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ನಾಶಮಾಡಿ ಅವರ ಪಟ್ಟಣವನುನು ಸುಟು್ಟ-
ಬಿಟ್ಟನು. [ಇದು ಹೊಸ ಒಡಯಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ದೆೋವರ ಕೆೊೋಪ!] ಆಗ ತನನು ಆಳುಗಳಿಗೆ – 
ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಸರಿ, ಆದರೆ ಕರೆ-
ಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಯೋಗ್ರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ನಿೋವು 
ಈಗ ನಾಲುಕು ಹಾದ್ಗಳು ಕೊಡುವ ಸ್ಥಳಗ-
ಳಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಕಯಂಡವರನ್ನುಲಾಲಿ ಮದುವೆಯ 
ಊಟಕೆಕು ಕರೆಯಿರಿ ಎಯಂದು ಹೋಳಿದನು [ನಾವು 
ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಇದೆೋ ನಮ್ಮನುನು ಜರೈ-
ಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಷ್ು್ಟ, ನಮ್ಮ ಮಕಕುಳನುನು 
ಕದ್ಯುವಷ್ು್ಟ, ಮತು್ತ ನಮ್ಮನುನು ಅಪನಿಯಂದೆ 
ಮಾಡುವಷ್ು್ಟ ಸರೈತಾನನನುನು ಕೆೊೋಪಗೆೊಳಿ-
ಸುತ್ತದೆ]. ಆ ಆಳುಗಳು ಹಾದ್ಗಳಿಗೆ ಹೊೋಗಿ 
ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎನನುದೆೋ ಕಯಂಡವ-
ರನ್ನುಲಾಲಿ ಕೊಡಿಸಿ ಕರೆದುಕೆೊಯಂಡು ಬಯಂದರು. 
ಹೋಗೆ ಮನ್ತುಯಂಬ ಊಟಕೆಕು ಕೊತರು. 
[ಯೆೋಸು ಮತು್ತ ಆತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ 

“ಯೆೋಸು ಬೊೋಧನ್ ಮಾಡುತಾ್ತ 
ಇನೊನು ಸಾಮ್ರೊಪವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 
ಹೋಳಿದೆದಿೋನ್ಯಂದರೆ – ಪರಲೆೊೋಕರಾಜ್ವು 
ಮಗನಿಗೆ [ಯೆೋಸು] ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ನಿ-
ದ್ಚ್ಷ್್ಟ ಅರಸನಿಗೆ [ತಯಂದೆಯಾದ ದೆೋವರು] 
ಹೊೋಲ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವನು ಮದುವೆಗೆ 
ಹೋಳಿಸಿಕೆೊಯಂಡವರನುನು ಕರೆಯುವದಕೆಕು 
ತನನು ಆಳುಗಳನುನು ಕಳುಹಸಲು ಬರುವ-
ದಕೆಕು ಅವರಿಗೆ ಮನಸಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ರುಗಿ 
ಬೋರೆ ಆಳುಗಳನುನು ಕರೆದು – ನಿೋವು 
ಊಟಕೆಕು ಹೋಳಿಸಿಕೆೊಯಂಡವರ ಬಳಿಗೆ 
ಹೊೋಗಿ – ಇಗೆೊೋ, ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ; 
ನನನು ಹೊೋರಿಗಳನೊನು ಕೆೊಬಿಬಿದ ಪಶುಗ-
ಳನೊನು ಕೆೊಯಿ್ಸಿದೆದಿೋನ್; ಎಲಾಲಿ ಸಿದ್ಧ-
ವಾಗಿದೆ; ಮದುವೆಯ ಊಟಕೆಕು ಬನಿನು-
ರೆಯಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಳಿರೆಯಂದು ಅಪ್ಪಣೆ 
ಕೆೊಟು್ಟ ಕಳುಹಸಿದನು.

“ಆದರೆ ಅವರು ಅಲಕ್್ ಮಾಡಿ ಒಬಬಿನು ತನನು 
ಹೊಲಕೆಕು, ಇನ್ೊನುಬಬಿನು ತನನು ವಾ್ಪಾರಕೆಕು 
ಹೊೋಗಿಬಿಟ್ಟನು; ಉಳಿದವರು ಅವನ ಆಳುಗಳ-
ನುನು ಹಡಿದು ಬರೈದು ಕೆೊಯಂದುಹಾಕಿದರು. [ಇದು, 
ಕೆರಿರೈಸ್ತಮತ್ೋಯ ಶಿಷ್್ರು ಅನ್ಜನಾಯಂಗದವರಿಗೆ 
ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಳುವುದರ ಬಗೆಗೆ, ಬಯಂಕಿಯ ಕೆರೆಯಿಯಂದ 
ರಕ್ಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮತು್ತ ಎಲಾಲಿ ರಿೋತ್ಗಳ-
ಲ್ಲಿ ದೆೋವರ ಅನುಗರಿಹ ಪಡೆಯಲು ಅವರನುನು 
ಆಹಾ್ವನಿಸುವುದರ ಬಗೆಗೆ, ಆದರೆ ಹಚ್ಚಿನ ಜನರು 
ಅದನುನು ನಿರಾಕರಿಸುತಾ್ತರೆ, ಮಾತರಿವಲಲಿದೆ, ಆ 
ದುಷ್್ಟರನುನು ಆಹಾ್ವನಿಸುತ್್ತರುವವರಿಗೆ ಹಯಂಸ 
ಕೆೊಟು್ಟ ಅವರ ಕೆೊಲೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆಗೆ 
ಹೋಳುವ ಒಯಂದು ದೃಷಾ್ಟಯಂತ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.]

“ಅರಸನು ಸಿಟು್ಟಗೆೊಯಂಡು ತನನು ದಯಂ-
ಡುಗಳನುನು ಕಳುಹಸಿ, ಆ ಕೆೊಲೆಗಾರರನುನು 

ವಿರುದ್ಧ ಸುಳುಳೆ ಹೋಳಲು ಪರಿತ್ಯಯಂ-
ದು ನಿಜವಾದ ಸುವಾತಾಚ್ ಬೊೋಧನಾ 
ಚಚ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಇರು-
ತಾ್ತರೆ ಎಯಂದು ಸರೈತಾನನ ಸರಾಚ್ರವಾದ 
ಪಿಶಾಚನಿಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ.] 

“ಆ ಮೋಲೆ ಅರಸನು ಕೊತವರ-
ನುನು ನ್ೊೋಡುವದಕೆಕು ಒಳಕೆಕು ಬರಲಾಗಿ 
ಮದುವೆೋ ಬಟ್ಟಯನುನು ಹಾಕಿಕೆೊ-
ಳಳೆದ ಒಬಬಿನನುನು ಕಯಂಡು ಅವನ-
ನುನು – ಏನಪಾ್ಪ, ಮದುವೆಯ ಬಟ್ಟ 
ಇಲಲಿದೆ ನಿೋನಿಲ್ಲಿ ಹೋಗೆ ಒಳಕೆಕು ಬಯಂದ್ 
ಎಯಂದು ಕೆೋಳಲು ಅವನು ಸುಮ್ಮನಿದದಿನು 
[ಬೋರೆ ಮಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಳುವುದಾದರೆ, 
ನಿೋವು ಏಕೆ ರಕ್ಷಿತರಾಗಿಲಲಿ, ಯೆೋಸುವಿನ 
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮಯಂದ್ಲಲಿ, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟಯ-

ನುನು ಧರಿಸಿಲಲಿ, ಪಾಪ ಮುಕ್ತರಾಗಿಲಲಿ?] ಆ 
ಮೋಲೆ ಅರಸನು ಸೋವಕರಿಗೆ – ಅವನ ಕೆರೈರಾಲು 
ಕಟ್್ಟ ಅವನನುನು ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನೊಕಿರಿ 
ಎಯಂದು ಹೋಳಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಗೆೊೋಳಾಟವೂ 
ಕಟಕಟನ್ ಹಲುಲಿಕಡಿಯೋಣವೂ ಇರುವವು” 
(ಮತಾ್ತಯ 22:1-13). ರಕ್ಷಿತರಾಗದ 
ಎಲಲಿರಿಗೆ – ಯೋಗ್ರಲಲಿದ ಎಲಲಿರಿಗೆ – 
ಏನಾಗಲ್ದೆ ಎಯಂದು ಈ ದೃಷಾ್ಟಯಂತಕಥೆಯು 
ಮುನೊಸಿಚನ್ ನಿೋಡುತ್್ತದೆ.1

ತಾನು ಯೆಹೊದ್ರನುನು ಅವರ ಸ್ವದೆೋಶ-
ಕೆಕು ಹಯಂದಕೆಕು ಕರೆತಯಂದು ಅವರನುನು ಅಲ್ಲಿ ಶಾ-
ಶ್ವತವಾಗಿ ನ್ಲೆಗೆೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೋಳಿದಾಗ, 
ದೆೋವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರು (ಮೋ 14, 
1948, ಯೆಹಜಕುೋಲನು 37:21-28).2 

ಆಯದಿ ಯೆಹೊದ್ರನುನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಯಂದು 
ನೊರ ನಲ್ವತ್ತನಾಲುಕು ಸಾವಿರ ಮಯಂದ್ಯನುನು 

1 ಮತಾ್ತಯ 8:11-12, 13:41-42, 49-50, 24:48-51, 25:1-13, 31-46, ಲೊಕ 9:59-62, 14:16-33, ಯೋಹಾನ 3:3-8, ಪರಿಕಟನ್ 16:15   2 ಧಮೊೋಚ್ಪದೆೋಶರಾಯಂಡ 30:1-5, ಯೆಶಾಯ 11:10-
12, 27:12-13, 43:1-6, ಯೆರೆಮೋಯ 23:7-8, 32:36-44, ಯೆಹಜಕುೋಲನು 11:16-20, 20:40-44, 34:11-16, 36:16-38, 37:15-28, 39:23-29, ಹೊೋಶೋಯ 1:8-11, ಆಮೊೋಸ 9:14-15, 
ಮೋಕ 4:6-8. ಚೆಫನ್ 3:16-20, ಜಕಯಚ್ 8:1-15   

ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರಿಯಂದ

ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಮತು್ತ ಟ್. 
ರಾಕಿ III/ದ್ ಎ-ಟ್ೋಮ್

ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ 
   ಕಿರಿಶಿಚಿಯನ್ 
 ಮನಿಸಿಟ್ರೋಸ್



2

(ಪುಟ 1 ರಿಯಂದ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)
ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ದೆೋವರು ಹೋಳಿದರು, ಮತು್ತ 
ಕೆೊನ್ಯ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ು್ಟ ಮಯಂದ್ 
ಸಾನುನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನರು ಇರುವೆವು. ಆತ 
ಅದನುನು ಮಾಡುತ್್ತದಾದಿರೆ! (ಪರಿಕಟನ್ 7:2-8, 
14:1-5).

ಒಯಂದು-ವಿಶ್ವ ಸರಾಚ್ರ, ಮಾಧ್ಮ, ಮತು್ತ 
ಚರ್ಚ್ ಇರುವುದು, ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರೈ-
ತಾನನಿಯಂದ ಶಕಿ್ತ ದೆೊರಕುವುದು ಎಯಂದು ಆತ 
ಹೋಳಿದನು.3 ದೆೋವರು ಹೋಳಿದಯಂತೆಯೆ ನಡೆಯು-
ತ್್ತದೆ ಎಯಂದು ನಿೋವು ನ್ೊೋಡಬಹುದು (ಪರಿಕಟನ್ 
13:1-7). ಸರೈತಾನನ ಬಾಯಿ – ಮಾಧ್ಮ – 
ಪರೈಶಾಚ್ಕ ಒಯಂದು-ವಿಶ್ವ ಸರಾಚ್ರ, ಕುಪಯಂಥವು, 
ಸರೈತಾನನ ಜೊತೆಗೊಡಿ ದೆೋವರ, ಕಿರಿಸ್ತರ, 
ದೆೋವರ ಪದದ, ಮತು್ತ ನಿಜವಾದ ಕೆರಿರೈಸ್ತ-
ಮತ್ೋಯರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು 
ಎಯಂದು ಆತ ಹೋಳಿದರು; ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ 
ಮುಯಂದೆಯೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್್ತರುವುದನುನು 
ನಿೋವು ನ್ೊೋಡಬಹುದು.4 ದೆೋವದೊಷ್ಣೆಗಳು, 
ಬಯಂಧನಗಳು, ಸುಳುಳೆ ಆಪಾದನ್ಗಳು, ಇತಾ್-
ದ್ಗಳ್ೊಯಂದ್ಗೆ ಪಟ್್ಟ ಮುಗಿಯುವುದೆೋ ಇಲಲಿ. 
ಆದದಿರಿಯಂದ ತ್ೋರಿಕೆಯ ದ್ನ ಹತ್್ತರದಲೆಲಿ ಇದೆ, 
ಬೋಗನ್ ಬರಲ್ದೆ ಎಯಂದು ನಿಮಗೆ ಖಯಂಡಿತವಾಗಿ 
ತ್ಳಿದ್ರಬಹುದು.5 ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯ 
ಬಟ್ಟಗಳಿಲಲಿದೆ ಇರುವುದ್ಲಲಿ ಎಯಂದು ನಾನು 
ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುತೆ್ತೋನ್.

ಸದ್ದಲೆಲಿ ನಡೆಯಲ್ರುವ ಮತೆೊ್ತಯಂದು 
ಭವಿಷ್್ವಾಣಿ ಜಕಯಚ್ನ ಪುಸ್ತಕದ್ಯಂದ 
ಇಲ್ಲಿದೆ: “ಆಹಾ! ನಾನು ಯೆರೊಸಲೆೋಮ-
ನುನು ಸುತ್ತಣ ಸಕಲ ಜನಾಯಂಗಗಳಿಗೆ ಅಮ-
ಲೆೋರಿಸಿ ಓಲಾಡಿಸುವ ಬೊೋಗುಣಿಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡುವೆನು; ಯೆರೊಸಲೆೋಮಗೆ ಮುತ್್ತಗೆ 
ಹಾಕುವಾಗ ಯೆಹೊದಕೊಕು ಇಕಕುಟಾ್ಟಗುವ-
ದು. ಆ ದ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೆರೊಸಲೆೋಮನುನು 
ಸಮಸ್ತ ಜನಗಳಿಗೊ ಭಾರಿೋ ಬಯಂಡೆಯನಾನು-
ಗಿ ಮಾಡುವೆನು; ಅದನ್ನುತು್ತವವರೆಲಲಿರಿಗೊ 
ಕಡುಗಾಯವಾಗುವದು; ಲೆೊೋಕದ ಸಕಲ ರಾ-
ಜ್ಗಳು ಅದನ್ನುತ್್ತ ಹಾಕಲು ಕೊಡಿ ಬರುವವು.

“ಯೆಹೊೋವನು ಇಯಂತೆನುನುತಾ್ತನ್ – ಆ ದ್-
ನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲಾಲಿ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ [ಎಲಾಲಿ 
ದೆೋಶಗಳಿಗೆ] ತಬಿಬಿಬಬಿನುನು ಉಯಂಟುಮಾಡುವೆ-
ನು, ಸವಾರರನುನು [ದೆೋಶಗಳ ನಾಯಕರನುನು] 

ಭರಿಮಗೆೊಳಿಸುವೆನು [ಬುದ್್ಧ ಭರಿಮಣೆಗ-
ಳು, ಹುಚುಚಿ ಹಡಿದ, ಹುಚ್ಚಿನಿಯಂದ, ಅವರು 
ಖಯಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಇರುವಯಂತೆ]; ಯೆಹೊದ 
ವಯಂಶವನ್ ಕಟಾಕ್ಷಿಸಿ ಜನಾಯಂಗಗಳ [ಪರಿತ್ಯ-
ದು ದೆೋಶದ] ಅಶ್ವಗಳನ್ನುಲಾಲಿ ಕುರುಡು 
ಮಾಡುವೆನು [ಮತು್ತ ಅವರು ಕುರುಡಾಗಿ-
ದಾದಿರೆ].

“ಆಗ ಯೆಹೊದದ ಕುಲಪತ್ಗಳು ಮನ-
ಸಿಸಿನ್ೊಳಗೆ – ಯೆರೊಸಲೆೋಮನವರು ತಮ್ಮ 
ದೆೋವರೊ ಸೋನಾಧೋಶ್ವರನೊ ಆದ ಯೆಹೊೋ-
ವನಲ್ಲಿ ಬಲಗೆೊಯಂಡು ನಮಗೆ ತಾರಿಣವಾಗಿ-
ದಾದಿರೆ ಅಯಂದುಕೆೊಳುಳೆವರು. ಆ ದ್ನದಲ್ಲಿ 
ನಾನು ಯೆಹೊದದ ಕುಲಪತ್ಗಳನುನು ಸೌದೆಯ 
ಮಧ್ದಲ್ಲಿನ ಅಗಿಗೆಷ್್ಟಕೆಯನಾನುಗಿಯೊ  
ಸಿವುಡುಗಳ ನಡುವಣ ಪಯಂಜನಾನುಗಿಯೊ 
ಮಾಡುವೆನು; ಅವರು ಸುತ್ತಣ ಜನಾಯಂಗಗಳ-
ನ್ನುಲಾಲಿ ಎಡಬಲಗಳಲ್ಲಿ ನುಯಂಗಿಬಿಡುವರು; 
ಯೆರೊಸಲೆೋಮನವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವಾದ 
ಯೆರೊಸಲೆೋಮನಲೆಲಿೋ ಇನುನು ವಾಸಿಸುವರು. 
ದಾವಿೋದ ವಯಂಶದವರ ಮಹಮಯೊ ಮತು್ತ 
ಯೆರೊಸಲೆೋಮನಲ್ಲಿರುವವರ ಮಹಮಯೊ 
ಯೆಹೊದದ ಮಹಮಯನುನು ಮೋರದಯಂತೆ 
ಯೆಹೊೋವನು ಯೆಹೊದದ ಪಾಳ್ಯಗಳನುನು 
ರಕ್ಷಿಸುವನು; ಆ ದ್ನದಲ್ಲಿ ಯೆಹೊೋವನು 
6 ಯೆಹಜಕುೋಲನು ಅಧಾ್ಯ 38-39   

(ಪುಟ 4ರಲ್ಲಿ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)

3 ದಾನಿಯೆೋಲನು 2:28-45, 7:7-25, ಪರಿಕಟನ್ ಅಧಾ್ಯ 13, 
14:8-11, ಅಧಾ್ಯ 17-18   4 ದಾನಿಯೆೋಲನು 2:40, 7:20-
25, ಪರಿಕಟನ್ 12:9-17, 13:3-17, 17:11-15, 18:24, 19:1-
2   5 ಲೊಕ 21:7-36, 1 ಪೋತರಿನು 4:7, 2 ಪೋತರಿನು 3:3-12, 
ಯೊದನು 3-21, ಪರಿಕಟನ್ 1:1-3, 22:10-12   

ಯೆರೊಸಲೆೋಮನವರನುನು ಸುತ್ತಲೊ ರಾಪಾ-
ಡುವನು; ಅವರೆೊಳಗೆ ಈಗಿನ ಕುಯಂಟನು ಆ 
ದ್ನದಲ್ಲಿ ದಾವಿೋದನಯಂತ್ರುವನು; ದಾವಿೋದ 
ವಯಂಶವು ದೆೋವರಯಂತೆ, ಯೆಹೊೋವನ ದೊತನ 
ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಯಂದಾಳಾಗುವದು. ಯೆರೊ-
ಸಲೆೋಮನ ಮೋಲೆ ಬಿೋಳುವ ಎಲಾಲಿ ಜನಾಯಂಗ-
ಗಳ ಧ್ವಯಂಸಕೆಕು ಆ ದ್ನದಲ್ಲಿ ಕೆರೈಹಾಕುವೆನು” 
(ಜಕಯಚ್ 12:2-9).6

“ಯೆರೊಸಲೆೋಮನ ಮೋಲೆ ಯುದ್ಧ 
ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಜನಾಯಂಗಗಳಿಗೊ ಯೆಹೊೋವನು 
ಈ ವಾ್ಧಯನುನು ತಗಲ್ಸುವನು – ಹಜಜೆಯ 
ಮೋಲೆ ನಿಯಂತ ಹಾಗೆಯೆೋ ಅವರ ಮಾಯಂಸವು 
ಕೆೊಳ್ತುಹೊೋಗುವದು, ಕಣು್ಣ ಗುಣಿಯಲೆಲಿೋ 
ಇಯಂಗುವದು, ನಾಲ್ಗೆಯು ಬಾಯಲೆಲಿೋ ಕ್ಯಿ-
ಸುವದು” (ಜಕಯಚ್ 14:12).

ಹಳ್ ಒಡಯಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಭುವಿನ ಬರು-
ವಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಪೂರೆರೈಸಲಾದ ನೊರಾರು 
ಭವಿಷ್್ವಾಣಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಾನು ಒಯಂದು ಪು-
ಸ್ತಕವನುನು ಬರೆದ್ದೆದಿೋನ್. ಪರಿಭುವಿನ ಶಿೋಘರಿ 
ಬರುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಾನು ಇನೊನು ಹಚುಚಿ 
ಬರೆಯಲು ಬಯಸುತೆ್ತೋನ್. ಆತನ ಬರುವಿ-
ಕೆಯು ಶಿೋಘರಿದಲೆಲಿ ಆಗಲ್ದೆ ಎಯಂದು ರಕ್ಣೆ 
ಹೊಯಂದದ ಜನರಿಗೊ ತ್ಳಿದ್ದೆ. ದೆೋವರೆೊಯಂದ್-

 “ನಿಮ್ಮ ಮನಸಸಿನುನು ಹೋಗೆ ರಾಪಾಡಿಕೆೊಳುಳೆವುದು ಎಯಂಬ ರಹಸ್” ಎಯಂಬ ಸಯಂದೆೋಶವನುನು 
ಕುರಿತಯಂತೆ, ಕೆಜಿಜ ಹೋಗೆಯಂದು ಬರೆದರು: “ನಾನು ಈ ಸಯಂಪೂಣಚ್ ದ್ೋಘಚ್ ಲೆೋಖನವನುನು ಓದ್ದೆನು. 
ಓದಲು ಮಾತರಿವಲಲಿದೆ ನಾನು ಏನನುನು ಓದುತ್್ತದೆದಿೋನ್ ಎಯಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಆಲೆೊೋಚ್ಸಲು ಆಗಾಗೆಗೆ 
ನಿಲಲಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೋರಾಯಿತು. ಇದನುನು ಓದಲು ಎಲಲಿರಿಗೊ ಕಡಾಡಾಯ ಮಾಡಬೋಕು! 
ನಿೋವು ಇದರಾಕುಗಿ ಕೆೊಟ್್ಟರುವ ಸಮಯ ಮತು್ತ ಶರಿಮರಾಕುಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ವಾದಗಳು. ಯೆೋಸು ಕಿರಿಸ್ತರು 
ನಮ್ಮ ಪರಿಭು ಮತು್ತ ರಕ್ಕರು. ಆಮನ್.”

“ತೆೊಯಂದರೆಗಳು?” ಎಯಂಬ ಸಯಂದೆೋಶವನುನು ಕುರಿತಯಂತೆ, ಆಲಬಾಮಾದ ಬಮಚ್ಯಂಗ್ ಹಾ್ಯಂನಿಯಂದ ಡಿ.ಡಬುಲಿ್. 
ಹೋಗೆಯಂದು ಬರೆದರು: “ದೆೋವರ ಕೆೊೋಪದ ಬಗೆಗೆ ಕೆೋಳಲು ಯಾರೊ ಬಯಸುವುದ್ಲಲಿ, ಆತನ ಪಿರಿೋತ್ ಮತು್ತ 
ಅನುಗರಿಹಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತರಿ ಕೆೋಳಲು ಬಯಸುತಾ್ತರೆ. ಬೊೋಧನ್ಯನುನು ಮುಯಂದುವರಿಸಿ, ಸಹೊೋದರ.”

ಫೋಸ್ ಬುಕ್ ನಿಯಂದ

ಸಯಂಕಟ
ಆರಯಂಭವಾಗಿದೆ

 (ಚ್ಚೆೋವದ್ಯಂದ ಅನುವಾದ್ಸಲಾಗಿದೆ)
ಪಿರಿೋತ್ಯ ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ,

ನಿಮಗೆ ಈ ಪತರಿವನುನು ಬರೆಯಲು ನನಗೆ ಸಯಂತೆೊೋಷ್ವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಯಂಪೂಣಚ್ ಜಗತ್್ತನಲ್ಲಿ ಆತನ 
ಸೋವಕನಾದ ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಮಾಡುತ್್ತರುವ ಎಲಾಲಿ ಕೆಲಸರಾಕುಗಿ ಸ್ವಗಚ್ದ ದೆೋವರಿಗೆ ಸೊ್ತೋತರಿ 
ಮಾಡೆೊೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲಾವಿಯಲ್ಲಿ, ದೆೋವರ ಧಮಚ್ದೊತರಾದ ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರು ಬರೆ-
ದ್ರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಹತ್ವನುನು ವಿತರಿಸುವ ರಾರಣ ನಾಮಟಾಯಂಬೊ ಮನಿಸಿಟ್ರೋಸ್ ಬಳ್ದ್ದೆ.

ಮತಾ್ತಯ 28 ಶೊಲಿೋಕ 19-20, ಮಾಕಚ್ 16 ಶೊಲಿೋಕ 15-16ರಲ್ಲಿ ಬರೈಬಲ್ ಹೋಳಿರು-
ವಯಂತೆ ಸಯಂಪೂಣಚ್ ಲೆೊೋಕಕೆಕು ಸಯಂದೆೋಶವನುನು ಸಾರಲು ನಿೋವು ಕಳುಹಸುವ ಎಲಲಿದರಾಕುಗಿ ಮಲಾ-
ವಿಯಲ್ಲಿ ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಚರ್ಚ್ ನ ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಆದ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದೆದಿೋನ್.

ದ ಮಸರೈಅ ದ ಅನ್ೋಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಕೊಡ ನಿಮಗೆ ಧನ್ವಾದಗಳು. ಹೊಸದಾಗಿ 
ಬಯಂದವರು ಅವುಗಳನುನು ಓದ್ದರು ಮತು್ತ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನ್ೋಕರು ನಮೊ್ಮಯಂದ್ಗಿದಾದಿರೆ. ಪರಿಭು 
ನಿಮ್ಮನುನು ಆಶಿೋವಚ್ದ್ಸಲ್. ಆಮನ್.
ಪರಿಭುವಿನ ಸೋವಕ,
ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಚಾಲ್ಸಿಚ್ ಮಬೊಲಿ                           ನಾಮಟಾಯಂಬೊ, ಮಲಾವಿ

ಮಲಾವಿ



3www.alamoministries.com
ಅಲಾಮೊ ಮನಿಸಿಟ್ರೋಸ್ ಆನ್ಲಿರೈನ್

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

https://twitter.com/tonyalamominist

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

ಆರಾಚ್ನಾಸಿಸ್

ರಾ್ಲ್ಫೂೋನಿಚ್ಯಾ
ಪಿರಿೋತ್ಯ ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ,

ನನನು ಸೊೋದರಸಯಂಬಯಂಧ ತಮ್ಮ ಚಾ್ಡ್, ಮದ್-
ಪಾನದ್ಯಂದ ತ್ೋವರಿವಾಗಿ ಹಾನಿಗೆೊಯಂಡಿದದಿ ಯಕೃತ್್ತ-
ನಿಯಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತೆರಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದದಿನು ಮತು್ತ ನಾವು 
ಅವನಿಗಾಗಿ ಪಾರಿರ್ಚ್ಸುತ್್ತದೆದಿವು. ಅವನು ನಿನ್ನು ಸಾ-
ವನನುಪಿ್ಪದನು. ಸುಮಾರು ಒಯಂದೊವರೆ ವಾರಗಳ 
ಹಯಂದೆ, ಅವನನುನು ಪಶಾಚಿತಾ್ತಪ ಮತು್ತ ರಕ್ಣೆಯತ್ತ 
ಕರೆದೆೊಯ್ಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ವಾಯಿತು.

ನನನು ಸೊೋದರ ಸಯಂಬಯಂಧ ತಮ್ಮನ್ೊಯಂದ್ಗೆ 
ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದನುನು ನನನು ಸೊೋದರತೆ್ತ 
ತಡೆಯುತ್್ತದದಿರು, ಏಕೆಯಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ದೆೋವರ ಪದದ-
ಲ್ಲಿ ನಯಂಬಿಕೆಯಿಲಲಿ. ನನನು ತಾಯಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, 
ನನನು ಸಹೊೋದರ ಕೆೊೋಮಾದಲ್ಲಿದಾದಿನ್, ಸಾವಿಗೆ 
ಸಮೋಪದಲ್ಲಿದಾದಿನ್ ಎಯಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿಸಿದರು.

ಅವನ ಕೆೊೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಫೂೋನ್ ಇಲಲಿ, ಆದದಿರಿಯಂದ 
ನಾನು ಅವನ್ೊಯಂದ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಯಾವುದೆೋ ಮಾ-
ಗಚ್ವಿಲಲಿವೆಯಂದು ನನನು ಸೊೋದರತೆ್ತ ನನಗೆ ಹೋಳುತ್್ತ-
ದದಿರು. (ಅವನ ಕೆೊೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ ಫೂೋನ್ ಗಳಿಗೆ 
ಅನುಮತ್ ಇರಲ್ಲಲಿ.) ಆದದಿರಿಯಂದ ನಾನು ನ್ೋರವಾಗಿ 

ಪಿರಿಯ ಸರ್,
ನಾನು ಇದನುನು ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ಗೆ ಹಯಂಚ್ಕೆೊಳಳೆಬೋ-

ಕೆಯಂದ್ದೆದಿೋನ್. ಏಕೆಯಂದರೆ ನಾನು ಪಾರಿರ್ಚ್ಸುತ್್ತದೆದಿನು, 
ಮತು್ತ ಈ ಎಲಾಲಿ ಸಯಂಕಟಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಯಂಜಾರಿದ 
ನಮ್ಮ ಮಕಕುಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತೆ್ತೋನ್ 
ಮತು್ತ ಆಗಾಗೆಗೆ ಪಾರಿರ್ಚ್ಸುತೆ್ತೋನ್; ನಿಜ ಹೋಳಬೋ-
ಕೆಯಂದರೆ ಲೆೊೋಕದ ಎಲಾಲಿ ಮಕಕುಳಿಗಾಗಿ ಪಾರಿರ್ಚ್ಸು-
ತೆ್ತೋನ್. ಏಕೆಯಂದರೆ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ನನನು ಹೃದಯ ಬಹಳ 
ಭಾರವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಯಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ದ ಬಗೆಗೆ 
ಜ್ಾನವೆೋ ಇಲಲಿ. 

ನಾನು ಜಾನತನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಸ್್ಟ ಕೆೊೋ-
ಸಿ್ಟನಲ್ಲಿದಾದಿಗ ಹಲವಾರು ರಾಲೆೋಜುಗಳಲ್ಲಿ 
ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸುವಾತೆಚ್ಯ ಸಾಹತ್ವನುನು ಹಯಂಚು-
ತ್್ತದೆದಿವು, ಮತು್ತ ಈ ಮಕಕುಳು (ನಾನು ಅವರನುನು 
ಮಕಕುಳು ಎಯಂದು ಕರೆಯುತೆ್ತೋನ್ – ನನಗಿೋಗ 60 
ವಷ್ಚ್ – ಆದರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಯುವಕರು 
ಮತು್ತ ಯುವತ್ಯರು) ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ 
ಎಷ್ು್ಟ ಜ್ಾಪಿಸುತಾ್ತರೆ – 60ರ ದಶಕದ ಪಿೋಳಿಗೆ 
– ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಆಗ ಹಪಿ್ಪಗಳಯಂತೆ ಅಲೆ-
ಯುತ್್ತದದಿರು; ಇಯಂದು ಈ ಯುವ ಜನರು ನಮ್ಮ 
ಹಾಗೆಯೆೋ ಕಳ್ದುಹೊೋಗಿದಾದಿರೆ ಮತು್ತ ಚ್ಯಂತೆಯ-
ಲ್ಲಿದಾದಿರೆ ಮತು್ತ ಹುಡುಕುತ್್ತದಾದಿರೆ. ಅವರು 
ಕಯಂಪೂ್ಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಾದಿರೆ, ಮತು್ತ 
ಅವರ ಪಲಾಯನಗಳು ಹಾಗೊ ಹುಡುರಾಟ ಬೋರೆ 
ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅಷ್್ಟ. 

ಸೊಸಿ, ಒಯಂದು ಸಯಂದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕೆೊನ್ಯ ಬಾರಿ 
ಕಳ್ದುಹೊೋದ ಆತ್ಮಗಳ ಉಳಿಕೆಗಳನುನು ಸರೆಹಡಿ-

ಯುವ ಸರೈನಿಕ ಪಡೆಯನುನು “ಜೊಎಲ್’ಸ್ ಆಮಚ್” 
ಎಯಂದು ಕರೆದುದು ನನಗೆ ನ್ನಪಿದೆ. ವಿಯೆಟಾನು-
ಮ್ ಯುದ್ಧವು ಜೊೋಎಲ್’ಸ್ ಆಮಚ್ಯನುನು 
ಕೆೊಲಲಿಲು ಸರೈತಾನನ ಒಯಂದು ಕುತಯಂತರಿ ಎಯಂದು 
ಆಕೆ ಹೋಳಿದರು. ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು 
ಆಲೆೊೋಚ್ಸುತ್್ತದೆದಿ, ಪಾರಿರ್ಚ್ಸುತ್್ತದೆದಿ ಎಯಂದರೆ 
ದೆೋವರು ತನಗಾಗಿ ಒಯಂದು ದೆೊಡಡಾ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ರಾ-
ಯಚ್ವನುನು ನಡೆಸಲು ನಿಮ್ಮನುನು ಮತು್ತ ಸೊಸಿ 
ಅವರನುನು ಕರೆಸಿದರು, ಮತು್ತ ಸುವಾತೆಚ್ಯು ಜಗ-
ತ್್ತನಾದ್ಯಂತ ಹೋಗೆ ಹರಡಿತು ಎಯಂದರೆ ಅಯಂದ್ನಿಯಂದ 
ಲೆೊೋಕವು ಹಯಂದ್ನಯಂತೆ ಉಳಿದ್ಲಲಿ ಎಯಂಬುದು ನನನು 
ನಯಂಬಿಕೆ. ಒಯಂದಲಾಲಿ ಒಯಂದು ರೊಪದಲ್ಲಿ, ಹಚ್ಚಿನ 
ಜನರು ಸುವಾತೆಚ್ಯನುನು ಕೆೋಳಿದರು ಮತು್ತ ನಿ-
ಧಾಚ್ರಗಳನುನು ಕೆರೈಗೆೊಳಳೆಲಾಯಿತು, ಮತು್ತ ಇಯಂದು 
ನಮಗೆ ಈ ನಿಧಾಚ್ರಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಅನುಭವವಾ-
ಗುತ್್ತದೆ ಎಯಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ನಿರಾಕರಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ದಾರಿ ಹಡಿದು ಹೊೋದರು 
ಮತು್ತ ದೆೋವರಿಲಲಿದ ಈ ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕುಳು 
ಹುಟ್್ಟದರು, ಆ ಮಕಕುಳು ಬಳ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮಕಕು-
ಳಾದರು, ಮತು್ತ ಇಯಂದು ನಾವು ನ್ೊೋಡುತ್್ತರುವುದು 
ಅದೆೋ ಪಿೋಳಿಗೆಯನುನು. ವಾಸ್ತವತೆ ಏನು, ದೆೋವರು 
ಯಾರು, ಅವರು ಇಲೆಲಿೋಕೆ ಇದಾದಿರೆ, ಮತು್ತ 
ಅವರು ಹುಟ್್ಟರುವ ಈ ಗರಿಹದ ಮೋಲ್ರುವ ಈ 
ಭೋಕರ ಅವ್ವಸ್ಥಗೆ ಏನಾಗಲ್ದೆ ಎಯಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ 
ಅವರ ಬದುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸುಳಿವಿಲಲಿ. 
ನಿಮ್ಮನುನು ಬಯಂಧನದಲ್ಲಿಡಲು ಇದೆೋ ನಿಜವಾದ 

ರಾರಣ – ಯೆೋಸು ಬೋಗನ್ ಹದ್ರುಗುತ್್ತದಾದಿರೆ 
ಎಯಂಬ ಸತ್ವನುನು ನಿೋವು ಹೋಳುವುದನುನು ತಡೆಯಲು 
ಪರಿಯತ್ನುಸುತ್್ತದಾದಿರೆ.

ಮತು್ತ ಕೆೊನ್ಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಭು ಬರುವುದನುನು 
ಮುಯಂದೊಡಿದರೆ ಏನು ಗತ್ ಎಯಂದು ನಾನು ಪಾರಿರ್ಚ್-
ಸುತ್್ತದಾದಿಗ ಆಲೆೊೋಚ್ಸುತ್್ತದೆದಿ. ಕಳ್ದುಹೊೋದ ಈ 
ಮನುಷ್್ರು ಮಕಕುಳನುನು ಪಡೆಯುವುದನುನು ಮತು್ತ 
ಹಾಗೆಯೆೋ ಮುಯಂದುವರಿಯುವುದನುನು ನಿೋವು ಕಲ್ಪನ್ 
ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಾ? ಈ “ಯುನ್ರೈಟಡ್ ಸ್ಟೋಟ್ಸಿ”, 
ಎಷ್ು್ಟ ದೆರೈವಹೋನ, ಎಷ್ು್ಟ ಸಾ್ವರ್ಚ್ ಮತು್ತ ಸಾ್ವ-
ರಾಚ್ನ್್ವೋಷ್ಕ, ತಮ್ಮ ದೆರೈವಹೋನ ಬದುಕುಗಳನುನು 
ಬಾಳಲು ಏನನಾನುದರೊ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ, ಮತು್ತ 
ಪರಿಕಟನ್ಯ ಜಾರಸಿತ್ೋಯಾಗಿರುವ , ವಾ್ಟ್ಕ-
ನ್-ಒಯಂದು-ವಿಶ್ವ ಮೃಗ ಸರಾಚ್ರ ಮತು್ತ ಚಚ್ಚ್ನ 
ಆಯೆಕುಗೆ ಪಕ್ವವಾಗಿದಾದಿರೆ. ಮತು್ತ ಮೃಗದ ಗು-
ರುತ್ಗಾಗಿ ರಯಂಗ ಸಜಾಜೆಗಿದೆ.

ಪರಲೆೊೋಕದ್ಯಂದ ಭೊಮಗೆ ನಿೋವು ತಯಂದ ಬಳಕಿ-
ಗಾಗಿ, ಮತು್ತ ನಿೋವು ನಮ್ಮ ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವುದ-
ರಾಕುಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ವಾದಗಳು. ನಿೋವು ಬೊೋಧಸುವ 
ಸುವಾತೆಚ್ಗಾಗಿ ಬದುಕಲು ಮತು್ತ ಸಾಯಲು ನಮಗೆ 
ಹಮ್ಮಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನುನು ಪಿರಿೋತ್ಸು-
ತೆ್ತೋವೆ, ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ. ದೆೋವರು ನಿಮ್ಮ ಮೋಲೆ 
ನಿಲಲಿದ ಅನುಗರಿಹಗಳ ಮಳ್ಗರೆಯಲ್ ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ 
ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ತರಲ್.
ಯೆೋಸುವಿನ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ. ಆಮನ್.
ಸಹೊೋದರಿ ಶಲ್ಲಿ       ಫೂೋಟ್ಚ್ ಸಿ್ಮತ್, ಆರಾಚ್ನಾಸಿಸ್

ಆಸ್ಪತೆರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆನು, ಮತು್ತ ಅವರು ನನಗೆ ಅವನ 
ಕೆೊೋಣೆಯ ಫೂೋನ್ ಗೆ ಸಯಂಪಕಚ್ ಕಲ್್ಪಸಿದರು. ನನನು 
ಸೊೋದರತೆ್ತ ಕರೆ ಸಿ್ವೋಕರಿಸಿದರು. ಫೂೋನ್ಅನುನು ಚಾ್ಡ್ 
ನ ಕಿವಿಯ ಬಳಿ ಇಡಲು ನಾನು ಆಕೆಗೆ ಹೋಳಿದನು. ನಿೋವು 
ಪಾರಿಥಚ್ನಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಿದಯಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು 
ಹೋಳಿದುದಿ ಕೆೋಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಯಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ತು್ತ. ಮತು್ತ, 
ನಿೋವು ನಮಗೆ ತರಬೋತ್ ನಿೋಡಿದಯಂತೆ, ಚಾ್ಡ್ ನ ಕೆರೈ ಹ-
ಡಿದುಕೆೊಳಳೆಲು ನಾನು ನನನು ಸೊೋದರತೆ್ತಗೆ ಹೋಳಿದೆನು 
ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹೋಳಿದುದಿ ಕೆೋಳಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯ ಕೆರೈ 
ಅಮುಕಲು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೋಳಿದೆನು.

ನಾನು ಅವನ್ೊಯಂದ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆರಯಂಭಸಿ-
ದೆನು ಮತು್ತ ಕೊಡಲೆ, ನನನು ಸೊೋದರತೆ್ತ ಉತಾಸಿಹ-
ದ್ಯಂದ, “ಅವನು ನನನು ಕೆರೈ ಅಮುಕುತ್್ತದಾದಿನ್!” ಎಯಂದು 
ಹೋಳಿದರು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ, ಅವನಿಗಾಗಿ ಯೆೋಸುವಿನ 
ರಕ್ತ ಚೆಲಲಿಲ್ಪಟ್ಟ ಬಗೆಗೆ, ರಕ್ಣೆಯ ಯೋಜನ್ಯ 
ಬಗೆಗೆ, ಮತು್ತ ಪರಲೆೊೋಕದ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಳಲು ತೆೊ-
ಡಗಿದೆನು. ಅವನಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ವಿಲಲಿದ್ದದಿ-
ರಿಯಂದ ತನನು ಹೃದಯದಲೆಲಿ ಪಾಪಿಯ ಪಾರಿಥಚ್ನ್ಯ-

ನುನು ಹೋಳಲು ನಾನು ನನನು ಸಹೊೋದರನಿಗೆ ಹೋಳಿದೆನು. 
ಅವನು ಪಾರಿಥಚ್ನ್ಯನುನು ಪುನರಾವತ್ಚ್ಸುತ್್ತದದಿಯಂತೆ 
ಅವನು ಮಾತನಾಡಲು ಪರಿಯತ್ನುಸುತ್್ತದುದಿದು ಮತು್ತ 
ನರಳುವುದು ನನಗೆ ಕೆೋಳಿಸುತ್್ತತು್ತ. ನಾನು ಅವನ್ೊಯಂದ್ಗೆ 
ಪಾರಿರ್ಚ್ಸುತ್್ತದಾದಿಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿ ಪವಿತಾರಿ-
ತ್ಮನ ಅನುಭವವಾಯಿತು.

ಅವನು ಈಗ ಯೆೋಸುವಿನ್ೊಯಂದ್ಗಿದಾದಿನ್ ಎಯಂದು 
ನಾನು ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದೆದಿೋನ್ ಮತು್ತ ಆತನ ಭರವ-
ಸಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೆೋವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದೆದಿೋನ್. ಸರ್, 
ನಿಮ್ಮ ಬೊೋಧನ್ಗಳ ಮೊಲಕ ನಾನು ಧರೈಯಚ್ದ್ಯಂದ 
ಜನರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಳಲು ಕಲ್ತ್ರುವುದಕೆಕು ನಾನು ನಿಮಗೆ 
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನಿಸಿಟ್ರಗೆ ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದೆದಿೋ-
ನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನುನು ಬಹಳ ಪಿರಿೋತ್ಸುತೆ್ತೋನ್. ನಿಮ್ಮ 
ಸೊಚನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮತು್ತ ಒಬಬಿ ನಿಜವಾದ ಕೆರಿರೈಸ್ತಮ-
ತ್ೋಯನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅದುಭುತ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್-
ವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮನಿಸಿಟ್ರಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲು ನನಗೆ 
ಹಮ್ಮಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಭುವಿಗೆ ಸೊ್ತೋತರಿ ಮಾಡೆೊೋಣ.
ಸೊಜಟ್        ಸಾಯಂಟಾ ರಾಲಿರಿಟಾ, ರಾ್ಲ್ಫೂೋನಿಚ್ಯಾ

http://www.alamoministries.com
http://www.alamoministries.com
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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(ಪುಟ 2 ರಿಯಂದ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)
ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರಿ! ಈ ಪಾರಿಥಚ್ನ್ಯನುನು ಹೋಳುವ 
ಮೊಲಕ ಪಾರಿರಯಂಭಸಿ:

ನನನು ಪರಿಭುವೆೋ ಮತು್ತ ನನನು ದೆೋವರೆೋ, 
ಪಾಪಿಯಾದ ನನನು ಮೋಲೆ ಕರುಣೆ ತೆೊೋರಿ.7 ಯೆೋಸು 
ಕಿರಿಸ್ತರು ಜಿೋವಸ್ವರೊಪನಾದ ದೆೋವರ ಮಗನು ಎಯಂದು 
ನಾನು ನಯಂಬುತೆ್ತೋನ್.8 ಆತನು ಶಿಲುಬಯ ಮರಣ 
ಹೊಯಂದ್ದನು ಮತು್ತ ನನನು ಹಯಂದ್ನ ಎಲಾಲಿ ಪಾಪಗಳ 
ಕ್ಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ತನನು ಅಮೊಲ್ ರಕ್ತವನುನು ಸುರಿಸಿ-
ದನು ಎಯಂದು ನಾನು ನಯಂಬುತೆ್ತೋನ್.9 ದೆೋವರು ಪವಿ-
ತಾರಿತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಿಯಂದ ಯೆೋಸುವನುನು ಸತ್ತವರಿಯಂದ ಪು-
ನರುತಾ್ಥನಗೆೊಳಿಸಿದರು,10 ಮತು್ತ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ನನನು ಪಾಪನಿವೆೋದನ್ಯನುನು ಮತು್ತ ಈ ಪಾರಿಥಚ್-
ನ್ಯನುನು ಕೆೋಳುತಾ್ತ ಆತ ದೆೋವರ  ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಕುಳಿತ್ದಾದಿನ್ ಎಯಂದು ನಾನು ನಯಂಬುತೆ್ತೋನ್.11 ಪರಿಭು 
ಯೆೋಸುವೆೋ, ನಾನು ನನನು ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನುನು 
ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮನುನು ನನನು ಹೃದಯದೆೊಳಗೆ ಆಮಯಂ-
ತ್ರಿಸುತೆ್ತೋನ್.12 ರಾಲಾ್ವರಿಯ ಶಿಲುಬಯ ಮೋಲೆ ನನನು 
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಸುರಿಸಿದ ಅಮೊಲ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ 
ನನನು ಎಲಾಲಿ ಹೊಲಸು ಪಾಪಗಳನುನು ತೆೊಳ್ದುಬಿ-
ಡಿರಿ.13 ನಿೋವು ನನನುನುನು ತ್ರಸಕುರಿಸುವುದ್ಲಲಿ, ಪರಿಭು 
ಯೆೋಸುವೆೋ; ನಿೋವು ನನನು ಪಾಪಗಳನುನು ಕ್ಮಸುವಿರಿ 
ಮತು್ತ ನನನು ಆತ್ಮವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವಿರಿ. ನನಗೆ ಗೆೊತು್ತ, 
ಏಕೆಯಂದರೆ ನಿಮ್ಮ  ವಾಕ್ವಾದ ಬರೈಬಲ್ ಹೋಗೆಯಂದು 
ಹೋಳುತ್ತದೆ.14 ನಿೋವು ಯಾರನೊನು ತ್ರಸಕುರಿಸುವುದ್-
ಲಲಿ ಎಯಂದು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ ಹೋಳುತ್ತದೆ, ಮತು್ತ ಅದ-
ರಲ್ಲಿ ನಾನೊ ಸೋರಿದೆದಿೋನ್.15 ಆದದಿರಿಯಂದ ನಿೋವು ನನನು 
ಮಾತು ಕೆೋಳಿಸಿಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿೋರಿ ಎಯಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, 

ಮತು್ತ ನಿೋವು ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಿೋರಿ ಎಯಂದು ನನಗೆ 
ತ್ಳಿದ್ದೆ, ಮತು್ತ ನಾನು ರಕ್ಣೆ ಹೊಯಂದ್ದೆದಿೋನ್ ಎಯಂದು 
ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ.16 ನನನು ಆತ್ಮವನುನು ರಕ್ಣೆ ಮಾಡಿ-
ದದಿರಾಕುಗಿ, ಪರಿಭು ಯೆೋಸುವೆೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತ-
ಜ್ಞನು, ಮತು್ತ ನಿೋವು ಆದೆೋಶಿಸಿದಯಂತೆ ನಡೆದುಕೆೊಯಂಡು 
ಮತು್ತ ಇನುನು ಮೋಲೆ ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ನಾನು ನನನು 
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುನು ತೆೊೋರಿಸುತೆ್ತೋನ್.17

ರಕ್ಣೆಯ ನಯಂತರ, ಯೆೋಸುವು ತಯಂದೆಯ, ಮಗನ, 
ಮತು್ತ ಪವಿತಾರಿತ್ಮದ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಸಯಂ-
ಪೂಣಚ್ವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ದ್ೋಕ್ಾಸಾನುನ ಪಡೆದರು.18 

ಬರೈಬಲ್ ಸೊಸರೈಟ್ ಆಫ್ ಇಯಂಡಿಯಾದ ’ಸತ್ವೆೋ-
ದವು” [ಇಯಂಗಿಲಿಷ್ ನ ಕೆಜವಿ] ಬರೈಬಲ್ ಅನುನು  ಓದ್, 
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಯೋಜನರಾಕುಗಿ ಹಾಗೊ ಇತರರ 
ಪರಿಯೋಜನರಾಕುಗಿ ಅದು ಹೋಳಿದದಿನುನು ಮಾಡಿ.19

ಕಿರಿಸ್ತರು ಮತು್ತ ದೆೋವರಾದ ತಯಂದೆ ಈಗ ಪವಿ-
ತಾರಿತ್ಮರ ಮೊಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಲೆಗೆೊಯಂಡಿದಾದಿರೆ. 
ದೆೋವರ ದೆರೈವಿಕ ಸ್ವರೊಪದ ಪೂಣಚ್ ಪರಿಮಾಣ-
ವನುನು ಹೊಯಂದಲು ನಿಮಗೆೊಯಂದು ದಾರಿಯಿದೆ. 
ದೆೋವರ ದೆರೈವಿಕ ಸ್ವರೊಪವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಚುಚಿ 
ಹಚುಚಿ ನ್ಲೆಗೆೊಯಂಡಯಂತೆಲಾಲಿ ಸಹಸಾರಿರು ಕೆರಿರೈಸ್ತರು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ರಕ್ಣೆಯಿಯಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವಯಂತೆ  
ಮಾಡಿದ ಶೊೋಧನ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ  ಹೊೋರಾಡಲು 
ನಿಮ್ಮನುನು ಹಚುಚಿ ಸಮಥಚ್ರನಾನುಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  
ಪವಿತಾರಿತ್ಮದ್ಯಂದ ದ್ೋಕ್ಾಸಾನುನ ಪಡೆಯುವುದರಾಕು-
ಗಿ ಪಾರಿರ್ಚ್ಸಿ. ಪವಿತಾರಿತ್ಮನ ದ್ೋಕ್ಾಸಾನುನವನುನು 
ಹೋಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಯಂಬ ಕುರಿತ ಸೊಚನ್ಗಳನುನು 
ಮತು್ತ ದೆೋವರ ಪವಿತರಿ ಸ್ವರೊಪವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ನಮ್ಮ ಸಾಹತ್ರಾಕುಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅಥವಾ ಕರೆಮಾಡಿ. 
ಏಕೆಯಂದರೆ ಪವಿತರಿತೆಯಿಲಲಿದೆ, ಯಾವೊಬಬಿನೊ ದೆೋ-
ವರನುನು ರಾಣಲಾರನು (ಇಬಿರಿಯರಿಗೆ 12:14) 

ರಕ್ಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿೋವು ಇತರರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಬೋಕೆಯಂದು 
ಪರಿಭು ಬಯಸುತಾ್ತರೆ. ನಿೋವು ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ 

ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸುವಾತೆಚ್ಯ ಸಾಹತ್ದ ವಿತರಕರಾ-
ಗಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಹತ್ವನುನು ಯಾವುದೆೋ 
ಶುಲಕುವಿಲಲಿದೆ ಕಳುಹಸುತೆ್ತೋವೆ. ಹಚ್ಚಿನ ಮಾಹತ್ಗಾ-
ಗಿ ನಮಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇಮೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ 
ಸಯಂದೆೋಶವನುನು ಬೋರೆಯವರೆೊಯಂದ್ಗೆ ಹಯಂಚ್ಕೆೊಳಿಳೆ.

ಜಗತು್ತ ರಕ್ಣೆ ಪಡೆಯಬೋಕೆಯಂದು ನಿೋವು 
ಬಯಸಿದರೆ ಯೆೋಸು ಆದೆೋಶಿಸುವಯಂತೆ ದೆೋವರಿಯಂದ 
ಆತನ ದಶಾಯಂಶಗಳನುನು ಮತು್ತ ಕೆೊಡುಗೆಗಳನುನು 
ಕದುದಿಕೆೊಳಳೆಬೋಡಿ. ದೆೋವರು ಹೋಗೆ ಹೋಳಿದರು, 
“ನರಮನುಷ್್ನು ದೆೋವರಿಯಂದ ಕದುದಿಕೆೊಳಳೆಬಹು-
ದೆೋ? ನಿೋವೊೋ ನನಿನುಯಂದ ಕದುದಿಕೆೊಳುಳೆತ್್ತದ್ದಿೋರಿ. 
ನಿನಿನುಯಂದ ಏನು ಕದುದಿಕೆೊಯಂಡಿದೆದಿೋವೆ ಎಯಂದು ಕೆೋ-
ಳುತ್್ತೋರೆೊೋ? ದಶಾಯಂಶ, ನನಗೆೊೋಸಕುರ ಪರಿತೆ್ೋಕಿ-
ಸಬೋರಾದ ಪದಾಥಚ್, ಇವುಗಳನ್ನುೋ. ನಿೋವು ಅಯಂದರೆ 
ಈ ಜನಾಯಂಗದವರೆಲಾಲಿ [ಮತು್ತ ಈ ಸಯಂಪೂಣಚ್ 
ಜಗತು್ತ] ನನಿನುಯಂದ ಕದುದಿಕೆೊಳುಳೆವವರಾದ ರಾರಣ 
ಶಾಪಗರಿಸ್ತರಾಗಿದ್ದಿೋರಿ. ನನನು ಆಲಯವು [ರಕ್ಣೆ 
ಹೊಯಂದ್ರುವ ಆತ್ಮಗಳು] ಆಹಾರಶೊನ್ವಾಗ-
ದಯಂತೆ [ಆಧಾ್ತ್್ಮಕ ಆಹಾರ] ನಿೋವು ದಶಾಯಂಶವನುನು 
[ದಶಾಯಂಶ ಎಯಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟು್ಟ ಆದಾಯದ 
10%] ಯಾವತೊ್ತ ಬಯಂಡಾರಕೆಕು ತೆಗೆದುಕೆೊಯಂಡು 
ಬನಿನುರಿ; ನಾನು ಪರಲೆೊೋಕದ ದಾ್ವರಗಳನುನು ತೆರೆದು 
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಡಿಯಲಾಗದಷ್ು್ಟ ಸುವರವ-
ನುನು ಸುರಿಯುವೆನ್ೊೋ ಇಲಲಿವೊೋ ನನನುನುನು ಹೋಗೆ 
ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿರಿ; ಇದು ಸೋನಾಧೋಶ್ವರ ಯೆಹೊೋವನ 
ನುಡಿ. ನುಯಂಗುವ ಹುಳವನುನು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ 
ತಡೆಯುವೆನು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭೊಮಯ ಫಲವನುನು 
ನಾಶ ಮಾಡದು; ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಕ್ಷಿಯ ಹಣು್ಣ ತೆೊೋ-
ಟದಲ್ಲಿ ಉದುರಿಹೊೋಗದು; ಇದು ಸೋನಾಧೋಶ್ವರ 
ಯೆಹೊೋವನ ನುಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ ಜನಾಯಂಗಗಳವರು 
ನಿಮ್ಮನುನು ಧನ್ರೆಯಂದು ಕೆೊಯಂಡಾಡುವರು; ನಿಮ್ಮ 
ದೆೋಶವು ಆನಯಂದವಾಗಿರುವದು; ಇದು ಸೋನಾಧೋಶ್ವರ 
ಯೆಹೊೋವನ ನುಡಿ” (ಮಲಾಕಿಯ 3:8-12).
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ಉಚ್ತ ವಾಹನ ಸೋವೆಯನುನು ಹಾಲ್ವುಡ್ ಬೊಲೆವಾಡ್ಚ್ ಮತು್ತ ಹರೈಲಾ್ಯಂಡ್ ಅವೆನೊ್, ಹಾಲ್ವುಡ್, ರಾ್ಲ್ಫೂೋನಿಚ್ಯಾದ ಮೊಲೆಯಿಯಂದ ಪರಿತ್ ಸಯಂಜ 

6.30ಕೆಕು, ಭಾನುವಾರಗಳಯಂದು ಮಧಾ್ಹನು 1.30ಕೆಕು ಮತು್ತ ಸಯಂಜ 6.30ಕೆಕು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪರಿತ್ಯಯಂದು ಪಾರಿಥಚ್ನಾ ಸಭೆಯ ನಯಂತರ ಊಟದ  ವ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಈ ಸಾಹತ್ವು ರಕ್ಣೆಯ ನಿಜವಾದ ಯೋಜನ್ಯನುನು ಹೊಯಂದ್ದೆ (ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳು 4:12). 
ಇದನುನು ಬಿಸಾಡಬೋಡಿ, ಬೋರೆ ಯಾರಿಗಾದರೊ ಕೆೊಡಿ.

ಇತರ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆೋ, ಈ ಸಾಹತ್ವನುನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಿೋಯ ಭಾಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಯಂತರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನುನು ಪೂರಿೋತಾಸಿಹಸುತೆ್ತೋವೆ. 
ನಿೋವು ಮರುಮುದರಿಣ ಮಾಡುವುದೆೋ ಆದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಕೃತ್ಸಾ್ವಮ್ ಮತು್ತ ನ್ೊೋಯಂದಣಿಯನುನು ಸೋರಿಸಿ:
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