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ಸಂಪುಟ 17400ಧಮ್ಮಗುರು ಟ�ೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಅಲಾಮೊ ಕೆರಿೈಸತು ರಾಷ್ಟ್ರ

(ಪುಟ 2ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ್ದ)

ಪರಿವಾದ್ ಎಲ್ೇಷ್ನ ಸೇವಕನು 
ಬೇಗನೆ ಎದುದಿ, ತಾನು ಮತುತು 
ಎಲ್ೇಷ್ನು ಇದದಿ ಪಟ್ಟಣವನುನು 
ಅಶ�ಶೂಯ್ಮರ ಸೈನ್ಯವು ಸುತುತು-
ವರಿದ್ರುವುದನುನು  ಗಮನಿಸಿದನು. 
ಅವನು ಭೇತ್ಗ�ಂಡು, ಎಲ್ೇಷ್-
ನಿಗ, “ಅಯ್ಯೇ, ಸಾ್ವಮೇ, ಏನು 
ಮಾಡೆ�ೇಣ?” ಎಂದನು [ಬೇರೆ 
ಮಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 
ನಾವು ಈ ಸಂಕಟದ್ಂದ ಜೇವಸಹಿತ 
ಹ�ರಬರುವುದು ಹೇಗ?] ಆಗ 
ಎಲ್ೇಷ್ನು ತನನು ಸೇವಕನಿಗ – ಹ-
ದರಬೇಡ; ಅವರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವ-
ವರಿಗಂತಲ� ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ-
ರುವವರು ಹಚಾಚಾಗದಾದಿರೆ ಎಂದು 
ಹೇಳಿ – ಕತ್ಮನೆೇ, ಇವನು ನೆ�ೇಡುವಂತೆ ಇವನ 
ಕಣುಣುಗಳನುನು ತೆರೆ ಎಂದು ಪಾರಿರ್್ಮಸಲು [ದೇವ-
ರಲ್ಲಿ] ಕತ್ಮನು ಅವನ ಕಣುಣುಗಳನುನು ತೆರೆದನು. 
ಆಗ ಎಲ್ೇಷ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗ ಸುತತುಣ ಗುಡೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಂದು ನಿಂತ್ದದಿ ಅಗನುಮಯವಾದ ರಥರಥಾಶ್ವಗ-
ಳು ಆ ಸೇವಕನಿಗ ಕಂಡವು” (2 ಅರಸುಗಳು 6:15-
17).

ಎಲ್ೇಷ್ನು ತನನು ಸೇವಕನಿಗ ತೆ�ೇರಿಸಬೇಕೆಂದು 
ದೇವರನುನು ಕೆೇಳಿಕೆ�ಂಡ ಆ ಸೈನ್ಯ ಅಥವಾ ದೇವರ 
ಸೇನೆಯು ಯೆರಿಕೆ�ೇದ ಗ�ೇಡೆಗಳನುನು ಬೇಳಿಸಿದ 
ಅದೇ ಸೈನ್ಯ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸೇನೆಯಾಗದ 
(ಯೆಹ�ೇಶುವ 6:20). ಯೆಹ�ೇಶುವನು ಪರಿ-
ಭುವಿನ ಸೇನೆಯ ಸೇನಾನಿಯನುನು ಯೆರಿಕೆ�ೇದಲ್ಲಿ 
ಹಿೇಗ ಭೇಟಿಯಾದನು: “ಯೆಹ�ೇಶುವನು ಯೆ-
ರಿಕೆ�ೇವಿನ ಹತ್ತುರದಲ್ಲಿದಾದಿಗ ಒಂದಾನೆ�ಂದು 
ದ್ನ ಕಣೆಣುತ್ತು ನೆ�ೇಡಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್್ಯನು 
ಹಿರಿದ ಕತ್ತುಯನುನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತನೆನುದು-
ರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರುವದನುನು ಕಂಡನು. ಯೆಹ�ೇಶು-
ವನು ಅವನ ಬಳಿಗ ಹ�ೇಗ – ನಿೇನು ನಮ್ಮವ-

ನೆ�ೇ ಅಥವಾ ಶತುರಿಪಕ್ಷದವನೆ�ೇ ಎಂದು ಕೆೇಳಲು 
ಆ ಮನುಷ್್ಯನು – ನಾನು ಅಂಥವನಲಲಿ; ಕತ್ಮನ 
[ಯೆೇಸುವಿನ ಮ�ಲರ�ಪ] ಸೇನಾಪತ್ಯು; 
ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದ್ದದಿೇನೆ ಎಂದನು. ಆಗ ಯೆಹ�ೇ-
ಶುವನು ಅವನಿಗ ಸಾಷಾ್ಟಂಗ ನಮಸಾಕಾರ ಮಾಡಿ 
– ಸಾ್ವಮಯವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಕನಿಗ ಏನು ಆಜ್ಾ-
ಪಿಸಬೇಕೆಂದ್ದ್ದಿೇರಿ ಎನನುಲು ಕತ್ಮನ ಸೇನಾಪತ್-
ಯು – ನಿನನು ಕಾಲ್ನಿಂದ ಕೆರಗಳನುನು ತೆಗದುಹಾಕು; 
ನಿೇನು ನಿಂತ್ರುವ ಸ್ಥಳವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದುದಿ 
ಎಂದು ಯೆಹ�ೇಶುವನಿಗ ಹೇಳಿದನು. ಅವನು 
ಹಾಗಯೆೇ ಮಾಡಿದನು.

“ಯೆರಿಕೆ�ೇದವರು ಇಸಾರಿಯೆೇಲ್ಯರಿಗ ಹದರಿ 
ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಗಲುಗಳನುನು ಭದರಿವಾಗ 
ಮುಚ್ಚಾಕೆ�ಂಡರು. ಯಾರ� ಒಳಗ ಹ�ೇಗಲ್-
ಲಲಿ; ಹ�ರಗ ಬರಲ್ಲಲಿ. [ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು 
ಇಸಾರಿಯೆೇಲ್ಯರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದದಿರು ಎಂದು ಅವರಿಗ 
ತ್ಳಿದ್ತುತು ಮತುತು ದೇವರು ತಮ್ಮನುನು ನಾಶ 
ಮಾಡುವರು ಎಂದು ಕ�ಡ ಅವರಿಗ ತ್ಳಿದ್ತುತು].
ಆಗ ದೇವರು ಯೆಹ�ೇಶುವನಿಗ – ನೆ�ೇಡು, 

ನಾನು ಯೆರಿಕೆ�ೇವನ�ನು ಅದರ 
ಅರಸನನ�ನು ಯುದ್ಧವಿೇರನನ�ನು 
ನಿನನು ಕೆೈಗ ಒಪಿಪಿಸಿದದಿೇನೆ. ನಿಮ್ಮ 
ಭಟರೆಲಾಲಿ ಆರು ದ್ವಸಗಳ ವರೆಗ 
ದ್ನಕೆಕಾ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಟ್ಟಣ-
ವನುನು ಸುತತುಲ್ [ಯೆರಿಕೆ�ೇದ 
ಪಾಪಿ ಜನರ ಸಂಪೂಣ್ಮ ನಾಶದ 
ಮೊದಲು ಅವರನುನು ಮಾನ-
ಸಿಕವಾಗ ಹದರಿಸಲು ಇದನುನು 
ಮಾಡಬೇಕಿತುತು]. ಏಳು ಮಂದ್ 
ಯಾಜಕರು ಕೆ�ಂಬುಗಳನುನು 
ಹಿಡಿದುಕೆ�ಂಡು ಮಂಜ�ಷ್ದ 
ಮುಂದ ನಡೆಯಲ್. ಏಳನೆಯ 
ದ್ವಸ ನಿೇವು ಪಟ್ಟಣವನುನು ಏಳು 
ಸಾರಿ ಸುತತುಬೇಕು; ಯಾಜಕರು 

ಕೆ�ಂಬುಗಳನುನು ಊದಬೇಕು. ಅವರು ದ್ೇರ್ಮ-
ವಾಗ ಊದುವ ಕೆ�ಂಬನ ಧ್ವನಿಯು ಕೆೇಳಿಸುತತುಲೇ 
ನಿೇವೆಲಲಿರ� ಮಹತತುರವಾಗ ಆಭ್ಮಟಿಸಿರಿ. ಆಗ 
ಪಟ್ಟಣದ ಗ�ೇಡೆಯು ತಾನೆೇ ಬದುದಿಹ�ೇಗು-
ವುದು [ಇದನುನು ಪರಿಭುವಿನ ಸೇನೆಯ ಕಾಣದ ಕೆೈ 
ನೆರವೆೇರಿಸುತತುದ]; ಪರಿತ್ಯಬ್ಬನ� ನೆಟ್ಟಗ ಒಳ-
ನುಗ್ಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

“ಆಗ ನ�ನನ ಮಗನಾದ ಯೆಹ�ೇಶುವನು 
ಯಾಜಕರನುನು ಕರೆದು ಅವರಿಗ – ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ 
ಮಂಜ�ಷ್ವನುನು ಹ�ತುತುಕೆ�ಂಡು ಹ�ೇಗರಿ; 
ಏಳು ಮಂದ್ ಯಾಜಕರು ಕೆ�ಂಬುಗಳನುನು ಹಿ-
ಡಿದುಕೆ�ಂಡು ದೇವರ ಮಂಜ�ಷ್ದ ಮುಂದ 
ನಡೆಯಲ್ ಅಂದನು. ಮತುತು ಅವನು ಜನರಿಗ 
– ಹ�ೇಗ ಪಟ್ಟಣವನುನು ಸುತ್ತುರಿ. ಯುದ್ಧಸ-
ನನುದ್ಧರೆಲಲಿರ� ದೇವರ ಮಂಜ�ಷ್ದ ಮುಂದ 
ಹ�ೇಗಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯೆಹ�ೇಶುವನು 
ಆಜ್ಾಪಿಸಿದಂತೆಯೆೇ ಏಳು ಮಂದ್ [ಯೆಹ�ದ್ಯ] 
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(ಪುಟ 1 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ್ದ)
ಯಾಜಕರು ಕೆ�ಂಬುಗಳನುನು ಹಿಡಿದುಕೆ�ಂಡು 
ಊದುತಾತು ದೇವರ ಮುಂದ ನಡೆದರು. ದೇವರ 
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಂಜ�ಷ್ವು ಅವರ ಹಿಂದ 
ಹ�ೇಯಿತು. ಯುದ್ಧಸನನುದ್ಧರಾದವರು ಕೆ�ಂ-
ಬುಗಳನುನು ಊದುತ್ತುದದಿ ಯಾಜಕರ ಮುಂದ 
ಇದದಿರು. ಹಿಂದ್ನ ದಳವು ಮಂಜ�ಷ್ದ ಹಿಂದ್ತುತು. 
ಕೆ�ಂಬುಗಳನುನು ಊದುತತುಲೇ ಹ�ೇಗುತ್ತುದದಿರು. 
ಯೆಹ�ೇಶುವನು ಜನರಿಗ – ನಿೇವು ಈಗ ಆಭ್ಮ-
ಟಿಸಬಾರದು; ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯು ಕೆೇಳಿಸದ್ರಲ್, 
ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತ� ಹ�ರಡದ್ರ-
ಲ್. ಆಭ್ಮಟಿಸಿರೆಂದು ನಾನು ಹೇಳುವ ದ್ವಸದಲ್ಲಿ 
ಮಾತರಿ ಆಭ್ಮಟಿಸಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಾಪಿಸಿದನು.

“ಅವನು ದೇವರ ಮಂಜ�ಷ್ವನುನು ಒಂದು 
ಸಾರಿ ಪಟ್ಟಣವನುನು ಸುತ್ತುಸಿದ ಮೇಲ ಅವರು 
ತ್ರುಗ ಪಾಳಯಕೆಕಾ ಬಂದು ರಾತ್ರಿಕಳೆದರು. ಯೆ-
ಹ�ೇಶುವನು ಬಳಿಗ್ಗ ಎದದಿನು. ಯಾಜಕರು 
ದೇವರ ಮಂಜ�ಷ್ವನುನು ಹ�ತುತುಕೆ�ಂಡು 
ಹ�ರಟರು. ಏಳು ಮಂದ್ ಯಾಜಕರು ಕೆ�ಂಬುಗ-
ಳನುನು ಊದುತಾತು ದೇವರ ಮಂಜ�ಷ್ದ ಮುಂದ 
ನಡೆದರು. ಯುದ್ಧಸನನುದ್ಧರು ಅವರ ಮುಂದ್-
ದದಿರು; ಹಿಂದ್ನ ದಳವು ಮಂಜ�ಷ್ದ ಹಿಂದ್ತುತು. 
ಕೆ�ಂಬುಗಳನುನು ಊದುತತುಲೇ ಹ�ೇಗುತ್ತುದದಿರು. 
ಹಿೇಗ ಎರಡನೆಯ ದ್ನದಲ್ಲಿಯ� ಪಟ್ಟಣವನುನು 
ಸುತ್ತು ಪಾಳೆಯಕೆಕಾ ಹಿಂದ್ರುಗದರು. ಆರು ದ್ವಸ 
ಈ ಪರಿಕಾರ ಮಾಡಿದರು.

“ಏಳನೆಯ ದ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ�ಯೇ್ಮದ-
ಯವಾಗುತತುಲೇ ಎದುದಿ ಅದೇ ಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ-
ಣವನುನು ಏಳು ಸಾರಿ ಸುತ್ತುದರು. ಈ ದ್ವಸದಲ್ಲಿ 
ಮಾತರಿ ಅದನುನು ಏಳು ಸಾರಿ ಸುತ್ತುದರು. ಏಳನೆಯ 
ಸಾರಿ ಸುತುತುವಾಗ ಯಾಜಕರು ಕೆ�ಂಬುಗಳನುನು 
ಊದಲು ಯೆಹ�ೇಶುವನು ಜನರಿಗ – ಆಭ್ಮಟಿಸಿರಿ, 
ದೇವರು ನಿಮಗ ಈ ಪಟ್ಟಣವನುನು ಕೆ�ಟಿ್ಟದಾದಿನೆ.  
ಈ ಪಟ್ಟಣವೂ ಇದರಲ್ಲಿರುವದಲಲಿವೂ  ದೇವರಿಗ 
ಶಾಪಗರಿಸತುವಾದದದಿಂದು ತ್ಳಿಯಿರಿ. ಸ�ಳೆಯಾದ 
ರಾಹಾಬಳ� ಅವಳ ಸಂಗಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವ-
ರೆಲಲಿರ� ಉಳಿಯಲ್; ನಾವು ಕಳುಹಿಸಿದ ದ�ತ-
ರನುನು ಅವಳು ಅಡಗಸಿಟ್ಟಳಲಾಲಿ. ನಿೇವಾದರೆ�ೇ 
ದೇವರಿಗ ಮೇಸಲಾದ ವಸುತುಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಜಾಗರ�ಕತೆಯಿಂದ್ರಬೇಕು. ನಿೇವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದನಾನುದರ� ತೆಗದುಕೆ�ಂಡರೆ ಇಸಾರಿಯೆೇ-
ಲ್ಯರ ಪಾಳೆಯವು ಶಾಪಕೆಕಾ ಗುರಿಯಾಗ ಕೆಟಿ್ಟೇತು. 
ಎಲಾಲಿ ಬಳಿಳಿಬಂಗಾರವೂ ಹಿತಾತುಳೆ ಕಬ್ಬಣಗಳ 
ಪಾತೆರಿಗಳ� ಯೆಹ�ೇವನಿಗ ಮೇಸಲಾಗದುದಿ ಆತನ 
ಭಂಡಾರಕೆಕಾ ಸೇರತಕಕಾವುಗಳು ಅಂದನು.

“ಕ�ಡಲ ಜನರ ಆಭ್ಮಟವೂ ಕೆ�ಂಬುಗಳ 
ಧ್ವನಿಯ� ಉಂಟಾದವು. ಜನರು ಕೆ�ಂಬನ ಧ್ವ-
ನಿಯನುನು ಕೆೇಳಿ ಮಹತತುರವಾಗ ಆಭ್ಮಟಿಸಲು 
ಪಟ್ಟಣದ ಗ�ೇಡೆಯು ತಾನೆೇ ಬದುದಿ ಹ�ೇಯಿತು 

[ಇದನುನು ಪರಿಭುವಿನ ಸೇನೆ ಮತುತು ಪರಿಭುವಿನ 
ಸೇನೆಯ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯು ನೆರವೆೇರಿಸಿದರು]. ಪರಿತ್-
ಯಬ್ಬರ� ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೆೇರವಾಗ ನುಗು್ಗತತು 
ಹ�ೇದರು. ಅದು ಅವರ ಸಾ್ವಧಿೇನವಾಯಿತು” 
(ಯೆಹ�ೇಶುವ 5:13-6:20).

ಹನೆ�ೇಕನ ಪುಸತುಕದಲ್ಲಿ, ಮಹಾನ್ ಪರಿವಾದ್-
ಯಾದ ಹನೆ�ೇಕ ಕಾವಲ್ಗರ ಬಗ್ಗ ಮುನ�ಸೂಚನೆ 
ಕೆ�ಡುತಾತುರೆ. ಈ ಕಾವಲ್ಗರು ದೇವರ ದ�ತರಾ-
ಗದುದಿ, ಪರಿಭುವಿನ ದ್ವ್ಯ ಸೇನೆಯವರಾಗದಾದಿರೆ. 
ಅವರನುನು ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಭ�ಮಯ ಮೇಲ್ರುವ 
ದೇವರ ಪವಿತರಿ ಜನರ ರಕ್ಷಕ ದೇವತೆಗಳು ಎಂದ� 
ಕರೆಯಲಾಗುತತುದ.

ಕೆಟ್ಟ ದೇವದ�ತರಿದಾದಿರೆ, ಮತುತು ಒಳೆಳಿಯ 
ದೇವದ�ತರಿದಾದಿರೆ. ಈ ದೇವದ�ತರಲ್ಲಿ 
ಮ�ರರಲ�ಲಿಂದು ಭಾಗವನುನು – ಕೆಟ್ಟವರನುನು 
– ಅವರ ನಾಯಕನಾದ ಸ್ವತಃ ಸೈತಾನನೆ�ಂದ್ಗ 
(ಲ�ಕ 10:18) ಪರಲ�ೇಕದ್ಂದ ಹ�ರದಬ್ಬ-
ಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪರಿಕಟನೆ 12:4 ಹೇಳುತತುದ. 
ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ದೇವದ�ತರಲ್ಲಿ ಮ�ರರಲ್ಲಿ 
ಎರಡು ಭಾಗದವರು – ಒಳೆಳಿಯವರು – ದೇವರ 
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದರು. ಮ�ರರಲ�ಲಿಂದು 
ಭಾಗದ ಕೆಟ್ಟ ದೇವದ�ತರು ಕೆೇವಲ ಕೆಟ್ಟವರು 
ಮಾತರಿವಲಲಿ, ಅವರು ಬಹಳ ದುಷ್್ಟರ� ಕ�ಡ.

“ಪರಲ�ೇಕದಲ್ಲಿ ಮತೆ�ತುಂದು ಲಕ್ಷಣವು 
ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕೆಂಪಾದ ಮಹಾ ರಟಸ-
ಪ್ಮವಿತುತು [ಪಿಶಾಚ್]; ಅದಕೆಕಾ ಏಳು ತಲಗಳ�...” 
ಎಂದು ಪರಿಕಟನೆ 12:3 ಹೇಳುತತುದ. “ಆ ಏಳು 
ತಲಗಳು ಆ ಸಿತ್ೇ ಕ�ತುಕೆ�ಂಡಿರುವ ಏಳು ಬ-
ಟ್ಟಗಳೆೇ [ಇಟಲ್ಯ ರೆ�ೇಮ್ನ ಬಟ್ಟಗಳು]” 
(ಪರಿಕಟನೆ 17:9). ಈ ಸಿತ್ೇಯು ಸುಳುಳಿ ಪರಿವಾದ್, 
ಸುಳುಳಿ ಚರ್್ಮ, ಕುಪಂಥ,  ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ಎಂಬ 
ಮೃಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ರೆ�ೇಮನ್ ಕಾ್ಯಥ�ಲ್-
ಕ್, ಸಲ್ಂಗಕಾಮ, ಮಕಕಾಳಿಗ ಲೈಂಗಕ ಕಿರುಕುಳ 
ನಿೇಡುವ ಚರ್್ಮ ಆಗದಾದಿಳೆ.

ಆ ಏಳು ತಲಗಳಿಗ ಹತುತು ಕೆ�ಂಬುಗಳಿವೆ 
ಎಂದು ಹೇಳುತಾತು ಪರಿಕಟನೆ 12:3  ಮುಂದುವ-
ರಿಯುತತುದ. ಈ ಹತುತು ಕೆ�ಂಬುಗಳು, ಸೈತಾನನ 
ಹ�ಸ ವಿಶ್ವ ಪಂಥ, ಅಥವಾ ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಸಕಾ್ಮ-
ರದ�ಂದ್ಗ ಒಂದುಗ�ಡಿರುವ, ಕೆಲ ಅವಧಿಯಿಂ-
ದಲ� (ಕೆ�ನೆಯ ದೇಶ ಗರಿೇಸ್) ತಮ್ಮ ಬಲವನುನು 
ರೆ�ೇಮ್ನ ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ಗ (ಯು.ಎನ್., ಹ�ಸ 
ವಿಶ್ವ ಪಂಥ) ನಿೇಡುವ ಹತುತು ಐರೆ�ೇಪ್ಯ ದೇಶಗಳ 
ಸಂಕೆೇತವಾಗವೆ. “...ಅದರ ತಲಗಳ ಮೇಲ ಏಳು 
ಮುಕುಟಗಳಿದದಿವು [ಈ ಏಳು ಮುಕುಟಗಳು, ತಾ-
ತಾಕಾಲ್ಕವಾಗ ಏಳು ಭ�ಖಂಡಗಳ ಮೇಲ, ಅಥವಾ 
ಬೇರೆ ಮಾತ್ನಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂಣ್ಮ ಜಗತ್ತುನ ಮೇಲ 
ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತುರುವ ಪಿಶಾಚ್ಯ ಹ�ಸ ವಿಶ್ವ 
ಪಂಥವನುನು ಪರಿತ್ನಿಧಿಸುತತುವೆ].”1

“ಅದರ ಬಾಲವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತರಿಗ-
ಳೆ�ಳಗ ಮ�ರರಲ�ಲಿಂದು ಭಾಗವನುನು ಎಳೆದು 
[ನಕ್ಷತರಿಗಳು ದುಷ್್ಟ ದೇವದ�ತರು.2 ನಕ್ಷತರಿಗಳು 
ದ�ತರ ಪರಿತ್ೇಕ ಎಂದು ಪರಿಕಟನೆ 1:20 ಹೇ-
ಳುತತುದ], [ರಟಸಪ್ಮವು, ಸೈತಾನನು] ಭ�ಮಗ 

[ದುಷ್್ಟ ಮತುತು ಕೆಟ್ಟ ದೇವದ�ತರಲ್ಲಿ ಮ�-
ರರಲ�ಲಿಂದು ಭಾಗವನುನು] ಹಾಕಿತು. ಹರುತ್ತು-
ದದಿ ಆ ಸಿತ್ೇಯು [ತನನು ಮುಕುಟದಲ್ಲಿ ಹನೆನುರ-
ಡು ನಕ್ಷತರಿಗಳನುನು ಹ�ಂದ್ರುವವಳು. ಇದು (ಆ 
ಸಿತ್ೇ) ಕಿರಿಸತುರ ಹಂಡತ್, ಹ�ಸ ಯೆರ�ಸಲೇಮ್, 
ಇದು ಭ�ಮಯ ಮೇಲ ಕಿರಿಸತುರ ವಾಸತುವಿಕ ದೇಹ, 
ನಿಜವಾದ ಇಸಾರಿಯೆೇಲ್, ಕೆರಿೈಸತುಮತ್ೇಯರು, 
ಕಾ್ಯಥ�ಲ್ಕರು ಎಂದ� ಅಲಲಿ, ದೇವರ ಆಯದಿ 
ಜನರಾದ ಯೆಹ�ದ್ಯರಿಂದ ಆರಂಭವಾದದುದಿ. 
ಈಗ ದೇವರು ಕಿರಿಸತುರನುನು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಎಂದು 
ಸಿ್ವೇಕರಿಸುವ ಎಲಾಲಿ ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗಾಗ ರಕ್ಷಣೆ-
ಯನುನು ತೆರೆದ್ದಾದಿರೆ]” (ಪರಿಕಟನೆ 12:4).

ಈ ಸಿತ್ೇಯು (ಕಿರಿಸತುರ ದೇಹ) ಕಿರಿಸತುರಾಗದದಿ 
ತನನು ಮಗುವನುನು ಹರುವುದಕಾಕಾಗ ಸಿದ್ಧಳಾಗದದಿ-
ಳು. ಇದು, ಅರಸನಾದ ಹರೆ�ೇದ ಮತುತು ಅವನ 
ಸೈನ್ಯದ ಮ�ಲಕ, ಸೈತಾನನು ಕಿರಿಸತುರನುನು ಆತನ 
ಜನ್ಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತುತು/ಅಥವಾ ಎರಡು 
ವಷ್್ಮಗಳ ನಂತರ3 ನಾಶ ಮಾಡಲು ಇಸಾರಿಯೆೇ-
ಲ್ನ ಎದುರು ನಿಂತ್ದದಿ ಸಮಯದ ಪುನರಾವತ್ಮ-
ನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಿರಿಸತುರು ಆಗಲ� ಈಗಲ� ಅರಸರ 
ಅರಸರು ಮತುತು ಪರಿಭುಗಳ ಪರಿಭುಗಳಾಗದಾದಿರೆ, 
ಜಗತ್ತುನ ರಕ್ಷಕರಾಗದಾದಿರೆ, ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರನಾನುಗ 
ಮತುತು ಅಧಿಕಾರಿಯನಾನುಗ ಸಿ್ವೇಕರಿಸುವ ಎಲಲಿರ 
ಆತ್ಮಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಸೈತಾನನ ಕೆಲ-
ಸಗಳನುನು ನಾಶ ಮಾಡುವವರಾಗದಾದಿರೆ.4 ಕಿರಿಸತುರು 
“ದ�ರೆತನಗಳನ�ನು ಅಧಿಕಾರಗಳನ�ನು ನಿರಾಯು-
ಧರನಾನುಗ ಮಾಡಿ........ಅವುಗಳನುನು ಜಯಿಸಿ-
ರುವುದನುನು ಮರೆಸುತಾತು ತೆ�ೇರಿಸಿದರು” ಎಂದು 
ಕೆ�ಲ�ಸಸೂಯವರಿಗ 2:15 ಹೇಳುತತುದ.

ಇವು ಕೆ�ನೆಯ ದ್ನಗಳು.5 ಭ�ಮಯು 
ದೇವರ ಸೈನ್ಯದ್ಂದ ತುಂಬದ, ಮತುತು ಆಕಾಶವು 
ದೇವರ ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ತುಂಬದ. ಇವು 
ಸಂಪೂಣ್ಮ ಜಗತ್ತುನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲ ಜನರು 
ನೆ�ೇಡಿರುವ ಯುಎಫ್ಒ ಗಳು. ಲ�ೇಕದ ಜನರು 
ದೇವರ ಪದದ ಬಗ್ಗ ಅಜ್ಾನದ್ಂದ್ರುವುದರಿಂದ, 
ಈ ಯುಎಫ್ಒ ಗಳು ಇತರ ಗರಿಹಗಳಿಂದ ಬಂದ 
ಜೇವಿಗಳು ಎಂದು ನಂಬುತಾತುರೆ. ನಾವು ಬೈಬಲ್ 
ಅನುನು ತ್ಳಿದುಕೆ�ಂಡಾಗ, ಲ�ೇಕದ ಜನರು ಎಷ್ು್ಟ 
ಮೊೇಸಹ�ೇಗದಾದಿರೆ ಎಂದು ನಮಗ ತ್ಳಿಯುತತು-
ದ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗ ಯುಎಫ್ಒ ಎಂದು 
ಕರೆಯಲಪಿಡುವ ಈ “ಹಾರುವ ತಟ್ಟಗಳು” ಇತರ 
ಗರಿಹಗಳಿಂದ ಬಂದವುಗಳಲಲಿ. ಅವು “ಕಾವಲ್ಗ-
ರು”, ದೇವರ ದ�ತರು, ಕಿರಿಸತುರು ಪುನಃ ಭ�ಮಗ 
ಮರಳುವ ಮೊದಲು ಭ�ಮಯ ಸಮೇಕ್ಷೆ ನಡೆ-
ಸುತ್ತುರುವುದು. ಕಾವಲ್ಗರು ನಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗ 
ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತುದಾದಿರೆ.

ಪರಿಕಟನೆ 16:1 ಹಿೇಗಂದು ಹೇಳುತತುದ, “ಆಗ 
ಪವಿತರಿಸಾ್ಥನದ್ಂದ ಬಂದ ಮಹಾ ಶಬದಿವನುನು 
ಕೆೇಳಿದನು. ಅದು ಆ ಏಳು ಮಂದ್ ದೇವದ�-
ತರಿಗ – ನಿೇವು ಹ�ೇಗ ಆ ಏಳು ಪಾತೆರಿಗಳಲ್ಲಿ-
ರುವ ದೇವರ ರೌದರಿವನುನು ಭ�ಮಯ ಮೇಲ 
ಹ�ಯಿ್ಯರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿತು.” ದಾನಿಯೆೇಲನು 
4:13ರಲ್ಲಿ, “ಒಬ್ಬ ಕಾವಲ್ಗನು [ದೇವದ�ತ-

1 ದಾನಿಯೆೇಲನು 2:40, 7:19-25, ಪರಿಕಟನೆ 13:2-8, 14:8, ಅಧಾ್ಯಯ 17, 18:2-24   2 ಯೆಶಾಯ 14:12-17, ಮತಾತುಯ 25:41, ಲ�ಕ10:18, 2 ಪೇತರಿನು 2:4, ಯ�ದನು 6, ಪರಿಕಟನೆ 12:3-4, 7-9   
3 ಮತಾತುಯ 2:1-18   4 ದಾನಿಯೆೇಲನು 7:13-14, 1 ತ್ಮೊಥಯನಿಗ 6:14-16, ಇಬರಿಯರಿಗ 2:14-15, 1 ಯೇಹಾನ 3:8, 4:14-15, ಪರಿಕಟನೆ17:14, 19:16   5 ಮತಾತುಯಅಧಾ್ಯಯ 24   
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ನು] ಹಾಗ� ಒಬ್ಬ ಪವಿತರಿನಾದವನು ಸ್ವಗ್ಮದ್ಂದ 
ಇಳಿದು ಬಂದನು” ಏಕೆಂದರೆ ದಾನಿಯೆೇಲನು 4:30 
ರಲ್ಲಿ “ ನನನು ಮಹಿಮಯು ಪರಿಸಿದ್್ಧಗ ಬರುವಂತೆ 
[ದೇವರ ಮಹಿಮಯ ಬದಲ್ಗ] ನನನು ಸಾಮಥ್ಯ್ಮ-
ಬಲದ್ಂದ [ದೇವರ ಬಲದ ಬದಲ್ಗ] ರಾಜನಿವಾ-
ಸಕಾಕಾಗ ನಾನು ಕಟಿ್ಟಸಿಕೆ�ಂಡಿರುವುದು, ಇಗ�ೇ, 
ಮಹಾಪಟ್ಟಣವಾದ ಈ ಬಾಬಲ್” ಎಂದು 
ಹೇಳಿದ ಅಹಂಕಾರಿಯಾದ ಅರಸನಾದ ನೆಬ�-
ಕದನುಚಚಾರನ ಮೇಲ ದೇವರ ನಾ್ಯಯತ್ೇಪ್ಮನುನು 
ತರಲು ದಾನಿಯೆೇಲನು 4:13ರಲ್ಲಿ, “ಅನಿಮಷ್-
ನಾದ ದೇವದ�ತನು ಆಕಾಶದ್ಂದ್ಳಿದರು”.

ಅರಸನಾದ ನೆಬ�ಕದನುಚಚಾರನ ವಿರುದ್ಧ 
ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಕಾವಲ್ಗನಿಗ ನಿೇಡಲಾದ ದೇವರ 
ನಾ್ಯಯತ್ೇಪು್ಮ ಇಲ್ಲಿದ: “ಈ ಮಾತು [ಇನ�ನು] 
[ಅಹಂಕಾರಿಯಾದ] ರಾಜನ ಬಾಯಿಂದ ಹ�ರ-
ಡುತ್ತುರುವಾಗ – ಅರಸನಾದ ನೆಬ�ಕದನುಚಚಾರ-
ನೆೇ, ನಿನಗಾದ ದೈವೊೇಕಿತುಯನುನು ಕೆೇಳು; ರಾಜ್ಯವು 
ನಿನಿನುಂದ ತೆ�ಲಗದ, ಅವರು [ಕಾವಲ್ಗರು] ನಿ-
ನನುನುನು ಮನುಷ್್ಯರೆ�ಳಗಂದ ತಳುಳಿವರು ಮತುತು 
ನಿೇನು ಕಾಡುಮೃಗಗಳೆ�ಂದ್ಗ ವಾಸಿಸುವಿ, ದನ-
ಗಳಂತೆ ಹುಲುಲಿಮೇಯುವುದೇ ನಿನಗ ಗತ್ಯಾ-
ಗುವುದು; ಪರಾತಪಿರನು ಮನುಷ್್ಯರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ರಾಜನಾಗ ಅದನುನು ತನಗ ಬೇಕಾದವರಿಗ ಒಪಿಪಿ-
ಸುತಾತುನೆ ಎಂಬದು ನಿನನು ತ್ಳುವಳಿಕೆಗ ಬರುವದ-
ರೆ�ಳಗ ಏಳು ವರುಷ್ ನಿನಗ ಹಿೇಗ ಕಳೆಯುವುದು 
ಎಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿಯಾಯಿತು. ಈ ನುಡಿಯು 
ನೆಬ�ಕದನುಚಚಾರನಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೆೇ ನೆರವೆೇರಿತು; 
ಅವನು ಮನುಷ್್ಯರೆ�ಳಗಂದ ತಳಳಿಲಪಿಟು್ಟ ದನ-
ಗಳಂತೆ ಹುಲುಲಿ ಮೇಯುತಾತು ಆಕಾಶದ ಇಬ್ಬನಿ-
ಯಿಂದ ನೆನೆಯುತಾತು ಇದದಿನು; ಅವನ ಕ�ದಲು 
ಹದುದಿಗಳ ಗರಿಯಂತೆಯ� ಅವನ ಉಗುರು 
ಹಕಿಕಾಗಳ ಉಗುರಿನ ಹಾಗ� ಬಳೆದವು” (ದಾನಿ-
ಯೆೇಲನು 4:31-33).

ಯೆರೆಮೇಯ 4:16ರಲ್ಲಿ, “ಇಗ�ೇ, ಜನಾಂ-
ಗಗಳಿಗ ಅರುಹಿರಿ, ಮುತುತುವವರು ದ�ರದೇಶ-
ದ್ಂದ ಯೆರ�ಸಲೇಮಗ ಬರುತಾತುರೆ, ಯೆಹ�ದದ 
ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗ ದನಿಗೈಯುತಾತುರೆ 
ಎಂದು ಪರಿಚುರಪಡಿಸಿರಿ” ಎಂದು ದೇವರು ಯೆರೆ-

ಮೇಯನಿಗ ಹೇಳುತಾತುರೆ. ಯ�ದಾಯದ ಪಟ್ಟ-
ಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಳಷ್ು್ಟ ಕೆ�ರಿೇಧವಿದ. ಅದೇ-
ಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈಗಲ� ಯೆೇಸುವನುನು ತಮ್ಮ 
ಉದಾ್ಧರಕನೆಂಬುದನುನು ನಿರಾಕರಿಸುತಾತುರೆ.

ಲ�ೇಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಲಲಿರಿಗ� 
ಯುಎಫ್ಒ ಗಳು (ಗುರುತ್ಸಲಾಗದ ಹಾರುವ 
ವಸುತುಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಪಿಡುವವುಗಳ ಲಕ್ಷ-
ಗಟ್ಟಲ ಕಾಣಿಸುವಿಕೆಗಳೆ�ಂದ್ಗ ಪರಿಚಯವಿದ 
ಎಂದು ನನಗನಿಸುತತುದ, ಆದರೆ ಅವು ಯುಎಫ್ಒ 
ಗಳಲಲಿ. ಅವು ದೇವರ ಕಾವಲ್ಗರು ಅಥವಾ 
ದ�ತರು ದೇವರ ನಾ್ಯಯತ್ೇಪಿ್ಮಗ ಮೊದಲ್ನ, 
ಜಗತ್ತುನ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲ್ನ, ಸಮಯದ 
ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲ್ನ ಈ ಕೆ�ನೆಯ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ 
ಭ�ಮಯ ಸಮೇಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತುರುವವು. ದೇವರ 
ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ, ಆತ, ಭ�ಮಯು ನಾಶವಾಗುವು-
ದಕೆಕಾ ಮೊದಲು ದೇವರ ದ�ತರಾದ ಕಾವಲ್ಗರು 
ತಮ್ಮ “ಹಾರುವ ತಟ್ಟಗಳು” ಎಂದು ಕರೆಯಲಪಿ-
ಡುವವುಗಳಲ್ಲಿ ಭ�ಮಯ ಸಮೇಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತು-
ರುವಂತಹ ನ�ರಾರು ಕೆ�ನೆ-ಕಾಲದ ಭವಿಷ್್ಯವಾ-
ಣಿಗಳನುನು, ಸ�ಚಕಗಳನುನು,ಮತುತು ಅದುಭುತಗ-
ಳನುನು ನೆ�ೇಡಲು ಎಲಲಿರಿಗ� ಅವಕಾಶ ನಿೇಡು-
ತ್ತುದಾದಿರೆ. ಯೇವೆೇಲನ ಪುಸತುಕವು ಇದರ ಬಗ್ಗ 
ಮುನ�ಸೂಚನೆ ನಿೇಡುತತುದ,6 ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃ-
ತ್ಯಗಳು ಪುಸತುಕದಲ್ಲಿ ಅಪೂೇಸತುಲನಾದ ಪೇತರಿನು 
ಕ�ಡ ಮುನ�ಸೂಚನೆ ನಿೇಡುತಾತುರೆ: “ಕಡೆೇ ದ್-
ವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲಾಲಿ ಮನುಷ್್ಯರ ಮೇಲ 
ನನನು ಆತ್ಮವನುನು ಸುರಿಸುವೆನು; ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ 
ಗಂಡಸರ� ಹಂಗಸರ� ಪರಿವಾದ್ಸುವರು; ನಿಮ್ಮ 
ಯೌವನಸ್ಥರಿಗ ದ್ವ್ಯದಶ್ಮನಗಳಾಗುವವು; ನಿಮ್ಮ 
ಹಿರಿಯರಿಗ ಕನಸುಗಳು ಬೇಳುವವು; ಇದಲಲಿದ ಆ 
ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನನನು ದಾಸದಾಸಿಯರ ಮೇಲಯ� 
ನನನು ಆತ್ಮವನುನು ಸುರಿಸುವೆನು; ಅವರ� ಪರಿ-
ವಾದ್ಸುವರು. ಕತ್ಮನ ಆಗಮನದ ಗಂಭೇರವಾದ 
ಮಹಾದ್ನವು ಬರುವುದಕೆಕಾ ಮುಂಚೆ ಮೇಲ ಆಕಾ-
ಶದಲ್ಲಿ ಅದುಭುತಕಾಯ್ಮಗಳನ�ನು ಕೆಳಗ ಭ�ಮ-
ಯಲ್ಲಿ ಸ�ಚಕಕಾಯ್ಮಗಳನ�ನು ಉಂಟುಮಾ-
ಡುವೆನು. ರಕತು, ಬಂಕಿ, ಹಬಯಂತೆ ಏರುವ ಹ�ಗ, 
ಇವು ಉಂಟಾಗುವವು. ಸ�ಯ್ಮನು ಕತತುಲಾಗುವ-

ನು, ಚಂದರಿನು ರಕತುವಾಗುವನು; ಆದರ� ಕತ್ಮನ 
ನಾಮವನುನು ಕ�ಗುವವರೆಲಲಿರಿಗ� ರಕ್ಷಣೆಯಾ-
ಗುವುದಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತಾತುನೆ ಎಂಬುದೇ” 
(ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:17-21).

ಕಾವಲ್ಗರು, ಅಂದರೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ದೇ-
ವದ�ತರು, ಮತುತು ಕೆರಿೈಸತುಮತ್ೇಯರಾದ ನಾವು 
(ಕಾ್ಯಥ�ಲ್ಕರಲಲಿ), ದೇವರು ನಮ್ಮಬ್ಬರನ�ನು 
ಸೃಷ್್ಟಸಿದರು ಎಂಬಥ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗ-
ದದಿೇವೆ. ದೇವರು ದ�ತರನುನು ಸೃಷ್್ಟಸಿದರು, 
ಮತುತು ದೇವರು ನಮ್ಮನುನು ಸೃಷ್್ಟಸಿದರು. 
ಒಳೆಳಿಯ ಮನುಷ್್ಯರಿದಾದಿರೆ, ಮತುತು ದುಷ್್ಟ 
ಮನುಷ್್ಯರಿದಾದಿರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 
ಮಾತರಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸುತೆತುೇವೆ.7 

ಯೇಹಾನನು ಬರೆದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಿಕೆ 2:3-4: 
“ನಾವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನುನು ಕೆೈಗ�ಂಡು ನಡೆದರೆ 
ಅದರಿಂದಲೇ ಆತನನುನು ಬಲಲಿವರಾಗದದಿೇವೆಂದು 
ತ್ಳಿದುಕೆ�ಳುಳಿತೆತುೇವೆ. ಆತನನುನು ಬಲಲಿನೆಂದು 
ಹೇಳಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನುನು ಕೆೈಗ�ಳಳಿದ ನಡೆಯು-
ವವನು ಸುಳುಳಿಗಾರನೆನಿಸುತಾತುನೆ; ಸತ್ಯವೆಂಬುದು 
ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲಲಿ.”

ತಾವು ಪರಿಭುವನುನು ಪಿರಿೇತ್ಸುವುದಾಗ ಕೆಲವರು 
ಬಡಾಯಿ ಕೆ�ಚ್ಚಾಕೆ�ಳುಳಿತಾತುರೆ. ಆದಾಗ�್ಯ, 
ಅವರ ನಿತ್ಯಜೇವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೇವರ ಕರೆಗ 
ಉತತುರಿಸುವುದ್ಲಲಿ, ಬದಲ್ಗ ಆತನ ಧ್ವನಿಯನುನು 
ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತಾತುರೆ. ಕೆಲವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ-
ವಾಗ ಉತುಸೂಕರಾದಾಗ ಮಾತರಿ ತಾವು ದೇವರನುನು 
ಪಿರಿೇತ್ಸುವುದಾಗ ಹೇಳುತಾತುರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗ, 
ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೆ�ೇಡಲು, ಅಥವಾ 
ದ�ರದಶ್ಮನ ಕಾಯ್ಮಕರಿಮ ನೆ�ೇಡಲು, ಕಿರಿೇಡಾ 
ಕಾಯ್ಮಕರಿಮವನುನು ನೆ�ೇಡಲು, ಅಥವಾ ಸಂಗೇತ 
ಕಾಯ್ಮಕರಿಮವನುನು ನೆ�ೇಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ, 
ಅವರೆ�ಳಗನ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞೆ ಅವರನುನು ನಿಷೇಧಿ-
ಸುತತುದ, ಆದರ� ಅವರು ಹ�ೇಗುತಾತುರೆ. ಅವರು 
ದ�ಡಡೆ ಪಾಪಗಳನುನು ಮಾಡಬಾರದಂದು ಅವರಿಗ 
ತ್ಳಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅವರು ಚ್ಕಕಾದಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ 
ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗ ಅವರಿಗ ಚ್ಂತೆ ಇಲಲಿ. ಆರಾ-
ಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಿರ್್ಮಸುವಾಗ, ತಾವು ಪರಿಭುವಿನ 
ಆತ್ಮದ್ಂದ ಪರಿಭಾವಿತರಾಗದದಿೇವೆ ಎಂಬುದಾಗ 
ಕ�ಡ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯನುನು ಹೇಳಬಹುದು. ತಾವು 
ಕಿರಿಸತುಮತ್ೇಯರು ಎಂದು ತೆ�ೇಪ್ಮಡಿಸಿಕೆ�ಳುಳಿವ-
ವರು ಬಹಳ ಮಂದ್ ಇದಾದಿರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದ-
ರೆ, ಈ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಪರಿಭುವನುನು ಪಿರಿೇತ್ಸುವುದು 
ನಿಷ್ಪ್ರಯೇಜಕ.8

ಪರಿಭುವಿನ ಬಗ್ಗ ಒಬ್ಬ ಸ�ೇದರಿಯ ಶರಿದ್ಧ 
ಎಷ್ು್ಟ ಇರಬಹುದಂದರೆ ಹತುತು ಸ�ೇದರರು ಜೆ�-
ತೆಗ�ಡಿದರ� ಆಕೆಗ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಲಾರರು. ಆಕೆ 
ಪರಿಭುವನುನು ಪಿರಿೇತ್ಸುವ ಬಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, 
ಆಕೆಯ ಮಾತು ಕೆೇಳುವವರ ಕಣಣುಲ್ಲಿ ನಿೇರು 
ತರಬಹುದು. ಆದಾಗ�್ಯ, ಆಶಚಾಯ್ಮಕರವಾಗ, 
ಇಂತಹ ಸ�ೇದರಿಗ ಕೆ�ೇಪ ಬಂದಾಗ, ಆಕೆಯ-
ನುನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಗ� ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಸಹಜ 
ಬದುಕು ಅವಾಸತುವದ ಬದುಕಾಗದ (ದೇವರದದಿ-

(ಪುಟ 4ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ್ದ)
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ಮನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ಮೇನ ಥಾಮಸ್ (ಫಾಲಿರಿಡಾ ದ ಲಾಡಡೆೇ್ಮಲ್ ಲೇಕಿನಲ್ಲಿ) ತಮ್ಮ ಪಾ್ಯಕೆೇಜ್ 
ಪಡೆದರು. ಅವರ ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದದಿ ಎಲಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಳಿತುಕೆ�ಂಡು 
“ದೇವರ ಸೈನ್ಯ ಮತುತು ವಾಯುಪಡೆ”ಯನುನು ಓದ್ದರು. ಅವರು ವಷಾ್ಮನುಗಟ್ಟಲ ಕೆೇಳುತ್ತುದದಿ 
ಎಲಾಲಿ ಮನಿಸಿಟ್ರ ಬ�ೇಧನೆಗಳಿಗಂತ (ಬಹಳ ಸಮಯದ್ಂದ ಅವರು ಯಾರ ಬ�ೇಧನೆಯನ�ನು 
ಕೆೇಳಿಲಲಿ) ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆ ತುಣುಕಿನಿಂದ ಹಚುಚಾ ತ್ಳಿದುಕೆ�ಂಡಿದಾದಿಗ ಆಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರೆಲಲಿರ� 
ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನುನು ಓದ್ ಆನಂದ್ಸಿದಾದಿರೆ ಮತುತು ಸಿಡಿಗಳನುನು ಕೆೇಳುತ್ತುದಾದಿರೆ. ಟ�ೇನಿಯವರು 
ಸುಫುಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಯಾರ� ಸುಫುಟಪಡಿಸುವುದ್ಲಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಿಡಿಗಳನುನು 
ಮತುತು ಸಾಹಿತ್ಯವನುನು ಕಳುಹಿಸುವುದನುನು ದಯವಿಟು್ಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿದರು. 
ಅವರು ಒಟು್ಟಗ�ಡಿ ಪಾರಿಥ್ಮನಾ ಸಭಗಳನುನು ನಡೆಸುತಾತುರೆ, ಮತುತು ಟ�ೇನಿಗಾಗ ಮತುತು :ಚರ್್ಮ 
ಗಾಗ ಪಾರಿರ್್ಮಸುತಾತುರೆ ಎಂಬುದನುನು ನಾವು ತ್ಳಿದುಕೆ�ಳಳಿಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತಾತುರೆ. 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತುತು ಸಿಡಿಗಳೆ�ಂದ್ಗ ಅಪಡೆೇಟ್ ಮಾಡುತತುಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆಕೆ ಪುನಃ ಕೆೇಳಿಕೆ�ಂಡರು. 
ಮನಬಂದಂತೆ ವತ್್ಮಸುವ, ಅನೆೇಕ ವಷ್್ಮಗಳಿಂದ ಅವರಿಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಪಿಟಿ್ಟದದಿ, ತನನು ಮ�ವರು 
ಮೊಮ್ಮಕಕಾಳಿಗಾಗ ಪಾರಿರ್್ಮಸಲು ಕ�ಡ ಆಕೆ ಚರ್್ಮಅನುನು ಕೆೇಳಿಕೆ�ಂಡರು.

ನಮ್ಮ 24-ತಾಸು ಪಾರಿಥ್ಮನೆ ಮತುತು ಮಾಹಿತ್ ದ�ರವಾಣಿಯಿಂದ

7 ಮತಾತುಯ 7:13-14, 21-23, ಲ�ಕ 13:23-30   8 ಮತಾತುಯ 
7:21-23, ಅಧಾ್ಯಯ 25   
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ಲಲಿದ ಬದುಕು). ಒಂದು ದ್ನ, ಸಹಜ ಬದುಕಿನ 
ಎಲಲಿವನ�ನು ಚ�ರುಚ�ರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತುದ. 
ನಮ್ಮ ಉತಾಸೂಹ, ನಮ್ಮ ಸ�ೇಗನ ಅಥವಾ ನಕಲ್ 
ಶರಿದ್ಧ, ಪರಿಭುವಿಗಾಗ ನಮ್ಮ ನಕಲ್ ಪಿರಿೇತ್, ಮತುತು 
ಪರಿಭುವಿನ ನಮ್ಮ ನಕಲ್ ಸೇವೆ ಇವೆಲಲಿವೂ ಸಹಜ 
ಮತುತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಂಶದ ಕೆ�ರತೆ ಇದ, 
ಇದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಸಪಿಷ್್ಟವಾಗ ನೆ�ೇಡಲು ಪರಿಭು 
ನಿಜವಾಗಯ� ನಮ್ಮ ಮನಮುಟ್ಟಬೇಕು. ನಾವು 
ಸಿ್ಟೇಲ್ ಮತುತು ಹಿತಾತುಳೆಯ ಎಷ್ಟೇ ಪದರಗಳ 
ಗ�ೇಡೆಗಳನುನು ಹ�ಂದ್ದದಿರ�, ಅದು ಹ�ರಗನ 
ದಾ್ವರವಾಗರಲ್, ಮಧ್ಯದ ದಾ್ವರವಾಗರಲ್, 
ಅಥವಾ ಒಳಗನ ದಾ್ವರವಾಗರಲ್, ಇವೆಲಲಿವನ�ನು 
ಲಕಿಕಾಸದ, ಒಳಗರುವ ಆತ್ಮದ ಪರಿಕಾರ, ಇವೆಲಲಿವ-
ನ�ನು ಒಂದ�ಂದಾಗ ಪರಿಭುವಿಗಾಗ ತೆರೆಯಬೇಕು. 
ಉತಾಸೂಹ ಮತುತು ಶರಿದ್ಧಯ ನಮ್ಮ ಅಭವ್ಯಕಿತುಗಳ-
ಲ್ಲಿ ನಮಗ ಸ್ವತಃ ಪರಿಭುವೆೇ ಕಾಣುವುದ್ಲಲಿ ಎಂದು 
ಆಗ ನಮಗ ಅರಿವಾಗುತತುದ. ಆತನನುನು ಪಾರಿಮಾಣಿ-
ಕವಾಗ ನಮೊ್ಮಳಗಂದ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದಂಬ 
ಮಟಿ್ಟಗ ಪರಿಭು ನಮ್ಮ ಮನಮುಟಿ್ಟದರೆ ಮಾತರಿ, 
ಯೇಹಾನ 15:2ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ನಾವು ಫಲ 
ನಿೇಡುತೆತುೇವೆ. ಮರದ ಮೇಲ್ರುವ ಹಣುಣು ಒಳಗ-
ರುವ ಜೇವದ್ಂದ ಬರುತತುದ.

ಈಗ, ದುಷ್್ಟ ದೇವದ�ತರಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಜನರು ದುಷ್್ಟ ಮನುಷ್್ಯರಾಗದಾದಿರೆ. ಆದರೆ 
ನೆನಪಿಡಿ, ದುಷ್್ಟ ದೇವದ�ತರಿಗಂತ ದೈವಿಕ ದೇವ-
ದ�ತರ ಸಂಖ್್ಯ ಹಚಾಚಾಗದ. ಅಶ�ಶೂಯ್ಮರ ಸೈನ್ಯ 
ಅವರನುನು ಸುತುತುವರಿದಾಗ ಎಲ್ೇಷ್ನು ತನನು ಸೇವ-
ಕನಿಗ ಇದನುನು ತೆ�ೇರಿಸಿದನು. ಅಶ�ಶೂಯ್ಮರೆ�ಂ-
ದ್ಗ ಇರುವುದಕಿಕಾಂತ ಹಚ್ಚಾನ ಸೈನ್ಯ ಅವನೆ�ಂದ್ಗ 
ಮತುತು ಎಲ್ೇಷ್ನೆ�ಂದ್ಗ ಇರುವುದನುನು ಅವನ 
ಸೇವಕನು ನೆ�ೇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ೇಷ್ನು 

ತನನು ಸೇವಕನ ಕಣುಣುಗಳನುನು ತೆರೆಯಲು ಪರಿಭು-
ವನುನು ಕೆೇಳಿಕೆ�ಂಡನು. ಅವನು ನೆ�ೇಡಿದಾಗ, 
“ಎಲ್ೇಷ್ನ [ಮತುತು ಅವನ ಸೇವಕನ] ರಕ್ಷಣೆಗಾಗ 
ಸುತತುಣ ಗುಡಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ದದಿ ಅಗನು-
ಮಯವಾದ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳು [ದೇವರ ಸೈನ್ಯ] ಆ 
ಸೇವಕನಿಗ ಕಂಡವು,” ಭ�ಮಯ ಮೇಲ ಎಲಲಿರ� 
ಮಾತನಾಡುತ್ತುರುವ ಮತುತು ಮಾಡುತ್ತುರುವ 
ಎಲಲಿವನುನು ನೆ�ೇಡುತಾತು, ನಮ್ಮನುನು ಸುತುತುವ-
ರಿದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತುರುವ ಕಾವಲ್ಗರೆ�ಂದ್ಗ ಇಂದು 
ಸೇನಾಧಿೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸೈನ್ಯವು 
ಮಾಡುತ್ತುರುವಂತೆ (2 ಅರಸುಗಳು 6:17). ಇದು 
ಆಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಲಿಲ್ಲಿಯ� ದೇವರ ಕಾವಲ್ಗರ 
ಮ�ಲಕ ಹಾರುವ ತಟ್ಟಗಳಿಂದ ಮತುತು ಭ�ಮಯ 
ಮೇಲ್ರುವ ಕಾವಲ್ಗರಿಂದ – ದೇವರ ಸೈನ್ಯ ಮತುತು 
ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ – ನಡೆಯುತ್ತುದ.9 

ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗ ಪಶಾಚಾತಾತುಪಪಟು್ಟ 
ಸಂಪೂಣ್ಮ ಹೃದಯ, ಆತ್ಮ, ಮನಸುಸೂ, ಮತುತು 
ಬಲದ್ಂದ ದೇವರನುನು ಹುಡುಕಲು ಲ�ೇಕದ-
ಲ್ಲಿರುವ ಎಲಲಿರಿಗ� ಈಗ ಸಮಯ ಬಂದ್ದ, 
ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಮತುತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ 
ಆಜ್ಞೆ.10 ಸದ್ಯದಲಲಿ, ಪೂವ್ಮ ಆಕಾಶವು ಮನು-
ಷ್್ಯಕುಮಾರನ ಸಂಕೆೇತದ್ಂದ ತುಂಬಕೆ�ಳಳಿಲ್-
ದ. ಈ ರಟನೆಯನುನು ವಿವರಿಸುವ ಹಲವಾರು 
ಧಮ್ಮಗರಿಂಥಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತಾತು-
ಯನ ಪುಸತುಕದ ಇಪಪಿತತುನಾಲಕಾನೆೇ ಅಧಾ್ಯಯ. 
ಮತೆ�ತುಂದು ಯೆಶಾಯ ಪುಸತುಕದ 
ಎರಡನೆೇ ಅಧಾ್ಯಯ. ಮತೆ�ತುಂದು ಪರಿ-
ಕಟನೆಯ ಆರನೆೇ ಅಧಾ್ಯಯ.

ಮತಾತುಯ 24:30-51 ಹಿೇಗಂದು 
ಹೇಳುತತುದ, “ಆಗ ಮನುಷ್್ಯಕುಮಾರನ-
ನುನು ಸ�ಚ್ಸುವ ಗುರುತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ 
ಕಾಣಬರುವದು. ಆಗ ಭ�ಲ�ೇಕದಲ್ಲಿ-
ರುವ ಎಲಾಲಿ ಕುಲದವರು ಎದ ಬಡಿದು-
ಕೆ�ಳುಳಿವರು, ಮತುತು ಮನುಷ್್ಯಕುಮಾ-
ರನು ಬಲದ್ಂದಲ� ಬಹು ಮಹಿಮ-
ಯಿಂದಲ� ಆಕಾಶದ ಮೇರಗಳ ಮೇಲ 

ಬರುವುದನುನು ಕಾಣುವರು. ಮತುತು ಆತನು ತು-
ತ�ತುರಿಯ ಮಹಾ ಶಬದಿದ್ಂದ ತನನು ದ�ತರನುನು 
[ಪರಿಭುವಿನ ಸೈನ್ಯ, ಕಾವಲ್ಗರು] ಕಳುಹಿಸುವನು. 
ಆಯುದಿಕೆ�ಂಡವರನುನು ಅವರು ಆಕಾಶದ ಒಂದು 
ಕಡೆಯಿಂದ ಮತೆ�ತುಂದು ಕಡೆಯವರೆಗ ನಾಲ�ಕಾ 
ದ್ಕುಕಾಗಳಿಂದ ಒಟು್ಟಗ�ಡಿಸುವರು. ಅಂಜ�ರದ 
ಮರದ ದೃಷಾ್ಟಂತದ್ಂದ ಬುದ್್ಧ ಕಲ್ಯಿರಿ. ಅದರ 
ಕೆ�ಂಬ ಇನ�ನು ಎಳೆಯದಾಗದುದಿ ಎಲ ಬಡುವಾಗ 
ಬೇಸಿಗಯು  ಹತ್ತುರವಾಯಿತೆಂದು ತ್ಳಿದುಕೆ�ಳುಳಿ-
ತ್ತುೇರಲಾಲಿ. ಹಾಗಯೆೇ ನಿೇವು ಸಹ ಇದನೆನುಲಾಲಿ 
ನೆ�ೇಡುವಾಗ ಆ ದ್ನವು ಹತ್ತುರವಿದ, ಬಾಗಲ-
ಲಲಿೇ ಇದ ಎಂದು ತ್ಳಿದುಕೆ�ಳಿಳಿರಿ. ಇದಲಾಲಿ 
ಆಗುವ ತನಕ ಈ ಸಂತತ್ಯು ಅಳಿದುಹ�ೇಗು-
ವುದೇ ಇಲಲಿವೆಂದು ನಿಮಗ ಸತ್ಯವಾಗ ಹೇಳು-
ತೆತುೇನೆ. ಭ�ಮಾ್ಯಕಾಶಗಳು ಅಳಿದುಹ�ೇಗುವವು, 
ಆದರೆ ನನನು ಮಾತುಗಳು ಅಳಿದುಹ�ೇಗುವು-
ದೇ ಇಲಲಿ....ನೆ�ೇಹನ ದ್ನಗಳು ಹೇಗದದಿವೊೇ 
ಹಾಗಯೆೇ ಮನುಷ್್ಯಕುಮಾರನ ಪರಿತ್ಯಕ್ಷತೆಯ� 
ಇರುವುದು. ಹೇಗಂದರೆ ಜಲಪರಿಳಯಕೆಕಾ ಮುಂಚ್ನ 
ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೆ�ೇಹನು ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ದ್ನದ 
ತನಕ ಜನರು ಉಣುಣುತಾತು ಕುಡಿಯುತಾತು ಮದುವೆ 
ಮಾಡಿಕೆ�ಳುಳಿತಾತು ಮಾಡಿಕೆ�ಡುತಾತು ಇದುದಿ 
ಪರಿಳಯದ ನಿೇರು ಬಂದು ಎಲಲಿರನ�ನು ಬಡಿ-
ದುಕೆ�ಂಡುಹ�ೇಗುವ ತನಕ ಏನ� ತ್ಳಿಯದೇ 
ಇದದಿರಲಾಲಿ. ಅದರಂತೆ ಮನುಷ್್ಯಕುಮಾರನು 

(ಪುಟ 3 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ್ದ)
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ಪರು
(ಸಾಪಿ್ಯನಿಷ್ ಭಾಷಯಿಂದ ಅನುವಾದ್ಸಲಾಗದ)

ಸಹ�ೇದರರೆೇ, ಮತುತು ಟ�ೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಮನಿಸಿಟ್ರ, 
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನುನು ಅನುಗರಿಹಿಸಲ್,

ದೇವರ ಮಹಿಮಗಾಗ, ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಹ�ಸ 
ಚಚ್್ಮನೆ�ಂದ್ಗ ಇದದಿೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗ 
ತ್ಳಿಸುತೆತುೇನೆ. ಅದು ಸಚ�್ಯರಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪೂ್ಯರಾಗ 
ಸಮೇಪದಲ್ಲಿ ಸಲಾಲಿನಾದ್ಂದ ಮ�ರು ಗಂಟಗಳಷ್ು್ಟ 
ದ�ರದಲ್ಲಿದ, ಅಲ್ಲಿ 23 ವಯಸಕಾ ಸಹ�ೇದರರು 
ಮತುತು 33 ಮಕಕಾಳಿದಾದಿರೆ. ನಾವು ವೆೈಯಕಿತುಕ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಹ�ೇದವು, ಮನೆ ಮನೆಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನುನು 
ಹಂಚ್ದವು ಮತುತು ಅನೆೇಕರು ಬ�ೇಧನೆ ಪಡೆಯುವುದನುನು 
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದರು. ನಿನೆನು ನಾವು ಪುನಃ 
ಜೆ�ತೆಸೇರಿದವು ಮತುತು ಹಲವಾರು ಸಹ�ೇದರರು 
ಬಂದರು. ಅವರು ಪರಿಭುವನುನು ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದರು ಮತುತು 
ನಾವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮ�ರು ಬಾರಿ ಜೆ�ತೆಸೇರಲ್ದದಿೇವೆ. 
ಪರಿಭುವಿಗ ವಿಜಯವಾಗಲ್. ಯೆೇಸು ಬೇಗನೆ ಬರಲ್ದಾದಿರೆ.
ಆಂಡೆರಿಸ್ ಚ್ರೆ�ೇಕ್ ಸಿಲಾ್ವ
ಟ�ೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಮನಿಸಿಟ್ರೇಸ್
ಸಲಾಲಿನಾ, ಪರು

ಪಿರಿೇತ್ಯ ಪಾ್ಯಸ್ಟರ್ ಟ�ೇನಿ ಅಲಾಮೊ,
ಪರಿತ್ಯಂದು ಹಸರಿಗಂತ ಮೇಲ್ರುವ ಶಕಿತುಶಾಲ್ಯಾದ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿಭುವಿನ ಮತುತು 

ರಕ್ಷಕರಾದ ಯೆೇಸು ಕಿರಿಸತುರ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮಸಾಕಾರಗಳು. ನಿೇವು ನಮಗ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತುರುವ 
ಅಲಾಮೊ ಸಾಹಿತ್ಯದ�ಂದ್ಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗಯ� ನಮ್ಮ ನಗರದ ಮೇಲ ಪರಿಭಾವ ಬೇರುತ್ತುದದಿೇವೆ 
ಎಂದು ನಿಮಗ ವರದ್ ಮಾಡಲು ನನಗ ಸಂತೆ�ೇಷ್ವಾಗುತತುದ. ರಕ್ಷಣೆ ಹ�ಂದ್ರಲ್, ರಕ್ಷಣೆ 
ಹ�ಂದದ್ರಲ್, ನಾವು ಎಲಲಿರನ�ನು ತಲುಪುತ್ತುದದಿೇವೆ, ಮತುತು ಕಳೆದ ಒಂದು ತ್ಂಗಳಿನಿಂದ ನಾವು 15 
ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹ�ಂದುವುದನುನು ನೆ�ೇಡಿದದಿೇವೆ ಮತುತು ಅವರು ಈಗ ಚಚ್್ಮನಲ್ಲಿದಾದಿರೆ. ಅಲಲಿದ, 
ಡಿಸಂಬರ್21ರಂದು  ನಿೇವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಾ್ಯಕೆೇಜ್ ನಮಗ ಸಿಕಿಕಾತು. ನಿಮಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳನುನು 
ಸಲ್ಲಿಸುತಾತು ಹಚುಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತುತು ಬೈಬಲುಲಿಗಳಿಗಾಗ ನಾವು ಕೆ�ೇರುತೆತುೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗ 
ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ. ನಮ್ಮ ಪಾ್ಯಸ್ಟರ್ ಅವರ ಮೊಕದದಿಮಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಧ್ಯಸಿ್ಥಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು 
ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪಾರಿರ್್ಮಸುವುದನುನು ಮುಂದುವರಿಸುತಾತು ದೇವರು ನಿಮಗ ಅನುಗರಿಹಿಸಲ್, ಏಕೆಂದರೆ 
ಪಾರಿಥ್ಮನೆಗಳ ಮ�ಲಕ ಎಲಲಿವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನನಗ ತ್ಳಿದ್ದ.
ಆತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವರಾದ,
ಪಾ್ಯಸ್ಟರ್ ಡಾಲಾ್ಮಸ್ ಮುನೆ�ಕೆ�                   ಬುಂಗ�ೇಮಾ, ಕಿೇನಾ್ಯ

9 2 ಪೂವ್ಮಕಾಲವೃತಾತುಂತ 16:9, ಜೆಕಯ್ಮನು 1:7-11, 4:10, 6:1-7, ಪರಿಕಟನೆ 7:1-3   10 ಧಮೊೇ್ಮಪದೇಶಕಾಂಡ 4:29, 6:5, 
10:12-13, 11:13-14, 13:3-4, 16, 20, 26:16, 30:6, ಯೆಹ�ೇಶುವನು 22:5, ಮತಾತುಯ 22:37-40, ಮಾಕ್ಮ 12:29-
31, ಲ�ಕ 10:27   

ದೇವರ 
ಸೈನ್ಯ ಮತುತು ವಾಯುಪಡೆ

(ವಿೇಕ್ಷಕರು)
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ಪರಿತ್ಯಕ್ಷನಾಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯ� ಇರುವುದು.....
ಹಿೇಗರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕತ್ಮನು ಬರುವ ದ್ನವು 
ನಿಮಗ ಗ�ತ್ತುಲಲಿವಾದದಿರಿಂದ ಎಚಚಾರವಾಗರಿ. 
ಕಳಳಿನು ಬರುವ ಜಾವ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗ 
ತ್ಳಿದ್ದದಿರೆ ಅವನು ಎಚಚಾರವಾಗದುದಿ ತನನು ಮನೆಗ 
ಕನನುಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೆ�ಡುತ್ತುರಲ್ಲಲಿವೆಂದು 
ತ್ಳುಕೆ�ಳಿಳಿರಿ. ಆದಕಾರಣ ನಿೇವೂ ಸಿದ್ಧರಾಗರಿ; 
ನಿೇವು ನೆನೆಯದ ಗಳಿಗಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್್ಯಕುಮಾರ-
ನು ಬರುತಾತುನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಜಮಾನನು ತನನು 
ಮನೆಯವರಿಗ ಹ�ತುತು ಹ�ತ್ತುಗ ಆಹಾರ ಕೆ�ಡ-
ಲ್ಕೆಕಾ ಅವರ ಮೇಲ್ಟ್ಟ ನಂಬಗಸತುನ� ವಿವೆೇಕಿಯ� 
ಆದಂಥ ಆಳು ಯಾರು? ಯಜಮಾನನು ಬಂದು 
ಯಾವ ಆಳು ಹಿೇಗ ಮಾಡುವದನುನು ಕಾಣುವನೆ�ೇ 
ಆ ಆಳು ಧನ್ಯನು. ಅಂಥವನನುನು ಅವನು ತನನು 
ಎಲಾಲಿ ಆಸಿತುಯ ಮೇಲ ನೆೇಮಸುವನು ಎಂದು 
ನಿಮಗ ನಿಜವಾಗ ಹೇಳುತೆತುೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ 
ಆಳು – ನನನು ಯಜಮಾನನು ತಡಮಾಡುತಾತುನೆ 
ಅಂತ ತನನು ಮನಸಿಸೂನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೆ�ಂಡು ತನನು 
ಜೆ�ತೆ ಆಳುಗಳನುನು ಹ�ಡೆಯುವದಕೆಕಾ ತೆ�ಡಗ 
ಕುಡುಕರ ಸಂಗಡ ತ್ನುನುತಾತು ಕುಡಿಯುತಾತು ಇರು-
ವುದಾದರೆ, ಅವನು ನೆನೆಯದ ದ್ನದಲ್ಲಿಯ� 
ತ್ಳಿಯದ ಗಳಿಗಯಲ್ಲಿಯ� ಆ ಆಳಿನ ಯಜಮಾ-
ನನು ಬಂದು ಅವನನುನು ಕಠಿಣವಾಗ ಹ�ಡೆಸಿ ಕಪ-
ಟಿಗಳಿಗ ಆಗತಕಕಾ ಗತ್ಯನುನು ಅವನಿಗ ನಿೇಡುವನು. 
ಅಲ್ಲಿ ಗ�ೇಳಾಟವೂ ಕಟಕಟನೆ ಹಲುಲಿ ಕಡಿಯೇ-
ಣವೂ ಇರುವವು.”

ಪರಿಭುವು ನಮಗ ಸಾಕಷ್ು್ಟ ಸ�ಚನೆಗಳನುನು 
ಕೆ�ಡುತಾತುರೆ, ಆದದಿರಿಂದ ನಿೇವು ಗಮನ ಕೆ�-
ಡುತ್ತುದದಿರೆ, ನಿಮಗ ಅದು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತವಾಗುವು-
ದ್ಲಲಿ. ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸಸೂನುನು ನೆಡಬೇಕಾದ 

ಮತೆ�ತುಂದು ದಶ್ಮನ ಇಲ್ಲಿದ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ 
ದಶ್ಮನವು ನಿೇವು ಅಂದುಕೆ�ಂಡದದಿಕಿಕಾಂತ ಬೇಗನೆ 
ವಾಸತುವಕೆಕಾ ಬರಲ್ದ: “ಪರಲ�ೇಕವು ತೆರೆದ್-
ರುವದನುನು ನಾನು ಕಂಡೆನು [ಇದು ದೇವರಿಂದ 
ಮತೆ�ತುಂದು ಕಾಲಾಂತ್ಯದ ದಶ್ಮನ]. ಆಗ ಇಗ�ೇ, 
ಬಳಿೇ ಕುದುರೆಯು ನನಗ ಕಾಣಿಸಿತು; ಅದರ ಮೇಲ 
ಕ�ತ್ದದಿವನಿಗ ನಂಬಗಸತುನ� ಸತ್ಯವಂತನ� 
ಎಂದು ಹಸರು. ಆತನು ನಿೇತ್ಯಿಂದ ನಾ್ಯಯವಿಚಾ-
ರಿಸುತಾತುನೆ, ನಿೇತ್ಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತಾತುನೆ; 
ಆತನ ಕಣುಣುಗಳು ಬಂಕಿಯ ಉರಿಯಂತ್ವೆ; ಆತನ 
ತಲಯ ಮೇಲ ಅನೆೇಕ ಮಕುಟಗಳುಂಟು; ಆತನಿಗ 
ಒಂದು ಹಸರು ಬರೆದುಕೆ�ಟಿ್ಟದ, ಅದು ಆತನಿಗೇ 
ಹ�ರತು ಮತಾತುರಿಗ� ತ್ಳಿಯದು. ಆತನು ರಕತು-
ಪೂರಿೇಕ್ಷಿತವಾದ ವಸತ್ವನುನು ಧರಿಸಿಕೆ�ಂಡಿದದಿನು. 
ಆತನಿಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಹಸರು. ಪರಲ�ೇ-
ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸೈನ್ಯದವರು ಶುಭರಿವಾಗಯ� 
ನಿಮ್ಮಲವಾಗಯ� ಇರುವ ನಯವಾದ ನಾರು-
ಮಡಿಯನುನು ಧರಿಸಿಕೆ�ಂಡು  ಬಳಿೇ ಕುದುರೆಗಳ 
ಮೇಲ ಹತ್ತುದವರಾಗ ಆತನ ಹಿಂದ ಬರುತ್ತುದದಿರು 
[ಇವರು ಪರಿಭುವಿನ ಸೈನ್ಯದವರು, ಕಾವಲ್ಗರು]. 
ಜನಾಂಗಗಳನುನು ಹ�ಡೆಯುವದಕಾಕಾಗ ಹದವಾದ 
ಕತ್ತುಯು ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಬರುತತುದ. ಆತನು 
ಅವರನುನು ಕಬ್ಬಣದ ಕೆ�ೇಲ್ನಿಂದ [ದೇವರ ಪದ] 
ಆಳುವನು.ಆತನು ಸವ್ಮಶಕತುನಾದ ದೇವರ ಉಗರಿ-
ಕೆ�ೇಪವೆಂಬ ದಾರಿಕ್ಷಿಯ ತೆ�ಟಿ್ಟಯಲ್ಲಿರುವದ-
ನುನು ತುಳಿಯುತಾತುನೆ. ಆತನ ತೆ�ಡೆಯ ಮೇಲಣ 
ವಸತ್ದಲ್ಲಿ – ರಾಜಾಧಿರಾಜನ� ಕತ್ಮರ ಕತ್ಮನ� 
[ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಭುವಾದ ಯೆೇಸು] ಎಂಬ ಹಸರು 
ಬರೆದ್ದ” (ಪರಿಕಟನೆ 19:11-16).

ನಾವು ಈಗ ಕಾಲಾಂತ್ಯದ ಕೆ�ನೆಯ ಕೆಲವು 

ಗಳಿಗಗಳಲ್ಲಿ ಜೇವಿಸುತ್ತುದದಿೇವೆ. ಎಲಾಲಿ ಸ�ಚ-
ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದು-ವಿಶ್ವ ಕಿರಿಸತು-ವಿರೆ�ೇಧಿ 
ಸಕಾ್ಮರ ಈಗ ಕಾಯಾ್ಮಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತುದ. ದೇವರ 
ವಾಯುಪಡೆ ಹಲವಾರು ವಷ್್ಮಗಳಿಂದ ಕಾಯಾ್ಮಚ-
ರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತುದ, ಮತುತು ಅನೆೇಕ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲ ಜನರು 
ಅವುಗಳನುನು ನೆ�ೇಡಿದಾದಿರೆ (ಹಾರುವ ತಟ್ಟಗಳು, 
ಕಾವಲ್ಗರು, ದೇವರ ಭವ್ಯ ವಾಯುಪಡೆ).ರೆ�ೇ-
ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೂೇಪರು ಹ�ಸ ವಿಶ್ವ ಪಂಥ 
ಎಷ್ು್ಟ ಅದುಭುತವಾಗದ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗ ಬಡಾಯಿ 
ಕೆ�ಚ್ಚಾಕೆ�ಳುಳಿತ್ತುದಾದಿರೆ. ಸುನಾಮಗಳು, ಭಾರಿ 
ಅಲಗಳು, ಭ�ಕಂಪಗಳು, ಎಲಾಲಿ ರಿೇತ್ಯ ವಾ್ಯ-
ಧಿಗಳು, ರೆ�ೇಗಗಳು, ದೇಶಗಳ ಗ�ಂದಲದ ಪರಿ-
ಸಿ್ಥತ್ಗಳು, ಶ�ೇಷ್ಣೆಗಳು, ಮತುತು ಹಲವು ರಿೇತ್ಯ 
ನ�ರಾರು ಶಾಪಗಳಿವೆ.

ನಿೇವು ಒಂದ�ೇ ಒಳೆಳಿಯವರು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವ-
ರು.11 ನಿೇವು ಕಿರಿಸತುರನುನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರನಾನುಗ ಸಿ್ವೇ-
ಕರಿಸುತ್ತುೇರಿ, ಅಥವಾ ಆತನನುನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತುೇರಿ. 
ಬಹಳ ತಡವಾಗುವ ಮುನನು ಆತನನುನು ಈಗಲ 
ಆಯೆಕಾ ಮಾಡಿ. ನಿೇವು ನಿರಂತರತೆಯಿಂದ ಒಂದೇ 
ಉಸಿರು, ಒಂದೇ ಎದಬಡಿತ ದ�ರವಿದ್ದಿೇರಿ.12 

ಈ ಪಾರಿಥ್ಮನೆಯನುನು ಹೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ 
ಸಲುವಾಗ. ನಂತರ ತಂದಯ, ಮಗನ, ಮತುತು 
ಪವಿತಾರಿತ್ಮದ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ದ್ೇಕ್ಾಸಾನುನ ಪಡೆಯಿರಿ, 
ಸಂಪೂಣ್ಮವಾಗ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗರಿ.13 ಬೈಬಲ್ 
ಸ�ಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸತ್ಯವೆೇದವು’ ಬೈ-
ಬಲನುನು [ಇಂಗಲಿಷ್ ನ ಕಿಂಗ್ ಜೆೇಮ್ಸೂ ಆವೃತ್ತು] 

ನನನು ಹಸರು ಸಿ್ಟೇವೆನ್ ವೆಡೆಲ್. ಅಕೆ�್ಟೇಬರ್ 
2012ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು 59 ವಷ್್ಮದವನಾದನು. 
ನವೆಂಬರ್ 7, 1971ರಂದು ನಾನು ಕಿರಿಸತುರನುನು ನನನು 
ವೆೈಯಕಿತುಕ ರಕ್ಷಕರನಾನುಗ ಪಡೆದನು. ಇದಕ�ಕಾ ಒಂದು 
ವಾರದ ಹಿಂದಯಷ್ಟ ನನಗ 18 ವಷ್್ಮ ತುಂಬತುತು. ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಸತುರು ನನನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪರಿವೆೇಶಿ-
ಸಿದರು ಮತುತು ಆತ ಪರಿವೆೇಶಿಸದ ಹ�ೇಗದದಿರೆ, ಒಬ್ಬ 
ವ್ಯಕಿತುಯ ಬದುಕನುನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲಲಿ ದೇವರ 
ಶಕಿತು ಮತುತು ಸಾಮಥ್ಯ್ಮದ ಬಗ್ಗ ನಿೇವು ಈಗ ಓದು-
ತ್ತುರುವ ಸಾಕ್ಷಿಯನುನು ಓದುವ ಅವಕಾಶದ ಬದಲು 
ಅನೆೇಕ ವಷ್್ಮಗಳ ಹಿಂದಯೆ ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ನನನು 
ಬಗ್ಗ ನಿಧನವಾತೆ್ಮಯನುನು ಓದ್ರಬೇಕಾಗುತ್ತುತುತು.

1971ರ ವಸಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ ರೌಿಢ ಶಾಲಯಿಂದ 
ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಕಾಲೇಜು ಮುಂದುವರಿ-
ಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಷೆ ನನಗರಲ್ಲಲಿ. 
ನಾನೆ�ಬ್ಬ ಕಪಟ-ಹಿಪಿಪಿಯಾಗದದಿ. ಕಾ್ಯಲ್ಫೂೇನಿ್ಮ-
ಯಾದ ಸಾ್ಯನ್ ಪಾರಿ್ಯನಿಸೂಸ�ಕಾಗ ಹ�ರಟ, ಮೊದಲು 
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಳೆಯರೆ�ಂದ್ಗ, ನಂತರ ನನನು ಹ-
ಬ್ಬರಳು ತೆ�ೇರಿಸುತಾತು, ಸಾ್ಯನ್ ಫಾರಿ್ಯನಿಸೂಸ�ಕಾದ್ಂದ 
ಕೆ�ಲ�ರಾಡೆ�ದ ಬೌಲಡೆಗ್ಮ, ಮತುತು ನಂತರ ಮರಳಿ 

ಕಾ್ಯಲ್ಫೂೇನಿ್ಮಯಾಗ, ಈ ಬಾರಿ ಲಾಸ್ ಎಂಜಲ್ೇಸಿಗ 
ಹಿಚೆ್ೈಕ್ ಮಾಡಿದ.

ನಾನು ಯಾರೆ�ಂದ್ಗ ಪರಿಯಾಣಿಸುತ್ತುದದಿನೆ�, 
ಆ ಗಳೆಯನ ತಾಯಿ ಬವಲ್್ಮ ಹಿಲ್ಸೂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಬಹಳ ದ�ಡಡೆ ಮತುತು ಸುಂದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದದಿರು. 
ನಮಗ ಕೆಲಸ ಮತುತು ಇರಲು ಒಂದು ಮನೆ ಸಿಗುವ-
ವರೆಗ ತನೆ�ನುಂದ್ಗ ಇರಲು ಆಕೆ ನಮಗ ಆಮಂತರಿಣ 
ನಿೇಡಿದರು. ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದ-
ರವಾದ ಹ�ರಾಂಗಣ ಈಜು ಕೆ�ಳವಿತುತು ಮತುತು 
ನಮಗಾಗ ಎಲಾಲಿ ಖರಿೇದ್ ಮತುತು ಅಡುಗ ಮಾಡುವ 
ಒಬ್ಬ ಮನೆಕೆಲಸದಾಕೆ ಇದದಿಳು. ಅದು ಆನಂದ್ಸ-
ಲು ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದ ರಜೆಯಂತಹ ಸಟಿಂಗ್ 
ಆಗಬೇಕಿತುತು, ಆದರೆ ಅದು ನನನು ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ 
ದುಃಖಾತ್ಮ ಸಮಯವಾಗತುತು.

ನಾನು ಸಂಪೂಣ್ಮವಾಗ ಕಳೆದುಹ�ೇಗದದಿೇನೆ 
ಮತುತು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರಿೇಕ್ಷೆ ಇಲಲಿವೆಂ-
ದು ನನಗ ಒಳಗ�ಳಗ ಅನಿಸಿತು. ಬದುಕು ಮತುತು 
ಉದದಿೇಶದ ಅಥ್ಮದ ಬಗ್ಗ ನನನು ಮನಸುಸೂ ಮತುತು 
ಆತ್ಮದಲ್ಲಿದದಿ ನಿರಂತರ ಗ�ಂದಲವನುನು ತೆಗಯಬ-
ಲಲಿ ಯಾವುದ� ಇರಲ್ಲಲಿ. ಒಳಗ ಸಿಕಿಕಾಹಾಕಿಕೆ�ಂ-

ಸಿ್ಟೇವೆನ್ ವೆಡೆಲ್ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ

(ಪುಟ 6ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ್ದ)

(ಪುಟ 8ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ್ದ)

ಡಂತೆ ನನಗನಿಸಿತು. ನನಗ ಅಥ್ಮವತಾತುದ ಬದುಕು 
ಬೇಕಿತುತು, ಇತರರಿಗ ನೆರವಾಗಬಹುದಾದ ಬದುಕು 
ಬೇಕಿತುತು. ಭರಿಷಾ್ಟಚಾರ, ನಿರುತಾಸೂಹ, ಅಪರಾಧ 
ಮತುತು ರಕತುಪಾತದಂಥ ನನನು ಸುತತುಲ್ನ ಲ�ೇಕದ 
ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯ ಬಗ್ಗ ನಾನು ನಿರಾಶಗ�ಂಡಿದದಿ,. ನಾನು 
ಶಾಂತ್ಯಿಂದ ತುಂಬದ ಲ�ೇಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು 
ಬಯಸಿದದಿನು, ಮತುತು ಕಾ್ಯಲ್ಪೂೇನಿ್ಮಯಾದ 
ಹಿಪಿಪಿ ಚಳುವಳಿ ಸುತತುಲ್ದದಿ ತ್ೇವರಿವಾದ ಸಪಿರ್್ಮ-

ಸಹ�ೇದರ ಸಿ್ಟೇವೆನ್ ವೆಡೆಲ್

11 ಮತಾತುಯ 7:15-20, ಯಾಕೆ�ೇಬನು 3:11-12, ಪರಿಕಟನೆ 
20:11-15, 21:7-8, 24-27, 22:11-12, 14-15   12 ಪರಿಸಂಗ 
3:19, ಯೆಶಾಯ 2:22   13 ಮತಾತುಯ 28:19-20   
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ಗ ಪಯಾ್ಮಯ ಉತತುರವನುನು ಒದಗಸಬಹುದಂ-
ದು ನಾನಂದುಕೆ�ಂಡಿದದಿ. ಗಾಂಜಾ ಮತುತು ಹಶಿಶ್ 
ಸೇದುವುದು, ಎಲ್ ಎಸ್ ಡಿ ಮತುತು ಇತರ ಭಾರಿಮಕ 
ಮಾದಕವಸುತುಗಳನುನು ತೆಗದುಕೆ�ಳುಳಿವುದು ನಾನು 
ಹಪಹಪಿಸುತ್ತುದದಿ ಒಳನೆ�ೇಟವನುನು ನನಗ ಕೆ�ಡು-
ತತುದ, ನಾನು ಬದುಕುತ್ತುದದಿ ಬದುಕಿಗ ಕಾರಣವನುನು 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕೆಕಾ ಒಳನೆ�ೇಟವನುನು ಕೆ�ಡು-
ತತುದ ಎಂದು ನಾನಂದುಕೆ�ಂಡಿದದಿ. ನನಗ ಒಂಬತತು-
ರಿಂದ-ಐದರ ಕೆಲಸ, ನಾಯಿಗಳು ಮತುತು ಬಕುಕಾಗ-
ಳೆ�ಂದ್ಗ ಗ�ಟದ ಬೇಲ್ಯ ಮನೆ, ಮತುತು ನನನುನುನು 
ಎಲ್ಲಿಗ� ತಲುಪಿಸಲು ಆಗದ್ರುವಂಥ  ಭವಿಷ್್ಯ 
ಬೇಕಿರಲ್ಲಲಿ. ಬದುಕು ನಿಜವಾಗಯ� ಯಾವುದ-
ಕಾಕಾಗ ಇದ ಎಂದು ನಾನು ತ್ಳಿದುಕೆ�ಳಳಿಬೇಕಿತುತು. 
ಮಾದಕವಸುತುಗಳು ಕೆೇವಲ ನನನುಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ದದಿ ನನನು 
ವಿವೆೇಕವನುನು ಕಸಿದುಕೆ�ಂಡವು ಮತುತು ಯಾವುದೇ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮ 
ತಾಕಿ್ಮಕ ಸಾಮಥ್ಯ್ಮವನುನು ಉಳಿಸಿದವು ಅಷ್ಟ. ನನಗ 
ಹುಚುಚಾಹಿಡಿಯುತ್ತುದ ಎಂದನಿಸುತ್ತುತುತು ಮತುತು ನಿ-
ಸಸೂಂದೇಹವಾಗ, ಬಹುಶಃ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತುತುತು. ಆದರೆ 
ನನನುನುನು ಈ ರಿೇತ್ ಬಳೆಸಿರಲೇ ಇಲಲಿ.

ನಾನು ನನನು ಪಾರಿರಂಭಕ ವಷ್್ಮಗಳನುನು ವಿದೇಶ-
ದಲ್ಲಿ ಬಳೆಯುತಾತು ಕಳೆದನು. ನನನು ತಂದ ಜಪಾನಿನ 
ಟ�ೇಕಿಯೇದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವೆೈ ಎಮ್ 
ಸಿ ಎ ಯಂದ್ಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತುದದಿರು, ಮತುತು 
ನಾವು ಪರಿತ್ ರವಿವಾರ ನಿಷಠೆಯಿಂದ ಅಪಂರ್ೇಯವಾದ 
ಚಚ್್ಮಗ ಹ�ೇಗುತ್ತುದದಿವು. ನಾವು ಕೆರಿೈಸತುಮತ್ೇಯ-
ರೆಂದು ನನಗ ಯಾವಾಗಲ� ಬ�ೇಧಿಸಲಾಗತುತು, 
ಮತುತು ನನಗ ಮಾನವಿೇಯತೆಯನುನು, ಇತರರಿಗ 
ನೆರವಾಗುವುದನುನು ಯಾವಾಗಲ� ಕಲ್ಸಲಾಗತುತು. 
ಕಿರಿಸ್ಮಸ್ ಮತುತು ಈಸ್ಟರ್, ವಿಶೇಷ್ ದ್ನಗಳು ಎಂದು 
ನನಗ ತ್ಳಿದ್ತುತು, ಅವುಗಳಿಗ� ಸಾಂಟಾ ಕಾಲಿಸ್ 
ಅಥವಾ ಈಸ್ಟರ್ ಮೊಟ್ಟಗ� ಯಾವುದೇ ಸಂ-
ಬಂಧವಿಲಲಿವೆಂದ� ನನಗ ತ್ಳಿದ್ತುತು. ನನನುನ�ನು 
ಸೇರಿದಂತೆ, ಎಲಲಿವನ�ನು ಸೃಷ್್ಟಸಿದ ಒಬ್ಬ ದೇವರು, 
ಒಬ್ಬ ಸೃಷ್್ಟಕತ್ಮರು ಇದಾದಿರೆಂದು, ಹಚ್ಚಾನ 
ಮಕಕಾಳು ನಂಬುವಂತೆ, ನಾನ� ನನನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ 
ನಂಬದದಿ. ಯೆೇಸು ಕಿರಿಸತುರನುನು ರಕ್ಷಕರೆಂದು ನಂಬಬೇ-
ಕೆಂದು ನನಗ ಬ�ೇಧಿಸಲಾಗತುತು, ಆದರ� ಯೆೇಸು 
ನಿಜವಾಗಯ� ಯಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗ ನನಗ ಏನ� 
ತ್ಳಿದ್ರಲ್ಲಲಿ. ನನನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನನಗ ಶಕಿತು ಇರ-
ಲ್ಲಲಿ, ಪಾಪ ಮಾಡದ್ರಲು ಬಲ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಮತುತು, 
ಹಿಂದ ತ್ರುಗ ನೆ�ೇಡಿದರೆ, ನಾನು ಎಂದಾದರ� 
ಹ�ೇಗದದಿ ಯಾವುದೇ ಚರ್್ಮ ನಿಜವಾಗಯ� ಪಾಪ 
ಎಂದರೆೇನು ಎಂಬುದನುನು ನನಗ ಹೇಳಿಕೆ�ಟಿ್ಟರಲೇ 
ಇಲಲಿ. “ಆತ್ಮದ್ಂದ ಪುನಃ ಹುಟು್ಟವುದು” ಎಂಬು-
ದನುನು ನಾನೆಂದ� ಕೆೇಳಿರಲ್ಲಲಿ ಮತುತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೇ ಚಚ್್ಮನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗಳು ರಕ್ಷಣೆ ಹ�ಂದುವ 
ಯಜ್ಞವೆೇದ್ ಕರೆಗ ನಾನೆಂದ� ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗರಲ್ಲಲಿ. 
ಅವು ನನನುಂತೆಯೆೇ ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕವಾಗ ಸತ್ತುದದಿವು.

ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಯುನೆೈಟಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಸೂಗ 
ಹಿಂದ್ರುಗದಾಗ ನಾನು ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ಹತತುನೆೇ ತರ-

ಗತ್ಯಲ್ಲಿದದಿನು. ನಾನು ಇನುನು ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕವಾಗ 
ಸತ್ತುರಲು ಸಿದ್ಧನಿರಲ್ಲಲಿ. ನನನು ಸುತತುಮುತತು ಜನರು 
“ಟ�್ಯನ್ ಇನ್,” “ಟನ್್ಮ ಆನ್,” ಮತುತು “ಡಾರಿಪ್ 
ಔಟ್” ಆಗುತ್ತುದದಿರು. ಬದುಕು, ಸಾವು, ನಿರಂತರತೆ, 
ಉದದಿೇಶಗಳ ಬಗ್ಗ ನನೆ�ನುಳಗದದಿ ಪರಿಶನುಗಳಿಗ ನಾನು 
ನಿಜವಾಗಯ� ಉತತುರಗಳನುನು ಹುಡುಕಲು ಪಾರಿರಂ-
ಭಸಿದ. ದ�ರಪಾರಿಚ್ಯದ ಧಮ್ಮಗಳು, ಅನುಭಾವಿಗಳ 
ಧಮ್ಮಗಳು, ಸ್ಥಳಿೇಯ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಡಿಯನ್ 
ಧಮ್ಮಗಳು, ತತ್ವಶಾಸತ್ಗಳು, ಜನರ ವಿಚಾರಗಳು 
ಮತುತು ಆದಶ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗ ಪುಸತುಕಗಳು, ಸಮತಾವಾದ, 
ಸಮಾಜವಾದ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಮೇಲ ಪುಸತುಕಗ-
ಳು – ನಾನು ಆಲ�ೇಚ್ಸಬಲಲಿ ಎಲಾಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳ 
ಬಗ್ಗ ಪುಸತುಕಗಳನುನು ಓದ್ದನು. ನಾನು ಬೈಬಲ್ 
ಅನುನು ಓದ್ದನು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ 
ಆತ್ಮ ನನೆ�ನುಳಗಲಲಿದ, ಅದನುನು ಅಥ್ಮಮಾಡಿಕೆ�-
ಳಳಿಲು ನನಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ನಾನು ದೇವರಿಗ 
ಸಮೇಪವಾಗಲು ಮಂತರಿ ಪಠಣ, ಯೇಗ, ಹ�-
ವುಗಳನುನು ತುಳಿಯದಂತೆ ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆ-
ಯುವುದನುನು ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡಿದನು. ನನೆ�ನುಳಗದದಿ 
ಶ�ನ್ಯತೆಯನುನು ಯಾವುದ� ತುಂಬುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ. 
ಯಾವುದ� ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ.

ನನಗ ಆಗ ತ್ಳಿದ್ರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಈಗ ತ್ಳಿದ್ದ, 
ಇದು ಪರಿಭುವು ನನೆ�ನುಂದ್ಗ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತುದುದಿದು 
ಮತುತು ಆತನನುನು ಪರಿಭುವನಾನುಗ ಮತುತು ರಕ್ಷಕರ-
ನಾನುಗ ಸಿ್ವೇಕರಿಸುವಂತೆ ನನನು ಹಠಮಾರಿ ಅಹಂಕಾ-

ರವನುನು ಆತ ಭಂಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ 
ಜಾಗಕೆಕಾ ನನನುನುನು ಕರೆತರುವುದಾಗತುತು. ಆತ ಇತರ 
ಎಲಾಲಿ ಆಯೆಕಾಗಳು ಇಲಲಿವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 
ಆತ ನಿಮೊ್ಮಂದ್ಗ ಈ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ-
ಬೇಕಾಗಲಲಿದ್ರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆ�ನೆಗ� ನನಗ 
ಜ್ಾನ ಬರಲು ಇದ�ಂದೇ ಮಾಗ್ಮ ಎಂದು ಆತನಿಗ 
ತ್ಳಿದ್ತುತು. ನನನುನುನು ಈ ಉದದಿೇಶಕೆಕಾ ಕರೆತರಲು ಆತ 
ನನನುನುನು ಕಾ್ಯಲ್ಫೂೇನಿ್ಮಯಾಗ ಬರಲು ಬಟಿ್ಟದದಿರು. 
ಆತ ನನನು ಮೇಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತುದದಿರು, ಆದರೆ 
ನನಗ ಇನ�ನು ಅದು ತ್ಳಿದ್ರಲ್ಲಲಿ.

ಕಾ್ಯಲ್ಫೂೇನಿ್ಮಯಾದ ಹಾಲ್ವುಡ್ ನಲ್ಲಿ, ನಿೇವು 
ಟ�ೇನಿ ಆಂಡ್ ಸ�ಸನ್ ಅಲಾಮೊ ಕಿರಿಶಿಚಾಯನ್ 
ಫೌಂಡೆೇಷ್ನ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನುನು ಎದುರಾಗದ ಹಾಲ್ವುಡ್ 
ಬ�ಲವಾಡನು್ಮಲ್ಲಿ 200 ಅಡಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿ-
ಲಲಿ. ನಿೇವು ಹ�ೇದಲಲಿಲಾಲಿ ಅವರಿದದಿರು. ನಾನು 
ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತಾತು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಯ ಕಳೆ-
ಯುತಾತು ಹಾಲ್ವುಡ್ ಗ ಹ�ೇದಾಗಲಲಾಲಿ ಅವರು 
ಸುವಾತಾ್ಮ ಕರಪತರಿಗಳನುನು ಹಂಚುತಾತು ಮತುತು 
ತಮ್ಮ ಚರ್್ಮ ನಲ್ಲಿ ಪಾರಿಥ್ಮನಾ ಸೇವೆಗಳಿಗ ಬರಲು 
ಜನರನುನು ಆಮಂತ್ರಿಸುತಾತು ಎಲಲಿಲ�ಲಿ ಇದದಿರು. 
ಅವರು ದೇವರ ಶರಿದ್ಧಯಿಂದ ತುಂಬದದಿರು. ನನಗ 

(ಪುಟ 5 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ್ದ)

ಸಿ್ಟೇವೆನ್ ವೆಡೆಲ್ ಅವರ ಸಾಕ್ಷಿ

ಅಲಾಮೊ ಮನಿಸಿಟ್ರಯ 
ಸಹ�ೇದರರು ಮತುತು 
ಸಹ�ೇದರಿಯರು 
ಶುಶ�ರಿಷಾಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಿರಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗ ಸೇವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತುರುವುದು
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ಪರಿಭುವಿನ ಬಗ್ಗ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಾಗತುತು 
ಮತುತು ಇತರ ಅನೆೇಕರಂತೆ ಚಚ್್ಮಗ ಬರಲು ಕರೆಯ-
ಲಾಗತುತು, ಆದರೆ ಮೇಲ್ಂದ ಮೇಲ ಅವರ ಕರೆಯನುನು 
ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ಯೆೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗ ಇತರರು ನನಗ ಹೇ-
ಳುವುದನುನು ಕೆೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ು್ಟ ನಾನಿನ�ನು 
ನನನುದೇ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ತುಂಬಹ�ೇಗದದಿ. ಆದರ�, 
ಅನೆೇಕ ಬಾರಿ, ಪರಿಶಾಂತವಾದ ರಾತ್ರಿ ವೆೇಳೆಯ-
ಲ್ಲಿ, ದ್ನದ ಸಂಕ್ಷೆ�ೇಭಗಳು ಅಂತ್ಯಗ�ಂಡು ನಾನು 
ಏಕಾಂಗಯಾಗದಾದಿಗ, ಈ ಕೆರಿೈಸತುಮತ್ೇಯರು ನನಗ 
ಹೇಳಿದದಿ ವಿಷ್ಯಗಳನುನು, ಅಂತ್ಯ ಕಾಲಗಳ ಬಗ್ಗ 
ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಗರಿಂಥಗಳನುನು, ಸುತತುಮುತತು-
ಲ� ಸುಲಭವಾಗ ನೆ�ೇಡಬಹುದಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ-
ನುನು, ನಿರಂತರ ಬದುಕು ಮತುತು ನರಕದ ಬಗ್ಗ ಗರಿಂ-
ಥಗಳನುನು ಪರಿಭುವು ನನಗ ಜ್ಾಪಕಕೆಕಾ ತರುತ್ತುದದಿರು 
ಮತುತು ನಾನು ಆ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗ ಆಲ�ೇಚ್ಸುವಂ-
ತಾಯಿತು. ಹ�ರಗಡೆ, ಸೈತಾನನು ಇನ�ನು ನನನುನುನು 
ಸುತತು ಎಳೆಯುತ್ತುದದಿನು, ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ, ದೇವರು 
ನನನುನುನು ಸಾ್ವಧಿೇನಕೆಕಾ ತೆಗದುಕೆ�ಳುಳಿತ್ತುದದಿರು.

ಒಂದು ದ್ನ ಮಧಾ್ಯಹನು, ರಟನೆಗಳ ಈ ಸರಣಿ-
ಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆರಂಭಸಿದದಿನುನು ಆತ ಮುಗಸಿದ-
ರು. ನನನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೆ�ೇ ನಡೆಯುತ್ತುದ ಎಂದು 
ನನಗನಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅದೇನೆಂದು ನನಗ ತ್ಳಿದ್ರ-
ಲ್ಲಲಿ. ಆ ದ್ನ ನಾನು ಪುನಃ ನನನುನುನು ಹಾಲ್ವುಡ್ 
ಬ�ಲವಾಡನು್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನು, ಚಚ್್ಮನಿಂದ ಸಹ�ೇದರ 
ಸಹ�ೇದರಿಯರನುನು ಹುಡುಕುತಾತು ಅಲಲಿವೆೇ ಅಲಲಿ, 
ಅವರಿಂದ ತಪಿಪಿಸಿಕೆ�ಳಳಿಲು ಪರಿಯತ್ನುಸುತ್ತುದದಿ. 
ಬದಲ್ಗ ಒಂದು ಬೇದ್ ಮ�ಲಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತು-
ದದಿ ಸಹ�ೇದರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನಗ ಎದುರಾಗ 
ಆಕೆ ಕೆೇವಲ ನನಗ ಸುವಾತಾ್ಮ ಕರಪತರಿವನುನು ನಿೇಡಿ ಆ 
ಸಂಜೆ ಚರ್್ಮ ಗ ಬರಲು ಹೇಳಿದರು. “ನಾನು ಅದರ 
ಬಗ್ಗ ಯೇಚ್ಸುತೆತುೇನೆ” ಎಂದು ಆಕೆಗ ಒಂದು ಸುಳುಳಿ 
ನೆಪ ಹೇಳಿದ. ಆಕೆ, “ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗ ನಿಜವಾಗ-
ಯ� ಆಲ�ೇಚ್ಸುತ್ತುದದಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ದೇವರು 
ನಿನನು ನೆರವಿಗ ಬರಬಹುದಾದ ಕೆ�ನೆಯ ಅವಕಾಶ-
ವಾಗರಬಹುದು!” ಎಂದು ಕ�ಡಲೇ ಉತತುರಿಸಿದರು. 
ಆಕೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗದದಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾತ� ನನನು 
ಮೇಲ ಇದಕಿಕಾಂತ ಹಚುಚಾ ಪರಿಭಾವ ಬೇರಿರಲಾರದು. 
ದೇವರು ನನನುನುನು ಇನುನು ಮೇಲ ತೆ�ರೆಯುವರು 
ಎಂಬ ಆಲ�ೇಚನೆಯೆೇ ನನನು ಮುಖದ ಮೇಲ ಒಂದು 
ರಾಶಿ ಇಟಿ್ಟಗಗಳ ಪಟಿ್ಟಗಂತ ಹಚ್ಚಾನ ಹ�ಡೆತವನುನು 
ನಿೇಡಿತು. ನಾನು ನಿಂತಲಲಿ ಸತುಬ್ಧನಾದ. ನಾನು ಹು-
ಚಚಾನಾಗದದಿ, ಆದರೆ ದೇವರು ನನನುನುನು ನನನು ಪಾಡಿಗ 
ಬಡುವುದನುನು ನಾನೆಂದ� ಬಯಸುವುದ್ಲಲಿ ಎಂದು 
ತ್ಳಿಯದಷ್ು್ಟ ಹುಚಚಾನಾಗರಲ್ಲಲಿ. ಇದು ನನನುನುನು 
ಹದರಿಸಿತು. ನಾನು ಆಗಲೇ ದುಃಖದಲ್ಲಿದದಿ.

ನಾನು ಹಾಲ್ವುಡ್ ಬ�ಲವಾಡ್್ಮ ಉದದಿಕ�ಕಾ 
ನಡೆದು ಹಲವಾರು ದ�ಡಡೆ ಮನೆಗಳು ಮತುತು 
ದ�ಡಡೆ ತೆ�ೇಟಗಳಿದದಿ ಅಡಡೆ ರಸತುಯಂದರ-
ಲ್ಲಿ ನಡೆದ. ಚರ್್ಮ ಗ ಜನರನುನು ಕರೆದುಕೆ�ಂಡು 
ಹ�ೇಗುವ ಬಸ್ ಹ�ರಡಲು ಇನೆನುೇನು ಹ�ತಾತು-
ಯಿತು ಎನುನುವವರೆಗ ಒಂದು ತೆ�ೇಟದಲ್ಲಿ ಕಾದು 
ಕುಳಿತುಕೆ�ಂಡೆ, ಮತುತು ನಂತರ ಬಸ್ ಜನರಿಂದ ತುಂ-
ಬುತ್ತುದದಿಲ್ಲಿಗ ನಡೆದು ಒಂದು ಆಸನ ತೆಗದುಕೆ�ಂಡೆ.

ಸೌಗಸಿಸೂನಲ್ಲಿದದಿ ಚರ್್ಮ ವರೆಗನ ಪರಿಯಾಣ-

ವು ಸುಮಾರು ದ�ರವಿತುತು, ಆದರೆ ನಾನು ನಿರಾ-
ತಂಕವಾಗದದಿ. ಕೆರಿೈಸತುಮತ್ೇಯ ಸಹ�ೇದರರಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಗಟಾರ್ ತೆಗದು ದಾರಿಯುದದಿಕ�ಕಾ 
ಸುವಾತಾ್ಮ ಗೇತೆಗಳನುನು ಸಂಪೂಣ್ಮ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ-
ದದಿ ಜನರೆ�ಂದ್ಗ ಹಾಡಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಇವೆಲಲಿವೂ ನನಗ ವಿಚ್ತರಿವೆನಿಸಿದರ� ನನಗ ಬಹಳ 
ಸಮಾಧಾನವೆನಿಸಿತು.

ನಾವು ಚರ್್ಮ ತಲುಪಿದಾಗ, ಬಸಿಸೂನಲ್ಲಿ 
ಬಂದ್ದದಿ ಎಲಲಿ ಅತ್ರ್ಗಳನುನು ಆರಾಧನೆಗಾಗ ಒಳಗ 
ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೆ�ಳಳಿಲು ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ 
ಹಿಂದ ನಾನೆಂದ� ಇಂತಹ ಚಚ್್ಮಗ, ಜೇವಂತವೆನಿಸಿದ 
ಚಚ್್ಮಗ, ಹ�ೇಗರಲ್ಲಲಿ. ನಾನು ಹಿಂದ ಹ�ೇಗು-
ತ್ತುದದಿ ಚಚು್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದದಿಂತಹ ಆ ಸತುತು ಹ�ೇದ 
ಅನುಭವ ಈ ಚಚ್್ಮನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಆರಾ-
ಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಹ�ೇದರರು ಮತುತು 
ಸಹ�ೇದರಿಯರು ಗಂಟಲು ಹರಿದು ಸುವಾತಾ್ಮ ಗೇ-
ತೆಗಳನುನು ಹಾಡುತ್ತುದದಿರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆೈಗಳ-
ನುನು ಎತ್ತು ಪರಿಭುವನುನು ಹ�ಗಳುತ್ತುದದಿರು. ದೇವರು 
ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದದಿರು ಎಂಬುದಕೆಕಾ 
ಆ ರಾತ್ರಿ ಚಚ್್ಮನಲ್ಲಿದದಿ ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರು ಒಂದಲಾಲಿ 
ಒಂದು ರಿೇತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯನುನು ಕೆ�ಟ್ಟರು ಎಂದನಿಸು-
ತ್ತುತುತು. ಕೆಲವರು ನನನು ಹಾಗ ಮಾದಕವಸುತುಗಳನುನು 
ತೆಗದುಕೆ�ಂಡಿದದಿರು, ಕೆಲವರು ತೆಗದುಕೆ�ಂಡಿರ-
ಲ್ಲಲಿ. ಕೆಲವರು ಮಾಜ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗದದಿರು; 
ಕೆಲವರು ಚರಂಡಿಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗದದಿರು ಮತುತು 
ಇತರರು ಸಮಾಜದ ಶರಿೇಷ್ಠೆವಂಶದವರಾಗದದಿರು. ಈ 
ಜನರು – ನಾನು ಆಗಲ� ಇದದಿಂತೆ – ದುಃಖದಲ್ಲಿ-
ದದಿರು ಮತುತು ಕಳೆದುಹ�ೇಗದದಿರು. ಈಗ ಅವರೆ-
ಲಲಿರ� ಕಿರಿಸತುರನುನು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರೆಂದು ಘ�ೇಷ್ಸಿ-
ದರು. ಅವರು ಈಗ ಕಳೆದುಹ�ೇಗರಲ್ಲಲಿ, ಅವರಿಂದ 
ರಕ್ಷಣೆ ಹ�ಂದ್ದದಿರು. ನನನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು 
ಆ ರಾತ್ರಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದುದಿ ನನಗ 
ಬೇಕಿತುತು. ನನಗ ಆ ಬದುಕು ಬೇಕಿತುತು, ಆದರೆ ಹಲವು 
ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗ ನಾನಿನ�ನು ಅನಿಶಿಚಾತತೆಯಿಂದ್ದದಿ. 
ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹ�ಂದದ ಇರುವಂತೆ ತನನು ಕೆ�ನೆಯ 
ಪರಿಯತನುದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ನನನುತತು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲ 
ಸಂಶಯಗಳನುನು ಎಸಯುತ್ತುದದಿನು. “ಕತ್ಮನಾದ 
ಯೆೇಸುವಿನ ಮೇಲ ನಂಬಕೆಯಿಡು, ಆಗ ನಿೇನು ರಕ್ಷಣೆ-
ಯನುನು ಹ�ಂದುವಿ” ಎಂದು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತತುದ. 
ಆ ರಾತ್ರಿ ಯಜ್ಞವೆೇದ್ಯ ಕರೆಯ ಆಮಂತರಿಣದಲ್ಲಿ, 
ಸೈತಾನನು ನನನು ಮೇಲ ತನನು ಹಿಡಿತವನುನು ಕಳೆದು-
ಕೆ�ಂಡನು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಆ ಸಭಯ ಎದುರು ನನನು ಮೊ-
ಣಕಾಲ�ರಿ ನಾನು ಕತ್ಮನಾದ ಯೆೇಸು ಕಿರಿಸತುರ ಮೇಲ 
ನಂಬಕೆಯಿಟ್ಟನು ಮತುತು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹ�ಂದ್ದನು! 
ದೇವರನುನು ಸುತುತ್ಸಿ! ಆತನ ಸಮಾಧಾನ ಮತುತು ನನನು 
ಮೇಲ ಆತನ ಕರುಣೆಗಾಗ ಪರಿಭುವನುನು ನಿರಂತರವಾಗ 
ಸುತುತ್ಸಿ! ನಾನು ಪುನಃ ಹುಟಿ್ಟದನು! 

ಆ ರಾತ್ರಿ ಪರಿಭು ನನನು ಹೃದಯವನುನು ಪರಿವೆೇಶಿ-
ಸುವ ಅನುಭವ ನನಗಾಯಿತು ಮತುತು ನಾನು ಅವ-
ನನುನು ಎಂದ� ತೆ�ರೆಯುವುದ್ಲಲಿ. ಆರಾಧನೆಯ 
ನಂತರ ಪಾರಿಥ್ಮನಾ ಕೆ�ಠಡಿಗ ಹ�ೇಗುತ್ತುರುವಾಗ, 
ನನನುನುನು ನೆ�ೇಡಿಕೆ�ಳುಳಿವ ಮತುತು ನನನು ಪಾರಿಥ್ಮ-
ನೆಗ ಉತತುರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಯ� 
ಪರಲ�ೇಕದಲ್ಲಿದಾದಿರೆ ಎಂದು ದೃಢತೆಯಿಂದ ತ್ಳಿ-

ದುಕೆ�ಂಡಿದುದಿ ನನಗ ಆದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಧಾನಕಾರಿ 
ಅನುಭವವಾಗತುತು. ಕಿರಿಸತುರು ಇದಕಾಕಾಗ ತನನು ಸ್ವಂತ 
ರಕತುದ್ಂದ ಬಲ ತೆತತುರು. ನಾವು ಜೇವಿಸುವಂತೆ ಆತ 
ಸತತುರು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಆತ ನಾನೆಂದ� ಮರೆಯಲಾಗ-
ದಂತಹ ಸ್ಥಳಕೆಕಾ ನನನುನುನು ಕರೆತಂದರು. ಇದಾದ 
ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಆತ ನನಗ 
ಪವಿತಾರಿತ್ಮದ ಪವಿತರಿಸಾನುನವನುನು ನಿೇಡಿದರು. ಈ 
ಅನುಭವಗಳ ನಂತರ, ದೇವರು ನಿಜವಲಲಿ ಎಂದು 
ಯಾವುದ� ನನಗಂದ� ಮನವೊಲ್ಸಲು ಸಾಧ್ಯ-
ವಿರಲ್ಲಲಿ. ಆತ ಜೇವಂತವಾಗದಾದಿರೆ, ಮತುತು ಆತ 
ಶಾಶ್ವತವಾಗ ಜೇವಂತವಾಗದಾದಿರೆ. ಆತ ನನನುನುನು 
ರಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತುತು ಆತ ನಿಮ್ಮನುನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. 
ಅಂದ್ನಿಂದ ಈ ಮನಿಸಿಟ್ರಯ ಮ�ಲಕ ಸಹಸಾರಿ-
ರು ಜನರನುನು ಕಿರಿಸತುರ ಬಳಿ ಕರೆತರುವುದನುನು ನಾನು 
ನೆ�ೇಡಿದದಿೇನೆ. ಅವರಿಗ ಇದದಿ ರೆ�ೇಗಗಳು ಮತುತು 
ಕಾಯಿಲಗಳಿಂದ ಅನೆೇಕಾನೆೇಕ ಜನರು ದೇವರ ಶಕಿತು-
ಯಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದನುನು ನಾನು ನೆ�ೇಡಿ-
ದದಿೇನೆ. ಚ�ರುಚ�ರಾಗ ಹ�ೇಗದದಿ ಬದುಕುಗಳು 
(ನನನುಂಥವು) ಫಲದಾಯಕ ಬದುಕುಗಳಾಗ ಪರಿವ-
ತ್ಮನೆಗ�ಳುಳಿವುದನುನು ನಾನು ನೆ�ೇಡಿದದಿೇನೆ. ಈ 
ಲ�ೇಕವು ನಿೇಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದರೆ�ಂದ್ಗ� 
ನಾನು ಈ ಕೆರಿೈಸತುಮತ್ೇಯ ಬದುಕನುನು ಅದಲುಬದ-
ಲು ಮಾಡುವುದ್ಲಲಿ.

ಕಿರಿಸತುರಲ್ಲಿ ಹ�ಸ ಬದುಕನುನು ಕಾಣಲು ಬದುಕಿನ 
ಎಲಾಲಿ ಮಾಗ್ಮಗಳಿಂದ ಸಹಸರಿಗಟ್ಟಲ ಜನರನುನು 
ತರಲು ದೇವರು ಬಳಸಿದ ಜನರೆೇ ಟ�ೇನಿ ಮತುತು 
ಸ�ಸನ್ ಅಲಾಮೊ. ಅವರಿಬ್ಬರ� ಇದನುನು ಬಹಳ 
ನಿಃಸಾ್ವಥ್ಮವಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬದಲ್ಯಾಗ 
ಯಾರಿಂದಲ� ಏನನ�ನು ಕೆೇಳಲ್ಲಲಿ, ನಾವು ಪರಿಭು-
ವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದನುನು ಮಾತರಿ ಕೆೇಳಿಕೆ�ಂ-
ಡರು. 1982 ರಲ್ಲಿ ಸ�ಸನ್ ದೇವರೆ�ಂದ್ಗ ಇರಲು 
ಹ�ರಟುಹ�ೇದರು ಮತುತು ಆಗನಿಂದ ಟ�ೇನಿ 
ಸುವಾತೆ್ಮಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ್ದಾದಿರೆ. ಅವರು 
ಇನ�ನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತುದಾದಿರೆ. ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯ-
ವಿರುವ ಇತರರನುನು ತಲುಪಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವರನುನು 
ಪರಿತ್ನಿತ್ಯ ರಸತುಯಲ್ಲಿ ತ್ರುಗುವಂತೆ ಪರಿೇರೆೇಪಿಸುವಂತೆ 
ಮಾಡಲು ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶರಿದ್ಧ ಇರುವುದಕಾಕಾಗ 
ಮಾತರಿವಲಲಿ, ಈ ದುಷ್್ಟ ಜಗತ್ತುನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಕಿಕಾಹಾಕಿಕೆ�ಳಳಿದ ಪವಿತರಿವಾದ ಮತುತು ಧಾಮ್ಮ-
ಕವಾದ ಬದುಕನುನು ನನನುಂತಹ ಜನರು ಬದುಕಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳನುನು ಒದಗಸುವುದಕಾಕಾಗ 
ಕ�ಡ ನಾನು, ಮತುತು ಇತರ ಅನೆೇಕರು, ಅವರಿಬ್ಬರಿ-
ಗ� ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞರು. ಪರಿಭುವನುನು ಸುತುತ್ಸಿ!

ನಿೇವು ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನುನು ಓದುತ್ತುದದಿರೆ ಮತುತು 
ಇನ�ನು ರಕ್ಷಣೆ ಹ�ಂದ್ರದ್ದದಿರೆ, ಕಾಯಬೇಡಿ. 
ಯೆೇಸು ಕಿರಿಸತುರು ನಿಜವಾಗಯ� ಜಗತ್ತುನ ರಕ್ಷಕರು, 
ಮತುತು ನಿೇವು ಬಯಸುವುದನೆನುಲಲಿ ಆತ ನಿೇಡಬಲಲಿ-
ರು. ಆತ ನನನುನುನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು, ಕ�ಗಾಡಲು, ಬದು-
ಕಿಗಾಗ ಸಾವಿಗಾಗ ಒಂದು ವಿಷ್ಯವನುನು ಆತ ನನಗ 
ಕೆ�ಟ್ಟರು. ಆತ ನಿಮಗಾಗ ಕ�ಡ ಅದನೆನು ಮಾಡ-
ಬಲಲಿರು. ಕಾಯಬೇಡಿ. ಇಂದೇ ಆತನನುನು ನಿಮ್ಮ 
ಹೃದಯದ�ಳಗ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ!
ಪರಿಭುವನುನು ಸುತುತ್ಸಿ,
ಸಿ್ಟೇವೆನ್ ವೆಡೆಲ್
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ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮತುತು ಆಜ್ಞೆಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸಿ.14 

ದೇವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ.15

ನನನು ಪರಿಭುವೆೇ ಮತುತು ನನನು ದೇವರೆೇ, 
ಪಾಪಿಯಾದ ನನನು ಮೇಲ ಕರುಣೆ ತೆ�ೇರಿ.16 
ಯೆೇಸು ಕಿರಿಸತುರು ಜೇವಸ್ವರ�ಪನಾದ ದೇವರ 
ಮಗನು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬದದಿೇನೆ.17 ನನನು ಹಿಂದ್ನ 
ಎಲಾಲಿ ಪಾಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಸುವುದಕಾಕಾಗ ಆತ ಶಿ-
ಲುಬಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹ�ಂದ್ದನು ಮತುತು ತನನು 
ಅಮ�ಲ್ಯ ರಕತುವನುನು ಸುರಿಸಿದನು ಎಂದು ನಾನು 
ನಂಬದದಿೇನೆ.18 ದೇವರು ಪವಿತಾರಿತ್ಮನ ಶಕಿತುಯಿಂದ 
ಯೆೇಸುವನುನು ಸತತುವರಿಂದ ಪುನರುತಾ್ಥನಗ�ಳಿಸಿ-
ದರು,19 ಮತುತು ಈ ಗಳಿಗಯಲ್ಲಿ ನನನು ಪಾಪನಿವೆೇ-
ದನೆಯನುನು ಮತುತು ಈ ಪಾರಿಥ್ಮನೆಯನುನು ಕೆೇಳುತಾತು 
ಆತ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದಾದಿನೆ ಎಂದು 
ನಾನು ನಂಬದದಿೇನೆ.20 ಪರಿಭು ಯೆೇಸುವೆೇ, ನಾನು 
ನನನು ಹೃದಯದ ಬಾಗಲನುನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮನುನು 
ನನನು ಹೃದಯದ�ಳಗ ಆಮಂತ್ರಿಸುತೆತುೇನೆ.21 ಕಾ-
ಲಾ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬಯ ಮೇಲ ನನನು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ನಿೇವು ಸುರಿಸಿದ ಅಮ�ಲ್ಯ ರಕತುದಲ್ಲಿ ನನನು ಎಲಾಲಿ 
ಹ�ಲಸು ಪಾಪಗಳನುನು ತೆ�ಳೆದುಬಡಿ.22 ನಿೇವು 
ನನನುನುನು ತ್ರಸಕಾರಿಸುವುದ್ಲಲಿ, ಪರಿಭು ಯೆೇಸುವೆೇ; 
ನಿೇವು ನನನು ಪಾಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಸುವಿರಿ ಮತುತು ನನನು 
ಆತ್ಮವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವಿರಿ. ನನಗ ಗ�ತುತು, ಏಕೆಂದರೆ 
ನಿಮ್ಮ ಪದವಾದ ಬೈಬಲ್ ಹಿೇಗಂದು ಹೇಳು-
ತತುದ.23 ನಿೇವು ಯಾರನ�ನು ತ್ರಸಕಾರಿಸುವುದ್ಲಲಿ 
ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪದ ಹೇಳುತತುದ, ಮತುತು ಅದರಲ್ಲಿ 

ನಾನ� ಸೇರಿದದಿೇನೆ.24 ಆದದಿರಿಂದ ನಿೇವು ನನನು 
ಮಾತು ಕೆೇಳಿಸಿಕೆ�ಂಡಿದ್ದಿೇರಿ ಎಂದು ನನಗ ತ್ಳಿದ್ದ, 
ಮತುತು ನಿೇವು ನನಗ ಉತತುರಿಸಿದ್ದಿೇರಿ ಎಂದು ನನಗ 
ತ್ಳಿದ್ದ, ಮತುತು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹ�ಂದ್ದದಿೇನೆ 
ಎಂದು ನನಗ ತ್ಳಿದ್ದ.25 ನನನು ಆತ್ಮವನುನು ರಕ್ಷಣೆ 
ಮಾಡಿದದಿಕಾಕಾಗ, ಪರಿಭು ಯೆೇಸುವೆೇ, ನಾನು ನಿಮಗ 
ಕೃತಜ್ಞನು, ಮತುತು ನಿೇವು ಆದೇಶಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದು-
ಕೆ�ಂಡು ಮತುತು ಇನುನು ಮೇಲ ಪಾಪ ಮಾಡದ 
ನಾನು ನನನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುನು ತೆ�ೇರಿಸುತೆತುೇನೆ.26

ಈಗ ನಿೇವು ರಕ್ಷಣೆ ಹ�ಂದ್ದದಿರಿಂದ ನಿಮ್ಮ 
ಪೂಣ್ಮ ಹೃದಯದ್ಂದಲ�, ಆತ್ಮದ್ಂದಲ�, ಮನ-
ಸಿಸೂನಿಂದಲ� ಮತುತು ಶಕಿತುಯಿಂದಲ� ದೇವರಿಗ ಸೇವೆ 
ಮಾಡಿರಿ.27 ರಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ, ಯೆೇಸುವು ತಂದಯ, 
ಮಗನ, ಮತುತು ಪವಿತಾರಿತ್ಮದ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಿೇ-
ರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣ್ಮವಾಗ ಮುಳುಗ, ದ್ೇಕ್ಾಸಾನುನ 
ಮಾಡಿದರು.28 ಬೈಬಲ್ ಸ�ಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ 
‘ಸತ್ಯವೆೇದವು’ [ಇಂಗಲಿಷ್ ನ ಕೆಜೆವಿ] ಬೈಬಲ್ ಅನುನು  
ಓದ್, ಮತುತು ನಿೇವು ಈ ಗರಿಹವನುನು ಬಟು್ಟಹ�ೇಗುವ 
ತನಕ ಅದು ಹೇಳಿದದಿನುನು ಮಾಡಿ.29

ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗ ನಿೇವು ಇತರರಿಗ ತ್ಳಿಸಬೇ-
ಕೆಂದು ಪರಿಭು ಬಯಸುತಾತುರೆ. ನಿೇವು ಪಾ್ಯಸ್ಟರ್ 
ಟ�ೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸುವಾತೆ್ಮಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ 
ವಿತರಕರಾಗಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗ ಸಾಹಿತ್ಯವ-
ನುನು ಯಾವುದೇ ಶುಲಕಾವಿಲಲಿದ ಕಳುಹಿಸುತೆತುೇವೆ. 
ಹಚ್ಚಾನ ಮಾಹಿತ್ಗಾಗ ನಮಗ ಕರೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ 
ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಂದೇಶವನುನು ಬೇರೆಯವ-
ರೆ�ಂದ್ಗ ಹಂಚ್ಕೆ�ಳಿಳಿ.

ನಾವು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ-
ವನುನು ಅನೆೇಕ ಭಾಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುತೆತುೇವೆ, 
ಮತುತು ಪರಿಂಪಚದಲಲಿಡೆ ಕಳುಹಿಸುತೆತುೇವೆ. ನಾವು 
ಮುದರಿಣ ಕಾಗದ ಮತುತು ಶಿಪಿಪಿಂಗಗಾಗ ಅನೆೇಕ 

ಮಲ್ಯ ಡಾಲರುಗಳನುನು ವ್ಯಯಿಸುತೆತುೇವೆ, 
ಹಾಗಾಗ ನಮಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾರಿಥ್ಮನೆ ಮತುತು ಆರ್್ಮಕ 
ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ.

ಜಗತುತು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿೇವು ಬಯ-
ಸಿದರೆ... ಯೆೇಸು ಆದೇಶಿಸುವಂತೆ, ದೇವರಿಂದ 
ಆತನ ದಶಾಂಶಗಳನುನು ಮತುತು ಕೆ�ಡುಗಗಳನುನು 
ಕದುದಿಕೆ�ಳಳಿಬೇಡಿ. ದೇವರು ಹಿೇಗ ಹೇಳಿದರು, 
“ನರಮನುಷ್್ಯನು ದೇವರಿಂದ ಕದುದಿಕೆ�ಳಳಿಬಹು-
ದೇ? ನಿೇವೊೇ ನನಿನುಂದ ಕದುದಿಕೆ�ಳುಳಿತ್ತುದ್ದಿೇರಿ. 
ನಿನಿನುಂದ ಏನು ಕದುದಿಕೆ�ಂಡಿದದಿೇವೆ ಎಂದು ಕೆೇ-
ಳುತ್ತುೇರೆ�ೇ? ದಶಮಾಂಶ, ನನಗ�ೇಸಕಾರ ಪರಿತೆ್ಯೇ-
ಕಿಸಬೇಕಾದ ಪದಾಥ್ಮ, ಇವುಗಳನೆನುೇ. ನಿೇವು ಅಂದರೆ 
ಈ ಜನಾಂಗದವರೆಲಾಲಿ [ಮತುತು ಈ ಸಂಪೂಣ್ಮ 
ಜಗತುತು] ನನಿನುಂದ ಕದುದಿಕೆ�ಳುಳಿವವರಾದ ಕಾರಣ 
ಶಾಪಗರಿಸತುರಾಗದ್ದಿೇರಿ. ನನನು ಆಲಯವು [ರಕ್ಷಣೆ 
ಹ�ಂದ್ರುವ ಆತ್ಮಗಳು] ಆಹಾರಶ�ನ್ಯವಾಗದಂ-
ತೆ [ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕ ಆಹಾರ] ನಿೇವು ದಶಮಾಂಶವನುನು 
[ದಶಮಾಂಶ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟು್ಟ ಆದಾಯದ 
10%] ಯಾವತ�ತು ಬಂಡಾರಕೆಕಾ ತೆಗದುಕೆ�ಂಡು 
ಬನಿನುರಿ; ನಾನು ಪರಲ�ೇಕದ ದಾ್ವರಗಳನುನು ತೆರೆದು 
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಿಡಿಯಲಾಗದಷ್ು್ಟ ಸುವರವನುನು 
ಸುರಿಯುವೆನೆ�ೇ ಇಲಲಿವೊೇ ನನನುನುನು ಹಿೇಗ ಪರಿೇ-
ಕ್ಷಿಸಿರಿ; ಇದು ಸೇನಾಧಿೇಶ್ವರ ಯೆಹ�ೇವನ ನುಡಿ. 
ನುಂಗುವ ಹುಳವನುನು ನಾನು ನಿಮಗಾಗ ತಡೆಯು-
ವೆನು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭ�ಮಯ ಫಲವನುನು ನಾಶ 
ಮಾಡದು; ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಕ್ಷಿಯ ಹಣುಣು ತೆ�ೇಟ-
ದಲ್ಲಿ ಉದುರಿಹ�ೇಗದು; ಇದು ಸೇನಾಧಿೇಶ್ವರ 
ಯೆಹ�ೇವನ ನುಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು 
ನಿಮ್ಮನುನು ಧನ್ಯರೆಂದು ಕೆ�ಂಡಾಡುವರು; ನಿಮ್ಮ 
ದೇಶವು ಆನಂದವಾಗರುವುದು; ಇದು ಸೇನಾಧಿೇ-
ಶ್ವರ ಯೆಹ�ೇವನ ನುಡಿ” (ಮಲಾಕಿಯ 3:8-12).

(ಪುಟ 5 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ್ದ)
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