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శ్ర మ మొదలయ్యింది

యిది దేవుని ఉగ్రత!) అప్పుడాయన, ‘పెండ్లి 
వెందు సిద్ధముగా ఉన్నది గాని పిలువబడ్నవారు 
పాత్రులు కారు. గనుక రాజమార్గములో పోయి 
మీకు కనబడువారినెందరిని పెండ్లి వెందుకు 
పిలువుడ్’ అని తన దాసులతో చెపపును. 
(మనము యిలాగే చేస్తాము. స్తానుకిది ఎెంత 
కోపెం తెపిపుసుతాెందెంటే, అది మనల్్న కారాగారా-
లలో పట్టిసుతాెంది, మన పిలలిలను దెంగిల్సుతాెంది, 
మనల్్న అపనిెందలపాలు చేసుతాెంది.) ఆ దాసులు 
రాజమార్గములకు పోయి చెడ్డవారినేమి, మెం-
చివారినేమి తమకు కనబడ్న వారినెందరిని 
పోగుచేసిరి గనుక వెందుకు వచిచినవారితో ఆ 
పెండ్లిశాల నిెండెను. (సువారతాను నిజముగా 
ప్రకట్ెంచే ప్రతి సెంఘెంలో కెంతమెంది చెడ్డ 

యేసు ఇటలినెను, “పరలోకరాజ్యము, 
తన కుమారునికి (యేసు) పెండ్లి వెందు 
చేసిన ఒక రాజును (తెండ్రియైన దేవుడు) 
పోల్యున్నది. ఆ పెండ్లి వెందుకు పిలు-
వబడ్న వారిని రపిపుెంచుటకు ఆయన తన 
దాసులను పెంపినప్పుడు వారు రానొలలిక-
పోయిరి” (మతతాయి సువారతా 22:2-3).

“కాగా యేసు, ‘ఇదిగో నా వెందు 
సిద్ధపరచియునా్నను. ఎదుదులును క్రొవవిన 
పశువులును వధెంపబడ్నవ; అెంతయు 
సిద్ధముగా ఉన్నది; పెండ్లివెందుకు రెండని 
పిలువబడ్న వారితో చెప్పుడ్’ అని వేరే 
దాసులను పెంపనుగాని వారు లక్ష్యము 
చేయక, ఒకడు తన పొలమునకును 
మరియొకడు తన వరతాకమునకును వెళ్లిరి. 
తకికినవారు, ఆయన దాసులను పట్టికని 
అవమానపరచి చెంపిరి” (మతతాయి సువారతా 
22:4-6). నేట్కీ క్రైసతావ శిష్్యలు అను్యలకు 
స్క్ష్యము చెప్తా, నరకప్ అగి్నగుెండెం నుెండ్ 
రక్ెంపబడెండనీ, దేవుని చేత అని్న వధాలుగా 
ఆశీరవిదిెంపబడెండని వారిని ఆహ్వినిసుతానా్నరు 
కాని ఈ దురామారు్గలలో అనేకమెంది వారిని 
తృణీకరిెంచటమే కాకుెండా ఆహ్వినిసుతాన్నవారిని 
హెంసిెంచి చెంప్తునా్నరనే దానికి యీ ఉప-
మానము స్దృశ్యెంగా ఉెంది. 

“కాబట్టి రాజు కోపపడ్, తన దెండలిను 
పెంపి, ఆ నరహెంతకులను సెంహరిెంచి, వారి 
పటటిణము తగలబెట్టిెంచెను. (క్రొతతా నిబెంధనలో 

వారుెంటారని, యేసునకు ఆయన అను-
చరులకు వ్యతిరేకెంగా అబద్ధమాడటానికి 
వీరిని ఉపయోగిెంచవచచిని దుష్టినికీ, 
స్తానుచే నియెంత్ెంచబడే ప్రభుతావినికీ 
తెలుసు.)” (మతతాయి సువారతా 22:7-10).

“రాజు కూరుచిన్నవారిని చూడ 
లోపల్కి వచిచి, అకకిడ పెండ్లి వస్త్రము 
ధరిెంచుకనని యొకని చూచి, ‘స్్నహ-
తుడా, పెండ్లి వస్త్రము లేక ఇకకిడ్కేలాగు 
వచిచితివ?’ అని అడ్గెను. (ఇెంకో వధెంగా 
చెపాపులెంటే, నీవెెందుకు రక్ెంపబడలేదు, 
యేసుని రకతాములో ఎెందుకు కడుగబడ-
లేదు, పాప వముకుతాడ్వై తెలలిని వస్్రాలను 
ఎెందుకు ధరిెంచలేదు?) వాడు మౌనియై 

యుెండెను. అెంతట రాజు, ‘వీని కాళ్లి చేతులు 
కట్టి వెలుపట్ చీకట్లోనికి త్రోసివేయుడ్; అకకిడ 
ఏడుపును పెండులి కరుకుటయు ఉెండును’ అని 
పరిచారకులతో చెపపును” (మతతాయి సువారతా 
22:11-13). రక్ెంపబడని వారెందరికి అనగా 
అర్హతలేనివారెందరికి ఏమి జరగబోతుెందో యీ 
ఉపమానము ముెందుగానే చెప్తాెంది.1

దేవుడు యూదులను తిరిగి వాళలి నేల (ఇశ్రా-
యేలు) మీదకి తెచిచి, ఎన్నట్కీ అకకిడే వారిని 
ఉెంచుతానని చెపిపునప్పుడు, ఆయన అది చేస్రు 
(యెహెజ్కిలు 37:21-28 లో ప్రవచిెంచ-
బడ్నట్లి మే 14, 1948 లో ఇశ్రాయేలునకు 
సవితెంత్ెం వచుచిట దావిరా అది నెరవేరిెంది).2 

1 మతతాయి సువారతా 8:11-12, 13:41-42, 49-50, 24:48-51, 25:1-13, 31-46, లూకా సువారతా 9:59-62, 14:16-33, యోహ్ను సువారతా 3:3-8, ప్రకటన గ్రెంథము 16:15   2 దివితియోపదేశకాెండము 30:1-5, యెషయా 11:10-12, 
27:12-13, 43:1-6, యిర్మాయా 23:7-8, 32:36-44, యెహెజ్కిలు 11:16-20, 20:40-44, 34:11-16, 36:16-38, 37:15-28, 39:23-29, హోషేయా 1:8-11, ఆమోసు 9:14-15, మీకా 4:6-8, జెఫనా్య 3:16-20, జెకరా్య 8:1-15   
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దేవుడు యూదులలో ఎను్నకోబడ్న లక్షా 
నలువది నాలుగు వేలమెందిని రక్ెంచి, చివరి 
దినాలలో బాపితాసమామిచుచి యోహ్నులవలె వారు 
సువారతాను ప్రకట్స్తారని చెపపును (నేను కూడా 
ఆ సమూహెంలో ఒకడ్ని). ఆయన అది చేసుతా-
నా్నరు! (ప్రకటన గ్రెంథము 7:2-8, 14:1-5).

ఏక-ప్రపెంచ ప్రభుతవిము, ఏక-ప్రపెంచ 
మీడ్యా మరియు ఏక-ప్రపెంచ సెంఘెం 
ఉెంట్ెందని దేవుడు చెపాపురు. వాట్కి వాట్ శకితా 
స్తాను నుెండ్ యివవిబడుతుెంది.3 అది దేవుడు 
చెపిపునటేలి (ప్రకటన గ్రెంథము 13:1-7). స్తాను 
నోరు (మీడ్యా), స్తాను యొకకి ఏక-ప్రపెంచ 
ప్రభుతవిము, కల్టి (వాట్కన్), స్తానుతో కల్సి 
దేవునికి, క్రీసుతానకు, దేవుని వాకా్యనికి, నిజ క్రైసతా-
వులకు వ్యతిరేకెంగా యుద్ధము చేసుతాెంది, మీ కళలి 
యెదుటే యిది జరగడాని్న మీరు చూస్తారు అని 
దేవుడు చెపాపురు.4 దేవదూషణలు, నిర్ెంధాలు, 
అబద్ధ నిెందారోపణలు మొదలగువాట్తో జాబితా 
నిరెంతరెంగా కనస్గుతుెంది. అెందుకనే తీరుపు 
దినము దగ్గరలో ఉెందనీ, తవిరితముగా వసుతాెం-
దనీ మీరు కచిచితెంగా తెలుసుకోవాల్సి ఉెంది.5 
మీరు మీ పెండ్లి వస్త్రములు లేకుెండా ఉెండరని 
ఆశిసుతానా్నను.

జెకరా్య గ్రెంథములోని యిెంకక ప్రవచనము 
తవిరలో జరుగనున్నది: “నేను (దేవుడు) ఎప్పుడైతే 
శత్రువులు యూదాకు మరియు యెరూషలేము-
నకు ముటటిడ్ వేస్తారో అప్పుడు నేను యెరూ-
షలేమును దాని చుట్టినున్న జనులకెందరికి 
మతుతా ప్ట్టిెంచు పాత్గా చేయబోవుచునా్నను. ఆ 
దినమెందు నేను యెరూషలేమును సమసతామైన 
జనులకు బరువైన రాయిగా చేతును, దానిని 
ఎతితా మోయువారెందరూ ముకకిలై నశిెంచి-
పోదురు, భూజనులెందరును దానికి వరోధులై 
కూడుదురు” (జెకరా్య 12:2-3).

“ఇదే యెహోవా వాకుకి, ‘ఆ దినమెందు నేను 
గుఱ్ఱములని్నట్కిని (ప్రతి దేశము) బెదరును, 
వాట్ని ఎకుకివారికి (ఆ దేశప్ నాయకుడు) 

వెఱ్్ఱని (పిచిచితనములు, పిచిచివాళ్లి, కచిచితెంగా 
వెఱ్్ఱతనముతో వాళ్లి నేడు ఉన్నట్లి) ప్ట్టిెంతును, 
యూదావారి మీద నా దృష్టియుెంచి జనముల 
గుఱ్ఱములని్నట్కిని (ప్రతి దేశమునకు) అెం-
ధతవిము కలుగజ్తును (వారు అెంధులు)” 
(జెకరా్య 12:4).

“అప్పుడు యూదా అధకారులు, ‘యెరూ-
షలేము నివాసులు తమ దేవుడైన యెహోవాను 
నముమాకనుటవలన మాకు బలము కలుగుచు-
న్నది’ అని తమ హృదయమెందు చెప్పుకెందురు. 
ఆ దినమున నేను యూదా అధకారులను కట్టిల 
క్రిెంది నిప్పులుగాను పనల క్రిెంది దివటీగాను 
చేతును, వారు నలుదికుకిలనున్న జనముల-
నెందరిని దహెంచుదురు. యెరూషలేమువారు 
ఇెంకను తమ సవిస్థలమగు యెరూషలేములో 
నివసిెంచుదురు. మరియు దావీదు ఇెంట్వారును 
యెరూషలేము నివాసులును, తమకు కల్గిన 
ఘనతను బట్టి యూదావారి మీద అతిశయప-
డకుెండునట్లి యెహోవా యూదావారిని మొదట 
రక్ెంచును. ఆ కాలమున యెహోవా యెరూష-
లేము నివాసులకు సెంరక్కుడుగా నుెండును; 

6 యెహెజ్కిలు 38-39 అధా్యయాలు   

3 దానియేలు 2:28-45, 7:7-25, ప్రకటన గ్రెంథము 13వ అధా్యయెం, 14:8-
11, 17 మరియు 18వ అధా్యయాలు   4 దానియేలు 2:40, 7:20-25, ప్రకటన 
గ్రెంథము 12:9-17, 13:3-17, 17:11-15, 18:24, 19:1-2   5 లూకా 
సువారతా 21:7-36, 1 పేతురు 4:7, 2 పేతురు 3:3-12, యూదా 1:3-21, 
ప్రకటన గ్రెంథము 1:1-3, 22:10-12   

ఆ కాలమున వారిలో శకితాహీనులు దావీదు 
(రాజు) వెంట్వారు గాను, దావీదు సెంతతివారు 
దేవునివెంట్వారు గాను జనుల దృష్టికి యెహోవా 
దూతలవెంట్వారు గాను ఉెందురు. ఆ కాలమున 
యెరూషలేము మీదికి వచుచి అన్యజనులనెందరిని 
నేను నశిెంపజ్య ప్నుకనెదను” (జెకరా్య 
12:5-9).6

“మరియు యెహోవా తెగుళ్లి ప్ట్టిెంచి యె-
రూషలేము మీద యుద్ధము చేసిన జనములనెం-
దరిని ఈలాగున మొతుతాను; వారు నిల్చియున్న 
పాట్ననే వారి దేహములు కుళ్లిపోవును, వారి 
కను్నలు కనుతొఱ్ఱలలో ఉెండ్యే కుళ్లిపోవును 
వారి నాలుకలు నోళలిలో ఉెండ్యే కుళ్లిపోవును” 
(జెకరా్య 14:12).

పాతనిబెంధనలో యేసుని మొదట్ రాకను 
గురిెంచి నెరవేరిన వెందలాది ప్రవచనాల మీద 
నేను ఒక ప్సతాకాని్న వ్రాస్ను. తవిరితెంగా రా-
బోవుచున్న యేసుని రాకడ గురిెంచి యిెంకెనో్న 
వ్రాయలని నాకుెంది. రక్ెంపబడని వారికి కూడా 
ఆయన తవిరలో వసుతానా్నరని తెలుసు. దేవునితో 

“The Secret of How to Defend Your Mind” (నీ మనసును ఎలా కాపాడుకోవాలో అనే దాని 
గురిెంచిన రహస్యెం) వరతామానము గూరిచి కె.జి.జె. వ్రాస్రు: “ఈ సుధీర్ఘమైన వా్యసమెంతట్ని నేను 
చదివాను. చదవటానికి కెంత సమయెం పట్టిెంది కాని, నేను ఏమి చదువుతునా్ననో అని అప్పుడప్పుడు ఆగి 
ఆలోచిెంచేవాడ్ని. ప్రతియొకకిరు దీనిని చదవాలనే నియమముెండాల్! దీని మీద మీరు పట్టిన సమయాని్న 
బట్టి, శ్రమను బట్టి మీకు కృతజ్ఞతలు. యేసుక్రీసుతా మన ప్రభువును, రక్కుడునైయునా్నరు. ఆమెన్.”

“Troubles?” (సమస్యలా?) అనే వా్యసమెంతట్ని గురిెంచి, బరిమాెంగ్ హ్మ్, ఆలబామా నుెండ్ 
డ్.డబ్లిష్య వ్రాసిెంది: “ఎవవిరూ దేవుని ఉగ్రతను గూరిచి వనాలనుకోరు కాని ఆయన ప్రేమ, ఆశీరావిదముల 
గురిెంచే వనాలనుకుెంటారు. ప్రకట్ెంచటెం కనస్గిెంచు సహోదరుడా”.

ఫేస్ బుక్ నుండి

(చిచెవా నుెండ్ అనువదిెంపబడ్ెంది)
ప్రియమైన పాసటిర్ టోనీ అలామో,

మీకు యీ ఉతతారాని్న వ్రాసుతాన్నెందుకు నేనెెంతో సెంతోష్సుతానా్నను. దేవుని స్వకుడైన టోనీ అలామో 
గారు ప్రపెంచెంలో చేసుతాన్నదానెంతట్ని బట్టి దేవునికి సుతాతులు చెల్లిసుతానా్నను. దేవుని పరిచారకుడైన టోనీ 
అలామో గారు వ్రాసిన వవధ స్హతా్యని్న మేము పెంచిపటటిటెం వలన ఇకకిడ నమిటాెంబో, మలవలో 
మినిస్ట్రీ చాలా పరిగిెంది.

మలవలోని టోనీ అలామో సెంఘకాపరినైన నేను, బైబిలులోని మతతాయి సువారతా 28:19-20, మారుకి 
సువారతా 16:15-16 వచనాలు చెప్తాన్నట్లి ప్రపెంచెం మొతాతానికి సువారతాను వా్యపిెంపజ్యడానికి మీరు 
పెంపిసుతాన్న దాన్నెంతట్ని బట్టి నేను కృతజ్ఞతలు చెల్లిసుతానా్నను.

The Messiah (ది మెస్టసియా) అనే ప్సతాక ప్రతులను బట్టి కూడా మీకు కృతజ్ఞతలు. మాతో కతతాగా 
చేరిన వారెందరూ వాట్ని చదివ, వారిలోని అనేకమెంది మాతో ఉెండ్పోతునా్నరు. దేవుడు మిముమాను 
దీవెంచును గాక. ఆమెన్. 
దేవుని స్వకుడు, 
పాసటిర్ చార్లిస్ ఎెంబ్లి                                                                           నమిటాెంబో, మలవ

మలవి

(తరువాయి 4వ పేజీలో)

(1వ పేజీ నుెండ్)

శ్ర మ 
మొదలయ్యింది
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ఆర్కెనాసా

క్లిఫో ర్నియా
ప్రియమైన పాసటిర్ అలామో, 

మనెం ప్రారి్థసుతాన్న, మద్యెం వలన కాలేయెం 

బాగా దెబ్తిని ఆసుపత్లో ఉన్న నా బెంధువు 

ఛాడ్ నిన్న చనిపోయాడు. పదిరోజుల క్రితెం అతని్న 

పశాచితాతాపానికి, రక్ణకి నేను నడ్పిెంపగల్గాను. 

నేను నా బెంధువు (కజిన్)తో మాటాలిడకుెండా 

ఉెండటానికి మా ఆెంటీ ననె్నెంతో ఆటెంకపరిచిెంది. 

ఎెందుకెంటే ఆమె దేవుని వాకా్యని్న నమమాదు. నా తల్లి 

నాకు ఫోన్ చేసి నా బెంధువు కోమాలో ఉనా్నడని, 

చనిపోవడానికి సిధ్ధెంగా ఉనా్నడని చెపిపుెంది.

అతని గదిలో ఫోన్ లేదని, నేనతనితో మాటాలిడే 

మార్గమేలేదని మా ఆెంటీ నాకు చెప్తా వచిచిెంది. 

(సెల్ ఫోనలిను అతని గదిలోకి అనుమతిెంపబ-

డలేదు.) అప్పుడు నేను నేరుగా ఆసుపత్కి ఫోన్ 

చేసినప్డు, వాళ్లి నాకు అతని గదిలోని ఫోనుకు 

అనుసెందిెంచారు. మా ఆెంటీ ఎతితాెంది. ఛాడ్ 

ప్రియమైన గురువరు్యలు,

దీనిని మీతో పెంచుకోవాలని నేను కోరుకుెం-

ట్నా్నను. ఎెందుకెంటే నేను ప్రారి్థసుతానా్నను. మా 

సెంఘానికి వచిచిన బిడ్డలలో శ్రమల దావిరా వెనకికి 

జారిన వారి కోసెం నేను ఉపవాసముెండ్ ప్రారి్థసుతా-

నా్నను. అలాగే ప్రపెంచెం మొతతాెంలో ఉన్న బిడ్డలెందరి 

కోసెం కూడా, ఎెందుకెంటే వారి గురిెంచి నా హృదయెం 

చాలా బరువుగా ఉెంట్ెంది. ఎెందుకెంటే వాళ్లి సతా్యని్న 

ఎఱుగని వారు. నేను నా కుమారుడైన యోనాతానుతో 

అమెరికాలోని ఈస్టి కోస్టి వైప్ ఉన్నప్డు మేము అనేక 

కళాశాలలో మీ సువారతా స్హతా్యని్న పెంచిపటేటి వాళలిెం. 

ఈ చిన్న బిడ్డలు (వాళలిని చిన్న బిడ్డలని పిలుస్తాను, 

ఎెందుకెంటే నా వయసు 60 సెంవతసిరాలు. కాని వాళ్లి 

నిజెంగా యవవిన స్త్రీ ప్రుష్లు) మా తరెంలోని (60 

లలో) మమమాల్్న జ్ఞపితాకి తెచిచిెంది. ఆ కాలెంలో మాలోని 

అనేకులు దేశదిమమారులుగా (hippies) ఉెండేవారు. 

మాకు లాగే నేట్ యవవినసుతాలు కూడా తపిపుపోయి, 

సతమతమవుతూ వారి జీవత ఉదేదుశెం కరకు అనేవిష్-

సుతానా్నరు. వాళ్లి కెంప్్యటర్ యుగెంలో ప్టాటిరు. వాళలి 

తపిపుపోయే తీరు, అనేవిషణా తీరు వేరుగా ఉెంట్ెంది. 

అెంతే తేడా.

సూసన్ అలామో తన వరతామానెంలో, ఈ 

అెంత్యకాలప్ దినాలోలి క్రైసతావులు సువారతాను ప్రక-

ట్ెంచడాని్న “యోవేలు సైన్యెంగా (బైబిలోలి యోవేలు 

ప్రవకతా దావిరా చెపపుబడ్న ప్రకారెం)” పిలవటెం నాకు 

గురుతాకు వచిచిెంది. యోవేలు సైనా్యని్న చెంపేయటానికి 

వయతా్నెం యుద్ధెం స్తాను యొకకి కుట్లతవిమని 

ఆమె అెంది. నేనిప్పుడు ప్రారి్థసూతా ఆలోచిసుతాన్నదే-

మిటెంటే దేవుడు మిమమాల్్న, సూసన్ గారిని దేవుని 

కోసెం గొపపుదైన పరిచర్య నిమితతాెం పిల్చియుెంటారు. 

ప్రపెంచెంలో సువారతా పరిచర్య ఎలా జరిగిెందెంటే, 

సువారతా వా్యపిెంచిన కలదీ ప్రపెంచెం అలాగే లేదని 

నా నమమాకెం. ఏదో రకెంగా అనేకమెంది సువారతాను 

వనా్నరని, నిర్ణయాలు జరిగాయని, నేడు ఆ నిర్ణయాల 

ప్రభావానే్న మనెం అనుభవసుతానా్నమని నా నమమాకెం. 

అప్పుడు తృణీకరిెంచినవారు తమ దారిన వెళాలిరు. ఈ 

దేవుడు లేని ఇళలిలోలి పిలలిలు ప్టాటిరు, తరావిత ఆ పిలలిలు 

పదదు వాళలియా్యరు, పిలలిలను కనా్నరు. ఆ తరానే్న నేడు 

మనెం చూసుతానా్నము. వీళలి జీవతాలోలి వాసతావకతెంటే 

ఏమిటో, దేవుడెవరో, వాళ్లికకిడ ఎెందుకునా్నరో, వాళ్లి 

ప్ట్టిన ఈ గ్రహముపైనున్న భయెంకరమైన గెందర-

గోళానికి ఏమి జరుగుతుెందో అనే వషయాలేవ వీళలికు 

అర్థెం కావు. మీరు బెంధీగృహెంలో ఉెండాలని ప్రభు-

తవిములోని దుష్టిలు కోరుకోవటానికి ఇదే నిజమైన 

కారణెం: యేసుక్రీసుతా తవిరగా తిరిగి వసుతానా్నరనే సతా్య-

ని్న మీరు చెపపుకుెండా ఉెండటానికే చేసిన ప్రయత్నెం.

చివరిగా, నేను ప్రార్థనలో ఆలోచిసుతాన్నప్పుడు 

నాకక ఆలోచన వచిచిెంది, ఒకవేళ ప్రభువు ఆలస్యెం 

చేస్తా? ఆ నశిెంచిన మనుష్లు పిలలిల్్న కెంటూ 

ఉెంట్ెంటే ఏమవుతుెందో ఊహెంచుకోగలమా? 

దేవునిరహతమైన, సవిప్రయోజనాని్న చూసుకునే, తన 

కోసమే వెతుకుకినే ఈ అమెరికా ప్రజలెందరు, వాళలి 

దేవుని-రహత జీవతాలను జీవెంచటానికి ఏదనా్న 

చేస్తారు. అపవాది సెంబెంధ ఏక-ప్రపెంచ ప్రభుతవిము 

(మృగము) మరియు సెంఘము (ప్రకటన గ్రెంథములో 

చెపపుబడ్న వేశ్య అయిన వాట్కన్) పాలనలో వీళ్లి 

చీల్చివేయబడటానికి సిద్ధెంగా ఉనా్నరు. “మృగము 

యొకకి గురుతా” కోసెం రెంగస్థలెం సిద్ధమయి్యెంది. 

పరలోకెం నుెండ్ భూమీమాదకు మీరు తీసుకచిచిన 

వెలుగు కోసెం, మీరు మా పాసటిర్ అయినెందుకు మీకు 

కృతజ్ఞతలు. మీరు ప్రకట్ెంచే సువారతా కోసెం మేము 

జీవెంచటానికి, చనిపోవటానికి చాలా గరవిెంగా ఉెంది. 

పాసటిర్ టోనీ, మీరెంటే మాకు ప్రేమ. దేవుడు యిప్పుడే 

మిమమాల్్న వడ్పిెంచాలని, ఆపకుెండా మిమమాల్్న ఆశీ-

రావిదములతో కుమమారిెంచాలని ప్రారి్థసుతానా్నము. యేసు 

నామెంలో. ఆమెన్.

సహోదరి షెల్లి                          ఫోర్టి సిమాత్, ఆర్కినాసి

చెవకి ఫోనును పటటిమని ఆమెను అడ్గాను. మీరు 

సెంఘానికి నేరిపునట్లి, అతడు నా సవిరెం వెంటాడని 

నాకు తెలుసు, మీరు మాకు శిక్ణనిచిచినట్లి, ఛాడ్ 

చేతిని పట్టికోమని మా ఆెంటీకి చెపాపును. అతడు నా 

సవిరాని్న వనగల్గినట్ల్ితే మా ఆెంటీ చేతిని నొకకిమని 

నేను అడుగుతానని చెపాపును.

నేనతనితో మాటాలిడటెం మొదలుపటాటిను. 

వెెంటనే, మా ఆెంటీ ఆనెందముతో, “అతను నా 

చేతిని నొకుకితునా్నడు!” అని చెపిపుెంది. యేసు 

రకతాము అతని గురిెంచి కారచిబడ్ెందని, రక్ణ 

ప్రణాళ్కని, పరలోకాని్న గురిెంచి అతనికి స్క్ష్య-

మివవిటెం మొదలుపటాటిను. అతను మాటాలిడలేడు 

గనుక పాపి యొకకి ప్రార్థనను అతని హృదయెంలో 

చెప్పుకోమని చెపాపును. అతను ప్రార్థనను నా వెనుక 

చెప్తాన్నప్డు, అతడు మాటాలిడటానికి ప్రయతి్నెం-

చడెం, మూలగడెం నాకు వనిపిెంచిెంది. నేను 

అతనితో ప్రార్థన చేసుతాన్నప్డు పరిశుదా్ధతమా బలెంగా 

ఉెండటాని్న నేను అనుభవెంచగల్గాను. అతనిప్పుడు 

యేసుతో ఉన్నెందుకు నేనెెంతో కృతజ్ఞతలు చెల్లిసుతా-

నా్నను. దేవుని వాగాదునాల బట్టి దేవునికి వెందనాలు 

చెల్లిసుతానా్నను. అయా్య, మీ నిమితతాెం మీ పరిచర్య 

నిమితతాెం నేనెెంతో కృతజ్ఞతలు చెల్లిసుతానా్నను. మీ 

బోధన దావిరానే ప్రజలకు ధైర్యెంగా ఎలా స్క్ష్యెం 

చెపపుగలమో నేను నేరుచికునా్నను. నేను మిమమా-

లె్నెంతో ప్రేమిసుతానా్నను. ఒక నిజ క్రైసతావునిగా మీ 

ఉపదేశాలను బట్టి మీ అదుభుతమైన స్క్ష్యము బట్టి 

మీకు వెందనాలు. మీ పరిచర్యలో భాగెంగా ఉన్నెం-

దుకు నేనెెంతో గరవిపడుతునా్నను. దేవునికి సుతాతులు.

సుజెట్   

స్ెంటా కాలిరిటా, కాల్ఫోరి్నయా

ఆన్ ల�ైన్ లో అలామో మినిస్ట్ రీస్
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7 కీరతానలు 51:5, రోమీయులకు 3:10-12, 23   8 మతతాయి సువారతా 26:63-64, 27:54, లూకా సువారతా 1:30-33, యోహ్ను సువారతా 9:35-37, రోమీయులకు 1:3-4   9 అపొసతాలుల కార్యములు 4:12, 20:28, రోమీయులకు 3:25, 1 యోహ్ను 
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15:3-7   11 లూకా సువారతా 22:69, అపొసతాలుల కార్యములు 2:25-36, హెబ్రీయులకు 10:12-13   12 1 కరిెంథీయులకు 3:16, ప్రకటన గ్రెంథము 3:20   13 ఎఫెస్టయులకు 2:13-22, హెబ్రీయులకు 9:22, 13:12, 20-21; 1 యోహ్ను 
1:7, ప్రకటన గ్రెంథము 1:5, 7:14   14 మతతాయి సువారతా 26:28, అపొసతాలుల కార్యములు 2:21, 4:12, ఎఫెస్టయులకు 1:7, కలొససియులకు 1:14   15 మతతాయి సువారతా 21:22, యోహ్ను సువారతా 6:35, 37-40, రోమీయులకు 10:13   
16 హెబ్రీయులకు 11:6   17 యోహ్ను సువారతా 5:14, 8:11, రోమీయులకు 6:4, 1 కరిెంథీయులకు15:10, ప్రకటన గ్రెంథము 7:14, 22:14   18 మతతాయి సువారతా 28:18-20, యోహ్ను సువారతా 3:5, అపొసతాలుల కార్యములు 2:38, 19:3-5   
19 దివితియోపదేశకాెండము 4:29, 13:4, 26:16, యెహోష్వ 1:8, 22:5, 2 తిమోతి 2:15, 3:14-17, యాకోబు 1:22-25, ప్రకటన గ్రెంథము 3:18 

సరిచేసుకోెండ్! ఈ ప్రార్థన చెపపుటెంతో మొదలుప-
టటిెండ్:

నా ప్రభువా నా దేవా, పాపియైన నా ఆతమా మీద నీ 
కనికరముెంచుము.7 యేసుక్రీసుతా సజీవుడైన దేవుని కు-
మారుడని నేను నముమాచునా్నను.8 ఆయన సిలువయెందు 
చనిపోయి నా ప్రవిపాపముల క్మాపణ కరకు తన 
ప్రశసతామైన రకతామును కార్చినని నేను నముమాచునా్నను.9 
పరిశుదా్ధతమా శకితా దావిరా దేవుడు యేసును మృతుల-
లోనుెండ్ లేపనని నేను నముమాచునా్నను,10 మరియు 
ఆయన ఇప్పుడు దేవుని కుడ్పార్శ్వమున కూర్చిని నా 
పాపప్ ఒప్పుకోలును నా ప్రార్థనను ఆలకిసుతానా్నరని 
నేను నముమాచునా్నను.11 ప్రభువైన యేసూ, నేను నా 
హృదయ దావిరమును తెరచి మిముమాను ఆహ్వినిసుతా-
నా్నను.12 నా స్్థనమైన కలవిరి సిలువలో మీరు కారిచిన 
ప్రశసతామైన రకతాములో నా మురికి పాపములని్నట్ని కడ్గి 
వేయుము.13 ప్రభువైన యేసూ, మీరు నను్న తృణీక-
రిెంచరు; మీరు నా పాపములను క్మిెంచి నా ఆతమాను 
రక్స్తారు. ఏలయనగా మీ వాక్యమైన పరిశుద్ధ గ్రెంథము 
ఇలాగ సెలవసుతాన్నదని నాకు తెలుసు.14 మీరు నాతో 
సహ్ ఎవరినీ త్రోసివేయరని మీ వాక్యము చెప్తాెంది.15 
కాబట్టి మీరు నా ప్రార్థన వనియునా్నరని నాకు తెలుసు, 
మీరు నాకు జవాబు ఇచాచిరని నేను యెరుగుదును, నేను 

రక్ెంపబడా్డనని యెరుగుదును.16 ప్రభువైన యేసూ, నా 
ఆతమాను రక్ెంచినెందుకు మీకు వెందనములు. కనుక 
నేను ఇకను పాపము చేయక మీరు ఆజా్ఞపిెంచినట్లి 
నడుచుకుని మీకు నా కృతజ్ఞతలు చెల్లిెంచుకెందును.17

రక్ణ తరువాత, తెండ్రి, కుమార, పరిశుదా్ధతమా 
నామములో నీట్యెందు ప్రితాగా మునుగుట దావిరా 
బాపితాసమాము పొెందుమని యేసు చెపపును.18 ఇెంగ్లిష్ కిెంగ్ 
జ్మ్సి వెర్షన్ (K.J.V.) పరిశుద్ధ గ్రెంథము మరియు 
తెలుగులో బైబిల్ సొసైట్ ఆఫ్ ఇెండ్యా దావిరా ప్రచు-
రిెంచబడ్న పరిశుద్ధ గ్రెంథము శ్రద్ధగా చదివ మీ లాభెం 
గురిెంచి, యితరుల లాభెం గురిెంచి అది ఏమి చెప్తాెందో 
అది చేయెండ్.19

తెండ్రియైన దేవుడు మరియు యేసుక్రీసుతా పరి-
శుదా్ధతమా దావిరా యిప్పుడు మీలో నివశిస్తారు. మీలోని 
దేవుని యొకకి దైవక సవిభావప్ అధక భాగాని్న మీరు 
పొెందుకునే మార్గెం ఒకట్ెంది. దేవుని యొకకి దైవక 
సవిభావెం మీలో ఎెంత ఎకుకివగా నివశిస్తా, రక్ణ నుెండ్ 
లక్లాదిమెంది క్రైసతావులను సులువుగా తొలగిెంపజ్సిన 
శోధనలకు వ్యతిరేకెంగా మీరెంత ఎకుకివగా నిలబడగ-
లరు. పరిశుదా్ధతమాలోని బాపితాసమాము కోసెం ప్రారి్థెంచెండ్. 
పరిశుదా్ధతమాలోని బాపితాసమాము ఎలా పొెందుకోవాలో, 
దేవుని పరిశుద్ధ సవిభావాని్న ఎకుకివగా పొెందుకోవ-
టానికి గూరిచిన ఉపదేశాల కోసెం మా స్హతా్యని్న 
అడగెండ్ లేదా కాల్ చేయెండ్. ఎెందుకెంటే పరిశుద్ధత 
లేకుెండా ఎవడును ప్రభువును చూడడు (హెబ్రీయులకు 
12:14).

నీ రక్ణ గురిెంచి ఇతరులకు చెపపువలెనని ప్రభువు 
కోరుచునా్నరు. నీవు కూడా టోనీ అలామో పాసటిరుగారి 

సువారతా రచనలకు పెంపిణీదారుడు కాగలవు. ఉచిత-
ముగా ఆయన రచనలు మీకు పెంపిెంచబడును. మరిెంత 
సమాచారము కరకు ఫోన్ చెయ్యెండ్ లేదా ఇమెయిల్ 
పెంపెండ్. ఈ రచనలను మర్వరితోనైనా పెంచుకోెండ్. 

యేసయ్య ఆజా్ఞపిెంచినట్లి లోకమెంతా రక్ెంపబ-
డవలెనెంటే, దేవుని దశమభాగములను, కానుకలను 
నీవు దోచుకనవదుదు. “దేవుని నుెండ్ మనుష్్యడు 
దెంగిలునా? అయినా మీరు నాయొదదు దెంగిల్తిరి. 
దేని వషయములో మేము నీయొదదు దెంగిల్తిమని 
మీరెందురు? పదియవ భాగమును, ప్రతిష్టిరపుణలను 
ఇయ్యక దెంగిల్తిరి. మీరు శాపగ్రసుతాలైయునా్నరు: ఈ 
జనులెందరు నాయొదదు దెంగిల్ెంచుచునా్నరు (సమసతా 
లోకము). నా మెందిరములో (ఆతమాలు రక్ెంపబ-
డునట్లి) ఆహ్రముెండునట్లి (ఆతమాసెంబెంధమైన 
ఆహ్రము) పదియవ భాగమెంతయు (ఆ ‘దశమ 
భాగము’ అనగా మీ మొతతాము ఆదాయములో పదియవ 
వెంతు) మీరు నా మెందిరప్ నిధలోనికి తీసికని-
రెండ్; దీనిని చేసి మీరు నను్న శోధెంచినయెడల నేను 
ఆకాశప్వాకిెండలిను వపిపు, పటటిజాలనెంత వస్తారముగా 
దీవెనలు కుమమారిెంచెదనని సైన్యములకు అధపతియైన 
యెహోవా సెలవచుచిచునా్నడు. మీ పెంటను తినివేయు 
ప్రుగులను (స్తాను) నేను గదిదుెంచెదను, అవ మీ 
భూమిపెంటను నాశనము చేయవు, మీ ద్రాక్తోటలోని 
పళ్ళు ముెందుగానే రాలబోవని రాలపుకయుెండునని సై-
న్యములకు అధపతియైన యెహోవా సెలవచుచిచునా్నడు; 
అప్పుడు ఆనెందకరమైన దేశములో మీరు నివసిెంతురు 
గనుక అన్యజనులెందరు మిముమాను ధను్యలెందురని 
సైన్యములకధపతియగు యెహోవా సెలవచుచిచునా్నడు” 
(మలాకీ 3:8-12).
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