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(తరువాయి 2వ పేజీలో)

ఖపడుచండువాడు. లాజరు అను ఒక దరిద్రుడుండెను. 

వాడు కురుపులతో నండినవాడై ధనవంతున యింటి 

వాకిట పడియండి అతన బల్లమీద నుండి పడు రొట్్ట-

ముక్కలతో ఆకలి తీరుచుకొనగోరెను. అంతేకాక కుక్కలు 

వచిచు వాన కురుపులు నాకెను. ఆ దరిద్రుడు చనపోయి 

దేవదూతలచేత అబ్రాహాము రొముమున (ఆనుకొనుటకు) 

కొనపోబడెను (పరలోకమునకు). ధనవంతుడు కూడ 

చనపోయి పాతిపెట్టబడెను. అపుపుడతడు పాతాళములో 

బాధపడుచ, కనునులెతితి దూరమునుండి అబ్రాహామును 

అతన రొముమున (ఆనుకొనయనను) లాజరును చూచి 

‘తండ్రివైన అబ్రాహామా, నాయందు కనకరపడి, తన 

వ్రేలికొనను నీళ్లలో ముంచి నా నాలుకను చలా్లరుచుటకు 

లాజరును పంపుము; నేను ఈ అగ్నుజ్వాలలో యాతన-

పడుచనానును’, అన కేకలువేస్ చెపెపును. 

“అందుకు అబ్రాహాము, ‘కుమారుడా, నీవు నీ జీవి-

తకాలమందు నీకిష్టమైనట్్ట సుఖము అనుభవించితివి. 

ఆలాగుననే లాజరు కష్టము అనుభవించెనన జ్ఞాపకము 

చేస్కొనుము; ఇపుపుడైతే వాడు ఇక్కడ నెమముది పం-

దుచనానుడు, నీవు యాతన పడుచనానువు. అంతేకాక 

ఇక్కడనుండి మీ యొద్దకు దాటగోరువారు దాటి 

పోజ్లకుండునట్్లను, అక్కడి వారు మాయొద్దకు దాటి 

రాజ్లకుండునట్్లను, మాకును మీకును మధ్య మహా 

అగాధముంచబడియననుది’, అన చెపెపును. అపుపుడతడు 

‘తండ్రీ, ఆలాగైతే నాకు ఐదుగురు సహోదరులునానురు. 

ప్రకటన 3:14-17 చెపుతింది, “లవొదికయలో 

(టర్్కలో ఉననుది) ఉనను సంఘపు దూతకు ఈలాగు 

వ్రాయము: ‘ఆమెన్’ అనువాడును (యేసు), నమముక-

మైన సత్యసాక్షియ (యేసు), దేవున సృష్్టకి ఆదియ-

నైన వాడు చెపుపు సంగతులేవనగా; ‘నీ క్రియలను నేను 

(యేసు) ఎరుగుదును, నీవు చల్లగానైనను వెచచుగానై-

నను లేవు; నీవు చల్లగానైనను వెచచుగానైనను ఉండిన 

మేలు. (నీవు నులివెచచుగా ఉండటం కంటే వీటిలో 

ఏదైన ఒక విధంగా ఉండి ఉండాలన నేను కోరు-

కుంట్నానును, కాన నీవు నులివెచచుగా ఉనానువు!) నీవు 

వెచచుగానైనను చల్లగానైనను ఉండక, నులివెచచునగా 

ఉనానువు గనుక నేను ననును నా నోట (నా శర్రము) 

నుండి ఉమ్మువేయ ఉదే్దశంచచనానును’. నీవు నేను 

ధనవంతుడను, ధనవృదిధి చేస్యనానును, నాకేమ్య 

కొదువలేదన చెపుపుకొనుచనానువు”.

నేటి కోటీశవారులను, లక్షాధికారులను ఇది గురుతిచే-

సుతింది. ప్రసుతిత ప్రపంచంలో వాళ్్ల ఎపపుటికీ జీవిసాతిరన 

మూర్ంగా నముముతారు (కీరతిన 49:6-14). వాళ్్ల 

నత్యమూ పరలోకంలో గాన నరకంలో గాన జీవిసాతిరు; 

వాళ్్ల పశ్చుతాతిపము చెందితే పరలోకంలో, పశ్చుతాతి-

పము చెందకపోతే నరకంలో.

లూకా 16:19-31 చెపుతింది, “ధనవంతుడొక-

డుండెను, అతడు ఊదారంగు బట్టలును సననుపు నార 

వస్త్రములును ధరించకొన ప్రతిదినము బహుగా సు-

వారును ఈ వేదనకరమైన స్థలమునకు రాకుండ వారికి 

సాక్ష్యమ్చచుటకై నా తండ్రి యింటికి వాన పంపవలెనన 

ననును వేడుకొనుచనానును’, అనెను. అందుకు అబ్రా-

హాము ‘వారియొద్ద మోషేయ ప్రవకతిలును ఉనానురు; 

వారి మాటలు వినవలెను’, అన అతనతో చెపపుగా 

అతడు ‘తండ్రివైన అబ్రాహామా, ఆలాగు అనవదు్ద; 

మృతులలోనుండి ఒకడు వారియొద్దకు వెళ్్లన యెడల 

వారు మారుమనసుసు పందుదురు’, అన చెపెపును. అం-

దుకతడు ‘మోషేయ ప్రవకతిలును (చెప్పున మాటలు) 

వారు విననయెడల మృతులలో నుండి ఒకడు లేచినను 

వారు నమమురు’, అన అతనతో చెపెపుననెను”. 

దీనన సులువుగా నరూప్ంచవచచు. యేసు మృతు-

లలోనుండి లేచిన తరావాత పరలోకానకి ఎకి్కపోవడానను 

ఐదువందల మందికి 1 పైగా చూచారు, అయినను 

ప్రజలు ఇంకా నమమురు.

 ధనవంతుడు ప్రారి్థంచడానకి ఎంచకునను 

సమయం సరియైనది కాదు. మనం నత్యతవాము యొక్క 

ఇట్ వైపు ప్రారి్థంచాలి గాన నరకానకి వెళ్ళిపోయిన 

తరావాత కాదు.2 దేవుడు విశ్వానను సృజంచినపుడు, సృ-

జంచబడినవాడు ఆయన పరిపూర్ణతలో, ఆశీరావాదంలో 

పాలిభాగసుతిడు కావాలనే ఒక్క ఉదే్దశంతో సృజంచారు. 

దానలో ఆయన ప్రేమను, జ్ఞానానను, శకితిన కనుపరాచురు. 

1 అపసతిలుల కార్యములు 1:1-11, 1 కొరింథీయలకు 15:3-6   2 1 దినవృతాతింతములు 28:9, 2 దినవృతాతింతములు 7:14, 15:2, 19:3, సామెతలు 1:20-33, 8:17, యెషయా 55:6-7, యిరిముయా 9:23-24, ఆమోసు 5:6-8, మతతియి సువారతి 7:7-8, 
మారు్క సువారతి 11:20-24, హెబ్రీయలకు 9:27   

టోనీ అలామో
పాస్టర్ టోనీ అలామో

1986లో తీస్న ఫొటో

ప్రపంచవ్యాప్త  సంఘములునూతన యెరూషలేము

అంతర్జా తీయ సమాచారపత్్రకటోనీ  అలామో 
  క్రి స్టి యన్  మినిస్టి రీస్



2

ధనవంతుడు ఈ మంచి గుణాలను లాజరు పట్ల గాన 

ఇతర ఎవరి పట్ల కూడా ప్రదరి్శంచలేదు కాన సరికాన 

సమయంలో, సరికాన ప్రార్థనతో దేవునన ప్లుసాతిడు.

దేవున కోరిక ఏమ్టంటే, సృజంచబడిన జీవులు 

ఆయన మంచితనానను, మహిమను పందుకోగలి-

గ్నంత వారికి ఇవవాడం చేత వారిలో, వారి దావారా 

ఆయనను  బయలుపరుచుకోవటమే. ధనకున ధనం 

వీటననుటిన పందుకునే సామర్థష్యం లేకుండా ఉం-

డటానకి కారణమయి్యంది.3 ఈ బంధం ఒక మనష్ 

తనకై తాను పందుకోగలిగ్నది కాదు. అది, ప్రార్థనలో 

దేవున నుండి రావలస్ందే. దానన కలిగియండటం 

లేదా దానన విడనాడటమనే దాన మీద మానవునకి 

హకు్క లేదు – అది ఎట్వంటివిధమైనదైన. కాన 

దేవుడు నత్యజీవియై, నత్యం ఉండిన, నత్యం క్రియలు 

చేసుతిననువానగా, అనను విషయాలను ఆయన వాకు్క 

అనే శకితి చేత నలబెడుతూ, అనను విషయాలు ఆయన 

మూలంగా కలిగ్యననువాడు.4 దేవునతో మానవునకి 

ఉనను సంబంధం కేవలం విడనాడబడన, ఖచిచుతమైన, 

విశవాజనత ఆధారితమైనది. అందుకనే ఎల్లపుపుడూ 

ప్రారి్థంచడం, విడువకుండా ప్రారి్థంచడం చాలా 

ఆవశ్యకం.5 మనం నలబడటానకి దేవునతో ఎల్లపుపుడు 

సంబంధము కలిగ్ (అంటిపెట్్టకున) ఉండాలి. 

దేవుడు ఆయన శకితి చేత ఒకపుపుడు సృష్్టన 

సృజంచడం ఎంత సత్యమో, అదే శకితి చేత ఆయన ప్రతి 

క్ణం విశ్వానను నడిప్ంచడమే కాకుండా తన పరిశు-

దాధితము చేత జనముంచబడిన ప్రతి క్రైసతివుడిన చూడటం 

కూడా అంతే సత్యం. క్రైసతివులమన అనబడే మనం మన 

ఆవిరాభావానను, మన ఉనకి యొక్క మొదటి ప్రారంభం 

వైపు తిరిగ్ చూస్, మనకు కలిగినదంతా మనం దేవునకి 

అచిచుయనానుమన ఒపుపుకోవాలి. ఇపపుటికీ నత్యతవా-

మంతటికీ, ఏమ్టంటే, మన శర్రాలను సమరిపుం-

చకోవడమే ఇపుపుడూ ఎల్లపుపుడూ మన ప్రధాన ఆసకితి, 

మన ఉననుత గుణం మరియ మన ఒకే సంతోషం. 

అపుపుడు వాటిలో దేవుడు నవస్ంచచగలిగి, ఆయన 

శకితిన, మంచితనానను నంపుతారు (రోమీయలకు 

12:1). ధనవంతుడు ఇవేమ్ కలిగియండలేదు. 

అపుపుడు గరవాము, లేదా దేవున పట్ల సాతీవాక 

లోపము, ప్రతిపాపము మరియ దురామురాగినకి 

మూలము.6 ఇపుపుడు పడిపోయిన దూతలు తమవైపు 

తాము సావాతిశయము (దీనకర్థం సవా-సంతృప్తితో 

నజమైన అపాయాలు లేదా లోట్పాట్్ల గురించి 

తెలియనతనంతో) చూచకోసాగారు. ఇది వారి అవి-

ధేయతకు దారితీస్, పరలోకపు వెలుగినుండి వెలుపలి 

చీకటిలోనకి (నరకంలోనకి) పడవేయబడాడారు.7 

అయినను, సరపుము (సాతాను), దేవున వలె తాను 

కావాలనే దాన కోరికను, దాన గరవామనే విషానను, మన 

ఆది (ఆదాము, హవవా) తలిదండ్రుల హృదయములోకి 

ఊదినపుడు, వాళ్్ల కూడా తమ ఆధిక్యత స్్థతి నుండి 

ప్రసుతితం మానవుడు మునగ్ ఉనను దుస్్థతికి పడిపో-

యారు.8 పరలోకంలో మరియ భూమీముద గరవాము 

మరియ స్వాయ ఘనతలు (వాటికన్ యొక్క య.ఎన్. 

అంత్యక్రీసుతి ప్రభుతవాం మరియ మోసపరచుబడిన 

లోకపు జనాభా లాగ) నరకపు శ్పము మరియ 

పుట్్టకకు దావారము.

సాతీవాకానకి దేవున అర్థమేమ్టంటే, మనం ఆయన 

ఆజ్ఞానుసారంగా చేయడం, ఆయనకు అణకువగా 

ఉండాలి గాన మానవునకి కాదు.9 మనం, క్రైసతివులుగా, 

ఆతములను గెలుచకునేవారిగా ఉండాలి (ఆతములను 

క్రీసుతివైపుకు నడిప్ంచే వారిగా).10 రక్షించబడినపుపుడు, 

పరిశుదాధితము శకితిన, త్రియేక దేవునన మనలో నవ-

స్ంచడానకి మనం అనుమతించాలి. అదే కాకుండా 

మనకు ఏమ్ సంభవించినా మనలిను మనం స్ద్దంగా 

ఉంచకోవాలి. త్రియేక దేవున ఆతము మనలో నవ-

శంచినట్్్లతే, మనం దేనకైనా స్దధిమే, మనం స్దధింగా 

ఉననుట్్్లతే, మనం స్దధిపడాలిసున అవసరం లేదు.

మనం ప్రారి్థంచినపుడు, దేవుడు మన కొరకు 

సమసతిము చేసాతిరన మనం ప్రారి్థంచాలి. యేసు కూడా 

అదే చెపాపురు, “...కుమారుడు తనంతట తాను ఏదియ 

చేయనేరడు” (యోహాను 5:19). “నా అంతట 

నేనే ఏమ్య చేయలేను: నేను వినునట్్లగా తీరుపు 

తీరుచుచనానును: ననును పంప్న వాన చితతిప్రకారమే 

చేయగోరుదును గాన నా యిష్ట ప్రకారము చేయ-

గోరను గనుక నా తీరుపు నా్యయమైనది” (యోహాను 

5:30). “నేను మనుష్్యలవలన మహిమ పందను” 

(యోహాను 5:41). “నా ఇష్టమును నెరవేరుచుకొను-

టకు నేను రాలేదు” (యోహాను 6:38). “నేను చేయ 

బోధ నాది కాదు” (యోహాను 7:16). “నా యంతట 

నేనే రాలేదు” (యోహాను 7:28). “నా అంతట నేనే 

ఏమ్ చేయను” (యోహాను 8:28). “నా అంతట 

నేనే వచిచుయండలేదు, ఆయన ననును పంపెను” 

(యోహాను 8:42). “నేను నా మహిమను వెదకుట 

లేదు” (యోహాను 8:50). “నేను మీతో చెపుపుచనను 

మాటలు నా అంతట నేనే చెపుపుట లేదు” (యోహాను 

14:10). “మీరు వినుచనను మాట నా మాట కాదు” 

(యోహాను 14:24).

మనలిను మనం రికుతిలనుగా చేసుకున దైవ సవాభా-

వంతో నంపబడి యండటం ప్రాముఖ్యం.11 యేసు, 

పరిశుదాధితము చేత, మనలో సంపూర్ణంగా ఉండవలస్న-

వాడు. క్రీసుతి శర్రంలో దైవ సవాభావం, త్రితవాము యొక్క 

సంపూర్ణత నవశసుతింది (కొలొససుయలకు 2:9-10). 

మనం ఆయన (యేసు) ను వెదకినపుడు యేసు మనకు 

సమసతిమును బోధిసాతిరు.12

మనలిను నడిప్ంచే ఆయన బోధలో కొనను మతతియి 

25:31-46 లో కనప్సాతియి. అది ఏమ్ చెపుతిందంటే, 

“తన మహిమతో మనుష్యకుమారుడు (యేసు) ను 

ఆయనతో కూడ సమసతి దూతలును వచచునపుపుడు 

ఆయన తన మహిమగల స్ంహాసనము మీద ఆస్నుడై 

యండును. అపుపుడు సమసతి జనములు ఆయనయె-

దుట పోగు చేయబడుదురు; గొల్లవాడు మేకలలో 

నుండి గొర్రెలను వేరుపరచనట్్ల ఆయన వారిన 

వేరుపరచి తన కుడివైపున గొర్రెలను ఎడమవైపున 

మేకలను నలువబెట్్టను. అపుపుడు రాజు (యేసు) 

తన కుడివైపున ఉననువారిన చూచి, ‘నా తండ్రిచేత 

ఆశీరవాదింపబడినవారలారా, రండి; లోకము పుటి్టనది 

మొదలుకొన మీ కొరకు స్దధిపరచబడిన రాజ్యమును 

సవాతంత్రించకొనుడి. నేను ఆకలిగొంటిన, మీరు నాకు 

భోజనము పెటి్టతిరి; దప్పుగొంటిన నాకు దాహమ్చిచు-

తిరి, పరదేశనై యంటిన ననును చేరుచుకొంటిరి; దిగం-

బరినై యంటిన, నాకు బట్టలిచిచుతిరి; రోగ్నై యంటిన, 

ననును చూడ వచిచుతిరి; చెరసాలలో ఉంటిన నాయొద్దకు 

వచిచుతిరి’, అన చెపుపును. అందుకు నీతిమంతులు, 

‘ప్రభువా, యెపుపుడు నీవు ఆకలిగొనయండుట చూచి 

నీకాహార మ్చిచుతిమ్? నీవు దప్పుగొన యండుట చూచి 

దాహమ్చిచుతిమ్? ఎపుపుడు పరదేశవై యండుట చూచి 

ననును చేరుచుకొంటిమ్? దిగంబరివై యండుట చూచి 

బట్టలిచిచుతిమ్? ఎపుపుడు రోగ్వై యండుటయైనను, 

చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, నీ యొద్దకు 

వచిచుతిమ్’, అన ఆయనను అడిగెదరు. అందుకు రాజు, 

‘మ్కి్కలి అలుపులైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనకి 

మీరు చేస్తిరి గనుక నాకు చేస్తిరన నశచుయముగా 

మీతో చెపుపుచనానును’, అన వారితో అనును. 

“అపుపుడాయన యెడమవైపున ఉండువారిన చూచి, 

‘శప్ంపబడినవారలారా, ననును విడిచి అపవాదికిన వాన 

(1వ పేజీ నుండి)
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(తరువాయి 4వ పేజీలో)

దూతలకును స్దధిపరచబడిన నతా్యగ్ను లోనకి పోవుడి. 

నేను ఆకలి గొంటిన, మీరు నాకు భోజనము పెట్టలేదు; 

దప్పుగొంటిన, మీరు నాకు దాహమ్య్యలేదు; పరదేశనై 

యంటిన, మీరు ననును చేరుచుకొనలేదు; దిగంబరినై 

యంటిన, మీరు నాకు బట్టలియ్యలేదు; రోగ్నై చె-

రసాలలో ఉంటిన, మీరు ననును చూడ రాలేదు’, అన 

చెపుపును. అందుకు వారును, ‘ప్రభువా, మేమెపుపుడు 

నీవు ఆకలిగొన యండుటయైనను, దప్పుగొనయం-

డుటయైనను, పరదేశవై యండుటయైనను, దిగం-

బరివై యండుటయైనను, రోగ్వైయండుటయైనను, 

చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి, నీకు ఉపచారము 

చేయకపోతిమ్’, అన ఆయనను అడిగెదరు. అందు-

కాయన, ‘మ్కి్కలి అలుపులైన వీరిలో ఒకనకైనను మీరు 

ఈలాగు చేయలేదు గనుక నాకు చేయలేదన మీతో 

నశచుయముగా చెపుపుచనానును’, అన వారితో అనును. 

వీరు నత్యశక్కును నీతిమంతులు నత్యజీవమునకును 

పోవుదురు”.

 మతతియి 16:26 చెపుతింది, “ఒక మనుష్్యడు 

లోకమంతయ సంపాదించకొన తన ప్రాణమును 

(ఆతమును) పోగొట్్టకొంటే అతనకేమ్ ప్రయోజనము? 

ఒక మనుష్్యడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా ఏమ్ 

ఇయ్యగలడు (ఆతమును)?” 

పాత నబంధనలోన, కొతతి నబంధనలోన దేవున 

ప్ల్లలందరూ తమన విరోధి శ్రమపెడుతిననుపుడు దేవునకి 

ప్రారి్థంచేవారు. దేవుడు వారి పక్షాన పోరాడాలన 

వాళ్్ల ప్రారి్థంచేవారు. వాళ్్ల దేవునకి “నేను సాతానున 

గది్దసుతినానును” అన మొఱపెటి్టనపుడు అది పనచేసేది; 

కాన వాళ్్ల, “దేవా, మా కొరకు పోరాడు! మీరు మా 

కోసం పోరాడకపోతే, మేము గెలవలేము. కాన మీరు 

మా కోసం పోరాడితే, మేము ఓడిపోలేము. ప్రభువా, 

మీరెపుపుడూ ఒక యదాధినను కూడా ఓడిపోలేదు. కనుక 

మీరు మా కోసం పోరాడాలిసున అవసరముంది. మా 

విరోధులు మా తల మీద వెంట్రుకుల కనాను ఎకు్కవ 

మందునానురు. నరకపు దావారాలు మీ సంఘానకి 

వ్యతిరేకంగా నలువలేవన మీరు చెపాపురు. తండ్రియైన 

దేవా మీకు మా కృతజఞాతలు, యేసు, విజయానకి మీకు 

కృతజఞాతలు చెలి్లసుతినానుము”, అన మొఱపెటి్టనపుడు 

దేవుడు వారికోసం అధికంగా కదలచుబడాడారు. ప్రతి 

క్రైసతివుడు: యేసున నామంలో విజయం కోసం మాతో 

ప్రారి్థంచండి.

నేటి క్రైసతివుల పరిస్్థతి అంతటిలో ఎలా ప్రా-

రి్థంచాలో అనే దానకి వాక్యంలో ఒక ఉదాహరణ 2 

దినవృతాతింతములు 20:6-13 లో కనప్సుతింది. అది 

ఏమ్ చెపుతిందంటే, “(రాజైన యెహోషాపాతు యూదా 

యెరూషలేము జనులమద్యను నలువబడి), ‘మా 

ప్తరుల దేవా యెహోవా, నీవు పరలోకమందు దేవుడవై 

యనానువు. అన్యజనుల రాజ్యములను ఏలువాడవు 

నీవే; నీవు బాహుబలము గలవాడవు, పరాక్రమము 

గలవాడవు, ననెనుదిరించటకు ఎవరికిన బలము 

చాలదు. నీ జనులైన ఇశ్రాయేలీయల యెదుటనుండి 

ఈ దేశపు కాపురసు్థలను తోలివేస్, నీ సేనుహితుడైన 

అబ్రాహాముయొక్క సంతతికి దీనన శ్శవాతముగా 

ఇచిచున మా దేవుడవు నీవే. వారు అందులో నవాసము 

చేస్, కీడైనను యదధిమైనను తీరె్పునను తెగులైనను కరు-

వైనను, మామీదికి వచిచునపుపుడు మేము ఈ మందిరము 

ఎదుటను నీ యెదుటను నలువబడి, ఎందుకంటే మీ 

నామము ఈ మందిరములో ఉంది, మా శ్రమలో నీకు 

మొఱ్ఱపెటి్టన యెడల నీవు ఆలకించి మముమును రక్షిం-

చదువన అనుకొన, యిచచుట నీ నామఘనత కొరకు 

ఈ పరిశుదధి స్థలమును కటి్టంచిరి. 

“‘ఇశ్రాయేలీయలు ఐగుపుతిలో నుండి వచిచునపుపుడు 

నీవు వారిన అమోమునీయలతోను మోయాబీయలతోను 

శేయీరు మన్యవాసులతోను యదధిము చేయనయ్యలేదు 

గనుక ఇశ్రాయేలీయలు వారిన నరూములము చేయక 

వారియొద్ద నుండి తొలగ్పోయిరి. మేము సవాతంత్రిం-

చకొనవలెనన నీవు మా కిచిచున నీ సావాస్థష్యములో నుండి 

మముమును తోలివేయటకై వారు బయలుదేరి వచిచు 

మాకెటి్ట ప్రతు్యపకారము చేయచనానురో దృష్్టంచము. 

మా దేవా, నీవు వారికి తీరుపుతీరచువా? మా మీదికి వచచు 

ఈ గొపపు సైన్యముతో యదధిము చేయటకును మాకు 

శకితి చాలదు; ఏమ్ చేయటకును మాకు తోచదు; నీవే 

మాకు దికు్క’, అన ప్రార్థన చేసెను. యూదావారం-

దరును తమ శశువులతోను భార్యలతోను ప్ల్లలతోను 

యెహోవా సననుధిన నలువబడిరి”.

వాళ్్ల ఈ విధంగా ప్రారి్థంచినపుడు దేవుడు 

అనానురు, “ఈ యదధిములో మీరు పోటా్లడవలస్న 

నమ్తతిము లేదు; యూదావారలారా, యెరూషలేము-

వారలారా, మీరు యదధిపంకుతిలు తీరిచు నలువబడుడి; 

మీతో కూడ నునను యెహోవా దయచేయ రక్ణను 

మీరు చూచెదరు; భయపడకుడి, జడియకుడి, రేపు 

వారి మీదికి పోవుడి, యెహోవా మీతో కూడ ఉండును” 

(2 దినవృతాతింతములు 20:17).

మరుసటి ఉదయం యూదావారు వచిచునపుడు, 

“యెహోవా యూదా వారి మీదికి వచిచున అమోము-

నీయలమీదను మోయాబీయలమీదను శేయీరు 

మన్యవాసుల మీదను మాట్గాండ్రను పెట్్టను గనుక 

వారు హతులైరి. అమోమునీయలును మోయాబీయలను 

శేయీరు మన్యనవాసులును బొతితిగా చంప్ నరూములము 

చేయవలెనన పంచి యండి వారిమీద పడిరి; వారు 

శేయీరు కాపురసు్థలను కడముటి్టంచిన తరువాత 

తమలో ఒకరి నొకరు చంపుకొనుటకు మొదలుపెటి్టరి. 

యూదా వారు అరణ్యమందునను కాపరుల దురగిము 

దగగిరకు వచిచు సైన్యము తట్్ట చూడగా వారు శవములై 

నేలపడియండిరి. ఒకడును తప్పుంచకొనలేదు” (2 

దినవృతాతింతములు 20:22-24).

యేసు మనకోసం పోరాడటం మనకు కావాలి. 

మనకోసం పోరాడమన మనం ఆయనకు మనస్ఫూరితిగా 

ప్రారి్థంచినపుడు, ఆయన అలాగ చేసాతిరు. తండ్రియైన 

దేవుడు, యేసు మరియ పరిశుదాధితము మన ఒకే ఒక 

నర్క్ణ. అందుకనే ప్రార్థనలో నలకడగా ఉండేటట్్ల 

చూసుకోండి. దేవుడు మనకోసం కొనసాగేలాగున 

యేసు నామంలో ప్రార్థన దావారా దేవున స్ంహాసనానను 

చేరుకోండి. 

భారతదేశం
శుభములు,

మీ డాకు్యమెంటర్న వినగలిగే అవకాశ్నకి 
నేనెంతో ఘనత నొందాను. నేను చదవడానకి, 
ఇతరుల కోసం పంచడానకి మీ ప్రచరణలు కొంత 
నాకు కావాలి. నేను ఒక పాస్టరున మరియ ప్రపంచ 
సువారితికుడను. నా మనవిన అంగీకరించినట్్్లతే, 
నేను ఘనతనొందినవాడను.
బిషప్ గాడివాన్                               వెరెసులీ్ల, ఇటలీ

నా ప్రియమైన టోనీ అలామో క్రైసతివ పరిచర్యలకు, 
మా ప్రాంతంలో ప్రభువు పన నమ్తతిము మీరు పంప్న క్రైసతివ ప్రచరణలను బటి్ట మీకు చాలా కృతజఞాతలు. 

మీ అదుభాతమైన ప్రచరణల చేత మేమంతా నజంగా ఎంతగానో ప్రోతాసుహింపబడాడాము. మా చట్్ట ప్రక్కల 
ప్రాంతాలలోన గడప గడపకి వెళ్్ల వాటిన మేము పంచతునానుము. అనేకమంది హందవులు ప్రచరణలను 
తీసుకొన, ఇపుపుడు వాళ్్ల ప్రభువైన యేసుక్రీసుతిను తెలుసుకునానురు. దయచేస్ మరి ఎకు్కవ పంపండి. తెలుగు 
భాషలో పరిశుదధి గ్ంథాలేమనాను ఉంటే దయచేస్ మా బీద విశ్వాసుల కోసం పంపండి. ప్రతిరోజు మేము 
పాస్టరు అలామో గారి మంచి ఆరోగ్యం కోసం ప్రారి్థసుతినానుము. దేవుడు మ్మములిను అందరిన దీవించను గాక.
క్రీసుతిలో మీ సహోదరుడు,
పాస్టరు కె.ప్.                                                                                     ఆంధ్రప్రదేశ్, భారతదేశం

ఇటలీ

రిడీమర్ మ్షన్సు సంఘం నుండి ఘనా లోన పాస్టర్ అలామో గారి 

ప్రచరణ పంప్ణీదారులు.
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సువారతి 5:14, 8:11, రోమీయలకు 6:4, 1 కొరింథీయలకు15:10, ప్రకటన గ్ంథము 7:14, 22:14   24 మతతియి సువారతి 28:18-20, యోహాను సువారతి 3:5, అపసతిలుల కార్యములు 2:38, 19:3-5   25 దివాతియోపదేశకాండము 4:29, 13:4, 26:16, 
యెహోష్వ 1:8, 22:5, 2 తిమోతి 2:15, 3:14-17, యాకోబు 1:22-25, ప్రకటన గ్ంథము 3:18   26 యెషయా 28:11-12, యోవేలు 2:28-29, లూకా సువారతి 3:16, 11:9-13, యోహాను సువారతి 1:29-34, 7:37-39, 14:15-29, 15:26, 
16:7-14, అపసతిలుల కార్యములు 1:1-8, 2:1-18, 32-39, 5:29-32, 19:1-7, రోమీయలకు 5:3-5, 15:13

మీరు ఆజ్ఞాప్ంచినట్్ల నడుచకున మీకు నా కృతజఞాతలు 
చెలి్లంచకొందును.23 

రక్ణ తరువాత, తండ్రి, కుమార, పరిశుదాధితము 
నామములో నీటియందు పూరితిగా మునుగుట దావారా 
బాప్తిసముము పందుమన యేసు చెపెపును.24 ఇంగీ్లష్ కింగ్ 
జ్మ్సు వెర్షన్ (K.J.V.) పరిశుదధి గ్ంథము మరియ 
తెలుగులో బైబిల్ సొసైటి ఆఫ్ ఇండియా దావారా ప్రచ-
రించబడిన పరిశుదధి గ్ంథము శ్రదధిగా చదివి మీ లాభం 
గురించి, యితరుల లాభం గురించి అది ఏమ్ చెపుతిందో 
అది చేయండి.25

తండ్రియైన దేవుడు మరియ యేసుక్రీసుతి పరిశుదాధితము 
దావారా యిపుపుడు మీలో నవశసాతిరు. మీలోన దేవున యొక్క 
దైవిక సవాభావపు అధిక భాగానను మీరు పందుకునే మారగిం 
ఒకట్ంది. దేవున యొక్క దైవిక సవాభావం మీలో ఎంత 
ఎకు్కవగా నవశసేతి, రక్ణ నుండి లక్లాదిమంది క్రైసతివు-
లను సులువుగా తొలగ్ంపజ్స్న శోధనలకు వ్యతిరేకంగా 
మీరంత ఎకు్కవగా నలబడగలరు. పరిశుదాధితములోన 
బాప్తిసముము కోసం ప్రారి్థంచండి.26 పరిశుదాధితములోన 
బాప్తిసముము ఎలా పందుకోవాలో, దేవున పరిశుదధి సవాభా-
వానను ఎకు్కవగా పందుకోవటానకి గూరిచున ఉపదేశ్ల 
కోసం మా సాహితా్యనను అడగండి లేదా కాల్ చేయండి. 
ఎందుకంటే పరిశుదధిత లేకుండా ఎవడును ప్రభువును 
చూడడు (హెబ్రీయలకు 12:14).

మీ రక్ణ గురించి ఇతరులకు చెపపువలెనన ప్రభువు 
కోరుచనానురు. మీరు కూడా టోనీ అలామో పాస్టరుగారి 
సువారతి రచనలకు పంప్ణీదారుడు కాగలరు. ఉచితముగా 

మీరు రక్షింపబడనట్్్లతే, ఈ ప్రార్థన చేయడం దావారా 
ఇపుపుడే రక్షింపబడండి:

నా ప్రభువా నా దేవా, పాప్యైన నా ఆతము మీద నీ 
కనకరముంచము.13 యేసుక్రీసుతి సజీవుడైన దేవున కు-
మారుడన నేను నముముచనానును.14 ఆయన స్లువయందు 
చనపోయి నా పూరవాపాపముల క్మాపణ కొరకు తన 
ప్రశసతిమైన రకతిమును కారెచునన నేను నముముచనానును.15 
పరిశుదాధితము శకితి దావారా దేవుడు యేసును మృతుల-
లోనుండి లేపెనన నేను నముముచనానును,16 మరియ 
ఆయన ఇపుపుడు దేవున కుడిపార్శ్వమున కూరొచున నా 
పాపపు ఒపుపుకోలును నా ప్రార్థనను ఆలకిసుతినానురన నేను 
నముముచనానును.17 ప్రభువైన యేస్, నేను నా హృదయ 
దావారమును తెరచి మ్ముమును ఆహావానసుతినానును.18 నా 
సా్థనమైన కలవారి స్లువలో మీరు కారిచున ప్రశసతిమైన 
రకతిములో నా మురికి పాపములననుటిన కడిగ్ వేయము.19 
ప్రభువైన యేస్, మీరు ననును తృణీకరించరు; మీరు నా 
పాపములను క్మ్ంచి నా ఆతమును రక్షిసాతిరు. ఏలయనగా 
మీ వాక్యమైన పరిశుదధి గ్ంథము ఇలాగ సెలవిసుతిననుదన 
నాకు తెలుసు.20 మీరు నాతో సహా ఎవరినీ త్రోస్వేయరన 
మీ వాక్యము చెపుతింది.21 కాబటి్ట మీరు నా ప్రార్థన విన-
యనానురన నాకు తెలుసు, మీరు నాకు జవాబు ఇచాచురన 
నేను యెరుగుదును, నేను రక్షింపబడాడానన యెరుగు-
దును.22 ప్రభువైన యేస్, నా ఆతమును రక్షించినందుకు 
మీకు వందనములు. కనుక నేను ఇకను పాపము చేయక 

ఆయన రచనలు మీకు పంప్ంచబడును. మరింత 
సమాచారము కొరకు ఫోన్ చెయ్యండి లేదా ఇమెయిల్ 
పంపండి. ఈ రచనలను మరెవరితోనైనా పంచకోండి. 

యేసు క్రీసుతి ఆజ్ఞాప్ంచినట్్ల లోకమంతా రక్షింపబ-
డవలెనంటే, దేవున దశమభాగములను, కానుకలను నీవు 
దోచకొనవదు్ద. “దేవున నుండి మనుష్్యడు దంగ్లునా? 
అయినా మీరు నాయొద్ద దంగ్లితిరి. దేన విషయములో 
మేము నీయొద్ద దంగ్లితిమన మీరందురు? పదియవ 
భాగమును, ప్రతిషా్టరపుణలను ఇయ్యక దంగ్లితిరి. 
మీరు శ్పగ్సుతిలైయనానురు: ఈ జనులందరు నాయొద్ద 
దంగ్లించచనానురు (సమసతి లోకము). నా మందిర-
ములో (ఆతములు రక్షింపబడునట్్ల) ఆహారముండునట్్ల 
(ఆతముసంబంధమైన ఆహారము) పదియవ భాగమంతయ 
(ఆ ‘దశమ భాగము’ అనగా మీ మొతతిము ఆదాయములో 
పదియవ వంతు) మీరు నా మందిరపు నధిలోనకి తీస్-
కొనరండి; దీనన చేస్ మీరు ననును శోధించినయెడల నేను 
ఆకాశపువాకిండ్లను విప్పు, పట్టజ్లనంత విసాతిరముగా 
దీవెనలు కుమమురించెదనన సైన్యములకు అధిపతియైన 
యెహోవా సెలవిచచుచనానుడు. మీ పంటను తినవేయ 
పురుగులను (సాతాను) నేను గది్దంచెదను, అవి మీ 
భూమ్పంటను నాశనము చేయవు, మీ ద్రాక్తోటలోన 
పళ్ళి ముందుగానే రాలబోవన రాలపుకయండునన 
సైన్యములకు అధిపతియైన యెహోవా సెలవిచచుచనానుడు; 
అపుపుడు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నవస్ంతురు 
గనుక అన్యజనులందరు మ్ముమును ధను్యలందురన 
సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచచుచనానుడు” 
(మలాకీ 3:8-12).

(3వ పేజీ నుండి)

Tony Alamo, World Pastor, Tony Alamo Christian Ministries Worldwide  •  P.O. Box 2948  •  Hollywood, CA 90078 USA
ప్రార్థన మరియ ఇతర సమాచారం కోసం 24 గంటల ఫోన్ లైన్: (661) 252-5686  •  Fax (661) 252-4362

www.alamoministries.com  •  taoffice@alamoministries.com
నజముగా వారి పూర్ణ హృదయముతో, ఆతముతో, మనసుతో, బలముతో ప్రభువున సేవించదలచినవారికి అవసరమైన వాటననుటితో 

నవస్ంచటకు యఎస్ ప్రాంతములో టోనీ అలామో క్రిస్్టయన్ మ్నస్్రీస్ వరల్డా వైడ్ వారు సా్థనము కలిపుంచదురు.

ప్రతిరోజు సాయంత్ం 8 గంటలకు మరియ ఆదివారం మధా్యహనుం 3 గంటలకు మరియ రాత్రి 8 గంటలకు లాస్ ఏంజలస్ ప్రాంతంలోన సంఘం 
వద్ద ఆరాధనలు జరుపబడును: 13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, California 91390, (661) 251-9424

కాలిఫోరినుయాలోన హాలీవుడ్్ల ఉనను హాలీవుడ్ బౌలావార్డా అండ్ హలాండ్ ఎవెన్్య (Hollywood Boulevard and Highland Avenue, Hollywood, California) మూల వద్ద, ప్రతిరోజు 
సాయంత్ం 6:30 లకు, ఆదివారాలు మధా్యహనుం 1:30 లకు మరియ సాయంత్ం 6:30 లకు, ఆరాధనలు జరుపు స్థలానకి వెళ్లడానకి రావడానకి ఉచిత రవాణా సౌకర్యం కలదు.

ప్రతి మంగళవారము న్్యయారు్క పట్టణములో రాత్రి 8 గంటలకు మరియ మ్గతా ప్రాంతాలలో రాత్రి వేళలయందు ఆరాధనలు నరవాహించబడును. 
మరింత సమాచారము కొరకు దయచేస్ (908) 937-5723 నంబరుకు కాల్ చెయ్యండి. ప్రతి ఆరాధన తరువాత భోజనము ఏరాపుట్ చేయబడును.

పాత నబంధనలో క్రీసుతిను 333 కంటే ఎకు్కవసారు్ల బయలు పరచిన ప్రవచనములు చూప్ంచిన The Messiah (ది మెససుయ్య) అనే అలామో పాస్టరుగారి పుసతికము కోసం అడగండి.

పాస్టర్ అలామో గారి రచనల డిస్్రీబ్్యటర్ గా చేరుట దావారా ఆతములను పండించ పనలో కూలివానగా ఉండండి. 

మా రచనలు మరియ ఆడియో వరతిమానములు తపాలా ఖరుచులతో సహా ఉచితం.

వీటిన ఎవరైనా మీకు డబుబుకి అమముడానకి ప్రయతినుసేతి దయచేస్, (661) 252-5686 నంబరుకు కాల్ చెయ్యండి.

ఈ రచనలు నజమైన రక్ణ ప్రణాళ్కను మోసుకొన వెళ్తిననువి (అప. కార్య. 4:12). వీటిన పారవేయవదు్ద, మరెవరికైనా అందించండి. 

మీలో ఇతరదేశములలో నుననువారిన, మీ సవాంత భాషలో తరుజుమా చెయ్యమన మ్ముములను ప్రోతాసుహపరచచనానుము. 
మీరు దీనన తిరిగ్ ముద్ంచినట్లయితే, దయచేస్ ఈ కాప్రైట్ను మరియ రిజసే్రీషన్ ను పందుపరచుండి:
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మీకు ఆసకితిగలిగ్న మ్గతా అంశములపై రచనల కొరకుగాన మరియ ఇతర సమాచారం కొరకు గాన దయచేస్ మముములను సంప్రదించండి.
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దేవునిని ఎలా సమీపించాలి


