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ರತ್್ತಯ ಅಧ್್ಯ 24 ಒಯಂದರಲೆಲಿ ಯೋಸ್ 
ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಐದ್ ಬ್ರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿೋಡ್ತ್್ತ-
ರ, ಏಕೆಯಂದರ ಸ್ರೈತ್ನನ್ ಎಯಂಥ ಮೊೋಸಗ್ರನ್ 
ಎಯಂದರ ಅವನ್ ಸಯಂಪೂರಚು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೊೋ-
ಸಗೆೊಳಿಸ್ತ್್ತನೆ.2 ನಯಂತರ ಯೋಸ್ ಯ್ದ್ಧಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ರತ್್ತ ಯ್ದ್ಧಗಳ ವದಯಂತ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ, 
ದೆೋಶಗಳ್ ದೆೋಶಗಳ ವಿರ್ದ್ಧ ರತ್್ತ ರ್ಜ್ಗ-
ಳ್ ರ್ಜ್ಗಳ ವಿರ್ದ್ಧ ಏಳ್ವ ಬಗೆಗೆ, ಬರಗಳ 
ಬಗೆಗೆ, ಮ್ರಕಬೋನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ, ರತ್್ತ ಎಲೆಲಿ-
ಲೊಲಿ ಬರ್ವ ಭೊಕಯಂಪಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೋಳಿರ್ವ-
ರ್ (ರತ್್ತಯ 24:6-8).

“ಆಗ ನಿರ್ಮನ್ನು ಉಪದರಿವಕೆ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ 
[ರರ್ಹ್ಟ್ಟಿದ ಕೆರಿರೈಸ್ತರತ್ೋಯರನ್ನು ಕೆೊಯಂದ್ 
ಅವರ್ ದೆೋವರ ಸ್ೋವೆ ಮ್ಡ್ತ್್ತದ್ದಿರಯಂದ್ 
ಹೋಳಿಕೆೊಳ್ಳುವುದ್4] ಕೆೊಲ್ಲಿವರ್ [ನ್ಲ್-
ನೆಯ ರತ್್ತ ಕೆೊನೆಯ ದ್ಷ್ಟಿ ವಿಶವಾ ಶಕ್್ತ-
ಯಯಂದ3 ]; ನನನು ಹಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿರ್ಮನ್ನು 
ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಯಂಗಗಳವರ್ ಹಗೆ ಮ್ಡ್ವರ್. 
[ಯೋಸ್ವಿನ ಹಸರ್ ದೆೋವರ ಪದ5 - ರತ್್ತ 
ಆತನ ಪದವನ್ನು ಉಪದೆೋಶಿಸ್ವುದಕ್್ಗಿ ನಿ-

ರ್ಮನ್ನು ದೆವಾೋಷಿಸಲ್ಗ್ತ್ತದೆ.] ಆಗ [ತ್ೋವರಿ 
ಹಯಂಸ್ಗಿೋಡ್ಗ್ವ ಕ್ರರ] ಅನೆೋಕರ್ ಹಯಂಜರಿದ್ 
ಒಬ್ಬರನೆೊನುಬ್ಬರ್ ಹಡಿದ್ಕೆೊಡ್ವರ್; 
ಒಬ್ಬರ ಮೋಲೆೊಬ್ಬರ್ ದೆವಾೋಷ್ ಮ್ಡ್ವರ್” 
(ರತ್್ತಯ 24:9-10).

“ಬಹ್ರಯಂದ್ ಸ್ಳ್ಳು ಪರಿವ್ದ್ಗಳ್ ಸಹ 
ಎದ್ದಿ ಅನೆೋಕರನ್ನು ಮೊೋಸಗೆೊಳಿಸ್ವರ್” 
(ರತ್್ತಯ 24:11). ಯೋಸ್, ಎರಡನೆೋ 
ಬ್ರಿ, ಸ್ಳ್ಳು ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿೋ-
ಡ್ತ್್ತದ್ದಿರ. ಸಯಂಪೂರಚು ಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್್ಟಿ 
ಹಚ್್ಚ ಪ್ಪ ಇರ್ತ್ತದೆ ಎಯಂದರ “ಬಹ್ಜನರ 
ಪ್ರಿೋತ್ಯ್ ತರ್ಣಗ್ಗಿ ಹೊೋಗ್ವದ್” ಎಯಂದ್ 
ಶೊಲಿೋಕ 12 ಹೋಳ್ತ್ತದೆ. ಶೊಲಿೋಕ 13ರಲ್ಲಿ, 
ಕಡೋವರಗೆ ತ್ಳ್ವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಗ್ವುದ್ 
ಎಯಂದ್ ಯೋಸ್ ನರಗೆ ಭರವಸ್ ನಿೋಡ್ತ್್ತರ. 
ಆದರ ರಕ್ಷಿಸಲಪಿಡ್ವ ಅನೆೋಕರ್ ತ್ಳ್ವುದ್-
ಲಲಿ, ಆದದಿರಿಯಂದ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಗ್ವು-
ದ್ಲಲಿ.6 ಅವರ್ ಬ್ದ್ದಿ ಹೊೋಗ್ವರ್. “ಇದ-
ಲಲಿದೆ ಪರಲೆೊೋಕ ರ್ಜ್ದ ಈ ಸ್ವ್ರ್ಚುಯ-
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ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಅವರಿಯಂದ

ರತ್್ತಯದ 24ನೆೋ ಅಧ್್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಗ-
ತ್್ತನ ಅಯಂತ್ ಯ್ವ್ಗ ಸಯಂಭವಿಸ್ತ್ತದೆ ರತ್್ತ 
ಆತ ಭೊಮಿಗೆ ಹಯಂದ್ರ್ಗ್ವುದರ ಸೊಚನೆ 
ಏನ್ಗಿರ್ತ್ತದೆ ಎಯಂದ್ ಯೋಸ್ವಿನ ಶಿಷ್್ರ್ 
ಆತನನ್ನು ಕೆೋಳಿದರ್ (ರತ್್ತಯ 24:3). ಆತ 
ಭೊಮಿಗೆ ಹಯಂದ್ರ್ಗ್ವುದರ ಅತ್ಯಂತ ರ್ಖ್ 
ಆದೆೋಶ ರತ್್ತ ಸೊಚನೆ ಎಯಂದರ ಸ್ಳ್ಳು ಪರಿ-
ವ್ದ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ರತ್್ತ ಸ್ಳ್ಳು ಹೋಳ್ವವರ 
ಬಗೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಯಂದ ಇರಬೋಕ್. ಈ ಸೊಚನೆ 
ಎಷ್್ಟಿ ರ್ಖ್ ಎಯಂದರ ಯೋಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೊ-
ಚನೆಗಳ ಪರೈಕ್ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ್ ಹೋಳಿದರ್ 
(ರತ್್ತಯ 24:4). “ಯೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತ-
ರವ್ಗಿ ಹೋಳಿದೆದಿೋನೆಯಂದರ - ಯ್ರ್ದರೊ ನಿ-
ರ್ಮನ್ನು ಮೊೋಸಗೆೊಳಿಸದಯಂರ್ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳಿಳುರಿ. 
ಯ್ಕೆಯಂದರ ಅನೆೋಕರ್ ಬಯಂದ್ ನನನು ಹಸರನ್ನು 
ಎತ್್ತಕೆೊಯಂಡ್ - ನ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಯಂದ್ ಹೋಳಿ 
ಎಷೊಟಿೋ ಜನರನ್ನು ಮೊೋಸಗೆೊಳಿಸ್ವರ್” 
(ರತ್್ತಯ 24:4-5).

ಕ್ರಿಸ್ತವಿರೊೋಧಿಯ್ ತ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಯಂದ್ 
ಹೋಳಿ ಅನೆೋಕರನ್ನು ಮೊೋಸಗೆೊಳಿಸ್ವನ್.1 
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ನ್ನು ಸವಚುಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಯಂಗಗಳಿಗೆ 
ಸ್ಕ್ಷಿಗ್ಗಿ ಸ್ರಲ್ಗ್ವದ್; ಆಗ ಅಯಂತ್ವು 
ಬರ್ವದ್. ಆದ್ದರಿಯಂದ ಪರಿವ್ದ್ಯ್ದ 
ದ್ನಿಯೋಲನ್ ಹೋಳಿದಯಂಥ ಹ್ಳ್ಮ್ಡ್ವ 
ಅಸಹ್ ವಸ್್ತವು ಪವಿತರಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರ್-
ವದನ್ನು ನಿೋವು ಕ್ರ್ವ್ಗ [ಇದರಥಚು ಪರಿಭ್-
ವಿನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ತ್ತ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರ್-
ವುದ್7]” (ರತ್್ತಯ 24:14:15).

“ಅಯಂಥ ಸಯಂಕಟವು ಲೆೊೋಕ ಹ್ಟ್ಟಿದ್-
ಗಿನಿಯಂದ ಮೊದಲ್ಗೆೊಯಂಡ್ ಇಯಂದ್ನವರಗೊ 
ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಇನ್ನು ಮೋಲೆಯೊ ಆಗ್ವದ್ಲಲಿ. 
ಆ ದ್ನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮ ಮ್ಡದ್ದದಿರ ಒಯಂದ್ 
ನರಪ್ರಿಣಿಯೊ ಉಳಿಯದ್; ಆದರ ತ್ನ್ 
ಆಯ್ದಿಕೆೊಯಂಡವರಿಗೆೊೋಸ್ರ ಆ ದ್ನಗಳನ್ನು 
ಕಡಿಮ ಮ್ಡ್ವನ್. ಆಗ ಯ್ರ್ದರೊ 
ನಿರಗೆ - ಇಗೆೊೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿನೆ, ಅಗೆೊೋ 

ಅಲ್ಲಿದ್ದಿನೆ ಎಯಂದ್ ಹೋಳಿದರ ನಯಂಬಬೋಡಿರಿ” 
(ರತ್್ತಯ 24:21-23).

ಪುನಃ, ಯೋಸ್ ಸ್ಳ್ಳು ಕ್ರಿಸ್ತರ್ ರತ್್ತ 
ಸ್ಳ್ಳು ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೋಳ್ತ್್ತರ. 
ಏಕೆಯಂದರ ನಿೋವು ಅವರನ್ನು ನಯಂಬ್ದರ, ನಿೋವು 
ನಿರಯಂತರರ್ಯನ್ನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಯಂಕ್ಯ ಕೆರ-
ಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯ್ವಿರಿ.8 ಈ ಪರೈಶ್ಚಿಕ ಸ್ಳ್ಳು 
ಸಕ್ಚುರದ ಜ್ತ್್ತ್ೋತ ಪರಿವ್ದ್ಗಳ್, ನಿೋವು 
ರೃಗದ ಗ್ರ್ತನ್ನು ರ್ಗೆದ್ಕೆೊಯಂಡರ, 
ನಿೋರಗೆ ದ್ೋರಚು ಕ್ಲದ ಜೆರೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿದದಿ-
ರೊ, ನಿರ್ಮನ್ನು ಜೆರೈಲ್ನಿಯಂದ ಬ್ಡ್ಗಡಗೆೊಳಿ-
ಸ್ತ್್ತರ ಎಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್್ತರ. ಅವರ್ ನಿರಗೆ 
ಸಕ್ಚುರಿ ನೌಕರಿ ಕೆೊಡ್ತ್್ತರ, ಇದರಿಯಂದ ನಿೋವು 
ಹಲವ್ರ್ ರ್ರಿಗೆಗೆಳಿಯಂದ ರ್ಕ್ತರ್ಗ್ವಿರಿ. 
ನಿರಗೆ ಆಹ್ರ ಸಿಗ್ವುದಕೆ್ ಅಥವ್ ಪ್ವತ್-
ಗಳನ್ನು ಮ್ಡ್ವುದಕೆ್ ರ್ೊಯಂದರಯ್ಗ್ವು-
ದ್ಲಲಿ - ರೃಗಕೆ್ ನರಸ್್ರ ಮ್ಡಿ, ಅಷಟಿ 
(ವಿಶವಾ ಸಕ್ಚುರ ಅಧಿಕ್ರದಲ್ಲಿದೆ). ಅವನ 
ಗ್ರ್ತ್ ರ್ಗೆದ್ಕೆೊಳಿಳುರಿ, ನಿರಗೆ ಹ್ನಿ-
ಯ್ಗ್ವುದ್ಲಲಿ. ನಿರಗೆ ಖರಿೋದ್ಸಲ್ ರತ್್ತ 
ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡಲ್ ಸ್ಧ್ವ್ಗ್ತ್ತದೆ; ಆದರ 
ನೆನಪ್ಡಿ, ನಿೋವು ಗ್ರ್ತನ್ನು ರ್ಗೆದ್ಕೆೊಯಂಡರ, 
ನಿೋವು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನನ್ನು ನಿಯಂದನೆ ಮ್ಡಿರ್-

ತ್್ತೋರಿ, ರತ್್ತ ಈ ಘೊೋರ ಪ್ಪಕೆ್ ಎಯಂದೊ 
ಕ್ಷಮ ಇರ್ವುದ್ಲಲಿ.9

“ಆದಕ್ರರ ಯ್ರ್ದರೊ ನಿರಗೆ - 
ಅಗೆೊೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿನೆಯಂದ್ 
ಹೋಳಿದರ ಹೊರಟ್ಹೊೋಗಬೋಡಿರಿ; ಇಗೆೊೋ 
ಕೆೊೋಣೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಿನೆಯಂದ್ ಹೋಳಿದರ ನಯಂಬ-
ಬೋಡಿರಿ” (ರತ್್ತಯ 24:26). ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ 
ಯೋಸ್ ನರಗೆಲಲಿರಿಗೊ ಸ್ಳ್ಳು ಪರಿವ್ದ್ಗಳ 
ಕ್ರಿತ್ಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿೋಡ್ತ್್ತದ್ದಿರ. ರನ್-
ಷ್್ರ್ ಮ್ಡ್ವ ಪವ್ಡಗಳ ಕ್ರರ, ಅವರ್ 
ಆಯ್ಯ್ದವರನ್ನು ಮೊೋಸಗೆೊಳಿಸ್ತ್್ತರ.10 

ಅದ್ ನಿಜವ್ಗಿ ಆತನೆೋ ಎಯಂದ್ ನ್ವು ಹೋಗೆ ತ್-
ಳಿದ್ಕೆೊಳಳುಬಹ್ದ್ ಎಯಂಬ್ದರ ಬಗೆಗೆ ಯೋಸ್ 
ನರಗೆ ಹೋಳ್ತ್್ತರ: “ಹೋಗೆ ಮಿಯಂಚ್ ರೊಡ-
ರದಲ್ಲಿ ಹ್ಟ್ಟಿ ಪಡ್ವರದವರಗೊ ಕ್ಣಿಸ್-
ತ್ತದೆೊೋ ಹ್ಗೆಯೋ ರನ್ಷ್್ಕ್ಮ್ರನ ಪರಿ-
ತ್ಕ್ಷರ್ಯ್ ಇರ್ವದ್” (ರತ್್ತಯ 24:27). 
“ಹರ ಬ್ದದಿಲ್ಲಿ ಹದ್ದಿಗಳ್ ಕೊಡ್ವವು. 
[ಹದ್ದಿ ಒಯಂದ್ ಸ್್್ವೆಯಂಜರ್, ರರಹದ್ದಿನಯಂ-
ರ್. ಸ್ಳ್ಳು ಪರಿಚ್ರದ್ಯಂದ್ಗಿ ಒಯಂದ್ ಚರ್ಚು 
ನ್ಶವ್ದ್ಗಲೆಲ್ಲಿ, ಸ್ರೈತ್ನನ್ ಅಲ್ಲಿರ್-
ತ್್ತನೆ. ಸ್ರೈತ್ನನ್ ಹ್ಗೆ ಮ್ಡ್ತ್್ತನೆ, ರತ್್ತ 
ಚರ್ಚು ನ ಜನರ್ ಅದನ್ನು ನಯಂಬ್ತ್್ತರ.]

(ಪುಟ 1 ರಿಯಂದ ರ್ಯಂದ್ವರಿದ್ದೆ)

7 ಯಹಜೆ್ೋಲನ್ 11:19-20, 36:26-27, ಯೊಹ್ನ 3:4, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 8:1-14, ಗಲ್ತ್ದವರಿಗೆ 5:16-18, 25   8 2 ಪೋತರಿನ್ 2:1-3, 1 ಯೊಹ್ನ 4:1, ಪರಿಕಟನೆ 19:20, 20:10-15, 21:8   9 ರತ್್ತಯ 12:31-32, ಪರಿಕಟನೆ 
14:9-11, 20:4   10 ಮ್ಕಚು 13:22, 2 ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:8-10, ಪರಿಕಟನೆ 13:11-15, 16:12-14, 19:20   

ಪ್ರಿೋತ್ಯ ವಿಶವಾ ಪ್್ಸಟಿರ್ ಅಲ್ಮೊ,
ನಿರ್ಮ ವಿಶವಾ ಸ್ದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಯ ಪರಿತ್ ಒಯಂದ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್್ತ್ ರತ್್ತ ನ್ನ್ 

ಆದರ ಮೊೋಡಿಗೆೊಳಗ್ದೆ. ದೆೊಡ್ಡ ದಪಪಿಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿದದಿ “ಹ್ಚ್ಚ” ಪದ ನನನು 
ಕಣೆಸೆಳೆಯತ್. ಹಟಲಿರ್, ಒಬ್ಮ್ ರತ್್ತ ಪೂೋಪ್ ಅವರ ಚಿತರಿಗಳ್ ನಿಜವ್-
ಗಿಯೊ ಸರಿಯ್ಗಿದದಿವು!! ಈ ರಕ್ತ ಪ್ಶ್ಚಿಗಳ್ ಅಸಹ್ಯಕ ರತ್್ತ ತ್ಳಿವಿ-
ಲಲಿದ ಜನರಿಯಂದ ರಕ್ತ ಹೋರ್ವುದ್ ನನಗೆ ಕ್ಣಿಸ್ತ್ತದೆ. ಅವರ್ ನರ್ಮ ದೆೋವ-
ರನ್ನು ರತ್್ತ ಆತ ಮ್ಡಿರ್ವ ಒಳೆಳುಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ರರತ್ಹೊೋಗಿದ್ದಿರ 
ರತ್್ತ ಅವರ್ ಇದಕ್್ಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ಭವಿಸ್ತ್್ತರ!!!

ಇಯಂಥ ಜನರ್ ನನಗೆ ಹೊಸಬರೋನಲಲಿ; ನಿಜ ಹೋಳಬೋಕೆಯಂದರ, ಈ ಕಳೆದ್-
ಹೊೋದ ಆತ್ಮಗಳ ಜೆೊರ್ ನ್ನ್ ಕೆಲಸ ಮ್ಡ್ರ್್ತೋನೆ ರತ್್ತ ಇವರ್ ಕಯಂಡ್ಕೆೊ-
ಳಳುಲಪಿಡ್ವುದಕ್್ಗಿ ಕ್ಯ್ತ್್ತದ್ದಿರ ಎಯಂದ್ ನನಗನಿಸ್ತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಮ ಸ್ದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಯಂದನ್ನು ಓದ್ದ ನಯಂತರ, ನರ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರ 
ಒಳಗಿರ್ವ ಅನ್ಭವಗಳಿಗೆ ಕ್ಚಿ್ಚಟ್ಟಿ ವಿರ್ಕ್ತಗೆೊಳಿಸಲ್ ನಿೋವೆೋ ಆಯ್ಯ್-
ದವರ್ ಎಯಂಬ್ದ್ ನನನು ಅನಿಸಿಕೆ.

ನಿರ್ಮ ಸ್ದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಯಂಚೆಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನನುನ್ನು ಸ್ೋರಿಸಬೋಕೆಯಂ-
ದ್ ನ್ನ್ ಗೌರವದ್ಯಂದ ಕೆೋಳಿಕೆೊಳ್ಳುತ್್ತದೆದಿೋನೆ. ಸತ್ವಚನದ ರಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಿೋಯ್ವುದ್ ಎಷ್್ಟಿ ಉಲ್ಲಿಸಕರವ್ಗಿದೆ.

ದೆೋವರ್ ನಿರ್ಮನ್ನು ಆಶಿೋವಚುದ್ಸಲ್, ವಿಶವಾ ಪ್್ಸಟಿರ್ ಅಲ್ಮೊ, ರತ್್ತ 
ಈ ಅಭಿಪ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೊಯಂದ್ರ್ವವನ್ ಈ ಗರಿಹದಲ್ಲಿ ನ್ನೆೊಬ್ಬನೆೋ ಅಲಲಿ 
ಎಯಂಬ್ದನ್ನು ರ್ಜ್ವ್ತ್ಪಡಿಸಿದದಿಕ್್ಗಿ ನಿರಗೆ ಧನ್ವ್ದಗಳ್.
ಹೃತೊಪಿವಚುಕವ್ಗಿ,
ಡ್ಮ್ ಕ್ಪಚುಯಂಟ್ಯರಿ        ಫೂಲಿೋರಲ್ ಪ್ರ್ಚು, ನೊ್ಯ್ರ್ಚು

ನರ್ಮ ಚಚಿಚುನಲ್ಲಿ ರತ್್ತ ರ್ಲ್ಗ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ವ್ದ 
ಪಡಯ್ವ ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್್ಸಟಿರ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ 
ಸ್ಹತ್ ವಿತರಣೆಯಯಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಯಂರ್ೊೋಷ್ವ್ಗಿದೆ. ಸ್-
ಧ್ವ್ದರ ಇನೊನು ಹಚಿ್ಚನ ರ್ಲ್ಗ್ ಸ್ಹತ್ವನ್ನು ಕಳ್ಹಸಿರಿ, 
ಏಕೆಯಂದರ ನ್ವೆಲಲಿರೊ ಪ್್ಸಟಿರ್ಗಳ್ ರತ್್ತ ಯ್ವಕರ್.
ಪ್್ಸಟಿರ್, ನಿರಗೆ ಕೃತಜ್ಞರ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತ್ತ,
ಆತನ ಸ್ೋವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮವನ್ದ
ರವರಯಂಡ್ ಡಿ.ಆರ್. ಮೊೋಸಸ್, ವ್ಯ್ಸೆ ಆಫ್ ಸ್ರೈಯನ್ 
ಪರಿೋಯರ್ ಹೌಸ್
ಆಯಂಧರಿ ಪರಿದೆೋಶ, ದಕ್ಷಿರ ಭ್ರತ

ಭ್ರತದ ಆಯಂಧರಿಪರಿದೆೋಶದ ಹಳಿಳುಗಳಲ್ಲಿ ರವೆರಯಂಡ್ ಡಿ.ಆರ್. ಮೊೋಸಸ್ ರವರ್ 
ಪ್್ಸಟಿರ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ ಸ್ವ್ತ್ಚು ಸ್ಹತ್ವನ್ನು ಹಯಂಚ್ತ್್ತರ್ವುದ್

ಭ್ರತನೊ್ಯ್ರ್ಚು

ರೃಗದ ಗ್ರ್ತನ್ನು 
ಎಯಂದೊ ರ್ಗೆದ್ಕೆೊಳಳುಬೋಡಿ

ಇಲಲಿವ್ದರ ನಿೋವು
ಶ್ಶವಾತವ್ಗಿ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪ ಪಡ್ವಿರಿ
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ಅಲ್ಮೊ ಮಿನಿಸಿಟ್ರೋಸ್ ಆನೆಲಿರೈನ್ (ಪುಟ 4ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಂದ್ವರಿದ್ದೆ)

“ಆ ದ್ನಗಳ ಸಯಂಕಟವು ತ್ೋರಿದ ಕೊಡಲೆ 
ಸೊಯಚುನ್ ಕತ್ತಲ್ಗಿ ಹೊೋಗ್ವನ್, ಚಯಂದರಿನ್ 
ಬಳಕ್ ಕೆೊಡದೆ ಇರ್ವನ್, ನಕ್ಷತರಿಗಳ್ ಆಕ್-
ಶದ್ಯಂದ ಉದ್ರ್ವವು, ಆಕ್ಶದ ಶಕ್್ತಗಳ್ 
ಕದಲ್ವವು. ಆಗ [ಅದಕ್್ಯಂತ ಮೊದಲಲಲಿ, ಆಗ 
- ಸಯಂಕಟದ ದ್ನಗಳ್ ರ್ಗಿದ ಕೊಡಲೆ] ರನ್-
ಷ್್ಕ್ಮ್ರನನ್ನು ಸೊಚಿಸ್ವ ಚಿಹನು ಆಕ್-
ಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಬರ್ವದ್. ಆಗ ಭೊಲೆೊೋಕದ-
ಲ್ಲಿರ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲದವರ್ ಎದೆಬಡಿದ್ಕೆೊ-
ಳ್ಳುವರ್, ರತ್್ತ ರನ್ಷ್್ಕ್ಮ್ರನ್ ಬಲ-
ದ್ಯಂದಲೊ ಬಹ್ ರಹಮಯಯಂದಲೊ ಆಕ್ಶದ 
ಮೋರಗಳ ಮೋಲೆ ಬರ್ವದನ್ನು ಕ್ರ್ವರ್. 
ರತ್್ತ ಆತನ್ ತ್ತೊ್ತರಿಯ ರಹ್ಶಬದಿ-
ದ್ಯಂದ ತನನು ದೊತರನ್ನು ಕಳ್ಹಸ್ವನ್. 
ಅವರ್ ಆತನ್ ಆದ್ಕೆೊಯಂಡವರನ್ನು ಆಕ್ಶದ 
ಒಯಂದ್ ಕಡಯಯಂದ ರರ್ೊ್ತಯಂದ್ ಕಡಯವರಗೆ 
ನ್ಲೊ್ ದ್ಕ್್ಗಳಿಯಂದ ಒಟ್ಟಿಗೊಡಿಸ್ವರ್” 
(ರತ್್ತಯ 24:28-31).

ಈಗ, ರನ್ಷ್್ನ್ ಕೆೋವಲ ರೊಟ್ಟಿ 
ತ್ಯಂದ್ ಬದ್ಕ್ವುದ್ಲಲಿ, ದೆೋವರ ಬ್ಯಯಂದ 
ಹೊರಡ್ವ ಪರಿತ್ಯೊಯಂದ್ ಮ್ತ್ನಿಯಂದಲೊ 
ಬದ್ಕ್ವನ್ ಎಯಂದ್ ಪರಿಭ್ ಸ್ರೈತ್ನನಿಗೆ ಮ್-
ತರಿವಲಲಿ, ನರಗೊ ಹೋಳಿದರ್ (ರತ್್ತಯ 
4:4). ಆದದಿರಿಯಂದ, ರತ್್ತಯ ಅಧ್್ಯ 24, 
ದ್ನಿಯೋಲ ಅಧ್್ಯ 7, ರತ್್ತ ಪರಿಕಟನೆ 
ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಹ್ ಸಯಂಕಟದ ಭವಿಷ್್ವ್ಣಿ-
ಗಳ್ ನರ್ಮನ್ನು ಹದರಿಸಲ್ ನ್ವು ಅವಕ್ಶ 
ಕೆೊಡಬ್ರದ್, ಬದಲ್ಗೆ, ದೆೋವರ ಬ್ಯಯಂದ 
ಹೊರಡ್ವ ಪರಿತ್ಯೊಯಂದ್ ಮ್ತನ್ನು ಅನ್ಸ-
ರಿಸಿ ಬದ್ಕಬೋಕ್, ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ಕ್ೋತಚುನೆಗ-
ಳ್ 37: “ಕೆಟಟಿ ನಡರ್ಯ್ಳಳುವರನ್ನು ನೆೊೋಡಿ 
ಉರಿಗೆೊಳಳುಬೋಡ; ದ್ರ್ಚ್ರಿಗಳಿಗೆೊೋಸ್ರ 
ಹೊಟಟಿಕ್ಚ್್ಚ ಪಡಬೋಡ. ಅವರ್ ಹ್ಲ್ಲಿ-
ನಯಂರ್ ಬೋಗ ಒರಗಿ ಹೊೋಗ್ವರ್; ಸ್ೊಪ್ಪಿನ 
ಪಲ್ದಯಂರ್ ಬ್ಡಿಹೊೋಗ್ವರ್. ಯಹೊೋವನ-
ಲ್ಲಿ ಭರವಸ್ಯಟ್ಟಿ ಒಳೆಳುಯದನ್ನು ಮ್ಡ್; 
ನಯಂಬ್ಕೆಯನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ ಆಗ ನಿೋನ್ ದೆೋ-
ಶದೆೊಳಗೆ ವ್ಸಿಸ್ವಿ. ಆಗ ಯಹೊೋವನಲ್ಲಿ 
ಸಯಂರ್ೊೋಷಿಸ್ವಿ; ರತ್್ತ ಆತನ್ ನಿನನು ಇಷ್ಟಿ-
ಥಚುಗಳನ್ನು ನೆರವೆೋರಿಸ್ವನ್. ನಿನನು ಭೊಯ್-
ರ್ರಿಯ ಚಿಯಂರ್ಯನ್ನು ಯಹೊೋವನಿಗೆ ವಹಸಿಬ್-
ಟ್ಟಿ ಭರವಸದ್ಯಂದ್ರ್; ಆತನೆೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಗಿ-
ಸ್ವನ್. ಆತನ್ ನಿನನು ನಿೋತ್ಯನ್ನು ಉದಯದ 
ಬಳಕ್ನಯಂರ್ಯೊ ನಿನನು ನ್್ಯವನ್ನು ರಧ್್-
ಹನುದ ರ್ೋಜಸಿಸೆನಯಂರ್ಯೊ ಪರಿಕ್ಶಗೆೊಳಿಸ್-

ವನ್. ವಿಶ್ರಿಯಂತ್ ಪಡ ರತ್್ತ ಶ್ಯಂತನ್ಗಿ 
ಆತನಿಗೆೊೋಸ್ರ ಕ್ದ್ರ್; ಕ್ಯ್ಕ್್ತಗಳನ್ನು 
ನೆರವೆೋರಿಸಿಕೆೊಯಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್್ಧ ಹೊಯಂದ್ವವ-
ನನ್ನು ನೆೊೋಡಿ ಉರಿಗೆೊಳಳುಬೋಡ. ಕೆೊೋಪವನ್ನು 
ಅರಗಿಸಿಕೆೊೋ; ರೊೋಷ್ವನ್ನು ಬ್ಡ್. ಉರಿಗೆೊ-
ಳಳುಬೋಡ; ಕೆಡ್ಕ್ಗೆ ಕ್ರರವ್ದ್ೋತ್. ಕೆಡ್ಕ್ 
ಮ್ಡ್ವವರ್ ರ್ಗೆದ್ಹ್ಕಲಪಿಡ್ವರ್; ಯ-
ಹೊೋವನನ್ನು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸ್ವವರೋ ದೆೋಶವನ್ನುಅ-
ನ್ಭವಿಸ್ವರ್. 

“ಇನ್ನು ಸವಾಲಪಿ ಕ್ಲದೆೊಳಗೆ ದ್ಷ್ಟಿನ್ 
ಕ್ಣಿಸದೆ ಹೊೋಗ್ವನ್; ಅವನಿದದಿ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ 
ಎಷ್್ಟಿ ವಿಚ್ರಿಸಿದರೊ ಅವನ್ ಸಿಕ್್ವದೆೋ 
ಇಲಲಿ. ಆದರ ದ್ೋನರ್ ದೆೋಶವನ್ನು ಅನ್ಭವಿ-
ಸ್ವರ್; ಅವರ್ ರಹ್ ಶ್ಯಂತ್ಯನ್ನು ಆನಯಂ-
ದ್ಸ್ವರ್. ದ್ಷ್ಟಿನ್ ನಿೋತ್ವಯಂತನಿಗೆ ವಿರೊೋ-
ಧವ್ಗಿ ಆಲೆೊೋಚಿಸ್ತ್್ತನೆ; ಅವನನ್ನು ನೆೊೋಡಿ 
ಹಲ್ಲಿ ಕಡಿಯ್ತ್್ತನೆ. ಆದರ ಕತಚುನ್ ಅವನಿಗೆ 
ಶಿಕ್್ಕ್ಲ ಬರ್ತ್ತದೆಯಂದ್ ನಗ್ತ್್ತನೆ. ದ್ಷ್ಟಿರ್ 
ಬಡವರನ್ನು ಹ್ಗೊ ಏನೊ ಇಲಲಿದವರನ್ನು 
ಕಡಿದ್ ಬ್ಡಬೋಕೆಯಂದ್ ಕತ್್ತಯನ್ನು ಹರಿದ್ದ್ದಿ-
ರ; ಯಥ್ಥಚುರನ್ನು ಕೆೊಯಂದ್ಹ್ಕಬೋಕೆಯಂದ್ 
ಬ್ಲಲಿನ್ನು ಎತ್್ತದ್ದಿರ. ಆದರ ಅವರ ಕತ್್ತ 
ಅವರ ಎದೆಯನೆನುೋ ಇರಿದ್ ಬ್ಡ್ವದ್; ಅವರ 
ಬ್ಲ್ಲಿಗಳ್ ಸಿಡಿದ್ ರ್ರಿದ್ ಹೊೋಗ್ವವು.

“ದ್ಷ್ಟಿರ ರಹ್ಸರೃದ್್ಧಗಿಯಂತಲೊ 
ನಿೋತ್ವಯಂತನ ಬಡತನವೆೋ ಲೆೋಸ್. ದ್ಷ್ಟಿರ 
ರ್ೊೋಳ್ಗಳ್ ರ್ರಿದ್ ಹೊೋಗ್ವವು; ನಿೋತ್-
ವಯಂತರನ್ನು ಯಹೊೋವನೆೋ ಉದ್ಧರಿಸ್ವನ್. 
ಯಹೊೋವನ್ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಜೋವಮ್ನವನ್ನು 
ಲಕ್ಷಿಸ್ತ್್ತನೆ; ಅವರ ಸ್ೊತ್್ತ ಶ್ಶವಾತವ್ಗಿ 
ನಿಲ್ಲಿವದ್. ಅವರಿಗೆ ವಿಪತ್್ಲದಲ್ಲಿಯೊ 
ಆಶ್ಭಯಂಗವ್ಗ್ವದ್ಲಲಿ; ಬರಗ್ಲದಲ್ಲಿ-
ಯೊ ಅವರಿಗೆ ಕೆೊರರ್ಯಲಲಿ. ದ್ಷ್ಟಿರೊೋ 
ನ್ಶವ್ಗಿ ಹೊೋಗ್ವರ್; ಯಹೊೋವನ 
ವೆರೈರಿಗಳ್ ಕ್ರಿಗಳ ಕೆೊಬ್್ಬನಯಂತ್ದ್ದಿ ಮ್ಯ-
ವ್ಗ್ವರ್. ಅವರ್ ಹಬಯಯಂರ್ ರ್ೊೋರಿ ಅಡಗಿ 
ಹೊೋಗ್ವರ್. ದ್ಷ್ಟಿನ್ ಸ್ಲ ಮ್ಡಿಕೆೊಯಂಡ್ 
ತ್ೋರಿಸಲ್ರದೆ ಹೊೋಗ್ವನ್; ನಿೋತ್ವಯಂತನ್ 
ಪರೊೋಪಕ್ರಿಯ್ಗಿ ಧರಚು ಕೆೊಡ್ವನ್. 
ಯಹೊೋವನ ಆಶಿೋವ್ಚುದವು ಯ್ರಿಗಿರ್ವ-
ದೆೊೋ ಅವರ್ ಭೊಮಿಯನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸ್ವ-
ರ್; ಆತನ ಶ್ಪವು ಯ್ರಿಗಿರ್ವದೆೊೋ ಅವರ್ 
ರ್ಗೆದ್ಹ್ಕಲಪಿಡ್ವರ್. 

“ಸತ್ಪಿರ್ಷ್ನ ಗತ್ಸ್ಥಾಪನೆಯ್ ಯಹೊೋ-
ವನಿಯಂದಲೆೋ ಆಗಿದೆ, ಆತನ್ ಅವನ ಪರಿವತಚುನೆ-
ಯನ್ನು ಮಚ್್ಚತ್್ತನೆ. ಅವನ್ ಕೆಳಗೆ ಬ್ದದಿರೊ 
ಏಳದೆೋ ಹೊೋಗ್ವದ್ಲಲಿ; ಯಹೊೋವನ್ ಅವನ-
ನ್ನು ಕೆರೈಹಡಿದ್ ಉದ್್ಧರ ಮ್ಡ್ವನ್. ನ್ನ್ 
ಬ್ಲಕನ್ಗಿದೆದಿನ್, ಈಗ ವೃದ್ಧನ್ಗಿದೆದಿೋನೆ; 
ಈವರಗೊ ನಿೋತ್ವಯಂತನ್ ದ್ಕ್್ಲಲಿದೆ ಬ್ದ್ದಿರ್-
ವದನ್ನುಗಲ್ ಅವನ ಸಯಂತತ್ಯವರ್ ಭಿಕ್ಷೆಬೋ-
ಡಿ ತ್ನ್ನುವದನ್ನುಗಲ್ ನೆೊೋಡಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ 

ಯ್ವ್ಗಲೊ ಧಮಿಚುಷ್್ಠನ್ಗಿರ್ವನ್ ರತ್್ತ 
ಕೆೊಡ್ವವನ್ಗಿರ್ವನ್; ಅವನ ಸಯಂತತ್ಯವ-
ರ್ ಆಶಿೋವ್ಚುದ ಹೊಯಂದ್ವರ್. ಕೆಟಟಿದದಿಕೆ್ 
ಹೊೋಗದೆ ಒಳೆಳುಯದನೆನುೋ ಮ್ಡ್; ಆಗ ನಿೋನ್ 
ಯ್ವ್ಗಲೊ ವ್ಸವ್ಗಿರ್ವಿ. ಯಹೊೋವನ್ 
ನ್್ಯವನ್ನು ಮಚ್್ಚವವನ್; ತನನು ಭಕ್ತ-
ರನ್ನು ಎಯಂದ್ಗೊ ಕೆರೈಬ್ಡ್ವವನಲಲಿ. ಅವರ್ 
ಸದ್ಕ್ಲವೂ ಸ್ರಕ್ಷಿತರ್ಗಿರ್ವರ್ ದ್ಷ್ಟಿರ 
ಸಯಂತತ್ ರ್ಗೆದ್ಹ್ಕಲಪಿಡ್ವದ್. ನಿೋತ್ವಯಂತರೊೋ 
ಭೊಮಿಯನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸ್ವವರ್ಗಿ ಅದರ-
ಲ್ಲಿ ಶ್ಶವಾತವ್ಗಿ ವ್ಸಿಸ್ವರ್. ನಿೋತ್ವಯಂತನ 
ಬ್ಯಯ್ ಸ್ಜ್್ನವನ್ನು ನ್ಡಿಯ್ತ್ತದೆ; 
ಅವನ ನ್ಲ್ಗೆ ನ್್ಯವನೆನುೋ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ. ದೆೋವರ 
ಶ್ಸನ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ವದ್; ಅವನ್ 
ಜ್ರ್ವದೆೋ ಇಲಲಿ. ದ್ಷ್ಟಿನ್ ಹೊಯಂಚ್ಹ್ಕ್ 
ನಿೋತ್ವಯಂತನನ್ನು ಕೆೊಲಲಿಬೋಕೆಯಂದ್ ಸರಯ 
ನೆೊೋಡ್ತ್್ತನೆ. ಆದರ ಯಹೊೋವನ್ ನಿೋತ್ವಯಂತ-
ನನ್ನು ಎಯಂದೊ ಅವನ ಕೆರೈಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಡ್ವುದ್ಲಲಿ. 
ಅವನನ್ನು ನ್್ಯವಿಚ್ರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಧಿ 
ಎಯಂದ್ ಎಣಿಸ್ವದ್ಲಲಿ. 

“ಯಹೊೋವನನ್ನು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸ್ವವನ್ಗಿ ಆತನ 
ಮ್ಗಚುವನೆನುೋ ಅನ್ಸರಿಸ್; ಆಗ ಆತನ್ ನಿನನುನ್ನು 
ರ್ಯಂದಕೆ್ ತಯಂದ್ ದೆೋಶವನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸ್ವಯಂರ್ 
ಮ್ಡ್ವನ್; ದ್ಷ್ಟಿರ್ ರ್ಗೆದ್ಹ್ಕಲಪಿಡ್ವ-
ದನ್ನು ನಿೋನ್ ನೆೊೋಡ್ವಿ. ದ್ಷ್ಟಿನ್ ಭಿೋಕರನ್-
ಗಿ ಸವಾಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಹಸ್ರ್ಗಿ ಬಳೆದ ರರದಯಂರ್ 
ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೆೊಯಂಡಿರ್ವದನ್ನು ನೆೊೋಡಿದೆದಿನ್. 
ತರ್ವ್ಯ ನ್ನ್ ಆ ದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊೋಗಿ 
ನೆೊೋಡಲ್ಗಿ ಅವನ್ ಇಲಲಿದೆ ಹೊೋಗಿದದಿನ್; 
ಅವನನ್ನು ಹ್ಡ್ಕ್ದರೊ ಸಿಕ್ಲೆೋ ಇಲಲಿ. ಒಳೆಳುೋ 
ನಡರ್ಯ್ಳಳುವನನ್ನು ನೆೊೋಡ್, ಯಥ್ಥಚುನನ್ನು 
ಲಕ್ಷಿಸ್; ಆ ರನ್ಷ್್ನ ಅಯಂತ್ವು ಶ್ಯಂತ್ಯ್ತ-
ವ್ಗಿರ್ತ್ತದೆ. ದೆೊರಿೋಹಗಳೆಲಲಿರೊ ನ್ಶವ್ಗ್-
ವರ್; ದ್ಷ್ಟಿರ ಅಯಂತ್ವು ಕತ್ತರಿಸಿಹ್ಕಲಪಿಡ್-
ವದ್. ನಿೋತ್ವಯಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಯಹೊೋವನಿಯಂದಲೆೋ; 
ಇಕ್ಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತನೆೋ ಅವರಿಗೆ ದ್ಗಚುಸ್ಥಾನ. 
ಯಹೊೋವನ್ ಸಹ್ಯಕನ್ಗಿ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿ-
ಸಿಬ್ಡ್ವನ್; ಅವರ್ ಆತನ ಆಶಿರಿತರ್ದದಿರಿಯಂದ 
ದ್ಷ್ಟಿರ ಕೆರೈಯಯಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸ್ವನ್” (ಕ್ೋ-
ತಚುನೆಗಳ್ ಅಧ್್ಯ 37).

“ಅವರ್ ಹೋಳ್ವಯಂರ್ ಸ್ರೈತ್ನನ ಆಳವನ್ನು” 
ತ್ಳಿದ್ಕೆೊಳ್ಳುವುದರ ಅಥಚು ರೃಗ (ವಿಶವಾ 
ಸಕ್ಚುರ) ರತ್್ತ ರೃಗದ ಗ್ರ್ತ್ (ಪರಿಕಟನೆ 
2:24). ಬೋಕೆಯಂದೆೋ ಪ್ಪ ಮ್ಡ್ವವರ್ ಪರ-
ಲೆೊೋಕವನ್ನು ಪರಿವೆೋಶಿಸಲ್ ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ.11 

ಯ್ವುದೆೋ ಕ್ರರಕ್್ಗಿ ರೃಗದ ಗ್ರ್ತನ್ನು 
ರ್ಗೆದ್ಕೆೊಳ್ಳುವ ಯ್ರೋ ಆಗಲ್, ಪರಲೆೊೋ-
ಕವನ್ನು ಪರಿವೆೋಶಿಸಲ್ ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ (ಪರಿಕಟನೆ 
14:9-11). ದೆೋವರ ಪದವನ್ನು ಓದ್ ಅಧ್-

11 ರತ್್ತಯ 12:31-32, ಯೊಹ್ನ 5:14, 8:11, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 6:4-8, 
10:26-31, 2 ಪೋತರಿನ್ 2:20-22, ಯೊದನ್ 5-6   
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ಯನ ಮ್ಡಿ.12 ರನ್ಷ್್ರಲಲಿರ ಕತಚುವ್ವೆೋ-
ನೆಯಂದರ “ದೆೋವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳ-
ನ್ನು ಪ್ಲ್ಸ್ವುದ್” (ಪರಿಸಯಂಗಿ 12:13).

ನನನು ಪರಿಭ್ವೆೋ ರತ್್ತ ನನನು ದೆೋವರೋ, ಪ್ಪ್ಯ್ದ 
ನನನು ಮೋಲೆ ಕರ್ಣೆ ರ್ೊೋರಿ.13 ಯೋಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತರ್ 
ಜೋವಸವಾರೊಪನ್ದ ದೆೋವರ ರಗನ್ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ 
ನಯಂಬ್ದೆದಿೋನೆ.14 ನನನು ಹಯಂದ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಪಗಳನ್ನು 
ಕ್ಷಮಿಸ್ವುದಕ್್ಗಿ ಆತ  ಶಿಲ್ಬಯಲ್ಲಿ ರರರ 
ಹೊಯಂದ್ದನ್ ರತ್್ತ ತನನು ಅರೊಲ್ ರಕ್ತವನ್ನು 
ಸ್ರಿಸಿದನ್ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ನಯಂಬ್ದೆದಿೋನೆ.15 ದೆೋವರ್ 
ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನ ಶಕ್್ತಯಯಂದ ಯೋಸ್ವನ್ನು ಸತ್ತವರಿಯಂದ 
ಪುನರ್ತ್ಥಾನಗೆೊಳಿಸಿದರ್,16 ರತ್್ತ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ನನನು ಪ್ಪನಿವೆೋದನೆಯನ್ನು ರತ್್ತ ಈ ಪ್ರಿಥಚು-
ನೆಯನ್ನು ಕೆೋಳ್ತ್್ತ ಆತ ದೆೋವರ ಬಲಗಡಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಳಿತ್ದ್ದಿನೆ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ನಯಂಬ್ದೆದಿೋನೆ.17 ಪರಿಭ್ 
ಯೋಸ್ವೆೋ, ನ್ನ್ ನನನು ಹೃದಯದ ಬ್ಗಿಲನ್ನು 
ರ್ರದ್ ನಿರ್ಮನ್ನು ನನನು ಹೃದಯದೆೊಳಗೆ ಆರಯಂತ್ರಿ-
ಸ್ರ್್ತೋನೆ.18 ಕ್ಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಬಯ ಮೋಲೆ ನನನು 
ಜ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಸ್ರಿಸಿದ ಅರೊಲ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನನನು 
ಎಲ್ಲಿ ಹೊಲಸ್ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ರ್ೊಳೆದ್ಬ್ಡಿ.19 ನಿೋವು 
ನನನುನ್ನು ತ್ರಸ್ರಿಸ್ವುದ್ಲಲಿ, ಪರಿಭ್ ಯೋಸ್ವೆೋ; 
ನಿೋವು ನನನು ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ವಿರಿ ರತ್್ತ ನನನು 
ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವಿರಿ. ನನಗೆ ಗೆೊತ್್ತ ಏಕೆಯಂದರ ನಿರ್ಮ 

ಪದವ್ದ ಬರೈಬಲ್ ಹೋಗೆಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ.20 ನಿೋವು 
ಯ್ರನೊನು ತ್ರಸ್ರಿಸ್ವುದ್ಲಲಿ ಎಯಂದ್ ನಿರ್ಮ ಪದ 
ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, ರತ್್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ನೊ ಸ್ೋರಿದೆದಿೋನೆ.21 
ಆದದಿರಿಯಂದ ನಿೋವು ನನನು ಮ್ತ್ ಕೆೋಳಿಸಿಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿೋರಿ 
ಎಯಂದ್ ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ರತ್್ತ ನಿೋವು ನನಗೆ ಉತ್ತ-
ರಿಸಿದ್ದಿೋರಿ ಎಯಂದ್ ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ರತ್್ತ ನ್ನ್ 
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ದೆದಿೋನೆ ಎಯಂದ್ ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ.22 ನನನು 
ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮ್ಡಿದದಿಕ್್ಗಿ, ಪರಿಭ್ ಯೋಸ್ವೆೋ, 
ನ್ನ್ ನಿರಗೆ ಕೃತಜ್ಞನ್, ರತ್್ತ ನಿೋವು ಆದೆೋಶಿಸಿದಯಂರ್ 
ನಡದ್ಕೆೊಯಂಡ್ ಇನ್ನು ರ್ಯಂದೆ ಪ್ಪ ಮ್ಡದೆ ನ್ನ್ 
ನನನು ಕೃತಜ್ಞರ್ಯನ್ನು ರ್ೊೋರಿಸ್ರ್್ತೋನೆ.23

ರಕ್ಷಣೆಯ ನಯಂತರ, ಯೋಸ್ವು ತಯಂದೆಯ, 
ರಗನ, ರತ್್ತ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮದ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಿೋರಿನ-
ಲ್ಲಿ ಸಯಂಪೂರಚುವ್ಗಿ ರ್ಳ್ಗಿ, ದ್ೋಕ್್ಸ್ನುನ ಮ್-
ಡಿದರಯಂದ್ ಹೋಳಲ್ಗ್ತ್ತದೆ.24 ಬರೈಬಲ್ ಸ್ೊಸ್ರೈಟ್ 
ಆಫ್ ಇಯಂಡಿಯ್ದ ’ಸತ್ವೆೋದವು” [ಇಯಂಗಿಲಿಷ್ 
ನ ಕೆಜೆವಿ] ಬರೈಬಲ್ ಅನ್ನು  ಓದ್, ರತ್್ತ ನಿೋವು 
ಸ್ಯ್ವ ತನಕ ಅದ್ ಹೋಳಿದದಿನ್ನು ಮ್ಡಿ.25

ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿೋವು ಇತರರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಬೋಕೆಯಂದ್ 
ಪರಿಭ್ ಬಯಸ್ತ್್ತರ (ಮ್ಕಚು 16:15). ನಿೋವು 
ಪ್್ಸಟಿರ್ ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ ಸ್ವ್ರ್ಚುಯ 
ಸ್ಹತ್ದ ವಿತರಕರ್ಗಬಹ್ದ್. ನ್ವು ನಿರಗೆ 
ಸ್ಹತ್ವನ್ನು ಯ್ವುದೆೋ ಶ್ಲ್ವಿಲಲಿದೆ ಕಳ್ಹ-
ಸ್ರ್್ತೋವೆ. ಹಚಿ್ಚನ ಮ್ಹತ್ಗ್ಗಿ ನರಗೆ ಕರಮ್ಡಿ 
ಅಥವ್ ಇಮೋಲ್ ಮ್ಡಿ. ಈ ಸಯಂದೆೋಶವನ್ನು 
ಬೋರಯವರೊಯಂದ್ಗೆ ಹಯಂಚಿಕೆೊಳಿಳು.

ನ್ವು ಪ್ಸಟಿರ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ ಸ್ಹತ್ವನ್ನು 
ಅನೆೋಕ ಭ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರ್ದ್ರಿಸ್ರ್್ತೋವೆ, ರತ್್ತ ಪರಿಯಂಪ-
ಚದೆಲೆಲಿಡ ಕಳ್ಹಸ್ರ್್ತೋವೆ. ನ್ವು ರ್ದರಿರ ಕ್ಗದ 
ರತ್್ತ ಶಿಪ್ಪಿಯಂಗ್ ಗ್ಗಿ ಅನೆೋಕ ಮಿಲ್ಯ ಡ್ಲರ್ಗ-

ಳನ್ನು ವ್ಯಸ್ರ್್ತೋವೆ, ಹ್ಗ್ಗಿ ನರಗೆ ನಿರ್ಮ ಪ್ರಿ-
ಥಚುನೆ ರತ್್ತ ಆರ್ಚುಕ ಸಹ್ಯದ ಅಗತ್ವಿದೆ.

ಜಗತ್್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಯಬೋಕೆಯಂದ್ ನಿೋವು ಬಯ-
ಸಿದರ  ಯೋಸ್ ಆದೆೋಶಿಸ್ವಯಂರ್, ದೆೋವರಿಯಂದ ಆತನ 
ದಶ್ಯಂಶಗಳನ್ನು ರತ್್ತ ಕೆೊಡ್ಗೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿ-
ಕೆೊಳಳುಬೋಡಿ. ದೆೋವರ್ ಹೋಗೆ ಹೋಳಿದರ್, “ನರ-
ರನ್ಷ್್ನ್ ದೆೋವರಿಯಂದ ಕದ್ದಿಕೆೊಳಳುಬಹ್ದೆೋ? 
ನಿೋವ್ದರೊೋ ನನಿನುಯಂದ ಕದ್ದಿಕೆೊಳ್ಳುತ್್ತದ್ದಿೋರಿ. 
ನನಿನುಯಂದ ಏನ್ ಕದ್ದಿಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿೋರಿ ಎಯಂದ್ ಕೆೋ-
ಳ್ತ್್ತೋರೊೋ? ದಶ್ಯಂಶ ನನಗೆೊೋಸ್ರ ಪರಿರ್್ೋಕ್ಸ-
ಬೋಕ್ದ ಪದ್ಥಚು, ಇವುಗಳನೆನುೋ. ನಿೋವು ಅಯಂದರ 
ಈ ಜನ್ಯಂಗದವರಲ್ಲಿ [ರತ್್ತ ಈ ಸಯಂಪೂರಚು 
ಜಗತ್್ತ] ನನಿನುಯಂದ ಕದ್ದಿಕೆೊಳ್ಳುವವರ್ದ ಕ್ರರ 
ಶ್ಪಗರಿಸ್ತರ್ಗಿದ್ದಿೋರಿ. ನನನು ಆಲಯವು [ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೊಯಂದ್ರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ್] ಆಹ್ರಶೊನ್ವ್ಗ-
ದಯಂರ್ [ಆಧ್್ತ್್ಮಕ ಆಹ್ರ] ನಿೋವು ದಶ್ಯಂಶವನ್ನು 
[ದಶ್ಯಂಶ ಎಯಂದರ ನಿರ್ಮ ಒಟ್ಟಿ ಆದ್ಯದ 10%] 
ಯ್ವತೊ್ತ ಬಯಂಡ್ರಕೆ್ ರ್ಗೆದ್ಕೆೊಯಂಡ್ ಬನಿನುರಿ; 
ನ್ನ್ ಪರಲೆೊೋಕದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ರ್ರದ್ ನಿರ್ಮ-
ಲ್ಲಿ ಸಥಾಳ ಹಡಿಯಲ್ಗದಷ್್ಟಿ ಸ್ವರವನ್ನು ಸ್ರಿ-
ಯ್ವೆನೆೊೋ ಇಲಲಿವೊೋ ನನನುನ್ನು ಹೋಗೆ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿರಿ; 
ಇದ್ ಸ್ೋನ್ಧಿೋಶವಾರ ಯಹೊೋವನ ನ್ಡಿ. ನ್ಯಂಗ್ವ 
ಹ್ಳವನ್ನು ನ್ನ್ ನಿರಗ್ಗಿ ತಡಯ್ವೆನ್, ಅದ್ 
ನಿರ್ಮ ಭೊಮಿಯ ಫಲವನ್ನು ನ್ಶ ಮ್ಡದ್; 
ನಿರ್ಮ ದ್ರಿಕ್ಷಿಯ ಹರ್್ಣ ರ್ೊೋಟದಲ್ಲಿ ಉದ್-
ರಿಹೊೋಗದಯಂತ್ಗ್ವುದ್; ಇದ್ ಸ್ೋನ್ಧಿೋಶವಾರ 
ಯಹೊೋವನ ನ್ಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ ಜನ್ಯಂಗಗಳವರ್ 
ನಿರ್ಮನ್ನು ಧನ್ರಯಂದ್ ಕೆೊಯಂಡ್ಡ್ವರ್; ನಿರ್ಮ 
ದೆೋಶವು ಆನಯಂದವ್ಗಿರ್ವದ್; ಇದ್ ಸ್ೋನ್ಧಿೋ-
ಶವಾರ ಯಹೊೋವನ ನ್ಡಿ” (ರಲ್ಕ್ಯ 3:8-12).

12 ರೊೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 15:4, 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:15, 3:14-17   13 ಕ್ೋತಚುನೆಗಳ್ 51:5, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 3:10-12, 23   14 ರತ್್ತಯ 26:63-64, 27:54, ಲೊಕ 1:30-33, ಯೊೋಹ್ನ 9:35-37, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 1:3-4   15 ಅಪೂೋಸ್ತಲರ 
ಕೃತ್ಗಳ್ 4:12, 20:28, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 3:25, 1 ಯೊೋಹ್ನ 1:7, ಪರಿಕಟನೆ 5:9   16 ಕ್ೋತಚುನೆಗಳ್ 16:9-10, ರತ್್ತಯ 28:5-7, ಮ್ಕಚು 16:9, 12, 14, ಯೊೋಹ್ನ 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 2:24, 3:15, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 
8:11, 1 ಕೆೊರಿಯಂಥದವರಿಗೆ 15:3-7   17 ಲೊಕ 22:69, ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 2:25-36, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:12-13   18 1 ಕೆೊರಿಯಂಥದವರಿಗೆ 3:16, ಪರಿಕಟನೆ 3:20   19 ಎಫಸದವರಿಗೆ 2:13-22, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 9:22, 13:12, 20-21, 1 ಯೊೋಹ್ನ 1:7, ಪರಿಕಟನೆ 
1:5, 7:14  20 ರತ್್ತಯ 26:28, ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 2:21, 4:12, ಎಫಸದವರಿಗೆ 1:7, ಕೆೊಲೆೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ 1:14   21 ರತ್್ತಯ 21:22, ಯೊೋಹ್ನ 6:35, 37-40, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 10:13   22 ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 11:6   23 ಯೊೋಹ್ನ 5:14, 8:11, 
ರೊೋಮ್ಪುರದವರಿಗೆ 6:4, 1 ಕೆೊರಿಯಂಥದವರಿಗೆ 15:10, ಪರಿಕಟನೆ 7:14, 22:14   24 ರತ್್ತಯ 28:18-20, ಯೊೋಹ್ನ 3:5, ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 2:38, 19:3-5   25 ಧಮೊೋಚುಪದೆೋಶಕ್ಯಂಡ 4:29, 13:4, 26:16, ಯಹೊೋಶ್ವ 1:8, 22:5, 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 
2:15, 3:14-17, ಯ್ಕೆೊೋಬನ್ 1:22-25, ಪರಿಕಟನೆ 3:18

(ಪುಟ 3 ರಿಯಂದ ರ್ಯಂದ್ವರಿದ್ದೆ)

ರೃಗದ ಗ್ರ್ತನ್ನು 
ಎಯಂದೊ ರ್ಗೆದ್ಕೆೊಳಳುಬೋಡಿ

ಇಲಲಿವ್ದರ ನಿೋವು
ಶ್ಶವಾತವ್ಗಿ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪ ಪಡ್ವಿರಿ
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ತರ್ಮ ಸಯಂಪೂರಚು ಹೃದಯ, ಆತ್ಮ, ರನಸ್ಸೆ, ರತ್್ತ ಬಲದ್ಯಂದ ಪರಿಭ್ವಿನ ಸ್ೋವೆ ಮ್ಡಲ್ ನಿಜವ್ಗಿಯೊ ಬಯಸ್ವ ನರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಯ್.ಎಸ್. ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ರ್ವವರಿಗೆ ಬದ್ಕ್ಗೆ ಅಗತ್ವ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸೌಕಯಚುಗಳೆೊಯಂದ್ಗೆ ವ್ಸಿಸಲ್ ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಕ್ರಿಶಿ್ಚಯನ್ ಮಿನಿಸಿಟ್ರೋಸ್ ವಲ್್ಡಚು ವೆರೈಡ್ ಸಥಾಳ ಒದಗಿಸ್ತ್ತದೆ.

ನೊ್ ಯ್ರ್ಚು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ ರಯಂಗಳವ್ರ ಸಯಂಜೆ 8 ಗಯಂಟಗೆ ರತ್್ತ ಇತರ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರ್ತ್ರಿ ವೆೋಳೆ ಪ್ರಿಥಚುನ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡಸಲ್ಗ್ವುದ್. ಹಚಿ್ಚನ ವಿವರಗಳಿ-
ಗ್ಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಯಂಖ್್ಗೆ ಕರ ಮ್ಡಿ. (908) 937-5723.

333ಕೊ್ ಹಚಿ್ಚನ ಭವಿಷ್್ವ್ಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಯಂಬಡಿಕೆಯಯಂದ ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ರ್ೊೋರಿಸ್ವ ಪ್್ಸಟಿರ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ, ದ ಮಸ್ಸೆಯ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೆೋಳಿ ಪಡಯರಿ.
ಲ್ಸ್ ಏಯಂಜಲ್ಸ್ ಚರ್ಚು ಪರಿದೆೋಶ: 13136 ಸಿಯರ್ ಹರೈವೆೋ, ಸ್ಯಂಟ್ ಕ್ಲಿರಿಟ್, ಕ್್ಲ್ಫೂೋನಿಚುಯ್ 91390 (661) 251-9424ದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ ಸಯಂಜೆ 8 ಗಯಂಟಗೆ ರತ್್ತ 

ಭ್ನ್ವ್ರದಯಂದ್ ರಧ್್ಹನು 3 ಗಯಂಟಗೆ ರತ್್ತ ರ್ತ್ರಿ 8 ಗಯಂಟಗೆ ಪ್ರಿಥಚುನ್ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡಸಲ್ಗ್ವುದ್. 
ಉಚಿತ ವ್ಹನ ಸ್ೋವೆಯನ್ನು ಹ್ಲ್ವುಡ್ ಬೊಲೆವ್ಡ್ಚು ರತ್್ತ ಹರೈಲ್್ಯಂಡ್ ಅವೆನೊ್, ಹ್ಲ್ವುಡ್, ಕ್್ಲ್ಫೂೋನಿಚುಯ್ದ ರೊಲೆಯಯಂದ ಪರಿತ್ ಸಯಂಜೆ 

6.30ಕೆ್, ಭ್ನ್ವ್ರಗಳಯಂದ್ ರಧ್್ಹನು 1.30ಕೆ್ ರತ್್ತ ಸಯಂಜೆ 6.30ಕೆ್ ಒದಗಿಸಲ್ಗ್ವುದ್.
ಪರಿತ್ಯೊಯಂದ್ ಪ್ರಿಥಚುನ್ ಸಭೆಯ ನಯಂತರ ಊಟದ  ವ್ವಸ್ಥಾ ಮ್ಡಲ್ಗ್ವುದ್.

ಈ ಸ್ಹತ್ವು ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಜವ್ದ ಯೊೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಯಂದ್ದೆ (ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 4:12). 
ಇದನ್ನು ಬ್ಸ್ಡಬೋಡಿ, ಬೋರ ಯ್ರಿಗ್ದರೊ ಕೆೊಡಿ.

ಇತರ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿರ್ವವರೋ, ಈ ಸ್ಹತ್ವನ್ನು ನಿರ್ಮ ಸಥಾಳಿೋಯ ಭ್ಷಗೆ ಭ್ಷ್ಯಂತರಿಸಲ್ ನ್ವು ನಿರ್ಮನ್ನು ಪೂರಿೋತ್ಸೆಹಸ್ರ್್ತೋವೆ. 
ನಿೋವು ರರ್ರ್ದರಿರ ಮ್ಡ್ವುದೆೋ ಆದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟಿ ಈ ಕೃತ್ಸ್ವಾರ್ ರತ್್ತ ನೆೊೋಯಂದಣಿಯನ್ನು ಸ್ೋರಿಸಿ:
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