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ప్రపంచవ్యాప్త  సంఘములునూతన యెరూషలేము

అంతర్జా తీయ సమాచారపత్ం

మృగము యొక్క 
ముద్ర ను 

అంగీకరంచకండి

మారినా, మనం నిత్ం కాలుచున్న అగ్్నగండంలో 
నిత్త్వాని్న అనుభవంచాల్సి ఉంటంది! (ప్రకటన 
14:9-11).

ప్రకటన గ్ంథం చాలా వరకు సంకేత్లతో 
కూడియున్నది అయితే కంతవరకు అక్షరార్థమైనది 
కూడా. పరిశుద్ధ గ్ంథాని్న ఒకసారి ఆత్మీయంగా 
చదివనట్లైతే, ఈ పుస్తకం చాలావరకు గ్హంపశక్-
మైనదని నీవు గమనిసా్తవు. 17వ అధ్్యం రండు 
మృగములతో పోల్చబడిన రండు రాజ్ములను 
గూరి్చన అంశాలను తెల్యజేస్తంది. ఈ రండు 
మృగాలు ఒకటే, ఐతే ప్రధ్నంగా సాత్నుని 
రండవ మృగము యొక్క రాజ్ము తన సాత్నీయ 
అధికారాని్న భూలోకవాసలను మోసగ్ంచుటకు, 
నాశనం చేయుటకు, చంపుటకు, దంగ్ల్ంచుటకు, 
దేవుని దూషంచుటకు మరియు దేవునితో సంబంధం 
కల్గ్న అని్నటిని దూషంచుటకు భూలోక అధికా-
రానికి (భూలోక ప్రభుతవాము) యిస్తంది.6 నీవు ఏ 
వధంగానైనా సాత్నుని మృగము పాల్భాగస్తడవై, 
నీకు నీవుగా సాత్నుతో ఐక్త కల్గ్ దేవుని పరి-
శుద్్ధతమీను దూషంచి పాపం చేసిన యెడల, నీకు 
ఈ యుగమందైనను రాబోవు యుగమందైనను 
పాపక్షమాపణ కలుగదు (మత్తయి 12:31-32). 

దేవుని కోపాగ్్నతో నిండిన రండవ ఏడు తెగళ్ళ 

మనమందరము దేవుని సవారూపమందు ఆయన 
పోల్కగా సృజంచబడాడాము, కానీ త్రితవాములోని 
ఒకరైన యేసక్రీస్తని మాత్రమే చూడగలము.2 తం-
డ్రియైన దేవుడు ఆతమీ సవారూపుడు, కనుక ఆయనను 
ఆరాధించువారు వారి ఆతమీతో మరియు దేవుని వా-
క్మైయున్న సత్ముతో ఆయనను ఆరాధించవలెను, 
ఆ వాక్ము క్రీస్్త (యోహాను 1:1, 4:23-24). 
నీవు తండ్రియైన దేవుని చూడలేవు, ఎందుకంటే 
ఆయన ఆతమీయైయునా్నడు (యోహాను 4:24), 
కాని అనేకులు క్రీస్తను చూశారు.3 మనమందరం 
ఆయన సవారూపమందు మరియు ఆయన పోల్కగా 
సృజంచబడాడాము (ఆదికాండము 1:26, 5:1), 
అయితే ఆయన తండ్రి సారూప్ంలో ఉనా్నడు (క-
లొససియులకు 1:13-15, హెబ్రీయులకు 1:1-3).4

క్రీస్తకు దూరంగా లేక క్రీస్త లేకుండా ఎందరైతే 
జీవస్తనా్నరో వారందరు మృగము యొక్క సభు్-
లుగా గరి్తంచబడత్రు. అయితే మృగము అంటే 
ఏమిటి?5 ద్నితోపాట ఇతర మృగములను గూరి్చన 
అంశాలను ప్రతి ఒక్కరు తెలుసకోవలసిన ఆవశ్కత 
ఏమిటి? ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం ఈ మృగము 
యొక్క సభు్లముగా ఉనా్న లేక ద్ని ముద్రను లేక 
ద్ని పేరైనను లేక సంఖ్యైనను అంగీకరించియు-
నా్న లేక ద్నిని ఆరాధించినా లేక ద్నికి స్వకుడిగా 

యొక్క ఏడు పాత్రలను ఏడుగరు దేవదూతలు 
చేతపటటుకనియునా్నరు (ప్రకటన 15:5-8). వీళ్్ళ 
వాటిని భూమిమీద వంపుత్రు (ప్రకటన 16వ 
అధ్్యం). ఈ తెగళ్్ళ దేవుని వద్దనుండి వచి్చనవ, 
భూమిపై నివశంచు చెడడావారికి ఇవ ఇవవాబడెను, 
ఎందుకంటే వీరు సాత్ను రాజ్ముతోను, మృగము 
యొక్క భూలోక రాజ్ము అనగా సాత్ను ఆతమీతోను 
ఐక్త కల్గ్యునా్నరు. దేవుని వాక్మనే పరిశుద్ధ 
గ్ంథమును చదువుట ద్వారా ఈ సత్్లను ఎవరైనా 
చాలా సలువుగా గ్హంచగలుగత్రు.

ప్రకటన 17:1-2 ప్రకారం, “మరియు ఏడు 
పాత్రలను పటటుకనియున్న ఏడుగరు దేవదూతలలో 
ఒకడువచి్చ నాతో మాటలాడుచు ఈలాగ చెప్పెను 
(అపొస్తలుడైన యోహాను), ‘నీవక్కడికి రముమీ, 
వసా్తర జలముల (అనేక రాజ్ముల) మీద కూరు్చన్న 
మహావేశ్కు చేయబడు త్రుపె నీకు కనపర్చదను, 
భూరాజులు ఆమెతో వ్భిచరించిరి (అది రండు 
వరాగాలుగా ఉన్న వాటికన్ రోమన్ కా్థల్క్ రాజకీయ 
వ్వస్థ. ఒకటి అధిక భ్రషటుతవాం కల్గ్న రాజకీయ 
వ్వస్థ, మరొకటి మత్నికి సంబంధమైనదని 
చెపుపెకుంటంది కాని అది బైబిలు ప్రకారం కానిది), 
భూనివాసలు ఆమె వ్భిచార మద్ములో మత్్తలైరి. 
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టోనీ అలామో

పాసటుర్ టోనీ అలామో                 ఫొటో - 1985

నీవు సాత్నుని ఏక-భూలోక ప్రభుతవాం యొక్క వధ్నాలలో జీవస్తన్నట్లైతే, అపుపెడు నీవు అంత్క్రీస్త 
సంఘంలో ఒక సభు్నిగా గరి్తంచబడి, మృగము పోల్కను కల్గ్ ఉంటావు. అదే వధంగా నీవు క్రీస్త వలె 
జీవతం కల్గ్యున్నట్లైతే అపుపెడు నీవు క్రీస్తని సంఘపు సభు్లలో ఒకనిగా గరి్తంచబడి ఆయన పోల్కను 
కల్గ్ ఉంటావు.1 
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(రాజకీయ సవ్తను బోధించే సిద్్ధంత్లు మరియు 
అని్న రకాల పాపాలకు ప్రజలను ప్రోతసిహంచే సి-
ద్్ధంత్లు.)’” ఇదే సాత్ను. వారి పాపపు మత్్తలో 
బలహీనులై ఉండకుండా వారిని రక్ంపబడేటటలై చేసి 
ఆత్మీయంగా బలోపేతం చేయగల్గే దేవుని శకి్తవం-
తమైన వాక్మైన బైబిల్ నుండి సాత్ను వేరుచేసింది 
కావున వారు సాత్ను అవనీతిమయ పాపపు మోసాల 
చేత మత్్తలై ఉనా్నరు. ఆమె (వాటికన్) ‘యజబేలు’ 
మరియు ‘నికోలాయిత్లు’, ఆమె పశా్చత్్తపపడదు.7

“కనుక అపుపెడతడు (క్రీస్త) ఆతమీవశుడనైన నను్న 
అరణ్మునకు కనిపోగా దేవదూషణ నామములతో 
నిండుకని, ఏడు తలలును పది కముమీలును గల ఎఱ్ఱని 
మృగముమీద కూరు్చండిన యొక స్త్రీని చూచితిని” 
(ప్రకటన 17:3). ఏడు తలలు రోమ్ యొక్క ఏడు 
పరవాత్లకు సాదృశ్ంగా ఉన్నవ (ప్రకటన 17:9), 
మరియు పది కముమీలు వ్భిచరించడానికి మహావే-
శ్తో తమను త్ము ఐక్పరుచుకున్న పది ఐరోపా 
దేశాలకు సాదృశ్ంగా ఉన్నవ. (రోమ్ యొక్క వేశ్ 
అయిన వాటికన్ అధిపతిగా ఉన్న ప్రపంచపు అబద్ధ 
మతములు.)8

“మరియు ఆ స్త్రీ ధూమ్రరక్తవర్ణముగల వస్త్రము 
ధరించుకని, బంగారముతోను రత్నములతోను ము-
త్ములతోను అలంకరింపబడినదై, ఏహ్మైన కార్-
ములతోను త్ను చేయుచున్న వ్భిచారసంబంధమైన 
అపవత్రకార్ములతోను నిండిన యొక సవర్ణ పాత్రను 
తనచేత పటటుకనియుండెను (దేవునికి అవధేయత 

చూపడం, మరియు ప్రతి వధమైన పాపం). మరియు 
ద్ని నొసట ద్ని పేరు ఈలాగ వ్రాయబడియుండెను: 
మరమీము, వేశ్లకును భూమిలోని ఏహ్మైనవాటికిని 
తల్లైయైన మహా బబులోను” (ప్రకటన 17:4-5).

“మరియు ఆ స్త్రీ పరిశుదు్ధల రక్తముచేతను, యేస 
యొక్క హతసాక్షుల రక్తముచేతను మతి్తల్లైయుండుట 
చూచితిని (దేనిచేత రోమ్కు అపకీరి్త వచి్చందో ద్ని 
వలన ఇపపెటికీ కని్న వందల సంవతసిరాలుగా 
అపకీరి్తని కల్గ్యుంది). మరియు నేను ద్ని చూచి 
బహుగా ఆశ్చర్పడగా ఆ దూత నాతో ఇటలైనెను, 
‘నీవేల ఆశ్చర్పడితివ? యీ స్త్రీనిగూరి్చన మరమీ-
మును, ఏడు తలలును పది కముమీలును గల్గ్ ద్నిని 
మోయుచున్న క్రూరమృగమునుగూరి్చన మరమీమును 
నేను నీకు తెల్ప్దను’” (ప్రకటన 17:6-7). 

వాటికన్ ఒక వేశ్; ద్నిని మోయుచున్న 
మృగము ఏక-ప్రపంచ ప్రభుతవాము. ఈ ప్రభుతవాము 
వాటికన్ చేత నియంత్రించబడుత్ంది మరియు 
వాటికన్ సాత్ను ఆతమీ చేత నియంత్రించబడుత్ంది 
(ప్రకటన 13:2-4). ఒకడు గర్రపు సావారీ చేసినటలైగా 
వేశ్ మృగముపై సావారీ చేస్తంది. వేశ్, సాత్ను ఆతమీ 
ద్వారా, ఏమిచేయాల్ ఎక్కడికి వెళ్్ళల్ అనే వషయాని్న 

ప్రభుత్వానికి చెపు్తంది. మృగము వేశ్కు లోబడు-
త్ంది, మరియు చంపమని వేశ్ చెపపెగానే మృగము 
చంపుత్ంది. వేశ్ పాపాని్న ప్రేరేపంచే చటాటులను 
అమలుచేయమని మృగానికి ఆజ్ఞాపంచగానే, 
మృగము యొక్క ప్రభుతవాము అని్న రకాలైన పాపపు 
క్రియలను అనగా సవాల్ంగ సంపర్కం, గర్భస్రావం, 
అశ్లైలత, హత్, యుద్్ధలు, రాజకీయాలు, బ్ంకింగ్, 
అని్నరకాలైన అణచివేత, అవనీతి మరియు నియంత్రణ 
లాంటివ అమలుచేయడం సంభవస్తంది.

ఒబమ ఒక ఆటబొమమీ, అతడు యుకి్తపరుడు 
కాడు, అతనికి చెపపెబడిందే అతను చేస్తనా్నడు. 
అధ్క్షులందరు వాటికన్ యొక్క సాత్ను సంబంధ 
ప్రపంచ ప్రభుతవాం చేతిలో కేవలం ఆటబొమమీలు. 
ప్రపంచ సమస్ల నిమిత్తం టాక్ షో వా్ఖ్్తలు 
బుష్ లేక ఒబమను నిందించినపుపెడు వాటికన్ ద్నిని 
ఇషటుపడుత్ంది. ‘ఇలులైమినాటి’ (Illuminati) అనే 
అబద్ధపు సంస్థ మరియు ద్ని అనుబంధ సంస్థలు 
అయిన జ్న్ బిర్్చ సొసైటీ (John Birch Society) 
యింకా అని్న అబద్ధపు మత్లు దీనంతటికీ కారణం 
కేవలం వాటికన్ అని ప్రజలకు అర్థం కాకుండా చేస్ 
పొగ తెరలు మాత్రమే. వాటికన్ ఒక నింద్రహత 

7 ప్రకటన 2:15-16, 18-23   8 ద్నియేలు 7:7, 19-25, 8:23-26, 11:21-41, 
ప్రకటన 12:3, 13:1, 17వ అధ్్యము, 18:3, 9   

బురింది

క్లిఫో రినియా
అలామో చరి్చ,

మునుపటి అనేక న్్స్ లెటరలై నిమిత్తం మీకు ధన్వాదములు. నాకు ఇంకా అనేక న్్స్ లెటరులై అవ-
సరమవుత్యి. దయచేసి సాపెనిష్ భాష న్్స్ లెటరలైను అందులో చేర్చండి. పాసటుర్ అలామో గారికి దేవుడు 
అనుగ్హంచిన సందేశాలను తెలుసకనుటకు దేవుడు తనకు అనుగ్హంచిన ఆయన క్రొత్త రచనలను చదువు-
టకు ఎలలైపుపెడు ఆసకి్త కనబరుసా్తను!

మత్తయి 24:9 ప్రకారం, “మీరు నా నామము నిమిత్తము సకల జనములచేత దేవాషంపబడుదురు!” 
వారు క్రైస్తవులను సజీవదహనం చేస్తనా్నరు మరియు ఈజపుటులో వారి తలలు నరికివేస్తనా్నరు! ఆఫ్రికాలోని ఒక 
కళ్శాలలో సమారు 147 మంది క్రైస్తవులను త్పాకితో కాల్్చ చంపారు! ఒకవేళ వారు ఖురాన్ చెపపెనట్లైతే 
వారిని కాల్్చ చంపుత్నా్నరు! కేవలం ముసిలైంలను మాత్రమే చంపకుండా వడిచిప్డుత్నా్నరు! వారు దేవుని 
ప్రవక్తయైన పాసటుర్ అలామోపై తపుపెడు అభియోగాలు మోప సమారు 175 సంవతసిరాలు ఖైదులోకి నెటిటువేశారు! 
నిజమైన దేవాషులు ఎవరై ఉంటారో క్రైస్తవులమైన మనం చూసా్తము మరియు అది వాటికన్ అయి ఉంటందని 
పాసటుర్ అలామో తెల్యజేస్తనా్నరు. 

కేవలం ఇది వేదనకు ప్రారంభ దశగా పరిశుద్ధ గ్ంథం తెల్యజేస్తంది (మత్తయి 24:8). ఇది రాను 
రాను ప్రబలమౌత్ంది. ప్రియ సహోదరీ సహోదరుడా, ఈ దేవాషాని్న ఖండించే క్రొత్త చటాటులు నిజమైన క్రైస్తవులపై 
మాత్రమే ప్రయోగ్ంచబడత్యని ఇదివరకే మీకు తెలుస. ప్రభువునందు కనసాగడి. మీరు ప్రభువుచేత 
ఎను్నకోబడిన జనులు. 

అలామో సంఘం చేస్దంత్ ఏమిటంటే ప్రభువు కరకు క్రొత్త ఆతమీలను సంపాదించడం కోసం ప్రయా-
సపడటమే, ఇందునిమిత్తం వారు భయంకరమైన శ్రమలను అనుభవసా్తరు! మీరు ఆ శ్రమలని్నంటినీ ఎదురొ్కని 
నిలబడుత్నా్నరు కనుక దేవుని నిజమైన సంఘమైయునా్నరని నేను ఎరుగదును. ఒకవేళ ప్రాణం అరిపెంచ-
వలసి వచి్చనా లేక జీవతకాల కారాగారంలోనికి వెళ్ళవలసి వచి్చనా మీరు ఇక ఎన్నడూ వెనుదిరగరు, పాసటుర్ 
అలామో చెపపెనటలైగా, “ఒకదినం సవార్త నిమిత్తం నేను ఖచి్చతంగా చంపబడత్నని నేను ఎరుగదును”. ఐతే 
మిముమీను సాత్ను (వాటికన్) ప్టిటున శ్రమలను వేదనలని్నంటినీ మీరు సహంచారు కనుక పాసటుర్ అలామో 
మరియు సంఘమా, పరమందు మీఫలం అధికమౌత్ంది. “ప్రభువైన యేస క్రీస్త పోల్కగా ఎందరైతే జీవసా్తరో 
వారందరు శ్రమపడవలసి వస్తంది.”

ఇంకా అధికంగా మీ రచనల కరకు ఎదురుచూస్తనా్నను. దేవుడు దీవంచును గాక. 
ప్రభునందు ప్రియ సహోదరుడు,
డబ్లైయూ. డి.                                                                                          కాస్టుయిక్, కాల్ఫోరి్నయా

(ఫ్ంచి భాషనుండి అనువదించబడింది)
మన ప్రియ ప్రభువు, రక్షకుడైన యేసక్రీస్త 

నామములో మీకు శుభములు. పాసటుర్ అలామో, మీ 
ద్వారా దేవుడు మనకు అనుగ్హంచిన బహుమానాని్న 
మేము ఎన్నటికి మరచిపోము. మా దేశంలో ఎవరికైతే 
“ది పోప్సి సీక్రెట్సి” అను శ్రిషికగల ప్రచురణ నేను 
ఇచా్చనో ఆయన మా బురింది దేశానికి చెందిన ఒక 
పోలీస జనరల్. ఆయన ఆ ప్రచురణ చదివ “ఇది ఎంతో 
సపెషటుతతో కూడిన సత్ం” అని ధృవపరుస్తనా్నరు. 

దేవుడు మిముమీను ఎలలైపుపెడు కాపాడును గాక 
మరియు పాసటుర్ అలామో గారిని నిత్ం భద్రపరచును 
గాక.
ప్రత్్త్తరాని్న ఆశస్్త,
దేవుడు మిముమీను దీవంచునుగాక
మెథోడి కివాంజరా
బుజంబురా, బురింది

(1వ పేజీ నుండి)

మృగము యొక్క ముద్ర ను 
అంగీకరంచకండి
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సవాచ్ఛమైన చిత్రాని్న ప్రదరి్శంచాలని కోరుకుంటంది 
మరియు వాటికన్ వేశ్ ఇవనీ్న చేయడానికి ఈ 
పరధ్్నాలనీ్న తోడపెడత్యి. 

“‘నీవు చూచిన ఆ మృగము ఉండెను (ఒకపుపెడు) 
గాని, యిపుపెడు లేదు (రోమ్ పడిపోయినపుపెడు); 
అయితే అది అగాధ పాత్ళంనుండి పైకి వచు్చను (ఇది 
సాత్ను యొక్క ఆతమీ, ఇది ప్రపంచ ప్రభుత్వాలు, అబద్ధ 
మత్లు మరియు మీడియాపై సాత్ను అధికారంతో 
వాటికన్ సంక్రమింపజేస్తంది), మరియు నాశనంవైపు 
వెళ్త్ంది (దుషటు పాపం). మరియు భూనివాసలలో 
జగదుతపెతి్త మొదలుకని జీవగ్ంథమందు ఎవరి 
పేరు వ్రాయబడలేదో వారు, ఆ మృగముండెను ఆ 
తరావాత అదృశ్మై మరలా మనుగడలోనికి వచి్చం-
దన్న సంగతి తెల్సికని ఆశ్చర్పడుదురు (అది రోమ్ 
కెనాన్ రహస్ రాజకీయ ప్రభుతవాం, కాని మొదటి 
[రోమన్ సామ్రాజ్ం] కంటే అధికంగా రండవ 
మృగము [వాటికన్ చే నియంత్రించబడే ప్రపంచ 
ప్రభుతవాం] ద్వారా సాత్ను శకి్త అధికంగా ఇవవాడం 
జరుగత్ంది)’” (ప్రకటన 17:8). 

“‘ఇందులో జ్ఞానముగల మనససి కనబడును. 
ఆ ఏడు తలలు ఆ స్త్రీ కూరు్చన్న ఏడు కండలు 
(ఇది రోమ్ నగరం, ఏడు కండలు గల పటటుణం). 
అందులో ఏడుగరు రాజులు ఉనా్నరు అయిదుగరు 
కూల్పోయిరి, ఒకడునా్నడు, కడమవాడు ఇంకను 
రాలేదు, వచి్చనపుపెడు అతడు కంచెము కాలముం-
డవలెను. ఉండినదియు ఇపుపెడు లేనిదియునైన యీ 
క్రూరమృగము ఆ ఏడుగరితో పాట ఒకడునై-

యుండి, త్నే యెనిమిదవ రాజగచు నాశనమునకు 
పోవును. నీవు చూచిన ఆ పది కముమీలు పదిమంది 
రాజులు. వారిదివరకు రాజ్మును పొందలేదు గాని 
యొకగడియ క్రూరమృగముతోకూడ రాజులవలె 
అధికారము పొందుదురు. వీరు ఏకాభిప్రాయ-
ముగలవారై తమ బలమును అధికారమును ఆ 
మృగమునకు అపపెగ్ంత్రు. వీరు గొఱ్ఱపలలై (యేస)
తో, యుద్ధము చేత్రు గాని, గొఱ్ఱపలలై ప్రభువులకు 
ప్రభువును రాజులకు రాజునైయున్నందున ఆయన 
ఆ రాజులను జయించును, తనతోకూడ ఉండినవారు 
పలువబడినవారు, యేరపెరచబడినవారు, నమమీకమై-
నవారు’” (ప్రకటన 17:9-14).

“ఆ దూత నాతో ఇటలైనెను, ‘నీవు చూచిన వేశ్ 
కూరు్చనియున్న జలములు ప్రజలను, జనసమూహ-
ములను, జ్త్లు, ఆయా భాషలు మాటలాడువారిని 
(ప్రపంచం) స్చిస్తంది. నీవు ఆ మృగముపై యున్న 
పది కముమీలను (పదిమంది రాజులు) చూచితివే, 
వారు ఆ వేశ్ను (వాటికన్) దేవాషంచి, ద్నిని దికు్క 
లేనిద్నిగాను దిగంబరిగాను చేసి, ద్ని మాంసము 
భక్ంచి అగ్్నచేత ద్నిని బొతి్తగా కాల్్చవేత్రు. దేవుని 
మాటలు నెరవేరువరకు వారు ఏకాభిప్రాయముగల-
వారై తమ రాజ్మును ఆ మృగమునకు అపపెగ్ంచు-
టవలన తన సంకలపెము కనసాగ్ంచునటలై దేవుడు 
వారికి బుది్ధ పుటిటుంచెను. మరియు నీవు చూచిన ఆ 
స్త్రీ భూరాజులనేలు ఆ మహాపటటుణమే (రోమ్)’” 
(ప్రకటన 17:15-18).

ఒక వ్కి్తలోకి సాత్ను ఆతమీ ప్రవేశంచినపుపెడు, 

కెన్యామెక్సికో
క్రీస్తనందు ప్రియమైన సహోదరీ సహోదరులారా,

టోనీ అలామో మరియు ఆయనతో కల్సి పనిచేస్తన్న వారందరికి శుభాభివందనములు. మహో-

న్నత్డైన దేవుని నామములో మీరు మరియు మీ పరిచర్ వరి్ధలాలైలని మనసారా కోరుకుంటనా్నను. 

మీరు పంపంచిన పుస్తకములు మరియు రచనలు మాకు చేరినవని తెల్యజేస్తనా్నను. దేవుని రాజ్మును 

గూరి్చన సత్ సవార్తను అనేకులకు చేరవేయుట ద్వారా ఆతమీలను రక్ంచుటకు మీ సాహత్ం ఇంకన్ 

ఎంతగానో ఉపయోగపడుత్ంది. 

నా ప్రియమైన కాపరీ, మీ రచనలు ఎలలైపుపెడు ప్రజలు తమ పాపములను వడిచి ప్రభువైన యేసక్రీస్త 

మారాగాని్న ఎంచుకనుటకు ఎంతో ప్రోత్సిహకారిగా ఉంటనా్నయని తెల్యజేయడానికి సంతోషసా్తను. 

మా ప్రియమైన కాపరి టోనీ అలామో మరియు ప్రార్థన అభ్ర్ధన తెల్పన వారిగూరి్చ ఎలలైపుపెడు 

ప్రభువు వద్ద మొరప్డుత్నా్నము. క్రీస్తలో సమస్తము సాధ్మనే వషయం మనం ఎరుగదుము. ఇంకా 

అధికంగా మీ రచనలను కోరుత్నా్నము. మా పరిచర్నందు కేవలం ఒక ఆంగలైభాషా బైబిలు మాత్రమే 

లభ్మవుత్ంది, అంతేగాక మా సంఘంలో అనేకమంది సభు్లు వృదు్ధలుగా ఉనా్నరు. వారు ఆంగలైభాషా 

పరిజ్ఞానం ఏమాత్రం కల్గ్నవారు కారు. దేవుని స్వను ఇంకా అధికంగా వృది్ధచేయుటకుగాను ఒక సావాహలీ 

భాషా బైబిలును అభ్రి్ధస్తనా్నను. ప్రభువైన యేస క్రీస్త నామములో దీవంచబడుదురు గాక. ఆమెన్.

మీ వశావాసపాత్రుడు, 

పాసటుర్ జ్రడ్ ఇస్ఛి                                                                                  ఎండేబెస్, కెనా్

అతను సాత్ను సంబంధమైన జీవతం కల్గ్ సాత్ను 
మరియు దురాతమీలు నడిపంచిన వధంగా నడుసా్తడు, 
దురాతమీలు ఈ వ్కి్త యొక్క అధికారాని్న సాత్ను 
యొక్క అధికారంగా మృగానికి ఇసా్తయి, అపుపెడు ఈ 
వ్కు్తలు మృగము యొక్క ప్రతిరూపంగా మారిపో-
త్రు. అపుపెడు మృగము యొక్క ప్రతిమ మాటాలైడడా-
నికి అధికారం పొందుకుంటంది మరియు మృగము 
యొక్క ప్రతిరూపంగా మారిన ఈ వ్కు్తలు మృగము 
యొక్క ప్రతిమకు నమస్కరించని (స్వంచని) వారిని 
చంపునటలైగా మృగము ప్రభుత్వానికి సహకారముగా 
తయారవుత్రు (ప్రకటన 13:15). 

“కాగా కది్దవారుగాని గొపపెవారుగాని, ధనికు-
లుగాని, దరిద్రులుగాని, సవాతంత్రులుగాని, ద్స-
లుగాని, అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ 
నొసటియందైనను ముద్ర వేయించుకనునటలైను, 
కాగా అందరును తమ కుడిచేతిమీదనైనను తమ 
నొసటియందైనను ముద్ర వేయించుకనునటలైను, 
ఆ ముద్ర, అనగా ఆ మృగము పేరైనను ద్ని పేరిటి 
సంఖ్యైనను గలవాడు తపపె, క్రయ వక్రయములు 
చేయుటకు మరి యెవనికిని అధికారము లేకుండున-
టలైను అది వారిని బలవంతము చేయుచున్నది” (ప్ర-
కటన 13:16-17). ముద్ర వేయించుకోకండి! మీరు 
ముద్రవేయించుకున్నటలైయితే సాత్ను, వాడి దూతలు 
మరియు వాడిని అనుసరిస్్త ముద్రను వేయించుకునే 
అందరితో పాటగా మీరు కూడా మీ నిత్త్వాని్న అగ్్న 
గండములో గడుపుత్రు (ప్రకటన 14:9-11). 

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

(సాపెనిష్ నుండి అనువదించబడింది)
దయచేసి నా హారి్ధక శుభాభివందనములను 

సీవాకరించండి. మీరు మంచి ఆరోగా్ని్న అనుభ-
వస్్త యేసక్రీస్త ద్వారా దేవునితో సమాధ్నము 
మరియు సహవాసాని్న కల్గ్యుండటానికి దేవుని 
ఆత్మీయ ఆశ్రావాదములను పొందుకుంటారని 
ఆశస్తనా్నను, ఆమెన్.

వీలు కల్పెంచుకని మీ రచనలను మరియు 
బైబిళ్ళను మాకు పంపంచినందులకు ప్రభువునందు 
మీకు ధన్వాదములు తెల్యజేస్తనా్నను. అవ మా 
ఆత్మీయ పురోగతికి ఎంతో సహకరిస్్త ఆత్మీ-
యంగా న్తనపరచబడటంలో మరియు దేవునికి 
ఇషటుమైన నడవడిని కల్గ్యుండటానికి మముమీను 
నడిపసా్తయి.
ధన్వాదములు.
గ్ల్బిరోటు అరబినో                     డురాంగో, మెకిసికో

(తరువాయి 4వ పేజీలో)

ఆన్ ల�ైన్  లో అలామో మినిస్ట్ రీస్
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9 మత్తయి 4:4, యోహాను 8:31-32, 15:3-7, 17:17, అపొస్తలుల కార్ములు 20:32, రోమీయులకు 15:4, ఎఫెసీయులకు 5:26-27, కలొససియులకు 1:23, 2 తిమోతి 2:15, 3:14-17, త్త్ 1:9, హెబ్రీయులకు 2:1-3, యాకోబు 1:18-21   10 1 కరింథీయులకు 
10:13   11 కీర్తనలు 51:5, రోమీయులకు 3:10-12, 23   12 మత్తయి సవార్త 26:63-64, 27:54, లూకా సవార్త 1:30-33, యోహాను సవార్త 9:35-37, రోమీయులకు 1:3-4   13 అపొస్తలుల కార్ములు 4:12, 20:28, రోమీయులకు 3:25, 1 యోహాను 1:7, 
ప్రకటన గ్ంథము 5:9   14 కీర్తనలు 16:9-10, మత్తయి సవార్త 28:5-7, మారు్క సవార్త 16:9, 12, 14, యోహాను సవార్త 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, అపొస్తలుల కార్ములు 2:24, 3:15, రోమీయులకు 8:11, 1 కరింథీయులకు 15:3-7   15 లూకా సవార్త 
22:69, అపొస్తలుల కార్ములు 2:25-36, హెబ్రీయులకు 10:12-13   16 1 కరింథీయులకు 3:16, ప్రకటన గ్ంథము 3:20   17 ఎఫెసీయులకు 2:13-22, హెబ్రీయులకు 9:22, 13:12, 20-21; 1 యోహాను 1:7, ప్రకటన గ్ంథము 1:5, 7:14   18 మత్తయి 
సవార్త 26:28, అపొస్తలుల కార్ములు 2:21, 4:12, ఎఫెసీయులకు 1:7, కలొససియులకు 1:14   19 మత్తయి సవార్త 21:22, యోహాను సవార్త 6:35, 37-40, రోమీయులకు 10:13   20 హెబ్రీయులకు 11:6   21 యోహాను సవార్త 5:14, 8:11, రోమీయులకు 6:4, 
1 కరింథీయులకు15:10, ప్రకటన గ్ంథము 7:14, 22:14   22 మత్తయి సవార్త 28:18-20, యోహాను సవార్త 3:5, అపొస్తలుల కార్ములు 2:38, 19:3-5   23 దివాతియోపదేశకాండము 4:29, 13:4, 26:16, యెహోషువ 1:8, 22:5, 2 తిమోతి 2:15, 3:14-17, 
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బైబిల్ లోని దేవుని వాకు్కల చేత మీ హృదయాని్న 
సిద్ధపరచుకోండి.9 అంతేగాకుండా బధపడుటకు 
మీఅంతటమీరే సిద్ధపాట కల్గ్యుండుడి ఐతే దేవుని 
నుండి ఏమాత్రం తొలగ్పోకుడి, అపుపెడు వాటినుండి 
తపుపెంచుకను మారాగాని్న దేవుడు మీకు తపపెక 
తెల్యజేసా్తడు.10 ఇపుపెడే సిద్ధపడండి. ఈ ప్రార్థన 
చేయుట ద్వారా మీ సిద్ధపాటను ప్రారంభించండి:

నా ప్రభువా నా దేవా, పాపయైన నా ఆతమీ మీద 
నీ కనికరముంచుము.11 యేసక్రీస్త సజీవుడైన దేవుని 
కుమారుడని నేను నముమీచునా్నను.12 ఆయన సిలు-
వయందు చనిపోయి నా పూరవాపాపముల క్షమాపణ 
కరకు తన ప్రశస్తమైన రక్తమును కార్చనని నేను 
నముమీచునా్నను.13 పరిశుద్్ధతమీ శకి్త ద్వారా దేవుడు 
యేసను మృత్లలోనుండి లేప్నని నేను నముమీ-
చునా్నను,14 మరియు ఆయన ఇపుపెడు దేవుని కుడి-
పార్శ్వమున కూరొ్చని నా పాపపు ఒపుపెకోలును నా 
ప్రార్థనను ఆలకిస్తనా్నరని నేను నముమీచునా్నను.15 
ప్రభువైన యేస్, నేను నా హృదయ ద్వారమును 
తెరచి మిముమీను ఆహావానిస్తనా్నను.16 నా సా్థనమైన 
కలవారి సిలువలో మీరు కారి్చన ప్రశస్తమైన రక్తములో 
నా మురికి పాపములని్నటిని కడిగ్ వేయుము.17 
ప్రభువైన యేస్, మీరు నను్న తృణీకరించరు; మీరు 

నా పాపములను క్షమించి నా ఆతమీను రక్సా్తరు. 
ఏలయనగా మీ వాక్మైన పరిశుద్ధ గ్ంథము ఇలాగ 
సెలవస్తన్నదని నాకు తెలుస.18 మీరు నాతో సహా 
ఎవరినీ త్రోసివేయరని మీ వాక్ము చెపు్తంది.19 
కాబటిటు మీరు నా ప్రార్థన వనియునా్నరని నాకు 
తెలుస, మీరు నాకు జవాబు ఇచా్చరని నేను యె-
రుగదును, నేను రక్ంపబడాడానని యెరుగదును.20 
ప్రభువైన యేస్, నా ఆతమీను రక్ంచినందుకు మీకు 
వందనములు. కనుక నేను ఇకను పాపము చేయక 
మీరు ఆజ్ఞాపంచినటలై నడుచుకుని మీకు నా కృతజఞా-
తలు చెల్లైంచుకందును.21

రక్షణ తరువాత, తండ్రి, కుమార, పరిశుద్్ధతమీ 
నామములో నీటియందు పూరి్తగా మునుగట ద్వారా 
బప్తసమీము పొందుమని యేస చెప్పెను.22 ఇంగీలైష్ 
కింగ్ జేమ్సి వెరషిన్ (K.J.V.) పరిశుద్ధ గ్ంథము 
మరియు తెలుగలో బైబిల్ సొసైటి ఆఫ్ ఇండియా 
ద్వారా ప్రచురించబడిన పరిశుద్ధ గ్ంథము శ్రద్ధగా 
చదివ, అది ఏం చెపు్తందో అలాగ చేయుము.23

నీ రక్షణ గరించి ఇతరులకు చెపపెవలెనని ప్రభువు 
కోరుచునా్నరు. నీవుకూడ టోనీ అలామో పాసటురుగారి 
సవార్త రచనలకు పంపణీద్రుడు కాగలవు. ఉచి-
తముగా ఆయన రచనలు మీకు పంపంచబడును. 
మరింత సమాచారము కరకు ఫోన్ చెయ్ండి లేద్ 
ఇమెయిల్ పంపండి. ఈ రచనలను మరవరితోనైనా 
పంచుకోండి. 

యేసయ్ ఆజ్ఞాపంచినటలై లోకమంత్ రక్ంప-
బడవలెనంటే, దేవుని దశమభాగములను, కానుక-
లను నీవు దోచుకనవదు్ద. “దేవుని నుండి మనుషు్డు 
దంగ్లునా? అయినా మీరు నాయొద్ద దంగ్ల్తిరి. 
దేని వషయములో మేము నీయొద్ద దంగ్ల్తిమని 
మీరందురు? పదియవ భాగమును, ప్రతిషాటురపెణలను 
ఇయ్క దంగ్ల్తిరి. మీరు శాపగ్స్తలైయునా్నరు: 
ఈ జనులందరు నాయొద్ద దంగ్ల్ంచుచునా్నరు 
(సమస్త లోకము). నా మందిరములో (ఆతమీలు 
రక్ంపబడునటలై) ఆహారముండునటలై (ఆతమీసం-
బంధమైన ఆహారము) పదియవ భాగమంతయు (ఆ 
‘దశమ భాగము’ అనగా మీ మొత్తము ఆద్యములో 
పదవ వంత్) మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి త్సి-
కనిరండి; దీనిని చేసి మీరు నను్న శోధించినయెడల 
నేను ఆకాశపువాకిండలైను వపపె, పటటుజ్లనంత వ-
సా్తరముగా దీవెనలు కుమమీరించెదనని సైన్ములకు 
అధిపతియైన యెహోవా సెలవచు్చచునా్నడు. మీ 
పంటను తినివేయు పురుగలను (సాత్ను) నేను 
గది్దంచెదను, అవ మీ భూమిపంటను నాశనము 
చేయవు, మీ ద్రాక్షతోటలోని పళ్్ళ ముందుగానే 
రాలబోవని రాలపెకయుండునని సైన్ములకు అధి-
పతియైన యెహోవా సెలవచు్చచునా్నడు; అపుపెడు 
ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింత్రు గనుక 
అన్జనులందరు మిముమీను ధను్లందురని సైన్-
ములకధిపతియగ యెహోవా సెలవచు్చచునా్నడు” 
(మలాకీ 3:8-12).

(3వ పేజీ నుండి)
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