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పట్టు దల

(తరువాయి 2వ పేజీలో)

కొనసాగాడో మనము కూడా కొనసాగాలి. పర-
లోకంలో మన నిత్యజీవం, మనం అంతము వరకు 
కొనసాగే దానిపై ఆధారపడి ఉంది.4 “అంతము 
వరకు సహంచిన వాడు రక్ంపబడును” (మత్తయి 
సువార్త 10:22).

బైబిలులో ఇసాసాకు రిబ్కాల కుమారుడైన 
యాకోబు అనే ఒక మనిషి ఉండేవాడు. యాకోబు 
శంతిగలవాడై, గుడారాలలో నివసంచేవాడు. అతడు 
తన సహోదరుడైన ఏశవు వలె, ప్రమాదకరమైన 
బ్రతుకును కలిగియండే వేటకాని వలె బ్రతకటం 
కన్నా తన ఇంట్లో ఉండటానికి ఇష్టపడేవాడు. అతడు 
తన తలిలోకి ఇష్్టడిగా ఉండేవాడు, కానీ ఇసాసాకు అతని 
సహోదరుడైన ఏశవుపై ఇష్టం చూపంచే వాడు.5 

సహోదరుల మధ్య మొదటి సంఘటన ఎప్పుడు 
జరిగిందంటే, యాకోబు చాలా చౌక ధరకి, ఒక 
గిన్నాడు కూరకి, తన సహోదరుని వద్ద జ్్యష్ఠత్ం 
కొననాప్పుడు.6 మన రక్షకుడు దేవుడు అయిన ప్రభువైన 
యేసు క్రీసు్త యొకకా వంశవళికి హకుకాను సాధంచ-
టానికి యాకోబు తన సహోదురుని ఆకలిని ఉపయో-

ఎవరైన్ పట్్టదల గల ఒక మనిషిని అది విడ-
వమని ప్రయతినాస్్త, అతడు నీతిగల ఆగ్రహం వ్యక్తం 
చేసా్తడు, ఇంతకు ముందు కంటే ధృడంగా తన భౌతిక 
మరణానికి కూడా సద్ంగా ఉంటాడు. 

కొనినాసారులో అలా పట్్టదల గల వ్యకి్త కూడా 
అజ్ఞానులతో వ్యవహరించి ఎంతగా అలస పోతాడు 
అంటే, ఆ అలసటలో, ఏలీయా వలె, జీవితంపై 
నిరాశ చందుతాడు. “యెహోవా, న్ పతరులకంటె 
నేను ఎకుకావవాడను కాను, ఇంతమట్్టకు చాలును, 
న్ ప్రాణము తీసకొనుము అని అతడు (ఏలియా) 
ప్రార్థనచేసెను” (1 రాజులు 19:4). దేవుడు వారిని 
తీసుకోవాలని వారు ఆశ పడతారు, కానీ ఆయన 
అలా చేయనప్పుడు, వారు యేసు సలువపై ఆయన 
మరణంచునంత వరకు కొనసాగినటేలో వారు కూడా 
కొనసాగుతుంటారు.3

యేసు పట్్టదలతో అంత దూరం (సలువ 
వరకు) వెళ్ళనటలోయితే మనమందరం ఎకకాడ 
ఉండేవారం? మరిక మనం ఏం చేయగలం? కావున 
యేసు ఏవిధంగా సలువలో మరణము పందువరకు 

గించుకున్నాడు. మొదటగా జని్మంచిన జ్్యష్్ఠడు, తన 
తండ్రి ఆస్తలో రండింతల భాగానినా తన జన్మహకుకాగా 
పందుకుంటాడు (ది్తియోపదేశకాండము 21:17). 
అయితే, గోత్రజనకుడు మరి ఎకుకావగా పందుకుం-
టాడు. అది ప్రజలపై, సహోదరులపైన, కుట్ంబ-
మంతటిపైన ఆధపతా్యనినా, మరియ వాగా్నం యొకకా 
ఆశీరా్దంపై అధకారమును ఇసు్తంది (ఆదికాండము 
27:4, 27-29). అంతే కాకుండా, ఈ వాగా్నము 
భవిష్యతాకాలంలో సా్ధీనం చేసుకోబోయే కన్ను 
(వాగా్నం దేశం, ఇశ్రాయేలు భూభాగం) మరియ 
సర్శకు్తడైన దేవునితో సాంగత్యము కూడా చేర్చబ-
డాడాయి (ఆదికాండము 28:4).

ఇసాసాకు వృదు్డై తన దృషి్టని చాలా వరకు 
కోలోపుయాడు. ఏశవు జ్్యష్ఠ ప్త్రుడైనందున తన 
ఆశీరా్దమును ఇవ్బోయాడు కానీ, రిబ్కా (ఇసాసాకు 
భార్య మరియ ఏశవు యాకోబుల తలిలో) మరియ 
యాకోబుల మాయవంచన చేత ప్రికొలపుబడి 
అడడాగించబడాడాడు. యాకోబు ఏశవులాగ నటించి ఆ 

1 మత్తయి సువార్త 26:20-57, 27:11-14, లూకా సువార్త 4:1-31, 6:12, 18:31-33, 22:37-44, యోహాను సువార్త 8:37-59, 10:11-18, 11:47-54, 16:32-33, 17:1-4, ఫిలిప్పుయలకు 2:5-8, హెబ్రీయలకు 4:14-15, 1 పేతురు 2:21-24   
2 యెహోష్వ 1:9, యెషయా 40:31, 41:10-13, దానియేలు 3:13-18, మత్తయి సువార్త 10:16-39, 16:24-26, లూకా సువార్త 22:28-30, అపస్తలుల కార్యములు 5:17-42, రోమీయలకు 8:16-18, 12:1, 2 కొరింథీయలకు 4:17-18, ఫిలిప్పుయలకు 
1:27-30, కొలొససాయలకు 1:21-24, హెబ్రీయలకు 11:32-40, యాకోబు 1:12, 1 పేతురు 1:3-9, 2:19-24, 5:6-10, ప్రకటన గ్రంథము 2:7-26, 6:9-11, 12:10-11, 14:1-4   3 లూకా సువార్త 9:18-22, యోహాను సువార్త 17:4, 19:13-30, 
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బెర్నా హాఫ్ మన్ అని కూడా పలువబడే ట్నీ అలామో

నిజమైన పట్్టదల అంటే ఏమిట్ చూడటానికి యేసు మనకి ఒక గొపపు ఉత్తమ ఉదాహరణ.1 ఈ పదానికి 
అర్ం “గటి్టగా పట్్టకొని ఉండే తత్త్ం, లేక వదలటానికి, విడవటానికి విముఖత”; తన హకుకాలను వదులుకో-
వటానికి నిరాకరించే ఒక మనిషి లాగ, లేక యేసు విషయంలో, విడవరాని సత్యము మరియ విడవరాని ఆయన 
లక్షష్ం. యేసుకు కావలసనది యేసు యొకకా బోధలను ఆచరించే, సత్యమును గూరి్చన ఆయన మాటలను మరణ 
పర్యంతము అనుసరించేవారు, వారు పట్్టదల గల అనుచరులు.2 

పాస్టరులో ట్నీ మరియ సూజన్ అలామో
1972లో తీయబడిన చిత్రం
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థాయిలాండ్

కుట్రకి అబద్ం చేరా్చడు. అలా యాకోబు తన తండ్రి 
యొకకా దీవెనను పందుకున్నాడు (ఆదికాండము 
27:1-29).

ఆ మోసం వలన మరియ అది ఫలించటం వలన 
ఏశవు తన సహోదరుని దే్షించాడు. అతడు వానిని 
చంపాలని యోచించాడు కానీ తన తండ్రి మరణం 
వరకు ఎదురుచూశడు. రిబ్కా ఏశవు యొకకా యకి్తని 
గూరి్చ యాకోబుకు తెలిపనందువలన, యాకోబు రిబ్కా 
సహోదరుడైన హారానులోని లాబ్ను ఇంటికి పారి-
పోయాడు. ఇసాసాకు దీనికి సమ్మతించాడు. యాకోబు 
కన్ను దేశకుమార్తను కాకుండా తన బంధువును 
వివాహం చేసుకోవాలని ఇసాసాకు ఇష్టపడాడాడు.7 

యాకోబు లాబ్ను యొకకా ఇద్దరు కుమార్తలను 
వివాహం చేసుకున్నాడు. అతడు వారి నిమిత్తమై 
లాబ్నుకు ఒకొకాకకారి కొరకు ఏడు సంవతసారాల 
చొప్పున పదానాలుగేళ్్ళ ఇంకా ఆరు సంవతసారాలు స్వ 
చేసాడు. అతడు ధనవంతుడయా్యడు. అతడు లాబ్ను 
నుండి పారిపోయాడు మరియ తన సహోదరుడైన 
ఏశవు దగ్గరలో ఉన్నాడని కబురందుకున్నాడు.8 

సంక్ప్తంగా చపాపులంటే, తన ఇద్దరు భార్యలను, 
ఇద్దరు దాసీలను, మరి తన పలలోలను పంపవేసన 
తరువాత, యాకోబు రాత్రివేళ ఒంటరిగా ఉండెను. 
యాకోబు ఎంత బలవంతుడో తెలుసుకోవటానికి 
ప్రభువు యొకకా దేవదూత (అది ప్రభువే) అతనితో 
యద్ం చేసన ప్రార్న్పూర్మైన రాత్రి అది. అతడు 
విశ్సము మరియ  పట్్టదల వలన గెలిచాడు, 

అందుకే అతని పేరు యాకోబు నుండి ఇశ్రాయేలు 
అంటే “దేవునితో పోరాడేవాడు” గా మార్చబడింది.9 

ఆదికాండము 32:24-30 లో, “యాకోబు 
ఒకకాడు మిగిలి పోయెను; ఒక నరుడు (ప్రభువు) 
తెలలోవారు వరకు అతనితో (యాకోబుతో) పెను-
గులాడెను. అతడు (ప్రభువు) తాను గెలువకుండుట 
చూచి తొడగూటిమీద అతనిని (యాకోబు) కొటె్టను. 
ఆయనతో పెనుగులాడుటవలన యాకోబు తొడ 
గూడువసలెను. అప్పుడతడు ఆయన (ప్రభువు) 
‘తెలలోవారు చుననాది గనుక ననునా పోనిమ్మ’నగా అతడు 
(యాకోబు) ‘నీవు ననునా ఆశీర్దించితేనే గాని నినునా 
పోనియ్యనన్ను’. ఆయన (ప్రభువు) ‘నీ పేరేమ’ని 
యడుగగా అతడు ‘యాకోబు’ అని చపెపును. అప్పుడు 
ఆయన ‘నీవు దేవునితోను మనుష్్యలతోను పోరాడి 
గెలిచితివి గనుక ఇకమీదట నీ పేరు ఇశ్రాయేలే గాని 
యాకోబు అనబడద’ని చపెపును. అప్పుడు యాకోబు 
‘నీ పేరు దయచేస తెలుప్మ’న్ను. అందుకాయన 
‘నీవు ఎందునిమిత్తము న్ పేరు అడిగితివ’ని చపపు 
అకకాడ అతని న్శీర్దించను. యాకోబు ‘నేను ముఖా 
ముఖిగా దేవుని (క్రీసు్త) చూచితిని అయినను న్ 
ప్రాణము దకికానదని ఆ స్థలమునకు పెనూయేలు అను 
పేరు పెటె్టను’”.

యాకోబు దేవుని యొద్ద ఆశీరా్దము పందవ-
లస వచి్చంది. అతని సహోదరుడైన ఏశవు దగ్గరలో 
ఉన్నాడు, మరి అతడు తనను ఇంకా చంపాలనే 
ఆలోచనలోనే ఉన్నాడేమో అని అనుకున్నాడు. మీకు 
దేవుని యొద్ద నుండి జవాబు అవసరమైనప్పుడు, 
మీరు ఆ దీవెన (జవాబు) పందుకునే వరకు విడిచి 
పెట్్టదు్ద.10 

మత్తయి 15వ అధా్యయంలో ఉననా ఒక కన్ను 
స్త్రీ గురించి ఇలా ఉంది. ఆమె యేసు వైప్ కనీనారు 
కారుసూ్త “‘ప్రభువా, దావీదు కుమారుడా, ననునా 
కరుణంప్ము; న్ కుమార్త దయ్యముపటి్ట, బహు 
బ్ధపడుచుననాదని’కేకలువేసెను. అందుకాయన 
(యేసు) ఆమెతో ఒకకా మాటయైనను చపపులేదు. 
అప్పుడాయన శిష్్యలు వచి్చ‘ఈమె మన వెంబడి 
వచి్చ కేకలువేయ చుననాది గనుక ఈమెను పంప 
వేయమ’ని ఆయనను వేడు కొనగా ఆయన ‘ఇశ్రా-
యేలులో ఉననా ప్రజల వద్దకే గాని మరి ఎవరియొ-
ద్దకును నేను పంపబడ లేద’న్ను.’ అయినను ఆమె 
(యాకోబు వలె) వచి్చ ఆయనకు మ్రొకికా ‘ప్రభువా, 
న్కు సహాయము చేయమ’ని (విడువక) అడిగెను. 
అందుకాయన ‘పలలోల రొటె్ట తీసుకొని కుకకాపలలోలకు 
(ఇశ్రాయేలేతర దేశసు్థలకి) వేయట యక్తము 
కాద’ని చపపుగా ఆమె ‘నిజమే ప్రభువా, కుకకాపలలో-
లుకూడ తమ యజమానుల బలలోమీదనుండి పడు 
ముకకాలు తినును గదా’ అని చపెపును. అందుకు యేసు 
‘అమా్మ, నీ విశ్సము గొపపుది (నేను మంచి దేవుడి-
నని నీకు తెలుసు, అయితే ననునా అనుసరించువారు 
విశ్సం మరియ మరింత పట్్టదల కలిగిఉండటం 
న్కు ఆవశ్యకము); నీవు కోరినటే్ట నీకు అవునుగాక’ 
అని ఆమెతో చపెపును. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమార్త 
స్స్థత నందెను” (మత్తయి 15:22-28).

మనము యేసు న్మములో దేవుని పట్్ట-
కొందాము మరి మనకు ఎదురుపడే అసాధ్యమైన 
సమస్యలకు ఎంతో మంది ఇతరుల వలె, జవాబు 
పందుకుందాము.11 ఇపపుటికే మీరు యేసుని మీ  

7 ఆదికాండము 27:41-46, 28:1-9   8 ఆదికాండము అధా్యయాలు 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, రోమీయలకు 
8:26-27, 12:12, ఎఫెసీయలకు 6:17-18, ఫిలిప్పుయలకు 4:6, కొలొససాయలకు 4:2, 1 థెససాలొనీకయలకు 5:17, యాకోబు 5:13-18, 1 యోహాను 5:14-15   11 యెహోష్వ 10:5-42, 1 రాజులు 18:20-40, 2 రాజులు 6:14-23, 18:13-37, 
19:19-37, 1 దినవృతా్తంతములు 5:18-22, 14:8-17, 2 దినవృతా్తంతములు 14:9-15, 20:1-30, 32:1-22, విలాపవాక్యములు 4, 7-8, మారుకా సువార్త 11:24, లూకా సువార్త 11:9-10   
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(1వ పేజీ నుండి)

పట్టు దల

(తరువాయి 4వ పేజీలో)

మీకు సమాధానము కలుగు గాక. మీరు మరి మీ సంఘసు్తలు బ్గున్నారని ఆశిసు్తన్నాను. 
నేను అనేక క్రైస్తవ కరపత్రికలు అందుకున్నాను మరియ న్కు వాటిని పంపనందుకు కృతజఞా-
తలు. ప్రతే్యకించి ఈ స్లంలో, దేవుని గురించి, మరి న్ జీవితంలో ఆయన ఏమి చేయగలడో 
తెలుసుకోవటం, అది న్కు పెద్ద సహాయము. నేను ఇకకాడ జైలులో గత న్లుగేళ్లోగా ఉం-
ట్న్నాను. నేను న్ కుట్ంబ్నినా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ, న్ పలలోలను, ఎంతో ఆశతో వారి 
బ్గోగులు చూడాలనే కోరికతో , మరి అతి త్రలో విడుదల కాగలనని ఆశిసు్తన్నాను. ప్రతి 
దానిలో దేవునికి ఒక సంకలపుం ఉందని న్కు తెలుసు, మరియ ఆయన ఏరాపుట్ చేసన 
సమయమే అతి సరియైన సమయం. దేవుడు మాకు విడుదలనిచి్చ మరి ఇకకాడ కావలసన 
అవసరతలు తీరే్చలాగున మా కొరకు దయచేస మీ ప్రార్థనలలో చేర్చండి. మీ ఉత్తరాల పటి్టకలో 
ననునా చేరి్చనందుకు కృతజఞాతలు. మిమ్మలినా మరి మీ తోటి పనివారిని దేవుడు దీవించును గాక. 
మీ క్రీసు్త సహోదరి, 
ఏ. ఎం. సాంఫర్సా                                                            బ్్యంగాకాక్, థాయిలాండ్

న్ ప్రియ క్రీసు్త సహోదరులారా, 
న్ పటలో మరి న్ చరి్చ పటలో మీకుననా ప్రేమకు 

న్ కృతజఞాతలు. మీ కానుకైన బోధన్ ప్రతులతో, 
మేము సత్యమును కనుగొన్నాము. రోమన్ కాథ-
లికుకా మతం నుండి ఎంతో మంది యేసు వద్దకు 
వసు్తన్నారు. మీ ప్రచురణల ప్రతులు మరి పరిశుద్ 
గ్రంధాలు న్కు పంపసూ్తనే ఉండండి. 
దేవుడు దీవించును గాక, 
జె.ఎం.                     బ్ంగే్, మలావి, ఆఫ్రికా

మలావి, ఆఫ్రికా

టోనీ అలామో క్రిస్టియన్ మినిస్టటి రీస్ ని                       దావారా అనుసరించండి
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ప్రియమైన పాస్టర్ ట్నీ, సహోదరులు మరియ సహోద-
ర్లకు, 

న్కోసం ప్రారి్ంచినందుకు కృతజఞాతలు. ఇద్దరు 
వైదు్యలు న్ కళ్ళను పర్క్ంచి ఒక కనునా వెనుకభాగంలో 
ప్ండు ఉందని చపాపురు. అది కానసారు కావచు్చ అని 
మరియ నేను వెంటనే కంటి నిప్ణులను కలవాలని 
అన్నారు. నేను ఒక మంచి నిప్ణుడి వద్దకు వెళ్్ళను, 
అయితే, అతను పర్క్ంచి ప్ండు ఏమీ లేదనన్ను. నేను 
“దేవుని మహమ” అన్నాను, ఇతర వైదు్యలు ఎంత ఆం-
దోళనతో వ్యక్తం చేశరో నేను చపపునప్పుడు, అతను మళ్్ళ 
పర్క్ంచాలనుకున్నాడు. అతను చూసు్తననాప్డు, నేను మా 
పాస్టర్ ట్నీ అలామో గారని, ఆయన రక్ంచబడిన ఒక 
యూదుడని మరి ఆయనతో పాట్ ఆయన సంఘసు్తలు న్ 
స్స్త కొరకు యేసును ప్రారి్ంచారని చపాపును. 

అప్పుడు డా. ఇజ్రాయేలు గారు ఇలా అన్నారు, “నేను 
అంతా పర్క్ంచాను కానీ న్కు ఎకకాడా ప్ండు కనబడ-
లేదు. ప్రార్న పని చేసు్తంది!” 

మేము వైదు్యని కారా్యలయమునుండి బయలుదే-
రుతుండగా, న్తో వచి్చన సహోదరి మేర్ జ్న్, ఎంతో 
నిరాశగా ఉననా ఒక స్త్రీతో మాటాలోడటానికి ఆగింది. న్కేం 
జరిగిందో ఆమెకు తాను చపపుగా, మరియ, యేసు దా్రా 
మోక్షం గురించి చపపుగా, ఆమె తన హృదయానినా ప్రభు-
వుకు ఇచి్చ రక్ంపబడాలని కోరింది. ఆమె మాతో పాట్ 
పాప్ల ప్రాయశి్చత్త ప్రార్న చేసంది, మరియ ఇప్పుడు 
రక్ంపబడి ఎంతో ఉతాసాహంగా ఉంది. మేము ఆమెకు 
బైబిలు మరియ సాహత్య ప్రతులు పంప్తున్నాము. 
తరవాత మా చరి్చ వారు ఆయనకు పాస్టర్ ట్నీ అలామో 
గారు ఏ విధంగా క్రైస్తవునిగా మారారో అననా కథను 
మరియ మెససాయ్య ప్స్తకానినా పంపారు.
సహోదరి షెలీలో

ప్రియమైన క్రీసు్త యొకకా రాయబ్రులారా, 
ఈ రోజు నేను మీరు పంపన సాహత్యమును 

అందుకున్నాను అని తెలియపర్చటానికి మీకు 
రాసు్తన్నాను. దాని కొరకై, మరి పాప్ల ఆత్మల పటలో 
మీకుననా ప్రేమకి కృతజఞాతలు. దానికి మేము ఇకకాడ 
మీకు మన ప్రభువైన యేసు క్రీసు్త న్మంలో నమ-
సకారిసు్తన్నాము. 

నేను మీతో ఈ న్ల ఆరంభంలో చపపున కూడిక 
ఎంతో ఘనంగా జరిగిందని కూడా తెలియపరా్చలని 
అనుకుంట్న్నాను. ఎంతో మంది మహమ్మదీ-
యలు తమ జీవితాలను క్రీసు్తకు సమరిపుంచి వారి 
జీవితాలపై ఆయనను తమ ప్రభువుగా రక్షకుడిగా 
ఒప్పుకుంటూ ఉండగా మేము దేవుని హస్తము 
యొకకా గొపపు కదలికను చూసాము. అంతే కాక ఎన్నా 

(సాపునిష్ భాష నుండి అనువదించబడింది)

వారా్తప్రతులు, బైబిళ్లో, మెససాయ్య ప్స్తకాలు మరియ టీ షరు్టలు ఉననా పెటె్టను మేము ఇదివరకే 

అందుకున్నాము అని మీకు తెలపాలనుకుంట్న్నాము. మేము వారా్తప్రతులనినాటినీ పంచాము. 

ప్రతిసారి మరినినా ఆత్మలు యేసు క్రీసు్త యొకకా పాదాల వద్దకు వసు్తన్నారు. వారా్తప్రతులు, బైబిళ్లో, 

మెససాయ్య ప్స్తకాలు మరియ టీ షరు్టలు ఉననా మరొక పెటె్టకి మేము మనవి చేసు్తన్నాము. 

ఇట్లో,

పాస్టర్సా జోయెల్ మరియ ఐజ్క్                                    సాన్ సాల్డార్, ఎల్ సాల్డార్

ఎల్ సాలవాడార్

సవాస్ధత మరియు రక్షణ
(సాపునిష్ భాష నుండి అనువదించబడింది)

అలామో చరి్చలో ఉననా ప్రియ సహోదరి సహోదరులకు, 
ఇకకాడ మెడెలిలోన్ పట్టణంలో ప్రభువును స్వించుటలో మేము ఎంతో సంతోషంగా 

ఉన్నాము. మమ్మలినా  మీ చరి్చలో భాగంగా అంగీకరించినందుకు న్ భార్య గాలోడిస్, న్తో 
పాట్ ప్రభువుకి మరియ మీకు కూడా కృతజఞాతలు తెలుప్తుంది. యేసుని గురించి మరియ 
దేవుని రాజ్యం గురించి అందరికి చపేపు మన సమిషి్ఠ పనిని దేవుడు ఆశీర్దించాలని మేము 
ప్రారి్థసు్తన్నాము. 

మీ సాహత్య ప్రతుల దా్రా మీరిచే్చ సహాయము కొరకు కృతజఞాతలు. మేము ఈ రోజ్ ఒక 
పెద్ద పెటె్టలో క్రైస్తవ సాహత్య ప్రతులను, బైబిళ్ళతో పాట్ ఇతర వసు్తవులను అందుకున్నాము. 

దేవుడు మిము్మను దీవించును గాక. అవి అందరికీ పంచబడుతాయి. వీటివలన యేసు 
క్రీసు్త సజీవుడని మరియ ఆయన మాత్రమే మానవాళికి ఉననా ఆశ అని అందరు తెలుసు-
కోగలుగుతారు. ఇకకాడుననా చరి్చకి  మీ సహాయం మాకు ఎంతో అవసరం. ప్రజలు ఎంతో 
కఠిన్తు్మలుగా, విగ్రహారాధకులుగా ఉన్నారు కానీ దేవుని వాక్యం వారి హృదయాలలో పని 
చేయటం కొనసాగుతూనే ఉంట్ంది. ఆమెన్. 
క్రీసు్త దీవెనలు,
సువారి్తకులు ట్రస్ మరియ గాలోడిస్                                      మెడెలిలోన్, కొలంబియా

కొలంబియా

జాంబియా
సూచనలు, అదుభుతాలు మరి ఆశ్చర్యకర క్రియలు 
జరిగాయి; యేసు క్రీసు్త ఘనమైన న్మంలో రోగులు 
స్స్ పరచబడాడారు, దయా్యల చేత పట్టబడిన వారు 
విడుదల పందుకున్నారు, మరి చడు బంధకాలలో 
ఉననావారు స్తంత్రించబడాడారు. దేవుని కుమారు-
నికి హలెలోలూయా! అంతే కాకుండా, 48 మంది 
బ్ప్తస్మము పందారు. బ్ప్తస్మము పందినవారి 
చిత్రాలు జోడిసు్తన్నాను. వచే్చ న్లలో మాకు ఇంకొక 
కూడిక ఉంది. దీనికి కావలసన అవసరతల కొరకై 
మాతో పాట్ మీరు ప్రారి్ంచండి. త్రలో మీ నుండి 
విన్లని ఆశిసూ్త!
ప్రభువు పరిచర్యలో మీ, 
ఎస్.జె.ఎన్.
చిపాట, జ్ంబియా
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19 మత్తయి సువార్త 26:28, అపస్తలుల కార్యములు 2:21, 4:12, ఎఫెసీయలకు 1:7, కొలొససాయలకు 1:14   20 మత్తయి సువార్త 21:22, యోహాను సువార్త 6:35, 37-40, రోమీయలకు 10:13   21 హెబ్రీయలకు 11:6   22 యోహాను సువార్త 5:14, 8:11, 
రోమీయలకు 6:4, 1 కొరింథీయలకు15:10, ప్రకటన గ్రంథము 7:14, 22:14   23 మత్తయి సువార్త 28:18-20, యోహాను సువార్త 3:5, అపస్తలుల కార్యములు 2:38, 19:3-5   24 ది్తియోపదేశకాండము 4:29, 13:4, 26:16, యెహోష్వ 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, అపస్తలుల కార్యములు 
1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, రోమీయలకు 5:3-5, 15:13

మీరు ఆజ్ఞాపంచినట్లో నడుచుకుని మీకు న్ కృతజఞాతలు 

చలిలోంచుకొందును.22 

రక్షణ తరువాత, తండ్రి, కుమార, పరిశుదా్త్మ 

న్మములో నీటియందు పూరి్తగా మునుగుట దా్రా 

బ్ప్తస్మము పందుమని యేసు చపెపును.23 ఇంగీలోష్ కింగ్ 

జ్మ్సా వెర్షన్ (K.J.V.) పరిశుద్ గ్రంథము మరియ 

తెలుగులో బైబిల్ సొసైటి ఆఫ్ ఇండియా దా్రా ప్రచు-

రించబడిన పరిశుద్ గ్రంథము శ్రద్గా చదివి మీ లాభం 

కొరకు, యితరుల లాభం కొరకు అది ఏమి చప్్తందో అది 

చేయండి.24

తండ్రియైన దేవుడు మరియ యేసుక్రీసు్త పరిశుదా్త్మ 

దా్రా యిప్పుడు మీలో నివససా్తరు. మీలోని దేవుని యొకకా 

దైవిక స్భావప్ అధక భాగానినా మీరు పందుకునే మార్గం 

ఒకట్ంది. దేవుని యొకకా దైవిక స్భావం మీలో ఎంత 

ఎకుకావగా నివసస్్త, రక్షణ నుండి లక్షలాదిమంది క్రైస్తవు-

లను సులువుగా తొలగింపజ్సన శోధనలకు వ్యతిరేకంగా 

మీరంత ఎకుకావగా నిలబడగలరు. పరిశుదా్త్మలోని 

బ్ప్తస్మము కోసం ప్రారి్థంచండి.25 పరిశుదా్త్మలోని 

బ్ప్తస్మము ఎలా పందుకోవాలో, దేవుని పరిశుద్ స్భా-

వానినా ఎకుకావగా పందుకోవటానికి గూరి్చన ఉపదేశల 

కోసం మా సాహతా్యనినా అడగండి లేదా కాల్ చేయండి. 

ఎందుకంటే పరిశుద్త లేకుండా ఎవడును ప్రభువును 

చూడడు (హెబ్రీయలకు 12:14).

మీ రక్షణ గురించి ఇతరులకు చపపువలెనని ప్రభువు 

కోరుచున్నారు. మీరు కూడా ట్నీ అలామో పాస్టరుగారి 

సువార్త రచనలకు పంపణీదారుడు కాగలరు. ఉచితముగా 

రక్షకుడిగా అంగీకరించి ఉండకపోతే, ఇప్పుడు ఈ ప్రా-

ర్థనని చపపుండి:
న్ ప్రభువా న్ దేవా, పాపయైన న్ ఆత్మ మీద నీ 

కనికరముంచుము.12 యేసుక్రీసు్త సజీవుడైన దేవుని కు-

మారుడని నేను నము్మచున్నాను.13 ఆయన సలువయందు 

చనిపోయి న్ పూర్పాపముల క్షమాపణ కొరకు తన 

ప్రశస్తమైన రక్తమును కార్చనని నేను నము్మచున్నాను.14 

పరిశుదా్త్మ శకి్త దా్రా దేవుడు యేసును మృతుల-

లోనుండి లేపెనని నేను నము్మచున్నాను,15 మరియ 

ఆయన ఇప్పుడు దేవుని కుడిపార్శ్మున కూరొ్చని న్ 

పాపప్ ఒప్పుకోలును న్ ప్రార్థనను ఆలకిసు్తన్నారని నేను 

నము్మచున్నాను.16 ప్రభువైన యేసూ, నేను న్ హృదయ 

దా్రమును తెరచి మిము్మను ఆహా్నిసు్తన్నాను.17 న్ 

సా్థనమైన కల్రి సలువలో మీరు కారి్చన ప్రశస్తమైన 

రక్తములో న్ మురికి పాపములనినాటిని కడిగి వేయము.18 

ప్రభువైన యేసూ, మీరు ననునా తృణీకరించరు; మీరు న్ 

పాపములను క్షమించి న్ ఆత్మను రక్సా్తరు. ఏలయనగా 

మీ వాక్యమైన పరిశుద్ గ్రంథము ఇలాగ సెలవిసు్తననాదని 

న్కు తెలుసు.19 మీరు న్తో సహా ఎవరినీ త్రోసవేయరని 

మీ వాక్యము చప్్తంది.20 కాబటి్ట మీరు న్ ప్రార్థన విని-

యన్నారని న్కు తెలుసు, మీరు న్కు జవాబు ఇచా్చరని 

నేను యెరుగుదును, నేను రక్ంపబడాడానని యెరుగు-

దును.21 ప్రభువైన యేసూ, న్ ఆత్మను రక్ంచినందుకు 

మీకు వందనములు. కనుక నేను ఇకను పాపము చేయక 

ఆయన రచనలు మీకు పంపంచబడును. మరింత 

సమాచారము కొరకు ఫోన్ చయ్యండి లేదా ఇమెయిల్ 

పంపండి. ఈ రచనలను మరవరితోనైన్ పంచుకోండి. 

యేసు క్రీసు్త ఆజ్ఞాపంచినట్లో లోకమంతా రక్ంపబ-

డవలెనంటే, దేవుని దశమభాగములను, కానుకలను నీవు 

దోచుకొనవదు్ద. “దేవుని నుండి మనుష్్యడు దంగిలున్? 

అయిన్ మీరు న్యొద్ద దంగిలితిరి. దేని విషయములో 

మేము నీయొద్ద దంగిలితిమని మీరందురు? పదియవ 

భాగమును, ప్రతిష్్టరపుణలను ఇయ్యక దంగిలితిరి. 

మీరు శపగ్రసు్తలైయన్నారు: ఈ జనులందరు న్యొద్ద 

దంగిలించుచున్నారు (సమస్త లోకము). న్ మందిర-

ములో (ఆత్మలు రక్ంపబడునట్లో) ఆహారముండునట్లో 

(ఆత్మసంబంధమైన ఆహారము) పదియవ భాగమంతయ 

(ఆ ‘దశమ భాగము’ అనగా మీ మొత్తము ఆదాయములో 

పదియవ వంతు) మీరు న్ మందిరప్ నిధలోనికి తీస-

కొనిరండి; దీనిని చేస మీరు ననునా శోధంచినయెడల నేను 

ఆకాశప్వాకిండలోను విపపు, పట్టజ్లనంత విసా్తరముగా 

దీవెనలు కుమ్మరించదనని సైన్యములకు అధపతియైన 

యెహోవా సెలవిచు్చచున్నాడు. మీ పంటను తినివేయ 

ప్రుగులను (సాతాను) నేను గది్దంచదను, అవి మీ 

భూమిపంటను న్శనము చేయవు, మీ ద్రాక్షతోటలోని 

పళ్్ళ ముందుగానే రాలబోవని రాలపుకయండునని 

సైన్యములకు అధపతియైన యెహోవా సెలవిచు్చచున్నాడు; 

అప్పుడు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసంతురు 

గనుక అన్యజనులందరు మిము్మను ధను్యలందురని 

సైన్యములకధపతియగు యెహోవా సెలవిచు్చచున్నాడు” 

(మలాకీ 3:8-12).

(2వ పేజీ నుండి)
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