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ర్షెబా కు వెళ్ళే వెనుక దారి వద్ద పెద్ద అగ్నిపర్వతబిలం, 
నాశనానికి గురైన ప్ంతం అక్కడ కనిపిస్తంది. అగ్ని 
పర్వత బిలం పైన అంచున నిల్చొని చూస్్త.. విధ్వంస-
మైన ప్ంతానిని, సొదొమ-గొమొఱ్ఱా కూలిన పర్వత-
ప్ంతానిని స్పష్ంగా చూడవచుచొ. ఆ అగ్ని పర్వత బిలం 
వెనుక మేఘాలు, పొగమంచు ఆవరించివునని పర్వతాలు 
ఉనానియి. ఆ నిశబ్దం, ఆ నిర్జీవం కలవరపెడతాయి. 
అగ్నిపర్వత బిలం యొక్క అడుగుభాగానిని చూడటం 
దాదాపు అసాధ్ం. అది చాలా వెడల్పయినది కూడా. 

సొదొమ, గొమొఱ్ఱాలను నాశనం చేసి వాటిని పూ-
డ్చొవేయటానికి కారణమైన బ్రహ్మండమైన అగ్ని పర్వత 
బిలాలు (భూమికి రంధ్రాలు పడ్నట్లు కనిపించేంత పెద్ద 
బిలాలు) భూమి మీద ఎనిని ఉనానియి? యెరికోను కూడా 
దానిలో కలుపుకోవాలి. ఎందుకంటే సొదొమ అనేది 
యెరికో ఉనని ప్రదేశమునకు సమీపంలో ఉనని మరొక 
పట్ణము మాత్రమే. యెరూషలేము నుండ్ యెరికోకు 
పర్వత మార్ంలో వెళుతుననిపుడు, విమానం కిందకి 
దిగుతుననిపు్పడు వినిపించే శబాధాల వలె మీ చెవులు 
గ్ంగురుమంటాయి. యెరికో సముద్ర మటా్నికి చాలా 
దిగువున ఉంది మరియు. మొత్తం భూమి మీదకెలాలు 
అత్ంత దిగువున ఉంది. ఎందుకంటే దేవుడు ఆ ప్ం-
తాననింతా అణగగొటా్డు. వారు చేసిన పాపానిని బటి్ 
దానిని భూమి మీద కెలాలు అత్ంత దిగువ ప్ంతంగా 
అణగగొటా్డు.5 

యెరికోలో పట్ణ ప్ంతం తపి్పంచి మిగ్లినదం-
తా దాదాపు ఖాళీనే. ఆ భూమి శాపగ్రస్తం కాబటి్ అక్కడ 
జీవమే లేదు. అది మిమ్మలిని విచారానికి గురిచేస్తంది. 
అక్కడ కనిపించే ప్రదేశమంతా చాలా కఠినమైనది. ఆ 

ఇశ్రాయేలులోని యెరికో వద్ద సొదొమ-గొమొఱ్ఱా  
అనే ప్రదేశం ఉంది.1 మీరు దానిని చూసినటలుయితే, 
దేవుడు తీరు్పనిచేచొ దేవుడని మీకు నిస్ందేహంగా తె-
లుస్తంది.2 మీరు అక్కడ దొరికే పసపురంగు గంధకం 
రాళళేను తీసకుని, వాటిని వెలిగ్ంచినపుడు అవి జుమ్మనే 
శబ్దంతో ఒక్కసారిగా మండ్పోతాయి. అది మీరు చూస్ 
వాటిలోకెలాలు అత్ంత భీతిగొలిపే దృశ్ం. ఆ పర్వతా-
లు.. దేవుడు ఆ పర్వతాల శిఖరాలను తన చేతితో కతి్త-
రించి, ఆ తరా్వత తన అతి పెద్ద పిడ్కిలితో ఆ పర్వతా-
లను నలుగగొటి్, ఒక రాళళేదిబ్బగా కుదించివేసి, లోపల 
ఉపు్ప, గంధకము, అగ్నిలో కపి్పపెటి్నట్్ కనిపిసా్తయి. 
ఒక పసపు రంగు గంధకపు ముక్క (గంధకశిల)
ను జ్ఞాపికగా ఇంటికి తీసకెళళేండ్. అదనంగా మరొక 
ముక్కను కూడా మీతో పాట్ తీసకెళళేండ్. “స్వలింగ 
వివాహము సరియైనదేమో చూడటానికి మనం ఓట్ 
వేదా్దము” అని జనం అననిపు్పడు ఈ అదనపు గంధకపు 
ముక్కను ఓటరలు బాలెట్ పెట్్లో వేయండ్. అందరు 
అంట్ననిట్లుగా దేవుని వాక్ం సత్ము కాదని ఎపు్పడూ 
అనకండ్! దేవుని వాకు్క(బైబిల్) లేకుండా తపు్ప, ఒపు్ప, 
మంచి లేదా చెడు మనం తెలుసకోలేము!3 

హోలీలా్ండ్(ఇశ్రాయేలు) లోని ఇతర ఏ 
ప్ంతంతో పోలిచొ చూసినా ఈ ప్ంతమంతా చాలా 
వేడ్గా ఉంట్ంది. ఇది ఇతర ప్ంతాలతో పోలిస్్త 
ఏమాత్రం జీవం లేని ప్ంతం కూడా. దీనికి దగ్రలో 
పెద్ద ఉపు్ప పర్వతాలు ఉనానియి.4 యోరా్దను నది ఎంతగా 
ప్రవహంచి, తన స్వచ్ఛమైన నీరును మృతసముద్రంలోకి 
ధారపోసినా లాభంలేదు. మృతసముద్రం నీరు అత్ంత 
ఉప్పగా ఉంట్ంది. అక్కడ జీవరాశి మనుగడ అసాధ్ం, 
ఈ నీటిలో చేపలు జీవించలేవు. పర్వతాలు కూలిపోవ-
టం వలన ఈ ప్ంతమంతా నిర్జీవంగా మారిపోయింది 
మరియు. విడ్ది వద్ద నేలలో ఒక పెద్ద అగ్నిపర్వత బిలం 
ఉంది. ఆ ప్ంతానిని ఎన్్దీ అని పిలుసా్తరు. అనగా 
“గొర్రె కనుని” అని అరధాం. అక్కడ మూడు పెద్ద విడ్ది 
గృహలు, పది చినని విడ్ది గృహలు ఉనానియి. అనినిటి-
లోనూ ఈత కొలనులు ఉనానియి. ఎన్్దీ నుండ్ బెయే-

నేలని అభివృదిధా చేయాలని, దానికి ఏదో ఒక విధమైన 
జీవానిని, సంతోషానిని తిరిగ్ తెదా్దమని జనం ఎనినిసారులు 
ప్రయతినించినా ఉపయోగం లేదు. ఆ నేల వారిని తిపి్ప-
కొడుతుంది. అది బాగుపడదు. అక్కడ నాశనమైన వివిధ 
గుహలను, ఇండలును ప్రత్క్ంగా చూడవచుచొ. అక్కడ 
నివశించే జనం చాలా కొది్దమంది. వారిలో ఎకు్కవ 
మంది గొర్రెల కాపరులు. వారి జీవన విధానం వారి నేల 
లాగా చాలా కఠినమైనది, క్రూరమైనది. వాళళే ముఖాలు 
రాతి వలె అత్ంత కఠినంగా కనిపిసా్తయి. 

దేవుడు ఆ ప్ంతంలో కురిపించిన గంధకపు 
రాళళేను, గంధకశిలలను ప్రజలు ఇప్పటికీ ఏరుతుం-
టారు. వాటిని జ్ఞాపికగా తీసకువెళ్ళే, అగ్్పులలులతో ఆ 
గంధకపు రాళళేను వెలిగ్ంచటానికి ప్రయతినిసా్తరు. 
శవపేటికలు, సమాధుల కోసం.. సమాధి దొంగలు, పు-
రావస్త పరిశోధకులు, ఆ ప్ంతాలకు తరచుగా వస్్త 
ఉంటారు. దొంగలు రాత్రివేళలలో సమాధులను తవి్వ 
శవాలకోసం, జ్డీలు, పాత్రలు, నగలు, సామానలు కోసం 
వెతుకుతారు. వాటిని పురావస్త పరిశోధకులు కను-
గొనకముందే తాము దొరికించుకుని అము్మకోవాలనేది 
వారి ఆశ. బండలు, గంధకశిలల(గంధకం) వలలు నా-
శనమైన గుహలను, ఇళళేను కూడా వాళుళే తవ్వటానికి 
ప్రయతినిసా్తరు. 

ఈ ప్ంతంలో సంభవించిన వినాశన తీవ్రతను 
ఎవరనాని చూసినట్్లుతే.. ఆ ప్ంతానిని దేవుడు నాశనం 
చేశాడని, శిక్ంచాడనే విషయంలో వారికి ఏరకమైన 
సందేహనికి తావుండదు. ఎందుకంటే, సొదొమ, దాని 
చుట్్ ఉనని గ్రామాలు తప్ప మిగ్లిన ఇశ్రాయేలు 
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సొ దొమ, గొమొఱ్ఱా  ఉన్న ప్రదేశం
ఆదికాండము 19:27-28 ఈ విధంగా సెలవిస్తంది, “తెలలు-

వారినపు్పడు అబ్రహము లేచి తాను యెహోవా సనినిధిని నిలిచిన 
చోటికి వచిచొ సొదొమ, గొమొఱ్ఱాల తట్్ను ఆ మైదానపు ప్రదేశము 
యావతు్తను చూడగా అదిగో ఆ ప్రదేశపు పొగ ఆవము పొగవలె 
లేచుచుండెను.” 

1980ల ఆరంభంలో పరిశుదధా గ్రంథములోని ప్రదేశాల పురా-
వస్త అనే్వషకుడు రాన్ వైయాట్ మృత సముద్ర తీరం వెంట వెళు్త-
ననిపు్పడు వింతగా కనిపించే కొనిని “ఆకృతులను” గమనించాడు. 
అతడ్కవి పట్ణ ప్కారాలుగా, భవనాలుగా కనిపించాయి. అయితే 
అవి తెలలురంగులో ఉనానియి. చాలా సంవత్రాల వరకు అతడు తన 
సందేహల గురించి ఏమీ పట్ించుకోలేదు. కానీ 1989లో ఈ తెలలుని 
రంగులో ఉనని ఆకృతులు కేవలం భూసంబంధ ఆకృతులు కాదని 
అతడ్ని ఒపి్పంచగలిగేది దానిని రాన్ కనుగొనానిడు. 

భూసంబంధ పొరల కనాని అధికమైనది
అక్కడునని తెలలుని పదార్ంలో మధ్గా ఒక దారిని తొలిచి-

వుననిట్లు రాన్ కనుగొనానిడు. తాజ్గా బయటపడ్న ఈ పదార్ం 
అంతరాభాగంలో పొరలు పొరలుగా ఉననిట్లు కనిపించింది. అవి ఏ 
విధంగా సడులు తిరిగ్నట్లుగా ఉనానియంటే.. అవి భూసంబంధ 
పొరలు కాదని స్పష్ంగా కనిపిస్తంది. 

ఈ ప్రదేశాల ఆచూకీ కోసం రాన్, అతని భార్ మేరి న్ల్, పరి-
శుదధా గ్రంథంలో వెదుకగా కనానీయులకు సరిహదు్దలుగా నాలుగు 
పట్ణాలు ఉననిట్లు వాక్ంలో స్చనలను గురి్తంచారు. “కనానీ-
యుల సరిహదు్ద సీదోను నుండ్ గెరారుకు వెళులు మార్ములో గాజ్ 
వరకును, సొదొమ, గొమొఱ్ఱా, అదా్మ, సెబోయిములకు వెళులు మా-
ర్ములో లాషా వరకును ఉననిది” (ఆదికాండము 10:19).

సొదొమ, గొమొఱ్ఱా, అదా్మ, సెబోయిములు అనీని మృతసము-
ద్రపు దక్ణం చివరన ఒకే సాధారణ ప్రదేశంలో ఉంటే.. వాటిని 
ఒకొక్కటిని సరిహదు్ద చిహనిలుగా రాయడం చాలా వింతగా 
ఉంట్ంది. ఈ పట్ణాలను ఒకదానికి మరొకటి సరిహదు్ద గురు్త-
లుగా పెట్్కోవాలంటే.. అవి ఒకదానికి మరొకటి కొంత దూర-
దూరంగా ఉండటం హేతుబదధాంగా ఉంట్ంది. 

నిజ్నికి, ఈ పట్ణాలకు సంబంధించి రాన్ కనుగొనని 
ప్ంతాలు 50 మైళులు అంతకనాని ఎకు్కవ దూరంలో చెలాలుచెదురుగా 
ఉనానియి. వాటిలో ఒకటి యెరికోకు ఉత్తరంగా ఉంది. సెబోయిము 
మృతసముద్రానికి ఉత్తరంగా ఉంట్ందని స్చిస్తనని పరిశుదధా 
గ్రంథంలోని వాక్ంతో ఇది చక్కగా ఏకీభవిస్తంది. 

“సౌలును అతని కుమారుడైన యోనాతానును తమ దగ్ర నునని 
వారితో కూడా బెనా్మీనీయుల గ్బియాలో ఉండ్రి; ఫిలిష్్తయు-
లు మిక్మషులో దిగ్యుండ్రి. మరియు ఫిలిష్్తయుల పాళెములో 
నుండ్ దోపుడుగాండ్రు మూడు గుంపులుగా బయలుదేరి ఒక గుంపు 
షూయాలు దేశమున, ఒఫ్రాకు పోవు మార్మున సంచరించెను. 
ర్ండవ గుంపు బేత్ హోరోనుకు పోవు మార్మున సంచరించెను. 
మూడవ గుంపు అరణ్ సమీపమందుండు జెబోయిము లోయ 
సరిహదు్ద మార్మున సంచరించెను” (1 సమూయేలు గ్రంథము 
13:16-18).

ఆ తరా్వత 1989లో, రాన్ మరియు మేరి న్ల్ వైయాట్, 
మసడాకు దిగువున ఉనని ప్ంతానిని సందరి్శంచి ఆ తెలలుని 
పదార్పు నమూనాలను స్కరించారు. అవి వారి చేతులోలు చూ-
ర్ంలాగా మొహనికి రాసకునే పౌడరులాగా విరిగ్పోయాయి. 
అదే సమయంలో మేరి న్ల్ అక్కడ గడ్డకటి్న బూడ్దలో ఇమిడ్ 
ఉనని గంధకశిల ముక్క ఒక దానిని కనుగొనానిరు. అయితే ఆ 
సమయంలో అది ఏమిటో అనేదానిపై నిరాధారణకు రాలేదు. 

1990 అకో్బరులో, రాన్ వైయాట్ మరియు రిచర్్డ రైవ్్ ఆ 
ప్ంతానికి తిరిగ్ వచాచొరు. మసడా దిగువున గల ప్ంతానిని 
వారు పర్క్ంచినపుడు.. అక్కడ అంతకు కొది్దస్పటికి ముందే వరషెం 
కురిసినట్్ గురి్తంచారు. వాళులు ఆ ప్ంతమంతా తిరుగాడుతు-
ననిపుడు కొంతదూరంలో ఒక తెరచివునని గది లేదా గుహలాంటి 

సొదొమ, గొమొఱ్ఱా ప్ంతాలోలు రాన్ వైయాట్ కనుగొనని బూడ్ద అవశేషాలలో చికు్కకుని ఉనని గంధకశిల యొక్క ఛాయాచిత్రాలు

సొదొమ, గొమొఱ్ఱా ప్ంతాలోలు గమనించిన భూమి యొక్క సడులు 
తిరిగ్న పొరలు
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దానిని రిచర్్డ చూసాడు. వాళులు ఆ గుహ ప్ంతానిని సమీపిస్తండగా 
వారికి చాలా పెద్ద బూడ్ద ముక్క ఒకటి కనిపించింది. బహుశా 
అపు్పడే కురిసిన వరషెం కారణంగా అది ఎతె్్తన ప్రదేశం నుండ్ కింద 
పడ్నట్లుగా ఉంది. దానిని చూడటానికి రాన్ ఆగాడు. ఆ విరిగ్ప-
డ్న బూడ్ద ముక్కలో అసంఖా్కమైన పసపు గుండులు ఉనానియి. 
వీటనినిటి చుట్్ ఎర్రని-నలుపు వలయపు పటలముంది. ఒక-
దానిని బయటకు లాగ్ చూసిన రాన్ అది గంధకమని గురి్తంచాడు. 
ఇపు్పడు అందులో ఏం వెదకాలో అతడ్కి అర్మయింది. మరింత 
దగ్రగా పర్క్ంచగా, ఆ బూడ్ద అవశేషాలనీని పొరలు కపి్పన 
గంధకపు గుండలుని తేలింది. 

ఈ గంధకశిలను కనుగొనని తరా్వత.. ఇలాంటి గంధకశిల ఈ 
ఆకృతిలో ఇంకా ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా అనే అంశంపై పురావ-
స్త పరిశోధకుడు వైయాట్ బృందం అధ్యనం చేయటం మొదలు 
పెటి్ంది. రాన్, మేరి న్ల్ వైయాట్ లు రిచర్్డ రైవ్్ తో కలిసి వా-
షంగ్న్ డ్.సి.లో ఉనని సి్మత్ సనియన్ ఇన్సి్ట్్ట్కి వెళ్లురు. 

అక్కడ ఉనని వివిధ రకాల గంధక రూపాలను పర్క్ంచారు. కానీ 
వాటిలో గుండలు ఆకృతిలో ఉననివి ఏవీ లేవు. దానితో పాట్ చుట్ ్
పొరలుననివి కూడా ఏవీ లేవు. ప్రదర్శనలో ఉనని వాటినే కాకుండా 
ఇతర నమూనాలను కూడా పర్క్ంచటానికి అనుమతిని అడుగగా.. 
సి్మత్ సనియన్ వాళులు అంగీకరించారు. ప్రపంచం నలుమూలల 
నుండ్ స్కరించిన ఈ గంధకపు నమూనాలు ఏభై పైగా ఉనానియి. 
ఇవేవీ.. “పలలుపు పట్ణాల”(సొదొమ, గొమొఱ్ఱా మరియు చుట్్ప-
క్కల పట్ణాల) సమీపంలో దొరికిన గంధకశిల గంధకముకు గల 
లక్ణాలను కలిగ్యుండలేదు. 

మృతసముద్రం వద్ద గంధకశిలని కనుగొనని మొదటి వ్కి్త రాన్ 
వైయాట్ కాదు. 1924లో సొదొమ, గొమొఱ్ఱా పట్ణాలను వెతక-
టానికి వెళ్లున విలియం ఆల్ బ్రైట్, మెలి్వన్ కైల్ లు కూడా మృత-
సముద్రానికి దక్ణాన ఈ గంధకశిల ముక్కలను కనుగొనానిరు. 

“... గంధకశిల కురిపింపబడ్న ప్ంతంలో గంధకశిల కని-
పిస్తంది. అవును, అది కనిపించింది. మాకు మేలిమి గంధకము 
దొరికింది. నా బొటన వేలు చివరి భాగమంత పెద్ద ముక్కలను 
మేము స్కరించాము. సముద్రపు పడమర వైపు ఉనని పర్వతపు 
గరువుమనునితో అది కలిసిపోయి ఉంది. ఇపు్పడది సముద్ర తీరం 
వెంట చెలాలుచెదరై కనిపిస్తంది. ఈ గంధకపు పొర కలిగ్వునని 
గనిమ నుండ్ నాలుగైదు మైళలు దూరంలో తూరు్ప వైపున కూడా 
కనిపిస్తంది. ఇది ఎలాగో ఈ పలలుపు ప్ంతమంతటా సదూరంగా, 
విసా్తరంగా వెదజలలుబడ్వుంది.” (డా. మెలి్వన్ కైల్ రాసిన ‘ఎక్్ 
పొలురేషన్్ ఎట్ సొదొమ’, 1928, పేజి 52-53).

ఈ బూడ్ద నిల్వలను గమనించటంలో మెలి్వన్ కైల్ కూడా 
మొదటివాడు కాదు. యోసీఫస తన ‘వార్్ ఆఫ్ ద జ్్స్’, 
పుస్తకం IV, అధా్యం VIII లో ఈ పట్ణాలకు సంబంధించిన 
మరొక చరిత్ర నమోదయి ఉంది: 

“ఈ దేశం నాడు ఎంత దయనీయంగా దహంపబడ్పోయిం-
దంటే.. దాని వద్దకు రావటానికి ఎవరూ ఇష్పడరు; ... ఇపు్పడది 
మొత్తం దహంపబడ్పోయినప్పటికీ.. అది ఒకపు్పడు అత్ంత 
సంతోషంగా ఉనని భూమి. అది అందించే ఫలములు, అక్కడ్ పట-్
ణముల సంపదను బటి్ పూర్వము ఇది చాలా సఖసంతోషాలతో 
నిండ్న భూమి. కానీ.. దానిలో జీవించిన వారి పాపమును బటి్.. 
మెరుపులు చేత అది దహంపబడ్నది. దానికి పర్వసానంగా ఆ 
దైవికమైన అగ్ని యొక్క అవశేషాలు ఇంకా ఉనానియి; ఆ ఐదు 
పట్ణాల ఆనవాళలును (లేదా నీడలను) ఇప్పటికీ చూడాల్లి ఉంది 
(ఇప్పటికీ కనిపించలేదు)...”

బూడ్దైన ఈ ప్రదేశాలలో కనిపించే దానిని యోసీఫస వర్న 
సంపూర్ంగా వరి్స్తంది:

“... అది ఇపు్పడు మొత్తం దహంపబడ్పోయి ఉంది.”

సొదొమ, గొమొఱ్ఱాలు మరియు “పలలుపు ప్ంతం మొత్తం” 
నాశనపు వృతా్తంతం ఏదో ఒక జ్నపద గాథ కాదు. అది ఒక 
చారిత్రక సంఘటన. పరిశుదధా గ్రంధములో ఎలా వరి్ంచబడ్ందో 
అక్కడ అది సరిగా్ అలాగే జరిగ్ంది. 

http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm
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(1వ పేజీ నుండ్)
ప్ంతమంతా పచచొగా, వరి్లులుతూ ఉంట్ంది. దేవుడు 
త్వరలో ఈ భూమి మీద, ఈ ప్రపంచం మొత్తంపై తన 
విధ్వంసానిని తిరిగ్ అమలు చేసా్తడు.6

అమెరికాలో, రిక్ర్ స్్కలు మీద 9.2 కనాని తీవ్రమైన 
భూకంపానిని మేము ఎపు్పడూ చవిచూడలేదు. సొదొమ, 
గొమొఱ్ఱాల మీద దేవుని నాశనం తీవ్రతను నేటి రిక్ర్ 
స్్కలు మీద కొలిచి చూడగలిగ్నటలుయితే.. అది 25.0 లేదా 
అంతకనాని అధికంగానే ఉండ్ ఉంట్ంది. అదికూడా.. 
వారు పాటించిన స్వలింగ సంపర్కం, జ్రత్వం వంటి 
నీచమైన లంగ్క కార్కలాపాలను బట్ి ఆ ప్రజలపై 
కఠినంగా కురిపించిన అగ్ని, గంధకశిలల వరాషెనిని లెక్క-
లోకి తీసకోకుండా కొలిస్్తనే అంత తీవ్రత ఉంట్ంది.7

ప్రజలందరికీ, ముఖ్ంగా పురుష స్వలింగ సంపర్క-
ము, స్త్రీ స్వలింగ సంపర్కము వంటివి ఆచరించే వికృత 
ప్రవర్తనగల వారికి ఈ ప్ంతమంతా దేవుని సాక్ష్యము 
కావాలి. ఇదంతా గమనించిన తరా్వత, దేవుడు వేళ్కో-
ళమాడే వాడు కాదని తెలుస్తంది. ఆయన తాను చెపి్పన-
దానిని అక్రాలా అమలు చేసా్తడని అర్మవుతుంది.8 ఇది 
అంతిమ కాలం. కాబటి్ దేవుడ్కి ఈ ప్ర్న చేస్తననిపు్ప-
డు మీరు కూడా వేళ్కోళంగా ఉండవదు్ద. 

నా ప్రభువా నా దేవా, పాపియైన నా ఆత్మ మీద నీ 
కనికరముంచుము.9 యేసక్రీస్త సజీవుడైన దేవుని కు-
మారుడని నేను నము్మచునానిను.10 ఆయన సిలువయం-
దు చనిపోయి నా పూర్వపాపముల క్మాపణ కొరకు తన 
ప్రశస్తమైన రక్తమును కార్చొనని నేను నము్మచునానిను.11 

పరిశుదాధాత్మ శకి్త దా్వరా దేవుడు యేసను మృతుల-
లోనుండ్ లేపెనని నేను నము్మచునానిను,12 మరియు 
ఆయన ఇపు్పడు దేవుని కుడ్పార్శ్వమున కూరొచొని నా 
పాపపు ఒపు్పకోలును నా ప్ర్నను ఆలకిస్తనానిరని 
నేను నము్మచునానిను.13 ప్రభువైన యేస్ నేను నా 
హృదయ దా్వరమును తెరచి మిము్మను ఆహ్వనిస్త-
నానిను.14 నా సా్నమైన కల్వరి సిలువలో మీరు కారిచొన 
ప్రశస్తమైన రక్తములో నా మురికి పాపములనినిటిని కడ్గ్ 
వేయుము.15 ప్రభువైన యేస్ మీరు ననుని తృణీక-
రించరు; మీరు నా పాపములను క్మించి నా ఆత్మను 
రక్సా్తరు. ఏలయనగా మీ వాక్మైన పరిశుదధా గ్రంథము 
ఇలాగ సెలవిస్తననిదని నాకు తెలుస.16 మీరు నాతో 
సహ ఎవరినీ త్రోసివేయరని మీ వాక్ము చెపు్తంది.17 
కాబటి్ మీరు నా ప్ర్న వినియునానిరని నాకు తెలుస, 
మీరు నాకు జవాబు ఇచాచొరని నేను యెరుగుదును, నేను 
రక్ంపబడా్డనని యెరుగుదును.18 ప్రభువైన యేస్, నా 
ఆత్మను రక్ంచినందుకు మీకు వందనములు. కనుక 
నేను ఇకను పాపము చేయక మీరు ఆజ్ఞాపించినట్లు 
నడుచుకుని మీకు నా కృతజఞాతలు చెలిలుంచుకొందును.19

రక్ణ తరువాత, తండ్రి, కుమార, పరిశుదాధాత్మ 
నామములో నీటియందు పూరి్తగా మునుగుట దా్వరా 
బాపి్తస్మము పొందుమని యేస చెపె్పను.20 ఇంగీలుష్ కింగ్ 
జ్మ్్ వెరషెన్ (K.J.V.) పరిశుదధా గ్రంథము మరియు 
తెలుగులో బైబిల్ సొసైటి ఆఫ్ ఇండ్యా దా్వరా ప్రచు-
రించబడ్న పరిశుదధా గ్రంథము శ్రదధాగా చదివి, అది ఏం 
చెపు్తందో అలాగు చేయుము.21

నీ రక్ణ గురించి ఇతరులకు చెప్పవలెనని ప్రభువు 
కోరుచునానిరు. నీవుకూడ టోనీ అలామో పాస్రుగారి 

సవార్త రచనలకు పంపిణీదారుడు కాగలవు. ఉచిత-
ముగా ఆయన రచనలు మీకు పంపించబడును. మరింత 
సమాచారము కొరకు ఫోన్ చెయ్ండ్ లేదా ఇమెయిల్ 
పంపండ్. ఈ రచనలను మర్వరితోనైనా పంచుకొనండ్. 

యేసయ్ ఆజ్ఞాపించినట్లు లోకమంతా రక్ంపబడ-
వలెనంటే, దేవుని దశమభాగములను, కానుకలను నీవు 
దోచుకొనవదు్ద. “దేవుని నుండ్ మనుషు్డు దొంగ్లునా? 
అయినా మీరు నాయొద్ద దొంగ్లితిరి. దేని విషయములో 
మేము నీయొద్ద దొంగ్లితిమని మీరందురు? పదియవ 
భాగమును, ప్రతిషా్ర్పణలను ఇయ్క దొంగ్లితిరి. మీరు 
శాపగ్రస్తలయునానిరు: ఈ జనులందరు నాయొద్ద దొం-
గ్లించుచునానిరు (సమస్త లోకము). నా మందిరములో 
(ఆత్మలు రక్ంపబడునట్లు) ఆహరముండునట్లు (ఆత్మ-
సంబంధమైన ఆహరము) పదియవ భాగమంతయు (ఆ 
‘దశమ భాగము’ అనగా మీ మొత్తము ఆదాయములో 
పదవ వంతు) మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొ-
నిరండ్; దీనిని చేసి మీరు ననుని శోధించినయెడల నేను 
ఆకాశపువాకిండలును విపి్ప, పట్జ్లనంత విసా్తరముగా 
దీవెనలు కుమ్మరించెదనని సైన్ములకు అధిపతియైన 
యెహోవా సెలవిచుచొచునానిడు. మీ పంటను తినివేయు 
పురుగులను (సాతాను) నేను గది్దంచెదను, అవి మీ 
భూమిపంటను నాశనము చేయవు, మీ ద్రాక్తోటలోని 
పళుళే ముందుగానే రాలబోవని రాల్పకయుండునని సై-
న్ములకు అధిపతియైన యెహోవా సెలవిచుచొచునానిడు; 
అపు్పడు ఆనందకరమైన దేశములో మీరు నివసింతురు 
గనుక అన్జనులందరు మిము్మను ధను్లందురని 
సైన్ములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచుచొచునానిడు” 
(మలాకీ 3:8-12).
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