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1972లో తీయబడిన చిత్రం

ఎవరైనా పట్టుదల గల ఒక మనిషిని అది విడవమని ప్రయత్నిస్తే, అతడు నీతిగల ఆగ్రహం వ్యక్తం
చేస్తాడు, ఇంతకు ముందు కంటే ధృడంగా తన భౌతిక
మరణానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటాడు.
కొన్నిసార్లు అలా పట్టుదల గల వ్యక్తి కూడా
అజ్ఞానులతో వ్యవహరించి ఎంతగా అలసి పోతాడు
అంటే, ఆ అలసటలో, ఏలీయా వలె, జీవితంపై
నిరాశ చెందుతాడు. “యెహోవా, నా పితరులకంటె
నేను ఎక్కువవాడను కాను, ఇంతమట్టుకు చాలును,
నా ప్రాణము తీసికొనుము అని అతడు (ఏలియా)
ప్రార్థనచేసెను” (1 రాజులు 19:4). దేవుడు వారిని
తీసుకోవాలని వారు ఆశ పడతారు, కానీ ఆయన
అలా చేయనప్పుడు, వారు యేసు సిలువపై ఆయన
మరణించునంత వరకు కొనసాగినట్లే వారు కూడా
కొనసాగుతుంటారు.3
యేసు పట్టుదలతో అంత దూరం (సిలువ
వరకు) వెళ్ళనట్లయితే మనమందరం ఎక్కడ
ఉండేవారం? మరిక మనం ఏం చేయగలం? కావున
యేసు ఏవిధంగా సిలువలో మరణము పొందువరకు

నిజమైన పట్టుదల అంటే ఏమిటో చూడటానికి యేసు మనకి ఒక గొప్ప ఉత్తమ ఉదాహరణ.1 ఈ పదానికి
అర్ధం “గట్టిగా పట్టుకొని ఉండే తత్త్వం, లేక వదలటానికి, విడవటానికి విముఖత”; తన హక్కులను వదులుకోవటానికి నిరాకరించే ఒక మనిషి లాగ, లేక యేసు విషయంలో, విడవరాని సత్యము మరియు విడవరాని ఆయన
లక్ష్యం. యేసుకు కావలసినది యేసు యొక్క బోధలను ఆచరించే, సత్యమును గూర్చిన ఆయన మాటలను మరణ
పర్యంతము అనుసరించేవారు, వారు పట్టుదల గల అనుచరులు.2
కొనసాగాడో మనము కూడా కొనసాగాలి. పరలోకంలో మన నిత్యజీవం, మనం అంతము వరకు
కొనసాగే దానిపై ఆధారపడి ఉంది.4 “అంతము
వరకు సహించిన వాడు రక్షింపబడును” (మత్తయి
సువార్త 10:22).
బైబిలులో ఇస్సాకు రిబ్కాల కుమారుడైన
యాకోబు అనే ఒక మనిషి ఉండేవాడు. యాకోబు
శాంతిగలవాడై, గుడారాలలో నివసించేవాడు. అతడు
తన సహోదరుడైన ఏశావు వలె, ప్రమాదకరమైన
బ్రతుకును కలిగియుండే వేటకాని వలె బ్రతకటం
కన్నా తన ఇంట్లో ఉండటానికి ఇష్టపడేవాడు. అతడు
తన తల్లికి ఇష్టుడిగా ఉండేవాడు, కానీ ఇస్సాకు అతని
సహోదరుడైన ఏశావుపై ఇష్టం చూపించే వాడు.5
సహోదరుల మధ్య మొదటి సంఘటన ఎప్పుడు
జరిగిందంటే, యాకోబు చాలా చౌక ధరకి, ఒక
గిన్నెడు కూరకి, తన సహోదరుని వద్ద జ్యేష్ఠత్వం
కొన్నప్పుడు.6 మన రక్షకుడు దేవుడు అయిన ప్రభువైన
యేసు క్రీస్తు యొక్క వంశావళికి హక్కును సాధించటానికి యాకోబు తన సహోదురుని ఆకలిని ఉపయో-

గించుకున్నాడు. మొదటగా జన్మించిన జ్యేష్ఠుడు, తన
తండ్రి ఆస్తిలో రెండింతల భాగాన్ని తన జన్మహక్కుగా
పొందుకుంటాడు (ద్వితియోపదేశకాండము 21:17).
అయితే, గోత్రజనకుడు మరి ఎక్కువగా పొందుకుంటాడు. అది ప్రజలపై, సహోదరులపైన, కుటుంబమంతటిపైన ఆధిపత్యాన్ని, మరియు వాగ్ధానం యొక్క
ఆశీర్వాదంపై అధికారమును ఇస్తుంది (ఆదికాండము
27:4, 27-29). అంతే కాకుండా, ఈ వాగ్ధానము
భవిష్యత్కాలంలో స్వాధీనం చేసుకోబోయే కనాను
(వాగ్ధానం దేశం, ఇశ్రాయేలు భూభాగం) మరియు
సర్వశక్తుడైన దేవునితో సాంగత్యము కూడా చేర్చబడ్డాయి (ఆదికాండము 28:4).
ఇస్సాకు వృద్ధుడై తన దృష్టిని చాలా వరకు
కోల్పోయాడు. ఏశావు జ్యేష్ఠ పుత్రుడైనందున తన
ఆశీర్వాదమును ఇవ్వబోయాడు కానీ, రిబ్కా (ఇస్సాకు
భార్య మరియు ఏశావు యాకోబుల తల్లి) మరియు
యాకోబుల మాయవంచన చేత పురికొల్పబడి
అడ్డగించబడ్డాడు. యాకోబు ఏశావులాగ నటించి ఆ
(తరువాయి 2వ పేజీలో)
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కుట్రకి అబద్ధం చేర్చాడు. అలా యాకోబు తన తండ్రి
యొక్క దీవెనను పొందుకున్నాడు (ఆదికాండము
27:1-29).
ఆ మోసం వలన మరియు అది ఫలించటం వలన
ఏశావు తన సహోదరుని ద్వేషించాడు. అతడు వానిని
చంపాలని యోచించాడు కానీ తన తండ్రి మరణం
వరకు ఎదురుచూశాడు. రిబ్కా ఏశావు యొక్క యుక్తిని
గూర్చి యాకోబుకు తెలిపినందువలన, యాకోబు రిబ్కా
సహోదరుడైన హారానులోని లాబాను ఇంటికి పారిపోయాడు. ఇస్సాకు దీనికి సమ్మతించాడు. యాకోబు
కనాను దేశకుమార్తెను కాకుండా తన బంధువును
వివాహం చేసుకోవాలని ఇస్సాకు ఇష్టపడ్డాడు.7
యాకోబు లాబాను యొక్క ఇద్దరు కుమార్తెలను
వివాహం చేసుకున్నాడు. అతడు వారి నిమిత్తమై
లాబానుకు ఒక్కొక్కరి కొరకు ఏడు సంవత్సరాల
చొప్పున పద్నాలుగేళ్ళు ఇంకా ఆరు సంవత్సరాలు సేవ
చేసాడు. అతడు ధనవంతుడయ్యాడు. అతడు లాబాను
నుండి పారిపోయాడు మరియు తన సహోదరుడైన
ఏశావు దగ్గరలో ఉన్నాడని కబురందుకున్నాడు.8
సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, తన ఇద్దరు భార్యలను,
ఇద్దరు దాసీలను, మరి తన పిల్లలను పంపివేసిన
తరువాత, యాకోబు రాత్రివేళ ఒంటరిగా ఉండెను.
యాకోబు ఎంత బలవంతుడో తెలుసుకోవటానికి
ప్రభువు యొక్క దేవదూత (అది ప్రభువే) అతనితో
యుద్ధం చేసిన ప్రార్ధనాపూర్వమైన రాత్రి అది. అతడు
విశ్వాసము మరియు పట్టుదల వలన గెలిచాడు,

అందుకే అతని పేరు యాకోబు నుండి ఇశ్రాయేలు
అంటే “దేవునితో పోరాడేవాడు” గా మార్చబడింది.9
ఆదికాండము 32:24-30 లో, “యాకోబు
ఒక్కడు మిగిలి పోయెను; ఒక నరుడు (ప్రభువు)
తెల్లవారు వరకు అతనితో (యాకోబుతో) పెనుగులాడెను. అతడు (ప్రభువు) తాను గెలువకుండుట
చూచి తొడగూటిమీద అతనిని (యాకోబు) కొట్టెను.
ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడ
గూడువసిలెను. అప్పుడతడు ఆయన (ప్రభువు)
‘తెల్లవారు చున్నది గనుక నన్ను పోనిమ్మ’నగా అతడు
(యాకోబు) ‘నీవు నన్ను ఆశీర్వదించితేనే గాని నిన్ను
పోనియ్యననెను’. ఆయన (ప్రభువు) ‘నీ పేరేమ’ని
యడుగగా అతడు ‘యాకోబు’ అని చెప్పెను. అప్పుడు
ఆయన ‘నీవు దేవునితోను మనుష్యులతోను పోరాడి
గెలిచితివి గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశ్రాయేలే గాని
యాకోబు అనబడద’ని చెప్పెను. అప్పుడు యాకోబు
‘నీ పేరు దయచేసి తెలుపుమ’నెను. అందుకాయన
‘నీవు ఎందునిమిత్తము నా పేరు అడిగితివ’ని చెప్పి
అక్కడ అతని నాశీర్వదించెను. యాకోబు ‘నేను ముఖా
ముఖిగా దేవుని (క్రీస్తు) చూచితిని అయినను నా
ప్రాణము దక్కినదని ఆ స్థలమునకు పెనూయేలు అను
పేరు పెట్టెను’”.
యాకోబు దేవుని యొద్ద ఆశీర్వాదము పొందవలసి వచ్చింది. అతని సహోదరుడైన ఏశావు దగ్గరలో
ఉన్నాడు, మరి అతడు తనను ఇంకా చంపాలనే
ఆలోచనలోనే ఉన్నాడేమో అని అనుకున్నాడు. మీకు
దేవుని యొద్ద నుండి జవాబు అవసరమైనప్పుడు,
మీరు ఆ దీవెన (జవాబు) పొందుకునే వరకు విడిచి
పెట్టొద్దు.10

మత్తయి 15వ అధ్యాయంలో ఉన్న ఒక కనాను
స్త్రీ గురించి ఇలా ఉంది. ఆమె యేసు వైపు కన్నీరు
కారుస్తూ “‘ప్రభువా, దావీదు కుమారుడా, నన్ను
కరుణింపుము; నా కుమార్తె దయ్యముపట్టి, బహు
బాధపడుచున్నదని’కేకలువేసెను. అందుకాయన
(యేసు) ఆమెతో ఒక్క మాటయైనను చెప్పలేదు.
అప్పుడాయన శిష్యులు వచ్చి‘ఈమె మన వెంబడి
వచ్చి కేకలువేయు చున్నది గనుక ఈమెను పంపి
వేయుమ’ని ఆయనను వేడు కొనగా ఆయన ‘ఇశ్రాయేలులో ఉన్న ప్రజల వద్దకే గాని మరి ఎవరియొద్దకును నేను పంపబడ లేద’నెను.’ అయినను ఆమె
(యాకోబు వలె) వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కి ‘ప్రభువా,
నాకు సహాయము చేయుమ’ని (విడువక) అడిగెను.
అందుకాయన ‘పిల్లల రొట్టె తీసుకొని కుక్కపిల్లలకు
(ఇశ్రాయేలేతర దేశస్థులకి) వేయుట యుక్తము
కాద’ని చెప్పగా ఆమె ‘నిజమే ప్రభువా, కుక్కపిల్లలుకూడ తమ యజమానుల బల్లమీదనుండి పడు
ముక్కలు తినును గదా’ అని చెప్పెను. అందుకు యేసు
‘అమ్మా, నీ విశ్వాసము గొప్పది (నేను మంచి దేవుడినని నీకు తెలుసు, అయితే నన్ను అనుసరించువారు
విశ్వాసం మరియు మరింత పట్టుదల కలిగిఉండటం
నాకు ఆవశ్యకము); నీవు కోరినట్టే నీకు అవునుగాక’
అని ఆమెతో చెప్పెను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమార్తె
స్వస్థత నొందెను” (మత్తయి 15:22-28).
మనము యేసు నామములో దేవుని పట్టుకొందాము మరి మనకు ఎదురుపడే అసాధ్యమైన
సమస్యలకు ఎంతో మంది ఇతరుల వలె, జవాబు
పొందుకుందాము.11 ఇప్పటికే మీరు యేసుని మీ
(తరువాయి 4వ పేజీలో)

7 ఆదికాండము 27:41-46, 28:1-9 8 ఆదికాండము అధ్యాయాలు 29-31, 32:1-8 9 ఆదికాండము 32:22-30 10 కీర్తనలు 34:4-17, 55:15-23, మత్తయి సువార్త 7:7-8, 21:21-22, లూకా సువార్త 18:1-8, యోహానుసువార్త 15:7, రోమీయులకు
8:26-27, 12:12, ఎఫెసీయులకు 6:17-18, ఫిలిప్పీయులకు 4:6, కొలొస్సయులకు 4:2, 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:17, యాకోబు 5:13-18, 1 యోహాను 5:14-15 11 యెహోషువ 10:5-42, 1 రాజులు 18:20-40, 2 రాజులు 6:14-23, 18:13-37,
19:19-37, 1 దినవృత్తాంతములు 5:18-22, 14:8-17, 2 దినవృత్తాంతములు 14:9-15, 20:1-30, 32:1-22, విలాపవాక్యములు 4, 7-8, మార్కు సువార్త 11:24, లూకా సువార్త 11:9-10

మలావి, ఆఫ్రికా

థాయిలాండ్

మీకు సమాధానము కలుగు గాక. మీరు మరి మీ సంఘస్తులు బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను.
నేను అనేక క్రైస్తవ కరపత్రికలు అందుకున్నాను మరియు నాకు వాటిని పంపినందుకు కృతజ్ఞతలు. ప్రత్యేకించి ఈ స్ధలంలో, దేవుని గురించి, మరి నా జీవితంలో ఆయన ఏమి చేయగలడో
తెలుసుకోవటం, అది నాకు పెద్ద సహాయము. నేను ఇక్కడ జైలులో గత నాలుగేళ్లుగా ఉంటున్నాను. నేను నా కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, నా పిల్లలను, ఎంతో ఆశతో వారి
బాగోగులు చూడాలనే కోరికతో , మరి అతి త్వరలో విడుదల కాగలనని ఆశిస్తున్నాను. ప్రతి
దానిలో దేవునికి ఒక సంకల్పం ఉందని నాకు తెలుసు, మరియు ఆయన ఏర్పాటు చేసిన
సమయమే అతి సరియైన సమయం. దేవుడు మాకు విడుదలనిచ్చి మరి ఇక్కడ కావలసిన
అవసరతలు తీర్చేలాగున మా కొరకు దయచేసి మీ ప్రార్థనలలో చేర్చండి. మీ ఉత్తరాల పట్టికలో
నన్ను చేర్చినందుకు కృతజ్ఞతలు. మిమ్మల్ని మరి మీ తోటి పనివారిని దేవుడు దీవించును గాక.
మీ క్రీస్తు సహోదరి,
ఏ. ఎం. సాంఫర్స్
బ్యాంగ్కాక్, థాయిలాండ్
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నా ప్రియ క్రీస్తు సహోదరులారా,
నా పట్ల మరి నా చర్చి పట్ల మీకున్న ప్రేమకు
నా కృతజ్ఞతలు. మీ కానుకైన బోధనా ప్రతులతో,
మేము సత్యమును కనుగొన్నాము. రోమన్ కాథలిక్కు మతం నుండి ఎంతో మంది యేసు వద్దకు
వస్తున్నారు. మీ ప్రచురణల ప్రతులు మరి పరిశుద్ధ
గ్రంధాలు నాకు పంపిస్తూనే ఉండండి.
దేవుడు దీవించును గాక,
జె.ఎం.
బాంగ్వే, మలావి, ఆఫ్రికా
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ద్వారా అనుసరించండి

జాంబియా

ప్రియమైన క్రీస్తు యొక్క రాయబారులారా,
ఈ రోజు నేను మీరు పంపిన సాహిత్యమును
అందుకున్నాను అని తెలియపర్చటానికి మీకు
రాస్తున్నాను. దాని కొరకై, మరి పాపుల ఆత్మల పట్ల
మీకున్న ప్రేమకి కృతజ్ఞతలు. దానికి మేము ఇక్కడ
మీకు మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామంలో నమస్కరిస్తున్నాము.
నేను మీతో ఈ నెల ఆరంభంలో చెప్పిన కూడిక
ఎంతో ఘనంగా జరిగిందని కూడా తెలియపర్చాలని
అనుకుంటున్నాను. ఎంతో మంది మహమ్మదీయులు తమ జీవితాలను క్రీస్తుకు సమర్పించి వారి
జీవితాలపై ఆయనను తమ ప్రభువుగా రక్షకుడిగా
ఒప్పుకుంటూ ఉండగా మేము దేవుని హస్తము
యొక్క గొప్ప కదలికను చూసాము. అంతే కాక ఎన్నో

సూచనలు, అద్భుతాలు మరి ఆశ్చర్యకర క్రియలు
జరిగాయి; యేసు క్రీస్తు ఘనమైన నామంలో రోగులు
స్వస్ధ పరచబడ్డారు, దయ్యాల చేత పట్టబడిన వారు
విడుదల పొందుకున్నారు, మరి చెడు బంధకాలలో
ఉన్నవారు స్వతంత్రించబడ్డారు. దేవుని కుమారునికి హల్లెలూయా! అంతే కాకుండా, 48 మంది
బాప్తిస్మము పొందారు. బాప్తిస్మము పొందినవారి
చిత్రాలు జోడిస్తున్నాను. వచ్చే నెలలో మాకు ఇంకొక
కూడిక ఉంది. దీనికి కావలసిన అవసరతల కొరకై
మాతో పాటు మీరు ప్రార్ధించండి. త్వరలో మీ నుండి
వినాలని ఆశిస్తూ!
ప్రభువు పరిచర్యలో మీ,
ఎస్.జె.ఎన్.
చిపాట, జాంబియా

స్వస్ధ త మరియు రక్షణ

కొలంబియా

(స్పానిష్ భాష నుండి అనువదించబడింది)

అలామో చర్చిలో ఉన్న ప్రియ సహోదరి సహోదరులకు,
ఇక్కడ మెడెల్లిన్ పట్టణంలో ప్రభువును సేవించుటలో మేము ఎంతో సంతోషంగా
ఉన్నాము. మమ్మల్ని మీ చర్చిలో భాగంగా అంగీకరించినందుకు నా భార్య గ్లాడిస్, నాతో
పాటు ప్రభువుకి మరియు మీకు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతుంది. యేసుని గురించి మరియు
దేవుని రాజ్యం గురించి అందరికి చెప్పే మన సమిష్ఠి పనిని దేవుడు ఆశీర్వదించాలని మేము
ప్రార్థిస్తున్నాము.
మీ సాహిత్య ప్రతుల ద్వారా మీరిచ్చే సహాయము కొరకు కృతజ్ఞతలు. మేము ఈ రోజే ఒక
పెద్ద పెట్టెలో క్రైస్తవ సాహిత్య ప్రతులను, బైబిళ్ళతో పాటు ఇతర వస్తువులను అందుకున్నాము.
దేవుడు మిమ్మును దీవించును గాక. అవి అందరికీ పంచబడుతాయి. వీటివలన యేసు
క్రీస్తు సజీవుడని మరియు ఆయన మాత్రమే మానవాళికి ఉన్న ఆశ అని అందరు తెలుసుకోగలుగుతారు. ఇక్కడున్న చర్చికి మీ సహాయం మాకు ఎంతో అవసరం. ప్రజలు ఎంతో
కఠినాత్ములుగా, విగ్రహారాధికులుగా ఉన్నారు కానీ దేవుని వాక్యం వారి హృదయాలలో పని
చేయటం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. ఆమెన్.
క్రీస్తు దీవెనలు,
సువార్తికులు టోరెస్ మరియు గ్లాడిస్
మెడెల్లిన్, కొలంబియా

ఎల్ సాల్వడార్

(స్పానిష్ భాష నుండి అనువదించబడింది)

వార్తాప్రతులు, బైబిళ్లు, మెస్సయ్య పుస్తకాలు మరియు టీ షర్టులు ఉన్న పెట్టెను మేము ఇదివరకే

అందుకున్నాము అని మీకు తెలపాలనుకుంటున్నాము. మేము వార్తాప్రతులన్నిటినీ పంచాము.

ప్రతిసారి మరిన్ని ఆత్మలు యేసు క్రీస్తు యొక్క పాదాల వద్దకు వస్తున్నారు. వార్తాప్రతులు, బైబిళ్లు,
మెస్సయ్య పుస్తకాలు మరియు టీ షర్టులు ఉన్న మరొక పెట్టెకి మేము మనవి చేస్తున్నాము.
ఇట్లు,

పాస్టర్స్ జోయెల్ మరియు ఐజాక్

సాన్ సాల్వడార్, ఎల్ సాల్వడార్

3

ప్రియమైన పాస్టర్ టోనీ, సహోదరులు మరియు సహోదరీలకు,
నాకోసం ప్రార్ధించినందుకు కృతజ్ఞతలు. ఇద్దరు
వైద్యులు నా కళ్ళను పరీక్షించి ఒక కన్ను వెనుకభాగంలో
పుండు ఉందని చెప్పారు. అది కాన్సరు కావచ్చు అని
మరియు నేను వెంటనే కంటి నిపుణులను కలవాలని
అన్నారు. నేను ఒక మంచి నిపుణుడి వద్దకు వెళ్ళాను,
అయితే, అతను పరీక్షించి పుండు ఏమీ లేదననెను. నేను
“దేవుని మహిమ” అన్నాను, ఇతర వైద్యులు ఎంత ఆందోళనతో వ్యక్తం చేశారో నేను చెప్పినప్పుడు, అతను మళ్ళీ
పరీక్షించాలనుకున్నాడు. అతను చూస్తున్నపుడు, నేను మా
పాస్టర్ టోనీ అలామో గారని, ఆయన రక్షించబడిన ఒక
యూదుడని మరి ఆయనతో పాటు ఆయన సంఘస్తులు నా
స్వస్ధత కొరకు యేసును ప్రార్ధించారని చెప్పాను.
అప్పుడు డా. ఇజ్రాయేలు గారు ఇలా అన్నారు, “నేను
అంతా పరీక్షించాను కానీ నాకు ఎక్కడా పుండు కనబడలేదు. ప్రార్ధన పని చేస్తుంది!”
మేము వైద్యుని కార్యాలయమునుండి బయలుదేరుతుండగా, నాతో వచ్చిన సహోదరి మేరీ జేన్, ఎంతో
నిరాశగా ఉన్న ఒక స్త్రీతో మాట్లాడటానికి ఆగింది. నాకేం
జరిగిందో ఆమెకు తాను చెప్పగా, మరియు, యేసు ద్వారా
మోక్షం గురించి చెప్పగా, ఆమె తన హృదయాన్ని ప్రభువుకు ఇచ్చి రక్షింపబడాలని కోరింది. ఆమె మాతో పాటు
పాపుల ప్రాయశ్చిత్త ప్రార్ధన చేసింది, మరియు ఇప్పుడు
రక్షింపబడి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది. మేము ఆమెకు
బైబిలు మరియు సాహిత్య ప్రతులు పంపుతున్నాము.
తరవాత మా చర్చి వారు ఆయనకు పాస్టర్ టోనీ అలామో
గారు ఏ విధంగా క్రైస్తవునిగా మారారో అన్న కథను
మరియు మెస్సయ్య పుస్తకాన్ని పంపారు.
సహోదరి షెల్లీ

పట్
టు దల

(2వ పేజీ నుండి)

మీరు ఆజ్ఞాపించినట్లు నడుచుకుని మీకు నా కృతజ్ఞతలు
చెల్లించుకొందును.22

రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఉండకపోతే, ఇప్పుడు ఈ ప్రార్థనని చెప్పండి:

నా ప్రభువా నా దేవా, పాపియైన నా ఆత్మ మీద నీ

కనికరముంచుము.

12

యేసుక్రీస్తు సజీవుడైన దేవుని కు-

మారుడని నేను నమ్ముచున్నాను. ఆయన సిలువయందు
13

చనిపోయి నా పూర్వపాపముల క్షమాపణ కొరకు తన

ప్రశస్తమైన రక్తమును కార్చెనని నేను నమ్ముచున్నాను.14

పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా దేవుడు యేసును మృతులలోనుండి లేపెనని నేను నమ్ముచున్నాను,

15

మరియు

రక్షణ తరువాత, తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ

అయినా మీరు నాయొద్ద దొంగిలితిరి. దేని విషయములో

తెలుగులో బైబిల్ సొసైటి ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా ప్రచురించబడిన పరిశుద్ధ గ్రంథము శ్రద్ధగా చదివి మీ లాభం
కొరకు, యితరుల లాభం కొరకు అది ఏమి చెప్తుందో అది
చేయండి.24

తండ్రియైన దేవుడు మరియు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధాత్మ

ఒకటుంది. దేవుని యొక్క దైవిక స్వభావం మీలో ఎంత

ద్వారమును తెరచి మిమ్మును ఆహ్వానిస్తున్నాను.

17

నా

స్థానమైన కల్వరి సిలువలో మీరు కార్చిన ప్రశస్తమైన

రక్తములో నా మురికి పాపములన్నిటిని కడిగి వేయుము.18

ప్రభువైన యేసూ, మీరు నన్ను తృణీకరించరు; మీరు నా
పాపములను క్షమించి నా ఆత్మను రక్షిస్తారు. ఏలయనగా

మీ వాక్యమైన పరిశుద్ధ గ్రంథము ఇలాగ సెలవిస్తున్నదని
నాకు తెలుసు.19 మీరు నాతో సహా ఎవరినీ త్రోసివేయరని
మీ వాక్యము చెప్తుంది.

20

కాబట్టి మీరు నా ప్రార్థన విని-

యున్నారని నాకు తెలుసు, మీరు నాకు జవాబు ఇచ్చారని
నేను యెరుగుదును, నేను రక్షింపబడ్డానని యెరుగు-

దును.21 ప్రభువైన యేసూ, నా ఆత్మను రక్షించినందుకు
మీకు వందనములు. కనుక నేను ఇకను పాపము చేయక

యేసు క్రీస్తు ఆజ్ఞాపించినట్లు లోకమంతా రక్షింపబ-

జేమ్స్ వెర్షన్ (K.J.V.) పరిశుద్ధ గ్రంథము మరియు

నమ్ముచున్నాను.

ప్రభువైన యేసూ, నేను నా హృదయ

పంపండి. ఈ రచనలను మరెవరితోనైనా పంచుకోండి.

డవలెనంటే, దేవుని దశమభాగములను, కానుకలను నీవు

బాప్తిస్మము పొందుమని యేసు చెప్పెను.23 ఇంగ్లీష్ కింగ్

ద్వారా యిప్పుడు మీలో నివసిస్తారు. మీలోని దేవుని యొక్క

16

సమాచారము కొరకు ఫోన్ చెయ్యండి లేదా ఇమెయిల్

నామములో నీటియందు పూర్తిగా మునుగుట ద్వారా

ఆయన ఇప్పుడు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చొని నా

పాపపు ఒప్పుకోలును నా ప్రార్థనను ఆలకిస్తున్నారని నేను

ఆయన రచనలు మీకు పంపించబడును. మరింత

దైవిక స్వభావపు అధిక భాగాన్ని మీరు పొందుకునే మార్గం
ఎక్కువగా నివసిస్తే, రక్షణ నుండి లక్షలాదిమంది క్రైస్తవు-

లను సులువుగా తొలగింపజేసిన శోధనలకు వ్యతిరేకంగా

మీరంత ఎక్కువగా నిలబడగలరు. పరిశుద్ధాత్మలోని
బాప్తిస్మము కోసం ప్రార్థించండి.

25

పరిశుద్ధాత్మలోని

బాప్తిస్మము ఎలా పొందుకోవాలో, దేవుని పరిశుద్ధ స్వభా-

వాన్ని ఎక్కువగా పొందుకోవటానికి గూర్చిన ఉపదేశాల
కోసం మా సాహిత్యాన్ని అడగండి లేదా కాల్ చేయండి.

ఎందుకంటే పరిశుద్ధత లేకుండా ఎవడును ప్రభువును
చూడడు (హెబ్రీయులకు 12:14).

మీ రక్షణ గురించి ఇతరులకు చెప్పవలెనని ప్రభువు

కోరుచున్నారు. మీరు కూడా టోనీ అలామో పాస్టరుగారి
సువార్త రచనలకు పంపిణీదారుడు కాగలరు. ఉచితముగా

దోచుకొనవద్దు. “దేవుని నుండి మనుష్యుడు దొంగిలునా?
మేము నీయొద్ద దొంగిలితిమని మీరందురు? పదియవ
భాగమును,

ప్రతిష్టార్పణలను

ఇయ్యక

దొంగిలితిరి.

మీరు శాపగ్రస్తులైయున్నారు: ఈ జనులందరు నాయొద్ద

దొంగిలించుచున్నారు (సమస్త లోకము). నా మందిర-

ములో (ఆత్మలు రక్షింపబడునట్లు) ఆహారముండునట్లు
(ఆత్మసంబంధమైన ఆహారము) పదియవ భాగమంతయు
(ఆ ‘దశమ భాగము’ అనగా మీ మొత్తము ఆదాయములో
పదియవ వంతు) మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసి-

కొనిరండి; దీనిని చేసి మీరు నన్ను శోధించినయెడల నేను

ఆకాశపువాకిండ్లను విప్పి, పట్టజాలనంత విస్తారముగా

దీవెనలు కుమ్మరించెదనని సైన్యములకు అధిపతియైన

యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. మీ పంటను తినివేయు
పురుగులను (సాతాను) నేను గద్దించెదను, అవి మీ
భూమిపంటను నాశనము చేయవు, మీ ద్రాక్షతోటలోని
పళ్ళు

ముందుగానే

రాలబోవని

రాల్పకయుండునని

సైన్యములకు అధిపతియైన యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు;

అప్పుడు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు

గనుక అన్యజనులందరు మిమ్మును ధన్యులందురని
సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు”
(మలాకీ 3:8-12).

12 కీర్తనలు 51:5, రోమీయులకు 3:10-12, 23 13 మత్తయి సువార్త 26:63-64, 27:54, లూకా సువార్త 1:30-33, యోహాను సువార్త 9:35-37, రోమీయులకు 1:3-4 14 అపొస్తలుల కార్యములు 4:12, 20:28, రోమీయులకు 3:25, 1 యోహాను 1:7,
ప్రకటన గ్రంథము 5:9 15 కీర్తనలు 16:9-10, మత్తయి సువార్త 28:5-7, మార్కు 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 కొరింథీయులకు 15:3-7 16 లూకా
సువార్త 22:69, అపొస్తలుల కార్యములు 2:25-36, హెబ్రీయులకు 10:12-13 17 1 కొరింథీయులకు 3:16, ప్రకటన గ్రంథము 3:20 18 ఎఫెసీయులకు 2:13-22, హెబ్రీయులకు 9:22, 13:12, 20-21, 1 యోహాను 1:7, ప్రకటన గ్రంథము 1:5, 7:14
19 మత్తయి సువార్త 26:28, అపొస్తలుల కార్యములు 2:21, 4:12, ఎఫెసీయులకు 1:7, కొలొస్సయులకు 1:14 20 మత్తయి సువార్త 21:22, యోహాను సువార్త 6:35, 37-40, రోమీయులకు 10:13 21 హెబ్రీయులకు 11:6 22 యోహాను సువార్త 5:14, 8:11,
రోమీయులకు 6:4, 1 కొరింథీయులకు15:10, ప్రకటన గ్రంథము 7:14, 22:14 23 మత్తయి సువార్త 28:18-20, యోహాను సువార్త 3:5, అపొస్తలుల కార్యములు 2:38, 19:3-5 24 ద్వితియోపదేశకాండము 4:29, 13:4, 26:16, యెహోషువ 1:8, 22:5,
2 తిమోతి 2:15, 3:14-17, యాకోబు 1:22-25, ప్రకటన గ్రంథము 3:18 25 యెషయా 28:11-12, యోవేలు 2:28-29, లూకా సువార్త 3:16, 11:9-13, యోహాను సువార్త 1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 16:7-14, అపొస్తలుల కార్యములు
1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, రోమీయులకు 5:3-5, 15:13

మీకు ఆసక్తిగలిగిన మిగతా అంశములపై రచనల కొరకుగాని మరియు ఇతర సమాచారం కొరకు గాని దయచేసి మమ్ములను సంప్రదించండి.

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide • P.O. Box 2948 • Hollywood, CA 90078 USA
ప్రార్థన మరియు ఇతర సమాచారం కోసం 24 గంటల ఫోన్ లైన్: (661) 252-5686
www.alamoministries.com • taoffice@alamoministries.com

నిజముగా వారి పూర్ణ హృదయముతో, ఆత్మతో, మనసుతో, బలముతో ప్రభువుని సేవించదలచినవారికి అవసరమైన వాటన్నిటితో
నివసించుటకు యుఎస్ ప్రాంతములో టోనీ అలామో క్రిస్టియన్ మినిస్ట్రీస్ వరల్డ్ వైడ్ వారు స్థానము కల్పించుదురు.

ప్రతి మంగళవారము న్యూయార్కు పట్టణములో రాత్రి 8 గంటలకు మరియు మిగతా ప్రాంతాలలో రాత్రి వేళలయందు ఆరాధనలు నిర్వహించబడును.
మరింత సమాచారము కొరకు దయచేసి (908) 937-5723 నంబరుకు కాల్ చెయ్యండి. ప్రతి ఆరాధన తరువాత భోజనము ఏర్పాటు చేయబడును.

పాత నిబంధనలో క్రీస్తును 333 కంటే ఎక్కువసార్లు బయలు పరచిన ప్రవచనములు చూపించిన The Messiah (ది మెస్సయ్య) అనే అలామో పాస్టరుగారి పుస్తకము కోసం అడగండి.
పాస్టర్ అలామో గారి రచనల డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా చేరుట ద్వారా ఆత్మలను పండించు పనిలో కూలివానిగా ఉండండి.
మా రచనలు మరియు ఆడియో వర్తమానములు తపాలా ఖర్చులతో సహా ఉచితం.
ఈ రచనలు నిజమైన రక్షణ ప్రణాళికను మోసుకొని వెళ్తున్నవి (అపొ. కార్య. 4:12). వీటిని పారవేయవద్దు, మరెవరికైనా అందించండి.
మీలో ఇతరదేశములలో నున్నవారిని, మీ స్వంత భాషలో తర్జుమా చెయ్యమని మిమ్ములను ప్రోత్సాహపరచుచున్నాము.
మీరు దీనిని తిరిగి ముద్రించినట్లయితే, దయచేసి ఈ కాపీరైటును మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ను పొందుపర్చండి:
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