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ವಿಶ್ವ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆವಿಶ್ವ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ

ದ್ವ್ಯ ದೇವದೂತರು
ನಮ್ಮ ಗರಿಹದ ಮೇಲೆ ಸುತುತುತ್ತುದ್ದಿರೆ

    ಟೂೇನಿ ಅಲ್ಮೊ ಅವರಿಂದ

(ಪುಟ 2ರಲ್ಲಿ ಮುಿಂದುವರದ್ದ)

“ದೇವರಗೆ ಇಪ್ಪತುತು ಸ್ವಿರ ರಥಗಳಿವೆ, 
ಮತುತು ಸಹಸ್ರಿರು ದೇವದೂತರುಗಳಿದ್ದಿರೆ 
ಮತುತು ಕತ್ತರು ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಿರೆ” (ಕೇತ್ತನೆಗ-
ಳು 68:17). ದೇವರ ರಥಗಳು ಎಿಂದರೆ ಇಿಂದು 
ಯುಎಫ್ಒ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹ್ರುವ 
ತಟಟೆಗಳು ಎಿಂಬುದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷಟೆವ್ಗಿದ. 
ಅವು ಬೇರೆ ಯ್ವುದೂೇ ಗರಿಹದ್ಿಂದ ಬಿಂದವು-
ಗಳಲಲಿ, ಬದಲ್ಗೆ ದೇವರ ದೂತರ್ಗಿದ್ದಿರೆ. 
ಅವರು ದೇವರ ಕ್ನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಮತುತು 
ರಕ್ಷಣೆಯ ಉತತುರ್ಧಿಕ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧದ 
ಅಪರ್ಧಗಳಿಗ್ಗಿ ಹಲವ್ರು ಶತಮ್ನಗ-
ಳಿಿಂದ ಭೂಮಿಯನುನು ಗಮನಿಸುತ್ತುದ್ದಿರೆ.1

ಇಬ್ರಿಯರಗೆ 1:10-14 ಹೇಗೆಿಂದು ಹೇಳು-
ತತುದ, “ಕತ್ತನೆೇ, ಆದ್ಯಲ್ಲಿ ನಿೇನು ಭೂಮಿಗೆ 
ಅಸ್ತುವ್ರವನುನು ಹ್ಕದ್, ಗಗನಮಿಂಡಲವು 
ನಿನನು ಕೆೈಕೆಲಸವ್ಗಿದ; ಅವು ನ್ಶವ್ಗುವವು, ಆದರೆ ನಿೇನು ಶ್ಶ್ವತವ್ಗಿರುತ್ತುೇ; 
ಅವೆಲಲಿವೂ ವಸತ್ರದಿಂತೆ ಹಳೆಯದ್ಗುವವು, ಅವುಗಳನುನು ಮೇಲಿಂಗಿಯಿಂತೆಯೂ 
ವಸತ್ರದಿಂತೆಯೂ ಮಡಚುತ್ತುೇ, ಮತುತು ಅವು ಮ್ಪ್ತಡುವವು; ನಿೇನ್ದರೊೇ ಏಕ-
ರೇತ್ಯ್ಗಿದ್ದಿೇ. ನಿನನು ವರುಷಗಳು ಮುಗಿದುಹೂೇಗುವದ್ಲಲಿ ಎಿಂತಲೂ ಹೇ-
ಳುತ್ತುನೆ. ಆದರೆ ದೇವದೂತರಲ್ಲಿ ಯ್ವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯ್ದರೂ - ನ್ನು 
ನಿನನು ವಿರೊೇಧಿಗಳನುನು ನಿನಗೆ ಪ್ದಪೇಠವ್ಗಿ ಮ್ಡುವ ತನಕ ನನನು ಬಲಗಡೆ-
ಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಿಂಡಿರು [ಆತ ಅದನುನು ಕೆೇವಲ ಕರಿಸತುರಗೆ ಹೇಳಿದಿಂತೆ] ಎಿಂಬುದ್ಗಿ 
ಎಿಂದ್ದರೂ ಹೇಳಿದ್ದಿನೊೇ? ಇವರೆಲಲಿರೂ ರಕ್ಷಣೆಯನುನು ಬ್ಧ್ಯವ್ಗಿ 
ಹೂಿಂದಬೇಕ್ಗಿರುವವರ ಸೇವೆಗೊೇಸ್ಕರ ಕಳುಹಸಲ್ಪಡುವ ಸುವ್ತ್್ತಸೇವೆಯ 
ಆತ್ಮಗಳಲಲಿವೊೇ?”[ಇಿಂಗಿಲಿಷಿನ ಕೆಜೆವಿ ಬೈಬಲ್ ನಿಿಂದ]

ದೇವರ ರಥಗಳು (ಹಚ್ಚಿನ ಜನರು ಯುಎಫ್ಒ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ತುರೆ) 
ಇಲಲಿದ ಹೂೇಗಿದದಿರೆ, ದೇವರ ಸುವ್ತ್್ತ ಸೇವೆಯ ಆತ್ಮಗಳು ಪರಿತ್ ದ್ನದ 
ಇಪ್ಪತತುನ್ಲು್ಕ ಗಿಂಟಗಳ ಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂತರ ಒಳೆಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಮತುತು 
ದುಷಟೆರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ಭರಿಷ್ಟೆಚ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಗ್ ಇಡುವುದು 
ಹೇಗೆ? ಸಿಂತರನುನು ಹರಸಲು ಅಥವ್ ದುಷಟೆರಗೆ ಎಚಚಿರಕೆ ನಿೇಡಲು, ಶಪಸಲು 
ಅಥವ್ ನ್ಶ ಮ್ಡಲು ಯ್ವ ದೇವದೂತರನುನು ಯ್ವ್ಗ ಕಳುಹಸಬೇಕೆಿಂ-
ದು ದೇವರಗೆ, ಸವ್್ತಿಂತಯ್್ತಮಿ ದೇವರಗೆ ಹೇಗೆ ತ್ಳಿಯುತತುದ? 

ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ಆದ್ಕ್ಿಂಡ 32:12ರಲ್ಲಿ ದೇವರು, ಆತ ನಿಂತರ ಇಸ್ರಿಯೇ-
ಲ್ ಎಿಂದು ಕರೆದ ಯ್ಕೊೇಬನಿಗೆ ಹೇಗೆಿಂದು ಹೇಳಿದರು, “ನಿನಗೆ ಒಳೆಳೆೇದನುನು 

ಮ್ಡಿ ನಿನನು ಸಿಂತತ್ಯನುನು ಸಮುದರಿದ 
ಮರಳಿನಿಂತೆ ಅಸಿಂಖ್ಯವ್ಗಿ ಅಭಿವೃದ್್ಧ 
ಮ್ಡುವೆನೆಿಂದು...”. ಇಸ್ರಿಯೇಲನ ಎಲ್ಲಿ 
ಮಕ್ಕಳನುನು ಲೆಕ್ಕ ಮ್ಡಲು ಅರಸನ್ದ 
ದ್ವಿೇದನು ನಿಧ್ತರಸ್ದ್ಗ, ಆತನ ಮನಸ್ಸ-
ನಲ್ಲಿ ಏನಿತುತು ಎಿಂಬುದು ದೇವರಗೆ ತ್ಳಿದ್-
ತುತು. ಅದು ಪ್ರಿರಿಂಭವ್ದದುದಿ ಹೇಗೆ. ಪೂ-
ವ್ತಕ್ಲವೃತ್ತುಿಂತ ಮೊದಲ ಭ್ಗ 21:1-
2 ಹೇಗೆಿಂದು ಹೇಳುತತುದ, “ಸೈತ್ನನು 
ಇಸ್ರಿಯೇಲ್ಯರಗೆ ವಿರೊೇಧವ್ಗಿ ಎದುದಿ 
ಲೆಕ್ಕಹ್ಕುವುದಕೆ್ಕ [ಲೆಕ್ಕ ಮ್ಡಲು ಸ್-
ಧ್ಯವಿಲಲಿ ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವರು ಅಸಿಂಖ್ಯರು 
ಎಿಂದು ದೇವರು ಹೇಳಿದದಿರು (ಇಬ್ರಿಯರಗೆ 
11:12)] ದ್ವಿೇದನನುನು ಪರಿೇರಸ್ದನು. 
ದ್ವಿೇದನು ಯೇವ್ಬನನೂನು ಜನ್ಧಿಪ-

ತ್ಗಳನೂನು [ನ್ಯಕರು] ಕರೆದು - ನನಗೆ ಜನರ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಗುವ ಹ್ಗೆ ಬೇರ್್ತ-
ಬದ್ಿಂದ ದ್ನ್ ಊರನ ವರೆಗೂ ಸಿಂಚರಸ್ ಇಸ್ರಿಯೇಲ್ಯರನುನು ಲೆಕ್ಕಮ್ಡಿಕೊಿಂ-
ಡು ಬನಿನುರ ಎಿಂದು ಆಜ್್ಪಸ್ದನು.” ಸೈತ್ನನಿಗೆ ವಿಧೇಯನ್ಗುವ ಮೂಲಕ, 
ಹವ್ವಳ ಹೃದಯ ಆಲೊೇಚ್ಸ್ದಿಂತೆಯೇ, ರ್ಜನ್ದ ದ್ವಿೇದನ ಹೃದಯವೂ, 
“ನ್ನು ಪರ್ತ್ಪರನ್ದ ದೇವರಿಂತೆ ಆಗುವೆನು, ಮತುತು ದೇವರಗೆ ಸಿಂಖ್್ಯ ತ್ಳಿದ್-
ರುವಿಂತೆ ನನಗೂ ಸಿಂಖ್್ಯಯು ತ್ಳಿಯುತತುದ” ಎಿಂದು ಆಲೊೇಚ್ಸಲು ಕ್ರಣವ್-
ಯಿತು. ಆದ್ಮ ಮತುತು ಹವ್ವ ತನನು ಮ್ತನುನು ಕೆೇಳದ ಇದುದಿದಕೆ್ಕ ಅಥವ್ 
ತನಗೆ ಅವಿಧೇಯರ್ದುದಕೆ್ಕ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಿಂದ್ದರೂ ಜೇವಿಸುವ ಪರಿ-
ತ್ಯಿಂದು ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಮರಣ, ನರಕ, ಮತುತು ಬಿಂಕಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಶ್ವತತೆಯ 
ಶ್ಪವನುನು ನಿೇಡುವಷುಟೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೊೇಪಗೊಿಂಡ ದೇವರು, ದ್ವಿೇದನು 
ಸೈತ್ನನ ಆದೇಶವನುನು ಕೆೇಳಿ ಅದನುನು ಪ್ಲ್ಸ್ದ ಅವಿಧೇಯತೆ ಮತುತು ಪ್ಪವ-
ನುನು ಮ್ಡಿ ತಪ್ಪಸ್ಕೊಳಳೆಲು ದೇವರು ಏಕೆ ಬ್ಡುವರು?2  ದೇವರು ವ್ಯಕತುಗಳನುನು 
ಗೌರವಿಸುವವರಲಲಿ.3 ತನಗೆ ಅವಿಧೇಯರ್ದುದಕೆ್ಕ ಆದ್ಮ ಮತುತು ಹವ್ವರಗೆ 
ಶ್ಪ ನಿೇಡಿದ ಅವರು ತನಗೆ ಅತ್ಯಿಂತ ಪರಿಯ ರ್ಜನ್ದ ದ್ವಿೇದನಿಗೆ, ತನಗೆ ಅವಿ-
ಧೇಯನ್ದುದಕೆ್ಕ ಶ್ಪ ನಿೇಡಿದ ಅವರು, ಅವಿಧೇಯರ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತುತು ನನಗೆ 
ಮತುತು ಎಲಲಿರಗೂ ಶ್ಪ ನಿೇಡದ್ರಲು ಸ್ಧ್ಯವೆೇ? 4  

ಇಸ್ರಿಯೇಲ್ನ ಜನರ ಗಣತ್ ಮ್ಡಲು ದ್ವಿೇದನು ಯೇವ್ಬನಿಗೆ ಆದೇಶ 
ನಿೇಡಿದ ನಿಂತರ, ಯೇವ್ಬನು ದ್ವಿೇದನಿಗೆ ಹೇಗೆಿಂದು ಉತತುರಸ್ದನು, “ನನನು 

1 ಆದ್ಕ್ಿಂಡ 18:20-22, 19:1-25, ಅರಣ್ಯಕ್ಿಂಡ 22:21-35, 2 ಸಮುವೆೇಲನು 24:10-16, 2 ಅರಸುಗಳು 6:8-17, 2 ಪೂವ್ತಕ್ಲವೃತ್ತುಿಂತ 20:1-29, 32:1-22, ಕೇತ್ತನೆಗಳು 34:7, 35:4-5, 68:17, ದ್ನಿಯೇಲನು 6:21-22, 
ಜೆಕಯ್ತನು 1:7-21, 2:1-5, ಅಧ್್ಯಯ 4, ಮತ್ತುಯ 28:1-7, ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 5:17-24, 12:1-12, 21-23, ಪರಿಕಟನೆ 7:1-2, ಅಧ್್ಯಯ 8, 9:1-5, 13-21, 14:6-11, 15-20, 15:1, 5-8, ಅಧ್್ಯಯ 16, 18:1-6, 21, 
19:17-18, 20:1-3   2 ಆದ್ಕ್ಿಂಡ 2:16-17, 3:1-19, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 5:12-18, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ 15:22, 47   3 ಯ್ಜಕಕ್ಿಂಡ 19:15, ಧಮೊೇ್ತಪದೇಶಕ್ಿಂಡ 1:17, 16:19, 1 ಸಮುವೆೇಲನು 26:23, 1 ಅರಸುಗಳು 8:32, 2 
ಪೂವ್ತಕ್ಲವೃತ್ತುಿಂತ 6:23, 19:7, ಕೇತ್ತನೆಗಳು 9:8, ಜ್್ನೊೇಕತುಗಳು 24:23, 28:21, ಯಶ್ಯ 45:21, ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 10:34, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 2:11, ಎಫೆಸದವರಗೆ 6:9, ಕೊಲೊಸಸಯವರಗೆ 3:25, ಯ್ಕೊೇಬನು 2:1-10, 
1 ಪೇತರಿನು 1:17, ಪರಿಕಟನೆ 15:3   4 ಆದ್ಕ್ಿಂಡ 3:1-19, ವಿಮೊೇಚನಕ್ಿಂಡ 23:20-21, ಧಮೊೇ್ತಪದೇಶಕ್ಿಂಡ 11:26-28, 28:61-63, 1 ಸಮುವೆೇಲನು 12:14-15, 15:22-23, 2 ಸಮುವೆೇಲನು ಅಧ್್ಯಯ 11, 12:1-23, ಯೇಬನು 
36:7-12, ಯರೆಮಿೇಯ 12:16-17, 18:9-10, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 2:5-13, 6:12-16, ಎಫೆಸದವರಗೆ 5:3-6, 2 ಥೆಸಲೊೇನಿಕದವರಗೆ 1:7-9, ಇಬ್ರಿಯರಗೆ 2:1-4   

1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮತುತು 80 ರ ದಶಕದ ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ 
ಟೂೇನಿ ಮತುತು ಸೂಸನ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ ದೂರದಶ್ತನ 
ಕ್ಯ್ತಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಆಕೆ್ತಸ್ರಾ ಮತುತು ಕ್ಯರ್

ಟೂೇನಿ ಅಲ್ಮೊ
   ಕೆರಿೈಸತು 
 ಮಿನಿಸ್ರಾಗಳು

ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ
   ಕ್ರೈಸ್ತ 
 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು

ಸಿಂಪುಟ 17700ಧಮ್ತಗುರು ಟೂೇನಿ ಅಲ್ಮೊ
ಹೂಸ ಜೆರೂಸಲೆಮ್ಹೂಸ ಜೆರೂಸಲೆಮ್

ಅಲ್ಮೊ ಕೆರಿೈಸತು ರ್ಷರಾ
ವಿಶ್್ವದ್ಯಿಂತದ ಚಚು್ತಗಳುವಿಶ್್ವದ್ಯಿಂತದ ಚಚು್ತಗಳು
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(ಪುಟ 1 ರಿಂದ ಮುಿಂದುವರದ್ದ)
ಒಡೆಯನ್ದ ಅರಸನೆೇ, ಯಹೂೇವನು ತನನು ಪರಿಜೆಗಳನುನು ನೂರರಷುಟೆ ಹಚ್ಚಿ-
ಸಲ್. ಅವರೆಲಲಿರೂ ನನನು ಒಡೆಯನ ದ್ಸರರ್ಟೆ. ಒಡೆಯನು ಇಿಂಥದನುನು ಅಪೇ-
ಕ್ಷಿಸುವುದೇನು? ಇಸ್ರಿಯೇಲ್ಯರನುನು ಅಪರ್ಧಕೆ್ಕ ಗುರ ಮ್ಡುವುದೇಕೆ?” ಆದರೆ 
ಅರಸನು ಯೇವ್ಬನಿಗೆ ಕವಿಗೊಡದ ತನನು ಮ್ತನೆನುೇ ಸ್ಧಿಸ್ದದಿರಿಂದ ಅವನು 
ಹೂರಟುಹೂೇಗಿ ಇಸ್ರಿಯೇಲ್ಯರ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಿಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಚರಸ್ ಯರೂ-
ಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹಿಂದ್ರುಗಿದನು. ಯೇವ್ಬನು ದ್ವಿೇದನಿಗೆ ಒಪ್ಪಸ್ದ ಎಣಿಕೆಯ 
ಸಿಂಖ್್ಯಯು - ಇಸ್ರಿಯೇಲ್ಯರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕೆ್ಕ ಹೂೇಗತಕ್ಕ ಸೈನಿಕರ ಸಿಂಖ್್ಯ 
ಹನೊನುಿಂದು ಲಕ್ಷ [11,00,000], ಮತುತು ಯೂದ್ಯದವರಲ್ಲಿ ನ್ಲು್ಕ 
ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತುತು ಸ್ವಿರ [4,70,000]. ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯು ಯೇವ್ಬನಿಗೆ 
[ದೇವರಗೆ ಆದಿಂತೆ] ಅಸಹ್ಯವ್ಗಿದದಿರಿಂದ ಅವನು ಇವರೊಡನೆ ಲೆೇವಿ ಬನ್್ಯ-
ಮಿೇನ್ ಕುಲಗಳವರ ಎಣಿಕೆಯನುನು ಮ್ಡಲ್ಲಲಿ.

 “ಜನರ ಎಣಿಕೆ ಮ್ಡಿದುದಿ ದೇವರಗೆ ಕೆಟಟೆದದಿಿಂದು ಕಿಂಡದದಿರಿಂದ ಆತನು 
ಇಸ್ರಿಯೇಲ್ಯರನುನು ಬ್ಧಿಸ್ದನು. ಆಗ ದ್ವಿೇದನು - ನ್ನು ಬುದ್್ಧಹೇನ ಕ್-
ಯ್ತವನುನು ಮ್ಡಿ ಪ್ಪಯ್ಗಿದದಿೇನೆ; ದಯವಿಟುಟೆ ನಿನನು ಸೇವಕನ ಅಪರ್ಧ-
ವನುನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಿಂದು ದೇವರನುನು ಪ್ರಿರ್್ತಸಲು ಆತನು ದ್ವಿೇದನ ದರ್್ತಯ್ದ 
[ಪರಿವ್ದ್] ಗ್ದನಿಗೆ ಹೇಳಿದದಿೇನೆಿಂದರೆ - ನಿೇನು ದ್ವಿೇದನ ಹತ್ತುರ ಹೂೇಗಿ ಅವನಿಗೆ 
- ನ್ನು ಮೂರು ವಿಧವ್ದ ರ್ಕ್ಷೆಗಳನುನು [ಮೂರು ಶ್ಪಗಳು-ಅವುಗಳನುನುಒಿಂ-
ದನುನು ಆರಸಬಹುದು] ನಿನನು ಮುಿಂದ ಇಡುತೆತುೇನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ವುದನುನು 
ನಿನನು ಮೇಲೆ ಬರಮ್ಡಬೇಕೊೇ ಆರಸ್ಕೊೇ ಎಿಂಬುದ್ಗಿ ಹೇಳು ಎಿಂಬುದು. ಆಗ 
ಗ್ದನು ದ್ವಿೇದನ ಬಳಿಗೆ ಹೂೇಗಿ ಅವನಿಗೆ - ಯಹೂೇವನು ಹೇಳುವುದೇನಿಂದರೆ 
- ಮೂರುವರುಷಗಳ ಕ್ಲ ಬರವು ಉಿಂಟ್ಗಬೇಕೊೇ, ಇಲಲಿವೆ ಮೂರು ತ್ಿಂಗ-
ಳುಗಳ ವರೆಗೆ ನಿನನು ಶತುರಿಗಳ ಕತ್ತುಗೆ ಬಲ್ಯ್ಗುವುದು ಬೇಕೊೇ, ಇಲಲಿವೆೇ ಇಸ್ರಿ-
ಯೇಲ್ಯರ ಸಮಸತು ಪ್ರಿಿಂತಗಳಲ್ಲಿ ಯಹೂೇವನು ಕಳುಹಸ್ದ ಸಿಂಹ್ರಕದೂತ-
ನಿಿಂದುಿಂಟ್ಗುವ ಮೂರು ದ್ನಗಳ ಘೂೇರ ವ್್ಯಧಿ ರೂಪವ್ದ ಯಹೂೇವನ 
ಕತ್ತುಯು ಬೇಕೊೇ? ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಿಂದನುನು ಆರಸ್ಕೊೇ ಎಿಂಬುದೇ. ನನನು-
ನುನು ಕಳುಹಸ್ದವನಿಗೆ ಯ್ವ ಉತತುರವನುನು ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಹೂೇಗಬೇಕೊೇ 
ಆಲೊೇಚ್ಸ್ ಹೇಳು ಎಿಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅದಕೆ್ಕ ದ್ವಿೇದನು - ನ್ನು ಬಲು ಇಕ್ಕ-
ಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರುತೆತುೇನೆ. ಯಹೂೇವನ ಹಸತುದಲ್ಲಿ ಬ್ೇಳುತೆತುೇನೆ; ಆತನು ಕೃಪ್ಪೂಣ್ತ-
ನು. ಮನುಷ್ಯರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ೇಳಲೊಲೆಲಿನು ಎಿಂದು ಹೇಳಿದನು.

“ಆಗ ಯಹೂೇವನು ಇಸ್ರಿಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ವ್್ಯಧಿಯನುನು ಬರಮ್ಡಿದ-
ನು; ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಎಪ್ಪತುತು ಸ್ವಿರ ಜನರು ಸತತುರು. ದೇವರು ಯರೂಸಲೆೇಮ-
ನೂನು ಸಿಂಹರಸುವುದಕೆ್ಕ ದೂತನನುನು [ಕೆೇವಲ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು ನಿಯಿಂ-
ತ್ರಿಸುತ್ತುದದಿ ಒಿಂದು ಹ್ರ್ಡುವ ತಟಟೆ] ಕಳುಹಸ್ದನು; ಆದರೆ ಆ ದೂತನು 
ಸಿಂಹರಸುವುದರಲ್ಲಿದ್ದಿಗ ಯಹೂೇವನು ಅದನುನು ಕಿಂಡು, ಆ ಕೆೇಡಿನ ವಿಷ-
ಯದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿತ್ತುಪಪಟುಟೆ ಆ [ನಿಗ್ ಇಡುವವನು] ಸಿಂಹ್ರಕದೂತನಿಗೆ - 
ಸ್ಕು, ನಿನನು ಕೆೈಯನುನು ಹಿಂದಗೆ ಎಿಂದು ಆಜ್್ಪಸ್ದನು. ಆಗ [ನಿಗ್ ಇಡುವವ-
ನು] ಯಹೂೇವನ ದೂತನು ಯಬೂಸ್ಯನ್ದ ಒನ್್ತನನ ಕಣದಲ್ಲಿ ನಿಿಂತನು. 
ದ್ವಿೇದನು ಕಣೆಣೆತ್ತು ನೊೇಡಿ  ಯಹೂೇವನ ದೂತನು [ನಿಗ್ ಇಡುವವನು] 
ಭೂಮ್್ಯಕ್ಶಗಳ ನಡುವೆ ನಿಿಂತ್ರುವುದನೂನು ಚ್ಚ್ದ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಯರೂಸಲೆೇ-
ಮಿಗೆ ವಿರೊೇಧವ್ಗಿ ಹರದ ಕತ್ತುಯಿರುವದನೂನು ಕಿಂಡರು.

 “ನಿಂತರ ದ್ವಿೇದನು ಮತುತು ಇಸರಿೇಲ್ನ ಹರಯರು ಗೊೇಣಿಯನುನು ಧರಸ್ 
[ಅಿಂದರೆ ಉಪವ್ಸವಿದದಿರು] ಬೂೇರಲುಬ್ದದಿರು. ಮತುತು ದ್ವಿೇದನು ದೇವರಗೆ 
- ಜನರನುನು ಲೆಕ್ಕಸಬೇಕೆಿಂದು ಆಜ್್ಪಸ್ದವನು ನ್ನಲಲಿ! ಪ್ಪಮ್ಡಿದವನು 
ನ್ನೆೇ; ಕುರಗಳಿಂತ್ರುವ ಈ ಜನರು ಏನು ಮ್ಡಿದ್ದಿರೆ? ಯಹೂೇವನೆೇ, ನನನು 
ದೇವರೆೇ, ನಿನನು ಹಸತುವು ನಿನನು ಜನರಗೆ ವಿರೊೇಧವ್ಗಿ  ಅವರನುನು ಬ್ಧಿಸುವ 
ಬದಲ್ಗೆ ನನಗೂ ನನನು ಮನೆಯವರಗೂ ವಿರೊೇಧವ್ಗಿರಲ್ ಎಿಂದು ಬೇಡಿಕೊಿಂಡ-
ನು. ಆಗ ಯಹೂೇವನ ದೂತನು ಗ್ದನಿಗೆ [ಪರಿವ್ದ್] - ಯಬೂಸ್ಯನ್ದ ಒನ್್ತ-
ನನ ಕಣದಲ್ಲಿ ಯಹೂೇವನಿಗೊೇಸ್ಕರ ಒಿಂದು ಯಜ್ಞವೆೇದ್ಯನುನು ಕಟ್ಟೆಸುವದಕೆ್ಕ 
ಹೂೇಗಬೇಕು ಎಿಂದು ದ್ವಿೇದನಿಗೆ ಹೇಳು ಎಿಂಬುದ್ಗಿ ಆಜ್್ಪಸ್ದನು. ದ್ವಿೇದನು 
ಗ್ದನ ಮುಖ್ಿಂತರ ತನಗ್ದ ಯಹೂೇವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂತೆ ಹೂರಟನು. 

 “ಅಷಟೆರಲ್ಲಿ ಗೊೇಧಿಯನುನು ತುಳಿಸುತ್ತುದದಿ ಒನ್್ತನನು ಹಿಂತ್ರುಗಿ-
ಕೊಿಂಡು ದೂತನನುನು ನೊೇಡಿದನು. ಅವನೊಡನಿದದಿ ಅವನ ನ್ಲು್ಕ ಮಿಂದ್ 

ಮಕ್ಕಳು ಅಡಗಿಕೊಿಂಡಿದದಿರು [ಇಿಂದ್ನ ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮ ಹ್ರುವ ತಟಟೆಗ-
ಳನುನು, ಯುಎಫ್ಒಗಳನುನು, ದೇವರ ದೂತರನುನು, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುತುತುತ್ತು-
ರುವುದನುನು ನೊೇಡಿದ್ಗ ಮ್ಡುವಿಂತೆ; ಇವು ಬೇರೆ ಯ್ವುದೂೇ ಗರಿಹದ್ಿಂದ 
ಬಿಂದವುಗಳಲಲಿ, ಸ್ವಗ್ತದ್ಿಂದ ಬಿಂದವು!]. ದ್ವಿೇದನು ತನನು ಬಳಿಗೆ ಬರುವು-
ದನುನು ಒನ್್ತನನು ಕಿಂಡು ಕಣವನುನು ಬ್ಟುಟೆಹೂೇಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಬ್ದದಿನು 
[ಒನ್್ತನನು ದೇವದೂತನನುನು ನೊೇಡಿ ನಿಂತರ ದ್ವಿೇದನನುನು ನೊೇಡಿದ್ಗ, 
ಅವನಿಗೆ ದೇವದೂತನ ಮತುತು ದ್ವಿೇದನ ನಡುವೆ ಒಿಂದು ಬಲವ್ದ ಸಿಂಪ-
ಕ್ತದ ಭ್ಸವ್ಯಿತು. ಒನ್್ತನನಿಗೆ ಹದರಕೆಯ್ಗಿ, ದ್ವಿೇದನ ಮುಿಂದ ತಲೆ 
ಬ್ಗಿದನು]. ದ್ವಿೇದನು ಅವನಿಗೆ - ನಿನನು ಕಣವನೂನು ಭೂಮಿಯನೂನು ನನಗೆ 
ಕೊಡು; ವ್್ಯಧಿಯು ಜನರನುನು ಬ್ಟುಟೆಹೂೇಗುವಿಂತೆ ನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯ-
ಹೂೇವನಿಗೊೇಸ್ಕರ ಒಿಂದು ವೆೇದ್ಕೆಯನುನು ಕಟ್ಟೆಸುತೆತುೇನೆ; ಪೂಣ್ತಕರಿಯ ತೆಗೆ-
ದುಕೊಿಂಡು ಅದನುನು ಕೊಡು ಎಿಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಒನ್್ತನು ದ್ವಿೇದನಿಗೆ 
- ನನನು ಒಡೆಯನ್ದ ಅರಸನು ತನಗೆ ಇಷಟೆವ್ದದದಿನುನು ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಯಜ್ಞ-
ಮ್ಡೊೇಣವ್ಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕೆ್ಕ ಹೂೇರಗಳೂ ಸೌದಗೆ ಹಿಂತ್ೇಕುಿಂಟಗಳೂ 
ನೆೈವೆೇದ್ಯಕೊ್ಕೇಸ್ಕರ ಗೊೇಧಿಯೂ ಇರುತತುವೆ; ಇವೆಲಲಿವನೂನು ಕೊಡುತೆತುೇನೆ 
ಎಿಂದು ಹೇಳಿದನು. ಅರಸನ್ದ ದ್ವಿೇದನು ಒನ್್ತನನಿಗೆ - ಹ್ಗಲಲಿ, ನ್ನು 
ನಿನಿನುಿಂದ ಪೂಣ್ತಕರಿಯಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳೆತೆತುೇನೆ. ನಿನನುದನುನು ಕರಿಯವಿಲಲಿದ ತೆ-
ಗೆದುಕೊಿಂಡು ಯಹೂೇವನಿಗೆ ಯಜ್ಞವ್ಗಿ ಅಪ್ತಸಲೊಲೆಲಿನು ಎಿಂದು ಹೇಳಿ ಆ 
ಭೂಮಿಗೊೇಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಆರುನೂರು ತೊಲೆ ಬಿಂಗ್ರವನುನು ಕೊಟುಟೆ ಅಲ್ಲಿ 
ಯಹೂೇವನಿಗೊೇಸ್ಕರ ಯಜ್ಞವೆೇದ್ಕೆಯನುನು ಕಟ್ಟೆಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ 
ಸವ್್ತಿಂಗ ಹೂೇಮಗಳನೂನು ಸಮ್ಧ್ನಯಜ್ಞಗಳನೂನು ಅಪ್ತಸ್ ಯಹೂೇವನ-
ನುನು ಪ್ರಿರ್್ತಸ್ದನು. ಯಹೂೇವನು ಅವನ ಮೊರೆಯನುನು ಲ್ಲ್ಸ್ ಆಕ್ಶದ್ಿಂದ 
ಯಜ್ಞವೆೇದ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಂಕಯನುನು ಸುರಸ್ ಕತ್ತುಯನುನು ಒರೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಕಬೇ-
ಕೆಿಂದು ದೂತನಿಗೆ ಆಜ್್ಪಸ್ದನು. ಅವನು ಹ್ಗೆಯೇ ಮ್ಡಿದನು.

 “ಯಬೂಸ್ಯನ್ದ ಒನ್್ತನನ ಕಣದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನಗೆ ಪರಿತು್ಯತತುರ ಕೊ-
ಟ್ಟೆದದಿನುನು ದ್ವಿೇದನು ಕಿಂಡ್ಗ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ ಅಪ್ತಸುತ್ತುನೆ. ಮೊೇಶೆಯು 
ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಡಿಸ್ದ ಯಹೂೇವನ ಗುಡ್ರ ಹ್ಗೂ ಯಜ್ಞವೆೇದ್ಕೆಯು ಆ ಕ್-
ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಬೂ್ಯೇನಿನ ಪೂಜ್ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದದಿವು. ಆದರೂ ದ್ವಿೇದನು ಯಹೂೇ-
ವದೂತನ ಕತ್ತುಗೆ ಹದರ ದೇವದಶ್ತನಕೊ್ಕೇಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೂೇಗಲ್ರದ ಇದದಿನು 
(ಪೂವ್ತಕ್ಲವೃತ್ತುಿಂತ ಮೊದಲ ಭ್ಗ 21:3-30). [ಇಿಂಗಿಲಿಷಿನ ಕೆಜೆವಿ ಬೈಬಲ್ 
ನೊೇಡಿ]. ಶಪಸಲು ಮತುತು ನ್ಶ ಮ್ಡಲು ದೇವರು ತನನು ದೂತರನುನು ಬಳಸು-
ತ್ತುರೆಿಂದು ತೊೇರಸುವ ಇತರ ಹಲವ್ರು ವ್ಕ್ಯಗಳು ಇವೆ.5

ಹಳೆಯ ಪರಿವ್ದ್ಯ್ದ ನಹೂಮರು ಇಿಂದ್ನ ಫರಿೇವೆೇ ಮತುತು ಮೊೇಟ್ರು 
ವ್ಹನಗಳನುನು ತನಗೆ ಗೊತ್ತುದದಿ ಒಿಂದೇ ರೇತ್ಯಲ್ಲಿ ವಿವರಸ್ದರು. ನಹೂಮ 
2:4 ಹೇಗೆಿಂದು ಹೇಳುತತುದ, “ಪಟಟೆಣದ ಹೂರಗೆ ರಥಗಳು ರಭಸದ್ಿಂದ ತ್ರು-
ಗ್ಡುತತುವೆ, ಮೈದ್ನದಲ್ಲಿ ಧಡಧಡ ಓಡ್ಡುತತುವೆ; ಪಿಂಜುಗಳಿಂತೆ ಬಳಗು-

ಮಲಾವಿ
ಕರಿಸತುರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಿಂತ ಪರಿಯರ್ದವರೆ,

ಪರಿಭುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಸ್್ಕರಗಳು. ನಿೇವು ಕಳುಹಸ್ದ ಪ್ಸ್ತಲ್ ಅಗತ್ಯವಿದದಿ 
ಸಮಯಕೆ್ಕ ಸರಯ್ಗಿ ನನಗೆ ತಲುಪತು ಎಿಂದು ನ್ನು ನಿಮಗೆ ತ್ಳಿಸಲು 
ಇಚ್ಛಿಸುತೆತುೇನೆ. ಹಲವ್ರು ಜನರು ಯೇಸುವನುನು ತಮ್ಮ ಪರಿಭುವನ್ನುಗಿ 
ಸ್್ವೇಕರಸ್ದ ತ್ಿಂಡಿೇಜ ವ್್ಯಪ್ರ ಕೆೇಿಂದರಿದಲ್ಲಿ ನ್ವು ಹಿಂಚ್ದವು. ಆಮನ್.

ನಮ್ಮ ಕೊೇರಕೆ ಏನೆಿಂದರೆ ಇನೂನು ಹಚ್ಚಿನ ಬೈಬಲ್ ಗಳನುನು, ದ 
ಮಸೈಅ ಪುಸತುಕಗಳನುನು ಮತುತು ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳನುನುಮ್ತರಿವಲಲಿದ ನಮ್ಮ 
ತಿಂಡದ ಸದಸ್ಯರಗ್ಗಿ ಟ್ -ಷರ್್ತ ಗಳನುನು ಕಳುಹಸಲು ದಯವಿಟುಟೆ 
ಹಿಂಜರಯಬೇಡಿ.

ನ್ವು ಯ್ವ್ಗಲೂ ಪ್್ಯಸಟೆರ್ ಅಲ್ಮೊಗ್ಗಿ ಮತುತು ಮಿನಿಸ್ರಾಗ್ಗಿ, 
ನಿೇವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತುರುವ ಪರಸ್್ಥತ್ಗ್ಗಿ, ಪ್ರಿರ್್ತಸುತೆತುೇವೆ.
ಪರಿಭುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವರ್ದ,
ಎವ್ನ್ಸ ನೌಲ್ಯ                     ಲ್ಿಂಬ, ಮಲ್ವಿ

5 ಆದ್ಕ್ಿಂಡ 19:1-25, ಅರಣ್ಯಕ್ಿಂಡ 22:1-35, 25:1-9, 2 ಸಮುವೆೇಲನು 24:1-17, 2 ಅರಸುಗಳು 19:35, 1 
ಪೂವ್ತಕ್ಲವೃತ್ತುಿಂತ 21:9-30, 2 ಪೂವ್ತಕ್ಲವೃತ್ತುಿಂತ 32:19-22, ಪರಿಕಟನೆ 7:1-2, ಅಧ್್ಯಯ 8, 9:1-5, 13-
21, 14:8-11, 15-20, ಅಧ್್ಯಯ 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 20:1-3, 21:9   
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ತತುವೆ, ಮಿಿಂಚುಗಳ ಹ್ಗೆ ಹ್ರುತತುವೆ.” ಇವು ಮೊೇಟ್ರು ವ್ಹನಗಳ ಮತುತು 
ಫರಿೇವೆೇಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಿಂತ್ಯ ಕ್ಲದ ಭವಿಷ್ಯವ್ಣಿಗಳ್ಗಿವೆ.

ಇತರ ಯ್ವುದೇ ಗರಿಹದ ಮೇಲ್ಗಲ್, ದೇವರ ಇತರ ಯ್ವುದೇ ಸೃಷಿಟೆಯ 
ಮೇಲ್ಗಲ್ ಜೇವವಿಲಲಿ. ಆದದಿರಿಂದ, ಹ್ರುವ ತಟಟೆಗಳು ಮತುತು ಯುಎಫ್ಒ-
ಗಳು ಬೇರೆ ಯ್ವುದೇ ಗರಿಹದ್ಿಂದ ಬಿಂದವು ಎಿಂದು ಆಲೊೇಚ್ಸುವುದು ಸಿಂಪೂ-
ಣ್ತವ್ಗಿ ಹ್ಸ್್ಯಸ್ಪದವೂ ಅಸಿಂಬದ್ಧವೂ ಆಗಿದ. ಅವು ಸ್ವಗ್ತದ್ಿಂದ ಬರುತತುವೆ.

ಎಲಲಿಕ್ಕಿಂತ ಹಚ್ಚಿಗಿ, ತನನುನುನು ನಿಂಬಬೇಕೆಿಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತುರೆ, 
ಮತುತು ನಿೇವು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನುನು ಉಲಲಿಿಂಘಿಸ್ದ್ಗ, ನಿೇವು ಆತನನುನು ನಿಂಬು-
ತ್ತುಲಲಿ ಎಿಂದು ಆತನಿಗೆ ತ್ಳಿದ್ದ. ತನನು ಸ್ವಗ್ತ ಮತುತು ತನನು ಭೂಮಿಯ ಕುರತು 
ದೇವರು ಹೇಗೆನುನುತ್ತುರೆ. ಆದ್ಕ್ಿಂಡ 1:14-15ರಲ್ಲಿ, “ಬಳಿಕ ದೇವರು - ಆಕ್-
ಶಮಿಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕುಗಳು ಉಿಂಟ್ಗಲ್; ಅವು ಹಗಲ್ರುಳುಗಳನುನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
ಮ್ಡಲ್; ಇದಲಲಿದ ಅವು ಗುರುತುಗಳ್ಗಿದುದಿ ಸಮಯಗಳನೂನು [ಭೂಮಿಯ 
ಮೇಲೆ, ಬೇರೆ ಯ್ವುದೇ ಗರಿಹದ ಮೇಲಲಲಿ] ದ್ನಸಿಂವತಸರಗಳನೂನು [ಪುನಃ, 
ಭೂಗರಿಹಕೆ್ಕ ಮ್ತರಿ] ತೊೇರಸಲ್; ಮತುತು ಭೂಮಿಯ [ಮಿಂಗಳ, ಗುರು, ಬುಧ 
ಅಥವ್ ಬೇರೆ ಯ್ವ ಗರಿಹದ ಮೇಲೂ ಅಲಲಿ] ಮೇಲೆ ಬಳಕು ಕೊಡುವುದಕೆ್ಕ 
ಅವು ಆಕ್ಶಮಿಂಡಲದಲ್ಲಿ ದ್ೇಪಗಳಿಂತ್ರಲ್ ಅಿಂದನು; ಹ್ಗೆಯೇ ಆಯಿತು.” 
ನಿೇವು “ಭೂ ತ್ಯಿ” ಎಿಂದು ಕರೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತುರುವ 
ಮತುತು ಹಚುಚಿತ್ತುರುವ ಭರಿಷ್ಟೆಚ್ರ ಮತುತು ಹಿಂಸಯಿಿಂದ ಪ್ರ್ಗುವಿರ ಎಿಂದು 
ಅಿಂದುಕೊಳಳೆಬೇಡಿ. ಬದುಕಲು ಬೇರೆ ಯ್ವುದೂೇ ಗರಿಹಕೆ್ಕ ಹೂೇಗುವಿರ ಎಿಂದು 
ಅಿಂದುಕೊಳಳೆಬೇಡಿ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಬೇರೆಲೂಲಿ ಜೇವಿಸಲು ಸ್ಧ್ಯವಿಲಲಿ. ನಿಮಗೆ 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶ್ಿಂತ್ ಸ್ಗುವುದ್ಲಲಿ, ಏಕೆಿಂದರೆ ನ್ವು ಭರಿಷಟೆ ಜನರು, 
ಮತುತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಭು ಇಲಲಿದ, ನ್ವು ಯ್ವ್ಗಲೂ ಭರಿಷಟೆ-
ರ್ಗಿರುತೆತುೇವೆ. ಮ್ತರಿವಲಲಿ, ಈ ಯುಎಫ್ಒಗಳು, ಹ್ರುವ ತಟಟೆಗಳು, ನಿಗ್ 
ಇಡುವವರು, ದೇವದೂತರು, ಬೇರೆ ಯ್ವುದೂೇ ಗರಿಹದ್ಿಂದ ಬಿಂದವರು ಎಿಂಬ 
ಆಲೊೇಚನೆಯನುನು ದಯವಿಟುಟೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಿಿಂದ ಹೂರಹ್ಕ. ನಿೇವು ಇಿಂತಹ 
ಭ್ರಿಿಂತ್ಯನುನು ನಿಂಬ್ದರೆ, ದೇವರು 2 ಥೆಸಲೊೇನಿಕದವರಗೆ 2:8-12ರಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಲಿೇಖಿಸ್ರುವಿಂತೆ, ಈಗ್ಗಲೆೇ ಬಹಳ ಬಲವ್ದ ಭ್ರಿಿಂತ್ಯನುನು ನಿಮಗೆ 
ಕಳುಹಸ್ದ್ದಿರೆ: “ಆ ಅಧಮ್ತಸ್ವರೂಪನು [ಪಶ್ಚ್, ಸೈತ್ನ, ಕರಿಸತು ವಿರೊೇಧಿ] 
ಕ್ಣಬರುವನು [ಇಿಂಗಿಲಿೇಷಿನ ಕೆಜೆವಿ ಬೈಬಲ್ ನೊೇಡಿ]; ಅವನನುನು  ಕತ್ತನು 
ತನನು ಬ್ಯ ಉಸ್ರನಿಿಂದ ಕೊಲುಲಿವನು, ತನನು ಬರೊೇಣದ ಪರಿಕ್ಶದ್ಿಂದ ಸಿಂ-
ಹರಸುವನು. ಸೈತ್ನನ ಕ್ಯ್್ತಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಬರುವಿಂತಹ ಅವನನುನು ಸಹ 
[ಎಲ್ಲಿ ದುಬ್ತಲ ಮತುತು ಕ್ಷುದರಿ ಪೈಶ್ಚ್ಕ ಶಕತು]. ಅದು ಮೊೇಸಗೊಳಿಸುವ 
ಸಕಲ ವಿಧವ್ದ ಮಹತ್್ಕಯ್ತ ಸೂಚಕ ಕ್ಯ್ತ,ಅದುಭುತ ಕ್ಯ್ತ [ದೇವ-
ದೂತರು ಅಥವ್ ಯುಎಫ್ಒಗಳು ಬೇರೆ ಗರಿಹದ್ಿಂದ ಬಿಂದವುಗಳ್ಗಿವೆ, ಮತುತು 
ಇತರ ಗರಿಹಗಳ ಮೇಲೆ ಜೇವಿಗಳಿವೆ, ಮತುತು ಈ ಭೂಮಿಯ ದುಷಟೆ ಭರಿಷಟೆತೆ-
ಯಿಿಂದ ನಿೇವು ಬೇರೆ ಯ್ವುದೂೇ ಗರಿಹಕೆ್ಕ ಪ್ರ್ಗಲು ಬೇಗನೆ ಸ್ಧ್ಯವ್ಗುವುದು 
ಎಿಂದು ಹೇಳುವ ಸುಳುಳೆಗಳು] ಇವುಗಳಿಿಂದಲೂ ಮತುತು  ಎಲ್ಲಿ ವಿಂಚನೆಯಿಿಂ-

ದಲೂ [ಸಲ್ಿಂಗ ವಿವ್ಹಗಳು ತಪ್ಪಲಲಿ, ಗಭ್ತಪ್ತ, ಕೊಲೆ ತಪ್ಪಲಲಿ,6 ಸಲ್ಿಂಗ 
ಸ್ತ್ರೇ ಕ್ಮ ಮತುತು ಸಲ್ಿಂಗ ಕ್ಮ ತಪ್ಪಲಲಿ7, ವ್ಯಭಿಚ್ರ8 ಮತುತು ಅವಿವ್ಹ-
ತರ ನಡುವೆ ಸಿಂಭೂೇಗ ತಪ್ಪಲಲಿ9, ಮದ್ಯ ಅಥವ್ ಮ್ದಕವಸುತುಗಳೊಿಂದ್ಗೆ 
ಮ್ದಕತೆ ತಪ್ಪಲಲಿ10, ವಿನೊೇದ ತಪ್ಪಲಲಿ11, ಕಳುವು ಮ್ಡುವುದು12 ಮತುತು 
ಧಮ್ತನಿಿಂದನೆ ತಪ್ಪಲಲಿ13, ನಿಮ್ಮ ಕತ್ತನ್ದ ದೇವರನುನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪೂಣ್ತ 
ಹೃದಯ, ಆತ್ಮ, ಮನಸುಸ, ಮತುತು ಬಲದೂಿಂದ್ಗೆ ಪರಿೇತ್ಸದ್ರುವುದು ತಪ್ಪ-
ಲಲಿ14, ಕತ್ತನ ಸೇವೆ ಮ್ಡದ್ರುವುದು ತಪ್ಪಲಲಿ, ಮತುತು ಪರರ ವಸುತುವಿಗೆ ಆಸ 
ಪಡುವುದು ತಪ್ಪಲಲಿ15 ಎಿಂದು ಹೇಳುವುದು] ಕೂಡಿ ಅನಿೇತ್ವಿಂತರ ನ್ಶಕ್್ಕಗಿ 
ಸಿಂಭವಿಸುವುದು. ಅವರು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿೇತ್ಯನಿನುಡದ ಕ್ರಣದ್ಿಂದ ರಕ್ಷ-
ಣೆಯನುನು ಹೂಿಂದದ ನ್ಶವ್ಗುತ್ತುರೆ. ಅದೇ ಕ್ರಣದ್ಿಂದ ದೇವರು  ಭರಿಮ-
ಯನುನು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಸ್ ಆ ಸುಳಳೆನುನು [ಇತರ ಗರಿಹಗಳ ಮೇಲೆ ಜೇವವಿದ 
ಎಿಂಬಿಂತೆ ಯುಎಫ್ಒಗಳು ಬೇರೆ ಯ್ವುದೂೇ ಗರಿಹದ್ಿಂದ ಬಿಂದ್ವೆ ಎಿಂದು 
ಹೇಳುವಿಂಥ ಸುಳುಳೆ] ನಿಂಬುವುದಕೆ್ಕ ಅವರನುನು ಬ್ಡುತ್ತುನೆ. ಸತ್ಯವನುನು ನಿಂಬದ 
ಅನಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಆನಿಂದಪಡುವವರೆಲಲಿರೂ ದೂೇಷ್ರೊೇಪಣೆಗೆ ಒಳಗ್ಗುವರು 
[ಇಿಂಗಿಲಿಷಿನ ಕೆಜೆವಿ ಬೈಬಲ್ ನೊೇಡಿ].

ಆದ್ಕ್ಿಂಡ 1ಕೆ್ಕ ಹಿಂದ್ರುಗೊೇಣ: “ದೇವರು ಹಗಲನ್ನುಳುವುದಕೆ್ಕ ದೂಡ್ಡ ಬ-
ಳಕನೂನು [ಸೂಯ್ತ] ಇರುಳನ್ನುಳುವದಕೆ್ಕ ಚ್ಕ್ಕ ಬಳಕನೂನು [ಚಿಂದರಿ] , ಈ ಎರಡು 
ದೂಡ್ಡ ಬಳಕುಗಳನುನು ಸೃಷಿಟೆಮ್ಡಿದನು. ಆತನು ನಕ್ಷತರಿಗಳನುನು ಸಹ ಸೃಷಿಟೆಮ್-
ಡಿದನು. ದೇವರು ಆ ಬಳಕುಗಳನುನು ಆಕ್ಶದಲ್ಲಿಟುಟೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ [ಬೇರೆ 
ಯ್ವುದೇ ಗರಿಹದ ಮೇಲಲಲಿ] ಬಳಕುಕೊಡುವದಕೂ್ಕ ಹಗಲ್ರುಳುಗಳನುನು ಆಳುವ-
ದಕೂ್ಕ ಬಳಕನುನು ಕತತುಲನುನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಡುವದಕೂ್ಕ ಅವುಗಳನುನು ನೆೇಮಿಸ್ದ-
ನು. ಆತನು ಅದು ಚೆನ್ನುಗಿರುವುದನುನು ಕಿಂಡನು.” (ಆದ್ಕ್ಿಂಡ 1:16-18)

ಈಗ ನಿೇವು ಯ್ವುದನುನು ನಿಂಬುತ್ತುೇರ? ಒಳೆಳೆಯದನುನು ನಿಂಬುತ್ತುೇ-
ರ್ ಅಥವ್ ದುಷಟೆವ್ದುದನುನು ನಿಂಬುತ್ತುೇರ್? ದೇವರು ನಮ್ಮನುನು ನೆಲದ 
ಮಣಿಣೆನಿಿಂದ ಸೃಷಿಟೆಸ್ದರು ಎಿಂದು ನಿಂಬುತ್ತುೇರ್, ಅಥವ್ ವಿಜ್್ನಿಗಳನುನು ನಿಂ-
ಬುತ್ತುೇರ್? ದೇವರನುನು ನಿಂಬುತ್ತುೇರ್ ಅಥವ್ ಕ್ಬ್ತನ್ ಡೆೇಟ್ಿಂಗ್ ಯಿಂತರಿಗ-
ಳನುನು ನಿಂಬುತ್ತುೇರ್? ಬೇರೆ ಮ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕ್ದರೆ, ಕತ್ತನು ಹೇಳಿದಿಂತೆ, 
ಜಗತುತು 6,000 ವಷ್ತ ಹಳೆಯದು ಎಿಂದು ನಿಂಬುತ್ತುೇರ್, ಅಥವ್ ನ್ಸ್ತುಕರು 
ಹೇಳುವಿಂತೆ, ಜಗತುತು ದಶಲಕ್ಷಗಟಟೆಲೆ ಅಥವ್ ಶತಕೊೇಟ್ಗಟಟೆಲೆ ವಷ್ತಗಳಷುಟೆ 
ಹಳೆಯದು ಎಿಂಬ ಸುಳಳೆನುನು ನಿಂಬುತ್ತುೇರ್? ನಿೇವು ದೇವರ ಪದದ ಬದಲು ಸು-
ಳಳೆನುನು ನಿಂಬುವಿರ್ದರೆ, ನಿೇವು ಬಲವ್ದ ಭರಿಮಯನುನು ಪಡೆದ್ದ್ದಿೇರ, ಮತುತು 
ಶ್ಪಗರಿಸತುರ್ಗಿದ್ದಿೇರ.16 ಆಶ್ದ್ಯಕವ್ಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಲುವ್ಗಿ, ಇದು ಸತ್ಯವ-
ಲಲಿ. ನಿೇವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೂಿಂದಬೇಕೆಿಂದು ಮತುತು ಆತನ ಮಗನ್ದ ಕರಿಸತು ಯೇಸುವಿನ 
ಮೂಲಕ ದೇವರನುನು ನಿಂಬ್ರುವ ಎಲಲಿರೊಿಂದ್ಗೆ, ಶ್ಶ್ವತತೆಯನುನು ಸ್ವಗ್ತದ-
ಲ್ಲಿ ತಿಂದಯ್ದ, ಮಗನ್ದ, ಮತುತು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನ್ದ ದೇವರೊಿಂದ್ಗೆ ಕಳೆಯ-
ಬೇಕೆಿಂದು ಇಚ್ಛಿಸ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಿಥ್ತನೆಯನುನು ಹೇಳಿ:

 (ಪುಟ 4ರಲ್ಲಿ ಮುಿಂದುವರದ್ದ)
6 ಆದ್ಕ್ಿಂಡ 9:5-6, ವಿಮೊೇಚನಕ್ಿಂಡ 20:13, 21:12-15, 22-23, ಯ್ಜಕಕ್ಿಂಡ 24:17, ಅರಣ್ಯಕ್ಿಂಡ 35:16-
21, 30-33, ಧಮೊೇ್ತಪದೇಶಕ್ಿಂಡ 5:17, 27:24-25, ಕೇತ್ತನೆಗಳು 139:13-16, ಜ್್ನೊೇಕತುಗಳು 1:10-16, 
6:16-18, ಯರೆಮಿೇಯ 1:5, ಮತ್ತುಯ 19:18, ಮ್ಕ್ತ 10:19, ಲೂಕ 18:20, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 13:9, ಗಲ್-
ತ್ಯದವರಗೆ 5:19-21, 1 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 1:9-10, ಯ್ಕೊೇಬನು 2:11, 1 ಯೇಹ್ನನು 3:15, ಪರಿಕಟನೆ 9:20-21, 
21:8, 22:14-15   8 ಆದ್ಕ್ಿಂಡ 19:1-13, 24-25, ಯ್ಜಕಕ್ಿಂಡ 18:22, 20:13, ಧಮೊೇ್ತಪದೇಶಕ್ಿಂಡ 22:5, 
23:17, ನ್್ಯಯಸ್್ಥಪಕರು 19:22-25, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 1:20-32, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ 6:9-10, 1 ತ್ಮೊಥೆಯ-
ನಿಗೆ 1:9-10, 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 3:1-5, ಯೂದನು 75 ಆದ್ಕ್ಿಂಡ 19:1-25, ಅರಣ್ಯಕ್ಿಂಡ 22:1-35, 25:1-9, 2 
ಸಮುವೆೇಲನು 24:1-17, 2 ಅರಸುಗಳು 19:35, 1 ಪೂವ್ತಕ್ಲವೃತ್ತುಿಂತ 21:9-30, 2 ಪೂವ್ತಕ್ಲವೃತ್ತುಿಂತ 32:19-
22, ಪರಿಕಟನೆ 7:1-2, ಅಧ್್ಯಯ 8, 9:1-5, 13-21, 14:8-11, 15-20, ಅಧ್್ಯಯ 16, 18:1-2, 21, 19:17-21, 
20:1-3, 21:9   8 ವಿಮೊೇಚನಕ್ಿಂಡ 20:14, ಯ್ಜಕಕ್ಿಂಡ 18:20, 20:10, ಧಮೊೇ್ತಪದೇಶಕ್ಿಂಡ 5:18, 22-24, 
1 ಅರಸುಗಳು 14:24, 15:11-12, ಜ್್ನೊೇಕತುಗಳು 6:29, 32-33, ಯರೆಮಿೇಯ 5:8-9, ಯಹಜೆ್ಕೇಲನು 18:10-
13, 22:11, ಮಲ್ಕಯನು 3:5 ಮತ್ತುಯ 5:27-28, 15:19-20, 19:18, ಮ್ಕ್ತ 7:21-23, ಲೂಕ 18:20, 
ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 13:9, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ 6:9-10, ಯ್ಕೊೇಬನು 2:10-12   9 1 ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ 5:9-11, 
6:9-10, 13-18, 7:2, 10:7-8, 2 ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ 12:21, ಎಫೆಸದವರಗೆ 5:3, ಕೊಲೊಸಸಯವರಗೆ 3:5-6, 1 
ಥೆಸಲೊೇನಿಕದವರಗೆ 4:3-5, ಯೂದನು 7, ಪರಿಕಟನೆ 2:14, 20-22, 9:20-21   10 ಧಮೊೇ್ತಪದೇಶಕ್ಿಂಡ 21:20-
21, ಜ್್ನೊೇಕತುಗಳು 23:21, 29-35, 31:4-5, ಯಶ್ಯ 5:11, 22-23, 28:1-4, ನಹೂಮ 1:9-10, ಲೂಕ 
21:33-36, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 13:12-14, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ 5:10-12, 6:9-10, ಗಲ್ತ್ಯದವರಗೆ 5:19-23, 
1 ಥೆಸಲೊೇನಿಕದವರಗೆ 5:6-8, 1 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 3:8-9, ತ್ೇತನಿಗೆ 1:7-9, 2:1-5, 1 ಪೇತರಿನು 4:1-5, 2 ಪೇತರಿನು 1:5-
8   11 ಪರಿಸಿಂಗಿ 2:1-3, 7:2-6, ಮತ್ತುಯ 12:36, ಎಫೆಸದವರಗೆ 5:3-4, 1 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:9-10, 15, ತ್ೇತನಿಗೆ 
2:1-8, 12, 1 ಪೇತರಿನು 1:13-16, 4:7, 5:8   12 ವಿಮೊೇಚನಕ್ಿಂಡ 20:15, 22:1-4, ಯ್ಜಕಕ್ಿಂಡ 19:11, 13, 
ಧಮೊೇ್ತಪದೇಶಕ್ಿಂಡ 5:19, ಜೆಕಯ್ತನು 5:3, ಮತ್ತುಯ 15:19-20, 19:18, ಮ್ಕ್ತ 7:21-23, ಲೂಕ 18:20, 
19:45-46, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 13:9, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ 6:10, ಎಫೆಸದವರಗೆ 4:28, ಪರಿಕಟನೆ 9:21   13 ಯ್-
ಜಕಕ್ಿಂಡ 24:11-16, 23, ಮತ್ತುಯ 12:22-32, 15:19-20, ಲೂಕ 12:9-10, ಪರಿಕಟನೆ 13:1-9, 14:8-11, 
17:1-9   14 ಧಮೊೇ್ತಪದೇಶಕ್ಿಂಡ 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, ಯಹೂೇಶುವನು 
22:5, ಮತ್ತುಯ 22:37-40   15 ವಿಮೊೇಚನಕ್ಿಂಡ 18:21, 20:17, ಧಮೊೇ್ತಪದೇಶಕ್ಿಂಡ 5:21, ಕೇತ್ತನೆಗಳು 
10:3, ಮಿೇಕನು 2:1-3, ಮ್ಕ್ತ 7:21-23, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 1:28-32, 13:8-9, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ 5:9-11, 
6:9-10, ಎಫೆಸದವರಗೆ 5:1-5, ಕೊಲೊಸಸಯವರಗೆ 3:5-6, 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 3:1-5, 2 ಪೇತರಿನು 2:1-3, 12-14, 1 
ಯೇಹ್ನನು 2:15-17   16 ಯಶ್ಯ 66:3-4, 2 ಥೆಸಲೊೇನಿಕದವರಗೆ 2:3-12   

ಭಾರತ
ಕರಿಸತುರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಿಂತ ಪರಿಯರ್ದ ಸಹೂೇದರರೆೇ ಮತುತು ಸಹೂೇದರಯರೆೇ,

ನಿಮಗೆ ಪವಿತರಿ ಶುಭ್ಶಯಗಳು. ಇಿಂದು ನ್ವು ಅದುಭುತ ಸ್ಹತ್ಯವನುನು 
ಪಡೆದವು. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಿಂತೊೇಷವ್ಗಿದ, ಏಕೆಿಂದರೆ ನನನು ಪವಿತರಿಸ್ನುನ 
ಸೇವೆಯ ಭ್ವಚ್ತರಿಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿದದಿವು!

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಥ್ತನೆಯ ಬಿಂಬಲದ್ಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ವು ಮ್ರ್್ತ 4, 5, 
ಮತುತು 6ರಿಂದು ಯಶಸ್್ವಯ್ಗಿ ಸುವ್ತ್್ತ ಸಭಗಳನುನು ನಡೆಸ್ದವು. 
ನ್ನು ಆ ಫೊೇಟೂೇಗಳನುನು ಕೂಡ ಕಳುಹಸಬೇಕೆಿಂದ್ದದಿೇನೆ. ಆ 
ಸಭಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ವು ದೇವರ ಮತುತು ಮಹ್ಪರಿಭುವಿನ ಶಕತುಯನುನು 
ಸ್ರದವು. ಆ ಸಭಗಳಲ್ಲಿ ಎರ್ೂಟೆೇ ಹಿಂದೂ ಜನರು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯ 
ಯೇಜನೆಯನುನು ಪಡೆದರು.

ಇಲ್ಲಿ ನ್ವೆಲಲಿರೂ ಪ್್ಯಸಟೆರ್ ಟೂೇನಿಯವರ ಆರೊೇಗ್ಯಕ್್ಕಗಿ 
ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ರಾಗಳಿಗ್ಗಿ ಪ್ರಿರ್್ತಸುತ್ತುದದಿೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ 
ಒಳಿತನುನು ಮ್ಡಲ್.
ಕರಿಸತುರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೂೇದರ,
ಸೂೇಲ್ಮನ್ ರ್ಜು ಕೊೇಲ              ಆಿಂಧರಿ ಪರಿದೇಶ, ಭ್ರತ
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17 ಕೇತ್ತನೆಗಳು 51:5, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 3:10-12, 23   18 ಮತ್ತುಯ 26:63-64, 27:54, ಲೂಕ 1:30-33, ಯೇಹ್ನನು 9:35-37, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 1:3-4   19 ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:12, 20:28, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 
3:25, 1 ಯೇಹ್ನನು 1:7, Rev. 5:9   20 ಕೇತ್ತನೆಗಳು 16:9-10, ಮತ್ತುಯ 28:5-7, ಮ್ಕ್ತ 16:9, 12, 14, ಯೇಹ್ನನು 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:24, 3:15, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 8:11, 1 
ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ 15:3-7   21 ಲೂಕ 22:69, ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:25-36, ಇಬ್ರಿಯರಗೆ 10:12-13   22 1 ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ 3:16, ಪರಿಕಟನೆ 3:20   23 ಎಫೆಸದವರಗೆ 2:13-22, ಇಬ್ರಿಯರಗೆ 9:22, 13:12, 20-21, 1 ಯೇಹ್ನನು 
1:7, ಪರಿಕಟನೆ 1:5, 7:14   24 ಮತ್ತುಯ 26:28, ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:21, 4:12, ಎಫೆಸದವರಗೆ1:7, ಕೊಲೊಸಸಯವರಗೆ 1:14   25 ಮತ್ತುಯ 21:22, ಯೇಹ್ನನು 6:35, 37-40, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 10:13   26 ಇಬ್ರಿಯರಗೆ 
11:6   27 ಯೇಹ್ನನು 5:14, 8:11, ರೊೇಮ್ಪುರದವರಗೆ 6:4, 1 ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ 15:10, ಪರಿಕಟನೆ 7:14, 22:14   28 ಧಮೊೇ್ತಪದೇಶಕ್ಿಂಡ 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, ಯಹೂೇಶುವನು 22:5, ಮತ್ತುಯ 
22:37-40, ಮ್ಕ್ತ 12:29-31, ಲೂಕ 10:27   29 ಮತ್ತುಯ 28:18-20, ಯೇಹ್ನನು 3:5, ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38, 19:3-5   30 ಧಮೊೇ್ತಪದೇಶಕ್ಿಂಡ 4:29, 13:4, 26:16, ಯಹೂೇಶುವನು 1:8, 22:5, 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 
2:15, 3:14-17, ಯ್ಕೊೇಬನು 1:22-25, ಪರಿಕಟನೆ 3:18

ನನನು ಪರಿಭುವೆೇ ಮತುತು ನನನು ದೇವರೆೇ, ಪ್ಪಯ್ದ ನನನು ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ 
ತೊೇರ.17 ಯೇಸು ಕರಿಸತುರು ಜೇವಸ್ವರೂಪನ್ದ ದೇವರ ಮಗನು ಎಿಂದು 
ನ್ನು ನಿಂಬ್ದದಿೇನೆ.18 ನನನು ಹಿಂದ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದ-
ಕ್್ಕಗಿ ಆತ ರ್ಲುಬಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೂಿಂದ್ದನು ಮತುತು ತನನು ಅಮೂಲ್ಯ 
ರಕತುವನುನು ಸುರಸ್ದನು ಎಿಂದು ನ್ನು ನಿಂಬ್ದದಿೇನೆ.19 ದೇವರು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನ 
ಶಕತುಯಿಿಂದ ಯೇಸುವನುನು ಸತತುವರಿಂದ ಪುನರುತ್್ಥನಗೊಳಿಸ್ದರು,20 ಮತುತು 
ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನನು ಪ್ಪನಿವೆೇದನೆಯನುನು ಮತುತು ಈ ಪ್ರಿಥ್ತನೆಯನುನು 
ಕೆೇಳುತ್ತು ಆತ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದ್ದಿನೆ ಎಿಂದು ನ್ನು ನಿಂಬ್-
ದದಿೇನೆ.21 ಪರಿಭು ಯೇಸುವೆೇ, ನ್ನು ನನನು ಹೃದಯದ ಬ್ಗಿಲನುನು ತೆರೆದು 
ನಿಮ್ಮನುನು ನನನು ಹೃದಯದೂಳಗೆ ಆಮಿಂತ್ರಿಸುತೆತುೇನೆ.22 ಕ್ಲ್್ವರಯಲ್ಲಿ 
ರ್ಲುಬಯ ಮೇಲೆ ನನನು ಜ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಸುರಸ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕತುದಲ್ಲಿ 
ನನನು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಲಸು ಪ್ಪಗಳನುನು ತೊಳೆದುಬ್ಡಿ.23 ನಿೇವು ನನನುನುನು ತ್-
ರಸ್ಕರಸುವುದ್ಲಲಿ, ಪರಿಭು ಯೇಸುವೆೇ; ನಿೇವು ನನನು ಪ್ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸು-
ವಿರ ಮತುತು ನನನು ಆತ್ಮವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವಿರ. ನನಗೆ ಗೊತುತು, ಏಕೆಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ 
ಪದವ್ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಗೆಿಂದು ಹೇಳುತತುದ.24 ನಿೇವು ಯ್ರನೂನು ತ್ರಸ್ಕ-
ರಸುವುದ್ಲಲಿ ಎಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಪದ ಹೇಳುತತುದ, ಮತುತು ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ನೂ 
ಸೇರದದಿೇನೆ.25 ಆದದಿರಿಂದ ನಿೇವು ನನನು ಮ್ತು ಕೆೇಳಿಸ್ಕೊಿಂಡಿದ್ದಿೇರ ಎಿಂದು 
ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದ, ಮತುತು ನಿೇವು ನನಗೆ ಉತತುರಸ್ದ್ದಿೇರ ಎಿಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದ, 
ಮತುತು ನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೂಿಂದ್ದದಿೇನೆ ಎಿಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದ.26 ನನನು ಆತ್ಮವ-
ನುನು ರಕ್ಷಣೆ ಮ್ಡಿದದಿಕ್್ಕಗಿ, ಪರಿಭು ಯೇಸುವೆೇ, ನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞನು, 
ಮತುತು ನಿೇವು ಆದೇರ್ಸ್ದಿಂತೆ ನಡೆದುಕೊಿಂಡು ಮತುತು ಇನುನು ಮೇಲೆ ಪ್ಪ 
ಮ್ಡದ ನ್ನು ನನನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುನು ತೊೇರಸುತೆತುೇನೆ.27

ಈಗ ನಿೇವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೂಿಂದ್ದದಿರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂಣ್ತ ಹೃದಯದ್ಿಂ-
ದಲೂ, ಆತ್ಮದ್ಿಂದಲೂ, ಮನಸ್ಸನಿಿಂದಲೂ ಮತುತು ಶಕತುಯಿಿಂದಲೂ 
ದೇವರಗೆ ಸೇವೆ ಮ್ಡಿರ.28 ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಂತರ, ಯೇಸುವು ತಿಂದಯ, ಮಗನ, 
ಮತುತು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮದ ಹಸರನಲ್ಲಿ, ನಿೇರನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪೂಣ್ತವ್ಗಿ ಮುಳುಗಿ, 
ದ್ೇಕ್್ಸ್ನುನ ಮ್ಡಿದರು.29 ಬೈಬಲ್ ಸೂಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯ್ದ ‘ಸತ್ಯ-

ವೆೇದವು’ [ಇಿಂಗಿಲಿಷ್ ನ ಕೆಜೆವಿ] ಬೈಬಲ್ ಅನುನು  ಓದ್, ಮತುತು ನಿೇವು ಈ 
ಗರಿಹವನುನು ಬ್ಟುಟೆಹೂೇಗುವ ತನಕ ಅದು ಹೇಳಿದದಿನುನು ಮ್ಡಿ.30

ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿೇವು ಇತರರಗೆ ತ್ಳಿಸಬೇಕೆಿಂದು ಪರಿಭು ಬಯಸುತ್ತು-
ರೆ. ನಿೇವು ಪ್್ಯಸಟೆರ್ ಟೂೇನಿ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ ಸುವ್ತೆ್ತಯ ಸ್ಹತ್ಯದ 
ವಿತರಕರ್ಗಬಹುದು. ನ್ವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಹತ್ಯವನುನು ಯ್ವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿ-
ಲಲಿದ ಕಳುಹಸುತೆತುೇವೆ. ಹಚ್ಚಿನ ಮ್ಹತ್ಗ್ಗಿ ನಮಗೆ ಕರೆಮ್ಡಿ ಅಥವ್ 
ಇಮೇಲ್ ಮ್ಡಿ. ಈ ಸಿಂದೇಶವನುನು ಬೇರೆಯವರೊಿಂದ್ಗೆ ಹಿಂಚ್ಕೊಳಿಳೆ.

ನ್ವು ಪ್ಸಟೆರ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ ಸ್ಹತ್ಯವನುನು ಅನೆೇಕ ಭ್ರ್ಗಳ-
ಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುತೆತುೇವೆ, ಮತುತು ಪರಿಿಂಪಚದಲೆಲಿಡೆ ಕಳುಹಸುತೆತುೇವೆ. ನ್ವು 
ಮುದರಿಣ ಕ್ಗದ ಮತುತು ರ್ಪ್ಪಿಂಗಿಗ್ಗಿ ಅನೆೇಕ ಮಿಲ್ಯ ಡ್ಲರುಗಳ-
ನುನು ವ್ಯಯಿಸುತೆತುೇವೆ, ಹ್ಗ್ಗಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಥ್ತನೆ ಮತುತು ಆರ್್ತಕ 
ಸಹ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ.

ಜಗತುತು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕೆಿಂದು ನಿೇವು ಬಯಸ್ದರೆ... ಯೇಸು ಆದೇ-
ರ್ಸುವಿಂತೆ, ದೇವರಿಂದ ಆತನ ದಶ್ಿಂಶಗಳನುನು ಮತುತು ಕೊಡುಗೆಗಳನುನು 
ಕದುದಿಕೊಳಳೆಬೇಡಿ. ದೇವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ನರಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಂದ 
ಕದುದಿಕೊಳಳೆಬಹುದೇ? ನಿೇವೊೇ ನನಿನುಿಂದ ಕದುದಿಕೊಳುಳೆತ್ತುದ್ದಿೇರ. 
ನಿನಿನುಿಂದ ಏನು ಕದುದಿಕೊಿಂಡಿದದಿೇವೆ ಎಿಂದು ಕೆೇಳುತ್ತುೇರೊೇ? ದಶಮ್ಿಂಶ, 
ನನಗೊೇಸ್ಕರ ಪರಿತೆ್ಯೇಕಸಬೇಕ್ದ ಪದ್ಥ್ತ, ಇವುಗಳನೆನುೇ. ನಿೇವು ಅಿಂದರೆ 
ಈ ಜನ್ಿಂಗದವರೆಲ್ಲಿ [ಮತುತು ಈ ಸಿಂಪೂಣ್ತ ಜಗತುತು] ನನಿನುಿಂದ ಕದುದಿ-
ಕೊಳುಳೆವವರ್ದ ಕ್ರಣ ಶ್ಪಗರಿಸತುರ್ಗಿದ್ದಿೇರ. ನನನು ಆಲಯವು [ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೂಿಂದ್ರುವ ಆತ್ಮಗಳು] ಆಹ್ರಶೂನ್ಯವ್ಗದಿಂತೆ [ಆಧ್್ಯತ್್ಮಕ ಆಹ್ರ] 
ನಿೇವು ದಶಮ್ಿಂಶವನುನು [ದಶಮ್ಿಂಶ ಎಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟುಟೆ ಆದ್ಯದ 
10%] ಯ್ವತೂತು ಬಿಂಡ್ರಕೆ್ಕ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಬನಿನುರ; ನ್ನು ಪರ-
ಲೊೇಕದ ದ್್ವರಗಳನುನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಡಿಯಲ್ಗದಷುಟೆ ಸು-
ವರವನುನು ಸುರಯುವೆನೊೇ ಇಲಲಿವೊೇ ನನನುನುನು ಹೇಗೆ ಪರೇಕ್ಷಿಸ್ರ; ಇದು 
ಸೇನ್ಧಿೇಶ್ವರ ಯಹೂೇವನ ನುಡಿ. ನುಿಂಗುವ ಹುಳವನುನು ನ್ನು ನಿಮಗ್ಗಿ 
ತಡೆಯುವೆನು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಫಲವನುನು ನ್ಶ ಮ್ಡದು; ನಿಮ್ಮ 
ದ್ರಿಕ್ಷಿಯ ಹಣುಣೆ ತೊೇಟದಲ್ಲಿ ಉದುರಹೂೇಗದು; ಇದು ಸೇನ್ಧಿೇಶ್ವರ 
ಯಹೂೇವನ ನುಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ ಜನ್ಿಂಗಗಳವರು ನಿಮ್ಮನುನು ಧನ್ಯರೆಿಂದು 
ಕೊಿಂಡ್ಡುವರು; ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಆನಿಂದವ್ಗಿರುವುದು; ಇದು ಸೇನ್ಧಿೇ-
ಶ್ವರ ಯಹೂೇವನ ನುಡಿ” (ಮಲ್ಕಯ 3:8-12).

(ಪುಟ 3 ರಿಂದ ಮುಿಂದುವರದ್ದ)
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