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ಜನರ್ “ರಥ” ಎಯಂಬ ಪದವನ್ನು 
ನೊೋಡಿದ್ಗ, ಅದಕೆಕೆ ಒಯಂದೆೋ ಅಥಚು-
ವಿದೆ ಎಯಂದ್ ಅವರ್ ಭ್ವಿಸ್ತ್್ತ-
ರೆ, “ಪ್ರಿಚೋನ ಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಯ್ದ್ಧ 
ರತ್್ತ ಪಯಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತ್್ತದದಿ, 
ರ್ಖ್ವ್ಗಿ ಕ್ದ್ರೆಗಳ್ ಎಳೆಯ್ತ್್ತ 
ದದಿಎರಡ್ ಗ್ಲ್ಗಳ ಗ್ಡಿ.” ವೆ-
ಬ್ಸ್ಟರ್ಚು ಡಿಕ್ಷನರ “ಕ್ರ್ ನೊೋಡಿ” 
ಎಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ. ನ್ವು “ಕ್ರ್” 
ನೊೋಡಿದ್ಗ, ಅದ್ ಲ್್ಟಿನ್ ಪದ 
“ಕ್ರರ್”ನಿಯಂದ ಹ್ಟ್್ಟತ್ತದೆ ಎಯಂದ್ 
ಕ್ಣ್ತ್ತೋವೆ, ಅದರ ಅಥಚು “ರಥ”. 
ರಥ ಎಯಂದರೆ ಈ ಅಥಚುಗಳೊ ಇವೆ “(1) 
ಚಕರಿಗಳ ಮೋಲೆ ಯ್ವುದೆೋ ಗ್ಡಿ; (2) 
ಅಡ್ಡಕಯಂಬಿಗಳ ಮೋಲೆ ಚಲ್ಸ್ವ ಗ್ಡಿ, 
ಉದ್., ರಸ್್ತ ರೆರೈಲ್ ಬಯಂಡಿ, ಅಥವ್ 
ರೆರೈಲ್ ಡಬಿಬಿ; (3) ಮೊೋಟ್ರ್ ಕ್ರ್; 
ರತ್್ತ (4) ಲ್ಫ್್ಟ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಯ್ಣಿ-
ಕರಗ್ಗಿ ಇರ್ವ ಅಯಂಕಣ.” ಆಧ್ನಿಕ 
ಅಥಚುವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮ್ನಗಳ್, ಯ್ಎಫ್ಒ 
ಗಳ್, ಹ್ರ್ವ ತಟ್ಟಗಳ್, ರತ್್ತ ಜನರನ್ನು, 
ದೆೋವದೊತರನ್ನು ಒಯ್್ವ ಯ್ವುದೆೋ ವಸ್್ತ, 
ಇತ್್ದ್ಗಳ್ ಸ್ೋರವೆ. “ರಥ” ಎಯಂಬ ಪದಕೆಕೆ ಇಬಿರಿಯ 
ಅನ್ವ್ದವು “ಬಹ್ಸಯಂಖ್್” ಅಥವ್ “ಹೋರ್ಬಯಂಡಿ” 
ಎಯಂದ್ಗ್ತ್ತದೆ. ಆದದಿರಯಂದ “ರಥ” ಎಯಂಬ ಪದಕೆಕೆ 
ಹಲವ್ರ್ ಅಥಚುಗಳಿವೆ.

2 ಅರಸ್ಗಳ್ 6:15ರಲ್ಲಿ, ದೆೋವರ ರನ್ಷ್್ನ 
(ಎಲ್ೋಷ್) ಸ್ೋವಕನ್ (ಅಥವ್ ಆಳ್) ಬಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿ 
ಹೊರಗ್ ಹೊೋದ್ಗ, ರಥ ರಥ್ಶವಾಸಹಿತವ್ದ 
ರಹ್ಸ್ರೈನ್ವು ಬಯಂದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ತ್ತಲೊ 
ನಿಯಂತ್ರ್ವುದನ್ನು ಕಯಂಡ್ (ಇವು ಬಯಂಕಿಯ ರಥಗಳ್-
ಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಏಕೆಯಂದರೆ ಅವು ಕೆೋವಲ ರನ್ಷ್್ರನ್ನು 
ಹೊತ್್ತದದಿವು) ಎಲ್ೋಷ್ನ ಸ್ೋವಕನ್ (ಆಳ್) ತನನು 
ಯಜಮ್ನನಿಗ್ – “ಅಯ್ೋ, ಸ್ವಾಮೋ, ಏನ್ 
ಮ್ಡೊೋಣ?” ಎಯಂದನ್. ಆಗ ಎಲ್ೋಷ್ನ್ ಅವನಿಗ್ 

– “ಹದರಬೋಡ; ಅವರ ಕಡಯಲ್ಲಿರ್ವವರಗಿಯಂ-
ತಲೊ ನರ್ಮ ಕಡಯಲ್ಲಿರ್ವವರ್ ಹಚ್ಚಾಗಿ-
ದ್ದಿರೆ” ಎಯಂದ್ ಹೋಳಿ – “ಯೆಹೊೋವನೋ, ಇವನ್ 
ನೊೋಡ್ವಯಂತ ಇವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತರೆ” ಎಯಂದ್ 
ಪ್ರಿರ್ಚುಸಲ್ ಯೆಹೊೋವನ್ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು 
ತರೆದನ್. ಆಗ ಎಲ್ೋಷ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ ಸ್ತ್ತಣ 
ಗ್ಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಂದ್ ನಿಯಂತ್ದದಿ ಅಗಿನುರಯವ್ದ 
ರಥರಥ್ಶವಾಗಳ್ ಆ ಸ್ೋವಕನಿಗ್ ಕಯಂಡವು. ಈ ರಥಗಳ್ 
ಅಶೊಶೂಯಚುರ ರಥಗಳಿಗಿಯಂತ ಭಿನನುವ್ಗಿವೆ, ಏಕೆಯಂದರೆ 
ಈ ರಥಗಳ್ ದೆೋವದೊತರನ್ನು ಹೊತ್್ತವೆ. ಅವು 
“ಬಯಂಕಿಯ ರಥಗಳ್”, ರತ್್ತ ಅವನ್ನು ನೊೋಡಲ್ 
ದೆೋವರ್ ನರಗ್ ಅವಕ್ಶ ನಿೋಡದ ಹೊರತ್ ರನ್-
ಷ್್ರ ಕಣಿಣುಗ್ ಅವು ಕ್ಣ್ವುದ್ಲಲಿ. ಇಯಂದ್ ಆ ದ್ವ್ 
ಹ್ರ್ವ ತಟ್ಟಗಳನ್ನು ನೊೋಡಲ್ ಆತ ಹಚ್ಚಾ 
ಹಚ್ಚಾ ಜನರಗ್ ಅವಕ್ಶ ನಿೋಡ್ತ್್ತದ್ದಿರೆ. ಯೆೋಸ್ 
ಭೊಮಗ್ ಪುನಃ ಬರ್ವ ಮೊದಲ್ ಅವು ಭೊಮಯ 

ಸಮೋಕ್ಷೆ ನಡಸ್ತ್್ತವೆ, ರತ್್ತ ಅವು, 
ದೆೋವರ ಆದೆೋಶಗಳ ಪರಿಕ್ರ, ಜನರ 
ಧರಚುನಿಯಂದನ, ರೊತ್ಚುಪೂಜೆ, ರತ್್ತ 
ಇತರ ಹಲವ್ರ್ ಪ್ಪ ಮ್ಗಚುಗಳ 
ಕ್ರಣ ಭೊಮಯ ಮೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 
ವಿಪತ್್ತ ಉಯಂಟ್ಮ್ಡ್ತ್್ತವೆ.1

“ಯೆೋಸ್ ಕಿರಿಸ್ತ” ಎಯಂಬ ಪದಗಳನ್ನು 
ನಯಂಬಿದರೆ ಸ್ಕ್, ನ್ವು ರಕ್ಷಿತರ್ಗ್-
ತ್ತೋವೆ ಎಯಂದ್ ಕೆಲವರ್ ನಯಂಬ್ತ್್ತರೆ. 
ನಿಜ ಹೋಳಬೋಕೆಯಂದರೆ, ದೆೋವರ್ ಹೋಳ್-
ವುದರ ಅಥಚುವೆೋನಯಂದರೆ, ನರ್ಮ ಪರಿಭ್ 
ಯೆೋಸ್ ಹೋಳಿದದಿನ್ನು, ಮ್ಡಿದದಿನ್ನು, 
ರತ್್ತ ಈಗಲೊ ಆತನ ದೆೋಹವ್ದ 
ಆತನ ಚರ್ಚು, ಆತನ ಹಯಂಡತ್ಯ 
ರೊಲಕ ಮ್ಡ್ತ್್ತರ್ವ ಎಲಲಿವನ್ನು 
ನ್ವು ನಯಂಬಬೋಕ್. ಇದೆೋ ಕ್ರಣಕ್ಕೆಗಿ 
ಆತನನ್ನು ಆಸಕಿ್ತಯಯಂದ ಅನ್ಸರಸ್-
ವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರ್ಗಿರಬೋಕ್ ಎಯಂದ್ 
ಆತ ಪರಿಕಟನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನರಗ್ 

ಹೋಳ್ತ್್ತರೆ.2
ಆತನ ಹಸರನ್ನು ತ್ವು ನಯಂಬ್ವುದ್ಗಿ ಅನೋಕ 

ಜನರ್ ಘೊೋಷಿಸ್ತ್್ತರೆ, ದೆವವಾಗಳ್ ಕೊಡ ಆತನ 
ಹಸರನ್ನು ನಯಂಬ್ತ್ತವೆ, ರತ್್ತ ಹದರ ನಡ್ಗ್-
ತ್ತವೆ (ಯ್ಕೆೊೋಬನ್ 2:19). ಆದ್ಗೊ್, ನ್ವು 
ಆಸಕಿ್ತಯಯಂದ ಆತನನ್ನು ಅನ್ಸರಸಬೋಕ್ ರತ್್ತ 
ಆತನ ಎಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಸಬೋಕೆಯಂದ್ 
ತ್ನ್ ಬಯಸ್ವುದ್ಗಿ ಯೆೋಸ್ ಹೋಳ್ತ್್ತರೆ!3 
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಯಂದನ್ನು ಉಲಲಿಯಂಘಿಸಿದರೊ, 
ಎಲಲಿವನೊನು ಉಲಲಿಯಂಘಿಸಿದಯಂತ, ಏಕೆಯಂದರೆ ಆತನ 
ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಯಂದನ್ನು ಉಲಲಿಯಂಘಿಸಿದರೊ, ಅದ್ 
ನರ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರಯಂತರ ನರಕಕೆಕೆ ರತ್್ತ 
ಶ್ಶವಾತವ್ಗಿ ಬಯಂಕಿಯ ಕೆರೆಗ್ ಕಳ್ಹಿಸಲ್ ಸ್ಕ್ಗ್-
ತ್ತದೆ.4 ಆದ್ದರಯಂದಲೆ ತ್ನ್ ಹ್ಸ್ ಮ್ಡ್ತ್್ತಲಲಿ 
ಎಯಂದ್ ಯೆೋಸ್ ನರಗ್ ಎಚಚಾರಕೆ ನಿೋಡ್ತ್್ತರೆ. “ನಿನನು 

ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮೊ ರತ್್ತ ಅವರ ದ್ವಯಂಗತ ಪತ್ನು ಸೊಸನ್ ಅವರ 
ಅಯಂತ್ರ್ಷಿಟ್ರೋಯ ದೊರವ್ಣಿ ಕ್ಯಚುಕರಿರದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಿ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ ಓಪ್ರಿ, 
ನ್್ಶ್ವಾಲ್, ಟನನುಸಿ್ಸೋ ಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಡ್ಚು ಮ್ಡಲ್ಗಿತ್್ತ     ಚತ್ರಿೋಕರಣ 1975

1 ಆದ್ಕ್ಯಂಡ. 19:1-25, ಅರಣ್ಕ್ಯಂಡ. 22:1-35, 25:1-9, 2 ಸರ್ವೆೋಲನ್. 24:1-17, 2 ಅರಸ್ಗಳ್ 19:35, 1 ಪೂವಚುಕ್ಲವೃತ್್ತಯಂತ 21:9-30, 2 ಪೂವಚುಕ್ಲವೃತ್್ತಯಂತ 32:19-22, ಪರಿಕಟನ 7:1-2, ಅಧ್್ಯ 
8, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, ಅಧ್್ಯ 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   2 ರತ್್ತಯ 3:7-10, 7:13-23, ಯೋಹ್ನ 14:12, 15, 21-24, 15:1-14, ರೆೊೋಮ್ಪುರದವರಗ್ 12:5-21, 
ಗಲ್ತ್ದವರಗ್ 5:14-26, ಎಫೆಸದವರಗ್4:20-32, ತ್ೋತನಿಗ್ 2:11-15, ಇಬಿರಿಯರಗ್ 2:1-3, ಯ್ಕೆೊೋಬನ್ 1:21-27, 1 ಪೋತರಿನ್ 4:7-8, 2 ಪೋತರಿನ್ 1:3-11, 1 ಯೋಹ್ನ 2:3-11, 15-17, 3:4-12, ಪರಿಕಟನ 3:14-
22   3 ಪರಿಕಟನ 3:14-22   4 ಯ್ಕೆೊೋಬನ್ 2:10-11   
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(ಪುಟ 1 ರಯಂದ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)
ಕೃತ್ಗಳನ್ನು ಬಲೆಲಿನ್ [ನ್ವು ಹೋಳ್ವ ಅಥವ್ 
ಮ್ಡ್ವ ಎಲಲಿವೂ ದೆೋವರಗ್ ತ್ಳಿದ್ದೆ]; ನಿೋನ್ 
ತಣಣುಗೊ ಅಲಲಿ, ಬಚಚಾಗೊ ಅಲಲಿ; ನಿೋನ್ ತಣಣು-
ಗ್ಗಲ್ ಬಚಚಾಗ್ಗಲ್ ಇದದಿರೆ ಒಳೆ್ೋದ್ಗಿತ್್ತ. ನಿೋನ್ 
ಬಚಚಾಗೊ ಇಲಲಿದೆ ತಣಣುಗೊ ಇಲಲಿದೆ ಉಗ್ರ್ಬ-
ಚಚಾಗಿರ್ವುದರಯಂದ ನಿನನುನ್ನು ನನನು ಬ್ಯಳಗಿಯಂದ 
ಕ್ರ್ವೆನ್” (ಪರಿಕಟನ 3:15-16) ಎಯಂದ್ ಆತ 
ಹೋಳ್ತ್್ತರೆ.

ನ್ವು ಹೋಳ್ವ ರತ್್ತ ಮ್ಡ್ವ ಎಲಲಿವೂ 
ಪರಿಭ್ವಿಗ್ ತ್ಳಿಯ್ವುದ್ ಹೋಗ್? ನ್ವು ಹೋಳಿರ್ವ 
ರತ್್ತ ಮ್ಡಿರ್ವ, ಅಥವ್ ಹೋಳಲ್ರ್ವ ರತ್್ತ 
ಮ್ಡಲ್ರ್ವ ಎಲಲಿವೂ ಒಯಂದ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ ಎಯಂದ್ ನರಗ್ ತ್ಳಿದ್ದೆ.5 ದೆೋವರ್ 
ಎಲ್ಲಿ ಕಡಯಲ್ಲಿದ್ದಿರೆ, ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರಲ್ 
ಬರಿಹ್್ಮಯಂಡಕೆಕೆ ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ ಎಯಂದ್ ನರಗ್ ತ್ಳಿದ್ದೆ.6 
ಆತ ಸವಚುಶಕ್ತ ಕೊಡ, ಅಯಂದರೆ ಆತನ ಬಳಿ ಅಪರಮತ 
ಶಕಿ್ತ ರತ್್ತ ಅಧಿಕ್ರವಿದೆ ಎಯಂದಥಚು. ಆತ ಸವಚುಶಕ್ತ.7 
ಆತ ಸವಚುವ್್ಪ್, ಅಯಂದರೆ ಏಕಕ್ಲಕೆಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡ-
ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಿರೆ.8 ನ್ವು ಹೋಳ್ವ ರತ್್ತ ಮ್ಡ್ವ 
ಎಲಲಿದರ ಬಗ್ಗೆ ತ್ಳಿದ್ರ್ವುದ್ ದೆೋವರಗ್ ದೆೊಡ್ಡ 
ವಿಷ್ಯವೆೋನಲಲಿ, ರತ್್ತ ಸ್ಳ್್ ಹೋಳ್ವುದ್ 
ಆತನಿಗ್ ಅಸ್ಧ್ (ಇಬಿರಿಯರಗ್ 6:18).

ನ್ವ್ಡ್ವ ಪರಿತ್ಯಯಂದ್ ವ್ಥಚು ಮ್ತ್ಗ್ ವಿಚ್-
ರಣೆಗ್ ಒಳಗ್ಗ್ತ್ತೋವೆ ಎಯಂದ್ ಯೆೋಸ್ ಹೋಳ್ವ್ಗ, 
ನ್ವು ಆತನನ್ನು ನಯಂಬ್ವುದ್ ಬಹಳ ರ್ಖ್.9 
ರತ್್ತಯ 12:36 ಹಿೋಗ್ಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, “ಇದ-
ಲಲಿದೆ ನ್ನ್ ನಿರಗ್ ಹೋಳ್ವುದೆೋನಯಂದರೆ ರನ್ಷ್್ರ್ 
ಸ್ರ್ಮನ ಆಡ್ವ ಪರಿತ್ಯಯಂದ್ ಮ್ತ್ನ ವಿಷ್ಯವ್-
ಗಿ ನ್್ಯವಿಚ್ರಣೆಯ ದ್ನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕೆೊಡಬೋ-
ಕ್.” ಪರಿಕಟನ 20:11-12 ಹಿೋಗ್ಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, “ಆ 
ಮೋಲೆ ಬಳ್ಗಿರ್ವ ರಹ್ಸಿಯಂಹ್ಸನವನೊನು ಅದರ 
ಮೋಲೆ ಕೊತ್ದ್ದಿತನನೊನು ಕಯಂಡನ್. ಆತನದ್ರನಿಯಂದ 
ಭೊಮ್್ಕ್ಶಗಳ್ ಓಡಿಹೊೋಗಿ ಇನ್ನು ಕ್ಣಿಸದ 
ಹ್ಗ್ದವು. ಇದಲಲಿದೆ ಸತ್ತವರ್ದ ದೆೊಡ್ಡವರೊ 
ಚಕಕೆವರೊ ಸಿಯಂಹ್ಸನದ ರ್ಯಂದೆ ನಿಯಂತ್ರ್ವದನ್ನು 
ಕಯಂಡನ್. ಆಗ ಪುಸ್ತಕಗಳ್ ತರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು; ರತ್್ತ 
ಜೋವಬ್ಧ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಎಯಂಬ ಇನೊನುಯಂದ್ ಪುಸ್ತಕವು 
ತರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟತ್; ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ದದಿ 
ಸಯಂಗತ್ಗಳ ಆಧ್ರದ್ಯಂದ ಅವರವರ ಕೃತ್ಗಳ ಪರಿಕ್ರ 
ಸತ್ತವರಗ್ ನ್್ಯತ್ೋಮ್ಚುನವ್ಯತ್.”

ಭೊಮಯ ಮೋಲ್ರ್ವ ಪ್ಪ್ಗಳನ್ನು ರತ್್ತ 
ಪ್ಪದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನ್ಶ ಮ್ಡಲ್ ದೆೋವರ್ 

ತನನು ದೆೋವದೊತರನ್ನು ಕಳ್ಹಿಸ್ತ್್ತರೆ ಎಯಂದ್ 
ನ್ನ್ ಬೋರೆೊಯಂದ್ ಸ್ಹಿತ್ದ ತ್ಣ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೆ-
ದ್ದೆದಿೋನ.10 ಸಯಂಪೂಣಚುವ್ದ, ಬಹಳ ಪ್ತಕಿಯ್ದ 
ಭೊಮಯ ವಿನ್ಶದಲ್ಲಿ ದೆೋವದೊತರ್ ಸ್ರಸ್ವ 
ಏಳ್ ಉಪದರಿವಗಳ ಮೊದಲ ರತ್್ತ ಎರಡನಯ 
ವಿಪತ್್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಟನ ಪುಸ್ತಕ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ (ಪರಿ-
ಕಟನ 8:6 ರಯಂದ 9:21, 11:14-19, 16:1-21). 

ಒಬಬಿ ದೆೋವದೊತನ್ 1,85,000 ಜನರ 
ಸನ್ೋರೋಬನ ಸ್ರೈನ್ವನ್ನು ಒಯಂದೆೋ ರ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 
ನ್ಶ ಮ್ಡಿದನ್. “ಅದೆೋ ರ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೊೋವನ 
ದೊತನ್ ಹೊರಟ್ಬಯಂದ್ ಅಶೊಶೂಯಚುರ ಪ್-
ಳೆಯದಲ್ಲಿ ಒಯಂದ್ ಲಕ್ಷದ ಎಯಂಬತ್ತರೈದ್ ಸ್ವಿರ 
[1,85,000] ರಯಂದ್ ಸ್ರೈನಿಕರನ್ನು ಸಯಂಹರಸಿದನ್ 
[ಕೆೊಯಂದನ್]. ಅವರ್ ಬಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿ ನೊೋಡ್ವಲ್ಲಿ 
ಪ್ಳೆಯದ ತ್ಯಂಬ್ ಹಣಗಳಿದದಿವು” (2 ಅರಸ್ಗಳ್ 
19:35).11 ದೆೋವರ ಇಚ್ಛೆಯ ವಿರ್ದ್ಧ ದ್ವಿೋದನ್ 
ಇಸ್ರಿಯೆೋಲ್ನ ಗಣತ್ ಮ್ಡಿ ಪ್ಪ ಮ್ಡಿದ್ಗ, 
ದೆೋವರ್ ಇಸ್ರಿಯೆೋಲ್ನ ರಕಕೆಳ ಮೋಲೆ ವ್್ಧಿ-
ಯನ್ನು ಬರಮ್ಡಲ್ ಒಬಬಿ ದೆೋವದೊತನನ್ನು 
ಕಳ್ಹಿಸಿದರ್, ಅದ್ 70,000 ಇಸ್ರಿಯೆೋಲ್ರನ್ನು 
ಕೆೊಯಂದ್ತ್ (2 ಸರ್ವೆೋಲನ್ 24:15).

ಸವಚುವ್್ಪ್ಯ್ದ, ಒಯಂದೆೋ ಸರಯದಲ್ಲಿ 
ಎಲೆಲಿಡ ಇರ್ವ ದೆೋವರ್, ಭೊಮಯ ಮೋಲ್ರ್ವ 
ಜನರಗ್ ಶ್ಪ ನಿೋಡಲ್, ದ್ಷ್್ಟರನ್ನು ನ್ಶ 
ಮ್ಡಲ್ ತನನು ಸಿಬಬಿಯಂದ್ಯ್ದ ದೆೋವದೊತರನ್ನು 
ಕಳ್ಹಿಸ್ತ್್ತರೆ. ದೆೋವದೊತರ್ ಸಯಂದೆೋಶವ್ಹಕರೊ 
ಆಗಿರ್ತ್್ತರೆ, ಅವರನ್ನು ಮೋರ ರತ್್ತ ಎಲ್ಜಬತ್ 
ರಯಂತಹ ಜನರಗ್ ಸಯಂತೊೋಷ್ದ ಸಮ್ಚ್ರಗಳನ್ನು 
ತರಲ್ ಕೊಡ ಕಳ್ಹಿಸಲ್ಗ್ತ್ತದೆ.12

ಈಗ, ಜ್ವಾಲೆಯಯಂತ ಉರಯ್ವ ಒಯಂದ್ ಬಯಂಕಿ 
ದೆೋವರಯಂದ ಬರ್ತ್ತದೆ ಎಯಂದ್ ಅಪೂೋಸ್ತಲನ್ದ 
ಪೋತರಿನ್ 2 ಪೋತರಿನ್ 3:7-14ರಲ್ಲಿ ಉಲೆಲಿೋಖಿ-
ಸ್ತ್್ತರೆ: “ಆದರೆ ಈಗಿರ್ವ ಭೊಮ್್ಕ್ಶಗಳ್ 
ಅದೆೋ ವ್ಕ್ದ ಬಲದ್ಯಂದ ಬಯಂಕಿಯ ರೊಲಕ ನ್-
ಶವ್ಗ್ವುದಕೆಕೆ ಇಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ; ರತ್್ತ ಭಕಿ್ತಹಿೋನರ 
ಶ್ಕ್್ವಿಧಿಯೊ ನ್ಶವೂ ಉಯಂಟ್ಗ್ವ ದ್ನಕ್ಕೆಗಿ ಆ 
ಬಯಂಕಿ ಸಿದ್ಧವ್ಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೆೋ, ಕತಚುನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಒಯಂದ್ ದ್ನವು ಸ್ವಿರ ವರ್ಷ್ಗಳಯಂತಯೊ ಸ್ವಿರ 
ವರ್ಷ್ಗಳ್ ಒಯಂದ್ ದ್ನದಯಂತಯೊ ಇವೆ ಎಯಂಬ್ದ-
ನ್ನು ಮ್ತರಿ ರರೆಯಬೋಡಿರ. [ನರ್ಮ ಬದ್ಕ್ಗಳ್ 
ಬಹಳ ಚಕಕೆದ್ಗಿರ್ವುದರಯಂದ ನಿರ್ಮನ್ನು ರತ್್ತ 
ನನನುನ್ನು ನ್್ಯವಿಚ್ರಣೆಗ್ ಒಳಪಡಿಸಲ್ ದೆೋವರ್ 
ಅವಸರಪಡಬೋಕ್ಗಿಲಲಿ ಎಯಂಬ್ದಷ್್ಟ ಇದರ 
ಅಥಚು.13 ದೆೋವರ್ ಶ್ಶವಾತ; ಆತ ನಿತ್ಜೋವಿ.14 
ಕಣಣುನ್ನು ಒಯಂದೆರಡ್ ಸಲ ಮಟ್ಕಿಸ್ವಷ್್ಟರಲ್ಲಿ 

ನಿೋವು ರತ್್ತ ನ್ನ್ ಆತನ ಎದ್ರ್ ನಿಯಂತ್ರ್ತ್ತೋವೆ 
ಎಯಂದ್ ಆತನಿಗ್ ತ್ಳಿದ್ದೆ.15 ಆತನ ಬಳಿ ಬೋಕ್ದಷ್್್ಟ 
ಸರಯವಿದೆ. ಕ್ಲ ಇಲಲಿ ಎಯಂದ್ದ್ಗ, ಆತ ನಿ-
ರ್ಮನ್ನು ರತ್್ತ ನನನುನ್ನು ನೊೋಡ್ತ್್ತರೆ – ಬಹಳ 
ಬೋಗನ]. ಕತಚುನ್ ತನನು ವ್ಗ್ದಿನವನ್ನು [ಆತನ 
ನ್್ಯತ್ೋಪುಚು] ನರವೆೋರಸ್ವುದಕೆಕೆ ತಡಮ್ಡ್ತ್್ತ-
ನಯಂಬದ್ಗಿ ಕೆಲವರ್ ಅಥಚು ಮ್ಡಿಕೆೊಳ್್ವ ಪರಿಕ್ರ 
ಆತನ್ ತಡಮ್ಡ್ವವನಲಲಿ. ಯ್ವನ್ದರೊ 
ನ್ಶವ್ಗ್ವದರಲ್ಲಿ ಆತನ್ ಇಷ್್ಟಪಡದೆ ಎಲಲಿರೊ 
ತನನು ಕಡಗ್ ತ್ರ್ಗಿಕೆೊಳ್ಬೋಕೆಯಂದ್ [ನರ್ಮ ನ್್ಯ-
ತ್ೋಪುಚುಗಳ ಎರಡ್ ಮಟ್ಕಿಸ್ವಿಕೆಗಳ ಮೊದಲ್] 
ಅಪೋಕ್ಷಿಸ್ತ್್ತನ.

“ಆದರೊ ಕತಚುನ ದ್ನವು ಕಳ್ನ್ ಬರ್ವಯಂತ 
ಬರ್ತ್ತದೆ. ಆ ದ್ನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಶರಯಂಡಲವು ರಹ್-
ಘೊೋಷ್ದ್ಯಂದ ಇಲಲಿದೆ ಹೊೋಗ್ವುದ್, ಸೊಯಚು 
ಚಯಂದರಿ ನಕ್ಷತರಿಗಳ್ ಉರದ್ ಲಯವ್ಗಿ ಹೊೋಗ್ವವು, 
ಭೊಮಯೊ ಅದರಲ್ಲಿರ್ವ ಕೆಲಸಗಳೊ ಸ್ಟ್್ಟ-
ಹೊೋಗ್ವವು. ಇವೆಲಲಿವುಗಳ್ ಹಿೋಗ್ ಲಯವ್ಗಿ 
ಹೊೋಗ್ವುದರಯಂದ ನಿೋವು ದೆೋವರ ದ್ನದ ಪರಿತ್ಕ್ಷತಯ-
ನ್ನು ಎದ್ರ್ ನೊೋಡ್ತ್್ತ ನಡವಳಿಕೆಯೊ ಭಕಿ್ತಯೊ 
ಉಳ್ವರ್ಗಿರಬೋಕಲ್ಲಿ; ಆ ದ್ನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಶರಯಂಡ-
ಲವು ಬಯಂಕಿ ಹತ್್ತ ಲಯವ್ಗಿ ಹೊೋಗ್ವುದ್, ಸೊಯಚು 
ಚಯಂದರಿ ನಕ್ಷತರಿಗಳ್ ಉರದ್ ಕರಗಿ ಹೊೋಗ್ವವು. 
ಆದರೆ ನ್ವು ದೆೋವರ ವ್ಗ್ದಿನವನ್ನು ನಯಂಬಿ ನೊ-
ತನ್ಕ್ಶರಯಂಡಲವನೊನು ನೊತನಭೊರಯಂಡಲವ-
ನೊನು ಎದ್ರ್ ನೊೋಡ್ತ್್ತ ಇದೆದಿೋವೆ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿೋತ್ಯ್ ವ್ಸವ್ಗಿರ್ವುದ್. ಆದಕ್ರಣ ಪ್ರಿಯರೆೋ, 
ನಿೋವು ಇವುಗಳನ್ನು ಎದ್ರ್ನೊೋಡ್ವವರ್ಗಿರ್-
ವದರಯಂದ, ಶರಿದೆ್ಧಯಯಂದ್ರ, ದೆೋವರೆೊಯಂದ್ಗ್ ಶ್ಯಂ-
ತ್ಯಯಂದ್ರ, ಆತನದ್ರನಲ್ಲಿ ಪ್ಪವಿಲಲಿದವರೊ,  
ನಿದೆೊೋಚುಷಿಗಳ್ಗಿಯೊ ಇರ”

ಸಯಂಪೂಣಚು ಆಕ್ಶ ರತ್್ತ ಭೊಮಯನ್ನು 
ಸ್ಡ್ವ ಮೋಲೆ ಹೋಳಲ್ಗಿರ್ವ ಬಯಂಕಿಯಯಂತಲಲಿದ 
ರತೊ್ತಯಂದ್ ದೆೋವರ ಬಯಂಕಿ ಇದೆ. ಈ ರೋತ್ಯ 
ಬಯಂಕಿಯ ಕೆಲವು ಉದ್ಹರಣೆಗಳ್ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಪರಿಕಟನ 
1:13-14, ಏಳ್ ಚಚ್ಚುಗಳ ಸಯಂಕೆೋತವ್ಗಿ ಏಳ್ 
ದ್ೋಪಸ್ತಯಂಭಗಳ ನಡ್ವೆ ಒಯಂದ್ತ್್ತ ಎಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, 
“ರನ್ಷ್್ಕ್ಮ್ರನಯಂತ [ಯೆೋಸ್] ಇರ್ವವನನೊನು 
ಕಯಂಡನ್. ಆತನ್ ನಿಲ್ವಯಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್್ಟ ಚನನುದ 
ಪಟಿ್ಟಯನ್ನು ಎದೆಗ್ ಕಟಿ್ಟಕೆೊಯಂಡಿದದಿನ್. ಆತನ 
ತಲೆಯ ಕೊದಲ್ ಬಿಳಿೋ ಉಣೆಣುಯಯಂತಯೊ ಹಿರ-
ದಯಂತಯೊ ಬಳ್ಗಿತ್್ತ [ಪಶ್ಚಾತ್್ತಪಪಡ್ವವರೆಲಲಿರ 
ಪ್ಪಗಳಿಗ್ಗಿ ಜಗದ್ತ್ಪತ್್ತಗ್ ಮೊದಲೆೋ ಕೆೊಲಲಿಲ್ಪ-
ಟ್ಟ ದೆೋವರ ಕ್ರಯ್ದ್ತನ್ ಎಯಂಬ್ದರ ಸಯಂಕೆೋತ16]. 
ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳ್ ಬಯಂಕಿಯ ಉರಯಯಂತ್ದದಿವು.....” 
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“ಅಲ್ಲಿ ರ್ಳಿ್ನ ಪೂದೆಯಳಗ್ ಉರಯ್ವ ಬಯಂ-
ಕಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೊೋವನ ದೊತನ್ ಅವನಿಗ್ [ಮೊೋಶೆಗ್] 
ಕ್ಣಿಸಿಕೆೊಯಂಡನ್. ಹೋಗ್ಯಂದರೆ ಅವನ್ ಒಯಂದ್ ರ್ಳಿ್ನ 
ಪೂದೆಯನ್ನು ಕಯಂಡನ್. ಆ ಪೂದೆಯ್ ಬಯಂಕಿಯಯಂದ 
ಉರಯ್ತ್್ತದದಿರೊ ಅದ್ ಸ್ಟ್್ಟಹೊೋಗದೆ ಇತ್್ತ” 
(ವಿಮೊೋಚನಕ್ಯಂಡ 3:2).

“ಯೆಹೊೋವನ್ ಹಗಲ್ಹೊತ್್ತನಲ್ಲಿ ದ್ರತೊೋ-
ರಸ್ವುದಕೆಕೆ ಮೋಘಸ್ತಯಂಭದಲ್ಲಿಯೊ ರ್ತ್ರಿವೆೋಳೆ-
ಯಲ್ಲಿ ಬಳಕ್ಕೆೊಡ್ವದಕೆಕೆ ಅಗಿನುಸ್ತಯಂಭದಲ್ಲಿಯೊ 
ಇದ್ದಿ ಅವರ [ಇಸ್ರಿಯೆೋಲ್ ದೆೋಶ] ರ್ಯಂಭ್ಗದಲ್ಲಿ 
ಹೊೋದನ್” (ವಿಮೊೋಚನಕ್ಯಂಡ 13:21). 

“ಯೆಹೊೋವನ ತೋಜಸ್್ಸ ಬಟ್ಟದ ಶ್ಖರದ 
ಮೋಲೆ ಪರಿಜವಾಲ್ಸ್ವ ಬಯಂಕಿಯೋಪ್ದ್ಯಲ್ಲಿ 
ಇಸ್ರಿಯೆೋಲ್ರಗ್ ಕ್ಣಿಸಿತ್” (ವಿಮೊೋಚನಕ್ಯಂಡ 
24:17). 

ರತ್ ್ತಯ 3 :11ರಲ್ಲಿ  ಸ್ ನುನಿಕ ನ್ದ 
ಯೋಹ್ನರ್ ಹಿೋಗ್ಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್್ತರೆ, “ನ್ನಯಂತೊ 
ನಿೋವು ಪಶ್ಚಾತ್್ತಪಪಟ್್ಟಕೆೊಳ್ಬೋಕೆಯಂಬ್ದಕೆಕೆ 
ನಿರಗ್ ನಿೋರನಲ್ಲಿ ಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸ್ತ್ತೋನ. ಆದರೆ 
ನನನು ಹಿಯಂದೆ ಬರ್ವವನ್ [ಯೆೋಸ್] ನನಗಿಯಂತ 
ಶಕ್ತನ್; ಆತನ ಕೆರಗಳನ್ನು ಹೊರಲ್ಕೊಕೆ ನ್ನ್ 
ಯೋಗ್ನಲಲಿ; ಆತನ್ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನಲ್ಲಿಯೊ 
ಬಯಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೊ ನಿರಗ್ ಸ್ನುನಮ್ಡಿಸ್ವನ್.”

“ಆತನ್ [ಯೆೋಸ್] ಅವರ ಸಯಂಗಡ ಊಟಕೆಕೆ 
ಕೊತ್ಕೆೊಯಂಡ್ಗ ರೆೊಟಿ್ಟಯನ್ನು ತಗ್ದ್ಕೆೊಯಂಡ್ 
ದೆೋವರ ಸ್ೊ್ತೋತರಿಮ್ಡಿ ರ್ರದ್ ಅವರಗ್ ಕೆೊಡ್-
ತ್್ತರಲ್ಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳ್ ತರೆದವು, ಅವರ್ ಆತನ 
ಗ್ರ್ತನ್ನು ಹಿಡಿದರ್; ಆತನ್ ಅವರ ಕಣಿಣುಗ್ ಮ್-
ಯವ್ದನ್. ಆಗ ಅವರ್ ಒಬಬಿರಗ್ೊಬಬಿರ್ ಹೋ-
ಳಿಕೆೊಯಂಡರ್ – ಆತನ್ ದ್ರಯಲ್ಲಿ ನರ್ಮ ಸಯಂಗಡ 
ಮ್ತ್ಡಿದ್ಗಲೊ ಗರಿಯಂಥಗಳ ಅಥಚುವನ್ನು ನರಗ್ 
ಬಿಚಚಾ ಹೋಳಿದ್ಗಲೊ ನರ್ಮ ಹೃದಯವು ನರ್ಮಲ್ಲಿ 
ಕ್ದ್ಯತಲಲಿವೆೋ?...” (ಲೊಕ 24:30-32).

2 ಅರಸ್ಗಳ್ 6:17ರಲ್ಲಿ, ತನನು ಸ್ೋವಕನ, 
ತನನು ಆಳಿನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತರೆಯಲ್ ಎಲ್ೋಷ್ನ್ 
ದೆೋವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರ್ಚುಸಿದನ್, “ಯೆಹೊೋವನೋ, ಇವನ್ 
ನೊೋಡ್ವಯಂತ ಇವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತರೆ ಎಯಂದ್ 
ಪ್ರಿರ್ಚುಸಲ್ ಯೆಹೊೋವನ್ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು 
ತರೆದನ್. ಆಗ ಎಲ್ೋಷ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ ಸ್ತ್ತಣ ಗ್ಡ್ಡ-
ಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಂದ್ ನಿಯಂತ್ದದಿ ಅಗಿನುರಯವ್ದ [ಪವಿತ್ರಿ-
ತ್ಮಕೆಕೆ ಸಮ್ನ, ಮೋಲ್ನಿಯಂದ ನರಗ್ ಶಕಿ್ತ ದೆೊರೆತ್ಗ 
ಯೆೋಸ್ ನರಗ್ ಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸ್ವ ಆ ಬಯಂಕಿ, ಪವಿ-
ತ್ರಿತ್ಮ ರತ್್ತ ಬಯಂಕಿಯಯಂದ ಸ್ನುನ ಮ್ಡಿಸ್ವುದ್] 
ರಥರಥ್ಶವಾಗಳ್ [ಬಯಂಡಿಗಳ್, ಯ್ಎಫ್ಒ ಗಳ್, 
ಹ್ರ್ವ ತಟ್ಟಗಳ್] ಆ ಸ್ೋವಕನಿಗ್ ಕಯಂಡವು.” 

ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 1:7-9ರಲ್ಲಿ, ಯೆೋಸ್ 
ತನನು ಶ್ಷ್್ರಗ್ ಹಿೋಗ್ಯಂದರ್, “ತಯಂದೆಯ್ ಸವಾಯಂತ 

ಅಧಿಕ್ರದಲ್ಲಿಟ್್ಟಕೆೊಯಂಡಿರ್ವ ಕ್ಲಗಳನೊನು 
ಸರಯಗಳನೊನು ತ್ಳಿದ್ಕೆೊಳ್್ವುದ್ ನಿರ್ಮ ಕೆಲ-
ಸವಲಲಿ. ಆದರೆ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ ನಿರ್ಮ ಮೋಲೆ ಬರಲ್ 
ನಿೋವು ಬಲವನ್ನು [ಬಯಂಕಿ ರತ್್ತ ಆಸಕಿ್ತ] ಹೊಯಂದ್ 
ಯೆರೊಸಲೆೋಮನಲ್ಲಿಯೊ ಎಲ್ಲಿ ಯೊದ್ಯ 
ಸಮ್ಯಚು ಸಿೋಮಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಭೊಲೆೊೋಕದ 
ಕಟ್ಟಕಡಯ ವರೆಗೊ ನನಗ್ ಸ್ಕ್ಷಿಗಳ್ಗಿರಬೋಕ್ 
ಅಯಂದನ್. ಈ ಮ್ತ್ಗಳನ್ನು ಹೋಳಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ್ 
ನೊೋಡ್ತ್್ತ ಇದದಿ ಹ್ಗ್ ಆತನ್ ಏರಸಲ್ಪಟ್ಟನ್; 
ಮೊೋಡವು ಆತನನ್ನು ಕವಿದ್ಕೆೊಯಂಡಿದದಿರಯಂದ ಅವರ 
ಕಣಿಣುಗ್ ರರೆಯ್ದನ್.” 

ಪವಿತ್ರಿತ್ಮವು ಯೆೋಸ್ವನ್ನು ಆಕ್ಶಕೆಕೆ ಕರೆ-
ದ್ಕೆೊಯಂಡ್ ಹೊೋಯತ್. ಯ್ಎಫ್ಒ ಗಳನ್ನು, 
ಹ್ರ್ವ ತಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅಥವ್ ತರ್ಮಲ್ಲಿ ದೆೋ-
ವದೊತರನ್ನು ಹೊತ್್ತರ್ವ ಬಯಂಕಿಯ ರಥಗಳನ್ನು 
ಚಲ್ಯಸ್ತ್್ತರ್ವುದ್ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮವೆೋ. ಅವು ಬೋರೆ 
ಯ್ವುದೆೋ ಗರಿಹದ್ಯಂದ ಬಯಂದವುಗಳಲಲಿ. ಅವು ದ್ವ್ – 
ಆಕ್ಶದ್ಯಂದ ಬಯಂದವು – ಸರಯದ ಅಯಂತ್ಕೆಕೆ ಕೆಲವೆೋ 
ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲ್, ಯೆೋಸ್ ಪುನಃ ಭೊಮಗ್ ಬರ್ವ 
ಕೆಲವೆೋ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲ್ ಭೊಮಯ ಸಮೋಕ್ಷೆ 
ನಡಸ್ತ್್ತವೆ. ರತ್್ತಯದ 24ನೋ ಅಧ್್ಯದಲ್ಲಿ 
ಯೆೋಸ್ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿದ ವೆೋದನಗಳನ್ನು ಕೊಡ ಅವರ್ 
ಕ್ಯಚುಗತಗ್ೊಳಿಸ್ತ್್ತದ್ದಿರೆ. ಇವು ಯೆೋಸ್ವಿನ 
ಪದಗಳ್: “ಯ್ರ್ದರೊ ನಿರ್ಮನ್ನು ಮೊೋಸ-
ಗ್ೊಳಿಸಬಹ್ದ್, ಎಚಚಾರ. ಯ್ಕೆಯಂದರೆ ಅನೋಕರ್ 
ಬಯಂದ್ ನನನು ಹಸರನ್ನು ಎತ್್ತಕೆೊಯಂಡ್ – ನ್ನ್ 
ಕಿರಿಸ್ತನ್, ನ್ನ್ ಕಿರಿಸ್ತನ್ ಎಯಂದ್ ಹೋಳಿ ಎಷ್ೊ್ಟೋ 
ಜನರನ್ನು ಮೊೋಸಗ್ೊಳಿಸ್ವರ್.  ಇದಲಲಿದೆ ಯ್-
ದ್ಧಗಳ್ಗ್ವುದನೊನು ಯ್ದ್ಧವ್ಗ್ವ ಹ್ಗಿದೆ 
ಎಯಂಬ ಸ್ದ್ದಿಗಳನೊನು ನಿೋವು ಕೆೋಳಬೋಕ್ಗ್ವುದ್. 
ಕಳವಳಪಡದಯಂತ ನೊೋಡಿಕೆೊಳಿ್ರ; ಯ್ಕಯಂದರೆ 
ಹ್ಗ್ಗ್ವದ್ ಅಗತ್. ಆದರೊ ಇದ್ ಇನೊನು 
ಅಯಂತ್ಕ್ಲವಲಲಿ. ಜನಕೆಕೆ ವಿರೆೊೋಧವ್ಗಿ ಜನರೊ 
ರ್ಜ್ಕೆಕೆ ವಿರೆೊೋಧವ್ಗಿ ರ್ಜ್ವೂ ದಯಂಗ್ ಏಳ್ವರ್; 
ರತ್್ತ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಬರಗಳ್ ಬರ್ವವು, [ಉಪದರಿವ 

ಎಯಂದರೆ ಮ್ರಕ ಸ್ಯಂಕ್ರಿಮಕ ರೆೊೋಗ; ಪಲಿೋಗ್; 
ಹ್ನಿಕ್ರಕ ಎಯಂದ್ ಪರಗಣಿಸಲ್ಗ್ವಯಂಥದ್ದಿ], 
ಭೊಕಯಂಪಗಳ್ ಆಗ್ವವು; ಇವೆಲ್ಲಿ ವೆೋದನಯ 
ಪ್ರಿರಯಂಭ” (ರತ್್ತಯ 24:4-8).

ನನನು ಹಸರನ ನಿಮತ್ತ ನಿರ್ಮನ್ನು [ನಿಜವ್ದ 
ಕೆರಿರೈಸ್ತರತ್ೋಯರನ್ನು] ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಯಂಗಗಳವರ್ 
ಹಗ್ ಮ್ಡ್ವರ್ [ಏಕೆಯಂದರೆ ನಿೋವು ಯೆೋಸ್ವನ್ನು 
ಪ್ರಿೋತ್ಸ್ತ್್ತೋರ. ಇಲ್ಲಿ ನಡಯ್ವ ಎಲಲಿವನ್ನು 
ಯೆೋಸ್ ರತ್್ತ ನಿಗ್ವಹಿಸಿರ್ವವರ್ ನೊೋಡ್-
ತ್್ತದ್ದಿರೆ]. ಆಗ ಅನೋಕರ್ ಜಗ್ಪ್ಸಪಡ್ತ್್ತರೆ 
[ನಿಜವ್ದ ಕೆರಿರೈಸ್ತರತ್ೋಯನ್ಗ್ವುದರೆೊಯಂದ್ಗ್ 
(ಕ್್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಅಲಲಿ) ಬರ್ವ ಶೆೊೋಷ್ಣೆಯ 
ಕ್ರಣ] ಒಬಬಿರನೊನುಬಬಿರ್ ಹಿಡ್ಕೆೊಡ್ವರ್ 
[ಅವರ್ ಮ್ಡಿರ್ವಯಂತ]; ಒಬಬಿರ ಮೋಲೆೊಬಬಿ-
ರ್  ಹಗ್ ಸ್ಧಿಸ್ವವರ್ [ಅವರ್ ಮ್ಡ್ವಯಂತ]. 
ಬಹ್ರಯಂದ್ ಸ್ಳ್್ಪರಿವ್ದ್ಗಳ್ [ಸ್ರೈತ್ನನಿಯಂದ] 
ಸಹ ಎದ್ದಿ ಅನೋಕರನ್ನು ಮೊೋಸಗ್ೊಳಿಸ್ವರ್. 
[ಪರಿಕಟನ 12:9 ಹಿೋಗ್ಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, ’ಭೊ-
ಲೆೊೋಕದವರನನುಲ್ಲಿ ರರ್ಳ್ಗ್ೊಳಿಸ್ವ ಆ 
ರಹ್ ಘಟಸಪಚುನ್ ಅಯಂದರೆ ಪ್ಶ್ಚನಯಂತಲೊ 
ಸ್ರೈತ್ನನಯಂತಲೊ ಹಸರ್ಳ್ ಪುರ್ತನ ಸಪಚುವು 
ದಬಬಿಲ್ಪಟ್್ಟ (ಆಕ್ಶದ್ಯಂದ) ಭೊಮಗ್ ಬಿದ್ದಿತ್; 
ಅದರ ದೊತರೊ ಅದರೆೊಯಂದ್ಗ್ ದಬಬಿಲ್ಪಟ್ಟರ್.’] 
ಇದಲಲಿದೆ ಅಧರಚುವು ಹಚ್ಚಾಗ್ವುದರಯಂದ ಬಹ್-
ಜನರ ಪ್ರಿೋತ್ಯ್ ತಣಣುಗ್ಗಿಹೊೋಗ್ವುದ್. ಆದರೆ 
ಕಡೋವರೆಗೊ ತ್ಳ್ವವನ್ ರಕ್ಷಣೆಹೊಯಂದ್ವನ್. 
[ದೆೋವರ್ ರತ್್ತ ಬಯಂಕಿಯ ರಥಗಳ್ ಎಲಲಿವನ್ನು 
ನೊೋಡ್ತ್್ತದ್ದಿರೆ ರತ್್ತ ಕೆೋಳ್ತ್್ತದ್ದಿರೆ]ಇದಲಲಿ-
ದೆ ಪರಲೆೊೋಕ ರ್ಜ್ದ ಈ ಸ್ವ್ತಚುಯನ್ನು [ಈ 
ಸತ್ಗಳ್] ಸವಚುಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಯಂಗಗ-
ಳಿಗ್ ಸ್ಕ್ಷಿಗ್ಗಿ ಸ್ರಲ್ಗ್ವದ್; ಆಗ [ಲೆೊೋಕದ] 
ಅಯಂತ್ವು ಬರ್ವದ್. ಆದದಿರಯಂದ ಪರಿವ್ದ್ಯ್ದ 
ದ್ನಿಯೆೋಲನ್ ಹೋಳಿದಯಂಥ ಹ್ಳ್ ಮ್ಡ್ವ 
ಅಸಹ್ ವಸ್್ತವು ಪವಿತರಿಸ್್ಥನದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರ್ವು-

(ಪುಟ 4ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)

16 ಯೆಶ್ಯ 53:4-12, ಯೋಹ್ನ 1:29, 1 ಪೋತರಿನ್ 1:18-19, 
ಪರಿಕಟನಅಧ್್ಯ 5, 6:16, 7:9-17, 12:11, 13:8, 14:1-4, 
15:3, 17:14, 19:7-9, 21:9-27   

ಘ್ನ
ಪ್ರಿೋತ್ಯ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ,
ದೆೋಶಗಳಿಗ್ಗಿ ನಿೋವು ಮ್ಡ್ತ್್ತರ್ವ ಒಳೆ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗ್ಗಿ ದೆೋವರ್ ನಿರ್ಮನ್ನು ಸರೃದ್ಧವ್ಗಿ 
ಅನ್ಗರಿಹಿಸಲ್. ನನನು ಕೆರಿರೈಸ್ತದೆೋವ್ಲಯ, ದ ಗ್ರಿೋರ್ ಅವರ್ ಮನಿಸಿಟ್ರ ಇಯಂಟನ್್ಚುಷ್ನಲ್, ಘ್ನ, 
5,000ಕೊಕೆ ಹಚ್ಚಾ ಜನರಗ್ ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಸ್ದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಸಲ್ ಮ್ಫಿ-ಕ್ಮ್ಸಿಯ 
ಸ್ತ್ತರ್ತ್ತಲ್ನ ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗ್ ಹೊೋಯತ್. ನ್ವು ಅವರಗ್ ಒಳೆ್ಯ ಸ್ದ್ದಿಯನ್ನು 
ಒಯೆದಿವು, ರತ್್ತ 500 ಜನರ್ ತರ್ಮನ್ನು ಕಿರಿಸ್ತರಗ್ ಸರಪ್ಚುಸಿದರ್ ರತ್್ತ ದೆೋವರ ಪದವನ್ನು 
ಅಧ್ಯನ ಮ್ಡಲ್ ರತ್್ತ ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ ಮನಿಸಿಟ್ರಗ್ಗಿ ಪ್ರಿರ್ಚುಸಲ್ ವ್ರದಲ್ಲಿ 
ರಯಂಗಳವ್ರಗಳಯಂದ್ ರತ್್ತ ರವಿವ್ರಗಳಯಂದ್ ಸಭೆ ಸ್ೋರಲ್ ನಿಧಚುರಸಿದರ್. ಅವರಗ್ಗಿ ಈ ವಷ್ಚುಕೆಕೆ 
ನರ್ಮ ವಿಷ್ಯ : 2013 ದೆರೈವದತ್ತ ಯಶಸಿ್ಸನ ವಷ್ಚು (1 ಅರಸ್ಗಳ್ 8:56). ಗ್ಯಂಪ್ನ ನಿದೆೋಚುಶಕನ್ಗಿ 
ನ್ನ್, 20,000 ಸ್ಹಿತ್ದ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳನ್ನು, ಆ ಗ್ಯಂಪ್ಗ್ ಹೊಸ ನ್ಯಕರಗ್ಗಿ 50 ಬರೈಬಲ್ 
ಗಳನ್ನು, ರತ್್ತ 11-20ನೋ ಫೆಬರಿವರ 2013ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ರ್ವ ನರ್ಮ ಬಯಲ್ ಹೊೋರ್ಟಕ್ಕೆಗಿ 
ಮಸ್ರೈಅ ಪುಸ್ತಕಗಳ 300 ಪರಿತ್ಗಳನ್ನು ಕೆೊೋರಲ್, ರತ್್ತ ದೆೋವರ್ ನರ್ಮ ಪ್ರಿಥಚುನಯನ್ನು ಆಲ್ಸಿ 
ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರನ್ನು ಜೆರೈಲ್ನಿಯಂದ ಬಿಡ್ಗಡಗ್ೊಳಿಸಬೋಕೆಯಂದ್ ದೆೋವರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪ್ರಿರ್ಚುಸಲ್ 
ಈ ಅವಕ್ಶವನ್ನು ಬಳಸಲ್ ಇಚಛೆಸ್ತ್ತೋನ. 
ಸಿ್ಟೋಫೆನ್ ಕ್ವಾಬಲಿ ಬವ್        ವೊೋಲ್ಟ ಪರಿದೆೋಶ, ಘ್ನಅಲ್ಮೊ ಮನಿಸಿಟ್ರೋರ್ ಆನಲಿರೈನ್
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ದನ್ನು ನಿೋವು ಕ್ಣ್ವ್ಗ (ಇದನ್ನು ಓದ್ವವನ್ 
ತ್ಳ್ಕೆೊಳ್ಲ್)” (ರತ್್ತಯ 24:9-15).

ಸಯಂಪೂಣಚು ಜಗತ್ತನ್ನು ಹ್ಳ್ ಮ್ಡ್ವ ಅಸಹ್ 
ವಸ್್ತವೆಯಂದರೆ ರೆೊೋಮ್ ನಲ್ಲಿ, ವ್್ಟಿಕನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಪೂೋಪ್ ಅವರ್ ರೃಗಿೋಯವ್ದ ಒಯಂದ್ ವಿಶವಾ 
ಸಕ್ಚುರವನ್ನು, ಹೊಸ ವಿಶವಾ ಪಯಂಥವನ್ನು ರಚಸಲ್ 
ಎಲ್ಲಿ ದೆೋಶಗಳ ಅಧ್ಕ್ಷರನ್ನು ಒಟ್್ಟಗೊಡಿಸಿರ್-
ವುದ್. ಇದ್ ಸ್ರೈತ್ನನ ಆತ್ಮದ್ಯಂದ್ಗ್ವುದ್. 

ವ್್ಟಿಕನ್ ನಿಯಂದ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕ್ ಪರಿಕಟನಯ 
ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಯಂಬರ್ 10, 2012ರ ತ್ರೋಖಿನ ಒಯಂದ್ 
ಲೆೋಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ: “ವ್್ಟಿಕನ್ ವಿಶವಾ ಸಕ್ಚುರ ರತ್್ತ 
ಒಯಂದ್ ಹೊಸ ವಿಶವಾ ಪಯಂಥಕ್ಕೆಗಿ ಕರೆ ನಿೋಡಿದೆ,” ಆಕಿ್ಟ-
ವಿರ್್ಟ ಪೂೋರ್್ಟ ಗ್ಗಿ ಲೆೋಖಕರ್ದ ಆಯಂಡ್ರಿ್ ಪುಹ್ನಿಕ್ 
ಅವರಯಂದ ಲ್ಖಿತ. “ಕ್್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಚರ್ಚು [ಕ್ಪಯಂಥ] ನ 
ನ್ಯಕರ್ದ ಪೂೋಪ್ ಬನಡಿಕ್್ಟ XVI ಅವರ್ ವಿಶವಾ 
ಸಕ್ಚುರ ರತ್್ತ ಒಯಂದ್ ಹೊಸ ವಿಶವಾ ಪಯಂಥದ ರಚನ-
ಗ್ಗಿ ಕರೆ ನಿೋಡಿದ್ದಿರೆ. ಸ್ೊೋರವ್ರ, ಡಿಸ್ಯಂಬರ್ 3, 
2012ರಯಂದ್ ಪ್ಯಂಟಿಫಿಕಲ್ ಕೌನಿ್ಸಲ್ ಫ್ರ್ ಜಸಿ್ಟರ್ 
ಆಯಂಡ್ ಪ್ೋರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿೋಡಿದ ಭ್ಷ್ಣವೊಯಂದರಲ್ಲಿ, 
ಪೂೋಪರ್ ”ರನ್ಕ್ಲದ ಸ್ಮ್ನ್ ಒಳಿತ್ಗ್ಗಿ’ ಸ್ೋವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ’ಒಯಂದ್ ಸಯಂಬಯಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಿಧಿಕ್ರದೆೊಯಂದ್-
ಗ್ ಒಯಂದ್ ವಿಶವಾ ಸಮ್ಜದ ರಚನ’’ಗ್ಗಿ ಕರೆ ನಿೋಡಿದರ್.

ಸ್ಮ್ನ್ ಒಳಿತೋ? ಪರಿಕಟನ 16:1-2ರಲ್ಲಿ, 
ಈ ರೃಗದಯಂತಹ, ಈ ಒಯಂದ್ ವಿಶವಾ ಸಕ್ಚುರ, ಈ 

ಹೊಸ ವಿಶವಾ ಪಯಂಥದಯಂತಹ ಕೆೋಡ್ಯಂಟ್ಮ್ಡ್ವ 
ಸಯಂಸ್್ಥಯನ್ನು ಸ್ೋರದರೆ, ನರ್ಮ ಗತ್ಯನ್ನು ನ್ವೆೋ 
ನಿಧಚುರಸಿದಯಂತ ಎಯಂದ್ ದೆೋವರ್ ಹೋಳಿದರ್: “ಆಗ 
ಪವಿತರಿಸ್್ಥನದ್ಯಂದ ಬಯಂದ ರಹ್ಶಬದಿವನ್ನು 
ಕೆೋಳಿದೆನ್. ಅದ್ ಆ ಏಳ್ ರಯಂದ್ ದೆೋವದೊತರ-
ಗ್ – ನಿೋವು ಹೊೋಗಿ ಆ ಏಳ್ ಪ್ತರಿಗಳಲ್ಲಿರ್ವ 
ದೆೋವರ ಕೆೊೋಪ್ಗಿನುಯನ್ನು ಭೊಮಯ ಮೋಲೆ 
ಹೊಯ್ರ ಎಯಂದ್ ಹೋಳಿತ್. ಆಗ ಮೊದಲನಯವನ್ 
ಹೊರಟ್ ತನನು ಪ್ತರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿದನ್ನು ಭೊಮಗ್ 
ಹೊಯದಿನ್; ಕೊಡಲೆೋ ಮೊದಲನಯ ರೃಗದ 
ಗ್ರ್ತನ್ನು [ಇದ್ ಪುನಃ ಒಯಂದ್ ವಿಶವಾ ಸಕ್ಚುರದ, 
ಹೊಸ ವಿಶವಾ ಪಯಂಥದ ಗ್ರ್ತ್ಗಿದೆ] ಹೊಯಂದ್ ಅದರ 
ವಿಗರಿಹಕೆಕೆ ಆರ್ಧನ ಮ್ಡ್ವ ರನ್ಷ್್ರ ಮರೈಮೋಲೆ 
[ಇದ್ ಮೊೋಸಕೆೊಕೆಳಗ್ದ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದದ ಜನರ 
ಸಯಂಪೂಣಚು ಜಗತ್್ತ] ಕೆಟ್ಟ ಉರಹ್ಣ್ಣು ಎದ್ದಿತ್.”  

ಪರಿಕಟನ 19:20 ಹಿೋಗ್ಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, “ಆಗ 
ರೃಗವು [ರೆೊೋಮ್ ನ್ಯಕತವಾದ ಒಯಂದ್ ವಿಶವಾ 
ಸಕ್ಚುರ, ಹೊಸ ವಿಶವಾ ಪಯಂಥ17] ಸ್ರೆಸಿಕಿಕೆತ್; ಇದ-
ಲಲಿದೆ ರೃಗದ ರ್ಯಂದೆ ರಹತ್ಕೆಯಚುಗಳನ್ನು 
[ಮೋರಯ ಪರಿಕಟಣೆ, ಯೆೋಸ್ವಿನ ರೊತ್ಚುಗಳ್ 
ಶ್ಲ್ಬಯ ಮೋಲೆ ರಕ್ತ ಕ್ರ್ವುದ್, ರತ್್ತ ಆಕೆಯ 
ಕೆರೈಗಳ್ ರಕ್ತ ಕ್ರ್ವ ಮೋರಯ ರೊತ್ಚುಗಳಯಂತಹ 
ಸ್ಳ್್ ಪವ್ಡಗಳ್] ಮ್ಡಿ ರೃಗದ ಗ್ರ್ತ್ ಹ್-
ಕಿಸಿಕೆೊಯಂಡವರನೊನು [ಸ್ರೈತ್ನನ್ ಮೊೋಸಗ್ೊಳಿಸಿರ್ವ 
ಜನರ ಸಯಂಪೂಣಚು ಜಗತ್್ತ] ಅದರ ವಿಗರಿಹಕೆಕೆ ಆರ್ಧನ 
ಮ್ಡಿದವರನೊನು [ಅವನ ಸಕ್ಚುರದಲ್ಲಿ ಸ್ೋವೆ ಸಲ್ಲಿ-
ಸಿದವರ್, ರತ್್ತ ಅವನ ವೆೋತನದ್ರರ್] ರರ್-

ಳ್ಗ್ೊಳಿಸಿದ ಆ ಸ್ಳ್್ಪರಿವ್ದ್ಯೊ [ರೆೊೋರನ್ 
ಕ್್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಚರ್ಚು ಕ್ಪಯಂಥ ಇದ್ಗಿದೆ] ಅದರ 
ಜೆೊತಯಲ್ಲಿ ಸ್ರೆಸಿಕಿಕೆದನ್. ಇವರಬಬಿರೊ ಜೋ-
ವಸಹಿತವ್ಗಿ ಗಯಂಧಕದ್ಯಂದ ಉರಯ್ವ ಬಯಂಕಿಯ 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಕಲ್ಪಟ್ಟರ್.”

ಈ ಪೂೋಪ್ ಮ್ಡ್ತ್್ತರ್ವುದ್ ರತ್್ತ ಹೋಳ್-
ತ್್ತರ್ವುದ್, ಮೊೋಸಗ್ೊಯಂಡಿರ್ವ ಜಗತ್್ತ ತರ್ಮ ಕೆರೈ 
ಅಥವ್ ಹಣೆಯ ಮೋಲೆ ರೃಗದ ಗ್ರ್ತನ್ನು ತಗ್-
ದ್ಕೆೊಳ್ಲ್ ಬೋಗನ ಒಯ್್ತ್್ತದೆ. ಈ ಗ್ರ್ತನ್ನು 
ತಗ್ದ್ಕೆೊಳ್್ತ್್ತರ್ವ ಎಲಲಿರೊ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನನ್ನು 
ನಿಯಂದ್ಸಿದಯಂತ, ರತ್್ತ ಈ ಪೂೋಪ್ ಹಲವರನ್ನು 
ಶ್ಯಂತ್ ರತ್್ತ ಸ್ರಕ್ಷತಯ ಹಸರನಲ್ಲಿ ಮೊೋಸಗ್ೊ-
ಳಿಸ್ತ್್ತದ್ದಿರೆ.18 ಪರಿಕಟನ 13:16-17 ಹಿೋಗ್ಯಂದ್ 
ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, “ಈ ಎರಡನಯ ರೃಗವು [ಪೂೋಪ್ 
ಅವರಲ್ಲಿ, ಆತನ ಚರ್ಚು ನಲ್ಲಿ, ರತ್್ತ ಆತನ ಹೊಸ 
ವಿಶವಾ ಪಯಂಥದಲ್ಲಿ, ಒಯಂದ್ ವಿಶವಾ ಸಕ್ಚುರದಲ್ಲಿ 
ಮರೈದಳೆದ್ರ್ವ ಸ್ರೈತ್ನ] – ದೆೊಡ್ಡವರ್ ರತ್್ತ 
ಚಕಕೆವರ್, ಐಶವಾಯಚುವಯಂತರ್ ರತ್್ತ ಬಡವರ್, 
ಸವಾತಯಂತರಿರ್ ರತ್್ತ ದ್ಸರ್ ಎಲಲಿರೊ ತರ್ಮ 
ತರ್ಮ ಬಲಗ್ರೈಯ ಮೋಲ್ಗಲ್ ಹಣೆಯ ಮೋಲ್ಗಲ್ 
ಗ್ರ್ತ್ ಹೊಯಂದಬೋಕೆಯಂದೊ ಆ ಗ್ರ್ತ್ ಯ್ರಗಿ-
ಲಲಿವೊೋ ಅವರ್ ಕರಿಯ ವಿಕರಿಯಗಳನ್ನು ನಡಸಕೊ-
ಡದೆಯಂದೊ ಆಜ್ಞೆಮ್ಡ್ತ್ತದೆ. 

ತನನು ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕ್ ಪರಿಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, 
ಪೂೋಪರ್, ಇದ್ “ಜ್ಗತ್ಕ ಶ್ಯಂತ್ ರತ್್ತ ನ್್ಯ-

(ಪುಟ 3 ರಯಂದ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)

ಕ್್ಲ್ಫೊೋನಿಚುಯ

17 ಪರಿಕಟನ 17:1-9, 15-18, 18:1-10, 15-19, 24, 19:1-
3   18 ಯೆರೆಮೋಯ 6:13-14, 8:11, ಯೆಹಜೆಕೆೋಲನ್ 13:9-10, 
ರತ್್ತಯ 10:34, 1 ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಗ್ 5:1-9   

ಅಲ್ಮೊ ಚರ್ಚು,
ಸ್ಹಿತ್ದ ಹಿಯಂದ್ನ ಡಬಿಬಿಗ್ಗಿ ಧನ್ವ್ದಗಳ್.

ನ್ನ್ ರತೊ್ತಯಂದ್ ಡಬಿಬಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹ್ದ್. ನನನು 
ಬಳಿ ಸ್ಹಿತ್ದ ಕೆೋವಲ ರೊರ್ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳ್ ಉಳಿದ್ವೆ!

ನ್ನ್ ಅನೋಕ ಕ್ರ್ಗಳನ್ನು ನೊೋಡಿದ್ಗ, ನ್ನ್ 
ಅವನ್ನು ವಿಯಂಡ್ ಶ್ೋಲ್್ಡ ಗಳ ಮೋಲೆ ಹ್ಕಬೋಕ್! ಬಿೋಜ-
ವನ್ನು ಬಿತ್್ತವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ 
ಟೋಪ್ ನನನು ಜೋವನದ ಮೋಲೆ ದೆೊಡ್ಡ ಪರಿಭ್ವ ಬಿೋ-
ರತ್.“ನಿರಗ್ ಸ್ಧ್ವ್ದ್ಗ ಏನನ್ನುದರೊ ಮ್ಡಿ” 
ಎಯಂದ್ ಕೊಡ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ ಹೋಳಿದರ್. ನಿನನು 
ನ್ನ್, ಅನೋಕ ಕ್ರ್ಗಳಿರ್ವ ಒಯಂದ್ ಲ್ಥೆರನ್ ಚರ್ಚು 
ಶ್ಲೆ ರತ್್ತ ಕ್ಲೆೋಜನ್ನು, ರತ್್ತ ನಯಂತರ ಸಿೋಲ್ ಬಿೋರ್ 
ಹಡಗ್ಕಟ್ಟ ಪರಿದೆೋಶವನ್ನು ನೊೋಡಿದೆ ರತ್್ತ ನನನು ಬಳಿ 
ಇದದಿ ಸ್ಹಿತ್ ರ್ಗಿದ್ ಹೊೋಯತ್! ಅದ್ ಪರಿಭ್-
ವಿನಲ್ಲಿ ಒಯಂದ್ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಯ ದ್ನವ್ಗಿತ್್ತ ರತ್್ತ 
ನನನು ಅಚ್ಚಾಮಚಚಾನ ಆಟವ್ದ “ಪ್ಶ್ಚಯ ಕ್ಯಂಡಗ್ 
ಒದೆ”ಯ್ವುದನ್ನು ನಿಜವ್ಗಿಯೊ ಬಹಳ ಆನಯಂದ್ಸಿದೆ, 
ರತ್್ತ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ ಹೋಳಿದಯಂತ, “ಅದ್ ನನಗ್ 
ಬಹಳ ಸಯಂತೊೋಷ್ ಕೆೊಡ್ತ್ತದೆ.” ನಿರಗ್ ತ್ಳಿದ್ರ್ವಯಂ-
ತ, ಬಹಳಷ್್್ಟ ಜನರ್ ವ್್ಟಿಕನ್-ನಿಯಯಂತ್ರಿತ ಮ್-
ಧ್ರದ ರೊಲಕ ಟೊೋನಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆೋಳ್ತ್್ತರೆ! 
ನ್ನ್ ಈ ಜನರಗ್ ಸ್ಹಿತ್ವನ್ನು ಕೆೊಟ್್ಟಗ, ಅವರ್ 
ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮೊ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಸ್ತವಿಕ ಸತ್ವನ್ನು 
ಕೆೋಳ್ತ್್ತರೆ ಎಯಂಬ್ದನ್ನು ಖಚತಪಡಿಸ್ತ್ತೋನ! ಅವರ್ 
ಆತನ ಮೋಲೆ ಮ್ಡ್ವ ಚ್ರತರಿ್ ವಧೆ ಆಯಂದೆೊೋಲನ-
ವು ಸಯಂಪೂಣಚುವ್ಗಿ ಸ್ಳ್್ ರತ್್ತ ಸ್ರೈತ್ನನ ಕ್ಪಯಂ-
ಥವ್ದ ವ್್ಟಿಕನ್ ಅನ್ನು ಬಹಿರಯಂಗಪಡಿಸಿದದಿಕೆಕೆ ಆತ 

ಸ್ವಚುಜನಿಕ ವೆರೈರ #1 ಆದ ಕ್ರಣ ಅವರ್ ಆತನನ್ನು 
ದೆವಾೋಷಿಸ್ತ್್ತರೆ (ಯೆೋಸ್ವನ್ನು ದೆವಾೋಷಿಸಿದಯಂತ).

ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮೊ ಹೋಳಿದಯಂತ, ಇದ್ ಮ್ತ್ನ 
ಸರರ, ದೆೋವರ ಸತ್ಗಳ ವಿರ್ದ್ಧ ಸ್ರೈತ್ನನ ಸ್ಳ್್ಗ-
ಳ್! ಆದರೆ ನ್ನ್ ಯ್ರಗ್ ಸ್ಹಿತ್ವನ್ನು ಕೆೊಡ್ತ್ತೋ-
ನೊೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರ್ ಅಲ್ಮೊ ಮನಿಸಿಟ್ರಯ ಬಗ್ಗೆ 
ವ್ಸ್ತವಿಕ ಸತ್ವನ್ನು ಕೆೋಳ್ತ್್ತದ್ದಿರೆ! ಟೊೋನಿ ಅವರಗ್ 
ಹಿಯಂಸ್ ನಿೋಡಿದಷ್ೊ್ಟ, ಆತ ಪರಿಭ್ವಿನ ರನ್ಷ್್ ಎಯಂದ್ 
ನ್ನ್ ಹಚ್ಚಾ ತ್ಳಿದ್ಕೆೊಳ್್ತ್ತೋನ. ಆತ ನಿಜವ್ಗಿ-
ಯೊ ದೆೋವರ ಪರಿವ್ದ್ ಎಯಂದ್ ತ್ಳಿಯಲ್ ನಿೋವು ಸಯಂ-
ದೆೋಶಗಳನ್ನು ಕೆೋಳಬೋಕ್ ಅಷ್್ಟ! ಇತರರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ 
ಶ್ಶವಾತವ್ಗಿ ಪರಲೆೊೋಕಕೆಕೆ ಹೊೋಗಲ್, ರತ್್ತ ನಿರಯಂ-
ತರವ್ಗಿ ಉರಯ್ವ ನರಕದ್ಯಂದ ಪ್ರ್ಗಲ್ ನಿೋವು 
ನಿರ್ಮ ಬದ್ಕನ್ನು ದೆೋವರಗ್ ಅಪ್ಚುಸಿದದಿಕೆಕೆ, ಪ್್ಸ್ಟ-
ರ್ ಟೊೋನಿ ಅವರೆೋ, ಪರಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರಗ್ ಶೆರಿೋಷ್್ಠ 
ಪರಿತ್ಫಲ ದೆೊರಕ್ವುದ್. ಅವರ್ ನಿರ್ಮನ್ನು ಕೆೊ-
ಲೆಗ್ರೈದರೊ ಸಹ, ನಿೋವು ಸ್್ಥಪ್ಸಿದ ದೆೋವರ ಕೆಲಸವು 
ಶ್ಶವಾತವ್ದ ಸ್ವ್ತಚುಯನ್ನು ಬೊೋಧಿಸ್ವುದರ 
ಮೋಲೆ ರ್ಯಂದ್ವರಯ್ತ್ತದೆ ಎಯಂದ್ ನನಗ್ ತ್ಳಿದ್ದೆ! 
ದೆೋವರ ನಿಜವ್ದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ ಸ್ರೈತ್ನನಿಗ್ 
ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ! ಪ್್ಸ್ಟರ್, ಪ್್ಸ್ಟರ್ ನಿೋವು ಕ್ರ್ಗೃ-
ಹದಲ್ಲಿದದಿರೊ, ನಿರ್ಮ ಸ್ಹಿತ್ದ ರೊಲಕ, ರತ್್ತ 
ನಿರ್ಮಯಂತ್ರ್ವ ಸರಪ್ಚುತ ಕೆರಿರೈಸ್ತರತ್ೋಯರಯಂದ, ವಿ-
ಶವಾದ್ದ್ಯಂತ ಸ್ವ್ತಚುಯನ್ನು ಹಿಯಂದ್ಗಿಯಂತ ಹಚ್ಚಾ 
ಬಲವ್ಗಿ ಇನೊನು ಬೊೋಧಿಸಲ್ಗ್ತ್್ತದೆ. ಸ್ರೈತ್ನನ್ 
ಸ್ೊೋತ ವೆರೈರಯ್ಗಿದ್ದಿನ. ದೆೋವರ ದಯೆ!

ರಹ್ ಜ್ರಸಿತ್ೋಯ್ದ ವ್್ಟಿಕನ್ ಬದಲ್-
ಗಿಲಲಿ ರತ್್ತ ಎಯಂದೊ ಬದಲ್ಗ್ವುದೊ ಇಲಲಿ! 
ದೆೋವರ್ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರನ್ನು ಈ 
ಪರೈಶ್ಚಕ ರೃಗದ್ಯಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ತ್್ತರೆ ಎಯಂದ್ ಪ್ರಿ-
ರ್ಚುಸ್ತ್ತೋನ ರತ್್ತ ಆತ ರಕ್ಷಿಸ್ತ್್ತರೆ ಎಯಂಬ ಭರವಸ್ 
ನನಗಿದೆ! “ನಿನನುನ್ನು ಎದ್ರಸಲ್ ಕಲ್್ಪಸಿದ ಯ್ವ 
ಆಯ್ಧವೂ ಜಯಸದ್”. ಎಯಂತಹ ಭರವಸ್! “ನ್ನ್ 
ಅಭಿಷ್ೋಕಿಸಿದವರನ್ನು ರ್ಟ್ಟಬ್ರದ್, ನನನು ಪರಿವ್-
ದ್ಗಳಿಗ್ ಯ್ವ ಕೆೋಡನೊನು ಮ್ಡಬ್ರದ್.” ಪರಿಕಟನ 
18:24 ಹಿೋಗ್ಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, “ಪರಿವ್ದ್ಗಳ ರಕ್ತವೂ 
ದೆೋವಜನರ ರಕ್ತವೂ ಭೊಮಯ ಮೋಲೆ ಕೆೊಲಲಿ-
ಲ್ಪಟ್ಟವರೆಲಲಿರ ರಕ್ತವೂ ನಿನನುಲ್ಲಿ [ ವ್್ಟಿಕನ್] 
ಸಿಕಿಕೆತ್.” ಆದರೆ ಕೆೊನಯಲ್ಲಿ ಯ್ರ್ ಗ್ಲ್ಲಿತ್್ತರೆ 
ಎಯಂದ್ ನರಗ್ ಗ್ೊತ್್ತ ರತ್್ತ ಅದ್ ಖಯಂಡಿತ ಪ್ಶ್ಚ 
ಅಲಲಿ! ರ್ಯಂದ್ವರಯ್ವುದನ್ನು ರ್ಯಂದ್ವರಸಿ! 
ಚರ್ಚು, ರತ್್ತ ಟೊೋನಿ, ನಿೋವು ರ್ಯಂದ್ವರಯ್ತ್್ತೋ-
ರ ಎಯಂದ್ ನನಗ್ ಗ್ೊತ್್ತ. ಟೊೋನಿ ಅವರ್ ಹೋಳಿದಯಂತ, 
“ಹೊಸ ದೆವಾೋಷ್ ಕ್ನೊನಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿೋವು ಖಯಂಡಿತವ್ಗಿ 
ಕೆೋಳಿರಬಹ್ದ್ – ನಿೋವು ಸಲ್ಯಂಗ ವಿವ್ಹಕೆಕೆ ವಿರ್ದ್ಧ-
ವ್ಗಿದದಿರೆ ಅದ್ ಅಪರ್ಧವ್ಗ್ತ್ತದೆ.” ಖಯಂಡಿತವ್ಗಿ 
ಅದನ್ನು ಬೋಗನ ಅನ್ಷ್್ಠನಗ್ೊಳಿಸ್ತ್್ತರೆ.

ಪುನಃ ಇವೆಲಲಿದಕ್ಕೆಗಿ ಧನ್ವ್ದಗಳ್. ನ್ನ್ 
ಸ್ರೈತ್ನನ ಮೋಲೆ ದ್ಳಿ ರ್ಯಂದ್ವರಸಲ್ ಸ್ಧ್-
ವ್ಗ್ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಸ್ಹಿತ್ಕ್ಕೆಗಿ ಎದ್ರ್ ನೊೋಡ್ತ್್ತ-
ದೆದಿೋನ! ಪರಿಭ್ವನ್ನು ಸ್್ತತ್ಸಿ!
ಡಬ್ಲಿ್. ಡಿ. ಲೆೋಕ್ ವುಡ್, ಕ್್ಲ್ಫೊೋನಿಚುಯ
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ವನ್ನು ಕ್ಪ್ಡ್ವ ಒಯಂದ್ ಮ್ಗಚು” ಎಯಂದ್ ಕೊಡ 
ಹೋಳ್ತ್್ತರೆ [’ಸ್ರೈತ್ನನ್ ನಿರ್ಮ ತಯಂದೆ; ನಿೋವು ಆ 
ತಯಂದೆಯಯಂದ ಹ್ಟಿ್ಟದವರ್ಗಿದ್ದಿ ನಿರ್ಮ ತಯಂದೆಯ 
ಕೆಟ್ಟ ಇಚ್ಛೆಗಳನನುೋ ನಡಿಸಬೋಕೆಯಂದ್ದ್ದಿೋರ. ಅವನ್ 
ಆದ್ಯಯಂದಲೊ ಕೆೊಲೆಗ್ರನ್ಗಿದ್ದಿ ಸತ್ದಲ್ಲಿ 
ನಿಲಲಿಲ್ಲಲಿ; ಅವನಲ್ಲಿ ಸತ್ವು ಇಲಲಿವೆೋ ಇಲಲಿ. 
ಅವನ್ ಸವಾಭ್ವ್ನ್ಸ್ರವ್ಗಿ ಸ್ಳ್ನ್ನು ಆಡ್-
ತ್್ತನ; ಅವನ್ ಸ್ಳ್್ಗ್ರನೊ ಸ್ಳಿ್ಗ್ ರೊಲ 
ಪುರ್ಷ್ನೊ ಆಗಿದ್ದಿನ’ (ಯೋಹ್ನ 8:44)]. 
ವಿಶವಾ ಸಕ್ಚುರ ರತ್್ತ ಒಯಂದ್ ಹೊಸ ವಿಶವಾ ಪಯಂಥಗಳ 
ಸ್್ಥಪನಗ್ಗಿ ಪೂೋಪರ ದೃಷಿ್ಟಯ್ ಬಹ್ಶಃ 
ಒಯಂದ್ ಹೊಸ ರಹ್ಶಕಿ್ತಯನ್ನು ಸೃಷಿ್ಟಸ್ವುದ-
ಕಕೆಲಲಿ, ಆದರೆ ನಿಧ್ಚುರಗಳನ್ನು ತಗ್ದ್ಕೆೊಳ್್ವ 
ಜವ್ಬ್ದಿರ ಇರ್ವವರಗ್ (ಮೊೋಸಗ್ೊಳಿಸ್ವ 
ರ್ಜಕ್ರಣಿಗಳ್) ನ್್ಯತ್ೋಪ್ಚುಗ್ಗಿ ಮ್ನದಯಂಡ-
ಗಳನ್ನು, ರತ್್ತ ಕ್ಯೋಚುಪಯೋಗಿ ಮ್ಗಚುದಶ್ಚು 
ಸೊತರಿಗಳನ್ನು ನಿೋಡ್ವ ಒಯಂದ್ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ 
ರಯಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಸ್ವುದ್ಗಿದೆ [ಅದ್ ದಯಂಡನಗ್ 
ಗ್ರಯ್ದ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದದ ಜಗತ್್ತಗ್ಗಿದೆ (ಆದರೆ 

ನನನು ಹಸರ್ ಸ್ಜೆಟ್ ಬ ರೌಿನ್ ರತ್್ತ ನ್ನ್ 
ಸ್ಮ್ರ್ ಐದ್ ವಷ್ಚುಗಳಿಯಂದ ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಕಿರಿ-
ಶ್ಚಾಯನ್ ಮನಿಸಿಟ್ರಗಳ ಸದಸ್ಳ್ಗಿದೆದಿೋನ. ಇವು ನನನು 
ಜೋವನದ ಅತ್್ತ್ತರ ಐದ್ ವಷ್ಚುಗಳ್ಗಿವೆ. ನನನು ಪ್್-
ಸ್ಟರ್, ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ, ಅವರ ಬೊೋಧನಗಳ ರೊಲಕ 
ನ್ನ್ ಪ್ರಿರ್ಚುಸಲ್ ರತ್್ತ ಪರಿಭ್ವನ್ನು ಗಳಿಸಲ್, 
ಬರೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಶರಿದೆ್ಧಯಯಂದ ಹೋಗ್ ಓದ್ವುದ್ ರತ್್ತ 
ಜನರಗ್ ಹೋಗ್ ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗ್ವುದ್ ಎಯಂಬ್ದನ್ನು ಕಲ್ತ್-
ದೆದಿೋನ. ನ್ನ್ ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಕಿರಿಶ್ಚಾಯನ್ ಮನಿಸಿಟ್ರ-
ಗಳಿಗ್ ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞಳ್ಗಿದೆದಿೋನ, ಏಕೆಯಂದರೆ ನ್ನ್ ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೊಯಂದ್ದ ನಯಂತರ, ನ್ನ್ ಸಯಂಪೂಣಚು ಹೃದಯದ್ಯಂದ 
ಪರಿಭ್ವಿನ ಸ್ೋವೆ ಮ್ಡಲ್ ರತ್್ತ ನನನು ಬದ್ಕನ್ನು 
ಸರಪ್ಚುಸಲ್ ಬಯಸಿದೆನ್, ರತ್್ತ ಆತನ ಕೆರಿರೈಸ್ತದೆೋವ್-
ಲಯದ ಬ್ಗಿಲ್ಗಳ್ ನನಗ್ಗಿ ತರೆದ್ದದಿವು.

ನನನುನ್ನು ಬಹಳ ಚಕಕೆಯಂದ್ನಿಯಂದ ವಿವಿಧ ಕೆರಿರೈಸ್ತ-
ರತ್ೋಯ ಚಚ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆಸಲ್ಯತ್. ನ್ನ್ 
ಚಕಕೆವಳ್ಗಿದ್ದಿಗ ಸ್ವ್ತ್ಚು ಸಯಂಗಿೋತವೆಯಂದರೆ ಬಹಳ 
ಇಷ್್ಟವಿತ್್ತ. ನನನು ಅಯಂಕಲ್ ಮರೈಕ್ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿ-
ದದಿರ್ ರತ್್ತ ನ್ನ್ ಐದ್ ವಷ್ಚುದವಳ್ಗಿದ್ದಿಗ, 
ನನಗ್ ನರಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಳಿದರ್. ಬಯಂಕಿ ರತ್್ತ ಶ್ಶವಾತ 
ಯ್ತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ್ ನನಗ್ ಹೋಳಿದರ್.“ನ್ನ್ 
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ವುದ್ ಹೋಗ್?” ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ಅವ-
ರನ್ನು ಕೆೋಳಿದೆ. ಅವರ್ ನನೊನುಯಂದ್ಗ್ ಪ್ರಿರ್ಚುಸಿದರ್. 
“ಪರಿಭ್, ನಿೋವು ನನನು ಪ್ಪಗಳಿಗ್ಗಿ ಶ್ಲ್ಬಯ ಮೋಲೆ 
ರರಣ ಹೊಯಂದ್ದ್ರ ರತ್್ತ ರೊರನೋ ದ್ನದಯಂದ್ 
ಪುನಃ ಎದ್ದಿ ಬಯಂದ್ರ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ನಯಂಬ್ತ್ತೋನ. 
ನನನು ಹೃದಯದೆೊಳಗ್ ಬನಿನು ಪರಿಭ್ ಯೆೋಸ್” ಎಯಂದ್ 
ಪ್ರಿರ್ಚುಸ್ವುದ್ ನನಗ್ ನನಪ್ದೆ. ನನನು ಪ್ಪಗಳ-
ನ್ನು ತೊಳೆಯಲ್ ಯೆೋಸ್ವಿನ ರಕ್ತದ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗ್ಗೆ 
ಅಥವ್ ನ್ನ್ ದೆೋವರ ದಶ್ಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಸಬೋ-
ಕೆಯಂಬ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ್ ಏನನೊನು ಹೋಳಿರಲ್ಲಲಿ. ನ್ನ್ 
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ದೆದಿ ರತ್್ತ ನ್ನ್ ನನನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ಕಳೆದ್ಕೆೊಳ್ಲ್ ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ ಎಯಂದ್ ನನನು ಅಯಂಕಲ್ 

ನನಗ್ ಹೋಳಿದರ್. “ಒಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ದರೆ, ಸದ್ 
ರಕ್ಷಿತರ್” ಎಯಂದ್ ರತ್್ತ ಯ್ರೊ ಪರಪೂಣಚುರ್ಗಿರ-
ಲ್ ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ನಯಂಬಿದೆದಿ. ಚಚ್ಚುಗಳ್ 
ನನಗ್ ಇದನನುೋ ಹೋಳಿದದಿವು. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದಲ್ ನ್ನ್ 
ಪ್ರಿಥಚುನ ಮ್ಡಬೋಕ್ ರತ್್ತ ನನನು ಪ್ಪಗಳಿಗ್-
ಗಿ ಯೆೋಸ್ ಶ್ಲ್ಬಯ ಮೋಲೆ ರರಣ ಹೊಯಂದ್ದರ್ 
ಎಯಂದ್ ನಯಂಬಿದರೆ ಸ್ಕ್ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ನಿಜವ್ಗಿಯೊ 
ಅಯಂದ್ಕೆೊಯಂಡಿದೆದಿ. ನ್ನ್ 5 ವಷ್ಚುದವಳ್ಗಿದ್ದಿಗಿ-
ನಿಯಂದ ನ್ನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ದೆದಿ ಎಯಂದ್ ನಯಂಬಿದೆದಿ.

ಹರೈಸೊಕೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ನ್ ಸಿೋನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಿಗ, 
ನ್ನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಬ್್ಪ್್ಟರ್್ಟ ಚಚಚುಗ್ ಹೊೋಗ್ತ್್ತದೆದಿ. 
ನನನುನ್ನು ಕೆರಿರೈಸ್ತರತದ್ಯಂದ ವಿರ್ಖ ಮ್ಡ್ವಯಂ-
ತಹ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಪ್್ಸ್ಟರ್ ರತ್್ತ ಕ್ಯರ್ ನ 
ರ್ಖ್ಸ್ಥರ್ ಮ್ಡ್ತ್್ತದದಿರ್. ನ್ನ್ ಅವರಗಿಯಂತ 
ಉತ್ತರಳ್ಗಿದೆದಿ ಎಯಂದಲಲಿ, ನ್ನೊ ಪ್ಪ್ಯ್ಗಿ-
ದೆದಿ. ನ್ನ್ ಚಚಚುಗ್  ಹೊೋಗ್ವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆನ್.

ಹರೈಸೊಕೆಲ್ ನಲ್ಲಿ  ನನನು ಕೆೊನಯ ವಷ್ಚುದಲ್ಲಿ 
ನ್ನ್ ಮೊೋಜ್ ಮ್ಡಬೋಕ್ ರತ್್ತ ಕೊಲ್ ಆಗಿರ-
ಬೋಕೆಯಂದ್ದೆದಿ. ನ್ನ್ ನೋರ ಎ ವಿದ್್ರ್ಚುನಿಯ್ಗಿದೆದಿ. 
ಹರೈ ಸೊಕೆಲ್ ನ ಕೆೊನಯ ವಷ್ಚುದಲ್ಲಿ ನ್ನ್ ತಪು್ಪ 
ಗ್ಳೆಯರೆೊಯಂದ್ಗ್ ಸರಯ ಕಳೆಯಲ್ ಆರಯಂಭಿಸಿದೆನ್ 
ರತ್್ತ ಮೋಥ್ಯಂಫಿಟ್ಮರೈನ್ ವ್ಸನಿಯ್ದೆ. ನ್ನ್ 
ಅದನ್ನು ಪರಿತ್ ದ್ನ ಮ್ಡಲ್ ಆರಯಂಭಿಸಿದೆನ್. ನ್ನ್ 
ಸ್ಳ್್ ಹೋಳ್ವುದನ್ನು, ಕದ್ಯ್ವುದನ್ನು ರತ್್ತ 
ಮ್ದಕ ದರಿವ್ಗಳನ್ನು ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡ್ವುದನ್ನು 
ಪ್ರಿರಯಂಭಿಸಿದೆನ್. ನನನು ಬದ್ಕ್ ಕೆಳಕ್ಕೆರ್ಳಿತ್. 
ನನಗ್ ಬಹಳ ಕಳೆದ್ಹೊೋದಯಂತ್ಯತ್ ರತ್್ತ ಬಹಳ 
ಖಿನನುತಯ್ಯಂಟ್ಯತ್. ನನಗ್ ಬಹಳ ಖ್ಲ್ ರತ್್ತ 
ಏಕ್ಯಂಗಿ ಎಯಂದೆನಿಸಿತ್. ಮ್ದಕದರಿವ್ ವ್್ಪ್ರ-
ಯ್ಗಿದದಿ ನನನು ಗ್ಳೆಯನೊಯಂದ್ಗಿರಲ್ ನ್ನ್ ರನ 
ಬಿಟ್ಟನ್ ರತ್್ತ ಬಹಳ ಅಸಮ್ಧ್ನವ್ಯತ್. 
ನ್ನ್ ಕ್ಲೆೋಜ್ ಬಿಟ್ಟ ರತ್್ತ ಕೆಲಸ ಮ್ಡ್ವು-
ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ರತ್್ತ ಮ್ದಕದರಿವ್ದ ಬದ್ಕ-
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(ಪುಟ 6ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)

(ಪುಟ 8ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)

ನ್ನು ಬದ್ಕಿ ದೆ. ನನನು ಜೋವನದ ಎಯಂಟ್ ವಷ್ಚುಗಳ 
ಕ್ಲ ನ್ನ್ ಮೋಥ್ಯಂಫಿಟ್ಮರೈನ್ ಬಳಸಿದೆ. ನ್ನ್ 
ಯ್ವುದೆೋ ವಸ್್ತವಿನ ವ್ಸನಿಯ್ಗಬ್ರದೆಯಂದ್ದೆದಿ, 
ಆದರೆ ಸ್ರೈತ್ನನ್ ನನನುನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್್ಟಕೆೊಯಂ-
ಡಿದದಿನ್ ರತ್್ತ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ ನನಗ್ ಸ್ಧ್ವ್ಗಲ್ಲಲಿ.

ಸ್ಪ್ಟಯಂಬರ್ 11ರ ಒಯಂದೆರಡ್ ವಷ್ಚುಗಳ ನಯಂತರ, 
ನ್ನ್ “ಲೊರ್ ಚ್ೋಯಂಜ್” ನೊೋಡಿದೆ. ಟಿವಾನ್ ಟವರ್ಚು 
ಕೆಳಗ್ ಬಿೋಳ್ವುದನ್ನು ನೊೋಡಿದೆ ರತ್್ತ ಅದೆೊಯಂದ್ 
ನಿಯಯಂತ್ರಿತ ಉರ್ಳಿಸ್ವಿಕೆಯ್ಗಿತ್್ತ ಎಯಂದ್ ನನಗ್ 
ತ್ಳಿದ್ತ್್ತ. ಸ್ಪ್ಟಯಂಬರ್ 11ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಯಂಶೆೊೋಧನ 
ನಡಸಲ್ ಪ್ರಿರಯಂಭಿಸಿದೆ. ನನಗ್ ಸ್ಪ್ಟಯಂಬರ್  11ಕೆಕೆ 
ಯ್ರ್ ಜವ್ಬ್ದಿರರ್ ಎಯಂಬ ಸತ್ ತ್ಳಿಯಬೋಕಿತ್್ತ. 
ನರ್ಮ ಸಕ್ಚುರವನ್ನು ನ್ನ್ ನಯಂಬಲ್ಲಲಿ. ನ್ನ್ 
ನ್ಲೆಕೆರೈದ್ ವಷ್ಚು ಸಯಂಶೆೊೋಧನ ನಡಸಿದೆ – ಸಯಂಶೆೊೋ-
ಧನಯ ಸಹಸ್ರಿರ್ ಗಯಂಟಗಳ್. ಈ ಸಯಂಶೆೊೋಧನ ನನನು 

ಸಹೊೋದರ ಸ್ಜೆಟ್ ಬ ರೌಿನ್

ಸಯಂತರಗ್ ವಿಮೊೋಚನಯಯಂದ್ಗ್)]. ‘ಪರಿಸ್್ತವಿತ 
ರಯಂಡಳಿಯ್ (ವಿಶವಾ ಸಕ್ಚುರ) ಕೆಲವರ ಕೆರೈಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೆೋಯಂದ್ರಿೋಕೃತವ್ದ, ಎಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೋಲೆ ಆಡಳಿತ 
ನಡಸ್ವ, ಅತ್ಯಂತ ದ್ಬಚುಲರನ್ನು ಶೆೊೋಷಿಸ್ವ 
[ಅವರ್ ಇದನನುೋ ಮ್ಡಲ್ ಯೋಜಸ್ತ್್ತದ್ದಿರೆ 
ರತ್್ತ ಮ್ಡ್ತ್್ತದ್ದಿರೆ] ರಹ್ಶಕಿ್ತಯ್ಗಿರ್ವು-
ದ್ಲಲಿ’ ಎಯಂದ್ ಪೂೋಪ್ ಹೋಳಿದದಿನ್ನು ಉಲೆಲಿೋಖಿಸ-
ಲ್ಯತ್. ಪೂೋಪರ್ ತರ್ಮ ದೃಷಿ್ಟಯನ್ನು ‘ನರೈತ್ಕ 
[ಅನರೈತ್ಕ] ಪಡ’ ಅಥವ್ ‘ನ್್ಯಸರ್ಮತವ್ದ್ದ-
ಕೆಕೆ ಅನ್ಸ್ರವ್ಗಿ ಪರಿಭ್ವ ಬಿೋರ್ವ ಶಕಿ್ತಯ್ಳ್ 
ನರೈತ್ಕ ಪ್ರಿಧಿಕ್ರ [ಆತ ಅಷ್್್ಟ ನಿೋತ್ವಯಂತರ್ಗಿದದಿರೆ, 
ಈ ಸಕ್ಚುರ ಸ್ವಚುಜನಿಕ ಶ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವ್ ನ್್-
ಯ್ಲಯಗಳಯಂತಹ ಸಕ್ಚುರ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ದಶ್-
ಜ್ಞೆಗಳಿಗ್ ಅನ್ರತ್ ಏಕೆ ಕೆೊಡ್ವುದ್ಲಲಿ?], ಅಯಂದರೆ, 
ತನನು ಅಧಿಕ್ರ ವ್್ಪ್್ತಯಲ್ಲಿ ಕ್ನೊನಿನಿಯಂದ ಸಿೋ-
ಮತವ್ದ ಒಯಂದ್ ಸಹಯೋಗಿ ಪ್ರಿಧಿಕ್ರ ಅಥವ್ 

ನರೈತ್ಕ ಪ್ರಿಧಿಕ್ರ’19 ಎಯಂದ್ ಕೊಡ ವಿವರಸಿದರ್.
ಸ್ರೈತ್ನನ ಎಲ್ಲಿ ಸಯಂಸ್್ಥಗಳಿಯಂದ, ರ್ಖ್ವ್ಗಿ 

ಹೊಸ ವಿಶವಾ ಪಯಂಥದ ಮೋಲೆ ನಿಯಯಂತರಿಣವನ್ನು 
ಸ್ರೈತ್ನನಿಯಂದ ಪಡದ್ರ್ವ ಒಯಂದ್ ವಿಶವಾ ಸಕ್ಚು-
ರದ್ಯಂದ ದೊರವಿರಲ್ ದೆೋವರ್ ನರಗ್ಲಲಿರಗೊ 
ಹೋಳ್ತ್್ತರೆ.20 ನಿೋವು ದೆೋವರನ್ನು ನಯಂಬ್ವಿರ್, 
ಅಥವ್ ಈ ಪರೈಶ್ಚಕ ವ್್ಟಿಕನ್ ರೆೊೋರನ್ 
ಕ್್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಕ್ಪಯಂಥವನ್ನು ರತ್್ತ ಪೂೋಪ್ 
ಅವರನ್ನು ನಯಂಬ್ವಿರ್? ಸ್ರೈತ್ನನ ಪೂೋಪರನ್ನು 
ನಯಂಬ್ವುದರಲ್ಲಿ ಏನೊ ಲ್ಭವಿಲಲಿ. ಅವನನ್ನು 
ನಯಂಬಿದವರ ರತ್್ತ ಅನ್ಸರಸಿದವರ ಅಯಂತ್ವು 
ಬಯಂಕಿಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಶವಾತತಯ್ಗಿದೆ.

ಬೋರೆ ಯ್ವುದೆೋ ಗರಿಹದ ಮೋಲೆ ಜೋವವಿಲಲಿ 
ಎಯಂದ್ ಸ್ಪಷ್್ಟವ್ಗಿ ಹೋಳ್ವ ದೆೋವರನ್ನು ನಯಂಬಿ. 
ಯ್ಎಫ್ಒ ಗಳ್ ಆಕ್ಶದ್ಯಂದ ಬಯಂದ ದೆೋವದೊತ-

19 http://www.activistpost.com/2012/12/vatican-calls-for-world-government-and.html   20 2 ಕೆೊರಯಂಥದವರಗ್ 
6:14-18, 2 ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಗ್ 2:3-12, ಪರಿಕಟನ 2:18-25, 14:8-11, 16:1-2, 10-11, ಅಧ್್ಯ 17, 18:1-8, 19:1-3, 17-21, 
20:4, 10  
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ಬದ್ಕಿನಿಯಂದ ಒಯಂದ್ ಪ್ರ್ಗ್ವಿಕೆಯಯಂತ್ತ್್ತ ರತ್್ತ 
ಒಯಂದ್ ಗಿೋಳ್ಯತ್. ನನನು ಬದ್ಕಿನ ಈ ಸರಯ-
ದಲ್ಲಿ, ನ್ನ್ ಮತ್ ಸ್ೋವಿಸಿ ಅರಲೆೋರ ಸಯಂಶೆೊೋಧನ 
ನಡಸ್ತ್್ತದೆದಿ. ನ್ನ್ ಓದ್ತ್್ತದ್ದಿದ್ ಒಯಂದ್ ಸ್ಳ್್ 
ಎಯಂದ್ ಒಯಂದ್ ದ್ನ ನನಗ್ ತ್ಳಿಯತ್.

ನ್ನ್ ನನನು ಕಯಂಪೂ್ಟರ್ ಎದ್ರ್ ಕ್ಳಿತ್ದೆದಿ 
ರತ್್ತ “ಪರಿಭ್, ನನಗ್ ಸ್ಪ್ಟಯಂಬರ್ 11ರ ಬಗ್ಗೆ 
ಸತ್ವನ್ನು ತೊೋರಸ್; ಸತ್ವನ್ನು ತ್ಳಿಯಬೋಕೆಯಂಬ 
ಹೊರೆ ನನಗ್ ಬಹಳ ಹಚ್ಚಾನಿಸ್ತ್್ತದೆ. ನ್ನ್ ಈ 
ಎಲ್ಲಿ ಸಯಂಶೆೊೋಧನಯನ್ನು ಮ್ಡಿದೆದಿೋನ. ನನಗ್ 
ಸತ್ವನ್ನು ತೊೋರಸ್ ರತ್್ತ ಸ್ಳ್್ಗಳನ್ನು ತಗ್-
ದ್ಹ್ಕ್” ಎಯಂದ್ ಪ್ರಿರ್ಚುಸಲ್ ಆರಯಂಭಿಸಿದೆ. ಪರಿಭ್ 
ನನಗ್ ಕೊಡಲೆ ಉತ್ತರ ನಿೋಡಿದರ್. ಜೆಸೊ್ಟ್ ರತ್್ತ 
ವ್್ಟಿಕನ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ನ್ ಮ್ಹಿತ್ ಕಯಂಡ್ಹಿಡಿಯಲ್ 
ಅರಯಂಭಿಸಿದೆ. ಕ್್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಚರ್ಚು ಬಗ್ಗೆ ನನಗ್ ಏನೊ 
ತ್ಳಿದ್ರಲ್ಲಲಿ. 1984ರಲ್ಲಿ  ಆಲಬಿಟೊಚು ರವೆರ 
(ಮ್ಜ ಜೆಸೊ್ಟ್ ಪ್ದ್ರಿ) ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಕಿರಿಸಿಚಾ-
ಯನ್ ಮನಿಸಿಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ತನ್ಡ್ವುದರ ವಿಡಿಯ 
ಒಯಂದನ್ನು ನ್ನ್ ಆನಲಿರೈನ್ ನೊೋಡಿದೆ. ಹಳದ್ 
ಬಣಣುದ ಸಿ್ಟಕಿ ನೊೋಟ್ ಮೋಲೆ ಬರೆದ್ಟ್್ಟಕೆೊಯಂಡ, 
“ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಕಿರಿಸಿಚಾಯನ್ ಮನಿಸಿಟ್ರೋರ್” ರತ್್ತ 
ಅದನ್ನು ಬದ್ಗಿಟ್ಟ, ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಕಿರಿಶ್ಚಾಯನ್ 
ಮನಿಸಿಟ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಯಂಪೂಣಚುವ್ಗಿ ರರೆತ್ಬಿಟ್ಟ. 

ಜೆಸೊ್ಟರ ಮೋಲೆ ರತ್್ತ ವ್್ಟಿಕನ್ ಮೋಲೆ 
ಸಯಂಶೆೊೋಧನಯನ್ನು ರ್ಯಂದ್ವರಸಿದೆ. ಸಯಂಕಟದ 
ಮೊದಲ್ ಮೋಲಕೆಕೆತ್ತಲ್ಪಡ್ವುದನ್ನು ನ್ನ್ 

ನಯಂಬಿದೆದಿ, ಆದದಿರಯಂದ ಒಯಂದ್-ವಿಶವಾ ಸಕ್ಚುರ ಬಯಂದ್ಗ 
ನ್ನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ವುದ್ಲಲಿ ಎಯಂದ್ಕೆೊಯಂಡ. ನ್ವು 
ಕೆೊನಯ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸ್ತ್್ತದೆದಿೋವೆ ರತ್್ತ ವ್್-
ಟಿಕನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ ವಸ್್ತಗಳ ತ್ಯ ಎಯಂಬ ಬಗ್ಗೆ 
ನನನು ಗರಿಹಿಕೆಯನ್ನು ದೆೋವರ್ ತರೆಯಲ್ರಯಂಭಿಸಿದರ್. 
ನ್ನ್ ಅದನ್ನು ನಯಂಬಲ್ ಸಿದ್ಧನಿರಲ್ಲಲಿ.

ಸ್ಮ್ರ್ ಇದೆೋ ಹೊತ್್ತಗ್, ಒಯಂದ್ ದ್ನ ನನನು 
ಗ್ಳೆಯ ನನನು ಬಳಿ ಬಯಂದ್ ಮೋಲಕೆಕೆತ್ತಲ್ಪಡ್ವುದ್ 
ನಿಜವಲಲಿ ಎಯಂದ್ ಹೋಳಿದನ್. ನನಗ್ ಕೆೊೋಪ ಬಯಂತ್, 
ಆದರೆ ನನಗ್ ಬರೈಬಲ್ ತ್ಳಿದ್ರಲ್ಲಲಿ ರತ್್ತ ನನನು 
ನಯಂಬಿಕೆಗಳ ಪುರ್ವೆಯ್ಗಿ ನ್ನ್ ಅವನಿಗ್ ಬರೈಬಲ್ 
ನಿಯಂದಏನನೊನು ಹೋಳಲ್ ಸ್ಧ್ವಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದದಿ-
ರಯಂದ, ಅವನ್ ಹೋಳಿದ್ದಿ ತಪು್ಪ ಎಯಂದ್ ರ್ಜ್ವ್-
ತ್ಪಡಿಸಲ್ ನ್ನ್ ಬರೈಬಲ್ ಓದ್ವುದನ್ನು ಪ್ರಿರಯಂ-
ಭಿಸಿದೆನ್. ನನನು ನಯಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಲ್ ನನಗ್ 
ಬರೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೊ ಸಿಕಕೆಲ್ಲಲಿ.

ನ್ನ್ ರತ್್ತಯ ಅಧ್್ಯ 24 ಶೆೊಲಿೋಕ 29-
30 ಓದ್ದೆ: “ಆ ದ್ನಗಳ ಸಯಂಕಟವು ತ್ೋರದ ಕೊಡಲೆ 
ಸೊಯಚುನ್ ಕತ್ತಲ್ಗಿಹೊೋಗ್ವನ್, ಚಯಂದರಿನ್ ಬಳಕ್ 
ಕೆೊಡದೆ ಇರ್ವನ್, ನಕ್ಷತರಿಗಳ್ ಆಕ್ಶದ್ಯಂದ ಉದ್-
ರ್ವವು, ಆಕ್ಶದ ಶಕಿ್ತಗಳ್ ಕದಲ್ವವು. ಆಗ ರನ್-
ಷ್್ಕ್ಮ್ರನನ್ನು ಸೊಚಸ್ವ ಗ್ರ್ತ್ ಆಕ್ಶದಲ್ಲಿ 
ಕ್ಣಬರ್ವುದ್. ಆಗ ಭೊಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿರ್ವ ಎಲ್ಲಿ 
ಕ್ಲದವರ್ ಎದೆಬಡಿದ್ಕೆೊಳ್್ವರ್, ರತ್್ತ ರನ್-
ಷ್್ಕ್ಮ್ರನ್ ಬಲದ್ಯಂದಲೊ ಬಹ್ ರಹಿಮಯಯಂ-
ದಲೊ ಆಕ್ಶದ ಮೋಘಗಳ ಮೋಲೆ ಬರ್-
ವದನ್ನು ಕ್ಣ್ವರ್. ಪರಿಭ್ವು ಸಯಂಕಟದ 

ನಯಂತರ ಬರ್ವರ್, ಅದರ ಮೊದಲಲಲಿ!” ಎಯಂದ್ 
ಅಯಂದ್ಕೆೊಯಂಡ. ಅಲಲಿದೆ ನ್ನ್ ಧರಚುಗರಿಯಂಥಗಳನ್ನು 
ಓದ್ತ್ತಲೆೋ ಇದೆದಿ ರತ್್ತ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ತನನು 
ಶ್ಷ್್ರಗ್ “ಎಚಚಾರವ್ಗಿರ” ರತ್್ತ “ಸಿದ್ಧರ್ಗಿರ,” 
“ನಿರ್ಮ ಕತಚುನ್ ಬರ್ವ ದ್ನವು ನಿರಗ್ ಗ್ೊತ್್ತಲಲಿ” 
ಎಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್್ತದದಿರ್. “ನ್ವು ನರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ಕಳೆದ್ಕೆೊಳ್ಲ್ ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿವ್ದರೆ ನಿೋವು ನಿರ್ಮ 
ಶ್ಷ್್ರಗ್ ಎಚಚಾರವ್ಗಿರಲ್, ಸಿದ್ಧರ್ಗಿರಲ್ ಏಕೆ 
ಹೋಳ್ತ್್ತದ್ದಿೋರ?ನ್ವು ಯ್ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಎಚಚಾರವ್-
ಗಿರಬೋಕ್?” ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ಪರಿಭ್ವನ್ನು ಕೆೋಳಿದೆನ್. 
ಪರಿಭ್ವು ನನನು ಹೃದಯದೆೊಯಂದ್ಗ್ ಮ್ತನ್ಡಿ, 
“ಏಕೆಯಂದರೆ ನಿೋವು ನಿರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದ್ಕೆೊಳ್-
ಬಹ್ದ್” ಎಯಂದ್ ನನಗ್ ಹೋಳಿದರ್. ನನಗ್ ಚಚ್ಚುಗಳ 
ಮೋಲೆ ಬಹಳ ಕೆೊೋಪ ಬಯಂದ್ತ್. ನನಗ್ ಸ್ಳ್್ ಹೋ-
ಳಲ್ಗಿತ್್ತ ರತ್್ತ ನನನುನ್ನು ಮೊೋಸಗ್ೊಳಿಸಲ್ಗಿತ್್ತ. 
ನ್ನ್ ಚಚಚುನ ಹಿಯಂದ್ರ್ಗಲ್ ಸಿದ್ಧಳಿರಲ್ಲಲಿ.

ಈ ಸರಯದಲ್ಲಿ, ನ್ನ್ ನನನು ಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿ 
ಇನೊನು ಕಳೆದ್ಹೊೋಗಿದೆದಿ ರತ್್ತ ಸತ್್ತಹೊೋಗಿ-
ದೆದಿ, ಮತ್ ವ್ಸನಿಯ್ಗಿದೆದಿ. ನ್ನ್ ಜೆಸೊ್ಟರ 
ಮೋಲೆ ಸಯಂಶೆೊೋಧನಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಏಕೆಯಂದರೆ 
ನನಗ್ ಭಯವ್ಯತ್. ನ್ನ್ ಅದನ್ನು ನನನು ರನ-
ಸಿ್ಸನಿಯಂದ ಹೊರಹ್ಕಬೋಕೆಯಂದ್ದೆದಿನ್. ಒಯಂದ್ ದ್ನ 
ನ್ನ್ ನನನು ಲ್ವಿಯಂಗ್ ರೊಮನಲ್ಲಿ ಅರಲ್ನಲ್ಲಿದೆದಿ 
ರತ್್ತ ಈ ಅಗ್ಧವ್ದ ರನವರಕೆ ನನಗ್ಯತ್. 
ನನಗ್ ಪರಿಭ್ವಿನ ಉಪಸಿ್ಥತ್ಯ ಅನ್ಭವವ್ಯತ್. 
ನ್ನ್ ಹತೊೋಟಿಯಲಲಿದೆ ಅಳಲ್ ಪ್ರಿರಯಂಭಿಸಿದೆ. 
ನ್ನ್ ನನನು ಮೊಣಕ್ಲ್ಗಳ ಮೋಲೆ ಬಿದ್ದಿ ನನನು 
ಸಯಂಪೂಣಚು ಹೃದಯದ್ಯಂದ ಪರಿಭ್ವಿಗ್ ಕೊಗಿಹೋಳಿದೆ, 

(ಪುಟ 5 ರಯಂದ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)

ಸ್ಜೆಟ್ ಬ ರೌಿನ್ ಅವರ ಪುರ್ವೆ

ಜರಚುನಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿರಿಕ
ಯ್ಕೆೊೋಬನ ದೆೋವರ್ ರತ್್ತ ನರ್ಮ ಜೋವಯಂತ ಪವಿತರಿ ದೆೋವರ್ದ ಆತ ಎಷ್್್ಟ ಅದ್ಭುತ! 

ನ್ನ್ ಯ್ವ್ಗಲೊ ದೆೋವರಗ್ ಕೃತಜ್ಞತಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತ್ತೋನ, ಏಕೆಯಂದರೆ ನಿರ್ಮ ಮನಿಸಿಟ್ರ ನಿಜ-
ವ್ಗಿಯೊ ಜನರನ್ನು ದೆೋವರ ಬಳಿ ಕರೆತರ್ತ್್ತದೆ, ರತ್್ತ ಅವರ್ ಸಯಂಪೂಣಚು ಹೃದಯ, ರನಸ್್ಸ, 
ಆತ್ಮ ರತ್್ತ ಶಕಿ್ತಯಯಂದ ದೆೋವರ ಸ್ೋವೆ ಮ್ಡಲ್ ಪ್ರಿರಯಂಭಿಸ್ತ್್ತರೆ. ಧನ್ವ್ದಗಳ್, ಪ್್ಸ್ಟರ್ 
ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ. ದೆೋವರ ಅನ್ಗರಿಹ ರತ್್ತ ಕರ್ಣೆ ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ಗ್ ರತ್್ತ ನಿರ್ಮ ಮನಿಸಿಟ್ರಯಯಂ-
ದ್ಗ್ ಇರಲ್.
ಗಿಫ್್ಟ ಲ್ಯಂಬನ್ ನಯಂಗ್ವಾಲೆ
ಜೆೊಹ್್ನ್್ಸ ಬಗ್ಚು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿರಿಕ್ ಗಣರ್ಜ್

ಪ್ರಿೋತ್ಯ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮೊ,
ಪರಿಭ್ವಿನ ಹಸರನಲ್ಲಿ ನರಸ್ಕೆರಗಳ್. ನಿರ್ಮ ವೆಬ್ಸರೈಟ್ ಓದ್ ನ್ನ್ ಬಹಳ ಅನ್ಗರಿಹಿತನ್ದೆ-

ನ್. ನಿೋವು ನಿರ್ಮ ಸ್ಹಿತ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಇಯಂಗಿಲಿಷ್ ರತ್್ತ ಜರಚುನ್, ಎರಡರಲೊಲಿ, ಕಳ್ಹಿಸ-
ಬಹ್ದೆೋ ಎಯಂದ್ ಕೆೋಳಬೋಕೆಯಂದ್ದೆದಿ.100 ಜನರಗ್ಗಿ ಸ್ರಗಿರಿಯನ್ನು ನಿೋವು ಕಳ್ಹಿಸಿದರೆ ಚ್ನ್ನುಗಿ-
ರ್ತ್್ತತ್್ತ, ಏಕೆಯಂದರೆ ನನನು ಚಚಚುನಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಬಬಿರೊ ಮಸ್ರೈಅ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊಯಂದ್ರಬೋಕೆಯಂದ್ 
ನ್ನ್ ಬಯಸ್ತ್ತೋನ. ನಿೋವು ದಯವಿಟ್್ಟ ಜರಚುನ್ ನಲ್ಲಿ 50 ರತ್್ತ  ಇಯಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ 50 ಕಳ್-
ಹಿಸಬಹ್ದೆ? ಅಲಲಿದೆ, ನರಗ್ 10 ಬರೈಬಲ್ ಗಳ್ ಇಯಂಗಿಲಿಷಿನಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಥವ್ ಜರಚುನ್ ನಲ್ಲಿ-
ಗಲ್ ಬೋಕ್ಗಿವೆ ರತ್್ತ 1,000 ಜನರಗ್ಗಿ ಹಸ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳ್ ಬೋಕ್ಗಿವೆ ಏಕೆಯಂದರೆ ನ್ವು ಪರಿಭ್ವ 
ಬಿೋರಬೋಕೆಯಂದ್ದೆದಿೋವೆ! ಕಳೆದ್ಹೊೋದವರಗ್ ದೆೋವರ ಪದದೆೊಯಂದ್ಗ್ ಕೆರೈಚ್ಚಲ್ ನಿೋವು ನರಗ್ ನರವು 
ನಿೋಡ್ವುದಕ್ಕೆಗಿ ದೆೋವರ್ ನಿರ್ಮನ್ನು ಸರೃದ್ಧವ್ಗಿ ಅನ್ಗರಿಹಿಸಲ್! ನಿಮ್ಮಯಂದ ಬೋಗನ ಉತ್ತರ 
ಪಡಯ್ವ ನಿರೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ!
ಕಿರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮ, 
ಆಯಂಡರಿ ಜೆ. ಶೆೊೋನ್                               ಕೆೊಲೆೊೋನ್, ಜರಚುನಿ

ಉಗ್ಯಂಡ್
ಪ್ರಿೋತ್ಯ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ,

ನರ್ಮ ಯೆೋಸ್ ಕಿರಿಸ್ತರ ಹಸರನಲ್ಲಿ ನಿರಗ್ ನರಸ್ಕೆ-
ರಗಳ್. ನ್ನ್ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಎಯಂಬ್ವಾಟ್ ಯರ್ಯಂಗ್, 
ಉಗ್ಯಂಡ್ದ ಕಯಂಪ್ಲ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮ ಸ್ಹಿತ್ದ ವಿತ-
ರಕನ್ಗಿದೆದಿೋನ.

ನಿರ್ಮ ಸ್ಹಿತ್ದ ರೊಲಕ ದೆೋವರ್ ಮ್ಡಿದ ಕೆ-
ಲಸಕ್ಕೆಗಿ ನ್ನ್ ಆತನಿಗ್ ಧನ್ವ್ದ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಇಚಛೆ-
ಸ್ತ್ತೋನ. ನ್ನ್ ನಿರ್ಮ ಸ್ಹಿತ್ವನ್ನು ಸಿಟಿ ಸ್ಯಂಟರ್ 
ಕ್ಲೆೋಜ್ ಸೊಕೆಲ್ ರತ್್ತ ನ್ಕಿವುಬೊ ಪ್ರಿಥಮಕ ಶ್-
ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಯಂಚದೆನ್. 30ಕೊಕೆ ಹಚ್ಚಾ ರಕಕೆಳ್ ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೊಯಂದ್ದರ್. ಕ್ಯಂಗ್ೊದ ಪರಿಜ್ತ್ಯಂತ್ರಿಕ ಗಣರ್ಜ್ದ-
ಲ್ಲಿ, 15 ಜನರ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ದರ್.

ನನಗ್ ಸ್ಹಿತ್ದೆೊಯಂದ್ಗ್ 20 ಇಯಂಗಿಲಿಷ್ ಬರೈಬಲ್ 
ಗಳನ್ನು, 20 ಫೆರಿಯಂರ್ ಬರೈಬಲ್ ಗಳನ್ನು, 20 ಫೆರಿಯಂರ್ 
ಮಸ್ರೈಅ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, 25 ಟಿ-ಷ್ಟ್ಚು ಗಳನ್ನು 
ಉಗ್ಯಂಡ್ ರತ್್ತ ಕ್ಯಂಗ್ೊದಲ್ಲಿರ್ವ ತಯಂಡಕೆಕೆ ಕಳ್ಹಿ-
ಸಲ್ ನಿರ್ಮನ್ನು ಕೆೊೋರ್ತ್ತೋನ. ಆ ಬರೈಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಆ 
ಹೊಸದ್ಗಿ ರತ್ಯಂತರಗ್ೊಯಂಡವರಗ್, ಪರರಪ್ರಿಯರಗ್ 
ಹಯಂಚಲ್ಗ್ತ್ತದೆ.
ಕಿರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮ,
ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಎಯಂಬ್ವಾಟ್ ಯರ್ಯಂಗ್
ಕಯಂಪ್ಲ್, ಉಗ್ಯಂಡ್



7

“ಪರಿಭ್, ನ್ನ್ ನಿರ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿೋತ್ಸ್ತ್ತೋನ ಎಯಂದ್ 
ಹೋಳ್ತ್್ತ ಪ್ಪ ಮ್ಡ್ವುದನ್ನು ರ್ಯಂದ್ವರಸಲ್ 
ಹೋಗ್ ಸ್ಧ್, ರತ್್ತ ನ್ನ್ ನನನುನ್ನು ಕೆರಿರೈಸ್ತರತ್ೋ-
ಯಳೆಯಂದ್ ಹೋಳಿಕೆೊಳ್್ತ್್ತ ಪ್ಪ ಮ್ಡ್ವುದನ್ನು 
ರ್ಯಂದ್ವರಸಲ್ ಹೋಗ್ ಸ್ಧ್?” ನನನು ಹೃದಯ 
ಚೊರ್ಚೊರ್ಯತ್. ನನಗ್ ಬಹಳ ನ್ಚಕೆಯ್ಯ-
ತ್, ಬಹಳ ಒಡದ್ಹೊೋದೆನ್, ರತ್್ತ ಬಹಳ ಕೆೊಳ-
ಕೆನಿಸಿತ್. ನ್ನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ಲಲಿ ರತ್್ತ ನರಕದ 
ದ್ರಯಲ್ಲಿದೆದಿ ಎಯಂದ್ ಪರಿಭ್ವು ನನಗ್ ತೊೋರ-
ಸಿದರ್. ಆತನೊಯಂದ್ಗ್ ಸರಯ್ಗಲ್, ಎಲ್ಲಿಗ್ದ-
ರೊ ಹೊೋಗಲ್ ಯ್ವುದ್ದರೊ ಮ್ಗಚುವನ್ನು 
ತೊೋರಸಲ್ ನ್ನ್ ಪರಿಭ್ವನ್ನು ಕೆೋಳಿದೆನ್. ಎಲ್ಲಿ 
ಚಚ್ಚುಗಳ್ ನನಗ್ ಸ್ಳ್್ ಹೋಳಿದವು ರತ್್ತ ನ್ನ್ 
ಹೊೋಗಬಹ್ದ್ದ ಯ್ವುದ್ದರೆೊಯಂದ್ ಜ್ಗ 
ಇರಲೆೋಬೋಕ್ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ಪರಿಭ್ವಿಗ್ ಹೋಳಿದೆನ್. 
ನ್ನ್ ನರಕಕೆಕೆ ಹೊೋಗಲ್ ಸಿದ್ಧವಿರಲ್ಲಲಿ, ನ್ನ್ 
ಇನ್ನು ಮ್ದಕದರಿವ್ಗಳನ್ನು ಸ್ೋವಿಸಲ್ ಸಿದ್ಧಳಿರ-
ಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ ನನಗ್ ಸ್ಧ್ವ್ಗ್ತ್್ತರಲ್-
ಲಲಿ. ನ್ನ್ ಇನ್ನು ಪ್ಪ ಮ್ಡಲ್ ಸಿದ್ಧಳಿರಲ್ಲಲಿ, 
ಆದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ ನನಗ್ ಸ್ಧ್ವ್ಗ್ತ್್ತರಲ್ಲಲಿ.

ಹಲವು ತ್ಯಂಗಳ ಹಿಯಂದೆ ನ್ನ್ ಬರೆದ್ದದಿ ಹಳದ್ 
ಸಿ್ಟಕಿ ನೊೋಟ್ ನನಗ್ ಸಿಕಿಕೆತ್, “ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಕಿರಿ-
ಸಿಚಾಯನ್ ಮನಿಸಿಟ್ರೋರ್.” ನ್ನ್ ಆನಲಿರೈನ್ ಗ್ ಹೊೋಗಿ 

ಸ್ವ್ತ್ಚು ಸ್ಹಿತ್ವನ್ನು ಓದಲ್ ಆರಯಂಭಿಸಿದೆ. 
ನನಗ್ ಇನೊನು ಬೋಕೆನಿಸಿತ್. ಸ್ಹಿತ್ವು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ-
ದ್ಯಂದ ತ್ಯಂಬಿಕೆೊಯಂಡಿತ್್ತ ರತ್್ತ ನನನು ಒಡದ್ಹೊೋ-
ಗಿದದಿ ಆತ್ಮಕೆಕೆ ಗ್ಣಪಡಿಸ್ವ ನಿೋರನಯಂತ್ತ್್ತ. ಹಗಲ್ 
ರ್ತ್ರಿ ನ್ನ್ ಆ ಸ್ಹಿತ್ವನ್ನು ಓದ್ದೆನ್. ಅದ್ 
ಶಕಿ್ತಶ್ಲ್ಯ್ಗಿತ್್ತ. ನ್ನ್ “ಪೂೋಪ್ ಅವರ ರಹಸ್-
ಗಳ್,” “ಒಯಂದ್-ವಿಶವಾ ಸಕ್ಚುರದ ದ್ಷ್್ಟ ಏಜೆಯಂಟರ್ 
ಯ್ನರೈಟಡ್ ಸ್್ಟೋಟ್್ಸ ಏಜೆಯಂಟರ ವೆೋಷ್ಧರಸಿರ್-
ವುದ್,” ರತ್್ತ “ರತೊ್ತಯಂದ್ ಪಲ್ಚು ಹ್ಬಚುರ್” 
ಓದ್ದೆನ್ ರತ್್ತ ನರ್ಮ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಗ್ ಸತ್ ತ್ಳಿದ್ದೆ 
ಎಯಂದ್ ನನಗ್ ತ್ಳಿಯತ್.

ಒಯಂದ್ ಶನಿವ್ರ ರ್ತ್ರಿ ನನನುನ್ನು ಸ್್ನ್ ಫ್ರಿ್-
ನಿ್ಸಸ್ೊಕೆ ಬೋ ಪರಿದೆೋಶದ್ಯಂದ ಕರೆದ್ಕೆೊಯಂಡ್ ಹೊೋಗಲ್ 
ನನನು ಗ್ಳೆಯನಿಗ್ ಹೋಳಿದೆನ್. ರವಿವ್ರದಯಂದ್ ಎರಡ್ 
ಆರ್ಧನಗಳಿಗ್ ಬಯಂದೆನ್. ನನಗ್ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮದ ಅನ್-
ಭವವ್ಯತ್. ನ್ನ್ ಇಲ್ಲಿರಬೋಕೆಯಂದ್ ಪರಿಭ್ 
ಅಪೋಕ್ಷಿಸ್ತ್್ತರೆ ಎಯಂದ್ ನನಗ್ ತ್ಳಿದ್ತ್್ತ, ಆದರೆ 
ನ್ನ್ ಸಿದ್ಧವ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ. ನ್ನ್ ರನಗ್ ಹೊೋದೆನ್ 
ರತ್್ತ ಪರಿಭ್ವು ನನನುನ್ನು ರೊರ್ ವ್ರಗಳ ವರೆಗ್ 
ನಿಭ್ಯಸಿದರ್. ನ್ನ್ ಮ್ದಕದರಿವ್ಗಳನ್ನು ರತ್್ತ 
ನನನು ಗ್ಳೆಯನನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಟ್್ಟಕೆೊಯಂಡಿದೆದಿನ್. ಒಯಂದ್ 
ದ್ನ ನ್ನ್ “ದ ರೆೊೋಡ್ ಟ್ ಪವರ್” ಎಯಂಬ ಹಸರನ 
ಸ್ಹಿತ್ವನ್ನು ಓದ್ತ್್ತದೆದಿ ರತ್್ತ ರಯಂಡಿಯೊರಲ್ 

ನಯಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಡದೆನ್. ನ್ನ್ ಮ್ದ-
ಕದರಿವ್ಗಳಿಗ್ ಹಿಯಂದ್ರ್ಗ್ತ್ತೋನ, ಎಯಂದ್ 
ಸ್ರೈತ್ನನ್ ನನಗ್ ಹೋಳ್ತ್್ತದದಿನ್ ಆದದಿ-
ರಯಂದ ನ್ನ್ ಪ್ಪ್ಯ ಪ್ರಿಥಚುನಯನ್ನು 
ಹೋಳಲ್ ಸಿದ್ಧವಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಈ 
ಬ್ರ ಸಯಂಕೆೊೋಲೆಗಳ್ ಒಡದ್ಹೊೋದವು. 
ಪರಿಭ್ವು ನನನುನ್ನು ನನನು ಪ್ಪಗಳಿಯಂದ 
ರತ್್ತ ಮ್ದಕದರಿವ್ ವ್ಸನದ್ಯಂದ ರ್-
ಕ್ತಗ್ೊಳಿಸ್ತ್್ತರೆ ಎಯಂದ್ ಹೃತೊ್ಪವಚುಕ-
ವ್ಗಿ ನಯಂಬಿದೆನ್.

ಸಯಂಪೂಣಚು ಹೃದಯದ್ಯಂದ ಪ್ಪ್ಯ ಪ್ರಿಥಚುನ-
ಯನ್ನು ಹೋಳಿದೆನ್, ರತ್್ತ ರನಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ, “ನ್ನ್ 
ಸಯಂಪೂಣಚು ಹೃದಯದ್ಯಂದ ಪರಿಭ್ವಿನ ಸ್ೋವೆ ಮ್ಡಲ್-
ದೆದಿೋನ ರತ್್ತ ಪ್ಪದ ಬದ್ಕಿಗ್ ಎಯಂದೊ ಹಿಯಂದ್ರ್ಗ್-
ವುದ್ಲಲಿ” ಎಯಂದ್ ನಿಧಚುರಸಿದೆನ್. ಒಯಂದ್ ಹೊೋಟಲ್ 
ಕೆೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ ನನನು ರಯಂಡಿಯೊರದೆದಿನ್. 
ಯೆೋಸ್ ಕಿರಿಸ್ತರ್ ನನನುನ್ನು ಬಿಡ್ಗಡಗ್ೊಳಿಸಿದರ್. 
ನ್ನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ದೆನ್ ಎಯಂದ್ ನನಗ್ ತ್ಳಿದ್ತ್್ತ. 
ಆತನ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ ನನೊನುಳಗ್ ಬರ್ವ ರತ್್ತ ಆತನ 
ರಕ್ತ ನನನು ಪ್ಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯ್ವ ಅನ್ಭವ ನನ-
ಗ್ಯತ್. ನನಗ್ ಬಹಳ ಸಯಂತೊೋಷ್ವ್ಯತ್. ನ್ನ್ 
ಸಯಂತೊೋಷ್ದ ಕಣಿಣುೋರ್ ಸ್ರಸ್ತ್್ತದೆದಿನ್. ನ್ನ್ 
ಓಡಿಹೊೋಗಿ ನನೊನುಯಂದ್ಗ್ ಆಗಷ್್ಟೋ ಆದ್ದನ್ನು 
ಎಲಲಿರಗ್ ಹೋಳಬೋಕೆಯಂದೆನಿಸಿತ್. ಮ್ದಕದರಿವ್ ಸ್ೋವನ 
ಅಥವ್ ಪ್ಪ ಮ್ಡಲ್ ನನನುಲ್ಲಿ ಯ್ವುದೆೋ ಇಚ್ಛೆ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಕೆೋವಲ ಬರೈಬಲ್ಅನ್ನು ಓದ್ವುದ್ ರತ್್ತ 
ಪರಿಭ್ವಿನ ಸ್ೋವೆ ಮ್ಡ್ವುದ್ ನನನು ಇಚ್ಛೆಯ್ಗಿತ್್ತ.

ಜನವರ11, 2008ರಲ್ಲಿ ನ್ನ್ ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೊಯಂದ್ದ ಎರಡ್ ದ್ನಗಳ ನಯಂತರ ಈ ಮನಿಸಿಟ್ರ-
ಯನ್ನು ಸ್ೋರಕೆೊಯಂಡ. ಎರಡ್ ಸೊಟ್ ಕೆೋರ್ ಗಳ-
ನ್ನುಪ್್ಕ್ ಮ್ಡಿ ರೆರೈಲ್ ಹತ್್ತ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಯಂದೆನ್. 
ನ್ನ್ ಹಿಯಂದೆಯಂದೆೊ ಇಷ್್್ಟ ಸಯಂತೊೋಷ್ವ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ನ್ನಿೋಗ ಮ್ದಕದರಿವ್-ರ್ಕ್ತಳ್ಗಿದೆದಿೋನ. ನ್ನ್ 
ಪವಿತ್ರಿತ್ಮದ ಪವಿತರಿಸ್ನುನವನ್ನು ಪಡದೆನ್ ರತ್್ತ 
ನನನು ಉಳಿದ ಜೋವನದಲೊಲಿ ನ್ನ್ ಇದನನುೋ ಮ್-
ಡಬೋಕೆಯಂದ್ದೆದಿೋನ, ಪರಿಭ್ವಿಗ್ ಹಿಯಂದಕೆಕೆ ನಿೋಡ್ವುದ್ 
ಏಕೆಯಂದರೆ ಆತ ಕ್್ಲ್ವಾರಯಲ್ಲಿ ನನಗ್ಗಿ ತನನು ಜೋವ 
ಕೆೊಟ್ಟನ್. ಪರಿಭ್ ನಿರಗ್ ನಿಜವ್ಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೋಡಬ-
ಹ್ದ್ ರತ್್ತ ಪ್ಪವನ್ನು ಜಯಸಲ್ ನಿರಗ್ ಶಕಿ್ತ 
ನಿೋಡಬಹ್ದ್. ಆತ ಅದನ್ನು ನನಗ್ಗಿ ಮ್ಡಿದರ್ 
ರತ್್ತ ಪ್ರಿಮ್ಣಿಕವ್ದ, ಪಶ್ಚಾತ್್ತಪಪಡ್ವ ಹೃ-
ದಯದ್ಯಂದ ಆತನನ್ನು ಕರೆಯ್ವ ಯ್ರಗ್ೋ ಆಗಲ್ 
ಆತ ಅದನ್ನು ಮ್ಡಬಹ್ದ್.

ಸಹೊೋದರ ಜೆೊೋಸ್ಫ್ ಬ್ಯಂಡ್ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮೊ 
ಅವರ ಆತ್ಮ-ಗ್ಲ್ಲಿವ ಸ್ಹಿತ್ವನ್ನು ಚಪ್ಟ್ 
ಪಟ್ಟಣ ಕೆೋಯಂದರಿದಲ್ಲಿ ಹಯಂಚ್ತ್್ತರ್ವುದ್-ಚಪ್ಟ್, 
ಜ್ಯಂಬಿಯ್

ಫಿಲ್ಪ್ೋನ್್ಸ

ಫ್ಲಿರಡ್
ನಿರಗ್ ಬಹಳ ಧನ್ವ್ದಗಳ್! ನ್ನ್ ಅವರ ಸಯಂದೆೋ-
ಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವ್ರ್ ಸಯಂದೆೋಶಗಳನ್ನು ಕೆೋಳಲ್ 

ಡೌನೊಲಿೋಡ್ ಮ್ಡಿ ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಕಿದೆದಿೋನಯಂದ್ 
ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರಗ್ ತ್ಳಿಸಿ. ಅವು ಮ್ತ್ಕ-
ತಯ ರೆೋಡಿಯದ್ಯಂದ ನನನುನ್ನು ದೊರ ಮ್ಡ್ತ್್ತವೆ 
(ನ್ನ್ 2003ರಲ್ಲಿ ಆಗಲೆ ಟಿವಿ ಬಿಟ್್ಟಬಿಟಿ್ಟದೆದಿೋ-
ನ). ನ್ನ್ ಸದ್ಕ್ಲ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ 
ಸಯಂದೆೋಶಗಳನ್ನು ಕೆೋಳ್ತ್್ತದೆದಿೋನ, ರತ್್ತ ದೆೋವರ 
ವ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್್್ಟ ಕಲ್ಯ್ತ್್ತದೆದಿೋನ. ಅವು 
ನನನುನ್ನು ಬಹಳ ಅನ್ಗರಿಹಿಸಿವೆ!
ಯೆಹೊೋಶ್ವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿೋತ್ಯಯಂದ್ಗ್,
ಹ್್ಯಂಕ್ ಕಿರಿಸ್್ಟನ್
ಸ್ೋಯಂಟ್ ಪ್ೋಟಸಬಿಚುಗ್ಚು, ಫ್ಲಿರಡ್

ಪ್ರಿಯ ಸ್ವ್ತ್ಚುಬೊೋಧಕರ್ದ ಟೊೋನಿ 
ಅಲ್ಮೊ,

ನ್ನ್ ಇಯಂಗಿಲಿಷ್ ಬರೆಯ್ವುದರಲ್ಲಿ ರತ್್ತ 
ಮ್ತನ್ಡ್ವುದರಲ್ಲಿ ಅಷ್್್ಟ ನಿಪುಣೆಯಲಲಿದ 
ಕ್ರಣ ನನನು ತಯಂಗಿಯಯಂತ್ರ್ವ ನನನು ಮ್ಲ್ೋಕರ 
ರಗಳ ನರವಿನಿಯಂದ ನ್ನ್ ಇದನ್ನು ಬರೆಯ್ತ್್ತ-
ದೆದಿೋನ. ನ್ನ್ ಹತೊ್ತಯಂಬತ್್ತ ವಷ್ಚುದವಳ್; ಫಿ-
ಲ್ಪ್ೋನ್್ಸ ನ ಪರಿದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಯಂದ್ದ ಆಯಂಟಿೋಕ್ 
ಎಯಂಬಲ್ಲಿಯಂದ ಹರೈ ಸೊಕೆಲ್ ಪದವಿೋಧರಳ್ಗಿದೆದಿೋನ 
ರತ್್ತ ಒಯಂದ್ ವಷ್ಚುಕಿಕೆಯಂತ ಹಚ್ಚಾ ಸರಯದ್ಯಂದ 
ಈ ಒಳೆ್ಯ ಕ್ಟ್ಯಂಬಕೆಕೆ ರನಗ್ಲಸದವಳ್ಗಿ 
ಉದೆೊ್ೋಗದಲ್ಲಿದೆದಿೋನ.

ಈ ಕ್ಟ್ಯಂಬವು ಪರಿತ್ ರವಿವ್ರ ನಿರ್ಮ 
ರೆೋಡಿಯ ಕ್ಯಚುಕರಿರ “ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಮ-
ನಿಸಿಟ್ರೋರ್”ಅನ್ನು ಕೆೋಳ್ತ್ತದೆ ರತ್್ತ ಅದನ್ನು 
ಕೆೋಳಲ್ ನನನುನೊನು ಪೂರಿೋತ್್ಸಹಿಸಿದವರ್ ಅವರೆೋ. 
ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಪದಗಳ ಕ್ರಣ ನನಗ್ ಅಥಚುವ್ಗ್ತ್್ತ-
ರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ನಿರ್ಮ ಕ್ಯಚುಕರಿರದಲ್ಲಿ ಏನ್ 
ಹೋಳಲ್ಗ್ತ್್ತದೆ ಎಯಂದ್ ಅವರ್ ವಿವರಸಿ ನನಗ್ ನ-

ರವ್ಗ್ತ್್ತರೆ, ರತ್್ತ ಒಮ್ಮ ನನಗ್ ಅದ್ ಅಥಚು-
ವ್ದ ಮೋಲೆ, ನ್ನ್ ಆ ಸಯಂದೆೋಶದ ಮೋಲೆ ಧ್್ನ 
ಮ್ಡ್ತ್ತೋನ ರತ್್ತ ಅದನ್ನು ಇನೊನು ಹಚ್ಚಾ 
ಮಚ್ಚಾತ್ತೋನ.

ನಿರ್ಮ ಕ್ಯಚುಕರಿರದ ರೊಲಕ ನಿೋವು ದೆೋವರ 
ಪ್ರಿೋತ್ಯನ್ನು ಹರಡ್ವುದನ್ನು ರ್ಯಂದ್ವರಸ್-
ತ್್ತೋರ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ನಿರೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ತೋನ. ನಿರಗ್ ಹಚ್ಚಾ 
ಶಕಿ್ತ ದೆೊರಕಲ್ ರತ್್ತ ನನನುನ್ನು, ವಿಶೆೋಷ್ವ್ಗಿ 
ನನನು ಕ್ಟ್ಯಂಬದ ಆರೆೊೋಗ್ವನ್ನು ನಿರ್ಮ ಪ್ರಿ-
ಥಚುನ್ ಉದೆದಿೋಶಗಳಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್್ಟ ಸ್ೋರಸಿಕೆೊ-
ಳಿ್. ನ್ನ್ ಕೆಲಸ ಮ್ಡ್ತ್್ತರ್ವ ಕ್ಟ್ಯಂಬವನೊನು 
ದಯವಿಟ್್ಟ ನಿರ್ಮ ಪ್ರಿಥಚುನ್ ಉದೆದಿೋಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ೋರಸಿಕೆೊಳಿ್. ಅವರ್ ನನಗ್ ಬಹಳ ಒಳೆ್ಯವರ್-
ಗಿದ್ದಿರೆ ರತ್್ತ ತರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬಬಿಳಯಂತ ನನನುನ್ನು 
ನೊೋಡಿಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿರೆ.
ಸಲ್ರತ್ ಪೂ (ಧನ್ವ್ದಗಳ್).
ಲ್ೋಸ್ಲ್ ಎಸ್ೊ್ಪನಿಲ್
ಕೆವಾಜ್ನ್ ಸಿಟಿ, ಫಿಲ್ಪ್ೋನ್್ಸ
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21 ರತ್್ತಯ 28:19-20, ಯೋಹ್ನ 3:5, ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 2:38, 19:3-5   22 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗ್ 2:15, 3:14-17, ಯ್ಕೆೊೋಬನಿಗ್ 1:22-25, ಪರಿಕಟನ 3:18   33 ಕಿೋತಚುನಗಳ್ 51:5, ರೆೊೋಮ್ಪುರದ-
ವರಗ್ 3:10-12, 23   34 ರತ್್ತಯ 26:63-64, 27:54, ಲೊಕ 1:30-33, ಯಹ್ನನ್ 9:35-37, ರೆೊೋಮ್ಪುರದವರಗ್ 1:3-4  35 ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 4:12, 20:28, ರೆೊೋಮ್ಪುರದವರಗ್ 3:25, 1 
ಯೋಹ್ನನ್ 1:7, ಪರಿಕಟನ 5:9   36 ಕಿೋತಚುನಗಳ್ 16:9-10, ರತ್್ತಯ 28:5-7, ಮ್ಕಚು 16:9, 12, 14, ಯೋಹ್ನನ್ 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 2:24, 3:15, ರೆೊೋಮ್-
ಪುರದವರಗ್ 8:11, 1 ಕೆೊರಯಂಥದವರಗ್ 15:3-7   37 ಲೊಕ 22:69, ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 2:25-36, ಇಬಿರಿಯರಗ್ 10:12-13   38 1 ಕೆೊರಯಂಥದವರಗ್ 3:16, ಪರಿಕಟನ 3:20   39 ಎಫೆಸದವರಗ್ 2:13-22, 
ಇಬಿರಿಯರಗ್ 9:22, 13:12, 20-21, 1 ಯೋಹ್ನನ್ 1:7, ಪರಿಕಟನ 1:5, 7:14   40 ರತ್್ತಯ 26:28, ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 2:21, 4:12, ಎಫೆಸದವರಗ್ 1:7, ಕೆೊಲೆೊಸ್್ಸಯವರಗ್ 1:14   41 ರತ್್ತಯ 
21:22, ಯೋಹ್ನನ್ 6:35, 37-40, ರೆೊೋಮ್ಪುರದವರಗ್ 10:13   42 ಇಬಿರಿಯರಗ್ 11:6   43 ಯೋಹ್ನನ್ 5:14, 8:11, ರೆೊೋಮ್ಪುರದವರಗ್ 6:4, 1 ಕೆೊರಯಂಥದವರಗ್ 15:10, ಪರಿಕಟನ 7:14, 22:14   
44 ರತ್್ತಯ 28:18-20, ಯೋಹ್ನನ್ 3:5, ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 2:38, 19:3-5   45 ಧಮೊೋಚುಪದೆೋಶಕ್ಯಂಡ 4:29, 13:4, 26:16, ಯೆಹೊೋಶ್ವ 1:8, 22:5, 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗ್ 2:15, 3:14-17, 
ಯೊದನ್ 1:22-25, ಪರಿಕಟನ 3:18

ರ್, ನಿಗ್ ಇಡ್ವವರ್ ಎಯಂಬ್ದನ್ನು ಕೊಡ ನಯಂಬಿ, 
ರತ್್ತ ಪುನಃ, ಸವಚುವ್್ಪ್ಯ್ದ, ಅಯಂದರೆ ಒಯಂದೆೋ 
ಸರಯಕೆಕೆ ಎಲೆಲಿಡಯೊ ಇರ್ವ, ಸವಚುಶಕ್ತನ್ದ 
ದೆೋವರನ್ನು ನಯಂಬಿ.

ನಿರ್ಮ ಆಯೆಕೆ ದೆೋವರ್ ಎಯಂಬ್ದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಈ ಪ್ರಿಥಚುನಯನ್ನು ಹೋಳಿ. ಬಳಿಕ ತಯಂದೆಯ್ದ 
ದೆೋವರ್, ಪುತರಿ ಹ್ಗೊ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನ21 ಹಸರನಲ್ಲಿ 
ನಿೋರನಲ್ಲಿ ಸಯಂಪೂಣಚುವ್ಗಿ ರ್ಳ್ಗಿ ದ್ೋಕ್್ಸ್ನುನ 
ಪಡಯರ. ಬರೈಬಲ್ ಸ್ೊಸ್ರೈಟಿ ಆಫ್ ಇಯಂಡಿಯ್ದ 
ಕನನುಡದ ‘ಸತ್ವೆೋದವು’ ಬರೈಬಲನ್ನು [ಇಯಂಗಿಲಿಷಿನ 
ಕಿಯಂಗ್ ಜೆೋಮ್್ಸ ಬರೈಬಲ್]  ಓದ್ ಹ್ಗೊ ಅದ್ 
ಹೋಳ್ವುದನ್ನು ಮ್ಡಿ22.

ನನನು ಪರಿಭ್ವೆೋ ರತ್್ತ ನನನು ದೆೋವರೆೋ, 
ಪ್ಪ್ಯ್ದ ನನನು ಮೋಲೆ ಕರ್ಣೆ ತೊೋರ.33 ಯೆೋಸ್ 
ಕಿರಿಸ್ತರ್ ಜೋವಸವಾರೊಪನ್ದ ದೆೋವರ ರಗನ್ ಎಯಂದ್ 
ನ್ನ್ ನಯಂಬಿದೆದಿೋನ.34 ನನನು ಹಿಯಂದ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಪಗ-
ಳನ್ನು ಕ್ಷಮಸ್ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಆತ ಶ್ಲ್ಬಯಲ್ಲಿ ರರಣ 
ಹೊಯಂದ್ದನ್ ರತ್್ತ ತನನು ಅರೊಲ್ ರಕ್ತವನ್ನು 
ಸ್ರಸಿದನ್ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ನಯಂಬಿದೆದಿೋನ.35 ದೆೋವರ್ 
ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನ ಶಕಿ್ತಯಯಂದ ಯೆೋಸ್ವನ್ನು ಸತ್ತವರಯಂದ 
ಪುನರ್ತ್್ಥನಗ್ೊಳಿಸಿದರ್,36 ರತ್್ತ ಈ ಗಳಿಗ್ಯ-
ಲ್ಲಿ ನನನು ಪ್ಪನಿವೆೋದನಯನ್ನು ರತ್್ತ ಈ ಪ್ರಿ-
ಥಚುನಯನ್ನು ಕೆೋಳ್ತ್್ತ ಆತ ದೆೋವರ ಬಲಗಡಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಳಿತ್ದ್ದಿನ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ನಯಂಬಿದೆದಿೋನ.37 ಪರಿಭ್ 
ಯೆೋಸ್ವೆೋ, ನ್ನ್ ನನನು ಹೃದಯದ ಬ್ಗಿಲನ್ನು 
ತರೆದ್ ನಿರ್ಮನ್ನು ನನನು ಹೃದಯದೆೊಳಗ್ ಆರಯಂ-
ತ್ರಿಸ್ತ್ತೋನ.38 ಕ್ಲ್ವಾರಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲ್ಬಯ ಮೋಲೆ 

ನನನು ಜ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಸ್ರಸಿದ ಅರೊಲ್ ರಕ್ತದ-
ಲ್ಲಿ ನನನು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಲಸ್ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ್-
ಬಿಡಿ.39 ನಿೋವು ನನನುನ್ನು ತ್ರಸಕೆರಸ್ವುದ್ಲಲಿ, ಪರಿಭ್ 
ಯೆೋಸ್ವೆೋ; ನಿೋವು ನನನು ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಸ್ವಿರ 
ರತ್್ತ ನನನು ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವಿರ. ನನಗ್ ಗ್ೊತ್್ತ, 
ಏಕೆಯಂದರೆ ನಿರ್ಮ ಪದವ್ದ ಬರೈಬಲ್ ಹಿೋಗ್ಯಂದ್ ಹೋ-
ಳ್ತ್ತದೆ.40 ನಿೋವು ಯ್ರನೊನು ತ್ರಸಕೆರಸ್ವುದ್ಲಲಿ 
ಎಯಂದ್ ನಿರ್ಮ ಪದ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, ರತ್್ತ ಅದರ-
ಲ್ಲಿ ನ್ನೊ ಸ್ೋರದೆದಿೋನ.41 ಆದದಿರಯಂದ ನಿೋವು ನನನು 
ಮ್ತ್ ಕೆೋಳಿಸಿಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿೋರ ಎಯಂದ್ ನನಗ್ ತ್ಳಿದ್ದೆ, 
ರತ್್ತ ನಿೋವು ನನಗ್ ಉತ್ತರಸಿದ್ದಿೋರ ಎಯಂದ್ ನನಗ್ 
ತ್ಳಿದ್ದೆ, ರತ್್ತ ನ್ನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ದೆದಿೋನ ಎಯಂದ್ 
ನನಗ್ ತ್ಳಿದ್ದೆ. 42 ನನನು ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮ್ಡಿ-
ದದಿಕ್ಕೆಗಿ, ಪರಿಭ್ ಯೆೋಸ್ವೆೋ, ನ್ನ್ ನಿರಗ್  ಕೃತ-
ಜ್ಞನ್, ರತ್್ತ ನಿೋವು ಆದೆೋಶ್ಸಿದಯಂತ ನಡದ್ಕೆೊಯಂಡ್ 
ರತ್್ತ ಇನ್ನು ಮೋಲೆ ಪ್ಪ ಮ್ಡದೆ ನ್ನ್ ನನನು 
ಕೃತಜ್ಞತಯನ್ನು ತೊೋರಸ್ತ್ತೋನ.43

ರಕ್ಷಣೆಯ ನಯಂತರ, ತಯಂದೆಯ, ರಗನ, ರತ್್ತ 
ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನ ಹಸರನಲ್ಲಿ, ನಿೋರನಲ್ಲಿ ಸಯಂಪೂ-
ಣಚುವ್ಗಿ ರ್ಳ್ಗಿ, ದ್ೋಕ್್ಸ್ನುನ ಮ್ಡಿದರ್ 
ಎಯಂದ್ ಹೋಳಲ್ಗ್ತ್ತದೆ.44 ಬರೈಬಲ್ ಸ್ೊಸ್ರೈಟಿ 
ಆಫ್ ಇಯಂಡಿಯ್ದ “ಸತ್ವೆೋದವು” [KAN-OV-
063/86-87/5M/X1017 A] [ಇಯಂಗಿಲಿಷ್ ಕಿಯಂಗ್ 
ಜೆೋಮ್್ಸ ಆವೃತ್್ತ] ಬರೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಶರಿದೆ್ಧಯಯಂದ 
ಓದ್, ರತ್್ತ ಅದ್ ಹೋಳಿದದಿನ್ನು ಮ್ಡಿ.45

ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿೋವು ಇತರರಗ್ ತ್ಳಿಸಬೋ-
ಕೆಯಂದ್ ಪರಿಭ್ ಬಯಸ್ತ್್ತರೆ. ನಿೋವು ಪ್್ಸ್ಟರ್ 
ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ ಸ್ವ್ತಚುಯ ಸ್ಹಿತ್ದ 
ವಿತರಕರ್ಗಬಹ್ದ್. ನ್ವು ನಿರಗ್ ಸ್ಹಿತ್ವ-
ನ್ನು ಯ್ವುದೆೋ ಶ್ಲಕೆವಿಲಲಿದೆ ಕಳ್ಹಿಸ್ತ್ತೋವೆ. 

ಹಚಚಾನ ಮ್ಹಿತ್ಗ್ಗಿ ನರಗ್ ಕರೆಮ್ಡಿ ಅಥವ್ 
ಇಮೋಲ್ ಮ್ಡಿ. ಈ ಸಯಂದೆೋಶವನ್ನು ಬೋರೆಯವ-
ರೆೊಯಂದ್ಗ್ ಹಯಂಚಕೆೊಳಿ್.

ಜಗತ್್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಯಬೋಕೆಯಂದ್ ನಿೋವು ಬಯ-
ಸಿದರೆ, ಯೆೋಸ್ ಆದೆೋಶ್ಸ್ವಯಂತ, ದೆೋವರಯಂದ ಆತನ 
ದಶ್ಯಂಶಗಳನ್ನು ರತ್್ತ ಕೆೊಡ್ಗ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿ-
ಕೆೊಳ್ಬೋಡಿ. ದೆೋವರ್ ಹಿೋಗ್ ಹೋಳಿದರ್, “ನರ-
ರನ್ಷ್್ನ್ ದೆೋವರಯಂದ ಕದ್ದಿಕೆೊಳ್ಬಹ್ದೆೋ? 
ನಿೋವೊೋ ನನಿನುಯಂದ ಕದ್ದಿಕೆೊಳ್್ತ್್ತದ್ದಿೋರ. ನಿನಿನುಯಂದ 
ಏನ್ ಕದ್ದಿಕೆೊಯಂಡಿದೆದಿೋವೆ ಎಯಂದ್ ಕೆೋಳ್ತ್್ತೋರೆೊೋ? 
ದಶಮ್ಯಂಶ, ನನಗ್ೊೋಸಕೆರ ಪರಿತ್ೋಕಿಸಬೋಕ್ದ 
ಪದ್ಥಚು, ಇವುಗಳನನುೋ. ನಿೋವು ಅಯಂದರೆ ಈ ಜನ್ಯಂ-
ಗದವರೆಲ್ಲಿ [ರತ್್ತ ಈ ಸಯಂಪೂಣಚು ಜಗತ್್ತ] 
ನನಿನುಯಂದ ಕದ್ದಿಕೆೊಳ್್ವವರ್ದ ಕ್ರಣ ಶ್ಪಗರಿಸ್ತ-
ರ್ಗಿದ್ದಿೋರ. ನನನು ರನಯಲ್ಲಿ [ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ರ್ವ 
ಆತ್ಮಗಳ್] ಆಹ್ರಶೊನ್ವ್ಗದಯಂತ [ಆಧ್್ತ್್ಮಕ 
ಆಹ್ರ] ನಿೋವು ದಶಮ್ಯಂಶವನ್ನು [ದಶಮ್ಯಂಶ 
ಎಯಂದರೆ ನಿರ್ಮ ಒಟ್್ಟ ಆದ್ಯದ 10%] ಬಯಂಡ್-
ರಕೆಕೆ ತಗ್ದ್ಕೆೊಯಂಡ್ ಬನಿನುರ; ನ್ನ್ ಪರಲೆೊೋಕದ 
ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತರೆದ್ ನಿರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಿಡಿಯಲ್-
ಗದಷ್್್ಟ ಸ್ವರವನ್ನು ಸ್ರಯ್ವೆನೊೋ ಇಲಲಿವೊೋ 
ನನನುನ್ನು ಹಿೋಗ್ ಪರೋಕ್ಷಿಸಿರ; ಇದ್ ಸ್ೋನ್ಧಿೋಶವಾರ 
ಯೆಹೊೋವನ ನ್ಡಿ. ನ್ಯಂಗ್ವ ಹ್ಳವನ್ನು ನ್ನ್ 
ನಿರಗ್ಗಿ ತಡಯ್ವೆನ್, ಅದ್ ನಿರ್ಮ ಭೊಮಯ 
ಫಲವನ್ನು ನ್ಶ ಮ್ಡದ್; ನಿರ್ಮ ದ್ರಿಕ್ಷಿಯ ಹಣ್ಣು 
ತೊೋಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ರಹೊೋಗದ್; ಇದ್ ಸ್ೋನ್ಧಿೋ-
ಶವಾರ ಯೆಹೊೋವನ ನ್ಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ ಜನ್ಯಂಗಗಳವ-
ರ್ ನಿರ್ಮನ್ನು ಧನ್ರೆಯಂದ್ ಕೆೊಯಂಡ್ಡ್ವರ್; ನಿರ್ಮ 
ದೆೋಶವು ಆನಯಂದವ್ಗಿರ್ವುದ್; ಇದ್ ಸ್ೋನ್ಧಿೋಶವಾರ 
ಯೆಹೊೋವನ ನ್ಡಿ” (ರಲ್ಕಿಯ 3:8-12).

(ಪುಟ 5 ರಯಂದ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)
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