుడవునై యున్నావని 
యెరుగక నేను ధనవంత్డను, ధనవృది్ధ చేస్యు-
న్నాను, న్కేమియు కొదువలేదని చెపు్పకొనుచున్నావు. 
నీవు ధనవృది్ధ (ఆతీమాయపరమైన) చేస్కొనునటులీ 
అగినాలో పుటమవేయబడిన బంగారమను (మరో 
మాటలో, విశావాసంగల క్రైసతువుడిగా ఎదురైన అనినా 
కష్్టలు, దుుఃఖాలను సహించడం), నీ దిసమొల స్గు్గ 
(రక్ంపబడని స్థితి, నిబద్ధత కలిగిలేని) కనబడకుండు-
నటులీ ధరించుకొనుటకు (పరిశుద్్ధతమాతో) తెలలీని వస్త్ర-
మలను (పాపమలేని జీవితం), నీకు దృషి్టకలుగునటులీ 
నీ కనునాలకు కాటుకను (దేవుని వాకయామ ధాయానిసూతు 
అది చెప్పన ప్రకారం చేయడం) న్ (యేస్క్రీస్తు) 
యొద్ద కొనుమని నీకు బుది్ధ చెపు్పచున్నాను” (ప్రకటన 
గ్ంథమ 3:17-18).

దేవుని వాకయామైన యేస్క్రీస్తు చెప్పనటులీ చేసేతు, అతి 
సమీపంలో ఉననా తీరు్ప రోజున మీరు సంతోషభరిత్-

11 మతతుయి స్వారతు 24:8-13, 2 తిమోతి 4:5-8, హెబ్రీయులకు 3:6-14, 
10:19-39, ప్రకటన 2:25-29, 3:1-5, 10-12   
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16 కీరతునలు 51:5, రోమీయులకు 3:10-12, 23   17 మతతుయి స్వారతు 26:63-64, 27:54, లూకా స్వారతు 1:30-33, యోహాను స్వారతు 9:35-37, రోమీయులకు 1:3-4   18 అపొసతులుల కారయామలు 4:12, 20:28, రోమీయులకు 3:25, 
1 యోహాను 1:7, ప్రకటన గ్ంథమ 5:9   19 కీరతునలు 16:9-10, మతతుయి స్వారతు 28:5-7, మారుకే స్వారతు 16:9, 12, 14, యోహాను స్వారతు 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, అపొసతులుల కారయామలు 2:24, 3:15, రోమీయులకు 8:11, 
1 కొరింథీయులకు 15:3-7   20 లూకా స్వారతు 22:69, అపొసతులుల కారయామలు 2:25-36, హెబ్రీయులకు 10:12-13   21 1 కొరింథీయులకు 3:16, ప్రకటన గ్ంథమ 3:20   22 ఎఫెసీయులకు 2:13-22, హెబ్రీయులకు 9:22, 13:12, 20-21; 
1 యోహాను 1:7, ప్రకటన గ్ంథమ 1:5, 7:14   23 మతతుయి స్వారతు 26:28, అపొసతులుల కారయామలు 2:21, 4:12, ఎఫెసీయులకు 1:7, కొలొస్సయులకు 1:14   24 మతతుయి స్వారతు 21:22, యోహాను స్వారతు 6:35, 37-40, రోమీయులకు 10:13   
25 హెబ్రీయులకు 11:6   26 యోహాను స్వారతు 5:14, 8:11, రోమీయులకు 6:4, 1 కొరింథీయులకు15:10, ప్రకటన గ్ంథమ 7:14, 22:14   27 మతతుయి స్వారతు 28:18-20, యోహాను స్వారతు 3:5, అపొసతులుల కారయామలు 2:38, 19:3-5   
28 దివాతియోపదేశకాండమ 4:29, 13:4, 26:16, యెహోష్వ 1:8, 22:5, 2 తిమోతి 2:15, 3:14-17, యాకోబు 1:22-25, ప్రకటన గ్ంథమ 3:18   29 యెషయా 28:11-12, యోవేలు 2:28-29, లూకా స్వారతు 3:16, 11:9-13, యోహాను 
స్వారతు 1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, అపొసతులుల కారయామలు 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, రోమీయులకు 5:3-5, 15:13

వందనమలు. కనుక నేను ఇకను 
పాపమ చేయక మీరు ఆజ్ఞాపంచినటులీ 
నడుచుకుని మీకు న్ కృతజఞాతలు 
చెలిలీంచుకొందును.26

రక్షణ తరువాత, తండ్రి, కుమార, పరిశుద్్ధతమా 
న్మమలో నీటియందు ప్రితుగా మనుగుట ద్వారా 
బ్పతుసమామ పొందుమని యేస్ చెప్పను.27 ఇంగ్లీష్ కింగ్ 
జ్మ్్స వెర్షన్ (K.J.V.) పరిశుద్ధ గ్ంథమ మరియు 
తెలుగులో బైబిల్ సొసైటి ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ప్రచు-
రించబడిన పరిశుద్ధ గ్ంథమ శ్రద్ధగా చదివి మీ లాభం 
గురించి, యితరుల లాభం గురించి అది ఏమి చెపుతుందో 
అది చేయండి.28

తండ్రియైన దేవుడు మరియు యేస్క్రీస్తు పరి-
శుద్్ధతమా ద్వారా యిపు్పడు మీలో నివశస్తురు. మీలోని 
దేవుని యొకకే దైవిక సవాభావపు అధక భాగానినా మీరు 
పొందుకునే మార్గం ఒకటుంది. దేవుని యొకకే దైవిక 
సవాభావం మీలో ఎంత ఎకుకేవగా నివశసేతు, రక్షణ 
నుండి లక్షలాదిమంది క్రైసతువులను స్లువుగా తొల-
గింపజ్స్న శోధనలకు వయాతిర్కంగా మీరంత ఎకుకేవగా 
నిలబడగలరు. పరిశుద్్ధతమాలోని బ్పతుసమామ కోసం 
ప్రారిథించండి.29 పరిశుద్్ధతమాలోని బ్పతుసమామ ఎలా 
పొందుకోవాలో, దేవుని పరిశుద్ధ సవాభావానినా ఎకుకేవగా 
పొందుకోవట్నికి గూరిచున ఉపదేశాల కోసం మా 
స్హితాయానినా అడగండి లేద్ కాల్ చేయండి. ఎందుకంట్ 
పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడును ప్రభువును చూడడు 
(హెబ్రీయులకు 12:14).

మీ రక్షణ గురించి ఇతరులకు చెప్పవలెనని ప్రభువు 
కోరుచున్నారు. మీరు కూడా టోనీ అలామో పాస్టరుగారి 
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లుగా ఉంట్రు. ఈ ప్రారథిన చేయడం ద్వారా ఇపు్పడే 
ద్నిని ప్రారంభంచండి:

న్ ప్రభువా న్ దేవా, పాపయైన న్ ఆతమా మీద 
నీ కనికరమంచుమ.16 యేస్క్రీస్తు సజీవుడైన దేవుని 
కుమారుడని నేను నమమాచున్నాను.17 ఆయన స్లు-
వయందు చనిపోయి న్ ప్రవాపాపమల క్షమాపణ 
కొరకు తన ప్రశసతుమైన రకతుమను కారచునని నేను 
నమమాచున్నాను.18 పరిశుద్్ధతమా శకితు ద్వారా దేవుడు 
యేస్ను మృత్లలోనుండి లేపనని నేను నమమాచు-
న్నాను,19 మరియు ఆయన ఇపు్పడు దేవుని కుడిపార్శ్-
మన కూరొచుని న్ పాపపు ఒపు్పకోలును న్ ప్రారథినను 
ఆలకిస్తున్నారని నేను నమమాచున్నాను.20 ప్రభువైన 
యేసూ, నేను న్ హృదయ ద్వారమను తెరచి మిమమాను 
ఆహావానిస్తున్నాను.21 న్ స్థినమైన కలవారి స్లువలో 
మీరు కారిచున ప్రశసతుమైన రకతుమలో న్ మరికి పాప-
మలనినాటిని కడిగి వేయుమ.22 ప్రభువైన యేసూ, మీరు 
ననునా తృణీకరించరు; మీరు న్ పాపమలను క్షమించి 
న్ ఆతమాను రక్స్తురు. ఏలయనగా మీ వాకయామైన పరి-
శుద్ధ గ్ంథమ ఇలాగ సెలవిస్తుననాదని న్కు తెలుస్.23 
మీరు న్తో సహా ఎవరినీ త్రోస్వేయరని మీ వాకయామ 
చెపుతుంది.24 కాబటి్ట మీరు న్ ప్రారథిన వినియున్నారని 
న్కు తెలుస్, మీరు న్కు జవాబు ఇచాచురని నేను 
యెరుగుదును, నేను రక్ంపబడా్డనని యెరుగుదును.25 
ప్రభువైన యేసూ, న్ ఆతమాను రక్ంచినందుకు మీకు 

స్వారతు రచనలకు పంపణీద్రుడు కాగలరు. ఉచిత-
మగా ఆయన రచనలు మీకు పంపంచబడును. మరింత 
సమాచారమ కొరకు ఫోన్ చెయయాండి లేద్ ఇమెయిల్ 
పంపండి. ఈ రచనలను మరవరితోనైన్ పంచుకోండి. 

యేస్ క్రీస్తు ఆజ్ఞాపంచినటులీ లోకమంతా రక్ంప-
బడవలెనంట్, దేవుని దశమభాగమలను, కానుకలను 
నీవు దోచుకొనవదు్ద. “దేవుని నుండి మనుష్యాడు 
దంగిలున్? అయిన్ మీరు న్యొద్ద దంగిలితిరి. 
దేని విషయమలో మేమ నీయొద్ద దంగిలితిమని 
మీరందురు? పదియవ భాగమను, ప్రతిష్్టర్పణలను 
ఇయయాక దంగిలితిరి. మీరు శాపగ్స్తులైయున్నారు: ఈ 
జనులందరు న్యొద్ద దంగిలించుచున్నారు (సమసతు 
లోకమ). న్ మందిరమలో (ఆతమాలు రక్ంపబ-
డునటులీ) ఆహారమండునటులీ (ఆతమాసంబంధమైన 
ఆహారమ) పదియవ భాగమంతయు (ఆ ‘దశమ 
భాగమ’ అనగా మీ మొతతుమ ఆద్యమలో పదియవ 
వంత్) మీరు న్ మందిరపు నిధలోనికి తీస్కొని-
రండి; ద్నిని చేస్ మీరు ననునా శోధంచినయెడల నేను 
ఆకాశపువాకిండలీను విప్ప, పట్టజ్లనంత విస్తురమగా 
ద్వెనలు కుమమారించెదనని సైనయామలకు అధపతియైన 
యెహోవా సెలవిచుచుచున్నాడు. మీ పంటను తినివేయు 
పురుగులను (స్తాను) నేను గది్దంచెదను, అవి మీ 
భూమిపంటను న్శనమ చేయవు, మీ ద్రాక్షతోటలోని 
పళ్్ళ మందుగానే రాలబోవని రాల్పకయుండునని సై-
నయామలకు అధపతియైన యెహోవా సెలవిచుచుచున్నాడు; 
అపు్పడు ఆనందకరమైన దేశమలో మీరు నివస్ంత్రు 
గనుక అనయాజనులందరు మిమమాను ధనుయాలందురని 
సైనయామలకధపతియగు యెహోవా సెలవిచుచుచున్నాడు” 
(మలాకీ 3:8-12).

రక్షింపబడిన   ఓ   వ్యక్తి    క్రీ స్తి  
నషించి   తొలగిపోగలడా?
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