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1970లో, 1980 మొదట్లో ప్రసారం చేసిన టెలివిజన్ కార్యక్రమంలో ట్నీ 
మరియు సూసన్ అలామో, వాద్య బృందం మరియు గాయకులు

ప్రపంచవ్యాప్తముగ సంఘములునూతన యెరూషలేము

ప్రపంచ వారాతా పత్్రక

ఈ బండ మీద

(తరువాయి 2వ పేజీలో)

“అందుకు యేసు ‘సీమోను బర్యోనా, నీవు ధను్యడ-
వు. పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయ-
లుపరచెనే కాని నరులు నీకు బయలు పరచలేదు. [అది 
పరలోకమందున్న దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ – “ఆయనను 
ఆరాధంచువారు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధంపవలె-
ను” (యోహాను సువార్త 4:24).] మరియు ఈ బండ మీద 
(ఈ సత్యము, దేవుని కుమారుడను యేసను నేను ఒక్కడిని 
మాత్రమే అనునది) నా సంఘమును (ఈ విశ్వమునందు 
ఏకైక నిజ సంఘము) కట్టుదును, పాతాళలోక ద్్వరములు 
(సాతాను శకు్తలు) ద్ని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో 
చెప్పుచునా్నను’ ” (మత్తయి సువార్త 16:17-18).

పేతురు యుగయుగముల బండ అనే అర్ంలో యేసు 
ఎన్నడూ చెపపులేదు. యేసే యుగయుగముల బండ, దేవుని 
భవనమైన సంఘమునకు ముఖ్యమైన ప్నాది బండ అని 
దేవుడు చెపాపురు.1 యేసే ఆ బండ అని పరిశుదధా గ్ంథ-
మంతటా దేవుని వాక్యములు గురి్తసా్తయి.2 కొరింథీయు-
లకు వ్రాసిన మొదటి పత్రిక 10:4, “వారందరూ ఆత్మ-
సంబంధమైన బండలోనిది త్రాగిరి; ఆ బండ క్రీసే్త” అని 
చెప్్తంది. 

ద్ద్ప్ క్రైస్తవ సంఘములనీ్న వాస్తవముగా క్రీసు్త 
సంఘములై, పాతాళలోక ద్్వరములు (సాతాను శకు్తలు) 
వాటి యెదుట నిలువనేరవని భావించినటలోయితే, అవనీ్న 
పాతాళలోక మార్గములో ఎందుకు ఉన్నవి? దీనికి జవాబు 
చాలా సులభమైనదే. అవి క్రీసు్త సంఘములు కావు. అవి 
క్రీసు్త అనే నిజమైన బండ మీద నిరి్మంచినవి కావు. 

మొదటగా భ్రషటుత్వము సంభవిసే్తనే గానీ (ఒకప్పు-

డు క్రీసు్త సంఘములుగా ఉన్న సంఘములనీ్న భ్రషటుత్వము 
చెందటం) క్రీసు్త భూమికి తిరిగి రాడని 2 థెస్సలొనీకయు 
2:3 చెప్్తంది. ఒకప్పుడు క్రీసు్త – దేవుని వాక్యము – మీద 
నిరి్మంపబడిన సంఘములు, దేవుని వాక్యమును ఆచరించ-
టం మానివేసి భ్రషటుత్వము చెంద్యి. “ఒకసారి రక్ంపబ-
డినటలోయితే ఇక ఎపపుటికీ రక్ంపబడినట్లో” అను ఉపదేశ-
ము ఏదీ పరిశుదధా గ్ంథములో ఎక్కడా లేదు.3 అట్వంటి 
ఉపదేశము సాతాను యొక్క ఉపదేశము (1 యోహాను 
4:1-3). ఈ సంఘములు ఇపపుటికే అత్యంత ప్రాణంతక 
క్రిమిసంహారక మందులు చలలోబడిన ఈగల గుంప్ల వలె 
భ్రషటుత్వము చెంద్యి. అవి ఇక ఎంత మాత్రమూ ప్రభువైన 
యేసు క్రీసు్తకు చెందినవి కావు. 

యేసు మనలను ఆదేశిసు్తనా్నరు, “ఇరుకు ద్్వరమున 
ప్రవేశించుడి (సరి అయిన ఏకైక ద్్వరము); నాశనమున-
కు (పాతాళ లోకమునకు) పోవు ద్్వరము వెడలుపును, ఆ 
ద్రి విశాలమునైయున్నది, ద్ని ద్్వరా ప్రవేశించువారు 
అనేకులు” (మత్తయి సువార్త 7:13).4 

ఈ విశ్వమంతా ఇప్పుడు దేవునిచే కంపంపచేయబ-
డుచున్నది. హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రికలో 12వ అధ్్య-
యము 25-26 వచనములు చెప్్తనా్నయి, “మీకు బుదిధా 
చెప్పుచున్నవానిని నిరాకరింపకుండునట్లో చూచుకొనుడి. 
వారు భూమి మీద నుండి బుదిధా చెపపున వానిని నిరాక-
రించినప్పుడు తపపుంచుకొనకపోయిన యెడల, పరలోక-
ము నుండి బుదిధా చెప్పుచున్న వానిని విసరి్జంచు మనము 
తపపుంచుకొనకపోవుట మరి నిశ్చయము గద్. అప్పుడా-
యన శబ్దము భూమిని చలింపచేసెను గాని యిప్పుడు నే 

నింకొకసారి భూమిని మాత్రమేకాక ఆకాశమును కూడ 
కంపంపచేతును’ అని మాట యిచి్చయునా్నడు.” 

అయితే, క్రీసు్త సంఘము పాతాళలోకప్ ద్్వరముల 
వలలో కంపంపబడుట లేదు మరియు అది దేవుని శకి్త వలలో 
కూడా కంపంపబడుటలేదు, ఎందుకనగా దేవుడు తనను 
తానే వ్యతిరేకించడు. “ ‘ఇంకొకసారి...’ (పై వాక్యము-
లో ఉన్న విధంగా) అను మాట చలింపచేయబడనివి ని-
లుకడగా ఉండు నిమిత్తము అవి సృషటుంపబడినవన్నట్టు, 
చలింపచేయబడినవి బొతి్తగా తీసి వేయబడునని అరధామి-
చు్చచున్నది. అందువలన మనము నిశ్చలమైన రాజ్యమును 
పంది, దైవ కృప (మనలో దేవుని జీవము) కలిగియుం-
దము. ఆ కృప కలిగి మనము (క్రీసు్త సంఘము) దేవుని-
యందు వినయ భయభకు్తలతో దేవునికి ప్రీతికరమైన సేవ 
చేయుదము, ఏలయనగా మన దేవుడు దహంచు అగి్నయై 
యునా్నడు” (హెబ్రీయులకు 12:27-29). 

క్రీసు్త యొక్క సంఘము ఎన్నడూ కంపంపబడ జాలదు. 
మత్తయి సువార్త అధ్్యయము 24 లోని 13-15 వచ-
నాలలో యేసు ఈ విధంగా చెపా్తరు, “అంతము వరకు 
సహంచినవాడెవడో వాడే రక్ంపబడును.5 మరియు ఈ 
రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్ష్యర్మై లోకమం-
దంతటను ప్రకటింపబడును; అట్తరువాత అంతము 
వచు్చను. కాబటిటు ప్రవక్తయైన ద్నియేలు ద్్వరా చెపపు-
బడిన నాశనకరమైన హేయవసు్తవు పరిశుదధా స్లమందు 
నిలుచుట మీరు చూడగానే చదువువాడు గ్హంచుగాక.” 
ఇక్కడే, మునుపటి మూడు ప్రపంచ శకు్తలకు (ప్రవ-
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1 కీర్తనల గ్ంథము 118:21-23, యెషయా గ్ంథము 28:16, మత్తయి సువార్త 21:42-44, అపస్తలుల కార్యములు 4:10-12, 1 పేతురు 2:6-8   2 ది్వతీయోపదేశకాండము 32:4-18, 30-31, 1 సమూయేలు 2:2, 2 సమూయేలు 22:1-3, 32, 23:3, కీర్తనల గ్ంథము 
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యాకోబు 5:10-11, 1 యోహాను 2:24-25, ప్రకటన గ్ంథము 3:1-5, 11-12, 21   

ఇజ్రాయేలు నందు ఒక ప్రకాశవంతమైన దినమున యేసు “ ‘  నేను (మనుష్య కుమారుడను) 
ఎవరని జనులు చెపపుకొనుచునా్నరు?’ అని తన శిష్్యలను అడిగెను. వారు ‘  కొందరు బాప్తస్మము 
ఇచు్చ యోహాను అనియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, కొందరు యిర్్మయా అనియు లేక ప్రవక్తలలో 
ఒకరు అనియు చెప్పుకొనుచునా్నరు’ అనిరి. అందుకాయన ‘ మీరైతే నేను ఎవరినని చెప్పుకొనుచు-
నా్నరు?’ అని వారిని అడిగెను.  అందుకు సీమోను పేతురు ‘ నీవు సజీవుడైన దేవుని కుమారుడవైన 
క్రీసు్తవు (మెసీ్సయవు – రక్షకుడివి)’ అని చెప్పును” (మత్తయి సువార్త 16:13-16). 
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టాంజానియా
ప్రభువుకు మహమ!

మీరు ఆరంభంచిన మద్దతుకు నా సంఘములోనున్న నేను, నా 
చినా్నరులు మా కృతజ్ఞతలను మీకు పంపదలచుకునా్నము. సువా-
ర్తను వా్యప్త చేయడాని్న కొనసాగించడానికి మీరు మాకు విశా్వసం 
కలిపుంచారు. నాకోసం ప్రార్న చేయండి. ఎందుకంట్ సవాళ్లో ఎదు-
రవుతునా్నయి. అయినా మేం కొనసాగించాలి్స ఉంట్ంది. ఉత్త-
ముడైన ప్రభువు మిమ్మలి్న, పాసటుర్ అలామోను, మొత్తం సంఘాని్న 
ఆశీర్వదించును గాక. 
కియిరా ఫ్ంక్ 
ద్ర్ ఎస్ సలామ్, టాంజానియా

(1వ పేజీ నుండి)

క్త అయిన ద్నియేలు చెపపున వాటికి) భన్నముగా.. ఏక 
ప్రపంచ ప్రభుత్వమైన ఐక్యరాజ్యసమితి, వాటికన్ రండూ 
కలిసి నాలుగో ప్రపంచ శకి్తగా (మహా సామ్రాజ్యముగా) 
పనిచేయుచున్న కొత్త ప్రపంచ క్రమము మనకు కనిపసు్తంది. 
ఇలాగ ఇది నిజముగా ప్రపంచ వా్యప్తమైనది.6 ఇది దేవునికి 
వ్యతిరేకమైనది, క్రీసు్తకు వ్యతిరేకమైనది, క్రైస్తవులకు వ్యతి-
రేకమైనది, మికి్కలి దైవదూషణత్మకమైనది, మికి్కలి క్రూ-
రమైనది, దేవుని పటలో కానీ మనుష్్యని పటలో కానీ గౌరవము 
లేనిది. ఇది సాతాను ప్రభుత్వము – నేటి ప్రభుత్వము. 

ద్నియేలు దర్శనములో, ద్నియేలు గ్ంథములోని 
7వ అధ్్యయము 7వ వచనములో చూసినట్లో, నాలుగో 
రాజ్యము మరియు చివరి రాజ్యము గురించి ద్నియేలు 
చెపా్తడు. దీనిని దేవుడు “మృగము” అని, అంత్యక్రీసు్త అని, 
పూరి్తగా సాతాను ప్రభుత్వము అని చెపా్తడు, అది నేటి ప్ర-
భుత్వమే. ద్నియేలు తన దర్శనములో ఈ మృగమును, 
అనగా మనము ఇప్పుడు నివసించుచున్న చివరి రాజ్య-
మును ఇలా చూశాడు, “ఘోరమును భయంకరమునగు, 
మహాబల మహాత్త్యములు గలది (ఇప్పుడు అది ఉన్నట్లో); 
ద్నికి ప్ద్ద ఇనుప దంతములు పది కొము్మలునుండెను. 
అది సమస్తమును భక్ంచుచు తుతు్తనియలుగా చేయుచు 
మిగిలినద్నిని కాళ్ళ క్రింద అణగద్రొకు్కచుండెను. 
అది తనకు ముందుగా నుండిన యితర జంతువుల-

కు (దేశములు) భన్నమైనది (ఎందుకనగా అది సాతాను 
యొక్క ఏక ప్రపంచ దేశము, క్రీసు్త విరోధ).”

ఈ చివరి, లోకసంబంధమైన సాతాను రాజ్యము 
తాను చెయా్యలి్సన చెడునంతటినీ చేసిన తరువాత, “నేను 
(ద్నియేలు) లోక సింహాసనములనీ్న పడద్రోయబడి హ-
మమువలె ధవళమైన వస్త్రములను ధరించి, శుదధామైన గొ-
ర్రెబొచు్చ వంటి తలవెండ్రుకలు కలిగిన దేవుడు కూరు్చం-
డియుండుట చూచితిని. ఆయన సింహాసనము అగి్నజా్వ-
లల వలె మండుచుండెను. ద్ని చక్రములు (యూఎఫ్ఓ-
లు7) అగి్నవలె ఉండెను. అగి్న వంటి ప్రవాహము ఆయన 
(దేవుని) వద్ద నుండి ప్రవహంచుచుండెను. వేవేల కొలది 
(100 మిలియనులో) పరిచారకులు ఆయనకు (దేవునికి) 
ఉండిరి, కోటలోకొలది మనుష్్యలు ఆయన యెదుట నిలిచిరి, 

6 ద్నియేలు 2:28-43, 7:1-25, ప్రకటన గ్ంథము అధ్్యయాలు 13, 17, 18   7 కీర్తనల గ్ంథము 68:17, యెహెజ్్కలు 1:15-21, 10:9-19   

ఈ బండ మీద

క్రీస్్త న్ పొ ందిన ఒక యూద్డు
నా ప్రభువు, నా రక్షకుడు, నా మెస్సయ్య అయిన యేసు 

క్రీసు్తను నేను ద్ద్ప్ 44 సంవత్సరాల కిందట కలిశాను. 
ఆయనను తెలుసుకోవడానికి.. చాలా సంతోషంగా ఉండే ఒక 
చిన్న బాలుడి సా్యి నుంచి మీకు ఎవరికీ రాకూడదని నేను 
కోరుకునే పరిస్ితిలోకి వెళ్లోపోయిన యువకుడిగా తయారైన 
వరకూ నా ప్రయాణం సాగింది. అందువలలో నా సాక్ష్యని్న మీతో 
పంచుకుంట్నా్నను. 

నేను ఒక ధ్రి్మక యూదు కుట్ంబంలో ప్టాటును. 
నా తండ్రి యొక్క తండ్రి ఒక సనాతన యూదుల అధపతి 
మరియు గురువు. కాబటిటు నేను, నా అక్క ఇద్దరమూ కూడా 
సనాతనులం కావాలని మా తండ్రి కోరుకునా్నరు. నా తలిలో 
“సంస్కరింపబడిన” అనబడే యూదు శాఖలో ఉండాలని 
కోరుకునా్నరు. అందువలలో వారు రాజీకి వచి్చ “సంప్రద్యు-
లు”గా మారారు. ఇంటివద్ద కోషెర్ (యూదులు ఆహారాని్న 
సిదధాపరిచే పదధాతి) ఉంచటం (కోషెర్ కాని ద్నిని మేం ర-
సాటురంటలోలో తినవచు్చ), ప్రతి వారమూ, ప్రతే్యకించి శరదృ-
తువులో వచే్చ యూదుల సెలవులలో యూదుల ఆరాధనా 
సమాజముల ప్రార్నలకు వెళలోటం వంటి యూదు సంప్ర-
ద్యాలోలో చాలావాటిని మేము కొనసాగించాము. నాకు 
13 సంవత్సరాల వయసు వచే్చ వరకూ మామూలు పబ్లోక్ 
సూ్కలులో చదువుతూనే సూ్కలు ముగిసిన తరా్వత వారానికి 
రండు సారులో, ఆదివారాలోలో ఉదయం పూట హీబ్రూ తరగతు-
లకు వెళ్లోను. నాకు 13 సంవత్సరాల వయసు వచి్చనప్డు 
“బార్ మిట్జ్వః” జరిగింది. ఈ సంఘటన నా జీవితంలో ఒక 
ప్ద్ద మైలురాయి అవా్వలి్సయుంది. ఈ కార్యక్రమంలో తొలుత 
నేను మొత్తం సభ్య సమాజం ఎదుట వేదికపై నిలు్చని తోరా 
(బైబ్ల్ లోని మొదటి 5 గ్ంథాలు) నుంచి వాకా్యలు చదు-
వుతాను. తరా్వత ఆడంబరమైన భార్ ఉత్సవం జరుగుతుంది. 
కానీ అది నా జీవితంలో అత్యంత దీనమైన రోజు అయి్యంది. 
ఆహార పద్ర్ములు సరఫరా చేసిన వారికి, వాద్య బృంద్నికి, 
ఫొట్లు తీసినవారికి, పూలకు ఇట్వంటి వాటికి నా తలిలో 
చాలా డబుబు ఖరు్చ చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి వందలాది 
మంది బంధువులు, సే్నహతులను ఆహా్వనించారు. అసలు 
ఈ మతపరమైన కార్యక్రమాలనీ్న ఎందుకోసం అనే సందేహం 
నాలో మొదలైంది. నాకు 13 సంవత్సరాల వయసు వయసు 
వచి్చనందుకు, ప్రుషత్వములోనికి ప్రవేశిసు్తన్నందకు ఈ 
ఆరాభాటమంతా. నేను ప్రుగుతుండగా ఏరపుడిన నమ్మకాలను 
ప్రశి్నంచటం మొదలుప్టాటును.

అరవయ్యవ దశకం చివరిలో నేను హైసూ్కలులో ఉన్న-
ప్డు దేశం తిరుగుబాట్లోకి దిగటం చూశాను. వియతా్నం 
యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాట్ చేయటం, సమానత్వం 

కోసం నలలోవారు ఉద్యమించటం చూశాను. గత తరం వారిలో 
మేం చూసిన కపటతా్వని్న మా తరం వారిలో చాలా మంది 
ప్రశి్నంచటం చూశాను. 

హైసూ్కలు విద్య పూర్తయిన తరా్వత కళ్శాలకు వె-
ళ్ళటమేనని కుట్ంబంలో, సే్నహతులోలో సాధ్రణంగానే 
భావించారు. నేను నైతికంగా, శార్రకంగా దిగజారిపోయింది 
ఇక్కడే. 

దేశం ఎదుర్కంట్న్న గందరగోళ పరిస్తుల విషయమై 
ఏదైనా చేయాలన్న ఆకాంక్ష నాకు నిజంగా ఉండేది. కానీ ఏం 
చేయాలన్నది తెలియలేదు. ఒక దేశంగా మనం ఎక్కడి నుంచి 
వచా్చము, ఎట్ పోతునా్నము అనేది తెలుసుకోవడం కోసం 
రాజకీయాలు, చరిత్ర గురించి చదవటం మీద నాకు ప్రబల-
మైన ఆసకి్త ఉండేది. ఆ కాలంలో ప్రపంచాని్న ముంచెతు్తతున్న 
అసంఖ్్యకమైన సిద్ధాంతాలు, మతభావనలను పరిశీలించటం 
కూడా మొదలుప్టాటును. అవనీ్న కూడా ఏదో లోపంచినట్లోగా-
నే కనిపంచాయి. ప్రతి సిద్ధాంతమూ నను్న మరింత లోతుగా 
చీకటిలోకి తీసుకెళ్లోంది. అపపుటివరకూ, శుభ్రంగా జుట్టుక-
తి్తరించుకుని, మంచివాడిగా, నీతిమంతమైన, మతపరమైన 
యువకుడిగా ఉన్న నేను.. తరువాతి రండున్నర సంవత్సరాలోలో 
క్రమంగా పడవాటి జుట్టుతో, గంజాయి తాగే, మన దేశ ని-
రా్మణనికి ప్నాదులైన సాంఘిక, నైతిక వ్యవస్లను నిరూ్మ-
లించాలనుకునే రాడికల్ లాగా మారిపోయాను. ఆ వ్యవస్లకు 
ప్రతా్యమా్నయంగా నేను కోరుకునేది ఏమిట్ కూడా నాకు 
తెలియదు. నేను కలిసిన అనేకరకాల బృంద్లోలో లోపాలు, 
వైఫలా్యలను నేను చూడగలిగాను. చాలావరకూ.. ఆ “వ్యవ-
స్లు” ఎంత కపటపూరితమైనవో ఆ నాయకులు కూడా అంతే 
కపటపూరితమైన వారు. వారు డబుబు కోసం లేద్ తమ సంత 
అహం కోసం లేద్ ఆ రండిటి కోసం అందులో ఉనా్నరు. 

1970 మే నెలలో నేను ఉన్న కాలేజీలో ఒక 
ప్ద్ద సమావేశం జరిగింది. అది, రాడికల్ ఉద్య-
మానికి చెందిన ప్ద్ద పేరున్న నాయకులు పాలొ్గని 
న్్యస్ మీడియాను రాడికలైజ్ చేసి తమ చేతు-
లోలోకి తీసుకునే మారా్గల గురించి చరి్చంచాలి్సన 
సమావేశం. ఆ సమావేశాని్న నిర్వహంచేందుకు 
సహాయపడుతున్న కొందరు వ్యకు్తలు.. పలువు-
రిని చేరు్చకోవటం కోసం లాస్ ఏంజెలెస్ వెళ్లోరు. 
వారు తిరిగివచి్చనప్డు భయంతో సా్ణువులై-
పోయి వచా్చరు. “ఈ ప్రపంచం పరిసమాప్తం 
కాబోతోంది!” అని నిబ్డాశ్చర్యంతో చెపాపురు. 
వారు విశా్వసం కోలోపుయినట్లో కనిపచింది. “జీసస్ 
ఫ్రీక్్స” (క్రైస్తవ వాదులు) గురించి వారు ఏదో 

చెపాపురు. కానీ నేను వారి మాటలను నిజంగా పటిటుంచుకో-
లేదు. కానీ సత్యం కోసం, జీవితానికి సమాధ్నాల కోసం నా 
హృదయంలో ఇంకా విశా్వసం ఉంది. 

ద్ద్ప్ రండు నెలల తరా్వత.. శాన్ ఫ్ని్సస్్కలో కాలేజీ 
సెమిసటుర్ కోరు్స చేసేందుకు కాలిఫోరి్నయా వెళలోటం కోసం 
ఇంటి నుంచి బయలుదేరాను. రోడుడు మీద వెళ్లో వాహనాలను 
లిఫ్టు అడిగి వెళ్లోలని నేను నిర్ణయించుకునా్నను. ఫిలడెలిఫి-
యాలో ప్రధ్న రహద్రి మీదకు చేరుకున్న కొది్ద నిమిషాలకే 
నాకు తొలి రైడ్ (ఉచిత ప్రయాణం) లభంచింది. వారు నను్న 
చికాగోకు తీసుకువెళ్లోరు. అక్కడ నేను కొందరు హప్పులు 
ఉండే ప్రదేశాని్న తెలుసుకుని వారితో కలిసునా్నను. పటటుణం 
నుంచి బయటకు వెళ్లోందుకు రైడ్ కోసం వెదుకుతున్న వారి 
సమాచార బోరుడులో నేను నా పేరు, ఫోన్ నంబరు ప్టాటును. 
రండు రోజులోలో నాకు ఒక వ్యకి్త నుంచి ఫోన్ వచి్చంది. అతడు 
శాన్ ఫ్ని్సస్్కకు వెళ్తునా్నడు. కానీ లాస్ ఏంజెలెస్ వద్ద 
ఆగుతాడు. లాస్ ఏంజెలెస్ నగరానికి దూరంగా ఉండాలని నా 
మిత్రులు కొందరు నాకు చెపాపురు. కానీ, ఇది నాకు అతు్య-
త్తమ అవకాశమని నేను నిర్ణయించుకునా్నను. అయితే.. 
మేం వాస్తవంగా వెళ్తున్న ప్రాంతం హాలీవుడ్ అని తేలింది. 
ఆ ప్రాంతం సనె్సట్ బులెవార్డు నుంచి కొది్ద దూరం మాత్రమే 
ఉంది. మేం అక్కడికి వెళ్లోనప్డు ఎవరూ ఇంట్లో లేరు. దీంతో 
నేను అపకీరి్త గల సనె్సట్ బులెవార్డు చూసద్్దమని నిర్ణయిం-
చుకునా్నను. అది ఒక శుక్రవారప్ అర్రాత్రి సమయం. నేను 
అక్కడికి వెళ్లోనప్డు తొలుత కలుసుకున్నది.. ఏదో పంచుతూ 
ఉన్న కొందరు యువకులను. వారిలో ఒకరు నాకు ఒక 
కాగితం ముక్క అందివ్వజూప్తూ, “యేసు క్రీసు్త భూమికి తి-
రిగివసు్తనా్నడు. ప్రపంచం పరిసమాప్తం కాబోతున్నది!” అని 
చెపాపుడు. నేను యేసు క్రీసు్త గురించి ఏమీ వినదలచుకోలేదు. 
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తీరుపు తీరు్చటకై గ్ంథములు తెరువబడెను” (ద్నియేలు 
7:9-10). 

ఈ దిగి్వజయమైన సభ క్రీసు్త యొక్క సంఘము, 
దృఢమైన యుగయుగముల బండ అయిన క్రీసు్త మీద ని-
రి్మతమైనది.8 వీరు పాపమును, సాతానును, లోకాశలను, 
ప్రపంచమును అధగమించిన పరిశుదుధాలు.9 క్రైస్తవులము 
అని నటిసు్తన్న వారవరూ, మరియు క్రీసు్త నుంచి భ్రషటుత్వ-
ము చెందిన వారవరూ ఈ సభలో ఉండరు.10 వారు నిత్య-
కాలమంతా నిత్యమైన అగి్న గుండములో నిస్సహాయంగా 
కేకలు వేయుచూ ఉందురు.11 

క్రీసు్త తండ్రితో, పరిశుద్ధాత్మ చేత మనలో నివశించు-
టయే కృప. క్రీసు్త యొక్క సంఘము ఏ బండ మీద ని-
రి్మంపబడినదో ఆ బండ స్వయముగా క్రీసే్త.12 పాతాళలోక 
ద్్వరములు ద్ని యెదుట నిలువనేరని సంఘము ఇదే 
(మత్తయి సువార్త 16:18). మనలను పాపరహతులుగా 
నుంచు గొఱ్ఱపలలో (యేసు) రక్తమును బటిటుయు, మన-
మిచు్చ సాక్ష్యమును బటిటుయు – అది సజీవ వాక్యమైన 
క్రీసు్త – బటిటుయు జయించియునా్నము (ప్రకటన గ్ంథము 
12:11). 

అపోస్తలుడైన పౌలు తన “శర్రములోని ములులోను” (తరువాయి 4వ పేజీలో)
8 రోమీయులకు 12:4-5, 1 కొరింథీయులకు 10:17, అధ్్యయము 12, ఎఫెసీయులకు 2:13-22, 4:11-13, 5:22-32, ప్రకటన గ్ంథము 19:6-9, 21:2-3, 9-11   9 అపస్తలుల కార్యములు 1:8, రోమీయులకు 7:4-6, 8:14-17, 2 కొరింథీయులకు 12:9-10, గలతీ-

యులకు 2:20, 5:16-17, 24, ఫిలిప్పుయులకు 4:13, 1 పేతురు 4:1-2, 1 యోహాను 2:15-17, 4:4, 5:18-20   10 యెషయా గ్ంథము 24:17-23, మత్తయి సువార్త 7:13-14, 22:1-14, 24:37-51, అధ్్యయము 25, లూకా సువార్త 13:23-30, 2 థెస్సలొనీయులకు 

2:7-12, హెబ్రీయులకు 6:4-8, 10:26-29, ప్రకటన గ్ంథము 21:24-27, 22:11-15   11 మత్తయి సువార్త 8:11-12, 13:24-30, 36-42, 49-50, మారు్క సువార్త 9:42-49, లూకా సువార్త 3:15-17, యూద్ 5-7, ప్రకటన గ్ంథము 14:9-11, 20:10-15, 

21:8   12 యెహెజ్్కలు 36:27, యోహాను సువార్త 14:15-20, 23, 26, 15:3-7, 17:21-23, 26, రోమీయులకు 8:9-17, 1 కొరింథీయులకు 3:9, 16-17, 2 కొరింథీయులకు 5:17-21, 6:16-18, గలతీయులకు 2:20, ఎఫెసీయులకు 3:16-21, ఫిలిప్పుయులకు 2:13, 

కొలొసీ్సయులకు 1:27-29, 2 తిమోతి 1:14, 1 యోహాను 3:24, 4:4, ప్రకటన గ్ంథము 3:20   

ఇండియా
క్రీసు్తనందు ప్రియమైన సహోదరుడా, 

మేము చీప్రుపలిలో గ్రామం ప్రాంతంలో ఈ సా-
హతా్యని్న పంపణీ చేశాము. వీటి ద్్వరా చాలా 
మంది పరివర్తనము పంది ప్రభువు వద్దకు వచా్చరు. 
ఆ ప్రాంతంలో మరక క్రైస్తవ ప్రార్నా కేంద్రమును 
ప్రారంభంచాలని మేము ఆశిసు్తనా్నము. ముసిలోంలు 
కూడా ప్రభువును పందుకునా్నరు. గత రాత్రి మేము 
బహరంగ సువార్త సమావేశములు నిర్వహంచాము. 

మీరు చేసు్తన్న అదుభాతమైన పరిచర్యకు మేము 
నిరంతరం ప్రారి్సు్తనా్నము. మాకోసం ప్రారి్ంచండి. 
క్రీసు్త నందు మీ సహోదరుడు, 
సాల్మన్ రాజు కోలా, 
ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇండియా

(శర్రములోని బలహీనతలు) ఎలా జయించగలడో క్రీసు్త 
చెప్పును. ఈ విషయము కొరింథీయులకు వ్రాసిన రండవ 
పత్రికలోని 12వ అధ్్యయము 5-9 వచనములలో వి-
వరించెను. పౌలు తన బలహీనతలయందు అతిశయిం-
చుదునని చెప్పును: “ఒకవేళ నేను గర్వంగా మాటాలోడినా, 
నేను ఎప్పుడూ నిజం చెబుతాను కనుక తెలివిలేని వాణ్ణని 
[“దేవుడు లేడని బుదిధాహీనులు తమ హృదయములో 
అనుకొందురు” (కీర్తనల గ్ంథము 14:1).] అనిపం-
చుకోను. నేను చెపపున వాటి కనా్న, చేసిన వాటి కనా్న 

నా అనే్వషణ అంతటిలో క్రైస్తవ్యంలో సత్యం ఉందేమో అనేది 
నేను పరిశీలనకు కూడా తీసుకోలేదు. ఎందుకంట్, నేను వారి 
గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించినా నా ఆలోచన వారిని కపట్-
లతో సమానంగా చూప్తుంది. క్రైస్తవులుగా చెప్పుకుంట్న్న 
వారిలో నేను కలుసుకున్న వారందరూ నా అంత లేద్ నాకనా్న 
అధకంగా పాపాతు్మలే. 

కాబటిటు.. నాకు ఆ కాగితం ముక్క అందివ్వజూపన యు-
వకుడితో, “నాకు తెలుసు” అని చెపపు అతడి నుంచి వెళ్లోపో-
వటానికి ప్రయత్నం చేశాను. యేసు అనే పేరు పటలోనే నాకు 
దే్వషం, ఏహ్యభావం ఉండేది. అది నను్న ఇబబుంది ప్డుతుంది. 
అతడు సంభాషణ కొనసాగించటానికి ప్రయత్నం చేశాడు. 
అతడు అంత్యకాలప్ ప్రవచనముల గురించి చెపూ్త, బెవర్లో 
హల్్స లోని ఒక కారా్యలయంలో దేవుడు ఆయనతో మాటాలోడిన 
తరా్వత వినోద వా్యపారంలో చాలా విజయవంతమైన వృతి్తని 
వదులుకున్న యూదుడైన తన పాసటురు ట్నీ అలామో గురించి 
చెప్్తనా్నడు. దేవుడికి సేవ చేసేందుకు సంపదలను విడిచిప్టిటున 
మరక యూదుని గురించిన మాటలు నను్న వినేలా చేశాయి. 
మేము అక్కడ ద్ద్ప్ రండు గంటల పాట్ ఉనా్నం. నేను నా 
పాపముల పటలో ఎంత న్్యనత భావం పంద్నంట్.. అపపుటి-
కప్పుడు, అక్కడకక్కడే రక్షణ పంద్లని నేను కోరుకునా్నను. 
అయితే ఆలస్యమైన కారణంగా తరువాతి రాత్రి చాలా సమీ-
పంలోనే జరిగే ప్రార్నలకు రావాలని అతడు నను్న ప్రోత్స-
హంచాడు. తరువాతి రాత్రి వరకూ నేను వేచివుండలేనంతగా 
ప్రభువు నను్న నిజంగా భయానికి, న్్యనత భావానికి లోను-
చేశాడు. కానీ.. వారు ఆ తరువాతి రాత్రి 8 గంటలకు సంఘ-
మునకు రావలసినదిగా నాకు అనునయంగా చెపూ్త ఉనా్నరు. 

నాకు చదువుకోవడానికి కొంత సువార్త సాహత్యం ఇచా్చరు.
ఆ రాత్రి నా మనసులో ఒక యుదధాం జరుగుతున్న 

అనుభవం అయింది. అని్న సంవత్సరాలుగా యేసును అప-
హసిసూ్త ఆయన పేరును నిరర్కం చేసూ్తన్న నేను, బూటకప్ 
క్రైస్తవులను చూసినందువలలో .. క్రైస్తవ్యంతో నాకు ఎలాంటి 
పనీ లేదని నేను అనుకునేలా చేసింది. కానీ నా హృదయంలో 
నాటిన దేవుని వాక్యం చాలా శకి్తవంతమైనది. ప్రభువు నా 
సంత మాటలనే నను్న సవాలు చేయడానికి వినియోగించా-
డు. ఆయన నా హృదయంతో మాటాలోడాడు. “నీవు నిజంగా 
సత్యం కనుగొనాలని కోరుకున్నటలోయితే, నీవు కపటతా్వ-
ని్న దే్వషసా్తవని నీవు చెప్్తన్నటలోయితే, నీవు తపపునిసరిగా ఆ 
సంఘమునకు వెళ్లోలి. లేదంట్ నీవూ ఒక కపటివే!” అని 
చెపాపుడు. ఆ తరా్వత, నేను యేసును అంగీకరించకపోతే నేను 
తొలుత నా మతి కోలోపుతానని ఆ తరా్వత నరకంలో శాశ్వ-
తంగా కాలుతూ ఉంటానని ఆయన నాకు చూపంచాడు. 

దేవునికి కృతజ్ఞతలు. ఆయన నాకు విజయాని్న 
అందించారు! ఆ తరా్వతి రాత్రి నేను చరి్చకి వెళ్లోను. హాలీవుడ్ 
లోని క్రిసెంట్ హైట్్స బూలెవార్డు మీద గల సంఘము ద్్వర-
ములోకి నేను ప్రవేశించిన వెంటనే.. నేను దేవుని గృహములో 
ఉనా్ననని నాకు తెలిసింది! నేను పాపముతో ఎంతగా నిం-
డిపోయినట్లో భావించానంట్ మిగతా వారందరితో కలిసి 
సువార్త పాటలను పాడటానికి నాకు తగిన అర్హత లేదని 
అనిపంచింది. నేను చేయగలిగిందంతా సిగు్గతో నా తల 
దించుకుని ఉండటమే. ఆ రాత్రి పాసటుర్ సూసన్ అలామో 
సందేశం ఇచా్చరు. అది ప్రకటనల గ్ంథములోని చివరి 
అధ్్యయము నుంచి, “...ఇచ్ఛయించువానిని జీవజలమును 
ఉచితముగా ప్చు్చకొననిము్మ.” ఆమె సందేశంలోని తుది 
వాక్యములు నాకు ఇంకా గురు్తనా్నయి, “ఈ దినము రక్షణ 
పందు దినము, రేప్ ఎన్నటికీ రాకపోవచు్చ.” నేను జాగుచేసే 
వ్యకి్తని. కానీ, నేను తక్షణమే పూరి్త చేయాలి్సన పని ఇదని నేను 
తెలుసుకున్న ఒక విషయం ఇది. ప్రజలు వచి్చ ప్రారి్ంచాలని 
ఆమె ఆహా్వనించిన వెంటనే నేను ఆలటుర్ వద్దకు వెళ్లోను. 

పాపాతు్మడి యొక్క ప్రార్నను చెపపున తరా్వత నాకు కొత్త 
జీవితం లభంచిందని నాకు తెలిసింది. కొంతకాలం కిందట్ 
రక్షణ పందిన సంఘములోని సహోదరులలో కొందరు నాతో 
పాట్ ప్రార్న చేసూ్త అక్కడే ఉనా్నరు. నేను మోకాళ్ళపై నుంచి 
లేచిన తరా్వత పరుశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్్తస్మము పందటం 
ఎలాగో నాకు సూచనలు ఇచా్చరు. మేము బేస్మెంట్ 
వద్ద ఉన్న ప్రార్నా గదిలోనికి వెళ్లోము. ఆ ప్రాంతం దేవుని 
నిజముగా కోరుచున్న, దేవుని కొరకు బ్గ్గరగా ప్రార్న చేయు-
చున్న యువజనులతో నిండిపోయి ఉంది. మేము ఒక మూల 
ఖ్ళీ చూసుకుని ప్రార్న చేయటం ఆరంభంచాము. దేవుని 
శకి్త నా మీదకు ఎంత బలంగా వచి్చందంట్ నేను పరిశుద్ధాత్మ 

బాప్్తస్మము కొని్న సెకనులలోనే తీసుకున్నట్లో అనిపంచింది. 
నేను ప్రార్న చేయుచున్నప్డు నిజంగా ఆయనే నా మెస్స-
య్య అనేందుకు ప్రభువైన యేసు నాకొక సంకేతం ఇచా్చడు. 
నా కొరకు ఆయన మృతిచెందడానికి, రక్తము చిందించడా-
నికి నేనే బాధు్యడనైనట్లో నేను శిలువ పాద్ల చెంత ఉన్నట్లో 
నాకు అనిపంచింది. నేను అదుప్చేయలేనంతగా విలపంచటం 
ప్రారంభంచాను. కానీ ఆయన క్షమాపణను పందటం నేను 
అనుభవించాను. దివ్యమైన నవు్వతో, ఆనందముతో నేను నిం-
డిపోయాను.

కొంత కాలం తరా్వత నేను జెకరా్య 12:10లో చదివాను, 
“ద్వీదు సంతతి వారి మీదను యెరూషలేము నివాసుల 
మీదను శకి్త ఆత్మను విజా్ఞపనచేయు ఆత్మను నేను కుమ్మరిం-
పగా వారు తాము పడిచిన నా మీద దృషటుయుంచి, యొకడు 
తన యేక కుమారుని విషయమై దువఃఖంచునట్లో, తన జ్్యష్ఠ-
ప్త్రుని విషయమై యొకడు ప్రలాపంచునట్లో అతని విషయమై 
దువఃఖంచుచు ప్రలాపంతురు.” నేను ఆ ప్రార్నా గదిలో అను-
భవించినది అచ్చంగా ఇలాగే ఉంది. 

మేము ప్రార్నా గది నుంచి పైకి వచి్చనప్డు దేవునికి సేవ 
చేయటం గురించి సంఘములోని ఒక సహోదరుడు నాకు 
వివరించాడు. నేను రక్ంపబడాడును. ఇప్పుడిక నేను ఆయనకు 
సేవ చేయాలి. దేవుని వాక్యమునందు నేను లోతుగా నాట్కుని, 
సి్రము పంద్లి. ప్రార్నలకు ముందు.. నేను సంఘము-
నకు వెళ్ళకముందు సంఘమునకు వెళ్లో, రక్షణ పంది, శాన్ 
ఫ్ని్సస్్కలో నేను చదువుకుంట్న్న కాలేజీకి వెళ్లో క్రైస్తవుడిగా 
కొనసాగవచ్చని భావించాను. కానీ ఆ తరా్వత నేను దేవుని 
మార్గముల నందు అభా్యసము పందవలసిన అవసరమున్న-
దని తెలుసుకునా్నను. వెంటనే సంఘము అందించే వసతిలో 
చేరాలి్సందిగా నను్న ఆహా్వనించారు. అది చాలా యుక్తమైన, 
వివేకముగల పనిగా అనిపంచింది. నేను మినిసీ్రీలో భాగంగా 
మారినప్డు నాకు అవసరమైనవి అని్నటినీ సంఘము సమ-
కూరుసు్తంది. ఇట్వంటి ఒక పరిచర్యను వృదిధాచేసిన ఆ దేవుడు 
ఎంత అదుభాతమైన దేవుడు!

1970 జూలైలోని ఆ రోజు నుంచీ నేను ట్నీ అలామో క్రై-
స్తవ మినిసీ్రీస్ తో కలిసివునా్నను. మేము కొని్న అసాధ్రణమైన 
వేధంప్లు, కషాటులు, ప్డనలను ఎదుర్కనా్నము. మేము ఎదు-
ర్కంటామని ప్రభువు మాకు చెపాపుడు. ఆయన ద్రుణమైన 
వాటిని ఎదుర్కనా్నరు – ఆయన అమాయకుడు, అబద్ధాల 
ప్టటుతో ఆయనను హత్యచేశారు. మాకూ అలాగే జరుగుతున్న-
ది. కానీ, సాతాను మాపై విధంచే దేనినైనా అధగమించే శకి్తని 
ఆయన (దేవుడు) మాకు ఇచా్చడు. ఆయన మాకు చెపాపుడు, 
“ఇదిగో నేను యుగసమాప్త వరకు సద్కాలము మీతో కూడ 
ఉనా్నను.” 
షమోన్ లెవీన్
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యోహాను సువార్త 3:5, అపస్తలుల కార్యములు 2:38, 19:3-5   26 ది్వతియోపదేశకాండము 4:29, 13:4, 26:16, యెహోష్వ 1:8, 22:5, 2 తిమోతికి 2:15, 3:14-17, యాకోబు 1:22-25, ప్రకటన గ్ంథము 3:18  

నను్న గురించి మీరు గొపపుగా అనుకోరాదని నా అభలాష. 
(అపస్తలుడైన పౌలును ఆరాధంచుట పాపము అగును.) 
కనుక నేను నను్న గురించి గర్వంగా చెప్పుకోకుండా నిగ్-
హంచుకొంటాను. దేవుడు కనుపరచిన ఈ గొపపువిషయాల 
వలలో నాకు గర్వం కలుగరాదని నా శర్రంలో ఒక ములులో 
(ఇది దృషటుమాంద్యము) ఉంచబడింది. అది సైతానుదూత. 
అది నను్న బాధప్డుతూ ఉంట్ంది. ఆ ములులో తీసివేయ-
మని ప్రభువుతో (ప్రార్నలో) మూడు సారులో మొరప్ట్టుకొ-
నా్నను. కాని ప్రభువు నాతో, ‘నీకు నా అనుగ్హం చాలు. 
నా శకి్త నీ బలహీనత ద్్వరా పరిపూర్ణత పందుతుంది’ 
అని అనా్నడు.” మరక మాటలో చెపాపులంట్, పరిశుద్ధా-
త్మ ద్్వరా తండ్రితో కలిసి అతడిలో జీవిసు్తన్న యేసునైన 
తాను చాలునని పౌలుకు యేసు చెప్్తనా్నడు. యేసు తన 
శిష్్యలకు చెపపునట్లో ఆయనలో అనగా క్రీసు్తలో శకి్త 
వుంది – వాస్తవానికి అది పాతాళలోకప్ ద్్వరములను 
జయించి నిలుచుటకు అవసరమైన ద్నికనా్న ఎకు్కవ 
శకి్త.13 కాలము యొక్క ఈ సంకటమైన తుది దినముల-
లో అని్న కషటుములను తట్టుకొని నిలిచేలా సాయపడేందు-
కు, యేసు క్రీసు్త యొక్క మంచి సైనికుని వలె నిలిచేందుకు 
ఆయన కృప నీకు చాలును (2 తిమోతికి 2:3). అంతము 
వరకు సహంచిన వారే రక్ంపబడుదురు (మత్తయి సువార్త 
24:13). 

ఈ ప్రార్న చెపపుటం ద్్వరా మీరు రక్షణను ఇప్పుడే 
పందుకోండి:

నా ప్రభువా నా దేవా, పాపయైన నా ఆత్మ మీద నీ 

కనికరముంచుము.14 యేసుక్రీసు్త సజీవుడైన దేవుని కు-
మారుడని నేను నము్మచునా్నను.15 ఆయన సిలువయందు 
చనిపోయి నా పూర్వపాపముల క్షమాపణ కొరకు తన 
ప్రశస్తమైన రక్తమును కార్చనని నేను నము్మచునా్నను.16 
పరిశుద్ధాత్మ శకి్త ద్్వరా దేవుడు యేసును మృతులలోనుండి 
లేప్నని నేను నము్మచునా్నను,17 మరియు ఆయన ఇప్పుడు 
దేవుని కుడిపార్శ్మున కూర్చని నా పాపప్ ఒప్పుకోలును 
నా ప్రార్నను ఆలకిసు్తనా్నరని నేను నము్మచునా్నను.18 
ప్రభువైన యేసూ నేను నా హృదయ ద్్వరమును తెరచి 
మిము్మను ఆహా్వనిసు్తనా్నను.19 నా సా్నమైన కల్వరి 
సిలువలో మీరు కారి్చన ప్రశస్తమైన రక్తములో నా మురికి 
పాపములని్నటిని కడిగి వేయుము.20 ప్రభువైన యేసూ 
మీరు నను్న తృణీకరించరు; మీరు నా పాపములను 
క్షమించి నా ఆత్మను రక్సా్తరు. ఏలయనగా మీ వాక్యమైన 
పరిశుదధా గ్ంథము ఇలాగ సెలవిసు్తన్నదని నాకు తెలుసు.21 
మీరు నాతో సహా ఎవరినీ త్రోసివేయరని మీ వాక్యము 
చెప్్తంది.22 కాబటిటు మీరు నా ప్రార్న వినియునా్నరని నాకు 
తెలుసు, మీరు నాకు జవాబు ఇచా్చరని నేను యెరుగు-
దును, నేను రక్ంపబడాడునని యెరుగుదును.23 ప్రభువైన 
యేసూ, నా ఆత్మను రక్ంచినందుకు మీకు వందనములు. 
కనుక నేను ఇకను పాపము చేయక మీరు ఆజా్ఞపంచినట్లో 
నడుచుకుని మీకు నా కృతజ్ఞతలు చెలిలోంచుకొందును.24

రక్షణ తరువాత, తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ 
నామములో నీటియందు పూరి్తగా మునుగుట ద్్వరా 
బాప్తస్మము పందుమని యేసు చెప్పును.25 ఇంగీలోష్ కింగ్ 
జ్మ్్స వెర్షన్ (K.J.V.) పరిశుదధా గ్ంథము మరియు 
తెలుగులో బైబ్ల్ ససైటి ఆఫ్ ఇండియా ద్్వరా ప్రచు-
రించబడిన పరిశుదధా గ్ంథము శ్రదధాగా చదివి, అది ఏం 
చెప్్తందో అలాగు చేయుము.26

నీ రక్షణ గురించి ఇతరులకు చెపపువలెనని ప్రభువు కో-
రుచునా్నరు. నీవుకూడ ట్నీ అలామో పాసటురుగారి సువార్త 
లిటరేచరుకు పంపణీద్రుడు కాగలవు. ఉచితముగా ఆ 
లిటరేచరు మీకు పంపంచబడును. మరింత సమాచారము 
కొరకు ఫోన్ చెయ్యండి లేద్ ఇమెయిల్ పంపండి. ఈ 
లిటరేచరు మరవరితోనైనా పంచుకొనండి. 

యేసయ్య ఆజా్ఞపంచినట్లో లోకమంతా రక్ంపబడ-
వలెనంట్, దేవుని దశమభాగములను, కానుకలను నీవు 
దోచుకొనవదు్ద. “దేవుని నుండి మనుష్్యడు దంగిలునా? 
అయినా మీరు నాయొద్ద దంగిలితిరి. దేనివిషయములో 
మేము నీయొద్ద దంగిలితిమని మీరందురు? పదియవ 
భాగమును, ప్రతిషాటురపుణలను ఇయ్యక దంగిలితిరి. 
మీరు శాపగ్సు్తలైయునా్నరు: ఈ జనులందరు నాయొద్ద 
దంగిలించుచునా్నరు (సమస్త లోకము). నా మందిర-
ములో (ఆత్మలు రక్ంపబడునట్లో) ఆహారముండునట్లో 
(ఆత్మసంబంధమైన ఆహారము) పదియవ భాగమంతయు 
(ఆ ‘దశమ భాగము’ అనగా మీ మొత్తము ఆద్యములో 
పదవ వంతు) మీరు నా మందిరప్ నిధలోనికి తీసికొ-
నిరండి; దీనిని చేసి మీరు నను్న శోధంచినయెడల నేను 
ఆకాశప్వాకిండలోను విపపు, పటటుజాలనంత విసా్తరముగా 
దీవెనలు కుమ్మరించెదనని సైన్యములకు అధపతియైన 
యెహోవా సెలవిచు్చచునా్నడు. మీ పంటను తినివేయు 
ప్రుగులను (సాతాను) నేను గది్దంచెదను, అవి మీ 
భూమిపంటను నాశనము చేయవు, మీ ద్రాక్షచెట్లో అకాల-
ఫలమును రాలపుకయుండునని సైన్యములకు అధపతియైన 
యెహోవా సెలవిచు్చచునా్నడు; అప్పుడు ఆనందకరమైన 
దేశములో మీరు నివసింతురు గనుక అన్యజనులందరు 
మిము్మను ధను్యలందురని సైన్యములకధపతియగు 
యెహోవా సెలవిచు్చచునా్నడు” (మలాకీ 3:8-12).

(3వ పేజీ నుండి)
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ప్రతిరోజు సాయంత్రం 8 గంటలకు మరియు ఆదివారం మధ్్యహ్నం 3 గంటలకు మరియు రాత్రి 8 గంటలకు లాస్ ఏంజలస్ ప్రాంతంలోని సంఘం 
వద్ద ఆరాధనలు జరుపబడును: 13136 Sierra Hwy., Santa Clarita, California 91390, (661) 251-9424
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ప్రతి మంగళవారము న్్యయారు్క పటటుణములో రాత్రి 8 గంటలకు మరియు మిగతా ప్రాంతాలలో రాత్రి వేళలయందు ఆరాధనలు నిర్వహంచబడును. 
మరింత సమాచారము కొరకు దయచేసి (908) 937-5723 నంబరుకు కాల్ చెయ్యండి. ప్రతి ఆరాధన తరువాత భోజనము ఏరాపుట్ చేయబడును.

పాత నిబంధనలో క్రీసు్తను 333 కంట్ ఎకు్కవసారులో బయలు పరచిన ప్రవచనములు చూపంచిన The Messiah (ది మెస్సయ్య) అనే అలామో పాసటురుగారి ప్స్తకము కోసం అడగండి.

పాసటురు అలామో గారి లిటరేచర్ డిసి్రీబూ్యటర్ అగుట ద్్వరా ఆత్మల పంటను కోయు పనివానిగ నుండండి. 

మా లిటరేచరు మరియు ఆడియో వర్తమానములు పంపంచే ఖరు్చలతో సహా ఉచితం.

వీటిని ఎవరైనా మీకు డబుబుకి అమ్మడానికి ప్రయతి్నసే్త దయచేసి, (661) 252-5686 నంబరుకు కాల్ చెయ్యండి.

ఈ లిటరేచర్ నిజమైన రక్షణ ప్రణళ్కను మోసుకొని వెళ్్తన్నది (అప. కార్య. 4:12). దీనిని పారవేయవదు్ద, మరవరికైనా అందించండి. 

మీలో ఇతరదేశములలో నున్నవారిని, మీ స్వంత భాషలో తరు్జమా చెయ్యమని మిము్మలను ప్రోతా్సహపరచుచునా్నము. 
మీరు దీనిని తిరిగి ముద్ంచినటలోయితే, దయచేసి ఈ కాప్రైట్ను మరియు రిజిసే్రీషన్ పందుపర్చండి:
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మీకు ఆసకి్తగలిగిన మిగతా అంశములపై లిటరేచరు కొరకుగాని మరియెకు్కవ సమాచారము కొరకు గాని దయచేసి మము్మలను సంప్రదించండి.

TELUGU—VOLUME 20800—UPON THIS ROCK

ఈ బండ మీద


