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ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳು
ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ

ಅವರಿಂದ
ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪರಿವಾದ್ಯಾದ ಯೆಹೆಜ್ೋಲನಿಗೆ ದೆೋವರಿಂದ ಒಂದು ಅಲೌಕಿಕ ದಶ್ಮನವನುನು ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. 

ಅವರು ಇಸರಿೋಲ್ ರತುತು ಪರಿಪಂಚದ ಆಧಾಯಾತ್ಮಿಕ ರೃತ ಸ್ಥಿತ್ಯನುನು ಪರಿತ್ನಿಧಿಸ್ದ ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳ ಕಣಿವೆಯನುನು 
ನ�ೋಡಿದರು. ಆ ಅಲೌಕಿಕ ದಶ್ಮನವು ಕಿರಿಸತುರ ಮೊದಲ ಬರುವಿಕೆ, ಸುವಾರ್್ಮಯ ಅವರ ಬ�ೋಧನ, ರತುತು ಪರಿಣಾರ, “ದೆೋವರ 
ಪದ”ವನುನು1 ನಂಬುವ ಎಲಲಿರಿಗ� ನಿತಯಾಜೋವಕಾ್ಗಿ ಸಾವಿನಿಂದ ಮೊದಲ ಪುನರುತಾಥಿನಗಳ ಭವಿಷಯಾ ನುಡಿಯಿತು.

“ನರಪುತರಿನೋ, ಈ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಜೋವವು ಬರಬಹುದೆ�ೋ?” (ಆಧಾಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತುರುವ ಇವರು ಬದುಕಬಹುದೆ) 
ಎಂದು ದೆೋವರು ಯೆಹೆಜ್ೋಲನಿಗೆ ಹೆೋಳಿದರು. ಯೆಹೆಜ್ೋಲನು, “ಕತ್ಮನಾದ ಯೆಹೆ�ೋವನೋ, ನಿೋನೋ ಬಲ್ಲಿ” ಎಂದು ಹೆೋಳಿದನು.2

1 ಯೆಹೆಜ್ೋಲನು 36:1, 4   2 ಯೆಹೆಜ್ೋಲನು 37:3, ರ�ಲ ಇಬ್ರಿಯ   3 ಯೆಹೆಜ್ೋಲನು 37:4-5, ರ�ಲ ಅರಮಾಇಕ್   4 ಯೆಹೆಜ್ೋಲನು 37:11   5 ಆದ್ಕಾಂಡ 17:4-16, 22:18, 26:4, 46:3, 48:19, 
49:10, ವಿಮೊೋಚನಕಾಂಡ 19:6, 32:10, ಕಿೋತ್ಮನಗಳು 22:27, ಯೆಶಾಯ 2:2, ಯೋಹಾನನು 11:51-52, ಅಪ�ೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 10:34-35, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:10, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 8:8-12, 1 ಪೋತರಿನು 2:9-10, 
ಪರಿಕಟನ 5:9, 14:6 ರತುತು ಇನ�ನು ಹಲವಾರು   6 ಯೋಹಾನನು 15:1, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 11:17, 19, 23, 24, ಪರಿಕಟನ 7:4   7 1 ಪೋತರಿನು 2:9   8 ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 15:12, 1 ಕೆ�ರಿಂಥದವರಿಗೆ 
15:15, 16, ಕೆ�ಲ್�ಸಸೆಯವರಿಗೆ 2:12, 3:1, 1 ಥೆಸಲ್�ೋನಿಕದವರಿಗೆ 4:16, ಪರಿಕಟನ 20:5-6   9 ರತಾತುಯ 13:39, ಅಧಾಯಾಯ 24, 1 ಕೆ�ರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:24, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 9:26, 1 ಪೋತರಿನು 4:7  
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ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ
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ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸಾಕ್ಯಾ

ದೆೋವರು ಪುನಃ ಪರಿವಾದ್ಗೆ ಹಿೋಗೆಂದು ಹೆೋಳಿದರು, 
“ನಿೋನು ಎಲುಬುಗಳ ಮೋಲ್ ಧ್ವನಿಯನುನು ಹರಡಿ 
ಅದಕೆ್ ಈ ದೆೈವೆ�ೋಕಿತುಯನುನು ನುಡಿ - ಒಣಗಿದ 
ಎಲುಬುಗಳೆೋ, ಯೆಹೆ�ೋವನ ವಾಕಯಾವನುನು ಕೆೋಳಿರಿ. 
ಕತ್ಮನಾದ ಯೆಹೆ�ೋವನು ನಿರಗೆ ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳು-
ತಾತುನ - ಇಗೆ�ೋ, ನಾನು ನಿಮೊಮಿಳಗೆ ಶಾ್ವಸವನುನು 
ಹೆ�ಗಿಸುವೆನು, ನಿೋವು ಬದುಕುವಿರಿ.”3

ತಾನು ಒಂದು ರಾಷಟ್ರವಾಗಿ ಸಂಪ�ಣ್ಮವಾಗಿ ಕಳೆದು-
ಹೆ�ೋಗಿದೆದಿೋನಂಬುದು ಇಸರಿೋಲ್ಗೆ ತ್ಳಿದ್ತುತು.4 ಇಂದ್ಗ� 
ಅವರು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದಷು್ಟ ವಿಭಜತರಾಗಿದಾದಿರ. 
ಆದರ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದನುನು ನಿಲ್ಲಿಸದ ಮೊದಲ 
ಇಸರಿೋಲ್ಗಿಂತ ಹೆಚುಚು ಶರಿೋಷ್ಠವಾದ ರರ್�ತುಂದು ರಾ-
ಷಟ್ರವನುನು ನಿರ್್ಮಸುವುದಾಗಿ ದೆೋವರು ಯೆಹೆಜ್ೋಲನಿಗೆ 
ಹೆೋಳಿದರು. ಆ ಎರಡನೋ ಇಸರಿೋಲ್ ವಿಶ್ವದ ಪರಿತ್ಯಂದು 
ದೆೋಶದ ಜನರಾಗಿರುವರು,5 ಆಯದಿ ಯೆಹ�ದಯಾರಲ್ಲಿ 
ಉಳಿದವರು ರತುತು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ 
ದಾರಿಕ್ಾಬಳಿಳಿಗೆ (ಕಿರಿಸತುರು) ಕಸ್ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಅನಯಾಜನರಾ-
ಗಿರುವರು.6 ಅದು ಪಾಪದ್ಂದ ತುಂಬ್ದ ರರಣಕರವಾದ 
ಬದುಕಿನಿಂದ ನಿತಯಾಜೋವನಕೆ್ ಪುನರುತಾಥಿನಗೆ�ಂಡ ಜನ-
ರನ�ನುಳಗೆ�ಂಡ ಶರಿೋಷ್ಠ ಪವಿತರಿ ದೆೋಶವಾಗಿರುವುದು..7 

ಅವರು ಎಂದ� ದೆೋವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಭಜತರಾಗಿರಲಾರ-
ರು. ಇದು ಕಿರಿಸತುರ ಪುನರುತಾಥಿನ ಶಕಿತುಯ ರ�ಲಕ ಆದ 
ಮೊದಲ ಪುನರುತಾಥಿನವಾಗಿತುತು.8

1964ರಲ್ಲಿ, ಕಿರಿಸತುರ ರ�ಲಕ ನನನು ಮೊದಲ 
ಪುನರುತಾಥಿನಕಿ್ಂತ ಮೊದಲು, ನಾನು, ಟ�ೋನಿ 

ಅಲಾಮೊ ಎಂದು ಪರಿಚಿತನಾದ ಬನಿ್ಮ ಹಾಫ್ರನ್, 
ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕೆ್ ರತುತು ಅನಾಚಾರಕೆ್ ಪರಿಸ್ದ್ಧ-
ನಾಗಿದೆದಿನು ರತುತು ದೆೋವರ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಜ್ಾನ-
ವಿರಲ್ಲಲಿ. ದೆೋವರ ಅಸ್ತುತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೆೋ 
ಕಲ್ಪನ ಇರಲ್ಲಲಿ. ದೆೋವರ ಪದಗಳು ನನಗೆ ಕಥೆಗಳು 
ರತುತು ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳಾಗಿದದಿವು, ಜನರು ದೆೋವರನುನು 
ಅಥವಾ ಆತನ ರಗನನುನು ಹೆೋಗೆ ನಂಬಬಹುದು 
ಎಂದು ನನಗೆ ಅಥ್ಮವಾಗುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ. ತಾವು ದೆೋವ-
ರನುನು ನಂಬುವುದಾಗಿ ಹೆೋಳಿದವರನುನು ನಂಬಲು ನನಗೆ 
ಸಾಧಯಾವಾಗುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ, ಏಕೆಂದರ ಅವರು ಆಷಾ-
ಢಭ�ತ್ಗಳಾಗಿದದಿರು. ಅವರು ನನನುಷ್್ಟ, ಅಥವಾ 
ನನಗಿಂತಲ� ಹೆಚುಚು, ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತುದದಿರು. ನನಗೆ 
ಗೆ�ತುತು, ಏಕೆಂದರ ನಾನು ಅವರ ಜ�ರ್ ತ್ರುಗಾಡು-
ತ್ತುದೆದಿ. ನಾವೆಲಲಿರ� ಸತುತುಹೆ�ೋದ, ಒಣಗಿದ ಎಲು-
ಬುಗಳ ಒಂದು ರಾಶಿಯಾಗಿದೆದಿವು. ಯಾರಾದರ� 
ನನನುನುನು ಕೆರಿೈಸತುರತಕೆ್ ರತಾಂತರಿಸಲು ಪರಿಯ-
ತ್ನುಸ್ದರ ನನಗೆ ಕೆ�ೋಪ ಬರುತ್ತುತುತು, ಏಕೆಂದರ ನನಗೆ 
ಬೈಬಲ್, ಸರಯವನುನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದಕೆ್ 
ಸಮಾನವಾಗಿತುತು. ನಾನು ಬದುಕುತ್ತುದದಿ ಬದುಕು 
ನನಗೆ ಆಟಗಳನಾನುಡಲು ಅಥವಾ ಕಲ್್ಪತ ಕಥೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ಸರಯ ಕೆ�ಡುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ.

ಮಾರಾಟ ಉದಯಾರದಲ್ಲಿ ನನನುನುನು #1 ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತುತುತು. ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿಖಾಯಾತ 
ಹಾಡುಗಾರರು ರತುತು ನಟರ ಯಶಸ್್ವ ವೃತ್ತುಜೋವನ-
ಗಳಿಗೆ ಮಾತರಿವಲಲಿದೆ ಹಲವಾರು ಪರಿಸ್ದ್ಧ ಗೃಹಬಳಕೆ 

ಉತ್ಪನನುಗಳ ಯಶಸ್್ವ ಪರಿಚಾರಕೆ್ ನಾನೋ ಕಾರಣ-
ನಾಗಿದೆದಿ. ಆಗ ನನನು ಅತಯಾಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಎಂದರ 
ನಾನು ರತಾಂತರಗೆ�ಂಡು ಬ್ೋದ್ಯ ರ�ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಯೆೋಸುವಿನ ಬಗೆಗೆ ಸುವಾರ್್ಮಯ ಕರಪತರಿಗಳನುನು 
ಹಂಚಿಕೆ�ಂಡು, ಬ್ೋದ್ ಅಲ್ಯುವ ಪ�ೋಕರಿಗಳ ರ್ಷ-
ನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದುದಿಕೆ�ಂಡು, ಸುವಾರ್್ಮಯನುನು 
ಬ�ೋಧಿಸುತತು, ರತುತು ಹಸ್ದ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರದ 
ಸಾಲುಗಳನುನು ಸಂಯೋಜಸುವುದಾಗಿತುತು.

60 ನೋ ಇಸವಿಯ ರಧಯಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜಗತುತು ನನಗೆ 
ಚೆನಾನುಗಿರುವಂರ್ ಕಾಣುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ. ನನಗೆ ಮಾದಕ 
ವಸುತುಗಳು ಅಥವಾ ಹಂದ್ಯ ನಿೋತ್ಗಳುಳಳಿ ಹೆ�ಲಸು 
ಜನರು ಇಷ್ಟವಿರಲ್ಲಲಿ. ರತುತು ಹಿಪ್್ಪ ಚಳುವಳಿಯು 
ಹಾಲ್ವುಡ್, ಸನ್ಸಟ್ ಸ್ಟ್ರಪ್, ರತುತು ಜಗತ್ತುನ ಮೋಲ್ 
ಬ್ೋರುತ್ತುದದಿ ಪರಿಭಾವವನುನು ನಾನು ದೆ್ವೋಷಿಸುತ್ತುದೆದಿ. 
ನನನು ಬಗೆಗೆ ಹೆೋಳುವುದಾದರ, ನಾನೋನ� ಸಂತನಾಗಿ-
ರಲ್ಲಲಿ. ಪಾಪಕೆ್ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ರಟ್್ಟಗೆ, ರಕ್ಳಿದದಿ 
ಕುಟುಂಬಗಳೆದುರಲ್ಲಿ ತರಮಿ ಕೃತಯಾಗಳನುನು ಪರಿದಶಿ್ಮಸದೆ 
ಇರುವವರಗೆ, ಜನರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತುದದಿರು ಎಂಬುದರ 
ಬಗೆಗೆ ನನಗೆೋನ� ಚಿಂರ್ ಇರಲ್ಲಲಿ. ನನನು ರಟ್್ಟಗೆ 
ಜಗತುತು ರುಗಿದುಹೆ�ೋಗಿತುತು, ಸತುತು ಹೆ�ೋಗಿತುತು, ಒಣಗಿ 
ಹೆ�ೋಗಿತುತು, ಅಸಹಯಾವಾಗಿತುತು, ರತುತು ನಿರಾಶಾದಾಯ-
ಕವಾಗಿತುತು.9 ನಿಜವಾಗಿಯ� ಯಾವುದಕ�್ ಯಾವುದೆೋ 
ಮೌಲಯಾವಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ವಿಷಯ ಜಗತ್ತುನ ಇತರ ಜನರಿಗೆ 
ಕ�ಡ ನನನುಷ್್ಟೋ ಚೆನಾನುಗಿ ತ್ಳಿದ್ತುತು ಎಂದು ನನಗನಿ-

ಅಲಾಮೊ ಕೆರಿೈಸತು ರಾಷಟ್ರ

ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ
   ಕೆರಿೈಸತು 
 ರ್ನಿಸ್ಟ್ರಗಳು

ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ
   ಕ್ರೈಸ್ತ 
 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು
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(ಪುಟ 1 ರಿಂದ ರುಂದುವರಿದ್ದೆ)
ಸುತತುದೆ, ರತುತು ಅದರ ನಿಜಸ್ಥಿತ್ಯಿಂದ ಪಾರಾಗಲು 
ಪರಿಯತ್ನುಸಲು ಮಾದಕ ವಸುತುಗಳನುನು ಸೋವಿಸಲು 
ಆರಂಭಿಸ್ದರು. ಚಚು್ಮಗಳು ಆಷಾಢಭ�ತ್ತನವನುನು 
ಪರಿದಶಿ್ಮಸುತ್ತುದದಿವು; ಎಲಲಿರಿಗ� ಅದ� ತ್ಳಿದಂತ್-
ತುತು. ಸಂಪ�ಣ್ಮ ಜಗತುತು ಅದರ ಪಾಪಗಳು ರತುತು 
ಅಪಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸತುತುಹೆ�ೋಗಿತುತು.10 ಯೆಹೆಜ್ೋಲನು 
ನ�ೋಡಿದಂರ್ ಜಗತುತು ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳ ಒಂದು 
ಬೃಹತ್ ಕಣಿವೆಯಾಗಿತುತು.11

ನಾನು ಯೆೋಸುವನುನು ಒಂದು ಬವಲ್್ಮ ಹಿಲ್ಸೆ 
ಕಚೆೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಒಂದು ರಿೋತ್-
ಯಲ್ಲಿ ಭೋಟ್ಯಾದೆನು. ದೆೋವರು, ತಾನು ರತುತು 
ತನನು ರಗ ನಿಜವಾಗಿಯ� ಇದಾದಿರ ಎಂಬುದನುನು 
ನನಗೆ ರುಜುವಾತುಪಡಿಸ್ದಾಗ ನಾನು ಎಷ್್ಟ ಭಯ-
ಭಿೋತನಾಗಿದದಿರ� ಎಷು್ಟ ಸಂರ್�ೋಷಗೆ�ಂಡಿದೆದಿ 
ಎಂದು ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗ� ಕಲ್ಪನ ಮಾಡಲು 
ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ. ನರಮಿಲ್ಲಿ ಭಯಭಕಿತು ಹುಟ್್ಟಸುವ 
ಆತನ  ಪವಿತಾರಿತಮಿವನುನು ಅನುಭವಿಸಲು ರತುತು 
ಪದಗಳು ಹಿಂದೆ ರುಂದೆ ಸಾಗಲು ನಾನ�ಬ್ಬ 
ಶ�ೋಧಕನೋನ�ೋ ಎಂಬಂರ್ ನನನು ದೆೋಹದ ಪರಿ-
ತ್ಯಂದು ಭಾಗದ ರ�ಲಕ ಆತನ ಶಕಿತುಯುತ 
ಧ್ವನಿಯು ಹಾದುಹೆ�ೋಗುವುದನುನು ಕೆೋಳಲು ನನಗೆ 
ರ�ೋಮಾಂಚನವಾಯಿತು. ಆತನ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ದ್-
ವಯಾವಾಗಿತುತು ರತುತು ಬಚಚುನ ಅನುಭವ ನಿೋಡಿತು. 
ಆತನ ಆತಮಿವು ದೆೋವರ ಕೆೈಯ ಶಕಿತುಯುತ ಹಿಡಿತ-
ದಂರ್ ನನನು ಮೋಲ್ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾರ ಬ್ೋರಿತು. 
ರತುತು ಆತನ ಪದಗಳು, “ನಿನನು ಕಾಲುಗಳ ಮೋಲ್ 
ನಿಂತು ಈ ಕೆ�ಠಡಿಯಳಗೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಪರಿಭು 
ಯೆೋಸು ಕಿರಿಸತುರ ಬಗೆಗೆ, ರತುತು ಆತ ಪುನಃ ಭ�ರ್ಗೆ 
ಬರುತ್ತುದಾದಿನಂದು ಹೆೋಳು, ಇಲಲಿವಾದಲ್ಲಿ ನಿೋನು 
ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಯುವಿ” ಎಂದು ನನಗೆ ಹೆೋಳಿದವು. 
ಆತನ ಆತಮಿವು ಕಚೆೋರಿಯಳಗೆ ಬಂದು ನನನುನುನು 
ಅದುರಲು ಆರಂಭಿಸ್ದಾಗ, ನನಗೆ ಆತನ ಅನಿವ್ಮ-
ಚನಿೋಯವಾದ ರತುತು ಅದುಭುತವಾದ ಬುದ್್ಧರ-
ರ್ತುಯ ಅರಿವು ದೆ�ರಯಿತು.12 ಆತ ಪರಿತ್ಯಂದು 
ಅಣು ರತುತು ಕಣವಾಗಿದದಿರು. ಆತನೋ ವಾಯು. 
ಗತಕಾಲದ ಎಲಲಿವ� ಆತನಿಗೆ ತ್ಳಿದ್ತುತು ರತುತು 
ಭವಿಷಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಎಲಲಿದರ ಬಗೆಗೆ 

ಆತನಿಗೆ ತ್ಳಿದ್ತುತು.13 ನಾನು ಮಾಡಿದೆದಿಲಲಿವ� 
ಆತನಿಗೆ ತ್ಳಿದ್ತುತು ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ತುತು, ಆದದಿ-
ರಿಂದ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿತುತು. ಸ್ವಗ್ಮ ರತುತು ನರಕ 
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯ� ಇವೆ ಎಂದು ಆತ ನಂತರ ನನಗೆ 
ರ್�ೋರಿಸ್ದರು. ಆತ ನನಗೆ ಹೆೋಳಿದದಿನುನು ಮಾಡದ್-
ದದಿರ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆ�ೋಗಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ 
ತ್ಳಿದ್ತುತು....ಅದು ಸ್ವಗ್ಮವಂತ� ಅಲಲಿವೆೋ ಅಲಲಿ.

ಅದು ನನಗೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿದದಿರ�14 ದೆೋವರು 
ಸತಯಾ ರತುತು ಜೋವಂತವಾಗಿದಾದಿರ ರತುತು ಪರಿವಾ-
ದ್ಗಳು ರತುತು ಅಪ�ೋಸತುಲರು ಆತನನುನು ವಣಿ್ಮ-
ಸ್ದಂರ್ಯೆೋ ಇದಾದಿರ ಎಂಬುದು ತ್ಳಿದುಕೆ�ಳಳಿಲು 
ಅದುಭುತ ವಿಷಯವ� ಆಗಿತುತು. ಆತ ಆಕಾಶಗಳನುನು, 
ಭ�ರ್ಯನುನು, ರತುತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ 
ಎಲಲಿವನ�ನು ಸೃಷಿ್ಟಸ್ದ ದ್ನಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವ� 
ಬದಲಾಗಿಲಲಿ.15  ನಾನು ಯಾವಾಗಲ� ಆತನಲ್ಲಿ 
ಭಯ ಭಕಿತು ಇಡುವೆನು, ಆತನನುನು ಮಚುಚುವೆನು, 
ಗೌರವಿಸುವೆನು, ಪ್ರಿೋತ್ಸುವೆನು, ರತುತು ಆತನ ಸೋವೆ 
ಮಾಡುವೆನು ಎಂದು ನನಗೆ ಕ�ಡಲ್ ತ್ಳಿಯಿತು. 
ನಾನು ಆತನಿಗಾಗಿ ಬದುಕಲು, ಹಿಂಸ ಪಡಲು, ರತುತು 
ಸಾಯಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸ್ದ್ಧವಾಗುವೆನು, ಸಂಪ�ಣ್ಮ 
ಸಂರ್�ೋಷದ್ಂದ, ರನಃಪ�ವ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡುರ್ತುೋನ 
ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ತುತು.16

ದೆೋವರು ನನನುನುನು ಆ ಕಚೆೋರಿಯಿಂದ ಬ್ಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಆತನನುನು ಹಿೋಗೆಂದು 
ಕೆೋಳಲು ಆರಂಭಿಸ್ದೆ, “ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೋಕೆಂ-
ದು ನಿೋವು ಬಯಸುವಿರಿ? ನಿೋವು ಏನು ಹೆೋಳಿದರ� 
ನಾನು ಮಾಡುರ್ತುೋನ.” ನನಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಉತತುರ 
ಸ್ಗಲ್ಲಲಿ, ಆದದಿರಿಂದ ನಾನು ಚಚಿ್ಮಗೆ ಹೆ�ೋಗಬೋ-
ಕೆಂದು ಆತ ಬಯಸುತಾತುರ ಎಂದು ನಾನಂದುಕೆ�ಂಡೆ. 
ಅತಯಾಂತ ದೆ�ಡ್ಡದು, ಅತಯಾಂತ ಉತತುರವಾದದುದಿ 
ಎಂದುಕೆ�ಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆ�ೋದೆ, ಆದರ 
ಅಲ್ಲಿ ಆತ ನನಗೆ ಸ್ಗಲ್ಲಲಿ. ನಂತರ ನಾನು ಇತರ 
ಚಚು್ಮಗಳಿಗೆ ಹೆ�ೋದೆ, ಆದರ ಆತ ಅಲ್ಲಿಯ� 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ನಂತರ ನಾನು, ಜ್ಾನಿಗಳಂರ್ ರತುತು 
ದೆೈವಭಕಿತುಯುಳಳಿವರಂರ್ ಕಾಣುವ, ಉದದಿನಯ 
ಗಡ್ಡ ರತುತು ಧಾರ್್ಮಕ ಬಟ್ಟಗಳನುನು ಧರಿಸ್ದ 
ಜನರ ಚಿತರಿಗಳನುನು ಹೆ�ದ್ಕೆಯ ಮೋಲ್ ಹೆ�ಂದ್ದದಿ 
ಪುಸತುಕಗಳನುನು ಓದ್ದೆನು, ಆದರ ಆ ಪುಸತುಕಗಳು 
ತಪಾ್ಪಗಿದದಿವು ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ತುತು. ಏಕೆಂದರ 
ದೆೋವರ ಬಗೆಗೆ ಹೆದರಿಕೆ�ಳಳಿಬೋಕಾಗಿಲಲಿ17 , ದೆೋವರು 
ಜನರನುನು ಬದರಿಸುವುದ್ಲಲಿ ರತುತು ನರಕಕೆ್ 
ಹೆ�ೋಗದೆ ನಿೋವು ಪಾಪ ಮಾಡಬಹುದು18 ಎಂದು 
ಅವು ಹೆೋಳಿದವು. ನನಗೆ ಅಂತಹ ದೆೋವರ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂರ್ 
ಇರಲ್ಲಲಿ; ನನಗೆ ಬದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ದೆೋವರನುನು,19 

ನನಗೆ ಸ್ವಗ್ಮ ರತುತು ನರಕವನುನು ರ್�ೋರಿಸ್ದ ದೆೋ-
ವರನುನು, ನನಿನುಂದ ಮಾಡಿಸಲು ಬೋರ ಯಾರಿಂದಲ� 
ಸಾಧಯಾವಾಗದ, ನಾನಂದ� ಮಾಡಲು ಬಯಸದ 
ಕೆಲಸವನುನು ಮಾಡಿಸ್ದ ದೆೋವರನುನು ಕಂಡುಕೆ�ಳುಳಿವ 
ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಚಿಂರ್ಯಾಗಿತುತು.

ಸತಯಾವನುನು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 
ಎಂದು ನಾನಂದ� ಅಂದುಕೆ�ಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಏಕೆಂದರ 
ಸುತತುರುತತುಲ� ಸಾವಿರಾರು ಬೈಬಲ್ ಗಳಿದದಿವು. 
ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರ್ಯು ನಂಬ್ದ ಯಾವುದ� ಬುದ್್ಧ-
ವಂತ್ಕೆಯುಳಳಿದಾದಿಗಿರುವುದ್ಲಲಿ ಎಂದು ನನಗನಿ-
ಸುತ್ತುತುತು, ಏಕೆಂದರ ಎಲಾಲಿ ಜನರು ಅವಿವೆೋಕಿಗಳು 
ಎಂದು ನಾನು ನಂಬ್ದೆದಿ. ಕೆ�ನಗ� ನಾನು ಬೈಬಲ್ 
ಓದುವುದನುನು ಪಾರಿರಂಭಿಸ್ದೆ ರತುತು ಅದರಲ್ಲಿ 
ರಕ್ಣೆಯ ಯೋಜನಯನುನು ರತುತು ಶಾಶ್ವತ ಜೋವ-
ಕಾ್ಗುವ ಸ�ಚನಗಳನುನು ಕಂಡೆನು, ಅದು ಕಿರಿಸತುರಲ್ಲಿ 
ಬಳೆಯುವುದು ಹೆೋಗೆ ರತುತು ಆಧಾಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, 
ಆತನಿಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದೆ�ಡ್ಡ ಆತಮಿ-ಗೆಲುಲಿವವನು 
ಆಗುವುದು ಹೆೋಗೆ ಎಂದು ಹೆೋಳಿತು.20

ನಾನು ಮೊದಲು ಬೈಬಲ್ ಅನುನು ಓದಲು 
ಪಾರಿರಂಭಿಸ್ದಾಗ, ಬವಲ್್ಮ ಹಿಲ್ಸೆ ಕಚೆೋರಿಯಲ್ಲಿ 
ನನನು ಮೋಲ್ ಆದ ದೆೋವರ ಶಕಿತುಯ ಪರಿಭಾವದ ಅದೆೋ 
ಅನುಭವವಾಯಿತು. ನಂತರ ದೆೋವರು ನನಗೆ ಸ್ವಗ್ಮ 
ರತುತು ನರಕದ ಇತರ ದಶ್ಮನಗಳನುನು ರ್�ೋರಿಸ್ದ-
ರು.21 “ಪರಿಭು, ನನನುನುನು ನರಕಕೆ್ ಕಳುಹಿಸಬೋಡಿ!” 
ಎಂದು ನಾನು ದೆೋವರಿಗೆ ಕ�ಗಿ ಹೆೋಳಿದೆ. ನಂತರ 
ನಾನು ಸ್ವಗ್ಮವನುನು ನ�ೋಡಿದೆ ರತುತು ಸ್ವಗ್ಮದ 
ಶಾಂತ್ಯನುನು ಅನುಭವಿಸ್ದೆ.22 ನಾನು ಅಧಾಯಾತ್ಮಿ-
ಕವಾಗಿ ಕುರುಡನಾಗಿದದಿರ�, ಬತತುಲ್ಯಾಗಿದದಿರ�, 
ರತುತು ಚಿಕ್ವನಾಗಿದದಿರ�, ಈ ದ್ವಯಾ ಶಾಂತ್ಯ-
ನುನು ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧಯಾ-
ವಾದರ ನಾನು ಕುರುಡನಾಗಿ, ಬತತುಲ್ಯಾಗಿ, ರತುತು 
ನಿಕೃಷ್ಟನಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸ್ದ್ಧನಾಗಿದೆದಿೋನ ಎಂದು 
ದೆೋವರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದೆನು. ನಾನು ರರ್�ತುಮಮಿ ನರಕವ-
ನುನು ನ�ೋಡಿದೆನು ರತುತು ರರ್�ತುಮಮಿ ದೆೋವರಲ್ಲಿ 
ಕರುಣೆ ರ್�ೋರುವಂರ್ ಕೆೋಳಿದೆನು ರತುತು ಕ್ಮಯ-
ನುನು ಯಾಚಿಸ್ದೆನು. ಆಗ ತಂದೆಯ, ರಗನ, ರತುತು 
ಪವಿತಾರಿತಮಿನ ಶಕಿತುಯು ನನನು ನಶ್ವರ ದೆೋಹವನುನು 
ಪರಿವೆೋಶಿಸ್ತು.23 ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನನನು ನಂಬ್ಕೆಯಿಂದ 
ರತುತು ಆತ ನನಗಾಗಿ ಸುರಿಸ್ದ ರಕತುದ್ಂದ, ರತುತು 
ನಾನು ಕೆೋಳಿ ಅನುಸರಿಸ್ದ ದೆೋವರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನನನು 
ನಂಬ್ಕೆಯಿಂದಾಗಿ,24 ನಾನು ಎಂದಾದರ� ಮಾಡಿದದಿ 
ಪರಿತ್ಯಂದು ಪಾಪವ� ನನನು ಆತಮಿದ ಮೋಲ್ಂದ 
ಹೆ�ೋಗುವ ಅನುಭವ ನನಗಾಯಿತು.25 ನಾನು ಸ್ವ-
ಚ್ಛವಾಗಿದೆದಿೋನ ರತುತು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆದಿೋನ ಎಂದು 
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ಕಾಯಾಲ್ಫೆ�ೋನಿ್ಮಯ
ಪ್ರಿೋತ್ಯ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ, 

ನಾನು ಪವಿತಾರಿತಮಿದ ಬಲದ್ಂದ, ರತುತು ಯುದ್ಧಕೆ್ 
ಸಂಪ�ಣ್ಮವಾಗಿ ಸಜಾಜಾಗಿ, ದೆೋವರ ಕವಚದಲ್ಲಿ (ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 
6:10-17), ಈ ಪತರಿವನುನು ಬರಯುತ್ತುದೆದಿೋನ. ಇತ್ತುೋಚೆಗೆ, ದೆೋವರ 
ಸೈನಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸಹೆ�ೋದರನ�ಂದ್ಗೆ ಆಧಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬಳವಣಿಗೆ 
ರತುತು ಸನುೋಹದ ರ�ಲಕ, ಬೈಬಲ್ ನ ಕೆಲವು ಸತಯಾಗಳು ರತುತು 
ರಹಸಯಾಗಳು ಪವಿತಾರಿತಮಿನ ರ�ಲಕ ಪರಿಕಟ್ತವಾಗಿವೆ. ದೆೋವರು 
ತನನು ಆಯೆ್ಯಾದವರನುನು ಈಗ ಸ್ದ್ಧಗೆ�ಳಿಸುತ್ತುದಾದಿರ ಎಂದು 
ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ರತುತು ನಿರಮಿ ಪರಿಕಟಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಟವನುನು 
ನಾನು ಓದ್ದೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಸತಯಾಗಳನುನು ತ್ಳಿದುಕೆ�ಳಳಿಬೋಕಾದ 
ನಿಣಾ್ಮಯಕ ಸರಯದಲ್ಲಿ ದೆೋವರು ನಿರಮಿ ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ನನಗೆ 
ತಂದ್ದಾದಿರ ಎಂದು ಹೆೋಳಬೋಕು. ನಿರಮಿ ಬ�ೋಧನಗಳು ನನನು 
ಮೋಲ್ ಅಗಾಧವಾದ ಪರಿಭಾವ ಬ್ೋರಿವೆ. ನಿೋವು ಅಪ್ಪಟ ಸತಯಾವನನುೋ 
ಹೆೋಳುತ್ತುೋರಿ, ಅಹಿತವಾದದದಿನುನು ಹಿತವಾಗುವಂರ್ ಹೆೋಳುವುದ್ಲಲಿ, 
ಭವಿಷಯಾವಾಣಿಯ ಎಲಾಲಿ ರುಚಿಕರ ಭಾಗಗಳನುನು ನನಗೆ ಹೆೋಳುತ್ತುೋರಿ. 
ದಯವಿಟು್ಟ ನನನುನುನು ನಿರಮಿ ಸದಸಯಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂದೆಣಿಸ್ ನನನುನುನು 
ನಿರಮಿ ಮೋಲ್ಂಗ್ ಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ಸೋರಿಸ್ಕೆ�ಳಿಳಿ, ಈ ರ�ಲಕ 
ನಾನು ದೆೋವರ ಸತಯಾದ ಖಡಗೆವನುನು ಹಿಡಿದು ಪವಿತಾರಿತಮಿದಲ್ಲಿ 
ಬಳೆಯಬಹುದು. ನಾನು ರಾಜಯಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದೆದಿೋನ, ಆದದಿರಿಂದ 
ದಯವಿಟು್ಟ ಗಟ್್ಟರಟು್ಟ ಕಟ್್ಟದ ಪುಸತುಕಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸಬೋಡಿ. 
ನಾನು ಹಣದ ಕೆ�ಡುಗೆ ನಿೋಡಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ, ಆದರ ನಿರಮಿ 
ಶಕಿತುಶಾಲ್ಯಾದ ಸುವಾತಾ್ಮ ಸೋವೆಗೆ ಏಳಿಗೆಯಾಗಲ್ ಎಂಬುದಕೆ್ 
ನನನು ಪಾರಿಥ್ಮನಗಳು ನಿರಮಿ ಸಂಪ�ಣ್ಮ ಸಂಸಥಿಯಂದ್ಗಿದೆ.
ನಿರಮಿ ವಿಶಾ್ವಸ್.
ಬ್.ಎಲ್.
ಕಾಕೆ�್ಮರಾನ್, ಕಾಯಾಲ್ಫೆ�ೋನಿ್ಮಯ

ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಕೆರಿೈಸತುರತ್ೋಯ ರ್ನಿಸ್ಟ್ರಗಳು ಇದರ ಸಹ ಸುವಾತ್ಮಕರಾದ 
ಎಮ್.ಸ್. ಯವರು ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳನುನು ವಿತರಿಸು-
ತ್ತುರುವುದು - ಡೆಮೊಕಾರಿಟ್ಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೆ�
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22, 1 ಪೋತರಿನು 1:18-19, ಪರಿಕಟನ 1:5, 5:9   
26 ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:19-22, 1 ಯೋಹಾನನು 1:7, ಪರಿಕಟನ 1:5, 
7:14   27 ಕಿೋತ್ಮನಗಳು 89:18, ಅಪ�ೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 3:13-14  

 (ಪುಟ 8ರಲ್ಲಿ ರುಂದುವರಿದ್ದೆ)

ನನಗನಿಸ್ತು.26 ಯಾವುದೆ�ೋ ಒಂದು ಅದುಭುತ 
ಅನುಭವ ನನಗಾಯಿತು, ರತುತು ಅದನುನು ನನಗೆ 
ರತುತು ನನಗಾಗಿ, “ಇಸರಿೋಲ್ನ ಪವಿತರಿವಾದವರು” 
ಆದ ಯೆೋಸು ಕಿರಿಸತುರು ಮಾಡಿದರು.27 ಪಾಪದ್ಂದ 
ರುಕತುನಾಗಲು ರತುತು ನನನುನುನು ಪಾಪ ಮಾ-
ಡುವುದರಿಂದ ತಡೆಯುವ ಈ ಹೆ�ಸ ಶಕಿತುಯನುನು 
ಹೆ�ಂದಲು ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ಸಂರ್�ೋಷವಾಗಿತುತು 
ಎಂದರ ಸಂಪ�ಣ್ಮ ಜಗತುತು ಕ�ಡ ಆತನನುನು ಅರಿತು 
ಶಾಶ್ವತ ಬದುಕನುನು ಹೆ�ಂದಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುವಂರ್ 
ನಾನು ಎಲಲಿರಿಗ� ಹೆೋಳಲು ಬಯಸ್ದೆನು.

1964ರಿಂದ ಕಿರಿಸತುರ ಸುವಾತಾ್ಮ ಸರ್ತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಇದದಿ ಮೋಲ�, ನಾನು ಪರಿತ್ ಸಲ ಬೈಬಲ್ ಓದು-
ವಾಗಲ� ಒಮಮಿ ಬಹಳ ಒಣಗಿ ಹೆ�ೋಗಿದದಿ ಈ 
ಎಲುಬುಗಳ ಒಳಗೆ ಸ್ವಗ್ಮದ್ಂದ ಆಧಾಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾರವು 
ಸುರಿಯಲ್ಪಡುವುದನುನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುರ್ತುೋನ. 
ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಒಣಗಿ ಹೆ�ೋಗಿದದಿ ಈ ಎಲುಬುಗಳ 
ಸುತತು ದೆೋವರ ಪದವು ಆಧಾಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾಂಸಖಂಡ-
ವನುನು ಹಾಕಿ, ಆಧಾಯಾತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷೆಯ ಮಾಂಸ ರತುತು 
ಚರ್ಮದ ಹೆ�ದ್ಕೆ ಹೆ�ದ್ಸ್ದೆ. ದೆೋವರ ಪರಿತ್ಯಂದು 
ಪದವ� ಕಿರಿಸತುರನುನು ನನನು ಹೃದಯದೆ�ಳಗೆ ಇನ�ನು 
ಹೆಚಾಚುಗಿ ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆೋವರ ಪರಿತ್ಯಂದು 
ಪದವ� ನನನು ಆತಮಿದೆ�ಳಗೆ ಪವಿತಾರಿತಮಿದ ಉಸ್ರ-
ನುನು ಊದುವುದನುನು ನಾನು ಈಗಲ� ಅನುಭವಿ-
ಸಬಲ್ಲಿನು, ಅನೋಕ ವಷ್ಮಗಳಿಂದ ಸೈತಾನನು ನನನು 
ಮೋಲ್ ಬ್ಡುತ್ತುರುವ ಎಲಲಿ ಬಂಕಿಯ ಬಾಣಗಳನುನು 
ಎದುರಿಸ್ ಅವುಗಳನುನು ಆರಿಸುವ ಶಕಿತುಯನುನು ಅದು 
ನನಗೆ ಕೆ�ಡುತತುದೆ. ನಾವು ಯೆೋಸು ಕಿರಿಸತುರಲ್ಲಿ 
“ಜಯಶಾಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚು”28, ರತುತು ನಾವು 

ಪ್ರಿೋತ್ಯ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ, ನನನು ಅಚುಚು-
ಮಚಿಚುನ ರತುತು ದೆೈವದತತು ಪಾಯಾಸ್ಟರ್,

ತಂದೆ ರತುತು ಕತ್ಮನಾದ ಕಿರಿಸತು ಯೆೋಸುವಿನಿಂದ 
ಅನುಗರಿಹ, ಕರುಣೆ ರತುತು ಶಾಂತ್ಯು ನಿರಮಿ 
ಮೋಲ್ ರತುತು ನಿರಮಿ ಸುವಾತಾ್ಮ ಸೋವೆಯ 
ಮೋಲ್ರಲ್. 1994ರಿಂದ ನಾನು ಸೋವೆ ಸಲ್ಲಿಸು-
ತ್ತುರುವ ದೆೋವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞರ್ ಸಲ್ಲಿಸುರ್ತುೋನ, ನಾನು 
ಟಾಯಾನಾಜಾನಿಯದ ರುಸ�ೋರದಲ್ಲಿ ಸುವಾತಾ್ಮ-
ಬ�ೋಧಕನಾಗಿದೆದಿೋನ. ನಾನು ದೆೋಶದಾದಯಾಂತ, 
ರತುತು ಟಾಯಾನಾಜಾನಿಯದ ಹೆ�ರಗೆ ಕ�ಡ ನನನು 
ಸುವಾತಾ್ಮ ಸೋವೆಯನುನು ವಿಸತುರಿಸುವ ನಿಟ್್ಟ-
ನಲ್ಲಿ ಶರಿರ್ಸುತ್ತುದೆದಿೋನ. ಪಾಯಾಸ್ಟರ್, ನಾನು 
ನಿರಮಿ ಧ್ವನಿಯನಾನುಗಲ್ ಬ�ೋಧನಯನಾನುಗ-
ಲ್ ಕೆೋಳಲ್ಲಲಿ, ಅಥವಾ ನಿರಮಿ ರುಖವನ�ನು 
ನ�ೋಡಿಲಲಿ, ಆದರ ಅತಯಾಂತ ಶರಿೋಷ್ಠ ಅಂತರರಾ-
ಷಿಟ್ರೋಯ ವಕಾತುರರಾದ ನಿರ್ಮಿಂದ, ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ 
ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರಿಂದ ಬರಯಲ್ಪಟ್ಟ 
“ಒಣಗಿದ ಎಲುಬುಗಳು”, ಉದಾ್ಧರಕ ರತುತು 
“ದೆೋವರ ರ್�ೋಟ”ಗಳಂತಹ ಅದುಭುತ ಸಂದೆೋಶಗ-
ಳನುನು ನಾನು ಪಡೆಯುರ್ತುೋನ ರತುತು ಓದುರ್ತುೋನ. 
ಈ ಸಾಹಿತಯಾಗಳ ರ�ಲಕ, ಕಿರಿಸತುರ ದೆೋಹವಾದ 
ಚರ್್ಮ ಬಗೆಗೆ ನಿರಮಿ ಈಗಿನ ರತುತು ಭವಿಷಯಾದ 
ಚಿಂರ್ಯ ಬಗೆಗೆ ನಾನು ತ್ಳಿದುಕೆ�ಂಡಿದೆದಿೋನ 
ರತುತು ಅಥ್ಮಮಾಡಿಕೆ�ಂಡಿದೆದಿೋನ. ಪರಿಭುವಿನ-
ಲ್ಲಿ ನಾನು ರತುತು ನನನು 
ಜ�ರ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರರು 
ರತುತು ನಿರಮಿ ಸಾಹಿತಯಾ-
ಗಳ ರ�ಲಕ ಕಿರಿಸತುರನುನು 
ಸ್್ವೋಕರಿಸ್ರುವ ಹೆ�ಸದಾಗಿ 
ರ ತಾ ಂ ತ ರ ಗೆ� ಂ ಡಿ ರು -
ವವರು,  ನಂಬ್ಗಸತುರ 
ಸರುದಾಯ ಚರ್್ಮ (ಬ್-

ಟಾಯಾನಾಜಾನಿಯ

ಲ್ೋವಸ್್ಮ ಕರ�ಯಾನಿಟ್ ಚರ್್ಮ - ಬ್.ಸ್.ಸ್) ಎಂಬ 
ಫೆಲ್�ಷಿಪ್ಅನುನು ರಚಿಸ್ದೆದಿೋವೆ. ನಾವು ಪ�ವ್ಮ 
ಆಫಿರಿಕದಲ್ಲಿ, ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಟಾಯಾನಾಜಾನಿಯದಲ್ಲಿ, 
ನಿರಮಿ ಸುವಾತಾ್ಮಸೋವೆಯನುನು ವಿಸತುರಿಸಲು, ರತುತು 
ದ�ರದ ಹಳಿಳಿಗಳಿಗೆ  ವಿಸತುರಿಸಲು ಬಯಸುರ್ತುೋವೆ. 
ದಯವಿಟು್ಟ, ಪಾಯಾಸ್ಟರ್, ನರಗೆ ನಿರಮಿ ನರವಿನ 
ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಈ ಸುವಾತಾ್ಮ ರ್ನಿಸ್ಟ್ರ ರತುತು 
ಸಥಿಳಿೋಯ ಸುವಾತಾ್ಮ ಬ�ೋಧನಗಾಗಿ ನರಮಿ ಅವಶಯಾ-
ಕರ್ಗಳನುನು ಪ�ರೈಸಲು ನರಗೆ ಲೌಡ್ಸ್್ಪೋಕರ್ಗ-
ಳನುನು, ಒಂದು ಜನರೋಟರ್, ಹಾಗ� ಹೆ�ಸದಾಗಿ 
ರತಾಂತರಗೆ�ಳುಳಿವವರಿಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ಗಳನುನು 
ರತುತು ಬ�ೋಧನಗಳ ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ಒದಗಿಸಲು 
ನಿರ್ಮಿಂದ ಸಾಧಯಾವಾದರ ಇದರ ರ�ಲಕ, ದೆೋವರು 
ನಿರಮಿನುನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆಶಿೋವ್ಮದ್ಸುತಾತುರ. 
ಪರಿಭು ನಿರಮಿ ಸುವಾತಾ್ಮ ಸೋವೆಯನುನು ಆಶಿೋವ್ಮದ್-
ಸ್, ನಿೋವು ಮಾಡಿರುವ ಒಳೆಳಿಯ ಕೆಲಸಕಾ್ಗಿ ನಿರಮಿ 
ಆಧಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕನುನು ಉದಾ್ಧರ ಮಾಡಲ್. ನಾವು 
ನಿರಮಿ ಸಕಾರಾತಮಿಕ ಉತತುರವನುನು ಮಚುಚುರ್ತುೋವೆ, 
ರತುತು ಶರಿದೆ್ಧಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತುದೆದಿೋವೆ.
ಕಿರಿಸತುರಲ್ಲಿ ನಿರಮಿ,  
ಒ. ಇ. ಎಮ್.
ಟಾಯಾನಾಜಾನಿಯ, ಪ�ವ್ಮ ಆಫಿರಿಕ
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(ಬ್) ಯೆಶಾಯ 53
 (9) ಉದಾ್ಧರಕರ ಪರಾಥ್ಮವಾದ ಕಷ್ಟಗಳು, 

ಯೆಶಾಯ 53:4-6, 8, 10-12:
“ನಿಜವಾಗಿಯ� ನರಮಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನುನು 

ಅನುಭವಿಸ್ದನು; ಅವನು ಹೆ�ತತು ಹೆ�ರಯು 
ನರಮಿ ಸಂಕಟವೆೋ, ಹೌದು;... ನರಮಿ ದೆ�ರಿೋಹ-
ಗಳ ದೆಸಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು, ನರಮಿ 
ಅಪರಾಧಗಳ ನಿರ್ತತು ಅವನು ಜಜಜಾಲ್ಪಟ್ಟನು; 
ನರಗೆ ಸುಕ್ಷೆೋರವನುನುಂಟುಮಾಡುವ ವಿಚಾರ-
ಣೆಯನುನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ದನು; ಅವನ ಬಾ-
ಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನರಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು...ನಮಮಿ-
ಲಲಿರ ದೆ�ೋಷಫಲವನ�ನು ಯೆಹೆ�ೋವನು ಅವನ 
ಮೋಲ್ ಹಾಕಿದನು....ನರಮಿ ಜನಗಳ ದೆ�ರಿೋಹಗಳ 
ದೆಸಯಿಂದ ಈ ಪಟು್ಟ ಅವನ ಮೋಲ್ ಬ್ತತುಲಾಲಿ....

ಇವನು ತನನು ಆತಮಿವನುನು ಪಾರಿಯಶಿಚುತತುಯಜ್ಞ-
ಕಾ್ಗಿ ಒಪ್್ಪಸ್ದ ಮೋಲ್.” “ಅವರ ಅಪರಾಧಗಳ-
ನುನು ಹೆ�ತುತುಕೆ�ಂಡು ಹೆ�ೋಗುವನು...ಬಹುಜನ 
ದೆ�ರಿೋಹಿಗಳ ಪಾಪವನುನು ಹೆ�ರುತಾತು.”1

ಈ ಅಧಾಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎದುದಿ ಕಾಣುವ ಸತಾಯಾಂಶ 
ಉದಾ್ಧರಕನ ಪರಾಥ್ಮವಾದ, ಪಯಾ್ಮಯವಾದ 
ಕಷ್ಟಗಳೆೋ ಆಗಿವೆ. ಈ ಅದುಭುತ ಅಧಾಯಾಯ ಕೆೋವಲ 
ಹನನುರಡು ಶ�ಲಿೋಕಗಳನುನು ಹೆ�ಂದ್ದೆ, ಆದರ� 
ಹದ್ನಾಲು್ ಬಾರಿ ಎಲಾಲಿ ಮಾನವ ಪಾಪಕಾ್ಗಿ 
ಪರಾಥ್ಮವಾದ ಬಲ್ಯ ತತತು್ವವನುನು ಘ�ೋಷಿ-
ಸುತತುದೆ. ಈ ಸಂಪ�ಣ್ಮ ಭಾಗ (ಯೆಶಾಯ ಈ 
ಪರಿಕಲ್ಪನಯಿಂದ ತುಂಬ್ ತುಳುಕುತ್ತುದೆ, ರತುತು 
ಪರಿಭು ಯೆೋಸುವನುನು “ನರಗೆ�ೋಸ್ರ... ಪಾಪ 
ಸ್ವರ�ಪ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ”ವರಗೆ (2 ಕೆ�ರಿಂ-

ಥದವರಿಗೆ 5:21) ರತುತು “ನರಮಿ ಪಾಪಗಳ 
ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಸತತುನು” (1 ಕೆ�ರಿಂಥದವರಿಗೆ 
15:3) ಎನುನುವವರಗೆ ರಹಸಯಾವು ಬಗೆಹರಿಸ-
ಲ್ಪಟ್್ಟರಲ್ಲಲಿ.

ಯೆಹೆ�ೋವನು “ನಮಮಿಲಲಿರ ದೆ�ೋಷಫಲ-
ವನುನು ಅವನ ಮೋಲ್ ಹಾಕಿದನು” (ಯೆಶಾಯ 
53:6). ಉದಾ್ಧರಕರು, ಮಾನವರ ಮೋಲ್ ಬ್ೋ-
ಳಬಹುದಾಗಿದದಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಎಲಾಲಿ ಜ್ವಲ್-

ಸುವ ಕಿರಣಗಳು ಯಾರ ಮೋಲ್ ಬ್ದದಿವೆ�ೋ ಅವರೋ 
ದ್ವಯಾ ವಿಮೊೋಚಕರಾಗಿದದಿರು. ಕಿರಿಸತುರ ಪಯಾ್ಮ-
ಯವಾದ ಬಲ್ಯ ರ�ಲಕ ದೆೋವರ ಕೃಪ ಎಷು್ಟ 
ಅದುಭುತವಾಗಿದೆ! ಹಿೋಗೆ, ಶಿಲುಬಯು, ಒಮಮಿಲ್, 
ಕಿರಿಸತುರ ಅತಯಾಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅವಮಾನ, ಜ�ರ್ಗೆ ಆತನ 
ಅತುಯಾನನುತ ರಹಿಮಯ� ಆಯಿತು - ರತುತು 
ರನುಷಯಾರಿಗೆ ರಕ್ಣೆಯನುನು ತರುವ ನಿಗದ್ತ ಮಾ-
ಗ್ಮವಾಯಿತು.

ಪರಿಭು ಯೆೋಸು ಬಂದಾಗ, ಕ�ರಿಜಯ ಮೋಲ್ 
ತನನು ರರಣದ ರ�ಲಕ ಮಾನವಕುಲ ರತುತು 
ದೆೋವರ ನಡುವೆ ಸಾರರಸಯಾವನುನು ಸಾಥಿಪ್ಸುವು-
ದಕಾ್ಗಿ ಆತ ಉದಾ್ಧರಕನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಭವಿ-
ಷಯಾವಾಣಿಗಳನುನು ಪ�ರೈಸ್ದರು: “ಆತನು ನರಮಿ 
ಪಾಪಗಳನುನು ತಾನೋ ತನನು ದೆೋಹದಲ್ಲಿ ಹೆ�ತುತು-
ಕೆ�ಂಡು ರರಣದ ಕಂಬವನುನು ಏರಿದನು” (1 
ಪೋತರಿನು 2:24)

(10) ಉದಾ್ಧರಕರು ಸರಮಿತ್ಯಿಂದ ರತುತು 
ದ�ರಿಲಲಿದೆ ಸಂಕಟವನುನು ಅನುಭವಿಸುತಾತುರ, 
ಯೆಶಾಯ 53:7:

 “ಅವನು ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ತನನುನುನು ತಗಿಗೆ-
ಸ್ಕೆ�ಂಡನು, ಬಾಯಿ ರ್ರಯಲ್ಲಲಿ; ವಧಾಸಾಥಿ-
ನಕೆ್ ಒಯಯಾಲ್ಪಡುವ ಕುರಿಯಂರ್ಯ�  ಉಣೆಣೆ 
ಕತತುರಿಸುವವರ ರುಂದೆ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಕುರಿಯ 
ಹಾಗ� ಇದದಿನು, ಬಾಯಿ ರ್ರಯಲ್ೋ ಇಲಲಿ.”

1 ದೆೈವದತತು ಲ್ೋಖಕರು, ಪರಾಥ್ಮವಾದ ಪಶಾಚುತಾತುಪದ ಸ್ದಾ್ಧಂತವನುನು ಪದೆೋಪದೆೋ ಹಾಗ� ವಿವಿಧ ರ�ಪಗಳಲ್ಲಿ ಆದರ�  ಅದೆೋ ರಿೋತ್ ಇರುವಂರ್ ಪರಿಸುತುತಪಡಿಸುವ ರ�ಲಕ ಅದನುನು ಈ ಭಾಗದ್ಂದ ರ್ಗೆದುಹಾಕುವಂರ್ ಮಾಡುವ 
ಯಾವುದೆೋ ಕೌಶಲ ಅಥವಾ ಪರಿಣತ್ಯನುನು ಅಸಾಧಯಾಗೆ�ಳಿಸುತಾತುರ, ಒಂದು ಕಡೆ ಯಶಸ್್ವಯಾದವರು ಅದನುನು ರರ್�ತುಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತಾತುರ.

ನರಮಿ ಅತಯಾಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರತುತು ಆಧಾಯಾ-
ತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅರ�ಲಯಾರಾದ ಸಹೆ�ೋದರ ರತುತು 
ನಾಯಕ, ರವರಂಡ್ ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ,

ಭಾರತದ ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಕೆರಿೈಸತು ರ್ನಿಸ್ಟ್ರ-
ಗಳ ಭಾರತ್ೋಯ ಸಹೆ�ೋದರರಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳು 
ರತುತು ನರಸಾ್ರಗಳು. ನನಗೆ ಪವಿತರಿ ಬೈಬಲ್ಗ-
ಳು ರತುತು ಉದಾ್ಧರಕ ಸೋರಿದಂರ್ ಇತರ ಕೆಲವು 
ಸಾಹಿತಯಾಗಳು ಸ್ಕಿ್ದಾಗ ಸಂರ್�ೋಷವಾಯಿತು 
ರತುತು ಕೃತಜ್ಞನಾದೆನು. ಶರಿದಾ್ಧಭಕಿತುಯಿಂದ, ನನನು 
ಕೆರಿೈಸತು ಸಹೆ�ೋದರರು ರತುತು ನಾನು ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ಬಲಲಿವರಿಗೆ ರಕ್ಣೆಯ ನಿಜ ಯೋಜನಯನುನು 
ಹಂಚುತ್ತುದೆದಿೋವೆ, ರತುತು ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಗೆ�ತ್ತುಲಲಿ-
ದವರಿಗೆ ರತುತು ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಸುವವರಿಗಾಗಿ 
ಈ ಅನನಯಾ ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ನರಮಿ ಮಾತೃಭಾಷ್ಗೆ 
ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ಕ�ಡ ಪರಿಯತ್ನುಸುತ್ತು-
ದೆದಿೋವೆ. ಬಹಳಷು್ಟ ಜನರು, ಬಸ್ ರತುತು ಆಟ� 
ಚಾಲಕರು, ಹೆೈಸ�್ಲ್, ವೆೈದಯಾಕಿೋಯ ರತುತು 
ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದಾಯಾರ್್ಮಗಳು, ರತುತು ಕಾ-
ಖಾ್ಮನಗಳ ಕೆಲಸಗಾರರು ರತುತು ಮಾಲ್ೋಕರು, ಶಿ-
ಕ್ಕರು, ರತುತು ಬಹಳ ಆಸಕಿತುಯಿಂದ ಅವುಗಳನುನು 
ಪಡೆದ ಎಲಲಿರ� ರಕ್ಣೆಯ ನಿಜ ಯೋಜನಯನುನು 
ಹೆ�ಂದ್ರುವ ಈ ಸಾಹಿತಯಾದ್ಂದ ಅನುಗರಿಹಿತರಾಗು-
ತ್ತುದಾದಿರ. ನರಮಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿರಮಿ ಸಾಹಿತಯಾದ 
ರ�ಲಕ ಹಲವಾರು ಜನರು ಯೆೋಸು ಕಿರಿಸತುರನುನು 
ತರಮಿ ವೆೈಯಕಿತುಕ ರಕ್ಕರನಾನುಗಿ ಸ್್ವೋಕರಿಸ್ದರು. 
ನಿರಮಿ ಅರ�ಲಯಾ ಪಾರಿಥ್ಮನಗಳಲ್ಲಿ ನರಮಿ ರ್ನಿ-

ಭಾರತ

ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಬಲವತಾತುದ, ಆತಮಿ-ಗೆಲುಲಿವ ಪುಸತುಕ, ಉದಾ್ಧರಕ (ದ ಮಸಾಸೆಯ) 
ವನುನು, ಸಹೆ�ೋದರ ಟ್.ಆರ್., ವಿತರಿಸುತ್ತುರುವುದು - ರಾಜರಂಡಿರಿ, ಭಾರತ

ಇದು ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಪುಸತುಕ, ಉದಾ್ಧರಕದ್ಂದ (ದ ಮಸಾಸೆಯ) ಉದ್ಧರಿಸ್ದ ಒಂದು ಭಾಗ
ರುದರಿಣದಲ್ಲಿ ಅತಯಾಂತ ದೆ�ಡ್ಡ ಪವಾಡ: 

ಉದಾ್ಧರಕ 
ದ ದಾಖಲ್

ಬೈಬಲ್ ಭವಿಷಯಾವಾಣಿಯ ಪರಿಕಾರ
“ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವಾದ್ಗಳೆಲಲಿರ� ಸಾಕ್ಷಿಹೆೋಳಿದಾದಿರ” (ಅಪ�ೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 10:43).

“ಗರಿಂಥದ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ನನನುನುನು ಕುರಿತು ಬರದದೆ”
(ಕಿೋತ್ಮನಗಳು 40:7, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:7)

ಸ್ಟ್ರಗೆ ದಯವಿಟು್ಟ ಆಶರಿಯ ನಿೋಡಿ.
ಗೌರವಪ�ಣ್ಮವಾಗಿ ಆತನ ದಾರಿಕ್ಷಿರ್�ೋಟದಲ್ಲಿ 

ನಿರಮಿ ಸೋವಕ.
ನಿರಮಿ ವಿಶಾ್ವಸ್, 
ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಎನ್.ಟ್.
ರಾಂಪಚೆ�ೋದಾವರಂ ರಂಡಲ್
ಭಾರತ
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ನರಮಿ ಇಪ್ಪತತುನಾಲು್ ಗಂಟ ಪಾರಿಥ್ಮನ ರತುತು 
ಮಾಹಿತ್ ಲ್ೈನ್ನಿನುಂದ:

ಪಾಯಾಸಡಿೋನ, ಕಾಯಾಲ್ಫೆ�ೋನಿ್ಮಯದ ಫುಲರ್ ತ್-
ಯಲಾಜಕಲ್ ಸರ್ನರಿಯ ಮಾಯಾಕ್ಆಲ್ಸ್ಟರ್ ಲ್ೈ-
ಬರಿರಿಯಿಂದ ಡಿ.ಆರ್. ಅವರು ಕರ ಮಾಡಿ, ತನಗೆ 
ನಲದ ಮೋಲ್ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸ್ಕಿ್ದವು 
ರತುತು ತಾನು ಅವನುನು ಓದ್ರುವುದಾಗಿ ಹೆೋಳಿದರು. 
ಅವರಿಗೆ ಅವು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದವು ಎಂದು ಅವರು 
ಹೆೋಳಿದರು ರತುತು ಮೋಲ್ಂಗ್ ಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ತನನುನುನು 
ಸೋರಿಸಬೋಕೆಂದು ಅವರು ಕೆ�ೋರುತ್ತುದಾದಿರ. ಪಾಸ್ಟರ್ 
ಅಲಾಮೊ ಬರದ್ರುವ ಪರಿತ್ಯಂದು ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ 
ರತುತು ಪರಿತ್ಯಂದು ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಬೋಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತುರುವುದಾಗಿ ಅವರು 
ಹೆೋಳಿದರು. ದೆೋವರ ಪದದ ಬಗೆಗೆ ರತುತು ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ 
ಅಲಾಮೊ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚುಚು ತ್ಳಿದುಕೆ�ಳಳಿಲು ಸಂಶ�ೋ-
ಧಕರು ತನನು ಲ್ೈಬರಿರಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುವಂರ್ 
ಅವರು ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಎಲಾಲಿ ಸಾಹಿ-
ತಯಾದ ಸಂಗರಿಹವನುನು ಹೆ�ಂದಲು  ಬಯಸುತ್ತುದಾದಿರ. 
ಅವರು ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ ಉತಾಸೆಹಗೆ�ಂಡಿದದಿರು. 
ಅವರು ತನನು ಪುಸತುಕದ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನುನು 
ಕೆೋವಲ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸಾಹಿತಯಾದ್ಂದ 
ತುಂಬಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾಗಿ ಹೆೋಳಿದರು. ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ 
ಅಲಾಮೊ ಅವರು ಇದದಿದದಿನುನು ಇದದಿ ಹಾಗೆ ಹೆೋಳು-
ತಾತುರಂದು ಅವರು ಹೆೋಳಿದರು.ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಇತರರು ಸಾಮಾನಯಾ-

ವಾಗಿ ಗೆ�ಣಗಾಡುತಾತುರ ಅಥವಾ ದ�ರುತಾತುರ, 
ವಿಶೋಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನಾಯಾಯವಾದಾಗ - ಆದರ 
ಉದಾ್ಧರಕರ ಸಂಕಟ ಹಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. “ನರಮಿ ಪಾ-
ಪಗಳನುನು ಹೆ�ರುವ” ಆತನ ನಿಗದ್ತ ಕೆಲಸಕೆ್ ಆತ 
ಸ್ವತಃ ತನನುನುನು ತಾನೋ ಒಪ್್ಪಸ್ದನು ರತುತು ಬಲ್ಗೆ 
ಹೆ�ೋಗುವ ಕುರಿಯಂರ್ ಹೆ�ೋದನು. ಉದಾತತುವಾದ 
ರತುತು ಅಗಾಧವಾದ ನಿಶಯಾಬದಿರ್ಯಲ್ಲಿ ಉದಾ್ಧ-
ರಕರು ಅತಯಾಧಿಕದವರಗೆ ಸಹಿಸುತಾತುರ, ಏಕೆಂದರ 
ಅದೆೋ ಯೆಹೆ�ೋವನ ಇಚೆ್ಛ. ರತುತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಎಲ್ಲಿ ಇಲಲಿದ ಪ್ರಿೋತ್ಯ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ರಹ-
ಸಯಾದೆ�ಳಗೆ ನ�ೋಡುರ್ತುೋವೆ. 

ಹೆ�ಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಯೆೋಸು ಕಿರಿಸತು-
ರು ಹೆ�ಡೆಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಅವರ ಮೋಲ್ ಸುಳುಳಿ 
ಆಪಾದನ ಹೆ�ರಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, ಅವರನುನು ಕೆಟ್ಟ-
ದಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೆ�ಂಡಾಗ, ಅವಮಾನಿಸಲ್ಪಟಾ್ಟಗ, 
ಅವರ ಮೋಲ್ ಉಗುಳಿದಾಗ, ಅವರ ಮೋಲ್ 
ಕೆೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರನುನು ಚಾವಟ್ಯಿಂದ 
ಹೆ�ಡೆದಾಗ, ರತುತು ಶಿಲುಬಯ ಮೋಲ್ೋರಿಸ್ದಾಗ, 
ಅಸಮಾಧಾನದ ಜಾ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಆತನನುನು 
ಶಿಲುಬಯ ಮೋಲ್ೋರಿಸ್ದವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾ-
ಧದ ಆರ�ೋಪಗಳಿರಲ್ಲಲಿ, ಜ�ೋರಾಗಿ ದ�ರಲ್-
ಲಲಿ, ಕೆೋವಲ ಪಾರಿಥ್ಮನ ಇತುತು.

ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಸುಳುಳಿ ಸಾಕ್ಷಿಗ-
ಳು ಬಂದು ಹೆ�ೋದ ನಂತರ, ರಹಾಯಾಜಕರು, 
“ನಿೋನೋನ� ಉತತುರ ಹೆೋಳುವುದ್ಲಲಿವೆ�ೋ?.....
ಎಂದು ಕೆೋಳಿದರು. ಆದರ ಯೆೋಸು ಸುರಮಿನಿದದಿ-
ನು” (ರತಾತುಯ 26:59-63) . (ಪುಟ 6ರಲ್ಲಿ ರುಂದುವರಿದ್ದೆ)

ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಮೈಕ್ ಒಮೊಸಗನ್, ತನನು ಚಚಿ್ಮನ ಕೆಲವು ಸದಸಯಾರ�ಂದ್ಗೆ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ 
ಅವರ ಆತಮಿ-ಗೆಲುಲಿವ ಸಾಹಿತಯಾ ರತುತು ಕಿಂಗ್ ಜೋಮ್ಸೆ ಆವೃತ್ತು ಬೈಬಲ್ಗಳನುನು ಟ�ೋನಿ 
ಅಲಾಮೊ ಕೆರಿೈಸತುರತ್ೋಯ ರ್ನಿಸ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತುರುವುದು - ಸುಲ್ಯ, ನೈಜೋರಿಯ

ಇಪ್ಪತತುನಾಲು್ ಗಂಟ ಪಾರಿಥ್ಮನ ರತುತು ಮಾಹಿತ್ ಲ್ೈನ್ - (661)252-4362

ಶಿಲುಬಯ ಪ್ೋಡೆಯನುನು ಸಹಿಸು-
ವಾಗ ಯೆೋಸುವಿನ ಪಾರಿಥ್ಮನ ಇಲ್ಲಿದೆ: 
“ತಂದೆಯೆೋ, ಅವರನುನು ಕ್ರ್ಸು; ತಾವು ಏನು 
ಮಾಡುರ್ತುೋವೆಂಬುದನುನು ಅರಿಯರು” (ಲ�ಕ 
23:34).

ಈ ಸಂಪ�ಣ್ಮ ವಿಧಾನ ಎಷು್ಟ ಅಸಾಮಾನಯಾ, 
ಪರಿಕೃತ್ ರತುತು ಮಾನವ ಅನುಭವಕೆ್ ಎಷು್ಟ 
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರ, ಆ ವಿಚಿತರಿವಾದ ಭವಿ-
ಷಯಾವಾಣಿಯಿಂದ ರತುತು ಅದರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ�-
ರೈಕೆಯಿಂದ ಚಕಿತಗೆ�ಳಳಿದೆ ಇರಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ.

(11) ಕಾರಾಗೃಹದ್ಂದ ರತುತು ವಿಚಾರ-
ಣೆಯಿಂದ ಕರದುಕೆ�ಂಡು ಹೆ�ೋದಾಗ, ಆತನ 
ಪರವಾಗಿ ವಾದ್ಸಲು ಉದಾ್ಧರಕರು ಯಾವುದೆೋ 
ವಕಿೋಲರನುನು, ಆತನ ನಿದೆ�ೋ್ಮಷರ್ಯನುನು 
ಘ�ೋಷಿಸಲು ಯಾವುದೆೋ ಗೆಳೆಯನನುನು ಹೆ�ಂದ್-
ರುವುದ್ಲಲಿ, ಯೆಶಾಯ 53:8:

 “ಹಿಂಸಯ ನಾಯಾಯದ್ಂದ ಕೆ�ಲಲಿಲ್ಪಟ್ಟ-
ನು,.....ಅವನ ಕಾಲದವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ರನರು-
ಟ್್ಟ ರರುಗಿದರು?”

ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರ� 
ಏನಾದರ� ಗೆ�ತ್ತುದದಿರ ಅವರು ರುಂದೆ ಬಂದು 
ಅದನುನು ಘ�ೋಷಿಸಬೋಕೆಂದು ಕರ ನಿೋಡುವ ಪದ್ಧ-
ತ್ಯನುನು ಸಾಯಾನಹೆಡಿರಿನ್ “ಜೋವಕಾ್ಗಿ ವಿಚಾರ-
ಣೆಗಳಲ್ಲಿ” ಹೆ�ಂದ್ದದಿರು. ಇದನುನು ನಜರೋತ್ನ 
ಯೆೋಸುವಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ, 
ಬದಲ್ಗೆ, ಸಾಯಾನಹೆಡಿರಿನ್ ಎದುರು ಆತನ ಗಡಿಬ್-
ಡಿಯ, ನಕಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿರಗಳು ಅವರ 
ಸ್ವಂತ ನಿಯರಗಳಿಗೆ ತದ್್ವರುದ್ಧವಾಗಿದದಿವು 

ರತುತು ಸತಯಾ ರತುತು ನಾಯಾಯದ ಎಲಾಲಿ ಪರಿಮಾಣ-
ಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದದಿವು.

ಯೆೋಸು ಭರಿಷ್ಟ ಯೆಹ�ದಯಾ ವಗ್ಮಶರಿೋಣಿ ರತುತು 
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭ�ರ್ಯ ಮೋಲ್ ಇದದಿ ಅನಯಾಜ-
ನರ ಅತ್ ಶರಿೋಷ್ಠ ಶಕಿತುಯ ಪರಿತ್ನಿಧಿಗಳ ಎದುರು 
ಒಬ್ಬನೋ ರತುತು ಪರಿತ್ವಾದ್ಸದೆ ನಿಲಲಿಬೋಕಾ-
ಯಿತು. ಆತನ ಪರ ವಹಿಸಲು ಒಬ್ಬ ವಯಾಕಿತುಯ� 
ರುಂದೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಯ�ದನು ಆತನನುನು ವಂ-
ಚನಯಿಂದ ಬ್ಟು್ಟಕೆ�ಟ್ಟನು; ಪೋತರಿನು ಆತನ-
ನುನು ಆಣೆಗಳೆ�ಂದ್ಗೆ ಗುರುತ್ಸಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ದ-
ನು; ರತುತು ಇತರ ಶಿಷಯಾರು “ಆತನನುನು ಬ್ಟು್ಟ 
ಓಡಿಹೆ�ೋದರು” (ರತಾತುಯ 26:56). ರತುತು 
ಆತನ ಬ�ೋಧನಯ ಸರಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಸೋವೆ 
ಮಾಡಿದದಿ ಹಲವಾರು ಹೆಂಗಸರು, ಆತನನುನು 
ಶಿಲುಬಗೆೋರಿಸ್ದಾಗ, “ದ�ರದ್ಂದ ನ�ೋಡುತ್ತು-
ದದಿರು” (ರತಾತುಯ 27:55). ಆತನ ಅಗತಯಾರ್ಯ 
ಸರಯದಲ್ಲಿ, ಮಾನವನಾಗಿ ಹೆೋಳುವುದಾದರ, 
ಯಾರ�ಬ್ಬ ವಯಾಕಿತುಯ� ಆತನಿಗೆ ಬಂಬಲ ನಿೋಡಲ್-
ಲಲಿ. ನಿಜ, ನಂತರ, ಸಂಕಟದ ಬಳಲ್ಕೆಯ ಗಂಟಗಳು 
ಆತನ ರುರಿದು ಹೆ�ೋದ ದೆೋಹವನುನು ನಿಶಚುೋಷಿ್ಟ-
ತಗೆ�ಳಿಸ್ದ ನಂತರ, ಆತನ ತಾಯಿ ರರಿಯ, ಕೆಲವು 
ನಿಷಾ್ಠವಂತ ಸ್ತ್ೋಯರು, ರತುತು ಆತನ ಪ್ರಿಯ 
ಶಿಷಯಾನಾದ ಯೋಹಾನನು, ಶಿಲುಬಯ “ಹತ್ತುರ 
ನಿಂತರು”; ಆದರ ಆತನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸರಯದ-
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(ಪುಟ 5 ರಿಂದ ರುಂದುವರಿದ್ದೆ)
ಲ್ಲಿ ರತುತು ಆತನನುನು ಶಿಲುಬಗೆೋರಿಸ್ದ ಮೊದಲ 
ಕೆಲವು ಗಂಟಗಳಲ್ಲಿ, ಆತನನುನು ಒಂಟ್ಯಾಗಿ ಬ್ಡ-
ಲಾಯಿತು - ಸಂಪ�ಣ್ಮವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದದಿ-
ರು. ಜಗತ್ತುನ ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದ� ಯಾರ� 
ಗೆಳೆಯರಿಂದ ರತುತು ಪ್ರಿೋತ್ಪಾತರಿರಿಂದ ಯೆೋಸುವಿ-
ನಂರ್ ರ್�ರಯಲ್ಪಟ್್ಟಲಲಿ.

ಯೆೋಸು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ಸರಿಯಾದ ಅಧಿ-
ಕಾರಿಗಳಿಂದಲಲಿ, ಆದರ ಜನಸ�ತುೋರದ್ಂದ, 
ದೆ�ಂಬ್ಯಿಂದ: “ರಹಾಯಾಜಕರು ಜನರ 
ಹಿರಿಯರು ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಹು ಜನರ ಗುಂಪು 
ಕತ್ತು ದೆ�ಣೆಣೆಗಳನುನು ಹಿಡಿದುಕೆ�ಂಡು” (ರತಾತುಯ 
26:47). ಅವರ ಮಾಗ್ಮದ ಅಸಾರಂಜಸಯಾವನುನು 
ಯೆೋಸು ಕ�ಡ ಟ್ೋಕಿಸ್ದರು: “ಕಳಳಿನನುನು ಹಿಡಿಯು-
ವದಕೆ್ ಬಂದಂರ್ ಕತ್ತುಗಳನ�ನು ದೆ�ಣೆಣೆಗಳನ�ನು ರ್-
ಗೆದುಕೆ�ಂಡು ನನನುನುನು ಹಿಡಿಯುವದಕೆ್ ಬಂದ್ರಾ? 
ನಾನು ದ್ನಾಲ� ದೆೋವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ�ತುಕೆ�ಂಡು 
ಬ�ೋಧಿಸುತ್ತುದಾದಿಗ ನಿೋವು ನನನುನುನು ಹಿಡಿಯಲ್ಲಲಿ; 
ಆದರ ಪರಿವಾದ್ಗಳು ಬರದ ವಚನಗಳು ನರವೆೋರು-
ವಂರ್ ಇದೆಲಾಲಿ ಆಯಿತು” (ರತಾತುಯ 26:55-56).

“ಯೆೋಸುವನುನು ಕೆ�ಲ್ಲಿಸಬೋಕೆಂದು” (ರತಾತುಯ 
26:59) ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆೋಳಲು ಸುಳುಳಿ ಸಾ-
ಕ್ಷಿಗಳನುನು ಚಿತಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ರತುತು ಆತನ ವಿ-
ಚಾರಣೆಯನುನು ರಾತ್ರಿ ವೆೋಳೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಅದು 
ಕಾನ�ನುಬಾಹಿರವಾಗಿತುತು.

ರ�ೋಮಾಪುರದ ನಾಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಆತ-
ನನುನು ನಾಯಾಯಸರಮಿತವಾಗಿ ದ�ಷಿಸಲು ಒಂದು 
ಕಾರಣಕಾ್ಗಿ ಪ್ಲಾತನು ವಯಾಥ್ಮವಾಗಿ ಹುಡುಕಿ-
ದಾಗ, ಅವನು ಜನರನುನು, “ಯಾಕೆ? ಕೆಟ್ಟದೆದಿೋನು 
ಮಾಡಿದನು?” ಎಂದು ಕೆೋಳಿದಾಗ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕ್ 
ಉತತುರಗಳು ಕೆೋವಲ ಅವರ ನಾಯಕರಿಂದ ಪರಿೋರಿತ-
ರಾದ ಜನಸ�ತುೋರದ ವಿಚಾರಹಿೋನ ಕ�ಗಾಟಗಳಾ-
ಗಿದದಿವು, “ಶಿಲುಬಗೆ ಹಾಕಿಸು....ಶಿಲುಬಗೆ ಹಾಕಿಸು” 
(ರತಾತುಯ 27:23) ಎಂಬುದು. ನಂತರ ವಿವೆೋಚ-
ನಯ ರತುತು ನಾಯಾಯದ ಮಾತುಗಳು ಏನನ�ನು ಗೆ-
ಲುಲಿವುದ್ಲಲಿ ರತುತು ಹೆಚುಚು ಭಿೋಕರವಾದ “ಗಲಭ” 
ಪಾರಿರಂಭವಾಗುತ್ತುದೆ ಎಂದು ಪ್ಲಾತನು ಕಂಡಾಗ, 
ಜನರ ರುಂದೆ ಕೆೈ ರ್�ಳಕೆ�ಂಡು ದುಬ್ಮಲನಾಗಿ 
ಈ ವಿಷಯವನುನು ಕೆೈಬ್ಟು್ಟ, ಅವರು ಆತನನುನು 
ಶಿಲುಬಗೆೋರಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುವಂರ್, ಆತನನುನು 
ಅವರಿಗೆ ಒಪ್್ಪಸ್ದನು (ರತಾತುಯ 27:22-26). 
ಇದು ಚರಿರ್ರಿಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತಯಾಂತ ಕೆಟ್ಟ ನಾಯಾ-
ಯಪಾತವಾಗಿತುತು.

ಆದರ ಕಿರಿಸತುರ ನಿರಪರಾಧಿತ್ವವು ಕೆೋವಲ ಪ್ಲಾತ-
ನಿಂದ ಮಾತರಿವಲಲಿ - “ನನಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವು 
ಕಾಣಿಸಲ್ಲಲಿ” (ಯೋಹಾನ 19:6) - ಉದಾ್ಧರಕನ 
ಹಿಂದ್ನ ಪರಿವಾದ್ಯಿಂದಲ� ನಿಜವೆಂದು ದೃಢೋ-
ಕರಿಸಲ್ಪಟ್್ಟತುತು: “ಅವನು ಯಾವ ಅನಾಯಾಯವ-
ನುನು ಮಾಡದ್ದದಿರ�, ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ವಂಚನಯು ಇಲಲಿದ್ದದಿರ�” (ಯೆಶಾಯ 53:9).

ಉದಾ್ಧರಕ (ದ ಮಸಾಸೆಯ) ಜಾಂಬ್ಯ
ಪ್ರಿೋತ್ಯ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ,

ನಿರಗೆ ಈ ಪತರಿ ಬರಯಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂ-
ರ್�ೋಷವಾಗುತ್ತುದೆ. ನಿೋವು ಹೆೋಗಿದ್ದಿೋರಿ, ಪಾಯಾಸ್ಟ-
ರ್? ಸವ್ಮಶಕತುನಾದ ದೆೋವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಿೋವು 
ಚೆನಾನುಗಿದ್ದಿೋರಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುರ್ತುೋನ. 
“ನಾಯಕರು ರತುತು ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳು” ಎಂಬ ನಿರಮಿ 
ವಿಶ್ವ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಯನುನು ನಾನು ಓದ್ದೆನು, ಅದು 
ಪವಾಡಸದೃಶವಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ಗುವಂರ್ ದೆೋವರು 
ಮಾಡಿದರು. ಅದನುನು ಓದ್ದ ನಂತರ, ನಾನು ಬಹಳ 
ಅನುಗರಿಹಿತನಾದೆನು, ರತುತು ನಿರಗೆ ಬರಯಲು 
ಬಯಸ್ದೆನು. ಕಳೆದುಹೆ�ೋದವರಿಗೆ ರತುತು ರಕ್ಷಿತರ-
ಲಲಿದವರ ಬದುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಸತುರು ರ�ಪುಗೆ�ಳಳಿ-
ಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುವಂರ್ ಮಾಡುವ ನಿರಮಿ ಅದುಭುತ 
ಸಂದೆೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿರಗೆ ಕೃತಜ್ಞರ್ ಸಲ್ಲಿ-
ಸುರ್ತುೋನ. ನಿರಮಿ ಸಾಹಿತಯಾದ ರ�ಲಕ, ಹಲವಾರು 
ಜನರು ಕಿರಿಸತುರನುನು ಪಡೆದ್ದಾದಿರ, ರತುತು ಸೈತಾನ-
ನಿಂದ ರುಕತುರಾಗಿದಾದಿರ. ದೆೋವರು ನಿರಗೆ ಆರ್್ಮ-
ಕವಾಗಿ, ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ರತುತು ಅಧಾಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ 
ಅನುಗರಿಹಿಸಲ್.

ಪಾಯಾಸ್ಟರ್, ನಾನ�ಬ್ಬ ಯುವತ್, ಐದು 
ವಷ್ಮಗಳ ಹಿಂದೆ ರದುವೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಎರಡು 
ವಷ್ಮಗಳ ಹಿಂದೆ ನನನು ಬದುಕನುನು ಯೆೋಸು ಕಿರಿಸತುರಿಗೆ 
ಸರಪ್್ಮಸ್ದೆನು, ರತುತು ಪರಿಭು ನನಗೆ ದಯೆ ರ್�ೋ-
ರಿದಾದಿರ. ಇತರರಿಗೆ ಯೆೋಸುವಿನ ನಿಜ ಸುವಾರ್್ಮಯ-
ನುನು ಉಪದೆೋಶಿಸಬೋಕೆಂಬ ಯೋಜನಯಂದನುನು 
ನಾನು ಹೆ�ಂದ್ದೆದಿೋನ. ಆಫಿರಿಕದಲ್ಲಿನ ರಹಿಳೆಯ-
ರಂರ್ಯೆೋ, ಸಾಂಪರಿದಾಯಿಕ ಕಟು್ಟಕಥೆಗಳ ಕಾರಣ 
ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನರಮಿನುನು ಬಂಧಿ-
ಸ್ಡಲಾಗಿದೆ, ಆದದಿರಿಂದ ನಾನು ನನನುನುನು ಪರಿಭು-
ವಿಗೆ ಸರಪ್್ಮಸ್ಕೆ�ಳಳಿಬೋಕೆಂದು ನಿಜವಾಗಿಯ� 
ಬಯಸುರ್ತುೋನ. ಪಾಯಾಸ್ಟರ್, ನಾನು  ಕಳೆದುಹೆ�ೋದ 
ಆತಮಿಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಹೆ�ೋಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ನರವಾ-
ಗಲು  ಬೈಬಲ್ಗಳನುನು, ಪುಸತುಕಗಳನುನು, ಸುದ್ದಿ-
ಪತ್ರಿಕೆಗಳನುನು, ಟೋಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೆೋವ ಸಂದೆೋಶಗಳು, 
ರತುತು ಇನ�ನು ಹೆಚಿಚುನ ಸಾಹಿತಯಾಗಳನುನು ಕೆ�ೋರು-

ತ್ತುದೆದಿೋನ. ಕೆ�ನಯದಾಗಿ, ಬೈಬಲ್ ಅಧಯಾಯನ-
ಕಾ್ಗಿ ಸಾರಗಿರಿಗಳನುನು ರತುತು ಟೋಪ್ಗಳ ಮೋಲ್ 
ಹಾಡುಗಳನುನು ಕೆ�ೋರಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುರ್ತುೋನ.
ಕಿರಿಸತುರಲ್ಲಿ ನಿರಮಿ, 
ಎಲ್.ಎಮ್.       ಇಸ�ೋಕ, ಜಾಂಬ್ಯ

ಪ್ರಿೋತ್ಯ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ,
ನರಮಿ ಪರಿಭು ಯೆೋಸು ಕಿರಿಸತುರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 

ನನನು ಸಂರ್�ೋಷದ ರತುತು ಹೃತ�್ಪವ್ಮಕ ಶುಭಾ-
ಶಯಗಳು. ನಿರಮಿ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ರತುತು ಜೋವಗಳು 
ರಕ್ಣೆಯಾಗಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುವಂರ್ ಜಗತ್ತುನ 
ರ�ಲ್-ರ�ಲ್ಗಳಿಗೆ ದೆೋವರ ಪದವು ತಲುಪಲು 
ಸಾಧಯಾವಾಗುವಂರ್ ಅದನುನು ಅತುಯಾತತುರವಾಗಿ 
ಹರಡಲು ಆತ ಬಳಸಲು ಯೋಜಸ್ರುವ ರಿೋತ್ಗಾಗಿ 
ನಾನು ದೆೋವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದೆದಿೋನ. ಪಾಯಾಸ್ಟ-
ರ್ ಅಲಾಮೊ, ಸರ್, ದುಷ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ 
ನನನು ಒಬ್ಬ ಸಹ ಕೆಲಸಗಾರ ನನನುನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ 
ಮೊದಲು ನಾನ�ಬ್ಬ ಪಾಷಂಡಿ ಆಗಿದೆದಿ, ರತುತು 
ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರಮಿ ಸಂದೆೋಶ-
ವನುನು ಓದ್ದಾಗ, ಅದು ನನನು ಹೃದಯವನುನು 
ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ತಂದ್ತು, ರತುತು ದೆೋವರು 
ನನನು ಬದುಕನುನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತುದಾದಿರ ಎಂದು 
ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮೊಮಿಳಗೆ ಆತನ ನಿೋ-
ತ್ನಿಷ್್ಠಯನುನು ತುಂಬ್ಕೆ�ಳಳಿಬೋಕೆಂದು ದೆೋವರು 
ಬಯಸುತಾತುರ ಎಂದು ನನಗೆ ಬೋಗನ ಅಥ್ಮವಾ-
ಗುತತುದೆ. ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ, ಸವ್ಮಶಕತುನಾದ 
ದೆೋವರ ಪದವನುನು ಓದುವುದಕಾ್ಗಿ ನಾನು ನನನು 
ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ರತುತು ನನಗಾಗಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬೈಬಲ್ಗಳನುನು ಕೆ�ೋ-
ರುತ್ತುದೆದಿೋನ. ನಿರಮಿ ಕೃಪಗಾಗಿ ರತುತು ಕೆ�ೋರಿ-
ಕೆಗಳನುನು ಪ�ರೈಸುವ ಪರಹಿತ ಚಿಂತನಯುಳಳಿ 
ವಯಾಕಿತುಗೆ ನನನು ಅನಂತಾನಂತ ಧನಯಾವಾದಗಳು.
ಧನಯಾವಾದಗಳು.
ಜ. ಎನ್.            ಕಿಟ್ವ, ಜಾಂಬ್ಯ

ಮಕಿಸೆಕೆ�
ಬಹು ಮಚುಚುಗೆಯ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ,

ಜಗತ್ತುನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಆಸಕಿತುಕರವಾದ ಸಂದೆೋಶಗಳನುನು ರತುತು ಸಾಕ್ಷಿಗ-
ಳನುನು ಹೆ�ಂದ್ರುವ ನಿರಮಿ ಸಾಹಿತಯಾವು ನಾನಿರುವ ಜಾಗವನ�ನು ತಲುಪ್ದೆ. ನಿಸಸೆಂದೆೋಹ-
ವಾಗಿ, ರಕ್ಣೆಯ ತನನು ಸಂದೆೋಶವನುನು ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ರನುಷಯಾನಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧಯಾವಾಗು-
ವಂರ್ ದೆೋವರು ನಿರಮಿನುನು ಶಕಿತುಯುತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತುದಾದಿರ. ನಾನು ಗಾಂಜಾ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ 
ಏಳ�ವರ ವಷ್ಮಗಳಿಂದ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದೆದಿೋನ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷ್ಮಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ದೆೋವರು ನನನು ದರಿದರಿ ಅಸ್ತುತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದುಭುತವಾದ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿತಯಾಕ್ವಾದರು. ನಾನು ಈ ವಷ್ಮ ಬ್ಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರಿೋಕ್ಷೆ ಇದೆ, ರತುತು ನನನು ಗಂಡು 
ರಕ್ಳ ರತಾಂತರಕಾ್ಗಿ ನರವಾಗಬಲಲಿ ಉದಾ್ಧರಕ (ದ ಮಸಾಸೆಯ) ಎಂಬ ನಿರಮಿ ಪು-
ಸತುಕವನುನು ರತುತು ಇತರ ಸಾಹಿತಯಾಗಳನುನು ನಿೋವು ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಕೆ�ಡಬಹುದೆ ಎಂದು 
ತ್ಳಿದುಕೆ�ಳಳಿಲು ಇಷ್ಟಪಡುರ್ತುೋನ.
ಎಮ್. ಎ.             ಮಾನ್ಕೆ�ಲಿೋವ, ಕೆ�ಅ ಉಯಿಲ, ಮಕಿಸೆಕೆ�

ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪುಟ 06100 ಯಲ್ಲಿ ರುಂದುವರಿದ್ದೆ
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ಘಾನ
ಅಚುಚುಮಚಿಚುನ ರತುತು ಒಲವಿನ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್,

ನಿೋವು ನಿರಮಿ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸ್-
ದ್ದಿೋರಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಹಳ ಉತಾಸೆಹಗೆ�ಂಡಿದೆದಿ-
ನು. ಕಳೆದ ವಾರ ನನನು ಬಳಿ ನಿರಮಿ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳ 
ಒಂದು ಡಬ್್ಬ ಇತುತು. ಪರಿಭುವಿನ ಪ್ರಿೋತ್ಯ ಸೋವಕನ, 
ಅದನುನು ಓದಲು ಜನರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. 
ನಾವು ಯಾರ�ಂದ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲ� ನರಮಿ ಉಡು-
ಗೆ�ರಗಳನುನು ಹಂಚಿಕೆ�ಳುಳಿರ್ತುೋವೆ�ೋ ರತುತು ಪಾರಿ-
ಥ್ಮನಾ ಸಭಗಳಿಗಾಗಿ ಭೋಟ್ ಕೆ�ಡುರ್ತುೋವೆ�ೋ, ಹಳಿಳಿ-
ಯಲ್ಲಿನ ನರಮಿ ಆ ಗೆಳೆಯರು ಅವನುನು ಓದಲು 
ಬಹಳ ಕಾತರದ್ಂದ್ದದಿರು ರತುತು ಇತರರಿಂದ ಆ 
ಪತರಿಗಳನುನು ಓದ್ ಕೆಲವು ಆತಮಿಗಳು ಪುನರುತಾಥಿನ-
ಗೆ�ಂಡವು. ನರಗೆ ಬಹಳ ಸಂರ್�ೋಷವಾಗಿದೆ ರತುತು 
ನರಗೆ ಸುವಾರ್್ಮಯ ಸಾರಗಿರಿಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸ-
ಲು ನರಮಿನುನು ನಿರಮಿ ಮೋಲ್ಂಗ್ ಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಕಿಕೆ�ಳಳಿಲು ನಾವು ನಿರಮಿನುನು ಕೆ�ೋರುರ್ತುೋವೆ. 
ನರಗೆ ಕೆಲವು ಬೈಬಲ್ಗಳು, ನಿರಮಿ ಸಾಹಿತಯಾಗಳು 
ಬೋಕಾಗಿವೆ, ರತುತು ನಿರಮಿ ರ್ನಿಸ್ಟ್ರಯಿಂದ ಬ�ೋಧ-
ನಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ನರಗೆ ಸಂರ್�ೋಷವಾಗುತತುದೆ. 
ನಿರಗಾಗಿ, ನಿರಮಿ ಪ್ರಿೋತ್ಯ ರಗ, ಸ್ಯಾನ್ಗಾಗಿ, 

ಪ್ರಿಯ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್, 
ಪರಿಭು ಯೆೋಸು ಕಿರಿಸತುರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಗೆ ಶುಭಾ-

ಶಯಗಳು. ಆಮನ್. ನಿೋವು ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ದ ಹಿಂದ್ನ 
ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳನುನು ಹಂಚಲಾಗಿದೆ, ರತುತು ಜನರ 
ಬದುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತರುತ್ತುರುವ ಬದಲಾವಣೆಗ-
ಳನುನು ನ�ೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶಚುಯ್ಮವಾಯಿತು, ರತುತು 
ಜನರು ಸಂಪ�ಣ್ಮ ಹೃದಯದ್ಂದ ಪರಿಭುವಿನ ಸೋವೆ 
ಮಾಡುವ ಭರವಸ ನಿೋಡುತ್ತುದಾದಿರ, ರತುತು ಕೆಲವರು 
ನಿರಗೆ ಬರಯುವ ಭರವಸ ನಿೋಡಿದಾದಿರ. ನಾನು 
ಉದಾ್ಧರಕ (ದ ಮಸಾಸೆಯ) ಪುಸತುಕದ 25 ಪರಿತ್ಗ-
ಳನುನು ರತುತು ನಿರಮಿ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳ 150 
ಪರಿತ್ಗಳನುನು, ಕೆಲವು ಬೈಬಲ್ಗಳನುನು, ರತುತು ನನನು 
ಸುವಾತಾ್ಮ ಬ�ೋಧನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನರವಾಗ-
ಲು ರತುತು ಪರಿಭು ಯೆೋಸು ಕಿರಿಸತುರ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚುಚು ತ್ಳಿ-
ದುಕೆ�ಳಳಿಲು ಬಯಸುವ ಗೆಳೆಯರಿಗಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದ 
ಸದಸಯಾರಿಗಾಗಿ ರತುತು ಆಸಕಿತು ಇರುವ ಇತರ ಜನರಿ-
ಗಾಗಿ ಯಾವುದೆೋ ಇತರ ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ಕಳುಹಿಸಲು 
ಕೆ�ೋರಲು ಬಯಸುರ್ತುೋನ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯ� ಇಲ್ಲಿ 
ನೈಜೋರಿಯದಲ್ಲಿ ನಿರಮಿ ರ್ನಿಸ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗ-
ಲು ಬಯಸುರ್ತುೋನ. ಅದಕಾ್ಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೋಕೆಂದು 
ತ್ಳಿದುಕೆ�ಳಳಿಲು ಬಯಸುರ್ತುೋನ. ದೆೋವರ ಕೆೈ ನಿರಮಿ 
ಬದುಕು ರತುತು ರ್ನಿಸ್ಟ್ರಯ ಮೋಲ್ರುವುದನುನು ನಾನು 
ನ�ೋಡಿದೆದಿೋನ, ರತುತು ನಿರಮಿ ರತುತು ನಿರಮಿ ರ್ನಿ-
ಸ್ಟ್ರ ಮೋಲ್ರುವ ಆ ಆಶಿೋವಾ್ಮದ ರತುತು ದಯೆಯನುನು 
ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುರ್ತುೋನ. ನಿರ್ಮಿಂದ ಕೆೋಳಲು ರತುತು 
ಪಡೆಯಲು ನಿರಿೋಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತುರುವೆನು.
ಪರಿಭುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರಮಿವನಾದ,
ಆರ್.ಎಮ್.        ಪ�ೋಟ್್ಮ ಹಾಕೆ�ೋ್ಮಟ್್ಮ, ನೈಜೋರಿಯ

ನೈಜೋರಿಯ

ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರಿಗೆ ಪತರಿಗಳು ಟ�ೋಗೆ�

ಪ್ರಿಯ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್,
ದ�ರದ ಘಾನದ್ಂದ ನಾನು ನಿರಗೆ ಶುಭಾಶ-
ಯಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತುದೆದಿೋನ. ಉದಾ್ಧರಕ (ದ 
ಮಸಾಸೆಯ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ಸಂ-
ಪ�ಣ್ಮವಾಗಿ ಓದ್ದ ನಂತರ ನಾನು ಕೆ�ನಗ� 
ಯೆೋಸು ಕಿರಿಸತುರನುನು ನನನು ವೆೈಯಕಿತುಕ ರಕ್ಕರನಾನುಗಿ 
ಸ್್ವೋಕರಿಸ್ದೆದಿೋನಂದು ರತುತು ಆತ ನನಗಾಗಿ ಬಂದು 
ಶಿಲುಬಯ ಮೋಲ್ ಸತತುರು ಎಂದು ಹೆೋಳಲು ನಾನು 
ಬಹಳ ಉತಾಸೆಹದ್ಂದ್ದೆದಿೋನ. ಹಿಂದೆ, ನಾನು ದೆೋ-
ವರನುನು ಅರಿಯದ ಲ್�ೋಕದಲ್ಲಿದೆದಿ, ನನಗೆ ಆತನ 
ರಗನಾದ ಉದಾ್ಧರಕರ ಬಗೆಗೆಯ� ತ್ಳಿದ್ರಲ್ಲಲಿ, 
ಆದರ ನಿರಮಿ ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ಓದ್ದ ನಂತರ, ನಾನು 
ಕಳೆದುಹೆ�ೋಗಿದೆದಿ ಆದರ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಕಿ್ದೆದಿೋನ, 
ನಾನು ಕತತುಲ್ಯಲ್ಲಿದೆದಿ, ಆದರ ಪರಿಭು ದೆೋವರು 
ನನನುನುನು ಬಳಕಿಗೆ ತಂದ್ದಾದಿರ ಎಂದು ಈಗ ನನಗೆ 
ತ್ಳಿದು ಬಂದ್ದೆ. ಆದದಿರಿಂದ ನಾನ�ಬ್ಬ ರರುಹು-
ಟು್ಟ ಪಡೆದ್ರುವ ಕೆರಿೈಸತುರತ್ೋಯ, ರತುತು ಜೋವಂತ 
ದೆೋವರ ಒಬ್ಬ ರಗ. ಈಗ, ನನನು ಬಳಿ ಬೈಬಲ್ 
ಇಲಲಿ, ರತುತು ಸಾಧಯಾವಾದರ, ನನಗೆ ಒಂದನುನು 
ಕಳುಹಿಸ್, ಅದರ�ಂದ್ಗೆ ನಿರಮಿ ಕಿರುಪುಸತುಕ, 
ಉದಾ್ಧರಕವನ�ನು (ದ ಮಸಾಸೆಯ) ಕಳುಹಿಸ್. 
ದೆೋವರನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ತ್ಳಿದುಕೆ�ಳಳಿಲು ನನಗೆ ನರ-
ವಾಗಬಲಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಇತರ ಪುಸತುಕಗಳನುನು ಕ�ಡ 
ನಿೋವು ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ದರ, ನಾನು ಅದನುನು ಮಚುಚು-
ರ್ತುೋನ. ನಾನು ಈಗ ಕೆ�ಫೆ�ರಿದು ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಪಂ-
ಟಕೆ�ೋಸ್ಟಲ್ ಚರ್ಗೆ್ಮ ಹೆ�ೋಗುತ್ತುದೆದಿೋನ. ನಿೋವು 
ಮಾಡುತ್ತುರುವ ಒಳೆಳಿಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಿಭು 
ದೆೋವರು ನಿರಮಿನುನು ಸರೃದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಗರಿಹಿಸಲ್.
ಡಿ.ಎಫ್.                        ಕೆ�ಫೆ�ರಿದುಅ, ಘಾನ

ಪ್ರಿಯ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಟ�ೋನಿ,
ನಿರಮಿ ಪುಸತುಕ, ಉದಾ್ಧರಕ (ದ 

ಮಸಾಸೆಯ), ಹಾಗ� ಹತುತು ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗ-
ಳನುನು ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ದದಿಕಾ್ಗಿ ಧನಯಾವಾದಗ-
ಳು. ಆ ಸಾರಗಿರಿಗಳು ಆಧಾಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಿವನುನು 
ರತುತು ನನನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೆೋವರ ಕೆಲಸಕಾ್ಗಿ 
ಒಂದು ಹೆ�ಸ ಹುರುಪನುನು ತಂದ್ವೆ. ನಾನು 
ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳನುನು ನಂಬ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 
ತಣಣೆಗಾಗಿ ಹೆ�ೋಗಿದದಿ ಕೆಲವು ಕೆರಿೈಸತುರತ್ೋಯ 
ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಕೆ�ಟ್ಟನು, ರತುತು ನಾನು ಅವರ-
ನುನು ಭೋಟ್ಯಾದಾಗ, ಅವರಲಲಿರ� ರಹ-
ದಾನಂದವನುನು ವಯಾಕತುಪಡಿಸ್ದರು. ಏಕೆಂದರ 
ಅವರಲಲಿರ� ಆತಮಿದಲ್ಲಿ ಪುನರುತಾಥಿನ-
ಗೆ�ಂಡಿದಾದಿರ ರತುತು ನಿರಮಿ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗ-
ಳನುನು ಓದುವುದರ ಪರಿಣಾರವಾಗಿ ಚೆನಾನುಗಿ-
ದಾದಿರ. ಈ ಜನರು ಆ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ 
ಹಾರ್�ರಯುತ್ತುದಾದಿರ, ಆದದಿರಿಂದ ದಯ-
ವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 150 ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗ-
ಳನುನು ರತುತು ಹೆ�ಸದಾಗಿ ರತಾಂತರಗೆ�ಂ-
ಡಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚುನ ಅಗತಯಾವಿರುವ ಕೆಲವು 
ಬೈಬಲ್ಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸ್ಕೆ�ಡಿ. ನಿೋವು ನನಗೆ 
ಅವನುನು ಕಳುಹಿಸುವುದಕೆ್ ನಾನು ನಿರಗೆ 
ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದೆದಿೋನ. ನಿೋವು ನಿಷಾ್ಠವಂತ-
ರಾಗಿ ನಿೋಡುತ್ತುರುವ ದೆೋವರ ಪದದ ಸರೃದ್ಧ 
ಬ�ೋಧನಗಾಗಿ ನಿರಗೆ ಧನಯಾವಾದಗಳು. ಸವ್ಮ-
ಶಕತುನಾದ ದೆೋವರು ನಿರಮಿನುನು ಅನುಗರಿಹಿಸು-
ವುದನುನು ರುಂದುವರಿಸಲ್ ಎಂದು ಹಾರೈಸು-
ರ್ತುೋನ. ನಂಬ್ಕೆ ಬಟ್ಟವನುನು ಕದಲ್ಸುತತುದೆ.
ಕಿರಿಸತುರಲ್ಲಿ ನಿರಮಿ ರಗಳಾದ,
ಟ್.ಒ.                 ಕುಮಾಸ್, ಘಾನ

ರತುತು ನಿರಮಿ ರ್ನಿಸ್ಟ್ರಯಲ್ಲಿ ನಿಮೊಮಿಂದ್ಗೆ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವ ಎಲಲಿರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾರಿರ್್ಮಸುರ್ತುೋವೆ. 
ದೆೋವರು ನಿರಮಿನುನು ಸರೃದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಗರಿಹಿಸಲ್. 
ಮೊದಲನಯದಾಗಿ ರತುತು ಎಲಾಲಿ ರಿೋತ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ನರಗಾಗಿ ಪಾರಿರ್್ಮಸ್ರಿ. ಪಾರಿಥ್ಮನಯು ಸವ್ಮಶಕತು-
ನಾದ ದೆೋವರ ಶಕಿತುಶಾಲ್ ಕೆೈಯನುನು ನಡೆಸುತತುದೆ. 
ಪಾರಿಥ್ಮನ ಇಲಲಿದೆ, ನಾವು ಕೆೋವಲ “ನರಮಿ ಚಕರಿಗ-
ಳನುನು ತ್ರುಗಿಸುತ್ತುದೆದಿೋವೆ”. ಪರಿಭುವಿನ ಕೆಲಸಕಾ್ಗಿ 
ದ�ರದ ಹಳಿಳಿಗಳಿಗೆ ರತುತು ಬಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಹೆ�ೋಗುವ 
ನರಮಿ ವಿದಾಯಾರ್್ಮ ಸ್ವಯಂಸೋವಕರಿಗಾಗಿ ದಯವಿ-
ಟು್ಟ ಪಾರಿರ್್ಮಸ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಧೆೈಯ್ಮ, ರತುತು ನಿಷ್್ಠ 
ರತುತು ಪ್ರಿೋತ್ ಇರುವಂರ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪಾರಿರ್್ಮಸ್. 
ಪರಿಭುವಿನ ಪವಿತಾರಿತಮಿವು ನಿರಮಿ ಮಾಗ್ಮದಶಿ್ಮ 
ರತುತು ನಾಯಕನಾಗಿರಲ್. ನಿರಮಿನುನು ಸರೃದ್ಧ-
ವಾಗಿ ಅನುಗರಿಹಿಸಲು ಆತನಿಗೆ ನನಪ್ರಲ್. ನಿರಗೆ 
ದ್ೋಘಾ್ಮಯುಷಯಾ, ಶಾಂತ್ ರತುತು ಸರೃದ್್ಧ ಇರಲ್ 
ಎಂದು ನಾವು ದೆೋವರಲ್ಲಿ ಪಾರಿರ್್ಮಸುರ್ತುೋವೆ.
ಕಿರಿಸತುರ ಪ್ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ನಿರಮಿನುನು ಪ್ರಿೋತ್ಸುವ,
ಎ.ಎಸ್.                 ಅಕಾರಿ, ಘಾನ

ಕಿರಿಸತುರ ಪ್ರಿಯರೋ,
ನಿರಮಿ ಪತರಿ ಪಡೆಯಲು ನರಗೆ ಬಹಳ 

ಸಂರ್�ೋಷವಾಗಿದೆ. ನಿೋವು ಕಳುಹಿಸ್ರುವ 
ಸಾಹಿತಯಾದ ಬಗೆಗೆ ನರಗೆ ಬಹಳ ಸಂರ್�ೋ-
ಷವಾಗಿದೆ. ನಿರಮಿ ಕಿರುಪುಸತುಕಗಳ ರ�ಲಕ 
ಕಿರಿಸತುರ ಬಳಿ ಬಂದ ಸುಮಾರು 15 ಆತಮಿಗ-
ಳನುನು ನಾವು ಗೆದ್ದಿದೆದಿೋವೆ ರತುತು ದೆೋವರು 
ನಿಮಮಿಲಲಿರನುನು ಸರೃದ್ಧವಾಗಿ ಆಶಿೋವ್ಮ-
ದ್ಸಲ್ ಎಂದು ನಾವು ಪಾರಿರ್್ಮಸುತ್ತುದೆದಿೋವೆ.

ಸ್ಡಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆೋಳುವುದಾದರ, 
ಹೆ�ಸದಾಗಿ ರತಾಂತರಗೆ�ಂಡಿರುವವರಿ-
ಗಾಗಿ, ಅವುಗಳ ರತುತು ಬೈಬಲ್ಗಳ ಅವ-
ಶಯಾಕರ್ ಇರುತತುದೆ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ಯಲ್ಲಿ 
ನಾವು ಅವುಗಳನುನು ಹಣ ರ್ತುತು ಕೆ�ಂಡು-
ಕೆ�ಳಳಿಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ. ಟ�ೋಗೆ� ಬಹಳ 
ಬಡ ದೆೋಶವಾಗಿದೆ.

ಈಸ್ಟರ್ ಕ�ಟಕಾ್ಗಿ ಸ್ಡಿಗಳನುನು 
ರತುತು ಬೈಬಲ್ಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು 
ಎದುರು ನ�ೋಡುತ್ತುರುರ್ತುೋವೆ.
ರವರಂಡ್ ಹೆನಿರಿ ಜೋಮ್ಸೆ
ಲ್�ೋಮ್, ಟ�ೋಗೆ�
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(ಪುಟ 3 ರಿಂದ ರುಂದುವರಿದ್ದೆ)
“ಆತನಲ್ಲಿ ಸಂಪ�ಣ್ಮವಾಗಿದೆದಿೋವೆ”29 ಎಂದು ಪರಿತ್ 
ದ್ನ ಹೆಚುಚು ಸಂಪ�ಣ್ಮವಾಗಿ ನನಗೆ ತ್ಳಿಯುತ್ತುದೆ. 
“ನಿೋವು ಲ್�ೋಕದ ಎಲಾಲಿ ಕಡೆಗೆ ಹೆ�ೋಗಿ ಜಗತ್ತುನ 
ಪರಿತ್ ಜೋವಿಗ� ಸುವಾರ್್ಮಯನುನು ಸಾರಿರಿ”30 (ಪರಿ-
ತ್ಯಂದು ಒಣಗಿದ ಎಲುಬ್ಗೆ, ಆಧಾಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ 
ಸತ್ತುರುವವರಿಗೆ, ಅವರು “ಯೆಹೆ�ೋವನ ವಾಕಯಾಗ-
ಳನುನು ಕೆೋಳಲು”31 ಸಾಧಯಾವಾಗುವಂರ್ ಉಪದೆೋಶ 
ಮಾಡಿ) ಎಂದು ಮೊೋಡದ ಮೋಲ್ ಸ್ವಗ್ಮಕೆ್ ಏರುವ 
ಕೆಲವು ಕ್ಣಗಳ ಮೊದಲು ಹೆೋಳಿದ ಯೆೋಸುವಿನ 
ಪರಿತ್ಯಂದು ಪದವನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬಹಳ 
ರುಖಯಾ ಎಂದು ಕ�ಡ ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ.

“ನಂಬ್ ದ್ೋಕ್ಾಸಾನುನ ಮಾಡಿಸ್ಕೆ�ಳುಳಿವವನು 
ರಕ್ಣೆಹೆ�ಂದುವನು; ನಂಬದೆ ಹೆ�ೋಗುವವನು 
ದಂಡನಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವನು.”32

ನಿೋವು ನನನುಂಥವರಾಗಿದದಿರ ರತುತು ರಕ್ಣೆ ಹೆ�ಂ-
ದಬೋಕೆಂದ್ದದಿರ ಹಾಗ� ದಂಡನಗೆ ಗುರಿಯಾಗದ್ರ-
ಬೋಕೆಂದರ, ದೆೋವರಿಗೆ ಈ ಪಾರಿಥ್ಮನಯನುನು ಹೆೋಳಿರಿ:

ನನನು ಪರಿಭುವೆೋ ರತುತು ನನನು ದೆೋವರೋ, 
ಪಾಪ್ಯಾದ ನನನು ಮೋಲ್ ಕರುಣೆ ರ್�ೋರಿ.33 ಯೆೋಸು 
ಕಿರಿಸತುರು ಜೋವಸ್ವರ�ಪನಾದ ದೆೋವರ ರಗನು ಎಂದು 
ನಾನು ನಂಬ್ದೆದಿೋನ.34 ನನನು ಹಿಂದ್ನ ಎಲಾಲಿ ಪಾಪಗ-
ಳನುನು ಕ್ರ್ಸುವುದಕಾ್ಗಿ ಆತ ಶಿಲುಬಯಲ್ಲಿ ರರಣ 
ಹೆ�ಂದ್ದನು ರತುತು ತನನು ಅರ�ಲಯಾ ರಕತುವನುನು ಸು-
ರಿಸ್ದನು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬ್ದೆದಿೋನ.35 ದೆೋವರು ಪವಿ-
ತಾರಿತಮಿನ ಶಕಿತುಯಿಂದ ಯೆೋಸುವನುನು ಸತತುವರಿಂದ ಪುನ-
ರುತಾಥಿನಗೆ�ಳಿಸ್ದರು,36 ರತುತು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನನು 
ಪಾಪನಿವೆೋದನಯನುನು ರತುತು ಈ ಪಾರಿಥ್ಮನಯನುನು 

28 ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8:37, 1 ಯೋಹಾನನು 4:3-4   29 ಕೆ�ಲ್�ಸಸೆಯವರಿಗೆ 2:10   30 ಮಾಕ್ಮ 16:15, ಲ�ಕ 14:23   31 2 ಅರಸುಗಳು 20:16, ಯೆಶಾಯ 1:10, ಯೆರರ್ೋಯ 2:4, ಯೆಹೆಜ್ೋಲನು 37:4   
32 ಮಾಕ್ಮ 16:16, 2 ಥೆಸಲ್�ೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:12   33 ಕಿೋತ್ಮನಗಳು 51:5, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3:10-12, 23   34 ರತಾತುಯ 26:63-64, 27:54, ಲ�ಕ 1:30-33, ಯಹಾನನು 9:35-37, ರ�ೋಮಾ-
ಪುರದವರಿಗೆ 1:3-4  35 ಅಪ�ೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 4:12, 20:28, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3:25, 1 ಯೋಹಾನನು 1:7, ಪರಿಕಟನ 5:9   36 ಕಿೋತ್ಮನಗಳು 16:9-10, ರತಾತುಯ 28:5-7, ಮಾಕ್ಮ 16:9, 12, 14, 
ಯೋಹಾನನು 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, ಅಪ�ೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:24, 3:15, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8:11, 1 ಕೆ�ರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:3-7   37 ಲ�ಕ 22:69, ಅಪ�ೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:25-36, 
ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:12-13   38 1 ಕೆ�ರಿಂಥದವರಿಗೆ 3:16, ಪರಿಕಟನ 3:20   39 ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:13-22, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 9:22, 13:12, 20-21, 1 ಯೋಹಾನನು 1:7, ಪರಿಕಟನ 1:5, 7:14   40 ರತಾತುಯ 
26:28, ಅಪ�ೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:21, 4:12, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:7, ಕೆ�ಲ್�ಸಸೆಯವರಿಗೆ 1:14   41 ರತಾತುಯ 21:22, ಯೋಹಾನನು 6:35, 37-40, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 10:13   42 ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 11:6   
43 ಯೋಹಾನನು 5:14, 8:11, ರ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 6:4, 1 ಕೆ�ರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:10, ಪರಿಕಟನ 7:14, 22:14   44 ರತಾತುಯ 28:18-20, ಯೋಹಾನನು 3:5, ಅಪ�ೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:38, 19:3-5   
45 ಧಮೊೋ್ಮಪದೆೋಶಕಾಂಡ 4:29, 13:4, 26:16, ಯೆಹೆ�ೋಶುವ 1:8, 22:5, 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:15, 3:14-17, ಯ�ದನು 1:22-25, ಪರಿಕಟನ 3:18

ಕೆೋಳುತಾತು ಆತ ದೆೋವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದಾದಿ-
ನ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬ್ದೆದಿೋನ.37 ಪರಿಭು ಯೆೋಸುವೆೋ, 
ನಾನು ನನನು ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನುನು ರ್ರದು ನಿರಮಿ-
ನುನು ನನನು ಹೃದಯದೆ�ಳಗೆ ಆರಂತ್ರಿಸುರ್ತುೋನ.38 

ಕಾಲಾ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬಯ ಮೋಲ್ ನನನು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ನಿೋವು ಸುರಿಸ್ದ ಅರ�ಲಯಾ ರಕತುದಲ್ಲಿ ನನನು ಎಲಾಲಿ 
ಹೆ�ಲಸು ಪಾಪಗಳನುನು ರ್�ಳೆದುಬ್ಡಿ.39 ನಿೋವು ನನನು-
ನುನು ತ್ರಸ್ರಿಸುವುದ್ಲಲಿ, ಪರಿಭು ಯೆೋಸುವೆೋ; ನಿೋವು 
ನನನು ಪಾಪಗಳನುನು ಕ್ರ್ಸುವಿರಿ ರತುತು ನನನು ಆತಮಿ-
ವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವಿರಿ. ನನಗೆ ಗೆ�ತುತು, ಏಕೆಂದರ ನಿರಮಿ 
ಪದವಾದ ಬೈಬಲ್ ಹಿೋಗೆಂದು ಹೆೋಳುತತುದೆ.40 ನಿೋವು 
ಯಾರನ�ನು ತ್ರಸ್ರಿಸುವುದ್ಲಲಿ ಎಂದು ನಿರಮಿ ಪದ 
ಹೆೋಳುತತುದೆ, ರತುತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ� ಸೋರಿದೆದಿೋನ.41 

ಆದದಿರಿಂದ ನಿೋವು ನನನು ಮಾತು ಕೆೋಳಿಸ್ಕೆ�ಂಡಿದ್ದಿೋರಿ 
ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ರತುತು ನಿೋವು ನನಗೆ ಉತತುರಿ-
ಸ್ದ್ದಿೋರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ರತುತು ನಾನು ರಕ್ಣೆ 
ಹೆ�ಂದ್ದೆದಿೋನ ಎಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ. 42 ನನನು ಆತಮಿ-
ವನುನು ರಕ್ಣೆ ಮಾಡಿದದಿಕಾ್ಗಿ, ಪರಿಭು ಯೆೋಸುವೆೋ, 
ನಾನು ನಿರಗೆ  ಕೃತಜ್ಞನು, ರತುತು ನಿೋವು ಆದೆೋಶಿಸ್ದಂರ್ 
ನಡೆದುಕೆ�ಂಡು ರತುತು ಇನುನು ಮೋಲ್ ಪಾಪ ಮಾಡದೆ 
ನಾನು ನನನು ಕೃತಜ್ಞರ್ಯನುನು ರ್�ೋರಿಸುರ್ತುೋನ.43

ರಕ್ಣೆಯ ನಂತರ, ತಂದೆಯ, ರಗನ, ರತುತು 
ಪವಿತಾರಿತಮಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪ�-
ಣ್ಮವಾಗಿ ರುಳುಗಿ, ದ್ೋಕ್ಾಸಾನುನ ಮಾಡಿದರು 
ಎಂದು ಹೆೋಳಲಾಗುತತುದೆ.44 ಬೈಬಲ್ ಸ�ಸೈಟ್ 
ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ “ಸತಯಾವೆೋದವು” [KAN-OV-
063/86-87/5M/X1017 A] [ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಕಿಂಗ್ 
ಜೋಮ್ಸೆ ಆವೃತ್ತು] ಬೈಬಲ್ ಅನುನು ಶರಿದೆ್ಧಯಿಂದ 
ಓದ್, ರತುತು ಅದು ಹೆೋಳಿದದಿನುನು ಮಾಡಿ.45

ರಕ್ಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿೋವು ಇತರರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಬೋಕೆಂದು 
ಪರಿಭು ಬಯಸುತಾತುರ. ನಿೋವು ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಟ�ೋನಿ 

ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸುವಾರ್್ಮಯ ಸಾಹಿತಯಾದ ವಿತರಕರಾ-
ಗಬಹುದು. ನಾವು ನಿರಗೆ ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ಯಾವುದೆೋ 
ಶುಲ್ವಿಲಲಿದೆ ಕಳುಹಿಸುರ್ತುೋವೆ. ಹೆಚಿಚುನ ಮಾಹಿತ್ಗಾ-
ಗಿ ನರಗೆ ಕರಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇಮೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ 
ಸಂದೆೋಶವನುನು ಬೋರಯವರ�ಂದ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ�ಳಿಳಿ.

ಜಗತುತು ರಕ್ಣೆ ಪಡೆಯಬೋಕೆಂದು ನಿೋವು ಬಯ-
ಸ್ದರ, ಯೆೋಸು ಆದೆೋಶಿಸುವಂರ್, ದೆೋವರಿಂದ ಆತನ 
ದಶಾಂಶಗಳನುನು ರತುತು ಕೆ�ಡುಗೆಗಳನುನು ಕದುದಿಕೆ�-
ಳಳಿಬೋಡಿ. ದೆೋವರು ಹಿೋಗೆ ಹೆೋಳಿದರು, “ನರರನುಷಯಾನು 
ದೆೋವರಿಂದ ಕದುದಿಕೆ�ಳಳಿಬಹುದೆೋ? ನಿೋವೆ�ೋ ನನಿನುಂದ 
ಕದುದಿಕೆ�ಳುಳಿತ್ತುದ್ದಿೋರಿ. ನಿನಿನುಂದ ಏನು ಕದುದಿಕೆ�ಂ-
ಡಿದೆದಿೋವೆ ಎಂದು ಕೆೋಳುತ್ತುೋರ�ೋ? ದಶಮಾಂಶ, ನನ-
ಗೆ�ೋಸ್ರ ಪರಿರ್ಯಾೋಕಿಸಬೋಕಾದ ಪದಾಥ್ಮ, ಇವುಗಳನನುೋ. 
ನಿೋವು ಅಂದರ ಈ ಜನಾಂಗದವರಲಾಲಿ [ರತುತು ಈ 
ಸಂಪ�ಣ್ಮ ಜಗತುತು] ನನಿನುಂದ ಕದುದಿಕೆ�ಳುಳಿವವರಾದ 
ಕಾರಣ ಶಾಪಗರಿಸತುರಾಗಿದ್ದಿೋರಿ. ನನನು ರನಯಲ್ಲಿ 
[ರಕ್ಣೆ ಹೆ�ಂದ್ರುವ ಆತಮಿಗಳು] ಆಹಾರಶ�ನಯಾವಾಗ-
ದಂರ್ [ಆಧಾಯಾತ್ಮಿಕ ಆಹಾರ] ನಿೋವು ದಶಮಾಂಶವನುನು 
[ದಶಮಾಂಶ ಎಂದರ ನಿರಮಿ ಒಟು್ಟ ಆದಾಯದ 10%] 
ಬಂಡಾರಕೆ್ ರ್ಗೆದುಕೆ�ಂಡು ಬನಿನುರಿ; ನಾನು ಪರಲ್�ೋ-
ಕದ ದಾ್ವರಗಳನುನು ರ್ರದು ನಿರಮಿಲ್ಲಿ ಸಥಿಳ ಹಿಡಿಯ-
ಲಾಗದಷು್ಟ ಸುವರವನುನು ಸುರಿಯುವೆನ�ೋ ಇಲಲಿವೆ�ೋ 
ನನನುನುನು ಹಿೋಗೆ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ರಿ; ಇದು ಸೋನಾಧಿೋಶ್ವರ 
ಯೆಹೆ�ೋವನ ನುಡಿ. ನುಂಗುವ ಹುಳವನುನು ನಾನು 
ನಿರಗಾಗಿ ತಡೆಯುವೆನು, ಅದು ನಿರಮಿ ಭ�ರ್ಯ 
ಫಲವನುನು ನಾಶ ಮಾಡದು; ನಿರಮಿ ದಾರಿಕ್ಷಿಯ ಹಣುಣೆ 
ರ್�ೋಟದಲ್ಲಿ ಉದುರಿಹೆ�ೋಗದು; ಇದು ಸೋನಾಧಿೋ-
ಶ್ವರ ಯೆಹೆ�ೋವನ ನುಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳವ-
ರು ನಿರಮಿನುನು ಧನಯಾರಂದು ಕೆ�ಂಡಾಡುವರು; ನಿರಮಿ 
ದೆೋಶವು ಆನಂದವಾಗಿರುವುದು; ಇದು ಸೋನಾಧಿೋಶ್ವರ 
ಯೆಹೆ�ೋವನ ನುಡಿ” (ರಲಾಕಿಯ 3:8-12). 
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