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ವಿಶ್ವ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆವಿಶ್ವ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ

ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳ್
ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿರಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳ್ 

 ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರಿಂದ

(ಪುಟ 2 ರಲ್ಲಿ ಮ್ಿಂದ್ವರದಿದೆ)

ಹಾರ್ವ ತಟಟೆಗಳ್ ಎಿಂದೂ ಕರೆ-
ರಲ್ಪಡ್ವ ರ್ಎಫ್ಒ ಗಳನ್ನೆ 
ನೂೇಡಿರ್ವುದನ್ನೆ ಲಕ್ಷಗಟಟೆಲೆ 
ಜನರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ. ರ್ಎ-
ಫ್ಒಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೆ ನಿರಾಕರಸ್ವ 
ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವು ನಿಜವಾ-
ಗಿರೂ ಇವೆ.

ಯೇಸ್ವಿನ ಶಿಷ್ಯರ್ ಆತನ 
ಬಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಿಂದ್ – ಅದ್ 
ಯಾವಾಗ ಆಗ್ವುದ್? ನಿೇನ್ ಪ್ರತ್ಯ-
ಕ್ಷನಾಗ್ವುದಕೂಕೂ ಜಗದ ಸಮಾಪ್ತಿ-
ಗೂ ಸೂಚನಯೇನ್? ನಮಗೆ ಹ್ೇಳ್ 
ಎನನೆಲ್ ಯೇಸ್ ಅವರಗೆ ಉತತಿರವಾಗಿ 
ಹ್ೇಳಿದೆದಾೇನಿಂದರೆ – ಯಾರಾದರೂ ನಿ-
ಮ್ಮನ್ನೆ ಮೊೇಸಗೊಳಿಸದಿಂತ ನೂೇಡಿ-
ಕೊಳಿಳಿರ. ಯಾಕೆಿಂದರೆ ಅನೇಕರ್ ಬಿಂದ್ ನನನೆ ಹ್-
ಸರನ್ನೆ ಎತ್ತಿಕೊಿಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್್ರಸತಿನ್, ನಾನ್ ಕ್್ರಸತಿ-
ನ್ ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳಿ ಎಷೂಟೆೇ ಜನರನ್ನೆ ಮೊೇಸಗೊ-
ಳಿಸ್ವರ್. ಇದಲಲಿದೆ ರ್ದ್ಧಗಳಾಗ್ವುದನೂನೆ 
ರ್ದ್ಧ [ವೆಬ್ಸಟೆರ್್ಯ ಡಿಕ್ಷನರರ್ ಇಿಂಗಿಲಿಷ್ 
ಪದ ‘ವಾರ್’, ಎಿಂದರೆ ರ್ದ್ಧಗಳ್, ಭಾಗಶಃ, 
ಉಪದ್ರವಗಳ್, ಅಿಂದರೆ ’ಸಾವು ತರ್ವ ಯಾವುದೆೇ 
ಸಾಿಂಕಾ್ರಮಿಕ ಅಥವಾ ಅಿಂಟ್ರೊೇಗ, ಪಲಿೇಗ್; 
ಹಾನಿಕರ ಎಿಂದ್ ಪರಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ವ ಯಾವುದಾ-
ದರೂ; ಸಾವುಿಂಟ್ಮಾಡ್ವ ಸಾಧ್ಯತ ಇರ್ವಿಂ-
ಥದ್ದಾ; ಸಮಾಜಕೆಕೂ ಅಪಾರಕಾರ (ರ್ದ್ಧದ 
ವಿನಾಶಕ ಅಪಾರ ಸೂಚನ)’ ಎಿಂದ್ ಕರೆರ್ತತಿ-
ದೆ] ಆಗ್ವ ಹಾಗಿದೆ ಎಿಂಬ ಸ್ದಿದಾಗಳನೂನೆ ನಿೇವು 
ಕೆೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ವುದ್. ಕಳವಳಪಡದಿಂತ ನೂೇಡಿ-
ಕೊಳಿಳಿರ; ಯಾಕೆಿಂದರೆ ಹಾಗಾಗ್ವುದ್ ಅಗತ್ಯ. 
ಆದರೂ ಇದ್ ಇನೂನೆ ಅಿಂತ್ಯಕಾಲವಲಲಿ. ಜನರಗೆ 
ವಿರೊೇಧವಾಗಿ ಜನರೂ ರಾಜ್ಯಕೆಕೂ ವಿರೊೇಧವಾಗಿ 
ರಾಜ್ಯವೂ ಏಳ್ವವು; ಮತ್ತಿ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಬರಗಳ್ 
ಉಿಂಟಾಗ್ವವು, ಮತ್ತಿ ಮಾರಕ ಸಿಂಗತ್ಗಳ್ಿಂಟಾ-

ಗ್ವವು [ರ್ದ್ಧಗಳ್, ರೊೇಗಗಳ್, ಬರಗಾಲಗ-
ಳ್, ಬಿರ್ಗಾಳಿ, ಪ್ರವಾಹ] ಮತ್ತಿ ಭೂಕಿಂಪಗಳ್ 
ಆಗ್ವವು; ಇವೆಲಾಲಿ ವೆೇದನರ ಪಾ್ರರಿಂಭ.

“ಆಗ ಅವರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೆ ಉಪದ್ರವಕೆಕೂ ಗ್ರ-
ಪಡಿಸ್ವರ್ ಮತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆ ಕೊಲ್ಲಿವರ್; 
ಮತ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆ [ಕೆ್ರರೈಸತಿ ಆತ್ಮನಿಿಂದ ಮರ್ಜ-
ನ್ಮವೆತತಿ] ನನನೆ ಹ್ಸರನ ನಿಮಿತತಿ ಎಲಾಲಿ ಜನಾಿಂ-
ಗಗಳವರ್ ಹಗೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿವರ್. ಆಗ 
ಅನೇಕರ್ ಹಿಂಜರದ್ ಒಬ್ಬರನೂನೆಬ್ಬರ್ ಹಡಿ-
ದ್ಕೊಡ್ವರ್; ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರ್ ದೆ್ವೇಷ 
ಮಾಡ್ವರ್” (ಮತಾತಿರ 24:3-10).1 ವೆ-
ಬ್ಸಟೆರ್್ಯ ಡಿಕ್ಷನರರಲ್ಲಿ, “ದೆ್ವೇಷ” (ಇಿಂಗಿಲಿಷ್ 
ಪದ ಹ್ೇಟ್ರಡ್) ಎಿಂದರೆ “ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಪ್್ರೇತ್ 
ಅಥವಾ ವೆರೈಮನಸ್ಯ ಹ್ೂಿಂದಿರ್ವುದ್, ತಪ್್ಪಸ-
ಲ್ ಬರಸ್ವುದ್ [ದೆೇವರನ್ನೆ ದೆ್ವೇಷಿಸ್ವುದ್, 
ಬರೈಬಲ್ ಅನ್ನೆ ದೆ್ವೇಷಿಸ್ವುದ್, ಕೆ್ರರೈಸತಿಮತ್ೇರ-
ರನ್ನೆ ದೆ್ವೇಷಿಸ್ವುದ್ ಎಿಂಬ ಅಥ್ಯವಿದೆ.]”ಅಪೂೇ-
ಸತಿಲನಾದ ಪೇತ್ರನ್, “ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭು-
ತಕಾರ್ಯಗಳೂ, ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿರಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಗ-

ಳೂ” ಸಿಂಭವಿಸ್ವವು (ಅಪೂೇಸತಿಲರ 
ಕೃತ್ಯಗಳ್ 2:19) ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳ್ವ 
ಮೂಲಕ ಲೊೇಕದ ಅಿಂತ್ಯದ ಕ್ರತಾದ 
ಯೇವೆೇಲನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿರನ್ನೆ, 
ಭಾಗಶಃ, ಪುನರ್ಚ್ಚರಸ್ತಾತಿನ. ದಿವ್ಯ 
ರಚನರ್ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ 
ಎಿಂದ್ ನಿಮಗೆ ತ್ಳಿದಿದೆಯ? ಅಲಲಿದೆ, 
ಜನರ್ ನೂೇಡ್ತ್ತಿರ್ವ ಆ ರ್ಎ-
ಫ್ಒಗಳ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ವ ತಟಟೆ-
ಗಳ್ ವಾಸತಿವವಾಗಿ, ಭೂಮಿರನ್ನೆ 
ನಾಶಗೊಳಿಸಲ್ ದೆೇವರ ಕೊೇಪವನ್ನೆ 
ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ರರ್ವುದಕ್ಕೂಿಂತ 
ಮೊದಲ್ ಭೂಮಿರ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ನಡೆಸ್-
ತ್ತಿರ್ವ ದೆೇವದೂತರ್ ಎಿಂದ್ ನಿಮಗೆ 
ತ್ಳಿದಿದೆಯ? ಭೂಮಿರಲ್ಲಿರ್ವ 

ಪಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನ ಕೊೇಪವನ್ನೆ ಸ್ರರಲ್ 
ದೆೇವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತನನೆ ದೂತರನ್ನೆ ಕಳ್-
ಹಸ್ದಾದಾರೆ.2

“ಯಹ್ೂೇವನ್ ನೂೇಡಿ, ತಾನ್ ಭೂಮಿರ 
ಮೇಲೆ ಮನ್ಷ್ಯರನ್ನೆ ಉಿಂಟ್ಮಾಡಿದದಾಕೆಕೂ 
ಪಶಾ್ಚತಾತಿಪಪಟ್ಟೆ ತನನೆ ಹೃದರದಲ್ಲಿ ನೂಿಂ-
ದ್ಕೊಿಂಡನ್. ಮತ್ತಿ ಯಹ್ೂೇವನ್ ನಾನ್ 
ಸೃಷಿಟೆಸ್ದ ಮನ್ಷ್ಯಜಾತ್ರನ್ನೆ ಭೂಮಿರ 
ಮೇಲ್ನಿಿಂದ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ವೆನ್; ಅದನ್ನೆ ಉಿಂಟ್-
ಮಾಡಿದದಾಕೆಕೂ ನನನೆಲ್ಲಿ ಪಶಾ್ಚತಾತಿಪ ಹ್ಟ್ಟೆತ್; 
ಮನ್ಷ್ಯರೊಿಂದಿಗೆ ಸಕಲ ಮೃಗಕ್್ರಮಿಪಕ್ಷಿಗಳ-
ನೂನೆ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ವೆನ್ ಅಿಂದ್ಕೊಿಂಡನ್” ಎಿಂದ್ 
ಆದಿಕಾಿಂಡ 6:6-7 ಹ್ೇಳ್ತತಿದೆ.

ಈಗ ಯೇಸ್ ಮತಾತಿರ 24:37-39ರಲ್ಲಿ 
ಕೂಡ, “ನೂೇಹನ ದಿವಸಗಳ್ ಹ್ೇಗಿದದಾವೊೇ 
ಹಾಗೆಯೇ ಮನ್ಷ್ಯಕ್ಮಾರನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತರೂ 
ಇರ್ವುದ್. ಹ್ೇಗೆಿಂದರೆ ಜಲಪ್ರಳರಕೆಕೂ ಮ್ಿಂಚಿನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೂೇಹನ್ ನಾವೆರಲ್ಲಿ ಸೇರದ ದಿನದ 

1 ಮಾರ್ಕ 13:12-13, ಲೂರ 12:51-53, ಯೂೋಹಾನ 16:1-3   2 ಆದ್ಕಾಂಡ 19:1, 13, 2 ಸಮುವೆೋಲನು 24:15-17, 24:15-16, 2 ಅರಸುಗಳು 19:35, 2 ಪೂರ್ಕಕಾಲರೃತಾತಂತ 32:21, 
ಕೋತ್ಕನೆಗಳು 78:49, ಮತಾತಯ 13:41-42, ಅಪೋಸತಲರ ರೃತ್ಯಗಳು 12:23, 2 ಥೆಸಲೊೋನಿರದರರಿಗೆ 1:7-9, ಪರಿರಟನೆ 7:1-2, 9:15, 15:1, ಅಧಾ್ಯಯ 16   

ಟೂೇನಿ ಮತ್ತಿ ಸೂಸನ್ ಅಲಾಮೊ, ಆಕೆ್ಯಸಾರಾ, ಮತ್ತಿ ಚಚಿ್ಯನ 
ಗಾರಕವೃಿಂದ 1970 ಮತ್ತಿ 1980ರ ಆರಿಂಭದ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವರ ದೂರದಶ್ಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ.

ವಿಶಾ್ವದ್ಯಿಂತದ ಚಚ್್ಯಗಳ್ವಿಶಾ್ವದ್ಯಿಂತದ ಚಚ್್ಯಗಳ್ಹ್ೂಸ ಜೆರೂಸಲೆಮ್ಹ್ೂಸ ಜೆರೂಸಲೆಮ್

ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ
   ಕ್ರೈಸ್ತ 
 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು
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(ಪುಟ 1 ರಿಂದ ಮ್ಿಂದ್ವರದಿದೆ)
ತನಕ ಜನರ್ ಉಣ್ಣುತಾತಿ ಕ್ಡಿರ್ತಾತಿ ಮದ್ವೆ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿತಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾತಿ ಇದ್ದಾ ಪ್ರ-
ಳರದ ನಿೇರ್ ಬಿಂದ್ ಎಲಲಿರನ್ನೆ ಕೊಚಿ್ಚಕೊಿಂ-
ಡ್ಹ್ೂೇಗ್ವ ತನಕ ಏನೂ ತ್ಳಿರದೆ ಇದದಾರಲಲಿ. 
ಅದರಿಂತ ಮನ್ಷ್ಯಕ್ಮಾರನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ವ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿರೂ ಇರ್ವರ್” ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳಿದರ್.

ತನನೆ ದೂತರ್ ನೂೇಹ, ಅವನ ಹ್ಿಂಡತ್, 
ಮೂವರ್ ಗಿಂಡ್ ಮಕಕೂಳ್, ಮತ್ತಿ ಅವರ ಹ್ಿಂಡ-
ತ್ರರನ್ನೆ ಹ್ೂರತ್ಪಡಿಸ್ ಭೂಮಿರ ಮೇಲ್ದದಾ 
ಪ್ರತ್ಯಿಂದ್ ಜೇವಿಂತ ವಸ್ತಿವನ್ನೆ ಜಲಪ್ರಳರದ 
ಮೂಲಕ ನಾಶಗೊಳಿಸ್ವಿಂತ ಮಾಡ್ವಷ್ಟೆ ತಾನ್ 
ಮನ್ಷ್ಯರನ್ನೆ ಮಾಡಿದದಾಕೆಕೂ ನೂೇಹನ ದಿನದಲ್ಲಿ 
ದೆೇವರಗೆ ಪಶಾ್ಚತಾತಿಪವಾಗಿದದಾರೆ, ನೂೇಹನ ದಿ-
ನದಲ್ಲಿದದಾ ಜನರಗಿಿಂತ ಲೊೇಕದ ಜನರ್ ಇನೂನೆ 
ಹ್ಚ್್ಚ ಪಾಪ್ಗಳ್ ಎಿಂದ್ ಆತ ಪರಗಣಿಸ್ದಾಗ, 
ಸಿಂಪೂಣ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಗೆ ಇಿಂದ್ ಅದನನೆೇ 
ಮಾಡ್ವುದಕೆಕೂ ದೆೇವರ್ ತನನೆ ದೂತರನ್ನೆ ಬಳಸ-
ಬಹ್ದ್ ಎಿಂದ್ ನಿಮಗನಿಸ್ವುದಿಲಲಿವೆ?

ಹ್ಣ್ಣು ದೂತರ್ ಎಿಂಬ್ದಿಲಲಿ. ದೆೇವರ 
ಎಲಾಲಿ ದೂತರ್ ಗಿಂಡಸರ್. ಹಾರ್ವ ತಟಟೆಗಳ-
ನ್ನೆ ಹಾರಸ್ತಾತಿ, ಇಿಂದ್ ಭೂಮಿರ ಮೇಲೆ ನಡೆ-
ಸಲಾಗ್ತ್ತಿರ್ವ ಪಾಪದ ಪರಶಿೇಲನ ನಡೆಸ್ತಾತಿ, 
ಸಿಂಪೂಣ್ಯ ಭೂಮಿರ ಮೇಲೆ ಬೇಗನ ಬರಲ್ರ್ವ 
ವಿನಾಶದ ಮಾದರರನ್ನೆ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಜನರಗೆ ನಿೇ-
ಡ್ತ್ತಿರ್ವವರ್ ಎಲಲಿರೂ ಗಿಂಡ್ ದೂತರ್.

ಕಾಲಾದ್ಯಿಂತ, ಸೂದೊೇಮ್, ಗೊಮೊೇರ, 
ಮತ್ತಿ ಧಮ್ಯಗ್ರಿಂಥಗಳಾದ್ಯಿಂತ ಹಲವಾರ್ ಇತರ 
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿದದಾಿಂತ, ಭೂಮಿರ ಮೇಲ್ರ್ವ 
ಮನ್ಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸರೈತಾನನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆ ನಾ-
ಶಪಡಿಸಲ್ ದೆೇವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳಿರ 
ದೂತರನ್ನೆ ಬಳಸ್ದಾದಾರೆ.3 ಈಗಿನ ಭೂಮಿರ 
ಎರಡನೇ ಮತ್ತಿ ಕೊನರ ವಿನಾಶದಲ್ಲಿ, ಅದ್ 
ಸಿಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ನಾಶವಾಗ್ವವರೆಗೆ ದೆೇವದೂ-
ತರ್ ಭೂಮಿರ ಮೇಲೆ ಕೊನರ ಹದಿನಾಲ್ಕೂ 
ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನೆ ಸ್ರರ್ವರ್ ಎಿಂದ್ ದೆೇವರ್ 
ಪ್ರಕಟನರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹ್ೇಳ್ತಾತಿರೆ.4

8:2 ರಿಂದ 9:21ರ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಕಟನ ಹೇಗೆಿಂದ್ 
ಹ್ೇಳ್ತತಿದೆ, “ಆಗ ದೆೇವರ ಸನಿನೆಧಿರಲ್ಲಿ ನಿಿಂತ್ರ್ವ 
ಏಳ್ ಮಿಂದಿ ದೆೇವದೂತರನ್ನೆ ಕಿಂಡೆನ್; ಅವರಗೆ 
ಏಳ್ ತ್ತೂತಿರಗಳನ್ನೆ ನಿೇಡಲಾಯಿತ್. ಆಮೇಲೆ 
ಮತೂತಿಬ್ಬ ದೆೇವದೂತನ್ ಬಿಂದ್ ರಜ್ಞವೆೇದಿರ 
ಬಳಿರಲ್ಲಿ ನಿಿಂತನ್; ಅವನ ಕೆರೈರಲ್ಲಿ ಚಿನನೆದ 
ಧೂಪಾರತ್ ಇತ್ತಿ. ಸ್ಿಂಹಾಸನದ ಮ್ಿಂದಣ 
ಚಿನನೆದ ರಜ್ಞವೆೇದಿರ ಮೇಲೆ ದೆೇವಜನರೆಲಲಿರ 
ಪಾ್ರಥ್ಯನಗಳ ಜೊತರಲ್ಲಿ ಸಮಪ್್ಯಸ್ವುದಕಾಕೂಗಿ 
ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಧೂಪವನ್ನೆ ನಿೇಡಲಾಯಿತ್. ಆಗ 
ಧೂಪದ ಹ್ೂಗೆರ್ ದೆೇವದೂತನ ಕೆರೈಯಳಗಿಿಂದ 
ಹ್ೂರಟ್ ದೆೇವಜನರ ಪಾ್ರಥ್ಯನಗಳ್ೂಿಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ 
ದೆೇವರ ಸನಿನೆಧಿಗೆ ಏರಹ್ೂೇಯಿತ್. ತರ್ವಾರ 

ಆ ದೆೇವದೂತನ್ ಧೂಪಾರತ್ರನ್ನೆ ತಗೆದ್-
ಕೊಿಂಡ್ ರಜ್ಞವೆೇದಿರ ಮೇಲ್ದದಾ ಕೆಿಂಡಗಳಿಿಂದ 
ತ್ಿಂಬಿಸ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಸಾಡಿದನ್. ಆಗ ಗ್ಡ್ಗ್-
ಗಳೂ ವಾಣಿಗಳೂ ಮಿಿಂಚ್ಗಳೂ ಭೂಕಿಂಪವೂ 
ಉಿಂಟಾದವು. ಏಳ್ ತ್ತೂತಿರಗಳನ್ನೆ ಹಡಿದಿದದಾ 
ಏಳ್ ಮಿಂದಿ ದೆೇವದೂತರ್ ತ್ತೂತಿರಗಳನೂನೆ-
ದ್ವದಕೆಕೂ ಸ್ದ್ಧಮಾಡಿಕೊಿಂಡರ್.

“ಮೊದಲನರ ದೆೇವದೂತನ್ ತ್ತೂತಿರರ-
ನೂನೆದಿದಾಗ ರಕತಿದಲ್ಲಿ ಕಲಸ್ದದಾ ಆಲ್ಕಲ್ಲಿನ 
ಮಳ್ರೂ ಬಿಂಕ್ರೂ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ರಸಲ್ಪಟಟೆ-
ವು; ಭೂಮಿಯಳಗೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ ಭಾಗ 
ಸ್ಟ್ಟೆಹ್ೂೇಯಿತ್; ಮರಗಳ್ೂಳಗೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದ್ ಭಾಗ ಸ್ಟ್ಟೆಹ್ೂೇಯಿತ್; ಹಸ್ರ್ ಹ್-
ಲೆಲಿಲಾಲಿ ಸ್ಟ್ಟೆಹ್ೂೇಯಿತ್. ಎರಡನರ ದೆೇ-
ವದೂತನ್ ತ್ತೂತಿರರನೂನೆದಿದಾಗ ಬಿಂಕ್ಹತ್ತಿ 
ಉರರ್ವ ದೊಡ್ಡ ಬಟಟೆವೊೇ ಎಿಂಬಿಂತ್ರ್ವ 
ಒಿಂದ್ ವಸ್ತಿವು ಸಮ್ದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ. ಆಗ 
ಸಮ್ದ್ರದೊಳಗೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ ಭಾಗ ರಕತಿ-
ವಾಯಿತ್; ಸಮ್ದ್ರಜೇವಿಗಳ್ೂಳಗೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದ್ ಭಾಗ ಸತ್ತಿಹ್ೂೇದವು; ಹಡಗ್ಗಳ್ೂಳಗೆ 
ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ ಭಾಗ ನಾಶಗೊಿಂಡವು.“-
ಮೂರನರ ದೆೇವದೂತನ್ ತ್ತೂತಿರರನೂನೆ-
ದಿದಾಗ ಪಿಂಜನಿಂತ ಉರರ್ವ ಒಿಂದ್ ದೊಡ್ಡ 
ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಕಾಶದಿಿಂದ ಬಿತ್ತಿ.  ಅದ್ ನದಿಗಳ್ೂ-
ಳಗೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ ಭಾಗದ ಮೇಲೆರೂ 
[ಮತ್ತಿ ಇದಕೆಕೂ ಮೊದಲ್, ದೆೇವರ ವಾರ್ಪಡೆ, 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರ್ಎಫ್ಒಗಳ್ ಎಿಂದ್ ಕರೆರ-
ಲ್ಪಡ್ವ ಹಾರ್ವ ತಟಟೆಗಳ್, ಭೂಮಿರ ಮೇಲೆ 
ಎಲಾಲಿ ಭ್ರಷಾಟೆಚಾರವನ್ನೆ ಗಮನಿಸ್ತ್ತಿದದಾವು 
ಮತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ದೂತರ್ ಅಸಹ್ಯವಾದ, ದ್-
ಷಟೆವಾದ ಮಾನವಕ್ಲದ ಮೇಲೆ ದೆೇವರ ಕೊೇ-
ಪವನ್ನೆ ಸ್ರಸ್ವುದನ್ನೆ ನೂೇಡಲ್ ಸಿಂತೂೇ-
ಷಪಡ್ತ್ತಿದದಾರ್] ನಿೇರನ ಒರತಗಳ ಮೇಲೆರೂ 
ಬಿತ್ತಿ.  ಆ ನಕ್ಷತ್ರಕೆಕೂ ಮಾಚಿಪತ್ರ ಎಿಂದ್ ಹ್ಸರ್. 
ನಿೇರನೂಳಗೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ ಭಾಗ ಮಾಚಿಪ-
ತ್ರರಿಂತ ಕಹಯಾಯಿತ್. ಆ ನಿೇರ್ ವಿಷವಾದ್ದ-
ರಿಂದ ಮನ್ಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ್ ಸತತಿರ್. ನಾಲಕೂ-
ನರ ದೆೇವದೂತನ್ ತ್ತೂತಿರರನೂನೆದಿದಾಗ 
ಸೂರ್ಯ ಚಿಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ್ೂಳಗೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದ್ ಭಾಗವು ಬಡಿರಲ್ಪಟ್ಟೆ ಕತತಿಲಾಯಿತ್. 

ಆದದಾರಿಂದ ಹಗಲ್ನೂಳಗೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ 
ಭಾಗವು ಪ್ರಕಾಶವಿಲಲಿದೆ ಇತ್ತಿ. ಮತ್ತಿ ರಾತ್್ರರ 
ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತ್.

“ಆ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ನೂೇಡಲಾಗಿ ಇಗೊೇ, 
ಒಬ್ಬನೇ ದೆೇವದೂತನ್ ಆಕಾಶಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾ-
ರಾಡ್ತ್ತಿದದಾನ್. ಅವನ್ – ಅಯ್ಯೇ ಅಯ್ಯೇ 
ಅಯ್ಯೇ, ಊದಬೇಕಾಗಿರ್ವ ಮೂವರ್ ದೆೇವ-
ದೂತರ ಮಿಕ್ಕೂದ ತ್ತೂತಿರರ ಧ್ವನಿಗಳ್ ಉಿಂ-
ಟಾಗ್ವಾಗ ಭೂನಿವಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಿಂಥಾ ವಿಪತ್ತಿಗಳ್ 
ಸಿಂಭವಿಸ್ವವು ಎಿಂದ್ ಮಹಾಶಬದಾದಿಿಂದ ಹ್ೇಳ್-
ವುದನ್ನೆ ಕೆೇಳಿದೆನ್. [ದೆೇವದೂತರ್ – ದೆೇವರ 
ನಾಶದ ದೂತರ್ – ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ದೆ ಎಿಂ-
ಬ್ದನ್ನೆ ಬಹಳ ಚೆನಾನೆಗಿ ಅರತ್ರ್ವುದನ್ನೆ ಈ 
ಧಮ್ಯಗ್ರಿಂಥಗಳ್ ನಮಗೆಲಲಿರಗೂ ತೂೇರಸ್ತತಿ-
ವೆ. ಭೂಮಿರ ಮೇಲ್ರ್ವ ಜನರಗೆ, ದ್ಷಟೆರಗೆ, 
ಅದನ್ನೆ ಅರತ್ಕೊಳಳಿಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರ್ವುದ್ 
ಬಹಳ ವಿಷಾದನಿೇರ!].

“ಐದನರ ದೆೇವದೂತನ್ ತ್ತೂತಿರರನೂನೆ-
ದಿದಾಗ ಆಕಾಶದಿಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದದಾ ಒಿಂದ್ ನಕ್ಷ-
ತ್ರವನ್ನೆ ಕಿಂಡೆನ್. ಅವನಿಗೆ ತಳವಿಲಲಿದ ಕೂಪಕೆಕೂ 
ಹ್ೂೇಗ್ವ ಬಿೇಗದಕೆರೈ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟೆತ್. ಅವನ್ 
ತಳವಿಲಲಿದ ಕೂಪವನ್ನೆ ತರೆರಲ್ ಕೂಪದಿಿಂದ 
ಬಿಂದ ಹ್ೂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲ್ಮರ ಹ್ೂಗೆರಿಂತ 
ಏರತ್; ಕೂಪದ ಹ್ೂಗೆಯಿಿಂದ ಸೂರ್ಯನೂ 
ಆಕಾಶವೂ ಕತತಿಲಾದವು. ಹ್ೂಗೆಯಳಗಿಿಂದ ಮಿ-
ಡತಗಳ್ ಭೂಮಿರ ಮೇಲೆ ಹ್ೂರಟ್ಬಿಂದವು. 
ಭೂಮಿರಲ್ಲಿರ್ವ ಚೆೇಳ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವಿ-
ರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯ ಕೊಡಲ್ಪ-
ಟ್ಟೆತ್. ಭೂಮಿರ ಮೇಲ್ರ್ವ ಹ್ಲಲಿನಾನೆಗಲ್ 
ಯಾವ ಗಿಡಗಳನಾನೆಗಲ್ ಮರಗಳನಾನೆಗಲ್ ಕೆಡಿಸದೆ 
ಹಣೆರ ಮೇಲೆ ದೆೇವರ ಮ್ದೆ್ರಯಿಲಲಿದವರಾದ 
ಮನ್ಷ್ಯರನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಡಿಸಬಹ್ದೆಿಂದ್ ಅವುಗ-
ಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತ್. [ದೆೇವರ್ ಹ್ೂಸ ಒಡಿಂ-
ಬಡಿಕೆರಲ್ಲಿರ್ವುದಕ್ಕೂಿಂತ ಹಳ್ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆರ-
ಲ್ಲಿ ಹ್ಚ್್ಚ ಕೊ್ರೇಧಿತರಾಗಿರ್ತಾತಿರೆ ಎಿಂದ್ ಜನರ್ 
ಹ್ೇಳ್ವುದ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆರಲಲಿವೆ? ಇಲ್ಲಿ 
ಅದ್ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ವುದಿಲಲಿ, ಅಲಲಿವೆ?] ಇವರ-
ನ್ನೆ ಕೊಲಲಿದೆ ಐದ್ ತ್ಿಂಗಳ್ಗಳವರೆಗೂ ಪ್ೇಡಿ-
ಸ್ವುದಕೆಕೂ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತ್. ಅವರಗ್ಿಂಟಾದ 
ಪ್ೇಡೆರ್ ಚೆೇಳ್ ಮನ್ಷ್ಯನನ್ನೆ ಕ್ಟ್ಕ್ವುದ-

3 ಆದ್ಕಾಂಡ 19:12-25   4 ಪರಿರಟನೆ 8:7-13, 9:1-19, 
11:19, 14:15-20, 15:1, 5-8, 16:1-12, 17-21   

ಜಂಬಾಬೆ್ವ
ಮಾನ್ಯರೆೇ, 

ರೆೇಡಿಯ ಆಫ್್ರಕಾ ಟೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನನನೆ ಸಮ್ದಾರದಲ್ಲಿ ಎಷೂಟೆೇ 
ಜನರಗೆ ಹ್ೂಸ ಭರವಸರನ್ನೆ ತಿಂದಿದೆ. ನಾನ್ ಅದನ್ನೆ ಮೊದಲ್ ಕೆೇಳಿದಾಗಲೆೇ ನನನೆ 
ಮನಮ್ಟ್ಟೆತ್ ಮತ್ತಿ ನನೂನೆಿಂದಿಗೆ ಅದನ್ನೆ ಕೆೇಳಲ್ ನಾನ್ ನನನೆ ಕ್ಟ್ಿಂಬವನ್ನೆ 
ಆಮಿಂತ್್ರಸ್ದೆನ್. ಅಿಂದಿನಿಿಂದ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಬದ್ಕ್ಗಳನ್ನೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ದೆ. 
ಆಫ್್ರಕಾದಾದ್ಯಿಂತ ಸ್ವಾತ್ಯರನ್ನೆ ಹರಡ್ತ್ತಿರ್ವುದಕಾಕೂಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳ್.

ಕರ್ಣಾಳ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭ್ ನಿಮಗೆ ತಕಕೂ ಪ್ರತ್ಫಲ ನಿೇಡಲ್. ನಿೇವು ನಿೇಡಬಹ್ದಾದ 
ಯಾವುದೆೇ ಧಾಮಿ್ಯಕ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನ್ನೆ ದರವಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಕಳ್ಹಸ್. ಅವು ನನನೆ ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕ 
ಬದ್ಕನ್ನೆ ಉದಾ್ಧರಗೊಳಿಸ್ವಿಂಥವಾಗ್ತತಿವೆ.
ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂವ್ಯಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ,
ವಿನ್ಸಟೆನ್ ಟಾ್ಯಿಂಬಾ್ವಡ್್ರ                 ಬ್ಲವಾಯ, ಜಿಂಬಾಬ್ವ 

ಮೋಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದುಭುತಕಾಯ್ಕಗಳು
ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಹೆನೆಗಳು
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ರಿಂದ ಉಿಂಟಾಗ್ವ ಪ್ೇಡೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತಿ. ಆ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನ್ಷ್ಯರ್ ಮರಣವನ್ನೆ ಬರಸ್ವ-
ರ್, ಆದರೆ ಅದ್ ಪಾ್ರಪತಿವಾಗ್ವುದಿಲಲಿ; ಸಾರ-
ಬೇಕೆಿಂದ್ ಕೊೇರ್ವರ್, ಆದರೆ ಮೃತ್್ಯವು ಅವರ 
ಬಳಿಯಿಿಂದ ಓಡಿಹ್ೂೇಗ್ವುದ್. [ಹಳ್ ಒಡಿಂಬ-
ಡಿಕೆರಲ್ಲಿ ಇಿಂತಹ ಕಡ್ಕಷಟೆಕರವಾದ ಪ್ರಮಾ-
ಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆರನ್ನೆ ಎಿಂದೂ ನಿೇಡಲಾಗ್ತ್ತಿರಲ್-
ಲಲಿ. ನಿೇವೆೇ ಆಲೊೇಚನ ಮಾಡಿ – ನಿೇವು ಅದರ 
ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಕೆಕೂ ವಿರ್ದ್ಧವಾಗಿ ಮತ 
ಚಲಾಯಿಸಲ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ, ಏಕೆಿಂದರೆ ದೆೇವರ್ 
ಮಹಾನ್  ಸವಾ್ಯಧಿಕಾರ, ಮತ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಗೆ 
ಇಷಟೆವಿರಲ್, ಇಷಟೆವಿರದಿರಲ್, ಆತ ಸದಾ ಅಧಿಕಾ-
ರದಲ್ಲಿರ್ತಾತಿರೆ. ರಾಜಕ್ೇರ ರಥಾಥ್ಯತ ಇಲಲಿ 
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಜಾತಿಂತ್ರವಿಲಲಿ – ಕೆೇವಲ ದೆೇವತಾ 
ಸಕಾ್ಯರ!]ಆ ಮಿಡತಗಳ ರೂಪವು ರ್ದ್ಧಕೆಕೂ 
ಸನನೆದ್ಧವಾಗಿರ್ವ ಕ್ದ್ರೆಗಳ ರೂಪದಿಂತ ಇತ್ತಿ; 
ಅವುಗಳ ತಲೆರ ಮೇಲೆ ಚಿನನೆದ ಕ್ರೇಟಗಳಿಂತ 
ಏನೂೇ ಇದದಾವು; ಅವುಗಳ ಮ್ಖಗಳ್ ಮನ್ಷ್ಯರ 
ಮ್ಖಗಳ ಹಾಗಿದದಾವು. ಸ್ತ್ೇರರ ಕೂದಲ್ನಿಂತ್-
ರ್ವ ಕೂದಲ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇತ್ತಿ; ಅವುಗಳ ಹಲ್ಲಿ-
ಗಳ್ ಸ್ಿಂಹಗಳ ಹಲ್ಲಿಗಳ ಹಾಗಿದದಾವು. ಅವುಗಳಿಗೆ 
ಉಕ್ಕೂನ ಕವಚಗಳಿಂತ್ದದಾ ಕವಚಗಳಿದದಾವು; ಅವುಗಳ 
ರೆಕೆಕೂಗಳ ಶಬದಾವು ರ್ದ್ಧಕೆಕೂ ಓಡ್ವ ರಥಾಶ್ವಗಳ 
ಶಬದಾದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತಿ. ಚೆೇಳಿಗಿರ್ವಿಂತ ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಬಾಲಗಳೂ ಕೊಿಂಡಿಗಳೂ ಇವೆ; ಮನ್ಷ್ಯರನ್ನೆ 
ಐದ್ ತ್ಿಂಗಳ್ಗಳವರೆಗೂ ಪ್ೇಡಿಸ್ವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯ-
ವು ಅವುಗಳ ಬಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ವುದ್. ತಳವಿ-
ಲಲಿದ ಕೂಪದ ಅಧಿಕಾರಯಾದ ದೂತನ್ ಅವುಗ-
ಳನಾನೆಳ್ವ ಅರಸನ್; ಅವನಿಗೆ ಇಬಿ್ರರ ಭಾಷರ-
ಲ್ಲಿ ಅಬದೊದಾೇನನಿಂತಲೂ ಗಿ್ರೇಕ್ ಭಾಷರಲ್ಲಿ 
ಅಪೂಲ್ಲಿವೊೇನನಿಂತಲೂ ಹ್ಸರ್ಿಂಟ್.

“ಮೊದಲನರ ವಿಪತ್ತಿ ಕಳ್ದ್ ಹ್ೂೇಯಿತ್; 
ಇಗೊೇ, ಇನೂನೆ ಎರಡ್ ವಿಪತ್ತಿಗಳ್ ಬರಬೇಕ್. 
ಆರನರ ದೆೇವದೂತನ್ ತ್ತೂತಿರರನೂನೆ-
ದಿದಾಗ ದೆೇವರ ಸಮ್್ಮಖದಲ್ಲಿರ್ವ ಚಿನನೆದ 
ವೆೇದಿರ ಕೊಿಂಬ್ಗಳಿಿಂದ ಹ್ೂರಟ ಒಿಂದೆೇ ಧ್ವನಿ-
ರನ್ನೆ ಕೆೇಳಿದೆನ್. ಅದ್ ತ್ತೂತಿರರನ್ನೆ ಹಡಿ-
ದಿದದಾ ಆರನರ ದೆೇವದೂತನಿಗೆ – ರೂಫ್ರೇಟ್ೇ-
ರ್ ಎಿಂಬ ಮಹಾನದಿರ ಬಳಿರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆರ್ವ 
ನಾಲ್ಕೂ ಮಿಂದಿ ದೆೇವದೂತರನ್ನೆ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಡ್ 
ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳಿತ್. ಆಗ ಮನ್ಷ್ಯರೊಳಗೆ ಮೂರರ-
ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನೆ ಸಿಂಹಾರಮಾಡ್-
ವದಕಾಕೂಗಿ ಅದೆೇ ವರ್ಷ ಅದೆೇ ತ್ಿಂಗಳ್ ಅದೆೇ ದಿನ 
ಅದೆೇ ತಾಸ್ಗೆ ಸ್ದ್ಧವಾಗಿದದಾ ಆ ನಾಲ್ಕೂ ಮಿಂದಿ 
ದೆೇವದೂತರನ್ನೆ ಬಿಚಿ್ಚಬಿಟಟೆರ್; ಕ್ದ್ರೆ ದಿಂಡಿ-
ನವರ ಸಿಂಖ್್ಯರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಿ ಕೊೇಟ್ ಎಿಂದ್ ನನಗೆ 
ಕೆೇಳಿಸ್ತ್.ನಾನ್ ದಶ್ಯನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡ ಕ್ದ್ರೆಗಳ 
ಮತ್ತಿ ಸವಾರರ ವಿವರಣೆ ಹ್ೇಗೆಿಂದರೆ – ಸವಾರರ 
ಜಾಕ್ೇಟ್ಗಳ ಬಣಣುವು ಬಿಂಕ್, ಹ್ೂಗೆ, ಮತ್ತಿ 
ಗಿಂಧಕ ಇವುಗಳ ಬಣಣುದ ಹಾಗಿತ್ತಿ. ಕ್ದ್ರೆಗಳ 
ತಲೆಗಳ್ ಸ್ಿಂಹಗಳ ತಲೆಗಳಿಂತ್ದದಾವು; ಅವುಗಳ 
ಬಾಯಿಿಂದ ಬಿಂಕ್ ಹ್ೂಗೆ ಗಿಂಧಕ ಇವುಗಳ್ ಹ್ೂ-
ರಡ್ತ್ತಿದದಾವು. ಅವುಗಳ ಬಾಯಿಿಂದ ಹ್ೂರಟ ಆ 
ಬಿಂಕ್ ಹ್ೂಗೆ ಗಿಂಧಕ ಎಿಂಬ ಮೂರ್ ಉಪದ್ರವಗ-
ಳಿಿಂದ ಮನ್ಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂರನರ ಭಾಗವು ಹತ-
ವಾಯಿತ್ [ಆ ಸಮರದಲ್ಲಿ, ಇಿಂದ್ ಇರ್ವಿಂತ,  
ಭೂಮಿರ ಮೇಲೆ ಏಳ್ ಶತಕೊೇಟ್ ಜನರ್ ಇದಿದಾ-
ದದಾರೆ, ಮತ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂರನರ ಭಾಗ ಈ 
ಉಪದ್ರವದಿಿಂದ ಕೊಲಲಿಲ್ಪಟ್ಟೆದದಾರೆ, ಒಮ್ಮಗೆ 
ಕೊಲಲಿಲ್ಪಟಟೆ ಜನರ ಸಿಂಖ್್ಯಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದಿಂತ 
ಇದ್ ಚರತ್ರರಲ್ಲಿ ಸಾಟ್ಯಾಗದ ಸಿಂಖ್್ಯಯಾ-
ಗಿರ್ತ್ತಿತ್ತಿ.  ನೂೇಹ ಮತ್ತಿ ಅವನ ಕ್ಟ್ಿಂಬ-
ವನ್ನೆ, ಅಿಂದರೆ ಎಿಂಟ್ ಆತ್ಮಗಳನ್ನೆ ಹ್ೂರ-
ತ್ಪಡಿಸ್ ಉಳಿದವರೆಲಲಿರೂ ನಿೇರ್ಪಾಲಾದರ್ 
ಎಿಂದ್ ನಮಗೆ ತ್ಳಿದಿದದಾರೂ, ನೂೇಹನ ದಿನಗಳ 
ಜಲಪ್ರಳರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆ ಜನರ್ ಕೊಲಲಿಲ್ಪ-
ಟಟೆರ್ ಎಿಂಬ್ದ್ ನಮಗೆ ಇನೂನೆ ತ್ಳಿದಿಲಲಿ.5]. 
ಆ ಕ್ದ್ರೆಗಳ ಸಾಮಥ್ಯ್ಯವು ಅವುಗಳ ಬಾರ-
ಲ್ಲಿರೂ ಬಾಲಗಳಲ್ಲಿರೂ ಇತ್ತಿ. ಅವುಗಳ 
ಬಾಲಗಳ್ ತಲೆಗಳ್ಳಳಿವುಗಳಾಗಿ ಸಪ್ಯಗಳ ಹಾಗೆ 
ಇದದಾವು. ಅವುಗಳಿಿಂದ ಕೆೇಡನ್ನೆಿಂಟ್ಮಾಡ್ತತಿವೆ. 
ಉಪದ್ರವಗಳಿಿಂದ ಸಾರದೆ ಉಳಿದ ಜನರ್ ತಾವೆೇ 
ಮಾಡಿಕೊಿಂಡ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ದೆೇವರ 
ಕಡೆಗೆ ತ್ರ್ಗಲ್ಲಲಿ; ಅವರ್ ದೆವ್ವಗಳ ಪೂಜೆರ-
ನೂನೆ ಬಿಂಗಾರ ಬಳಿಳಿ ತಾಮ್ರ ಕಲ್ಲಿ ಮರ ಇವೆೇ 
ಮ್ಿಂತಾದವುಗಳಿಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೆ ನೂೇಡಲಾರ-
ದೆ ಕೆೇಳಲಾರದೆ ನಡೆರಲಾರದೆ ಇರ್ವ ವಿಗ್ರಹಗಳ 

ಪೂಜೆರನೂನೆ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ.  ಇದಲಲಿದೆ ತಾವು ನಡೆ-
ಸ್ತ್ತಿದದಾ ಕೊಲೆ [ಗಭ್ಯಪಾತಗಳ್] ಮಾಟ ಜಾರತ್ವ 
ಕಳಳಿತನ ಇವುಗಳ್ೂಳಗೆ ಒಿಂದನೂನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಪಾ್ರ-
ರಶಿ್ಚತತಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳಿಲ್ಲಲಿ.

ಪ್ರಕಟನ 11:14-19: “ಎರಡನರ ವಿಪತ್ತಿ 
ಕಳ್ದ್ಹ್ೂೇಯಿತ್; ಇಗೊೇ, ಮೂರನರ ವಿಪತ್ತಿ 
ಬೇಗನ ಬರ್ತತಿದೆ. ಏಳನರ ದೆೇವದೂತನ್ ತ್-
ತೂತಿರರನೂನೆದಿದನ್. ಆಗ ಪರಲೊೇಕದಲ್ಲಿ 
ಮಹಾಶಬದಾಗಳ್ಿಂಟಾಗಿ – ಲೊೇಕದ ರಾಜಾ್ಯಧಿ-
ಕಾರವು ನಮ್ಮ ಕತ್ಯನದೂ ಮತ್ತಿ ಯೇಸ್ಕ್್ರಸತಿ-
ನದೂ ಆಗಿದೆ. ಆತನ್ ರ್ಗರ್ಗಾಿಂತರಗಳಲ್ಲಿ-
ರೂ ರಾಜ್ಯವನಾನೆಳ್ವನ್ ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳಿದವು.  
ತರ್ವಾರ ದೆೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 
ತಮ್ಮ ಸ್ಿಂಹಾಸನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ರ್ವ ಇಪ್ಪ-
ತ್ತಿನಾಲ್ಕೂ ಮಿಂದಿ ಹರರರ್ ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿ-
ದ್ದಾ – ಕತ್ಯನೇ, ಸವ್ಯಶಕತಿನಾದ ದೆೇವರೆೇ, ಸದಾ 
ಇರ್ವಾತನೇ, ನಿೇನ್ ನಿನನೆ ಮಹಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೆ 
ವಹಸ್ಕೊಿಂಡ್ ಆಳಿದದಾರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತಿ-
ತ್ಗಳನ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತತಿೇವೆ.  ಜನಾಿಂಗಗಳ್ ಕೊೇಪ್-
ಸ್ಕೊಿಂಡವು, ನಿನನೆ ಕೊೇಪವೂ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತ್.  
ಸತತಿವರ್ ತ್ೇಪು್ಯಹ್ೂಿಂದ್ವ ಸಮರ ಬಿಂದಿದೆ; 
ನಿೇನ್ ನಿನನೆ ದಾಸರಾದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೂ ದೆೇವಜ-
ನರಗೂ ನಿನನೆ ನಾಮಕೆಕೂ ಭರಪಡ್ವ ದೊಡ್ಡ-
ವರಗೂ ಚಿಕಕೂವರಗೂ ಪ್ರತ್ಫಲವನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟೆ 
ಲೊೇಕನಾಶಕರನ್ನೆ ನಾಶಮಾಡ್ವಿ ಎಿಂದ್ ಆತ-
ನನ್ನೆ ಆರಾಧಿಸ್ದರ್.  ಆಗ ಪರಲೊೇಕದಲ್ಲಿರ್ವ 
ದೆೇವಾಲರವು ತರೆಯಿತ್; ಆತನ ಆಲರದಲ್ಲಿ 
ಆತನ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆರ ಮಿಂಜೂಷವು ಕಾಣಿಸ್ತ್; 
ಇದಲಲಿದೆ ಮಿಿಂಚ್ಗಳೂ ವಾಣಿಗಳೂ ಗ್ಡ್ಗ್ಗ-
ಳೂ ಭೂಕಿಂಪವೂ ದೊಡ್ಡ ಆಲ್ಕಲ್ಲಿನ ಮಳ್ರೂ 
ಉಿಂಟಾದವು.”

ದೆೇವರ ವಾರ್ಪಡೆರ್, ಆ ಹಾರ್ವ ತಟಟೆ-
ಗಳ್, ಆ ರ್ಎಫ್ಒಗಳ್, ದೆೇವರ ಈ ಅಿಂತ್ಮ 
ತ್ೇಪು್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ದ್ಧತರಲ್ಲಿ ಈಗ ಭೂಮಿರ 
ಪರಶಿೇಲನ ನಡೆಸ್ತ್ತಿವೆ. ನಗ್ವುದಾದರೆ ನಕ್ಕೂಬಿಡಿ, 
ಆದರೆ ದೆೇವದೂತರ್ ಹಾರಸ್ವ ಹಾರ್ವ ತಟಟೆ-
ಗಳ್ ನಿಜವಾಗಿರೂ ಇವೆ. ಲಕ್ಷಗಟಟೆಲೆ ಜನರ್ 
ಅವನ್ನೆ ನೂೇಡಿದಾದಾರೆ, ಮತ್ತಿ ಅವು ಬೇರೆ ಗ್ರಹ-
ದಿಿಂದ ಬಿಂದಿಲಲಿ.

ದೆೇವರ್ ಏನನಾನೆದರೂ ಮಾಡಿದಾಗ, ತಾನ್ 
ಅದನ್ನೆ ನಕಲ್ ಮಾಡಬಹ್ದೆಿಂಬಿಂತ ತೂೇರಸಲ್ 
ಸರೈತಾನನ್ ಪ್ರರತ್ನೆಸ್ತಾತಿನ.  ಆದಾಗೂ್ಯ, ಸರೈ-
ತಾನನಿಗೆ ಇದರ ನಕಲ್ ಮಾಡಲ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ.  
ಸರೈತಾನನ್ ರ್ಎಫ್ಒಗಳ ಸ್ಳ್ಳಿ ದಶ್ಯನಗಳನ್ನೆ 
ಕಳ್ಹಸ್ತಾತಿನ, ಮತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನೆ ಹಾರಸ್ವ 
ಪ್ಶಾಚಿಗಳ್ ದೊಡ್ಡ, ವಿರೂಪಗೊಿಂಡ ತಲೆಗ-
ಳಿರ್ವ ಚಿಕಕೂ, ವಿರೂಪಗೊಿಂಡ ಮನ್ಷ್ಯರಿಂತ 
ಕಾಣ್ವಿಂತ ಮಾಡ್ತಾತಿನ. ಒಿಂದ್-ವಿಶ್ವ ಸಕಾ್ಯ-
ರವಲಲಿದ, ರ್.ಎನ್. ಅಲಲಿದ, ಹ್ೂಸ ವಿಶ್ವ 
ಪಿಂಥವಲಲಿದ ದೆೇವರ ಸಕಾ್ಯರವನ್ನೆ ದೆ್ವೇಷಿಸ್ವ 
ಮತ್ತಿ ದೆೇವರನ್ನೆ ವಿರೊೇಧಿಸ್ವ ಸಿಂಪೂಣ್ಯ 
ಜನರೊಿಂದಿಗೆ ಭೂಮಿರನ್ನೆ ತನನೆ ದೆೇವದೂತರ್ 

(ಪುಟ 4 ರಲ್ಲಿ ಮ್ಿಂದ್ವರದಿದೆ)
5 ಆದ್ಕಾಂಡ 7:11-23, 1 ಪೆೋತರಿನು 3:20   6 ದಾನಿಯೋಲನು 2:40, 7:19-25, 12:1, ಪರಿರಟನೆ13:2-8, 14:8, 16:13-14,  19-
20, 17:1-9, 18:2-24   7 ಪರಿರಟನೆ 13:1-12, 17:1-9   

ಮಿಸೌರಿ
ಪ್್ರೇತ್ರ ಸಹ್ೂೇದರರೆೇ ಮತ್ತಿ ಸಹ್ೂೇದರ-
ರರೆೇ,

ನಮ್ಮ ಪ್ರಭ್ವಿನ ಅನ್ಗ್ರಹಕೆಕೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ವ 
ನಿಮಗೆ ನಮಸಾಕೂರ. ಎಲಲಿರೂ ಚೆನಾನೆಗಿರಲ್ ಎಿಂದ್ 
ಪಾ್ರರ್್ಯಸ್ತತಿೇನ. ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭ್ವಿನ ಕೆರೈಗಳ-
ಲ್ಲಿ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಸ್ಭದ್ರವಾಗಿದೆದಾೇನ.

ಸಾಹತ್ಯವನ್ನೆ ಕಳ್ಹಸ್ದ್ದಕಾಕೂಗಿ ನಿಮಗೆ 
ಧನ್ಯವಾದಗಳ್. ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ 
ಪುರಾವೆ “ಒಣಗಿದ ಎಲ್ಬ್ಗಳ್” ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 
ಜೇವಿಂತ ದೆೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲ್ ಅವರ್ ಒಿಂದ್ 
ಶಿ್ರೇಮಿಂತ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಖಾ್ಯತ್ರ ಬದ್ಕ್ನಿಿಂದ ದೂರ 
ನಡೆದರ್ ಎಿಂಬ್ದ್ ಗಮನಾಹ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂ-
ತಹ ಜನರ್ ಇನೂನೆ ಹ್ಚ್್ಚ ಇದಿದಾದದಾರೆ ನಮ್ಮ 
ದೆೇಶ ಹ್ಚ್್ಚ ಉತತಿಮ ಸ್್ಥತ್ರಲ್ಲಿರ್ತ್ತಿತ್ತಿ.

ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಅಲಾಮೊ ಖಿಂಡಿತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ 
ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೆೇಶಭಕತಿ. ನಾನ್ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಹ್ಚ್್ಚ 
ತ್ಳಿದ್ಕೊಳಳಿಲ್ ಇಷಟೆಪಡ್ತತಿೇನ. ಪಾ್ಯಸಟೆ-
ರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ನಿೇವು ಕಳ್ಹಸ್ವ 
ಯಾವುದೆೇ ಸಾಹತ್ಯವನ್ನೆ ಮಚ್್ಚತತಿೇನ.

ನಿೇವು ಮಾಡ್ವ ಎಲಲಿದಕಾಕೂಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳ್.
ಕ್್ರಸತಿ ಯೇಸ್ವಿನ ದಯಕೊೇರ,
ರಚಡ್್ಯ ಬೌಿಂಡ್್ಸ             ಬಾನ್ ಟರಾ, ಮಿಸೌರ
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ನಾಶ ಮಾಡ್ವುದಕ್ಕೂಿಂತ ಮೊದಲ್ ದೆೇವರ್ ತನನೆ 
ಅಲೌಕ್ಕ ವಾರ್ಪಡೆರನ್ನೆ ಈ ಪ್ರದೆೇಶದೊ-
ಳಗೆ ಕಳ್ಹಸ್ತ್ತಿದಾದಾನ ಎಿಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನೆ ನಿೇವು 
ಹೇಯಾಳಿಸ್ವಿಂತ ಮಾಡಲ್ ಈ ಅನ್ಕರಣೆಗಳ-
ನ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತ್ತಿದೆ. ಈ ಹ್ೂಸ ವಿಶ್ವ ಸಕಾ್ಯರ 
ಸರೈತಾನನ ಸಕಾ್ಯರವಾಗಿದೆ.  ಅದ್ ರೊೇಮ್ನಲ್ಲಿ-
ರ್ವ ಸ್ಳ್ಳಿ ಪ್ರವಾದಿರ್ ಆಳ್ವ ಮೃಗ, ಮತ್ತಿ 
ಅದರ ನಾರಕ ಸರೈತಾನನ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ.6 ವಾ್ಯಟ್-
ಕನ್ ಸರೈತಾನನ ಸ್ಿಂಹಾಸನವಾಗಿದೆ.7 ದೆೇವರ್ ಬೇರೆ 
ಯಾವುದೆೇ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜನರನಾನೆಗಲ್ ಅಥವಾ 
ಇತರ ಯಾವುದೆೇ ಜೇವಿಗಳನಾನೆಗಲ್ ಎಿಂದೂ ಸೃ-
ಷಿಟೆಸ್ಲಲಿ. ಹಾಗೆ ಆಲೊೇಚಿಸ್ವ ಜನರ್ ಪದದಾರ್!

ಪ್ರಕಟನ 15:5 ರಿಂದ 16:21 ಹೇಗೆಿಂದ್ 
ಹ್ೇಳ್ತತಿದೆ, “ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ನೂೇಡಿದಾಗ 
ಪರಲೊೇಕದಲ್ಲಿರ್ವ ದೆೇವದಶ್ಯನ ಗ್ಡಾರದ 
ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನವು ತರೆಯಿತ್; ಅದರೊಳಗಿಿಂದ ಏಳ್ 
[ಕೊನರ] ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನೆ ಕೆರೈರಲ್ಲಿ ಹಡಿದಿ-
ರ್ವ ಆ ಏಳ್ ಮಿಂದಿ ದೆೇವದೂತರ್ ಬಿಂದರ್; 
ಅವರ್ ಪ್ರಕಾಶವೂ ನಿಮ್ಯಲವೂ ಆದ ನಾರ್ಮ-
ಡಿರನ್ನೆ ಧರಸ್ಕೊಿಂಡಿದದಾರ್; ತಮ್ಮ ಎದೆಗಳಿಗೆ 
ಚಿನನೆದ ಪಟ್ಟೆರನ್ನೆ ಕಟ್ಟೆಕೊಿಂಡಿದದಾರ್. ನಾಲ್ಕೂ 
[ದಿವ್ಯ] ಜೇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ ಈ ಏಳ್ ಮಿಂದಿ ದೆೇ-
ವದೂತರಗೆ ರ್ಗರ್ಗಾಿಂತರಗಳಲ್ಲಿರೂ ಜೇ-
ವಿಸ್ವಾತನಾದ ದೆೇವರ ರೌದ್ರದಿಿಂದ ತ್ಿಂಬಿದದಾ 
ಏಳ್ ಚಿನನೆದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟೆತ್. ದೆೇವರ 
ತೇಜಸಾ್ಸನಿನೆಧ್ಯದಿಿಂದಲೂ ಆತನ ಶಕ್ತಿಯಿಿಂದಲೂ 
ಉಿಂಟಾದ ಹ್ೂಗೆಯಿಿಂದ ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನವು ತ್ಿಂಬಿದ 
ಕಾರಣ ಆ ಏಳ್ ಮಿಂದಿ ದೆೇವದೂತರ ಕೆರೈರ-
ಲ್ಲಿದದಾ ಏಳ್ [ಕೊನರ] ಉಪದ್ರವಗಳ್ ತ್ೇರ್ವ 
ತನಕ ಆ ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನದೊಳಗೆ ಪ್ರವೆೇಶಿಸ್ವದಕೆಕೂ 
ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ಪವಿತ್ರಸಾ್ಥನ-
ದಿಿಂದ ಬಿಂದ ಮಹಾ ಶಬದಾವನ್ನೆ ಕೆೇಳಿದೆನ್. ಅದ್ 
ಆ ಏಳ್ ಮಿಂದಿ ದೆೇವದೂತರಗೆ – ನಿೇವು ಹ್ೂೇಗಿ 
ಆ ಏಳ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರ್ವ ದೆೇವರ ರೌದ್ರವನ್ನೆ 
ಭೂಮಿರ ಮೇಲೆ ಹ್ೂಯಿ್ಯರ ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳಿತ್. 
ಆಗ ಮೊದಲನರವನ್ ಹ್ೂರಟ್ ತನನೆ ಪಾತ್ರರ-
ಲ್ಲಿದದಾದದಾನ್ನೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹ್ೂರದಾನ್; ಕೂಡಲೆೇ 
ಮೊದಲನರ ಮೃಗದ ಗ್ರ್ತನ್ನೆ ಹ್ೂಿಂದಿ 
ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕೆಕೂ ನಮಸಾಕೂರಮಾಡ್ವ ಮನ್ಷ್ಯರ 
ಮರೈಮೇಲೆ ಕೆಟಟೆ ಉರಹ್ಣ್ಣು ಎದಿದಾತ್.

ಎರಡನರವನ್ ತನನೆ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿದ್ದಾದದಾ-
ನ್ನೆ ಸಮ್ದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹ್ೂರದಾನ್. ಅದರ ನಿೇರ್ 
ಸತತಿವನ ರಕತಿದ ಹಾಗಾಯಿತ್; ಮತ್ತಿ ಸಮ್ದ್ರದ-
ಲ್ಲಿದದಾ ಜೇವಜಿಂತ್ಗಳ್ಲಲಿವೂ ಸತ್ತಿಹ್ೂೇದವು. 
ಮೂರನರವನ್ ತನನೆ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿದ್ದಾದದಾನ್ನೆ 
ನದಿಗಳ ಮೇಲೆರೂ ನಿೇರನ ಬ್ಗೆಗೆಗಳ ಮೇಲೆರೂ 
ಹ್ೂರದಾನ್; ಅವುಗಳ ನಿೇರ್ ರಕತಿವಾಯಿತ್. 
ಆ ಮೇಲೆ ಜಲಾಧಿಪತ್ಯಾದ ದೂತನ್ – ಸದಾ 
ಇರ್ವಾತನೇ, ಪರಶ್ದ್ಧನೇ, ನಿೇನ್ ಹೇಗೆ ತ್ೇಪು್ಯ-
ಮಾಡಿದದಾರಲ್ಲಿ ನಿೇತ್ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದಿದಾೇ. ಅವರ್ 
ದೆೇವಜನರ ಮತ್ತಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ರಕತಿವನ್ನೆ ಸ್ರಸ್-

ದರ್; ನಿೇನ್ ಅವರಗೆ ರಕತಿವನನೆೇ ಕ್ಡಿರ್ವುದಕೆಕೂ 
ಕೊಟ್ಟೆದಿದಾೇ; ಇದಕೆಕೂ ಅವರ್ ಪಾತ್ರರ್ ಎಿಂದ್ ಹ್ೇ-
ಳ್ವುದನ್ನೆ ಕೆೇಳಿದೆನ್. ಆ ಮೇಲೆ ರಜ್ಞವೆೇದಿಯಿಿಂದ 
ಮತೂತಿಬ್ಬನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾತಿ – ದೆೇವರಾದ ಕತ್ಯನೇ, 
ಸವ್ಯಶಕತಿನೇ, ನಿನನೆ ನಾ್ಯರತ್ೇಪು್ಯಗಳ್ ಸತ್ಯವೂ 
ನಾ್ಯರವೂ ಆಗಿರ್ವುದ್ ನಿಜ ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳ್ವುದ-
ನ್ನೆ ಕೆೇಳಿದೆನ್. ನಾಲಕೂನರವನ್ ತನನೆ ಪಾತ್ರರ-
ಲ್ಲಿದ್ದಾದನ್ನೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹ್ೂರದಾನ್; 
ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಬಿಂಕ್ಯಿಿಂದ ಮನ್ಷ್ಯರನ್ನೆ ಕಿಂದಿಸ್ವ 
ಶಕ್ತಿರ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟೆತ್. ಮನ್ಷ್ಯರ್ ಬಲವಾದ 
ಕಾವಿನಿಿಂದ ಕಿಂದಿಹ್ೂೇದರೂ ಅವರ್ ದೆೇವರನ್ನೆ 
ಘನಪಡಿಸ್ವ ಹಾಗೆ ಮಾನಸಾಿಂತರಮಾಡಿಕೊಳಳಿದೆ 
ಈ ಉಪದ್ರವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವುಳಳಿ ದೆೇವರ 
ನಾಮವನ್ನೆ ದೂಷಿಸ್ದರ್. ಐದನರವನ್ ತನನೆ 
ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿದ್ದಾದನ್ನೆ ಮೃಗದ ಸ್ಿಂಹಾಸನದ 
[ರೊೇಮ್ನ ವಾ್ಯಟ್ಕನ್] ಮೇಲೆ ಹ್ೂರ್ಯಲ್ ಅದರ 
ರಾಜ್ಯವು ಕತತಿಲಾಯಿತ್. ಜನರ್ ತಮಗಾದ ಕಷಟೆದ 
ದೆಸಯಿಿಂದ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆಗಳನ್ನೆ ಕಚಿ್ಚಕೊಿಂಡ್ 
ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿಷರದಲ್ಲಿ ಪಶಾ್ಚತಾತಿಪಪ-
ಟ್ಟೆಕೊಳಳಿದೆ ತಮ್ಮ ಕಷಟೆಗಳ ದೆಸಯಿಿಂದಲೂ 
ಹ್ಣ್ಣುಗಳ ದೆಸಯಿಿಂದಲೂ ಪರಲೊೇಕ ದೆೇವರ-
ನ್ನೆ ದೂಷಿಸ್ದರ್ [ಇಿಂದಿನಿಂತಯೇ]. ಆರನರವ-
ನ್ ತನನೆ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿದದಾದದಾನ್ನೆ ರೂಫ್ರೇಟ್ೇರ್ 
ಎಿಂಬ ಮಹಾ ನದಿರ ಮೇಲೆ ಹ್ೂರ್ಯಲ್ ಅದರ 
ನಿೇರ್ ಇಿಂಗಿ ಹ್ೂೇಯಿತ್; ಇದರಿಂದ ಮೂಡಣ 
ದಿಕ್ಕೂನಿಿಂದ ಬರ್ವ ರಾಜರಗೆ ಮಾಗ್ಯವು ಸ್ದ್ಧ-
ವಾಯಿತ್. ಮತ್ತಿ ಘಟಸಪ್ಯದ ಬಾಯಿಯಿಿಂದ 
[ಸರೈತಾನ], ಮೃಗದ ಬಾಯಿಯಿಿಂದ [ಕ್್ರಸತಿವಿರೊೇಧಿ, 
ಒಿಂದ್-ವಿಶ್ವ ಸಕಾ್ಯರ, ರ್.ಎನ್., ರೊೇಮ್ನಲ್ಲಿ 
ಮ್ಖ್ಯ ಕಚೆೇರ ಹ್ೂಿಂದಿರ್ವ ಹ್ೂಸ ವಿಶ್ವ ಪಿಂಥ, 
ಅದ್ವೆ ವಾ್ಯಟ್ಕನ್] ಸ್ಳ್ಳಿಪ್ರವಾದಿ [ವಾ್ಯಟ್ಕನ್, 
ರೊೇಮನ್ ಕಾ್ಯಥೂಲ್ಕ್ ಕ್ಪಿಂಥ] ಇವರ ಬಾಯಿ-

ಗಳಿಿಂದ ಕಪ್ಪಗಳಿಂತ್ದದಾ ಮೂರ್ ಅಶ್ದಾ್ಧತ್ಮಗಳ್ 
ಬರ್ವದನ್ನೆ ಕಿಂಡೆನ್. ಇವು ಮಹತಾಕೂರ್ಯಗಳನ್ನೆ 
ಮಾಡ್ವ ದೆವ್ವಗಳ್; ಭೂಲೊೇಕದಲೆಲಿಲೆಲಿಲ್ಲಿ-
ರೂ ಇರ್ವ ರಾಜರ ಬಳಿಗೆ ಹ್ೂೇಗಿ ಸವ್ಯಶಕತಿನಾದ 
ದೆೇವರ ಮಹಾದಿನದಲಾಲಿಗ್ವ ರ್ದ್ಧಕೆಕೂ ಅವರ-
ನ್ನೆ ಕೂಡಿಸ್ವವು.

“(ಇಗೊೇ, ಕಳಳಿನ್ ಬರ್ವಿಂತ ಬರ್ತತಿೇನ; 
ತಾನ್ ವಿವಸತ್ವಾಗಿ ತ್ರ್ಗಾಡಿ ಅವಮಾನಕೆಕೂ ಗ್-
ರಯಾದೆೇನಿಂದ್ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದಾ ತನನೆ ವಸತ್-
ಗಳನ್ನೆ [ತನನೆ ರಕ್ಷಣೆರನ್ನೆ8] ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ-
ವವನ್ ಧನ್ಯನ್.) ಆ ದೆವ್ವಗಳ್ ಭೂರಾಜರನ್ನೆ 
ಇಬಿ್ರರ ಭಾಷರಲ್ಲಿ ಹಮ್ಯಗೆದೊೇನ್ ಎಿಂಬ 
ಹ್ಸರ್ಳಳಿ ಸ್ಥಳಕೆಕೂ ಕೂಡಿಸ್ದವು. ಏಳನರವನ್ 
ತನನೆ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿದ್ದಾದದಾನ್ನೆ ವಾರ್ಮಿಂಡ-
ಲದ ಮೇಲೆ ಹ್ೂರ್ಯಲ್ ದೆೇವಾಲರದಲ್ಲಿರ್ವ 
ಸ್ಿಂಹಾಸನದ ಕಡೆಯಿಿಂದ ಮಹಾ ಶಬದಾವು ಉಿಂಟಾಗಿ 
– ಆಯಿತ್ ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳಿತ್. ಆಗ ಮಿಿಂಚ್ಗಳೂ 
ವಾಣಿಗಳೂ ಗ್ಡ್ಗ್ಗಳೂ ಉಿಂಟಾದವು; ಇದ-
ಲಲಿದೆ ಮಹಾ ಭೂಕಿಂಪವಾಯಿತ್; ಮನ್ಷ್ಯರ್ 
ಭೂಮಿರ ಮೇಲೆ ಇದದಾಿಂದಿನಿಿಂದ ಅಿಂಥ ದೊಡ್ಡ 
ಭೂಕಿಂಪವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಹಾ ಪಟಟೆಣವು ಮೂರ್ 
ಭಾಗವಾಯಿತ್; ರಾಷರಾಗಳ ಪಟಟೆಣಗಳ್ ಬಿದ್ದಾ-
ಹ್ೂೇದವು. ಇದಲಲಿದೆ ದೆೇವರ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾಬ-
ಲನ್ನೆ ಜ್ಾಪ್ಸ್ಕೊಿಂಡ್ ತನನೆ ಉಗ್ರಕೊೇಪವೆಿಂಬ 
ದಾ್ರಕ್ಾರಸದ ಪಾತ್ರರನ್ನೆ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಡಿರಲ್ 
ಕೊಟಟೆನ್. ಆಗ ದಿ್ವೇಪಗಳ್ಲಾಲಿ ಓಡಿಹ್ೂೇದವು; 
ಬಟಟೆಗಳ್ ಸ್ಕಕೂದೆ ಹ್ೂೇದವು. ಮತ್ತಿ ಆಕಾಶದಿಿಂದ 
ಮನ್ಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆಲ್ಕಲ್ಲಿನ ಮಳ್ 
ಸ್ರಯಿತ್; ಒಿಂದೊಿಂದ್ ಕಲೂಲಿ ಹ್ಚ್್ಚಕಡಿ-
ಮ ನಾಲ್ಕೂ ಮಣ ತೂಕವಾಗಿತ್ತಿ. ಆ ಆಲ್ಕಲ್ಲಿನ 
ಮಳ್ರ ಕಾಟವು ಬಹಳ ಹ್ಚಾ್ಚಗಿದ್ದಾದರಿಂದ ಆ 
ಮಳ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಕೂಕೊಿಂಡ ಮನ್ಷ್ಯರ್ ದೆೇವರನ್ನೆ 

(ಪುಟ 3 ರಿಂದ ಮ್ಿಂದ್ವರದಿದೆ)

8 ಮತಾತಯ 8:10-12, 13:37-43, 47-50, 22:8-14, 24:42-51, 25:1-13, ಲೂರ 9:23-26, 62, 12:35-48, 14:15-35, 
ರೊೋಮಾಪುರದರರಿಗೆ 8:35-39, 2 ಕೊರಿಂಥದರರಿಗೆ 5:1-4, ಪರಿರಟನೆ 3:1-3, 8-22   

ಟೊೋಗೊ
ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಕ್್ರಸ್್ಚರನ್ ಮಿನಿಸ್ರಾಯಿಿಂದ ಪ್್ರೇತ್ರ ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಅವರಗೆ ನಮಸಾಕೂರ.

ನಾನ್ ಫಬ್ರವರ 23, 2013ರಿಂದ್ ಒಿಂದ್ ಪಾ್ಯಕೆೇಜ್ ಪಡೆದೆನ್. ಈ ಪಾ್ಯಕೆೇಜನಲ್ಲಿ ಮೂರ್ 
ಫ್ರಿಂಚ್ ಬರೈಬಲ್ಲಿಗಳ್, ಐದ್ ಮಸರೈಅ ಪುಸತಿಕಗಳ್, ಎರಡ್ ಟ್ – ಷಟ್್ಯಗಳ್, ಮತ್ತಿ ಸಾಹತ್ಯದ 
ಸಾವಿರಾರ್ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳ್ ಇದದಾವು. ಈ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ್ ಸೇರಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಬೇಗನ ಸೇರ್ವುದಕಾಕೂಗಿ ಅಗ-
ತ್ಯವಿರ್ವ ಎಲಲಿವನೂನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತತಿೇವೆ.

ಟೂೇಗೊದಲ್ಲಿರ್ವ ನನನೆ ಸಹ್ೂೇದೊ್ಯೇಗಿಗಳ್ ನಿಮಗೆ ಅವರ ನಮಸಾಕೂರಗಳನ್ನೆ ತ್ಳಿಸಲ್ ಮತ್ತಿ 
ಆತ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸದಾಭುವನಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ನನಗೆ ಹ್ೇಳ್ತ್ತಿ-
ದಾದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭ್ ಯೇಸ್ವಿನ ಹ್ಸರನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲಲಿರಗೂ ಅನ್ಗ್ರಹವಾಗಲ್.

ಆಮನ್!
ಇಲ್ಲಿ ಟೂೇಗೊದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತಗಳ್ ಅಪಾರವಾಗಿವೆ. ಸಾಧ್ಯವಿದದಾರೆ, ನಮಗೆ ಫ್ರಿಂಚ್ ಬರೈ-

ಬಲ್ಲಿಗಳ್, ಬಹಳಷ್ಟೆ ಸಾಹತ್ಯಗಳಿಂಥ ಇನನೆಷ್ಟೆ ಸ್ವಾತಾ್ಯ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ 
ಪಾ್ಯಕೆೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಹಸ್ವುದನ್ನೆ ಮ್ಿಂದ್ವರಸ್ರ. ಸಾಹತ್ಯವು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ಕೂದಾಗ ಬೇಗನ ಹಿಂಚಿ-
ಹ್ೂೇಗ್ತತಿದೆ. ಟೂೇಗೊದಲ್ಲಿನ ಅಲಾಮೊ ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ಗಳಿಿಂದ ಸ್ವಾತ್ಯರ ಬರಹಗಳನ್ನೆ ಓದಲ್ 
ಜನರಗೆ ಬಹಳಷ್ಟೆ ಸಾಹತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಓದ್ಗರ್ ದ ಮಸರೈಅ ಎಿಂಬ ಈ ಚಿಕಕೂ ಪುಸತಿಕದ ಕಾರಣ 
ತಮ್ಮ ಬದ್ಕ್ಗಳನ್ನೆ ಯೇಸ್ವಿಗೆ ಸಮಪ್್ಯಸ್ತ್ತಿದಾದಾರೆ.
ಹೃತೂ್ಪವ್ಯಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ,
ಅಚೌ ಕೊೇಕ್              ಟೂೇಗೊದ ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಮಿನಿಸ್ರಾ

ಫ್ರಿಂಚ್ ನಿಿಂದ ಅನ್ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮೋಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದುಭುತಕಾಯ್ಕಗಳು
ಹಾಗೂ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಹೆನೆಗಳು
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ದೂಷಿಸ್ದರ್” (ಪ್ರಕಟನ 16:14-21).
ಕೆ್ರರೈಸತಿಮತ್ೇರ ಜಗತ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಜಗ-

ತ್ತಿನ ಸಿಂಪೂಣ್ಯ ಜನಸಮ್ದಾರವು ಅಗೊೇಚ-
ರವಾದ ಲೊೇಕದ ಬಗೆಗೆ, ದೆೇವದೂತರ ಲೊೇಕದ 
ಬಗೆಗೆ ಅರತ್ಕೊಳ್ಳಿವ ಅಗತ್ಯ ಬಹಳವಿದೆ. 
ಒಳ್ಳಿರ ದೆೇವದೂತರದಾದಾರೆ ಮತ್ತಿ ಕೆಟಟೆ ದೆೇ-
ವದೂತರದಾದಾರೆ. ಒಳ್ಳಿರ ದೆೇವದೂತರ್ ದೆೇವರ 
ದೂತರಾಗಿದ್ದಾ, “ಕಾವಲ್ಗರ್” ಎಿಂದ್ ಕರೆರಲ್ಪ-
ಡ್ತಾತಿರೆ. ಅವರ್ ನಿೇವು ಮತ್ತಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ವ 
ಪ್ರತ್ಯಿಂದ್ ಕೆಲಸವನ್ನೆ ಗಮನಿಸ್ತ್ತಿದಾದಾರೆ, 
ಮತ್ತಿ ನಿೇವು ಮತ್ತಿ ನಾನ್ ಹ್ೇಳ್ವ ಪ್ರತ್ಯಿಂ-
ದ್ ಪದವನ್ನೆ ಕೂಡ ಅವರ್ ಕೆೇಳ್ತ್ತಿದಾದಾರೆ.

ಆದಿಕಾಿಂಡದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಪ್ತೃವಾದ ಅಬ್ರ-
ಹಾಮನ್, ತನನೆ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನಿಗೆ ಹ್ಣ್ಣು 
ಹ್ಡ್ಕಲ್ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸ್ವದೆೇಶವಾದ ಮಸೂ-
ಪೂಟೂಮಿರಕೆಕೂ ಹ್ೂೇಗಬೇಕೆಿಂದ್ ತನನೆ ಸೇವ-
ಕನಿಗೆ ಆದೆೇಶಿಸ್ದನ್. ಅವನ್ ತನನೆ ಸೇವಕನಿಗೆ, 
“ನನನೆ ತಿಂದೆರ ಮನಯಿಿಂದಲೂ ನಾನ್ ಹ್ಟ್ಟೆದ 
ದೆೇಶದಿಿಂದಲೂ ನನನೆನ್ನೆ ಕರೆತಿಂದ್ ನಿನನೆ ಸಿಂತತ್ಗೆ 
ಈ ದೆೇಶವನ್ನೆ ಕೊಡ್ವೆನಿಂದ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ 
ಹ್ೇಳಿದ ಪರಲೊೇಕದೆೇವರಾದ ಯಹ್ೂೇವನ್ ನಿನನೆ 
ಮ್ಿಂದೆ ತನನೆ ದೂತನನ್ನೆ [ತನನೆ ಕಾವಲ್ಗನನ್ನೆ] 
ಕಳ್ಹಸ್ ನಿೇನ್ ಅಲ್ಲಿಿಂದ ನನನೆ ಮಗನಿಗೊೇಸಕೂರ 
ಹ್ಣಣುನ್ನೆ ತಗೆದ್ಕೊಳ್ಳಿವಿಂತ ಅನ್ಕೂಲಮಾ-
ಡ್ವನ್” (ಆದಿಕಾಿಂಡ 24:7) ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳಿದನ್. 
ಮತ್ತಿ ಅವನ ಸೇವಕನ ಮ್ಿಂದೆ ಆತ ತನನೆ ದೂ-

ನಾನ್ ಹ್ಟ್ಟೆ ಬಳ್ದಿದ್ದಾ 
ಆಸರಾೇಲ್ರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತಿ ನನನೆ 
ತಿಂದೆ-ತಾಯಿ ಧಮ್ಯಶ್ರದೆ್ಧ-
ರ್ಳಳಿವರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಮತ್ತಿ 
ಕೆ್ರರೈಸತಿಮತ್ೇರರಿಂತೂ ಖಿಂಡಿತ 
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಕೆ್ರರೈಸತಿ ಧಮ್ಯದಲ್ಲಿ 
ನಾನ್ ಯಾವುದೆೇ ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯ-
ನವನ್ನೆ ಪಡೆದಿರಲ್ಲಲಿ. ನಾನ್ 
ಅದೃಷಟೆವಿಂತ ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳ-
ಬಹ್ದೊೇ ಏನೂೇ, ಏಕೆಿಂದರೆ 
ನಾನ್ ಅವಧಿಗೆ ಬಹಳ ಮೊದಲೆೇ 
ಹ್ಟ್ಟೆದೆ ಮತ್ತಿ ಅದೃಷಟೆವ-
ಶಾತ್ ಜೇವಿಂತವಾಗಿದೆದಾ. ನನಗೆ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟೆನ ಮಿದ್ಳಿನ ಲಕ್ವ (ಸರೆಬ್ರಲ್ 
ಪಾಲ್್ಸ) ಮತ್ತಿ ಸಾನೆರ್ಕ್ಷರ (ಮಸ್ಕೂ್ಯಲರ್ ಡಿ-
ಸೂರಾಫ್) ಇತ್ತಿ.

ನಾನ್ ಇನೂನೆ ಚಿಕಕೂವನಾಗಿದಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ಗೆಳ್ರನ 
ಮನರಲ್ಲಿದೆದಾ. ಇದ್ ಸಾಕಷ್ಟೆ ಸ್ಪಷಟೆವಾಗಿ-
ದೆ, ಆದರೆ ಪರಲೊೇಕದಲ್ಲಿ ನನನೆ ದಿೇಘ್ಯ-ಕಾಲದ 
ಮನಗೆ ಹ್ೂೇದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಾಪ್-
ಸ್ಕೊಳಳಿಬಲೆಲಿ....ನನನೆ ಗೆಳ್ರನ ಬಳಿ ಕಾಟೂ್ಯನ್ 
ರೆೇಖಾಚಿತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ ಮಕಕೂಳ ಬರೈಬಲ್ 
ಪುಸತಿಕವಿತ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಪಘಾತಕೊಕೂಳ-

ಗಾಗಿದದಾ ನನನೆಿಂಥ ಒಬ್ಬ ಚಿಕಕೂ 
ಹ್ಡ್ಗನಿದದಾ. ಅವನ್ ತನನೆ 
ಸರೈಕಲ್ ಅನ್ನೆ ಚಲಾಯಿಸ್-
ತ್ತಿದದಾ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಭ್ ಅವನ-
ನ್ನೆ ಗ್ಣಪಡಿಸ್ವವರದದಾ-
ರೊೇ ನನಗೆ ನನಪ್ಲಲಿ, ಆದರೆ 
ಪ್ರಭ್ ಯೇಸ್ವಿನ ನರಳ್ಗೆರೆ 
ಚಿತ್ರದ ಮೇಲ್ಬದಿರ ಮೂಲೆ-
ರಲ್ಲಿತ್ತಿ. ನಾನ್ ಹ್ೇಳಿದಿಂತ, 
ಅದ್ ಸ್ಪಷಟೆವಾಗಿತ್ತಿ, ಮತ್ತಿ 
ಎಲಲಿವೂ ಸರಯಾಗಲ್ದೆ ಎಿಂದ್ 
ಪ್ರಭ್ವು ನನಗೆ ಮನದಟ್ಟೆ 
ಮಾಡಿದರ್. ಆ ಹ್ಡ್ಗನ್ 

ಗ್ಣವಾಗಿದದಾರೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳಿರದ್, ಅಥವಾ 
ಅವನ್ ಸತತಿರೆ, ಅವನ್ ಪರಲೊೇಕದಲ್ಲಿರ್ವನ್. 
ಏನೇ ಆಗಲ್, ಅದ್ ಗೆಲ್ವಿನ ಪರಸ್್ಥತ್ಯಾಗಿತ್ತಿ. ಆ 
ಹಿಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭ್ವು, ತಾನೇ ಮಾಗ್ಯ, ಸತ್ಯ, ಮತ್ತಿ 
ಬದ್ಕ್ ಎಿಂಬ್ದಕೆಕೂ ನನನೆ ಗ್ರಹಕೆರನ್ನೆ ತರೆದರ್. 
ಆದದಾರಿಂದ ನನಗೆ ಮತತಿ ಹ್ಟ್ಟೆ ಬಿಂದ್ದರ ಅನ್ಭ-
ವವಾಗಿರದಿದದಾರೂ, ನಾನೂಬ್ಬ ಕೆ್ರರೈಸತಿಮತ್ೇರನ್ 
ಎಿಂದ್ ಆಲೊೇಚಿಸ್ತ್ತಿದೆದಾ ಮತ್ತಿ ಹ್ೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ-
ತ್ತಿದೆದಾ.

ಲಾ್ಯರಲಿನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅರರ ಪುರಾವೆ

(ಪುಟ 6ರಲ್ಲಿ ಮ್ಿಂದ್ವರದಿದೆ)
(ಪುಟ 8ರಲ್ಲಿ ಮ್ಿಂದ್ವರದಿದೆ)

ತನನ್ನೆ ನಿಜವಾಗಿರೂ ಕಳ್ಹಸ್ದರ್, ಮತ್ತಿ ಆ 
ಸೇವಕನಿಗೆ ಬತೂವೆೇಲನ ಮಗಳಾದ ರೆಬಕಕೂ ಸ್ಕ್ಕೂದ-
ಳ್. ಯಾಷಾರ್ ಗ್ರಿಂಥದ ಅಧಾ್ಯರ 24 ಶೂಲಿೇಕ 
40 ರ ಪ್ರಕಾರ ರೆಬಕಕೂ ಹತ್ತಿ ವಷ್ಯದವಳಾಗಿದದಾ-
ಳ್. ಯಾಷಾರ್ ಗ್ರಿಂಥದ ಅಧಾ್ಯರ 24 ಶೂಲಿೇಕ 
45 ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಸಾಕನ್ ನಲವತ್ತಿ ವಷ್ಯದವನಾ-
ಗಿದದಾನ್. ಇದನ್ನೆ ಆದಿಕಾಿಂಡ 25:20ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 
ದೃಢೇಕರಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸಾಕನಿಿಂದ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ಗೆ 
ಜನ್ಮ ಕೊಟಟೆವಳ್ ರೆಬಕಕೂ. ಅವಳ್ ಏಸಾವ ಮತ್ತಿ 
ಯಾಕೊೇಬರಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟಟೆಳ್. ಯಾಕೊೇಬನ್ 
ಮಹನಯಿಮ್ನಲ್ಲಿ ದೆೇವರೊಿಂದಿಗೆ ಹ್ೂೇರಾಡಿ 
ಗೆದ್ದಾದರಿಂದ ಆತ ಅವನ ಹ್ಸರನ್ನೆ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ 
ಎಿಂದ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ದರ್ (ಆದಿಕಾಿಂಡ 32:24-
28).

ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೆೇಶವನ್ನೆ ಕೆಿಂಪು ಸಮ್ದ್ರದ 
ಮಧ್ಯದಿಿಂದ ಒಣ ನಲದ ಮೇಲೆ ಕರೆದ್ಕೊಿಂಡ್ 
ಹ್ೂೇದವರ್ ದೆೇವರ ದೂತರ್, ಮತ್ತಿ ಈ ಘಟ-
ನಗಿಿಂತ ಮೊದಲ್, ಐಗ್ಪತಿ್ಯರ ಪಾಳ್ರ ಮತ್ತಿ 
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೆೇಶದ ಪಾಳ್ರಗಳ ನಡ್ವೆ ಬಿಂದ್ 
ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ ದೆೇಶದ ಹಿಂದೆ ಹ್ೂೇದವರ್ ದೆೇವರ 
ದೂತರ್ (ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 14:15-20). 

ಆದಿಕಾಿಂಡ 19:1 ಹೇಗೆಿಂದ್ ಹ್ೇಳ್ತತಿದೆ, “ಆ 
ದೂತರಬ್ಬರೂ ಸಾರಿಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂದೊೇಮಿಗೆ 
ಬಿಂದಾಗ...” ಆದಿಕಾಿಂಡ 19:12-13ರಲ್ಲಿ, 
ಇಬ್ಬರ್ ದೂತರ್ ಲೊೇಟನಿಗೆ – “ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ 
ಇನಾನೆರದಾದಾರೆ [ಬಿಂಧ್-ಬಳಗದವರ್]? ಅಳಿರಿಂ-

ದಿರನೂನೆ ಗಿಂಡ್ ಹ್ಣ್ಣು ಮಕಕೂಳನೂನೆ ಪಟಟೆಣ-
ದಲ್ಲಿ ನಿನಗಿರ್ವ ಬೇರೆ ಎಲಲಿರನೂನೆ ಊರಹ್ೂ-
ರಕೆಕೂ ಕರೆದ್ಕೊಿಂಡ್ ಬಾ. ನಾವು [ದೆೇವದೂತರ್] 
ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನೆ ನಾಶಮಾಡ್ವುದಕೆಕೂ ಬಿಂದವರ್. 
ಇಲ್ಲಿರವರ ವಿಷರವಾಗಿ ಬಲ್ ದೊಡ್ಡ 
ಮೊರೆರ್ ಯಹ್ೂೇವನಿಗೆ ಮ್ಟ್ಟೆದದಾರಿಂದ ಇವ-
ರನ್ನೆ ನಾಶಮಾಡ್ವದಕಾಕೂಗಿ ಆತನ್ ನಮ್ಮನ್ನೆ 
ಕಳ್ಹಸ್ದಾದಾನ” ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳಿದರ್.

ಸೂದೊೇಮ್ ಮತ್ತಿ ಗೊಮೊೇರ ಮತ್ತಿ 
ಅವುಗಳ ಸ್ತತಿಲ್ನ ಪಟಟೆಣಗಳನ್ನೆ ನಾಶಮಾಡಿದ್ದಾ 
ಕೆೇವಲ ಇಬ್ಬರ್ ದೆೇವದೂತರ್ (ಆದಿಕಾಿಂಡ 
19:12-29) ಮತ್ತಿ ಸನ್ೇರೇಬನ ಸಿಂಪೂಣ್ಯ 
ಸರೈನ್ಯವನ್ನೆ ಕೆೇವಲ ಒಬ್ಬನೇ ದೆೇವದೂತನ್ 
ಕೊಿಂದನ್. ತನನೆ ಸರೈನ್ಯವು ಎಷ್ಟೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ 
ಎಿಂದ್ ಸನ್ೇರೇಬನ್ ಇಸಾ್ರಯೇಲ್ನ ಬಳಿ ಬಡಾಯಿ 
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಿಂಡ ನಿಂತರ 2 ಅರಸ್ಗಳ್ 19:35, 
“ಅದೆೇ ರಾತ್್ರರಲ್ಲಿ ಯಹ್ೂೇವನ ದೂತನ್ 
[ಒಬ್ಬ ದೂತನ್] ಹ್ೂರಟ್ಬಿಂದ್ ಅಶೂಶೂರ್ಯರ 
ಪಾಳ್ರದಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ ಲಕ್ಷದ ಎಿಂಭತತಿರೈದ್ ಸಾವಿರ 
[185,000] ಮಿಂದಿ ಸರೈನಿಕರನ್ನೆ ಸಿಂಹರಸ್ದನ್. 
ಅವರ್ ಬಳಿಗೆಗೆ ಎದ್ದಾ ನೂೇಡ್ವಷಟೆರಲ್ಲಿ 
ಪಾಳ್ರದ ತ್ಿಂಬಾ ಹ್ಣಗಳಿದದಾವು” ಎಿಂದ್ 
ಹ್ೇಳಲಾಗ್ತತಿದೆ.

ಒಬ್ಬ ದೆೇವದೂತನ್ ಸಿಂಪೂಣ್ಯ ಐಗ್ಪತಿ್ಯ 
ಸರೈನ್ಯವನ್ನೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದನ್, ಮತ್ತಿ ಒಬ್ಬ 
ದೆೇವದೂತನ್ ಸನ್ೇರೇಬನ ಸಿಂಪೂಣ್ಯ 
ಸರೈನ್ಯವನ್ನೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದನ್. ಏಳ್ ದೆೇವದೂತರ್ 
ಸಿಂಪೂಣ್ಯ ಭೂಮಿರನ್ನೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾತಿರೆ. 
ದೆೇವರ ದೂತರ್ ಹಾರಸ್ವ ರ್ಎಫ್ಒಗಳ, 
ಹಾರ್ವ ತಟಟೆಗಳ ನೂರಾರ್ ದಶ್ಯನಗಳಿಿಂದ ಜನರ್ 
ಇನೂನೆ ಎಷ್ಟೆ ಹ್ದರಕೊಳಳಿಬೇಕ್? ಅವು ಈಗ, 
ಎಚ್ಚರಕೆರ ಸೂಚನಗಳಾಗಿ, ಭೂಮಿರ ಮೇಲೆ 
ನೂ್ಯಯಾಕ್್ಯ; ನೂ್ಯಜಸ್್ಯ, ನೂ್ಯ ಒಲ್ೇ್ಯನ್್ಸ, 
ಲೂಯಿಸ್ಯಾನ; ಜೊಪ್ಲಿನ್, ಮಿಸೌರ; ಹ್ರೈಟ್; 
ಇಿಂಡೊೇನೇಷಾ್ಯ; ಮತ್ತಿ ಜಪಾನ್ ಗಳಿಂಥ 
ನಿದಿ್ಯಷಟೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತ್ತಿವೆ. ಅವು 
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಿಂತ ನೂರಾರ್ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೆ 
ನಾಶ ಮಾಡ್ತ್ತಿವೆ. ಕತ್ಯನ್ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಿಂತ 
ಪಟಟೆಣಗಳನ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಜನರನ್ನೆ ನಾಶ ಮಾಡಲ್ 
ದೂತರನ್ನೆ ಕಳ್ಹಸ್ತ್ತಿದಾದಾನ.

ಮತಾತಿರ 24:21-22 ಹೇಗೆಿಂದ್ ಹ್ೇಳ್ತತಿದೆ, 
“ಅಿಂಥ ಸಿಂಕಟವು ಲೊೇಕ ಹ್ಟ್ಟೆದಿಂದಿನಿಿಂದ 
ಮೊದಲ್ಗೊಿಂಡ್ ಇಿಂದಿನವರೆಗೂ ಆಗಲ್ಲಲಿ. 
ಇನ್ನೆ ಮೇಲೆರೂ ಆಗ್ವುದಿಲಲಿ. [ಕತ್ಯನ್] 
ಆ ದಿನಗಳನ್ನೆ ಕಡಿಮಮಾಡದಿದದಾರೆ ಒಿಂದ್ 
ನರಪಾ್ರಣಿರೂ ಉಳಿರದ್; ಆದರೆ ತಾನ್ 
ಆರ್ದಾಕೊಿಂಡವರಗೊೇಸಕೂರ ಆ ದಿನಗಳನ್ನೆ 
ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ವನ್.”

ಇದ್ ಈಗ ಲೊೇಕದ ಅಿಂತ್ಯ. ಇತರರ್ 
ಲೊೇಕದ ಅಿಂತ್ಯ ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳಿ, ದೆೇವರ್ ಆಯಕೂ 
ಮಾಡಿದ ನಿಖರವಾದ ಸಮರ ತಮಗೆ ತ್ಳಿದಿದೆ 
ಎಿಂಬಿಂತ ಒಿಂದ್ ದಿನಾಿಂಕವನ್ನೆ ಕೊಟಟೆರ್. ನಾನ್ 
ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ವುದಿಲಲಿ, ಆದರೆ ಇದ್ ಕೊನ ಎಿಂದ್ 
ನಾನ್ ಖಿಂಡಿತವಾಗಿ ಹ್ೇಳ್ತತಿೇನ. ಪರಲೊೇಕದ 
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ನನನೆ ತಿಂದೆ ಹ್ಟ್ಟೆದದಾ ರಾಜ್ಯಕೆಕೂ ಸ್ಥಳ ಬದ-
ಲಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ ನಿಧ್ಯರಸ್ದರ್. ಅದಾದ ಕೆಲವೆೇ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನನನೆ ತಿಂದೆ-ತಾಯಿ ವಿಚೆ್ೇದನ ಪಡೆ-
ದ್ಕೊಿಂಡರ್. ನನನೆ ತಾಯಿರ ಬಳಿ ಬಳ್ರ್ವು-
ದ್ ನನಗೆ ಒಳ್ಳಿರ ಪರಸರವಲಲಿ ಎಿಂದ್ ನನನೆ 
ತಿಂದೆ ನಿಧ್ಯರಸ್, ನನನೆನ್ನೆ ವಸತ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಸ್ದ-
ರ್. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷಟೆವಾಯಿತ್, ನನನೆ 
ತಾಯಿಯಿಿಂದ ನನನೆನ್ನೆ ಬೇಪ್ಯಡಿಸ್ದ್ದಾ ಮತ್ತಿ 
ಸರೈನಿಕ-ರೇತ್ರ ಶಾಲೆರ ಕಟ್ಟೆಪಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪ-
ಡಿಸ್ದ್ದಾ. ಆ ಶಾಲೆರ್ ಶಿ್ರೇಮಿಂತರಗೆ ಒಿಂದ್ ಖಾಸಗಿ 
ಶಾಲೆಯಾಗಿತ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳಿರದಾಗ್ತತಿ-
ದೆ ಎಿಂದ್ ನನನೆ ತಾಯಿರ ಅಭಿಪಾ್ರರವಾಗಿತ್ತಿ, 
ಆದದಾರಿಂದ ನಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ಕೊಿಂಡೆ.

ನಾನೂಬ್ಬ ಕೆ್ರರೈಸತಿಮತ್ೇರನ್ ಎಿಂದ್ 
ಹ್ೇಳಿಕೊಿಂಡ್ ತ್ರ್ಗಾಡ್ತ್ತಿದೆದಾ, ಮತ್ತಿ ಯಾವುದೊೇ 
ರೇತ್ರ ಪಾಪ್ರ ಪಾ್ರಥ್ಯನರನ್ನೆ ನಾನ್ 
ಹ್ೇಳಿದರೂ, ರಕ್ಷಣೆ ಹ್ೂಿಂದಿದವನಾಗಿ ಉಳಿರಲ್ 
ನನಗೆ ಯಾರೂ ನರವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅವರ್ ಬರೈಬಲ್ 
ನ ಕ್ಿಂಗ್ ಜೆೇಮ್್ಸ ಆವೃತ್ತಿಯಿಿಂದ ಓದ್ತ್ತಿದದಾರ್ 
ಮತ್ತಿ ನಾವು ಕ್ೇತ್ಯನಗಳನ್ನೆ ಹಾಡಿದೆವು (ಅವುಗಳಿಗೆ 
ಸಿಂಗಿೇತ ಸಿಂಯೇಜಸಲಾಗಿತ್ತಿ). ಆದರೆ ತಾವು ಕೆ್ರರೈಸತಿ-
ಮತ್ೇರರ್ ಎಿಂದ್ ಎಿಂದೂ ಹ್ೇಳಿಕೊಳಳಿದ ಜನರ್ 
ಮಾಡ್ವ ಪಾಪಕ್ಕೂಿಂತ ಘೂೇರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆ ನಾನ್ 
ಮಾಡ್ತ್ತಿದೆದಾ. ಮತತಿ ಹ್ಟ್ಟೆ ಬರ್ವುದ್, ದೆೇವರ 
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮದ ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನ ಯಾವುದೂ ಇರಲ್-
ಲಲಿ. ಅದ್ ಸಿಂಯೇಜತ ಧಮ್ಯವಾಗಿತ್ತಿ. ತಾವು 

ಕೆ್ರರೈಸತಿಮತ್ೇರರ್ ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳಿಕೊಿಂಡ ಯಾವುದೆೇ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗೆ ಅದ್ ಕೆೇವಲ ಶೂೇಕ್ ರೇತ್ರ ಅನ್-
ಭವವಾಗಿತತಿೇ ಹ್ೂರತ್ ಬದ್ಕ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ವ 
ಅನ್ಭವವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.

ಆದದಾರಿಂದ ನಾನ್ ಶಾಲೆರನ್ನೆ ಬಿಟಟೆನ್. 
ನನನೆ ಕೆಲವು ಶಾಲೆರ ಗೆಳ್ರರ್ ಆಸರಾೇಲ್ರದ-
ಲ್ಲಿ ಬಳ್ರ್ತ್ತಿದದಾ ಅತ್ ದೊಡ್ಡ ಚಚ್್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದಕೆಕೂ ಹ್ೂೇಗ್ತ್ತಿದದಾರ್, ಆದರೆ ನಿೇವು ದೆೇವರಗೆ 
ಹ್ದರಬೇಕ್ ಮತ್ತಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆ ಪಾಲ್ಸಬೇ-
ಕೆಿಂದ್ ಅದ್ ಉಪದೆೇಶಿಸಲ್ಲಲಿವಾದದಾರಿಂದ ಅದ್ 
ಅತ್ಯಿಂತ ದೊಡ್ಡವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾಗಿತ್ತಿ. “ಕೆ್ರರೈಸತಿ-
ಮತ್ೇರ” ಬಾಸಕೂಟಾ್ಬಲ್, “ಕೆ್ರರೈಸತಿಮತ್ೇರ ಸರ್್ಯ 
ಬೂೇಡಿ್ಯಿಂಗ್, ಮತ್ತಿ ರ್ವ ಸಮೂಹಗಳಿದದಾವು. 
ಆದದಾರಿಂದ ನಾನ್ ಚಚಿ್ಯಗೆ ಹ್ೂೇಗ್ತ್ತಿದೆದಾ, ಆದರೆ 
ಅನೇಕ ತಪು್ಪ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತಿ ವಾರದ ಉಳಿದ 
ದಿನ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದಾನ್ನೆ ಮಾಡ್ತ್ತಿದೆದಾ. ಅವರ್ 
ಪಾಪದ ತ್ೇವ್ರತರ ಬಗೆಗೆ ಉಪದೆೇಶಿಸಲ್ಲಲಿ. ನಿೇವು 
ಲೊೇಕದಿಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮತ್ತಿ 
ಪವಿತ್ರವಾದ ಜನರಾಗಿರಬೇಕ್ ಎಿಂಬ ಅಿಂಶವನ್ನೆ 
ಅವರ್ ಎಿಂದೂ ಒತ್ತಿ ಹ್ೇಳಲ್ಲಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ-
ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ರಶಸ್್ವಯಾಗಿ, ನಿಂತರ 
ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ವುದ್ ಚಚಿ್ಯನ 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ವುದರ ಕಲ್ಪನಯಾಗಿತ್ತಿ.

ನಾನ್ ತಪು್ಪ ಗ್ಿಂಪ್ನೂಿಂದಿಗೆ ಸೇರಕೊಿಂಡೆ, 
ಮತ್ತಿ ಜೇವನ ಪೂತ್್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ವುದರಲ್ಲಿ 
ಅಥ್ಯವಿಲಲಿ; ಈಗ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಎಿಂದ್ ಚಚಿ್ಯನ 
ಈ ಗ್ಿಂಪ್ನ ಜನರ್ ನಿಧ್ಯರಸ್ದರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ 

ಉದೊ್ಯೇಗವನ್ನೆ ತೂರೆದೆ. ನನನೆ ತಿಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ 
ಬೇಸರವಾಯಿತ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮರ ಇದನ್ನೆ ಮಾಡಿದ 
ನಿಂತರ, ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ರ್ನರೈಟಡ್ ಸಟೆೇಟ್್ಸ ಗೆ 
ಬರಲ್ ನಿಧ್ಯರಸ್ದೆ. ಅದ್ ಕ್್ರಸ್ಮರ್ ಸಮರವಾಗಿ-
ತ್ತಿ, 1986ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರದೆ ಮತ್ತಿ 
ಸ್ಮ್ಮನ ಸ್ತಾತಿಡಿದೆ. ನಾನ್ ಪುನಃ ಪಾಪಕೆಕೂ ಜಾರದೆದಾ 
ಮತ್ತಿ ಎಲಾಲಿ ರೇತ್ರ ಪಾಪವನ್ನೆ ಮಾಡ್ತ್ತಿದೆದಾ, 
ಆದರೂ ನಾನ್ ಕೆ್ರರೈಸತಿಮತ್ೇರನಿಂದ್ ಹ್ೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ-
ತ್ತಿದೆದಾ. ಇದ್ 3 ತ್ಿಂಗಳ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತ್.

ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ್ ಒಿಂದ್ ಚಚ್್ಯ 
ಹ್ೂಿಂದಿದದಾ ಮಿಯಾಮಿರಲ್ಲಿದೆದಾ. ನನನೆ ಕೆರೈರಲ್ಲಿ 
ಬಿರರ್ ಹಡಿದ್ಕೊಿಂಡ್ ಸಮ್ದ್ರ ತ್ೇರದಿಿಂದ ಹಿಂ-
ದಿರ್ಗ್ತ್ತಿದೆದಾ ಮತ್ತಿ ಕಳ್ದ್ ಹ್ೂೇದ ಆತ್ಮಗಳನ್ನೆ 
ಹ್ಡ್ಕ್ತಾತಿ ರಸತಿರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ರಾಯಿಿಂದ ಇಬ್ಬರ್ 
ಸಹ್ೂೇದರರದದಾರ್. ಅವರ್ ನನನೆ ಬಳಿ ಬಿಂದ್ 
ನಾನ್ ಕೆ್ರರೈಸತಿಮತ್ೇರನ ಎಿಂದ್ ಕೆೇಳಿದರ್ ಮತ್ತಿ 
ನಾನ್ ಹೌದ್ ಎಿಂದೆ. ಅವರ್, “ನಿೇವು ಎಲಾಲಿ ಆಜ್ಞೆ-
ಗಳನ್ನೆ ಪಾಲ್ಸ್ತ್ತಿದಿದಾೇರಾ?” ಎಿಂದ್ ಕೆೇಳಿದರ್. 
ನಾನ್, “ಇಲಲಿ” ಎಿಂದ್ ಹ್ೇಳಬೇಕಾಯಿತ್. ನನನೆ 
ಆತ್ಮದ ಮೇಲ್ದದಾ ಪಾಪವು ನನನೆನ್ನೆ ಉರರ್ವ 
ನರಕಕೆಕೂ ಕರೆದ್ಕೊಿಂಡ್ ಹ್ೂೇಗಲ್ದೆ ಎಿಂದ್ ಅವರ್ 
ನನಗೆ ಹ್ೇಳಿದರ್. ಅದ್ ನಿನನೆ ನಡೆದಿಂತ ನನಗೆ 
ನನಪ್ದೆ. ನಾನ್ ಪಾ್ರಥ್ಯನಾ ಸಭೆಗೆ ಬರಲ್ ಬರಸ್-
ವೆನ ಎಿಂದ್ ಅವರ್ ನನನೆನ್ನೆ ಕೆೇಳಿದರ್, ಹಾಗಾಗಿ 
ನಾನ್ ಪಾ್ರಥ್ಯನಾ ಸಭೆಗೆ ಅವರನ್ನೆ ಹಿಂಬಾಲ್ಸ್ದೆ.

ಪಾ್ರಥ್ಯನಾ ಸಭೆರನ್ನೆ ಒಿಂದ್ ಚಿಕಕೂ ಮನರ-
ಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ – ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಆಡಿಂ-
ಬರವಿಲಲಿ. ನಾನ್ ನನನೆ ಬದ್ಕನ್ನೆ ಪ್ರಭ್ವಿಗೆ 
ಪುನಃ ಸಮಪ್್ಯಸ್ದೆ. ಸಭೆರ ನಿಂತರ, ನನಗೆ ಬಹಳ 

(ಪುಟ 5 ರಿಂದ ಮ್ಿಂದ್ವರದಿದೆ)

ಲಾ್ಯರಲಿನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅರರ ಪುರಾವೆ

ಜಾಂಬಿಯಾ
ಪ್್ರೇತ್ರ ಸಹ್ೂೇದರರೆೇ,

ಬೇಗನ ಬರಲ್ರ್ವ ನಮ್ಮ ಉದಾ್ಧರಕ-
ರಾದ ಯೇಸ್ ಕ್್ರಸತಿರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹ್ಸರನಲ್ಲಿ 
ನಮಸಾಕೂರಗಳ್. ನನನೆ ಕ್ಟ್ಿಂಬ, ಭಕತಿಸಿಂಘ 
ಮತ್ತಿ ನಾನ್ ಚೆನಾನೆಗಿದೆದಾೇವೆ. ನಿೇವೂ ಚೆನಾನೆ-
ಗಿದಿದಾೇರೆಿಂದ್ ನಿರೇಕ್ಷಿಸ್ತತಿೇನ. ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಟೂನಿ 
ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಒಳ್ಳಿರ ಆರೊೇಗ್ಯಕಾಕೂಗಿ, 
ಮತ್ತಿ ದೆೇವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೆೇವರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರ-
ರ್್ಯಸ್ತತಿೇನ. ನಿೇವು ಕಳ್ಹಸ್ದ ಪಾ್ಯಕೆೇಜ್ ನನಗೆ 
ಶ್ಕ್ರವಾರದಿಂದ್ ಸ್ಕ್ಕೂತ್. ನಿಮ್ಮ ಬಿಂಬಲಕಾಕೂಗಿ 
ಧನ್ಯವಾದಗಳ್.

ಕ್್ರಸತಿರ್ ಸರೈದಾ್ಧಿಂತ್ಕ ಮತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯ 
ಕೆ್ರರೈಸತಿಮತದ ಪ್ರಮ್ಖ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ಶ್ದಿ್ಧೇಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಮಥ್ಯನರ ಸರಯಾದ 
ಜ್ಾನಕೆಕೂ ಕ್್ರಸತಿರ ಸರಯಾದ ಜ್ಾನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಯೇಸ್ವಿನ ಹ್ಸರೊಿಂದೆೇ ನಿರಿಂತರ ಮಹಮರ 
ಬಾಗಿಲ್ನಿಿಂದ ಪ್ರವೆೇಶ ಪಡೆರಲ್ ಮಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಂತ ಹ್ಸರ್ಗಳಿಿಂದ ಆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ 
ಬಿಂದರೆ, ನಾವು ಕಳ್ದ್ಹ್ೂೇಗ್ತತಿೇವೆ; ನಮಗೆ 
ಪ್ರವೆೇಶ ಸ್ಗ್ವುದಿಲಲಿ; ನಾವು ವ್ಯಥ್ಯವಾಗಿ ಬಾಗಿ-
ಲನ್ನೆ ತಟ್ಟೆತತಿೇವೆ. ನಾವು ಯೇಸ್ವಿನ ಹ್ಸರನ-

ಲ್ಲಿ ಬಿಂದರೆ, ಅದೊಿಂದ್ ಪಾರ್ ಪೂೇಟ್್ಯ ಮತ್ತಿ 
ನಮಗೆ ಪ್ರವೆೇಶ ಸ್ಕ್ಕೂ ನಾವು ಬದ್ಕ್ತತಿೇವೆ. ಕ್್ರಸತಿರ 
ರಕತಿದ ಗ್ರ್ತೂಿಂದೆೇ ನಮ್ಮನ್ನೆ ವಿನಾಶದಿಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಬಲಲಿ ಗ್ರ್ತಾಗಿದೆ.

ಭಾನ್ವಾರದಿಂದ್, ನಾನ್ ಚಿಿಂಗಾಲಾ ಜ-
ಲೆಲಿರಲ್ಲಿ ಬರೈಬಲ್ ವೆೇ ಮಿನಿಸ್ರಾೇರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಉಪದೆೇಶ ನಿೇಡಿದೆ. ಯಹ್ೂೇಶ್ವ 1:1-9ರಿಂದ 
“ಸ್್ಥರಚಿತತಿನಾಗಿರ್, ಧರೈರ್ಯದಿಿಂದಿರ್” ಎಿಂಬ್ದ್ 
ಸಿಂದೆೇಶವಾಗಿತ್ತಿ. ಧಮೊೇ್ಯಪದೆೇಶವನ್ನೆ ಕೆೇಳಲ್ 
ಭಕತಿಸಿಂಘವು ಉತಾ್ಸಹಯಾಗಿತ್ತಿ. ಪಾ್ರಥ್ಯನಾ 
ಸಭೆರ ನಿಂತರ, ನಾನ್ ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಅಲಾಮೊ 
ಅವರ ಸ್ವಾತಾ್ಯ ಸಾಹತ್ಯವನ್ನೆ ಮೂರ್ ಸ್ಥ-
ಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂ ಚಚ್್ಯಗಳಿಗೆ ಹಿಂಚಿದೆನ್. 
ಯೇಸ್ ಕ್್ರಸತಿರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆರ ಯೇಜನ-
ರನ್ನೆ ಹ್ೂಿಂದಿರ್ವ ಸ್ವಾತಾ್ಯ ಸಾಹತ್ಯವನ್ನೆ 
ಪಡೆರಲ್ ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಂತೂೇಷವಾಯಿತ್.

ಈ ನಡ್ವೆ, ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಲಾಜಾರರ್ ಕ್ಲ್ಲ್ 
ಅವರ್, ಬರೈಬಲ್ ವೆೇ ಮಿನಿಸ್ರಾೇರ್ ನ ಮತೂತಿಿಂದ್ 
ಚಚ್್ಯ ಇರ್ವ ನಗೊೇಸ ಫಾಮ್್ಯ ಎಿಂಬಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದ್ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಪ್ರದೆೇಶಕೆಕೂ ಉಪದೆೇಶಿಸಲ್ 

ಹ್ೂೇದರ್. ಅವರ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಾ್ಯ 
ಸಾಹತ್ಯವನ್ನೆ ಹಿಂಚಿದರಾದರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇನೂನೆ 
ಇದೆ. ಪ್ರಭ್ವು ಸಿಂಪನೂ್ಮಲಗಳನ್ನೆ ಒದಗಿಸ್ದರೆ, 
ಸೂೇಲೆ್ವಜ ರಸತಿಯಾದ್ಯಿಂತ ಚಚ್್ಯಗಳಿಗೆ ನರವಾ-
ಗಲ್ ಹ್ಚ್್ಚ ಸ್ವಾತಾ್ಯ ಸಾಹತ್ಯವನ್ನೆ ಕಳ್ಹಸ್.

ನಿಮ್ಮ ಬಿಂಬಲವನ್ನೆ ನಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ 
ಗೌರವಿಸ್ತತಿೇನ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಾ್ಯ ಸಾಹತ್ಯದ 
ಮೂಲಕ ಹಲವಾರ್ ಆತ್ಮಗಳನ್ನೆ ಗೆಲಲಿಲಾಗಿದೆ.

ಕೊನಗೆ, ಭಕತಿಸಿಂಘಕೆಕೂ ನನನೆ ನಮಸಾಕೂರಗಳನ್ನೆ 
ತ್ಳಿಸ್. ನಿಮಿ್ಮಿಂದ ಬೇಗನ ಉತತಿರ ಪಡೆರ್ವಿಂತ 
ಪಾ್ರರ್್ಯಸ್ತತಿೇನ.
ಕ್್ರಸತಿರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹ್ೂೇದೊ್ಯೇಗಿ,
ಇಸಾನ್ ಪೂಲೆನಿ      ಕಾಪಬ್ಯಲ್ಟೆ, ಜಾಿಂಬಿಯಾ

ಪ್.ಎರ್.ವುಸಾಕ್ಲ್, ಮತ್ತಿ ಚಿಂಬೂೇಲ್ ಟೌನ್ 
ಷಿರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತ್ಯರನ್ನೆ ಬೂೇಧಿಸ್ತ್ತಿ-
ರ್ವ ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಮಾರಲ್ ಮ್ಸೂೇಿಂಡಾ ಅವರಗೆ 
ನಾನ್ ಉಳಿದ ಸ್ವಾತಾ್ಯ ಸಾಹತ್ಯವನ್ನೆ ತಗೆ-
ದ್ಕೊಿಂಡ್ ಹ್ೂೇದೆನ್. ಅದ್ ಕ್್ರಸತಿರಗೆ ಇನೂನೆ 
ಹ್ಚ್್ಚ ಆತ್ಮಗಳನ್ನೆ ಗೆಲ್ಲಿತ್ತಿದೆ.
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ನಿರಾಳವೆನಿಸ್ತ್. ಈ ಮಿನಿಸ್ರಾರ ಬಗೆಗೆ ಒಿಂದ್ 
ಅತ್್ಯತತಿಮ ಅಿಂಶವೆಿಂದರೆ, ನಾನ್ ಮಿನಿಸ್ರಾ ಸೇ-
ರಕೊಳಳಿಬಹ್ದ್ ಮತ್ತಿ ನನನೆ ಎಲಾಲಿ ಅಗತ್ಯ-
ತಗಳನ್ನೆ ಪೂರೆರೈಸಲಾಗ್ವುದ್ ಎಿಂದ್ ಅವರ್ 
ಹ್ೇಳಿದರ್. ನನಗೆ ಈ ರೇತ್ರ ಚಚ್್ಯ ಪರಸರದ 
ಅಗತ್ಯವಿತ್ತಿ ಎಿಂದ್ ಪ್ರಭ್ವಿಗೆ ತ್ಳಿದಿತ್ತಿ, ಇಲಲಿ-
ದಿದದಾರೆ ಪಾಪ್ರ ಪಾ್ರಥ್ಯನ ಹ್ೇಳಿ ತಮ್ಮ ದಾರಗೆ 
ಹಿಂದಿರ್ಗಿ ಪುನಃ ಪಾಪಕೆಕೂ ಜಾರ್ವ ಅನೇಕರಿಂತ 
ನಾನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತ್ತಿದೆದಾ.

ಅದ್ 1987ರ ಏಪ್್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತ್ 
ಮತ್ತಿ ಅಿಂದಿನಿಿಂದ ನಾನ್ ಮಿನಿಸ್ರಾಯಿಂದಿಗೆ 
ಇದೆದಾೇನ. ಮಿನಿಸ್ರಾರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಅನೇಕ ಪಾ್ರ-
ಥ್ಯನಾ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹ್ೂೇಗಿದೆದಾೇನ, ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ 
ತ್ರ್ಗಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹ್ೇಳಿದೆದಾೇನ ಮತ್ತಿ ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ 
ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸ್ವಾತಾ್ಯ ಸಾಹತ್ಯವನ್ನೆ ಹಿಂ-

ಚಿದೆದಾೇನ. ನಾನ್ ಹಲವಾರ್ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯ ಕೌ-
ಶಲಗಳನ್ನೆ ಕಲ್ತ್ದೆದಾೇನ. ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಅಲಾಮೊ 
ಒಳ್ಳಿರ ಗೆಳ್ರರಾಗಿದಾದಾರೆ ಮತ್ತಿ ಆಧಾ್ಯತ್್ಮ-
ಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ನರವಾಗಿದಾದಾರೆ. ಈ ಕೆ್ರರೈಸತಿ-
ಮತ್ೇರ ಮಿನಿಸ್ರಾರ್ ಯಾರದಾದಾದರೂ ಆತ್ಮಕೆಕೂ 
ನಿಜವಾಗಿರೂ ಒಿಂದ್ ಬಹಳ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರರ-
ಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಭ್ವು ನನಗೆ ಒಿಂದ್ ಸ್ಥಳವನ್ನೆ 
ಒದಗಿಸ್ದಕಾಕೂಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಿಂತೂೇಷವಾಗಿ-
ದೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ, ತಾವು ಪರಲೊೇಕಕೆಕೂ ಸರಯಾದ 
ಮಾಗ್ಯದಲ್ಲಿರ್ವರೆಿಂದ್ ಆಲೊೇಚಿಸ್ವ, ಆದರೆ 
ಧಮ್ಯಗ್ರಿಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನರಕದ ದಾರರಲ್ಲಿ-
ರ್ವ, ತಾವು ಕೆ್ರರೈಸತಿಮತ್ೇರರೆಿಂದ್ ಹ್ೇಳಿಕೊಳ್ಳಿವ 
ಜನರಿಂತ ನಾನೂ ಆಗ್ವುದನ್ನೆತಡೆದಿದೆ. ನಾನ್ 
ನನಗೆ ನರವಾದ ಪ್ರಭ್ವನ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ 
ಅಲಾಮೊ ಅವರನ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಕ್್ರಸತಿರ ದೆೇಹದಲ್ಲಿನ 
ಎಲಾಲಿ ಸಹ್ೂೇದರರ್ ಮತ್ತಿ ಸಹ್ೂೇದರರರ-
ನ್ನೆ ಸ್ತಿತ್ಸ್ ಕೃತಜ್ಞತರನ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತತಿೇನ.
ಪ್ರಭ್ವನ್ನೆ ಸ್ತಿತ್ಸ್,
ಲಾ್ಯಕಲಿನ್ ಜಾನ್ಸನ್

ರೂ್ಯಬಾ

ಕೋನಾ್ಯ

ರಷಾ್ಯ

ಸಾ್ಪ್ಯನಿಷ್ ಭಾಷಯಿಿಂದ ಅನ್ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ
ಪ್್ರೇತ್ರ ಸಹ್ೂೇದರ ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಅಲಾಮೊ,

ನಿಮ್ಮ ಹೃದರದ ಕೊೇರಕೆಗಳನ್ನೆ ದೆೇವರ್ ಪೂರೆರೈಸಲ್ ಎಿಂದ್ ನಾನ್ ಹಾರೆರೈಸ್-
ತತಿೇನ. ಹ್ೂಸ ವಷ್ಯದ ಶ್ಭಾಶರಗಳ್! ಪಾ್ಯಸಟೆರ್, ನಾನ್ ಕೊೇರದದಾ ಸ್.ಡಿ.ಗಳನ್ನೆ 
ಮತ್ತಿ “ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ” ಟ್ೇ-ಶಟ್್ಯ ಗಳನ್ನೆ ನಾನ್ ಕೊನಗೂ ಪಡೆದ್ದಕೆಕೂ ಬಹಳ 
ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದೆದಾೇನ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಿಂತೂೇಷವಾಗಿದೆ. ಪಾ್ಯಸಟೆರ್, ಅನೇಕರಗೆ 
ನಿಮ್ಮ ಸ್ದಿದಾಪತ್್ರಕೆಗಳ್ ಮತ್ತಿ ದ ಮಸರೈಅ ಪುಸತಿಕವು ಸ್ಕ್ಕೂದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸ್ ಕ್್ರ-
ಸತಿರ ಬಗೆಗೆ ಹ್ಚ್್ಚ ಸ್ಪಷಟೆವಾದ ಮತ್ತಿ ವಿಸಾತಿರವಾದ ಜ್ಾನ ಇರ್ವುದರಿಂದ, ಅನೇಕರ 
ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ದಿದಾಪತ್್ರಕೆಗಳ್ ಹಲವಾರ್ ಆತ್ಮಗಳನ್ನೆ ಸಿಂತೂೇಷಪ-
ಡಿಸ್ವೆ ಮತ್ತಿ ಬದ್ಕ್ಗಳನ್ನೆ ತ್ಿಂಬಿವೆ. ಸ್ವಾತ್ಯರನ್ನೆ ಬೂೇಧಿಸಲ್ ಇನೂನೆ ಹ್ಚ್್ಚ 
ಸಮರ ಮತ್ತಿ ಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯವನ್ನೆ ನಾವು ಬರಸ್ತತಿೇವೆ, ಆದರೆ ದೆೇವರ್ ತೂೇರಸ್ದಿಂತ 
ನಾವು ನಡೆರ್ತತಿೇವೆ.

ಪಾ್ಯಸಟೆರ್, ನಾವು ನಿಮಗೆಲಲಿರಗಾಗಿ ಪಾ್ರರ್್ಯಸ್ವುದನ್ನೆ ಮ್ಿಂದ್ವರಸ್ತ್ತಿದೆದಾೇವೆ. 
ಕ್ಗಗೆದಿರ. ಮ್ನನೆಡೆಯಿರ. ದೆೇವರ್ ನಮ್ಮನ್ನೆ ಪ್್ರೇತ್ಸ್ತಾತಿರೆ. “ಸ್ವಸ್ಥಚಿತತಿರಾಗಿರ, 
ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ; ನಿಮ್ಮ ವಿರೊೇಧಿಯಾಗಿರ್ವ ಸರೈತಾನನ್ ಗಜ್ಯಸ್ವ ಸ್ಿಂಹದೊೇಪಾದಿ-
ರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೆ ನ್ಿಂಗಲ್ ಎಿಂದ್ ಹ್ಡ್ಕ್ತಾತಿ ತ್ರ್ಗ್ತಾತಿನ. ನಿೇವು ನಿಂಬಿಕೆರಲ್ಲಿ 
ದೃಢರಾಗಿದ್ದಾ ಅವನನ್ನೆ ಎದ್ರಸ್ರ; ಲೊೇಕದಲ್ಲಿರ್ವ ನಿಮ್ಮ ಸಹ್ೂೇದರರೂ ಅಿಂಥ 
ಬಾಧಗಳನನೆೇ ಅನ್ಭವಿಸ್ತ್ತಿದಾದಾರೆಿಂದ್ ನಿಮಗೆ ಹ್ೇಗೂ ತ್ಳಿದಿದೆ ಅಲಲಿವೆೇ” (1 ಪೇತ್ರನ್ 
5:8-9). ನಾನ್ ನಿಮ್ಮಲಲಿರನ್ನೆ ಬಹಳ ಪ್್ರೇತ್ಸ್ತತಿೇನ!!
ಆಶಿೇವಾ್ಯದಗಳ್!
ಡೆೇಯಿ ಮಾ್ಯಡಿಲೆಡಿರ್       ಹವಾನಾ, ಕೂ್ಯಬಾ

ನಮಸಾಕೂರ,
ನಿಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ನ ಕರಪತ್ರ-

ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳ್. ನಾನ್ ಇದನನೆಲಲಿ 
ಬರೈಬಲ್ ಗೆ ಹ್ೂೇಲ್ಸ್ದೆ ಮತ್ತಿ ಅದ್ ಸತ್ಯ! ಈಗ ಅವು 
ನನನೆ ನಿಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ದ್ರದೃಷಟೆವಶಾತ್, ರಷಾ್ಯದ-
ಲ್ಲಿ ವಿಶಾ್ವಸವಿಡ್ವುದ್ ಬಹಳ ಕಷಟೆ. ಆತ್ಮಗಳನ್ನೆ 
ಹ್ಡ್ಕ್ತಾತಿ ನಾನ್ ಕರಪತ್ರಗಳ ಒಿಂದ್ ಭಾಗವನ್ನೆ 
ಹಿಂಚಿದೆನ್, ಆದರೆ ನಾನ್ ಕೆಟಟೆ ಜನರ ಕೆರೈಗೆ ಸ್ಕ್ಕೂಬಿದ್ದಾ 
ಅದಕಾಕೂಗಿ ಅವರ್ ನನನೆನ್ನೆ ಹ್ೂಡೆದರ್, ಏಕೆಿಂದರೆ 
ನಾನ್ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನೆ ಹಿಂಚಿಕೊಳಳಿಲ್ ಬರಸ್ದೆನ್. 
ಬಹಳ ಸಮರ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂದೆೇಶಕೆಕೂ ಉತತಿರ 
ನಿೇಡದೆ ಇದ್ದಾದಕಾಕೂಗಿ ನನನೆನ್ನೆ ಕ್ಷಮಿಸ್. ನಾನೂಬ್ಬ 
ಬಡಪಾಯಿ ಮತ್ತಿ ನನನೆ ಬಳಿ ಇಿಂಟನ್ಯಟ್ ಸಿಂಪಕ್ಯ-
ವಿಲಲಿ. ಈಗ ಬಹಳ ಕಷಟೆವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೆೇ ಕೆಲಸ-
ವಿಲಲಿ ಮತ್ತಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೂ ಆಹಾರವಿಲಲಿ. ನನಗಾಗಿ 
ಪಾ್ರರ್್ಯಸಬೇಕೆಿಂದ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೆ ಕೊೇರ್ತತಿೇನ. 
ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನ ಬರೆರಲ್ ಪ್ರರತ್ನೆಸ್ತತಿೇನ. 
ದಿೇಕ್ಾಸಾನೆನದ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಿಂದಿನ ಸಿಂಪ-
ಕ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಕಲ್ರಲ್ ಇನೂನೆ ಇದೆ.
ರಷಾ್ಯದಿಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳ್ರ,
ಮಾ್ಯಕ್್ಸಮ್ ಆರ್.

ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಕೆ.ಎರ್.ಮನೂೇಹರ್ (ಎಡ 
ಮೇಲಾಭುಗದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತಿ ಬಲ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ) 
ಭಾರತದ ಆಿಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟಟೆಣದಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಆತ್ಮ-ಗೆಲ್ಲಿವ 
ಸಾಹತ್ಯವನ್ನೆ ಹಿಂಚ್ತ್ತಿರ್ವುದ್.

ಪ್್ರೇತ್ರ ಇವಾ್ಯಿಂಜಲ್ರ್ಟೆ ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ,
ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ರೆೇಡಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಕ್ಕೂದದಾ-

ಕಾಕೂಗಿ ನಾನ್ ದೆೇವರಗೆ ಕೃತಜ್ಞತ ಸಲ್ಲಿಸ್ತತಿೇನ. ನಾನ್ 
ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟೆ ಕಲ್ತ್ದೆದಾೇನ. 
ಹ್ೇಗೆ ಬದ್ಕಬೇಕ್ ಮತ್ತಿ ಹ್ೇಗೆ ಪ್್ರೇತ್ಸಬೇಕ್ ಮತ್ತಿ 
ಆರೊೇಗ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತಿ ಕ್ಟ್ಿಂಬದ ಬಗೆಗೆ ಮ್ಿಂತಾದ 
ಗಿಂಭಿೇರ ವಿಷರಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿೇವು ಮಾತನಾಡ್ತ್ತಿೇರ.
ನನನೆನ್ನೆ ಮತ್ತಿ ನನನೆ ಕ್ಟ್ಿಂಬವನ್ನೆ ಮತ್ತಿ ನನನೆ 

ತಿಂದೆ-ತಾಯಿರನ್ನೆ ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲ್ ಪ್ರಭ್ವು ನಿಮ್ಮನ್ನೆ 
ಬಳಸ್ದರ್. ನನಗೆ ನರವಾಗ್ವ ಕೆಲವು ಕೆ್ರರೈಸತಿಮತ್ೇರ 
ಸಾಹತ್ಯವನ್ನೆ ಕಳ್ಹಸ್.
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ,
ಸರೈಮನ್ ನಗೂಗಿ       ನಾ್ಯಹ್ರ್ರ್, ಕ್ೇನಾ್ಯ

ಫಿಲ್ಪೋನ್ಸ್
ನನನೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿದದಾಕೆಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳ್. ನನನೆ 

ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕ ಅಗತ್ಯತಗಳನ್ನೆ ಪೂರೆರೈಸ್ವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ-
ಕ್ರಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಸ್ತ್. ಭರವಸರ ನಿಮ್ಮ 
ಸಿಂದೆೇಶಗಳ್ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತಿ ಪುನರಾಶಾ್ವಸನರನ್ನೆ 
ತಿಂದವು, ಮತ್ತಿ ಪ್ರತ್ಕೂಲ ಸ್್ಥತ್ಗಳ ಹ್ೂರತಾಗಿ ಮ್ಿಂದ್ವ-
ರರಲ್ ನನನೆನ್ನೆ ಪ್ರೇರೆೇಪ್ಸ್ದವು. ಸೂೇಲೊಪ್್ಪಕೊಳಳಿಬೇಕೆಿಂ-
ದೆನಿಸ್ವ ಎಷೂಟೆೇ ಸಮರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ನನನೆ ಪ್ರಭ್ವಿನಲ್ಲಿ 
ನನನೆ ವಿಶಾ್ವಸವನಿನೆಟಟೆರೆ ಇವೆಲಲಿವೂ ನಡೆದ್ಹ್ೂೇಗ್ತತಿವೆ ಎಿಂಬ 
ನಿಮ್ಮ ಸಿಂದೆೇಶಗಳ್ ಯಾವಾಗಲ್ ನನನೆ ಮನಸ್್ಸಗೆ ಬರ್ತತಿವೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳ್, ಮತ್ತಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನೆ ರಕ್ಷಿಸ್ವ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ 
ಕೆಲಸವನ್ನೆ ಮ್ಿಂದ್ವರಸ್.
ಹೃತೂ್ಪವ್ಯಕವಾಗಿ,
ಜೊೇಸ್ಲಿನ್ ಒಗಾಯಾನ್
ಕೆ್ವಜಾನ್ ನಗರ, ಫ್ಲ್ಪ್ೇನ್್ಸ
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9 ಕೋತ್ಕನೆಗಳು 51:5, ರೊೋಮಾಪುರದರರಿಗೆ 3:10-12, 23   10 ಮತಾತಯ 26:63-64, 27:54, ಲೂರ 1:30-33, ಯೂೋಹಾನ 9:35-37, ರೊೋಮಾಪುರದರರಿಗೆ 1:3-4   11 ಅಪೋಸತಲರ ರೃತ್ಯಗಳು 
4:12, 20:28, ರೊೋಮಾಪುರದರರಿಗೆ 3:25, 1 ಯೂೋಹಾನ 1:7, ಪರಿರಟನೆ 5:9   12 ಕೋತ್ಕನೆಗಳು 16:9-10, ಮತಾತಯ 28:5-7, ಮಾರ್ಕ 16:9, 12, 14, ಯೂೋಹಾನ 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, 
ಅಪೋಸತಲರ ರೃತ್ಯಗಳು 2:24, 3:15, ರೊೋಮಾಪುರದರರಿಗೆ 8:11, 1 ಕೊರಿಂಥದರರಿಗೆ 15:3-7   13 ಲೂರ 22:69, ಅಪೋಸತಲರ ರೃತ್ಯಗಳು 2:25-36,ಇಬಿರಿಯರಿಗೆ 10:12-13   14 1 ಕೊರಿಂಥದರರಿಗೆ 3:16, 
ಪರಿರಟನೆ 3:20   15 ಎಫೆಸದರರಿಗೆ 2:13-22, ಇಬಿರಿಯರಿಗೆ 9:22, 13:12, 20-21, 1 ಯೂೋಹಾನ 1:7, ಪರಿರಟನೆ 1:5, 7:14   16 ಮತಾತಯ 26:28, ಅಪೋಸತಲರ ರೃತ್ಯಗಳು 2:21, 4:12, ಎಫೆಸದರರಿಗೆ. 
1:7, ಕೊಲೊಸೆ್ಸಯರರಿಗೆ 1:14   17 ಮತಾತಯ 21:22, ಯೂೋಹಾನ 6:35, 37-40, ರೊೋಮಾಪುರದರರಿಗೆ 10:13   18 ಇಬಿರಿಯರಿಗೆ 11:6   19 ಯೂೋಹಾನ 5:14, 8:11, ರೊೋಮಾಪುರದರರಿಗೆ 6:4, 
1 ಕೊರಿಂಥದರರಿಗೆ 15:10, ಪರಿರಟನೆ 7:14, 22:14   20 ಧಮೂೋ್ಕಪದೆೋಶಕಾಂಡ 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, ಯಹೊೋಶುರನು 22:5, ಮತಾತಯ 22:37-40, ಮಾರ್ಕ 12:29-
31, ಲೂರ 10:27   21 ಧಮೂೋ್ಕಪದೆೋಶಕಾಂಡ 4:29, 13:4, 26:16, ಯಹೊೋಶುರನು 1:8, 22:5, 2 ತ್ಮೂಥೆಯನಿಗೆ 2:15, 3:14-17, ಯಾಕೊೋಬನು 1:22-25, ಪರಿರಟನೆ 3:18

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿೇವು ನಿರಿಂತರತರನ್ನೆ ಕಳ್ರಲ್ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ವಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಶಾ್ಚತಾತಿ-
ಪಪಟ್ಟೆ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮದಿಿಂದ ಪುನಜ್ಯನ್ಮ ಪಡೆರಲ್ 
ಇದ್ ಸರಯಾದ ಸಮರ ಎಿಂದ್ ನಿಮಗನಿಸ್-
ವುದಿಲಲಿವೆ? ಇದೆೇ ನಿಮ್ಮ ಬರಕೆ ಆಗಿದದಾರೆ, ಈ 
ಪಾ್ರಥ್ಯನರನ್ನೆ ಹ್ೇಳಿ:

ನನನೆ ಪ್ರಭ್ವೆೇ ಮತ್ತಿ ನನನೆ ದೆೇವರೆೇ, 
ಪಾಪ್ಯಾದ ನನನೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣೆ ತೂೇರ.9 ಯೇಸ್ 
ಕ್್ರಸತಿರ್ ಜೇವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೆೇವರ ಮಗನ್ ಎಿಂದ್ 
ನಾನ್ ನಿಂಬಿದೆದಾೇನ.10 ನನನೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲಾಲಿ ಪಾ-
ಪಗಳನ್ನೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ವುದಕಾಕೂಗಿ ಆತ  ಶಿಲ್ಬರಲ್ಲಿ 
ಮರಣ ಹ್ೂಿಂದಿದನ್ ಮತ್ತಿ ತನನೆ ಅಮೂಲ್ಯ 
ರಕತಿವನ್ನೆ ಸ್ರಸ್ದನ್ ಎಿಂದ್ ನಾನ್ ನಿಂಬಿದೆದಾೇನ.11 
ದೆೇವರ್ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಿಂದ ಯೇಸ್ವನ್ನೆ 
ಸತತಿವರಿಂದ ಪುನರ್ತಾ್ಥನಗೊಳಿಸ್ದರ್,12 ಮತ್ತಿ 
ಈ ಗಳಿಗೆರಲ್ಲಿ ನನನೆ ಪಾಪನಿವೆೇದನರನ್ನೆ 
ಮತ್ತಿ ಈ ಪಾ್ರಥ್ಯನರನ್ನೆ ಕೆೇಳ್ತಾತಿ ಆತ 
ದೆೇವರ ಬಲಗಡೆರಲ್ಲಿ ಕ್ಳಿತ್ದಾದಾನ ಎಿಂದ್ 
ನಾನ್ ನಿಂಬಿದೆದಾೇನ.13 ಪ್ರಭ್ ಯೇಸ್ವೆೇ, ನಾನ್ 
ನನನೆ ಹೃದರದ ಬಾಗಿಲನ್ನೆ ತರೆದ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೆ 
ನನನೆ ಹೃದರದೊಳಗೆ ಆಮಿಂತ್್ರಸ್ತತಿೇನ.14 ಕಾ-
ಲಾ್ವರರಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಬರ ಮೇಲೆ ನನನೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ನಿೇವು ಸ್ರಸ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕತಿದಲ್ಲಿ ನನನೆ ಎಲಾಲಿ 
ಹ್ೂಲಸ್ ಪಾಪಗಳನ್ನೆ ತೂಳ್ದ್ಬಿಡಿ.15 ನಿೇವು 
ನನನೆನ್ನೆ ತ್ರಸಕೂರಸ್ವುದಿಲಲಿ, ಪ್ರಭ್ ಯೇಸ್ವೆೇ; 
ನಿೇವು ನನನೆ ಪಾಪಗಳನ್ನೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ವಿರ ಮತ್ತಿ ನನನೆ 
ಆತ್ಮವನ್ನೆ ರಕ್ಷಿಸ್ವಿರ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಏಕೆಿಂದರೆ 

ನಿಮ್ಮ ಪದವಾದ ಬರೈಬಲ್ ಹೇಗೆಿಂದ್ ಹ್ೇಳ್ತತಿದೆ.16 
ನಿೇವು ಯಾರನೂನೆ ತ್ರಸಕೂರಸ್ವುದಿಲಲಿ ಎಿಂದ್ 
ನಿಮ್ಮ ಪದ ಹ್ೇಳ್ತತಿದೆ, ಮತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೂ 
ಸೇರದೆದಾೇನ.17 ಆದದಾರಿಂದ ನಿೇವು ನನನೆ ಮಾತ್ 
ಕೆೇಳಿಸ್ಕೊಿಂಡಿದಿದಾೇರ ಎಿಂದ್ ನನಗೆ ತ್ಳಿದಿದೆ, ಮತ್ತಿ 
ನಿೇವು ನನಗೆ ಉತತಿರಸ್ದಿದಾೇರ ಎಿಂದ್ ನನಗೆ ತ್ಳಿದಿದೆ, 
ಮತ್ತಿ ನಾನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹ್ೂಿಂದಿದೆದಾೇನ ಎಿಂದ್ ನನಗೆ 
ತ್ಳಿದಿದೆ.18 ನನನೆ ಆತ್ಮವನ್ನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದದಾಕಾಕೂ-
ಗಿ, ಪ್ರಭ್ ಯೇಸ್ವೆೇ, ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞನ್, 
ಮತ್ತಿ ನಿೇವು ಆದೆೇಶಿಸ್ದಿಂತ ನಡೆದ್ಕೊಿಂಡ್ ಇನ್ನೆ 
ಮ್ಿಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ನಾನ್ ನನನೆ ಕೃತಜ್ಞತರ-
ನ್ನೆ ತೂೇರಸ್ತತಿೇನ.19

ರಕ್ಷಣೆರ ನಿಂತರ, ಯೇಸ್ವು ತಿಂದೆರ, ಮಗನ, 
ಮತ್ತಿ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮದ ಹ್ಸರನಲ್ಲಿ, ನಿೇರನಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಳ್ಗಿ, ದಿೇಕ್ಾಸಾನೆನ ಮಾಡಿದ-
ರೆಿಂದ್ ಹ್ೇಳಲಾಗ್ತತಿದೆ.20 ಬರೈಬಲ್ ಸೂಸರೈಟ್ ಆಫ್ 
ಇಿಂಡಿಯಾದ ’ಸತ್ಯವೆೇದವು” [ಇಿಂಗಿಲಿಷ್ ನ ಕೆಜೆವಿ] 
ಬರೈಬಲ್ ಅನ್ನೆ  ಓದಿ, ಮತ್ತಿ ನಿೇವು ಸಾರ್ವ 
ತನಕ ಅದ್ ಹ್ೇಳಿದದಾನ್ನೆ ಮಾಡಿ.21

ರಕ್ಷಣೆರ ಬಗೆಗೆ ನಿೇವು ಇತರರಗೆ ತ್ಳಿಸಬೇಕೆಿಂದ್ 
ಪ್ರಭ್ ಬರಸ್ತಾತಿರೆ (ಮಾಕ್ಯ 16:15). ನಿೇವು 
ಪಾ್ಯಸಟೆರ್ ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸ್ವಾತ್ಯರ 
ಸಾಹತ್ಯದ ವಿತರಕರಾಗಬಹ್ದ್. ನಾವು ನಿಮಗೆ 
ಸಾಹತ್ಯವನ್ನೆ ಯಾವುದೆೇ ಶ್ಲಕೂವಿಲಲಿದೆ ಕಳ್ಹ-
ಸ್ತತಿೇವೆ. ಹ್ಚಿ್ಚನ ಮಾಹತ್ಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ 
ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಿಂದೆೇಶವನ್ನೆ 
ಬೇರೆರವರೊಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಚಿಕೊಳಿಳಿ.

ನಾವು ಪಾಸಟೆರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸಾಹತ್ಯವ-
ನ್ನೆ ಅನೇಕ ಭಾಷಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ದಿ್ರಸ್ತತಿೇವೆ, ಮತ್ತಿ 
ಪ್ರಿಂಪಚದೆಲೆಲಿಡೆ ಕಳ್ಹಸ್ತತಿೇವೆ. ನಾವು ಮ್ದ್ರಣ 
ಕಾಗದ ಮತ್ತಿ ಶಿಪ್್ಪಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಿಲ್ರ ಡಾ-

ಲರ್ಗಳನ್ನೆವ್ಯಯಿಸ್ತತಿೇವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ 
ಪಾ್ರಥ್ಯನ ಮತ್ತಿ ಆರ್್ಯಕ ಸಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆರಬೇಕೆಿಂದ್ ನಿೇವು ಬರ-
ಸ್ದರೆ ಯೇಸ್ ಆದೆೇಶಿಸ್ವಿಂತ, ದೆೇವರಿಂದ ಆತನ 
ದಶಾಿಂಶಗಳನ್ನೆ ಮತ್ತಿ ಕೊಡ್ಗೆಗಳನ್ನೆ ಕದ್ದಾ-
ಕೊಳಳಿಬೇಡಿ. ದೆೇವರ್ ಹೇಗೆ ಹ್ೇಳಿದರ್, “ನರ-
ಮನ್ಷ್ಯನ್ ದೆೇವರಿಂದ ಕದ್ದಾಕೊಳಳಿಬಹ್ದೆೇ? 
ನಿೇವಾದರೊೇ ನನಿನೆಿಂದ ಕದ್ದಾಕೊಳ್ಳಿತ್ತಿದಿದಾೇರ. 
ನಿನಿನೆಿಂದ ಏನ್ ಕದ್ದಾಕೊಿಂಡಿದಿದಾೇರ ಎಿಂದ್ ಕೆೇಳ್-
ತ್ತಿೇರೊೇ? ದಶಮಾಿಂಶ, ನನಗೊೇಸಕೂರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ಸ-
ಬೇಕಾದ ಪದಾಥ್ಯ, ಇವುಗಳನನೆೇ. ನಿೇವು ಅಿಂದರೆ 
ಈ ಜನಾಿಂಗದವರೆಲಾಲಿ [ಮತ್ತಿ ಈ ಸಿಂಪೂಣ್ಯ 
ಜಗತ್ತಿ] ನನಿನೆಿಂದ ಕದ್ದಾಕೊಳ್ಳಿವವರಾದ ಕಾರಣ 
ಶಾಪಗ್ರಸತಿರಾಗಿದಿದಾೇರ. ನನನೆ ಆಲರವು [ರಕ್ಷಣೆ 
ಹ್ೂಿಂದಿರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ್] ಆಹಾರಶೂನ್ಯವಾಗದಿಂ-
ತ [ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕ ಆಹಾರ] ನಿೇವು ದಶಮಾಿಂಶವನ್ನೆ 
[ದಶಮಾಿಂಶ ಎಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟೆ ಆದಾರದ 
10%] ಯಾವತೂತಿ ಬಿಂಡಾರಕೆಕೂ ತಗೆದ್ಕೊಿಂ-
ಡ್ ಬನಿನೆರ; ನಾನ್ ಪರಲೊೇಕದ ದಾ್ವರಗಳನ್ನೆ 
ತರೆದ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಡಿರಲಾಗದಷ್ಟೆ 
ಸ್ವರವನ್ನೆ ಸ್ರರ್ವೆನೂೇ ಇಲಲಿವೊೇ ನನನೆ-
ನ್ನೆ ಹೇಗೆ ಪರೇಕ್ಷಿಸ್ರ; ಇದ್ ಸೇನಾಧಿೇಶ್ವರ 
ಯಹ್ೂೇವನ ನ್ಡಿ. ನ್ಿಂಗ್ವ ಹ್ಳವನ್ನೆ ನಾನ್ 
ನಿಮಗಾಗಿ ತಡೆರ್ವೆನ್, ಅದ್ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿರ 
ಫಲವನ್ನೆ ನಾಶ ಮಾಡದ್; ನಿಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷಿರ 
ಹಣ್ಣು ತೂೇಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ರಹ್ೂೇಗದಿಂತಾಗ್-
ವುದ್; ಇದ್ ಸೇನಾಧಿೇಶ್ವರ ಯಹ್ೂೇವನ ನ್ಡಿ. 
ಆಗ ಸಕಲ ಜನಾಿಂಗಗಳವರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನೆ ಧನ್ಯರೆಿಂ-
ದ್ ಕೊಿಂಡಾಡ್ವರ್; ನಿಮ್ಮ ದೆೇಶವು ಆನಿಂದ-
ವಾಗಿರ್ವದ್; ಇದ್ ಸೇನಾಧಿೇಶ್ವರ ಯಹ್ೂೇವನ 
ನ್ಡಿ” (ಮಲಾಕ್ರ 3:8-12).

(ಪುಟ 5 ರಿಂದ ಮ್ಿಂದ್ವರದಿದೆ)
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