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ಮೊದಲನೆಯದ್ಗಿ, “ಓವರ್ ವೆಲ್್ಮಯಂಗ್” 
(ಅಗ್ಧತೆ ಎಯಂಬ ಅರಚುನಿೋಡ್ವ ಪದ) ಎಯಂಬ್ದರ 
ವೆಬ್ಸ್ಟರ್ಚು ಡಿಕ್ಷನರಯ ಅರಚುವಿವರಣೆಯನ್ನು 
ಕೆೊಡಲ್ ಬಯಸ್ತೆ್ತೋನೆ: “(1) ಒಯಂದರ ಮೋಲೆ 
ಸ್ರದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳ್; (2) ದರನಮ್ಡ್, 
ರಟ್ಟಹ್ಕ್.”

“ಕೆಡ್ಕರ್” ಯ್ರಯಂಬ್ದರ ಅರಚುವಿವರಣೆ 
ನಿೋಡಲ್, ನ್ವು ಪರಿಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕದೆೊಯಂದ್ಗೆ ಆರಯಂ-
ಭಿಸೊೋಣ. ಪರಿಕಟನೆ 12:9 ಹೋಗೆಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, 
“ಭೊಲೆೊೋಕದವರನೆನುಲ್ಲಿ ರರ್ಳ್ಗೆೊಳಿಸ್ವ 
ಆ ರಹ್ ಘಟಸಪಚುನ್ ಅಯಂದರ ಪಿಶ್ಚನೆಯಂ-
ತಲೊ ಸರೈತ್ನನೆಯಂತಲೊ ಹಸರ್ಳ್ಳ ಪುರ್ತನ 
ಸಪಚುವು ದಬ್ಬಲ್ಪಟ್್ಟ ಭೊಮಿಗೆ ಬಿದದಿನ್; 
ಅವನ ದೊತರೊ ಅವನೆೊಯಂದ್ಗೆ ದಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟ-
ರ್.” ಈಗ, ಪಿಶ್ಚನ್, ಅರವ್ ಸರೈತ್ನನ್, 
ಸಯಂಪೂಣಚು ಲೆೊೋಕವನ್ನು ವಯಂಚಿಸಿದದಿರ, 
ಸಯಂಪೂಣಚು ಲೆೊೋಕವು ಸರೈತ್ನನಿಯಂದ ವಯಂಚನೆಗೆೊ-
ಳಗ್ಗ್ವ ರೊಲಕ ದ್ಷ್ಟವ್ಗಿದೆ. “ಸಯಂಪೂಣಚು 
ಲೆೊೋಕ” ಎಯಂದರ ಕ್ರಯ್ದ್ತನ ಜೋವಬ್ಧ್ರ 
ಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ (ಪರಿಕಟನೆ 13:8) ಯ್ರ ಹಸರನ್ನು 
ಬರಯಲ್ಗಿದೆಯೋ ಆ ನರ್ಮನ್ನು ಹೊರತ್ 
ಪಡಿಸಿ ಎಯಂಬ್ದ್ ನನನು ಮ್ತ್ನ ಅರಚು.

ಈಗ, ನನನು ಮ್ತನ್ನು ಬಲಗೆೊಳಿಸಲ್ ಪರಿ-
ಕಟನೆ 13:1 ನೆೊೋಡೊೋಣ. ಅಪೂೋಸ್ತಲನ್ದ 
ಯೋಹ್ನನ್ ಹೋಗೆಯಂದನ್, “ಸರ್ದರಿದ್ಯಂದ 
ರೃಗವು [ಒಯಂದ್ ರ್ಜ್] ಏರ ಬರ್ವುದ-
ನ್ನು ಕಯಂಡನ್. ಅದಕೆಕೆ ಏಳ್ ತಲೆಗಳೊ ಹತ್್ತ 

ಕೆೊಯಂಬ್ಗಳೊ [ಇದ್ ರೊೋಮಿನ ಏಳ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಪರಿ-
ತ್ೋಕವ್ಗಿದೆ,1 ರತ್್ತ ಹತ್್ತ ಕೆೊಯಂಬ್ಗಳ್ ಎಯಂದರ 
ಸಯಂಯ್ಕ್ತ ರ್ಷಟ್ರಗಳ ಒಕೊಕೆಟದ ಒಯಂದ್-ವಿಶವಾ 
ಸರ್ಚುರದ ಪರಿತ್ಪ್ದನೆ], ಕೆೊಯಂಬ್ಗಳ ಮೋಲೆ ಹತ್್ತ 
ರ್ಕ್ಟಗಳೊ [ರೊೋಮ್ ನ ಸಯಂಯ್ಕ್ತ ರ್ಷಟ್ರಗಳ 
ಒಕೊಕೆಟದ ಒಯಂದ್-ವಿಶವಾ ಸರ್ಚುರ, ಮ್ಧ್ರ, 
ರತ್್ತ ಕ್ಪಯಂರ ಚಚಿಚುಗೆ ತರ್ಮ ಶಕ್್ತ ರತ್್ತ ಬಲ-
ವನ್ನು ಕೆೊಡಲ್ ಒಗೊಗೂಡಿರ್ವ ಹತ್್ತ ರ್ಜ್ಗ-
ಳ್ ಇವು ಎಯಂಬ್ದನ್ನು ತೆೊೋರಸ್ತ್ತದೆ. ಸರೈತ್ನನ 
ಒಯಂದ್-ವಿಶವಾ ಸರ್ಚುರ, ಯ್.ಎನ್. ಹೊಸ ವಿಶವಾ 
ಪಯಂರ, ಕ್ಪಯಂರ ಚರ್ಚು, ರತ್್ತ ಮ್ಧ್ರಗಳನ್ನು 
ಧಿಕಕೆರಸ್ವ ಧರೈಯಚು ಮ್ಡ್ವ ಯ್ರನೆನು ಆಗಲ್ 
ದರನಮ್ಡಲ್, ಹೊಳಲ್ ರತ್್ತ ರಟ್ಟಹ್-
ಕಲ್ ಸ್ಧ್ವ್ಗ್ವಯಂತೆ ಅಗ್ಧ ದ್ಷ್ಟತನವನ್ನು 
ಹೊಯಂದಲ್ ಸರೈತ್ನನ್ ಹೋಗೆ ಮ್ಡಿದನ್ ರತ್್ತ 
ಈಗಲೊ ಮ್ಡ್ತ್್ತದ್ದಿನೆ. ಒಳ್್ಳಯ ಜನರ್ ಕೆ-
ಟ್ಟವರ್ಗಿ ರ್ಣ್ವಯಂತೆ ಮ್ಡಲ್ ಸರೈತ್ನನ್ 
ವ್ವಸಿಥಿತ ಯೋಜನೆಯಯಂದ್ಗೆ ಮ್ಧ್ರವನ್ನು 
ಬಳಸ್ತ್್ತದ್ದಿನೆ.] ತಲೆಗಳ ಮೋಲೆ ದೆೋವದೊಷಣ-
ನ್ರಗಳೊ ಇದದಿವು.”

“ನ್ನ್ ಕಯಂಡ ರೃಗವು ಚಿರತೆಯಯಂತ್ತ್್ತ [ಇದ್ 
ಭ್ರತದ ಪರಿತ್ೋಕವ್ಗಿದೆ]; ಅದರ ರ್ಲ್ಗಳ್ 
ಕರಡಿಯ ರ್ಲ್ಗಳಯಂತೆಯೊ [ರಷ್್ದ ಪರಿತ್ೋಕ] 
ಅದರ ಬ್ಯಿ ಸಿಯಂಹದ ಬ್ಯಿಯಯಂತೆಯೊ ಇದದಿವು 
[ಇದ್ ಯ್.ಕೆ.ಯ ಪರಿತ್ೋಕವ್ಗಿದೆ]. ಅದಕೆಕೆ ಘಟ-
ಸಪಚುನ್ [ಪಿಶ್ಚನ್]  ತನನು [ಅಗ್ಧ] ಶಕ್್ತಯ-
ನೊನು, ರತ್್ತ ತನನು ಸಿಯಂಹ್ಸನವನೊನು [ಸರೈತ್ನನ 

ಸಿಯಂಹ್ಸನ, ರೊೋಮಿನಲ್ಲಿ ರ್ಖ್ರ್ಯ್ಚುಲಯ 
ಹೊಯಂದ್ರ್ವ ವ್್ಟ್ಕನ್] ರತ್್ತ ರಹ್ ಅಧಿ-
ರ್ರವನೊನು [ಅಯಂದರ ಸಯಂಪೂಣಚು ಲೆೊೋಕದ ಮೋಲೆ 
ಅಧಿರ್ರ ಅರವ್ ಪರಿಚಯಂಡ ಶಕ್್ತ] ಕೆೊಟ್ಟನ್. ಅದರ 
ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಯಂದ್ ತಲೆ ಗ್ಯಹೊಯಂದ್ ಸ್ಯ್ವ 
ಹ್ಗಿರ್ವುದನ್ನು ಕಯಂಡನ್. ಆ ರರಣಕರವ್ದ 
ಗ್ಯವು ವ್ಸಿಯ್ಯಿತ್ [ದೆೋವಜನರನ್ನು ರತ್್ತ 
ಸಯಂಪೂಣಚು ಲೆೊೋಕದ ಜನರನ್ನು ಹೊಳಲ್, ದರನ-
ಮ್ಡಲ್, ರತ್್ತ ರಟ್ಟಹ್ಕಲ್ ಮ್ತರಿವಲಲಿದೆ 
ಸವಚುಶಕ್ತನ್ದ ದೆೋವರ ಪವಿತರಿ ನ್ರವನ್ನು, ’ಎಲ್ 
ಶದ್ದಿಯಿ’, ದೊಷಿಸಲ್ ಪರಿಚಯಂಡವ್ದ ದ್ಷ್ಟ 
ಶಕ್್ತಯನ್ನು ರೊೋಮ್, ವ್್ಟ್ಕನಿನುಗೆ, ಕೆೊಡ್ತ್್ತ 
ಈ ಕೆೊನೆಯ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸರೈತ್ನನ ಆತ್ಮವು 
ಪುನಃ ರೊೋಮಿನೆೊಳಗೆ ಪರಿವೆೋಶಿಸಿದವರಗೆ ಪುರ್ತನ 
ರೊೋಮ್ ನ್ಶವ್ಗಿ ವ್ಸ್ತವಿಕವ್ಗಿ ರ್ಗಿದ್-
ಹೊೋಗಿತ್್ತ (ಸತ್್ತಹೊೋಗಿತ್್ತ) ಎಯಂದ್ ದೆೋವರ್ 
ಯೋಹ್ನನಿಗೆ ರತ್್ತ ನರಗೆ, ಇಬ್ಬರಗೊ ಜ್್ಪಿ-
ಸ್ತ್್ತದ್ದಿರ]; [ಮೊೋಸಹೊೋದ] ಭೊಲೆೊೋಕದವರ-
ಲಲಿರೊ [ಕೆಡ್ಕರ್] ಆ ರೃಗವನ್ನು ನೆೊೋಡ್ತ್್ತ 
ಆಶ್ಚಯಚುಪಟ್ಟರ್; ಘಟಸಪಚುನ್ ಆ ರೃಗಕೆಕೆ 
[ಅಗ್ಧ ದ್ಷ್ಟತನದ ವಿಶವಾ ಸರ್ಚುರ] ಅಧಿರ್ರವ-
ನ್ನು ಕೆೊಟ್ಟವನ್ದದಿರಯಂದ ಅವರ್ ಆ ಘಟಸಪಚು-
ನಿಗೆ [ಪಿಶ್ಚನಿಗೆ] ನರಸ್ಕೆರ ಮ್ಡ್ವವರ್ದರ್” 
(ಪರಿಕಟನೆ 13:2-4a).

ಅವರ್ ಪಿಶ್ಚನನ್ನು ಆರ್ಧಿಸ್ತ್್ತರ್ವುದ-
ರಯಂದ ಸಯಂಪೂಣಚು ಲೆೊೋಕವು ದ್ಷ್ಟವ್ಗಿರ್ವುದ-

1 ಪರಿಕಟನೆ 17:9    

ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಗಳ್ದ ಟೊೋನಿ ರತ್್ತ ಸೊಸನ್ ಅಲ್ಮೊ, 
ರ್ಯರ್, ರತ್್ತ ಆಕೆಚುಸಟ್ರ ತರ್ಮ ಅಯಂತ್ರ್ಷಿಟ್ರೋಯ 
ದೊರದಶಚುನ ರ್ಯಚುಕರಿರದಲ್ಲಿ          ಚಿತ್ರಿೋಕರಣ 1973

ಎಫೆಸದವರಗೆ 6:16 ಹೋಗೆಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, “ರತ್್ತ ನಯಂಬಿಕೆಯಯಂಬ ಗ್ರ್ಣಿಯನ್ನು 
ಹಡ್ಕೆೊಳಿ್ಳರ; ಅದರಯಂದ ನಿೋವು ಕೆಡ್ಕನ ಅಗಿನುಬ್ಣಗಳನೆನುಲ್ಲಿಆರಸ್ವುದಕೆಕೆ ಶಕ್ತರ್ಗ್-
ವಿರ.” “ಕೆಡ್ಕರ್” ಯ್ರ್? ಚಚಿಚುನಲ್ಲಿರ್ವ ಜನರನ್ನು ನ್ನ್ ಈ ಪರಿಶ್ನು ಕೆೋಳಿದ್ಗ ಅವರ್ 
“ಕೆಡ್ಕ” ಎಯಂದರ ಪಿಶ್ಚಿ ಎಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್್ತರ. ಪಿಶ್ಚನ ಬಿಲ್ಯಗಟ್ಟಲೆ ಅನ್ಯ್ಯಿಗಳ್ 
ರತ್್ತ ಆರ್ಧಕರ್ (ಕೆಡ್ಕರ್) ಇದ್ದಿರ, ರತ್್ತ ದೆೋವರ ನೊರ್ರ್ ಮಿಲ್ಯಗಟ್ಟಲೆ ಆರ್-
ಧಕರ್ ರತ್್ತ ಅನ್ಯ್ಯಿಗಳ್ ಇದ್ದಿರ.

ಟ�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ
   ಕ್ರೈಸ್ತ 
 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು
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ಅಲ್ಮೊ ಮಿನಿಸಿಟ್ರೋರ್ ಆನೆಲಿರೈನ್ 

(ಪುಟ 1 ರಯಂದ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)
ನ್ನು ನಿೋವು ಸ್ಪಷ್ಟವ್ಗಿ ನೆೊೋಡಬಹ್ದ್.2  ಪುನಃ, 
ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಯ್ದ್ತನ ಜೋವಬ್ಧ್ರ ಪಟ್್ಟ-
ಯಲ್ಲಿ ಯ್ರ ಹಸರ್ ಬರದ್ದೆಯೋ, ನರ್ಮಲ್ಲಿ 
ಅಯಂರವರನ್ನು ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ ಲೆೊೋಕದ ಎಲ್ಲಿ 
ಜನರ್ ಸೋರದ್ದಿರ. ದ್ಷ್ಟ ಜನರ ಸಯಂಪೂಣಚು 
ಲೆೊೋಕವು ಸರೈತ್ನನ ಪರಿಚಯಂಡ ದ್ಷ್ಟ ಶಕ್್ತಯನ್ನು 
ಆರ್ಧಿಸ್ತ್್ತದೆ. ಅವನ್, ಜೋವಬ್ಧ್ರ ಪಟ್್ಟಯ-
ಲ್ಲಿ ಯ್ರ ಹಸರ್ ಬರದ್ಲಲಿವೊೋ ಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ-
ರ್ವ ಅಯಂರ ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರೊಯಂದ್ಗೆ ಮೊೋಸದ್ಯಂದ 
(ಮ್ಧ್ರದ ರೊಲಕ) ತನನುನ್ನು ಜೆೊೋಡಿಸಿ-
ಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿನೆ.

ಲೆೊೋಕದ ಚರತೆರಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಹಲವ್ರ್ 
ಸಯಂದಭಚುಗಳಲ್ಲಿ ಸರೈತ್ನನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಷ್ಟ 
ರನ್ಕ್ಲವು ಉಳಿದ ನಮ್ಮಲಲಿರ ಹ್ಟ್ಟಡಗಿಸ-
ಲ್ ಪರಿಯತ್ನುಸಿದೆ. ಆದ್ಗೊ್, ದೆೋವರ್ ರಣಿಣಿ-
ನಿಯಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ರನ್ಕ್ಲಕೆಕೆ3 ತ್ನ್ ಅವರಗಿಯಂತ 
ಎಷ್್ಟ ಬಲಶ್ಲ್ ಎಯಂದ್ ತೆೊೋರಸಿದ್ದಿರ. ಅವರ್ 
ಪರಿಳಯದ ನಿೋರ್ ಎಲಲಿರ ರೊಗ್ ರತ್್ತ ಗಯಂಟ-
ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಯಲ್ ಬಿಟ್್ಟ ಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿದದಿ 
ಎಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ದೆೋಹಗಳಿಯಂದ ಜೋವವನ್ನು ನಯಂದ್ಸಿದ-
ರ್, ನೆೊೋಹ ರತ್್ತ ಅವನ ಕ್ಟ್ಯಂಬವನ್ನು4 ಹೊ-
ರತ್ಪಡಿಸಿ ಅವರಲಲಿರನ್ನು ನಿೋರನಲ್ಲಿ ರ್ಳ್ಗಿಸಿ-
ದರ್  - ಅವರನ್ನು ಕೆೊಯಂದರ್.

ರನ್ಷ್ರಲಲಿರೊ ಬೆೋರ ಬೆೋರ ಭ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮ್ತನ್ಡ್ವಯಂತೆ ಮ್ಡಿ, ಅವರ್ ದ್ಷ್ಟತನದಲ್ಲಿ 
ಐಕ್ವ್ಗ್ವುದನ್ನು ಅಸ್ಧ್ಗೆೊಳಿಸ್ವ ರೊಲಕ 
(ಆದ್ರ್ಯಂಡ 11:1-9) ಬ್ಬೆಲ್ ಗೆೊೋಪುರದಲ್ಲಿ 
ಸಯಂಯ್ಕ್ತ ರ್ಷಟ್ರವನ್ನು, ಅರವ್ ಒಯಂದ್-ವಿಶವಾ 
ಸರ್ಚುರವನ್ನು ಸೃಷಿ್ಟಸ್ವ ರನ್ಷ್ರ ಮೊದಲ 
ಪರಿಯತನುವನ್ನು ಕೊಡ ದೆೋವರ್ ನ್ಶ ಮ್ಡಿದರ್. 
ದೆೋವರ್ ಹೋಗೆ ಮ್ಡಿದೆದಿೋಕೆಯಂದರ ಅವರಗೆ ತ್ಳಿ-
ದ್ತ್್ತ ರತ್್ತ ಈಗಲೊ ತ್ಳಿದ್ದೆ, “ಹೃದಯವು 
ಎಲಲಿಕ್ಕೆಯಂತಲೊ ವಯಂಚಕ; ರತ್್ತ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ-
ದ್ದಿಗಿದೆ; ಅದನ್ನು ಯ್ರ್ ತ್ಳಿದ್ರ್? ಯಹೊೋ-
ವನ್ದ ನ್ನ್ ಪರಿತ್ಯಬ್ಬನಿಗೊ ಕರಚು ಫಲವ-
ನ್ನು ಅವನವನ ನಡತೆಗೆ ತಕಕೆ ಹ್ಗೆ ಕೆೊಡಬೆೋಕೆಯಂದ್ 
ಹೃದಯವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷಿಸ್ವವನೊ ಅಯಂತರ್ ಇಯಂ-
ದ್ರಿಯವನ್ನು ಶ್ೊೋಧಿಸ್ವವನೊ ಆಗಿದೆದಿೋನೆ. ಆಸಿ್ತ-
ಪ್ಸಿ್ತಗಳನ್ನು ಅನ್್ಯವ್ಗಿ ಸಯಂಪ್ದ್ಸಿಕೆೊಯಂಡ-
ವನ್ ಮೊಟ್ಟಗಳ ಮೋಲೆ ಕ್ಳಿತ್ಕೆೊಳ್್ಳವ ಆದರ 
ಅವುಗಳನ್ನು ರ್ವು ಕೆೊಟ್್ಟ ರರಮ್ಡದ ರೌಜ್ಗ 
ಹಕ್ಕೆಗೆ ಸಮ್ನನ್; ಅವನ ರಧ್ಪ್ರಿಯದಲ್ಲಿ 
ಅವನ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್್ಟಬಿಡ್ವನ್, ರತ್್ತ 
ಅಯಂತ್ರ್ಲದಲ್ಲಿ ರೊಖಚುನೆನಿಸಿಕೆೊಳ್್ಳವನ್; .

“ನರ್ಮ ಪವಿತ್ರಿಲಯಸ್ಥಿನವು ಆದ್ಯಿಯಂದ-
ಲೊ ಉನನುತವ್ದ ರಹಮಯ ಸಿಯಂಹ್ಸನವ್ಗಿ-
ದೆ. ಯಹೊೋವನೆೋ, ಇಸ್ರಿಯೋಲ್ರ ನಿರೋಕ್ಷೆಯೋ, 
ನಿನನುನ್ನು ಬಿಟ್್ಟ ಹೊೋಗ್ವವರ್ ಆಶ್ಭಯಂಗಪ-
ಡ್ವರ್; ಯಹೊೋವನ್ದ ನಿನನುನ್ನು ತೆೊರದವರ್ 
ಜೋವಜಲದ ಬ್ಗೆಗೂಯನ್ನು ತೆೊರದವರ್ಗಿದ್ದಿರ; 

ಅವರ ಹಸರ್ ಧೊಳಿನಲ್ಲಿ ಬರಯಲ್ಪಡ್ವುದ್. 
ಯಹೊೋವನೆೋ, ನನನುನ್ನು ಸವಾಸಥಿಪಡಿಸ್, ಆಗ ಸವಾ-
ಸಥಿನೆೋ ಆಗ್ವೆನ್; ನನನುನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್, ಆಗ ರಕ್ಷಿತನೆೋ 
ಆಗ್ವೆನ್; ನಿೋನೆೋ ನನಗೆ ಸ್್ತತ್ನ್. ಆಹ್, ಜನರ್ 
ನನಗೆ - ಯಹೊೋವನ ಮ್ತೆಲ್ಲಿ? ಅದ್ ಈಗಲೆೋ ನೆ-
ರವೆೋರಲ್ ಎಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್್ತರ. ನ್ನ್ದರೊೋ ಸಭ್ 
ಪ್ಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನನುನ್ನು ಹಯಂಬ್ಲ್ಸ್ವುದನ್ನು 
ಬಿಡ್ವುದಕೆಕೆ ರ್ಯಂದ್ಗಲ್ಲಲಿ; ಅನಿವ್ಯಚು ವಿಪ-
ತ್್ತನ ದ್ನವನ್ನು ಅಪೋಕ್ಷಿಸಲ್ಲಲಿ; ನಿೋನೆೋ ಬಲೆಲಿ; ನಿನನು 
ಸರಕ್ಷರದಲೆಲಿೋ ನನನು ಬ್ಯ ಮ್ತ್ ಹೊರಟ್ತ್. 
ನನಗೆ ಭಯ್ಸ್ಪದವ್ಗಬೆೋಡ; ಕೆೋಡಿನ ರ್ಲದಲ್ಲಿ 
ನನಗೆ ಆಶರಿಯವ್ಗಿರ್ವಿ. ನನನು ಹಯಂಸಕರಗೆ ಅವ-
ಮ್ನವ್ಗಲ್, ನನಗ್ಗದ್ರಲ್; ಭಯಭ್ರಿಯಂತ್ಯ್ 
ಅವರನ್ನು ಹಡಿಯಲ್, ನನನುನ್ನು ಬೆೋಡ; ಅವರಗೆ 
ಕೆೋಡ್ಗ್ಲವನ್ನು ಬರಮ್ಡಿ ವಿಪರೋತಭಯಂಗದ್ಯಂದ 
ಅವರನ್ನು ನ್ಶಪಡಿಸ್.” (ಯರಮಿೋಯ 17:9-18)

ಹೋಗೆ ಎರಡ್ ಹೊಡತಗಳ್ ಬಿದದಿವು, ಆದರೊ 
ಲೆೊೋಕ ಅಸಿ್ತತವಾದಲ್ಲಿತ್್ತ. ಆದರ ರೊರನೆೋ 
ಹೊಡತ ಬಯಂದ್ಗ - ರತ್್ತ ಅದ್ ಬೆೋಗನೆ ಬರಲ್ದೆ 
- “ರೊರ್ ಹೊಡತಗಳ್ ರತ್್ತ ನಿೋವು ಬಿೋಳ್ವಿರ,” 
ಇದಕೆಕೆ ಕ್ರಯ್ದ್ತನ ಜೋವಬ್ಧ್ರ ಪಟ್್ಟಯ-
ಲ್ಲಿ ಹಸರಸಲ್ಗಿರ್ವ ನ್ವು ಹೊರತ್ಗಿದೆದಿೋವೆ 
(ಪರಿಕಟನೆ 21:9-27). ದೆೊಡ್ಡ ಬೆಯಂಕ್ಯಯಂದ್ 
ಬರಲ್ದೆ, ರತ್್ತ ಕ್ರಯ್ದ್ತನ ಜೋವಬ್ಧ್ರ 
ಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ಇಲಲಿದವರ್ ನಿರಯಂತರತೆಯ್ದ್ಯಂತ 
ಶ್ಶವಾತವ್ಗಿ ಉರಯ್ತ್ತಲ್ರ್ತ್್ತರ.5

ಕೆಡ್ಕರ ಸಯಂಪೂಣಚು ಲೆೊೋಕವು ಯ್.ಎನ್.ನ 
ಒಯಂದ್-ವಿಶವಾ ಸರ್ಚುರವನ್ನು ಅರವ್ ಹೊಸ ವಿಶವಾ 
ಪಯಂರವನ್ನು ಆರ್ಧಿಸ್ತ್್ತದೆ ಎಯಂದ್ ಪರಿಕಟನೆ 
13:4b ಈ ಮ್ತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ: “ಇದಲಲಿದೆ 
ಆ ರೃಗಕೊಕೆ ನರಸ್ಕೆರ ಮ್ಡಿ - ಈ ರೃಗಕೆಕೆ 
ಸಮ್ನರ್ ಯ್ರ್? ಇದರ ಮೋಲೆ ಯ್ದ್ಧ ಮ್-
ಡ್ವುದಕೆಕೆ ಯ್ರ್ ಶಕ್ತರ್? ಅಯಂದರ್.” ಬೆೋರ 
ಮ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಳ್ವುದ್ದರ, ಈ ಸಯಂಯ್ಕ್ತ 
ರ್ಷಟ್ರಗಳ ಕೊಟದ ಒಯಂದ್-ವಿಶವಾ ಸರ್ಚುರದಲ್ಲಿ 
ಸೋರರ್ವ, ಮ್ಧ್ರಗಳ ಪರಿಚಯಂಡ ಸ್ಳ್್ಳಗಳ 
ವಿರ್ದ್ಧ, ನ್್ಯ್ಯಂಗ ವ್ವಸಥಿ ರತ್್ತ ಮ್ಧ್-
ರಗಳ ಪರಿಚಯಂಡ ಸ್ಳ್್ಳ ಆಪ್ದನೆಗಳ ವಿರ್ದ್ಧ, 
ತಡಯಲ್ರದಷ್್ಟ ದ್ಷ್ಟವ್ದ ದ್ಷಕೆೃತ್ಗ-
ಳ್, ಅನ್್ಯ, ಕೆೊಲೆಗಳ್ ಪರಿತ್ಯಯಂದ್ ಬಗೆಯ 
ವಿನ್ಶಗಳ ವಿರ್ದ್ಧ, ಕಳ್ಳತನ, ದ್ಯಂದ್ಗ್ರಕೆ, 
ಪ್ಪಿತನ, ದೆೋವದೊಷಣೆಗಳ್, ನಿರ್ಧ್ರವ್-
ಗಿ ಕ್ರ್ಕ್ಳ ಕೆೊಡ್ವುದ್, ರತ್್ತ ಅಪಹರಣಗಳ 
ವಿರ್ದ್ಧ, ಸರೈತ್ನನ ಪರಿಚಯಂಡ, ಪರೈಶ್ಚಿಕ ರತ್್ತ 
ದ್ಷ್ಟ ಬಲದ್ಯಂದ ಈ ಭೊಮಿಯ ದೆೋವಜನರತ್ತ 
ಎಸಯಲ್ಗ್ತ್್ತರ್ವ ದೆವಾೋಷದ ಈ ಬಲದ ವಿರ್ದ್ಧ 
ಯ್ರ್ ಹೊೋರ್ಡಬಲಲಿರ್?

ಈ ಪರಿಚಯಂಡ ದ್ಷ್ಟನ್ಗಿರ್ವ ರ್ಕ್ಷಸನ 
ವಿರ್ದ್ಧ ಹೊೋರ್ಡಲ್ ತರ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧವ್ಗಿ-
ರಸಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ ಧರಚುನಿಷ್ಠರಗೆ ಇರ್ವುದ್ ಒಯಂದೆೋ 
ಮ್ಗಚು. ನಿೋವು ಎಯಂದ್ದರೊ ದೆೋವರನ್ನು ನಯಂಬಿ-
ದದಿರ, ನಿೋವು ದೆೋವರ ಸಯಂಪೂಣಚು ಶಸ್ರಾಸರಾಗಳನ್ನು 
ತೆೊಡಬೆೋಕೆಯಂದ್ ಆತ ಹೋಳ್ತ್್ತರ್ವ ಈ ಸರಯ-
ದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ನಯಂಬಿದರ ಒಳ್್ಳಯದ್ “ರತ್್ತ 

ಎಲಲಿಕ್ಕೆಯಂತ ಹಚ್್ಚಗಿ ನಯಂಬಿಕೆಯಯಂಬ [ದೆೋವರ 
ಪದದಲ್ಲಿ] ಗ್ರ್ಣಿಯನ್ನು ಹಡಿದ್ಕೆೊಳಿ್ಳರ; 
ಅದರಯಂದ ನಿೋವು ಕೆಡ್ಕನ ಅಗಿನುಬ್ಣಗಳನೆನುಲ್ಲಿ 
[ಸ್ಳ್್ಳ ಆಪ್ದನೆಗಳ್ ರತ್್ತ ದ್ಷ್ಟ ರ್ನೊನ್-
ಗಳ್] ಆರಸ್ವುದಕೆಕೆ ಶಕ್ತರ್ಗ್ವಿರ” (ಎಫೆಸದವರ-
ಗೆ 6:16).

ದೆೋವರ ವ್ಕ್ದ ಇಡಿ ಪ್್ರ್ ಹೋಗೆನ್ನುತ್ತದೆ: 
“ಕಡೋ ಮ್ತೆೋನೆಯಂದರ, ನಿೋವು ಕತಚುನನೊನು ಆತನ 
ಅತ್ಧಿಕವ್ದ ಶಕ್್ತಯನೊನು [ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ] ಆಶರಿ-
ಯಿಸಿಕೆೊಯಂಡವರ್ಗಿ ಬಲಗೆೊಳಿ್ಳರ. ಸರೈತ್ನನ 
[ಲೆೊೋಕದ ಎಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಂಡ ಕೆಡ್ಕರ್] ತಯಂತೆೊರಿೋ-
ಪ್ಯಗಳನ್ನು ನಿೋವು ಎದ್ರಸಿ ನಿಲ್ಲಿವುದಕೆಕೆ ಶಕ್ತ-
ರ್ಗ್ವಯಂತೆ  ದೆೋವರ್ ದಯಪ್ಲ್ಸ್ವ ಸವ್ಚುಯ್-
ಧಗಳನ್ನು ಧರಸಿಕೆೊಳಿ್ಳರ. ನ್ವು ಹೊೋರ್ಡ್ವುದ್ 
ರನ್ಷ್ ಮ್ತರಿದವರ ಸಯಂಗಡವಲಲಿ; ರ್ಜತವಾಗಳ 
ಮೋಲೆಯೊ ಅಧಿರ್ರಗಳ ಮೋಲೆಯೊ ಈ ಅಯಂಧ-
ರ್ರದ ಲೆೊೋರ್ಧಿಪತ್ಗಳ ಮೋಲೆಯೊ ಆರ್ಶರಯಂ-
ಡಲದಲ್ಲಿರ್ವ ದ್ರ್ತ್ಮಗಳ ಸೋನೆಯ ಮೋಲೆಯೊ 
[ಉನನುತ ಸ್ಥಿನಗಳಲ್ಲಿರ್ವ ರನ್ಷ್ರಯಂದ, 
ಸರೈತ್ನನ ದ್ಷ್ಟ ಸೋನೆಯ ಸದಸ್ರಯಂದ ಹರಡಲ್ಪ-
ಟ್್ಟರ್ವುದ್] ನ್ವು ಹೊೋರ್ಡ್ವವರ್ಗಿದೆದಿೋವೆ.

“ಆದ್ದರಯಂದ ಕಠಿನ ಯ್ದ್ಧವು ನಡಯ್ವ ದ್-
ವಸದಲ್ಲಿ [ಸ್ಳ್್ಳ ಆಪ್ದನೆಗಳ್ ರತ್್ತ ವಿಚಿತರಿ 
ರ್ನೊನ್ಗಳ್ ರತ್್ತ ಕ್ರ್ಕ್ಳಗಳ್ ನಿರಗೆ ಎದ್-
ರ್ದ್ಗ] ಆ ವೆರೈರಗಳನ್ನು ಎದ್ರಸ್ವುದಕೊಕೆ 
ಮ್ಡಬೆೋರ್ದದೆದಿಲಲಿವನ್ನು ಮ್ಡಿ ಜಯಶ್ಲ್-
ಗಳ್ಗಿ ನಿಲ್ಲಿವುದಕೊಕೆ ಶಕ್ತರ್ಗ್ವಯಂತೆ ದೆೋವರ್ 
ದಯಪ್ಲ್ಸ್ವ ಸವ್ಚುಯ್ಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆೊ-
ಳಿ್ಳರ [ಸಯಂಪೂಣಚು ದೆೋವರ ಪದವನ್ನು ಅಧ್ಯನ 
ಮ್ಡಿ6]. ಸತ್ವೆಯಂಬ [ದೆೋವರ ಪದ] ನಡ್ಕಟ್ಟನ್ನು 
ಕಟ್್ಟಕೆೊಯಂಡ್ ನಿೋತ್ಯಯಂಬ ಎದೆಕಟ್ಟನ್ನು ಧರಸಿ-
ಕೆೊಯಂಡ್ ಸಮ್ಧ್ನದ ವಿಷಯವ್ದ ಸ್ವ್ತೆಚು-
ಯನ್ನು ತ್ಳಿಸ್ವುದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವ್ದ ರನಸ್ಸಯಂಬ 
ಕೆರಗಳನ್ನು ಮಟ್್ಟಕೆೊಯಂಡ್ ನಿಲ್ಲಿರ. ರತ್್ತ ನಯಂ-
ಬಿಕೆಯಯಂಬ ಗ್ರ್ಣಿಯನ್ನು ಹಡಿದ್ಕೆೊಳಿ್ಳರ; 
ಅದರಯಂದ ನಿೋವು ಕೆಡ್ಕನ ಅಗಿನುಬ್ಣಗಳನೆನುಲ್ಲಿ 
ಆರಸ್ವುದಕೆಕೆ ಶಕ್ತರ್ಗ್ವಿರ. ಇದಲಲಿದೆ ರಕ್ಷಣೆ-
ಯಯಂಬ ಶಿರಸ್ರಾಣವನ್ನು ಇಟ್್ಟಕೆೊಯಂಡ್ ಪವಿತ್ರಿ-
ತ್ಮನ್ ಕೆೊಡ್ವ ದೆೋವರ ವ್ಕ್ವೆಯಂಬ ಕತ್್ತಯನ್ನು 
ಹಡಿಯಿರ. ನಿೋವು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮ ಪರಿೋರತರ್ಗಿ ಎಲ್ಲಿ 
ಸರಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧವ್ದ ಪ್ರಿರಚುನೆಯಿಯಂದ-
ಲೊ ವಿಜ್್ಪನೆಯಿಯಂದಲೊ ದೆೋವರನ್ನು ಪ್ರಿರ್ಚುಸಿ-
ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂಣಚು ಸಿಥಿರಚಿತ್ತರ್ಗಿದ್ದಿ ದೆೋವ-
ಜನರಲಲಿರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್್ಪನೆಮ್ಡ್ತ್್ತ 
ಎಚ್ಚರ್ಗಿರ” (ಎಫೆಸದರಗೆ 6:10-18). ಅಯಂದರ, 
ಸರೈತ್ನನ ಹೊಸ ದ್ಷ್ಟ ರ್ನೊನ್ಗಳ ರ್ರಣದ್ಯಂ-
ದ್ಗಿ ದೆೋವಜರಗೆ ನಿರ್ಮ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ವಿದೆ ಎಯಂದ್ 
ನಿೋವು ಅರತ್ಗ ಅವರಗೆ ಬೆಯಂಬಲವ್ಗಿ ನಿಲಲಿಬೆೋಕ್.

2 ರತ್್ತಯ 24:11-12, 24, ಪರಿಕಟನೆ 13:1-4, 11-15, 17:8, 18:2-3, 23 3 ಆದ್ರ್ಯಂಡ 2:7, 3:19   4 ಆದ್ರ್ಯಂಡ ಅಧ್್ಯ 6-7, 1 ಪೋತರಿನ್ 3:20  5 2 ಪೋತರಿನ್ 
3:10-12, ಪರಿಕಟನೆ 20:11-15   

ಅಗ್ಧ ದ್ಷ್ಟತನ

6 ರತ್್ತಯ 4:4, ಯೋಹ್ನ 8:31-32, ಎಫೆಸದವರಗೆ 6:11-17, 
ಕೆೊಲೆೊಸ್ಸಯವರಗೆ 3:16, 2 ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಗೆ 2:15, 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 
2:15, 3:14-17, 1 ಪೋತರಿನ್ 2:2   
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ಪರಿಕಟನೆ 13:5-8 ಹೋಗೆಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, 
“ಬಡ್ಯಿಮ್ತ್ಗಳನೊನು ದೆೊಷಣೆಯ ಮ್-
ತ್ಗಳನೊನು [ಇದ್ ಅಗ್ಧ ದ್ಷ್ಟತನದ ಒಯಂದ್-
ವಿಶವಾ ಸರ್ಚುರದ ಮ್ಧ್ರಗಳ್] ಆಡ್ವ ಬ್ಯಿ 
ಅದಕೆಕೆ [ಸಹಸಲ್ರದಷ್್ಟ ದ್ಷ್ಟವ್ದ ಒಯಂದ್-
ವಿಶವಾ ಸರ್ಚುರ] ಕೆೊಡಲ್ಪಟ್್ಟತ್. ರತ್್ತ ನಲವಾ-
ತೆ್ತರಡ್ ತ್ಯಂಗಳ ಪಯಚುಯಂತ ತನನು ರ್ಯಚುಗಳನ್ನು 
ನಡಸ್ವ ಅಧಿರ್ರವೂ ಅದಕೆಕೆ ಕೆೊಡಲ್ಪಟ್್ಟತ್. 
ಅದ್ ಬ್ಯಿತೆರದ್ ದೆೋವರನ್ನು ದೊಷಿಸಿದದಿ-
ಲಲಿದೆ ಆತನ ನ್ರವನೊನು ಆತನ ನಿವ್ಸವನೊನು 
[ಆತ ವ್ಸಿಸ್ವ ದೆೋವಜನರ್ದ ನ್ವು ದೆೋವರ 
ನಿವ್ಸವ್ಗಿದೆದಿೋವೆ] ಪರಲೆೊೋಕ ನಿವ್ಸಿಗಳನೊನು 
[ನರಗಿಯಂತ ಮೊದಲ್ ರನೆಗೆ ಹೊೋಗಿರ್ವ ದೆೋವಜ-
ನರ್ ರತ್್ತ  ದೆೋವದೊತರ್ (ಪುನಃ, ಮ್ಧ್ರವು 
ಆ ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್್ಳಯದನ್ನು ದ್ಷ್ಟವ್ಗಿ ರ್ಣ್ವಯಂತೆ 
ಮ್ಡ್ತ್ತದೆ)] ದೊಷಿಸಿತ್. ಇದಲಲಿದೆ ದೆೋವಜನರ 
ಮೋಲೆ ಯ್ದ್ಧಮ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸ್ವುದಕೆಕೆ 
ಅದಕೆಕೆ ಅಧಿರ್ರ ಕೆೊಡಲ್ಪಟ್್ಟತ್. ರತ್್ತ ಸಕಲ 
ಕ್ಲ ಪರಿಜೆ ಭ್ಷೆ ಜನ್ಯಂಗಗಳ ಮೋಲೆ ಅದಕೆಕೆ ಅಧಿ-
ರ್ರವು ಕೆೊಡಲ್ಪಟ್್ಟತ್. ಜಗದ್ತ್ಪತ್್ತಗೆ ಮೊದಲೆೋ 
ಕೆೊಯ್ಲ್ಪಟ್ಟ ಕ್ರಯ್ದ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರ್ವ 
ಜೋವಬ್ಧ್ರ ಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ಯ್ರ್ರ ಹಸರ್ಗ-
ಳ್ ಬರದ್ರ್ವದ್ಲಲಿವೊೋ ಆ ಭೊನಿವ್ಸಿಗಳ್ಲಲಿ-
ರೊ ಅದಕೆಕೆ ನರಸ್ಕೆರ ಮ್ಡ್ವರ್ [ಇದನ್ನು 
ಮ್ಧ್ರವು ನೆರವೆೋರಸ್ತ್ತದೆ].” ಪುನಃ, ಇವರ್ 
ಕೆಡ್ಕರ್, ದೆೋವಜನರ ವಿರ್ದ್ಧ ಸ್ಳ್್ಳ ಆಪ್ದನೆ-
ಗಳನ್ನು ಹೊರಸ್ತ್್ತರ್ವವರ್ ರತ್್ತ ಮ್ಧ್ರದ 
ರೊಲಕ ಪರಿಚ್ರದ ರ್ರಣ ದೆೋವಜನರ ವಿರ್ದ್ಧ 
ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಳ್್ಳ ಆಪ್ದನೆಗಳನ್ನು ಮ್ಡ್ತ್್ತರ್ವ 
ಭೊಮಿಯ ಮೋಲ್ರ್ವ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಜನರ್. ಅದ-
ರಯಂದ್ಗಿ ಅವರ್ ತರ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನನ್ನು ಕಳ್ದ್ಕೆೊ-
ಳ್್ಳತ್್ತದ್ದಿರ. ತ್ವು ಗೆಲ್ಲಿತ್್ತರ್ವುದ್ಗಿ ಅವರ್ 
ಭ್ವಿಸ್ತ್್ತರ, ಆದರ ಅವರಲಲಿರೊ ಸೊೋಲ್ತ್್ತ-
ದ್ದಿರ. ಅವರ್ ಅಪಜಯಿಗಳ್.

ಪೋತರಿನ್ ಬರದ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ, ಅಧ್್ಯ 
2 ಹೋಗೆಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, “ಆದರ ಇಸ್ರಿಯೋಲ್ 
ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಳ್್ಳ ಪರಿವ್ದ್ಗಳೊ ಇದದಿರಲ್ಲಿ; 
ಅದೆೋ ಪರಿರ್ರ ನಿರ್ಮಲ್ಲಿಯೊ ಸ್ಳ್್ಳ ಬೆೊೋಧಕರ್ 
[ಮ್ಧ್ರ] ಇರ್ವರ್. ಅವರ್ ನ್ಶಕರವ್ದ 
ರತಭೋದಗಳನ್ನು [ಸಲ್ಯಂಗ ವಿವ್ಹ, ಗಭಚುಪ್ತ, 
ಇತ್್ದ್ ಸರೈತ್ನನ ಹೊಸ ರ್ನೊನ್ಗಳಯಂರ-
ವು] ಕಳ್ಳತನದ್ಯಂದ ಹ್ಟ್್ಟಸ್ವವರೊ ತರ್ಮನ್ನು 
ಕೆೊಯಂಡ ಒಡಯನನೊನು ಕೊಡ ತ್ವು ಅರಯವು 

ಎಯಂದ್ ಹೋಳ್ವವರೊ ಆಗಿದ್ದಿ ಫಕಕೆನೆ ತರ್ಮ 
ಮೋಲೆ ನ್ಶವನ್ನು ಬರಮ್ಡಿಕೆೊಳ್್ಳವರ್. 
ಅವರ ನಿಲಚುಜ್ಜಾ [ಬಹಳ ಕೆೋಡ್ಯಂಟ್ಮ್ಡ್ವ 
ಅರವ್ ನ್ಶಕರವ್ದ] ಕೃತ್ಗಳನ್ನು ಅನೆೋಕರ್ 
ಅನ್ಸರಸ್ವರ್; ಅವರಯಂದ್ಗಿ ಸತ್ಮ್ಗಚುಕೆಕೆ 
[ಯೋಸ್ವಿನ ಮ್ಗಚುಗಳ್] ದೊಷಣೆ ಉಯಂಟ್-
ಗ್ವುದ್ [ಸರೈತ್ನನ ವಿಶವಾ ಮ್ಧ್ರ, ಸರ್ಚುರ, 
ರತ್್ತ ರೊೋಮಿನ ಕ್ಪಯಂರ್ೋಯ ಚರ್ಚು]. ಅವರ್ 
ದರಿವ್್ಶ್ಯ್ಳ್ಳವರ್ಗಿ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮ್ತ್ಗಳ-
ನ್ನು ಹೋಳ್ತ್್ತ ನಿಮಿ್ಮಯಂದ ಲ್ಭವನ್ನು ಸಯಂಪ್ದ್-
ಸಬೆೋಕೆಯಂದ್ರ್ವರ್. ಖಯಂಡಿತವ್ಗಿಯೊ ಅಯಂರವರ್ 
ನ್್ಯತ್ೋಪಿಚುಗೆ ರತ್್ತ ದಯಂಡನೆಗೆ ಒಳಗ್ಗ್ವರ್ 
ರತ್್ತ ಲೆೊೋರ್ದ್ಯಿಯಂದ ಅಯಂರವರಗೆ ದಯಂಡನೆಯ 
ತ್ೋಪುಚು ತಪ್ಪದೆ ಬರ್ತ್್ತರ್ವುದ್, ಅವರ ಶ್ಶವಾತ 
ನ್ಶವು ತೊಕಡಿಸ್ವುದ್ಲಲಿ.”

“ಹೋಗೆಯಂದರ ದೆೋವದೊತರ್ ಪ್ಪ ಮ್ಡಿದ್ಗ 
ದೆೋವರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ರ್ಮನೆ ಬಿಡದೆ ನರಕಕೆಕೆ 
ದಬಿ್ಬ ನ್್ಯತ್ೋಪಚುನ್ನು ಹೊಯಂದ್ವುದಕೆಕೆ ಇಡ-
ಲ್ಪಟ್ಟವರ್ಗಿರಬೆೋಕೆಯಂದ್ ಕತ್ತಲೆೋ ಗ್ಯಂಡಿಗಳಿಗೆ 
ಒಪಿ್ಪಸಿದನ್. ಆತನ್ ಭಕ್್ತಹೋನರ್ದ ಪುರ್ತನರ 
ಲೆೊೋಕವನ್ನು ಸ್ರ್ಮನೆ ಬಿಡದೆ ಅವರ ಮೋಲೆ ಜಲ-
ಪರಿಳಯವನ್ನು ಬರಮ್ಡಿದನ್; ಆದರ ಸ್ನಿೋತ್-
ಯನ್ನು ಸ್ರ್ವವನ್ಗಿದದಿ ನೆೊೋಹನನೊನು ಅವ-
ನೆೊಯಂದ್ಗೆ ಬೆೋರ ಏಳ್ ರಯಂದ್ಯನೊನು ಉಳಿಸಿದನ್. 
ಆತನ್ ಸೊೋದೆೊೋರ ಗೆೊಮೊೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು 
ಸ್ಟ್್ಟ ಬೊದ್ ಮ್ಡಿ ರ್ಯಂದೆ ಭಕ್್ತಹೋನರ್ಗಿ 
ಬದ್ಕ್ವವರ [ಸರೈತ್ನನ ಹೊಸ ಸಲ್ಯಂಗ ವಿವ್ಹ 
ರ್ನೊನ್ಗಳ ಪರಿರ್ರ ಬದ್ಕ್ವುದ್, ರತ್್ತ 
ಪುರ್ಷ ರತ್್ತ ಸರ್ಚುರದ್ಯಂದ ಮೋಲಕೆಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ 
ಸಿರಾೋ ಸಲ್ಯಂಗ ರ್ರ,7 ಎಲಲಿವೂ ಸರೈತ್ನನ ವ್್-
ಟ್ಕನ್ ಮ್ಧ್ರದ ರೊಲಕ ಪರಿಚ್ರವ್ಗ್ತ್ತ-
ವೆ] ಗತ್ ಇಯಂರದೆಯಂದ್ ಸೊಚಿಸ್ವುದರ್ಕೆಗಿ ಅವುಗಳ 
ನ್ಶಕೆಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ವಿಧಿಸಿದನ್. ಆದರ ಆ ಅಧಮಿಚು-
ಗಳ [ಪುರ್ಷ ಸಲ್ಯಂಗ ರ್ಮಿಗಳ್, ಸಿರಾೋ ಸಲ್ಯಂಗ 
ರ್ಮಿಗಳ್, ಎಲ್ಲಿ ಪುಯಂಗ್ಮಿಗಳ್] ನ್ಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ 
ನಡತೆಗೆ ವೆೋದನೆಗೆೊಯಂಡಿದದಿ ನಿೋತ್ವಯಂತನ್ದ ಲೆೊೋ-
ಟನನ್ನು ತಪಿ್ಪಸಿದನ್. (ಆ ನಿೋತ್ವಯಂತನ್ ಅವರ 
ನಡ್ವೆ ಇದ್ದಿಕೆೊಯಂಡ್ ಅವರ ಅನ್್ಯಕೃತ್ಗಳ-
ನ್ನು ನೆೊೋಡ್ತ್್ತ ಕೆೋಳ್ತ್್ತ ಅವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ದ್ನೆೋ 
ದ್ನೆೋ ತನನು ನಿೋತ್ಯ್ಳ್ಳ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳವ್ಗಿ 
ಕಳವಳಗೆೊಯಂಡನ್.) ಕತಚುನ್ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪರಿಲೆೊೋ-
ಭನೆಗಳಿಯಂದ ತಪಿ್ಪಸ್ವುದಕೊಕೆ ದ್ಮ್ಚುಗಿಚುಗಳನ್ನು 
ನ್್ಯತ್ೋಪಿಚುನ ದ್ನದ ತನಕ ಶಿಕ್್ನ್ಭವದಲ್ಲಿ 

ಇಡ್ವುದಕೊಕೆ ಬಲಲಿವನ್ಗಿದ್ದಿನೆ. ರ್ಖ್ವ್-
ಗಿ ಬಯಂಡ್ತನವನ್ನು ಆಶಿಸಿ ಶರೋರ ಭ್ವ್ನ್ಸ್ರ 
ನಡದ್ ಪರಿಭ್ತವಾ ತ್ರಸ್ಕೆರ ಮ್ಡ್ವವರನ್ನು 
ಹೋಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ವನ್. ಇವರ್ ಸವಾೋಚ್ಛಾಪರರ್ಗಿದ್ದಿ 
ರಹ್ಪದವಿಯವರನ್ನು ನಿಭಚುಯವ್ಗಿ ದೊಷಿ-
ಸ್ತ್್ತರ. ದೆೋವದೊತರ್ ಬಲದಲ್ಲಿಯೊ ರಹ-
ತ್್ತನಲ್ಲಿಯೊ ಶ್ರಿೋಷ್ಠರ್ಗಿದದಿರೊ ಕತಚುನ ರ್ಯಂದೆ 
ಅವರ ವಿರ್ದ್ಧ ದೆೊೋಷ್ರೊೋಪವನ್ನು ಹೋಳ್ವ-
ದ್ಲಲಿವಲಲಿ. ಆದರ ಸ್ವಾಭ್ವಿಕವ್ಗಿ ಬೆೋಟಗೊ 
ನ್ಶನಕೊಕೆ ಹ್ಟ್್ಟರ್ವ ರೃಗಿೋಯ ಪಶ್ಗಳಯಂತ್-
ರ್ವ ಈ ದ್ಮ್ಚುಗಿಚುಗಳ್ ತರಗೆ ತ್ಳಿಯದವುಗಳ 
ವಿಷಯಗಳನ್ನುದೊಷಣೆಮ್ಡ್ವವರ್ಗಿದ್ದಿರ. 
ಇವರ್ ತರ್ಮ ಕೆಟ್ಟತನದ್ಯಂದ ತ್ವೆೋ ಕೆಟ್್ಟಹೊೋಗಿ 
ತರ್ಮ ದ್ಷಪ್ರವೃತ್್ತಗೆ ಸರಯ್ದ ದ್ಷ್ಫಲವನ್ನು 
ಹೊಯಂದ್ವರ್. ದ್ಯಂದ್ಗ್ರಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲನ್ನು 
ಕಳ್ಯ್ವುದೆೋ ಸ್ಖವೆಯಂದೆಣಿಸ್ತ್್ತರ. ಇವರ್ 
ನಿರ್ಮ ಸಯಂಗಡ ಸೋರ ಔತಣಮ್ಡ್ತ್್ತರ್ವ್ಗ ವಯಂ-
ಚಕರ್ಗಿದ್ದಿ ಉಯಂಡ್ ಕ್ಡಿದ್ ಕಳಯಂಕಕೊಕೆ ಅವ-
ಮ್ನಕೊಕೆ ರ್ರಣರ್ಗಿದ್ದಿರ. ಇವರ್ ಜ್ರತವಾ-
ದ್ಯಂದ ತ್ಯಂಬಿದ ರತ್್ತ ಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಡಲೆೊಲಲಿದ 
ಕಣ್ಣಿಳ್ಳವರೊ ಚಪಲಚಿತ್ತರನ್ನು ರರ್ಳ್ಗೆೊ-
ಳಿಸ್ವವರೊ ಲೆೊೋಭದಲ್ಲಿ ತೆೋಗಚುಡ ಹೊಯಂದ್ದ 
ರನಸ್್ಸಳ್ಳವರೊ ಶ್ಪಕೆಕೆ ಪ್ತರಿರೊ ಆಗಿದ್ದಿ-
ರ. ಇವರ್ ಅಚ್್ಚಕಟ್್ಟದ ಮ್ಗಚುವನ್ನು ಬಿಟ್್ಟ 
ಬೆಯೋರನ ರಗನ್ದ ಬಿಳ್ರನ ಮ್ಗಚುವನ್ನು 
ಹಡಿದ್ ತಪಿ್ಪಹೊೋಗಿದ್ದಿರ. ಈ ಬಿಳ್ರನ್ 
ಅಧರಚುದ್ಯಂದ ದೆೊರಕ್ವ ದರಿವ್ವನ್ನು ಪಿರಿೋತ್ಸಿ-
ದನ್; ಆದರ ಅವನ ಅಕರಿರಕೆಕೆ ಖಯಂಡನೆಯ್ಯಿತ್; 
ರೊಕ ಪಶ್ವು ರನ್ಷ್ ಸವಾರದ್ಯಂದ ಮ್ತ್ಡಿ ಆ 
ಪರಿವ್ದ್ಯ ಹ್ಚ್್ಚತನಕೆಕೆ ಅಡಿ್ಡಮ್ಡಿತ್.

“ಇವರ್ ನಿೋರಲಲಿದ ಬ್ವಿಗಳೊ ಬಿರ್ಗ್ಳಿ-
ಯಿಯಂದ ಬಡಿಸಿಕೆೊಯಂಡ್ ಹ್ರಹೊೋಗ್ವ ರಯಂಜೊ 
ಆಗಿದ್ದಿರ; ಇಯಂರವರ ಪ್ಲ್ಗೆ ಶ್ಶವಾತ ರ್ಗಚುತ್ತಲೆ 
ರ್ಯ್ತ್್ತರ್ವುದ್. ತಪ್್ಪದ ಮ್ಗಚುದಲ್ಲಿ ನಡ-
ಯ್ವವರ ಸಹವ್ಸದ್ಯಂದ ಹೊಸದ್ಗಿ ತಪಿ್ಪಸಿ-
ಕೆೊಯಂಡವರ ಸಯಂಗಡ ಇವರ್ ಹ್ರ್ಳಿಲಲಿದ ದೆೊಡ್ಡ 
ದೆೊಡ್ಡ ಮ್ತ್ಗಳನ್ನುಡಿ ಬಯಂಡ್ಬಯಂಡ್ದ ದ್-
ರ್ಶ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಟ್್ಟಸಿ ಅವರನ್ನು ರರ್ಳ್ಗೆೊಳಿ-
ಸ್ತ್್ತರ. ಸ್ವಾತಯಂತರಿ್ ಕೆೊಡ್ತೆ್ತೋವೆಯಂದ್ ಅವರಗೆ 
ವ್ಗ್ದಿನಮ್ಡ್ತ್್ತರ, ಆದರ ತ್ವೆೋ ಕೆಟ್ಟತನದ 
ದ್ಸತವಾದೆೊಳಗಿದ್ದಿರ. ಒಬ್ಬನ್ ಯ್ವುದಕೆಕೆ 
ಸೊೋತ್ ಹೊೋಗಿರ್ವನೆೊೋ ಅದರ ದ್ಸತವಾದೆೊಳ-
ಗಿರ್ವನಷೆ್ಟ[ಪರವಶಕೆೊಕೆಳಪಟ್ಟ]. ಕತಚುನೊ ರಕ್ಷಕ-
ನೊ ಆಗಿರ್ವ ಯೋಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್್ನ 
ಹೊಯಂದ್ ಲೆೊೋಕದ ರಲ್ನತವಾಗಳಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೆೊಯಂಡವ-
ರ್ ತ್ರ್ಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೆಕೆೊಯಂಡರ ಅವರ ಅಯಂತ್-
ಸಿಥಿತ್ಯ್ ಮೊದಲ್ಗಿಯಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದಿಗಿರ್ತ್ತದೆ. ಅವರ್ 
ನಿೋತ್ ಮ್ಗಚುವನ್ನು ತ್ಳಿದೊ ತರಗೆ ಕೆೊಡಲ್ಪಟ್ಟ 
ಪರಶ್ದ್ಧ ಆಜ್ಞೆಯಿಯಂದ ತೆೊಲಗಿಹೊೋಗ್ವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಆ 
ಮ್ಗಚುವನ್ನು ತ್ಳಿಯದ್ದದಿರ ಮೋಲ್ಗಿತ್್ತ. ನ್ಯಿ 
ತ್ನ್ ಕಕ್ಕೆದದಿನ್ನು ನೆಕ್ಕೆವುದಕೆಕೆ ತ್ರ್ಗಿಕೆೊಯಂಡಿತ್ 
ರತ್್ತ ತೆೊಳ್ದ ಹಯಂದ್ ಕೆಸರನಲ್ಲಿ ಹೊರಳ್ವುದ-
ಕೆಕೆ ಹೊೋಯಿತ್ ಎಯಂಬ ನಿಜವ್ದ ಗ್ದೆಗೆ ಸರಯ್ಗಿ 
ನಡದ್ದ್ದಿರ.” (2 ಪೋತರಿನ್ ಅಧ್್ಯ 2)

(ಪುಟ 4ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)

ಭ್ರತ
ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯ ಸಹೊೋದರನೆೋ,

ಯೋಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹಸರನಲ್ಲಿ ನರಸ್ಕೆರಗಳ್. ನ್ವು ನಿರ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗ್ಗಿ ಪ್ರಿರ್ಚುಸ್ತ್್ತದೆದಿೋವೆ. ಮ್್ಗಜೋನ್ 
ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮ ಸಯಂದೆೋಶವನ್ನು ಓದ್ದ ನಯಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವ್ರ್ ಹಯಂದ್ಗಳ್ ದೆೋವರ ಕೃಪಯಿಯಂದ ಅದ್ಭುತವ್ಗಿ 
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ದರ್.

ಬೆೊಬಿ್ಬಲಯಂಕ ಗ್ರಿರದಲ್ಲಿ, ಹೊಸದ್ಗಿ ರತ್ಯಂತರಗೆೊಯಂಡವರಗ್ಗಿ, ನ್ವು ಭ್ನ್ವ್ರದಯಂದ್ 
ರರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿರಚುನೆಯನ್ನು ನಡಸಿದೆವು. ನರಗೆ ಒಯಂದ್ ಪ್ರಿರಚುನ್ ರಯಂದ್ರದ ಬಹಳ ಅವಶ್ಕತೆ ಇದೆ. 
ನರ್ಮ ಆಧ್್ತ್್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್್ಟ ನರಗೆ ನೆರವು ನಿೋಡಿ.
ಪರಿಭ್ವು ನಿರ್ಮನ್ನು ಸರೃದ್ಧವ್ಗಿ ಅನ್ಗರಿಹಸಲ್.
ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮ ಸಹೊೋದರ,
ಸೊೋಲ್ಮನ್ ರ್ಜ್ ಕೆೊೋಲ                 ಆಯಂಧರಿ ಪರಿದೆೋಶ, ಭ್ರತ

7 ಆದ್ರ್ಯಂಡ 19:1-13, 24-25, ಯ್ಜಕರ್ಯಂಡ 18:22, 20:13, ಧಮೊೋಚುಪದೆೋಶರ್ಯಂಡ 22:5, 23:17-18, ನ್್ಯಸ್ಥಿಪಕರ್ 19:22-28, 1 ಅರಸ್ಗಳ್ 14:24, 15:11-
12, ಯಹಜೆಕೆೋಲನ್ 16:49-50, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಗೆ 1:18-32, 1 ಕೆೊರಯಂರದವರಗೆ 6:9-10, 1 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 1:9-10, 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 3:1-9, ಯೊದನ್ 7-8   
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ಈ ಭವಿಷ್ವ್ಣಿಯ್ ಈಗ್ಗಲೆ ನಿಜವ್ಗಿದೆ. 
ಕೆೊೋಟ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ್ ಕ್ರಿಸ್ತರಯಂದ ದೊರವ್ಗಿ-
ದ್ದಿರ, ರತ್್ತ ನನನು ಮ್ತ್ನ ಅರಚುವೆೋನೆಯಂದರ 
ದೆೊಡ್ಡ ರಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತರಯಂದ ದೊರಸರಯ್-
ವಿಕೆ, ಇದನ್ನು 2 ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಗೆ 2:3ರಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಲ್ಗಿರ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬರ್ವಿಕೆಯ 
ಕ್ರತ್ದ ಭವಿಷ್ವ್ಣಿಯಲೊಲಿ ಹೋಳಲ್ಗಿತ್್ತ. 
ಭವಿಷ್ವ್ಣಿಯ್ ಹೋಳ್ವುದೆೋನೆಯಂದರ, “ಯ್ರೊ 
ಯ್ವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೊ ನಿರ್ಮನ್ನು ಮೊೋಸಗೆೊ-
ಳಿಸದಯಂತೆ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳಿ್ಳರ; ಯ್ಕೆಯಂದರ ಮೊದಲ್ 
ರತಭರಿಷ್ಟತೆಯ್ ಉಯಂಟ್ಗಿ ಅಧರಚುಸವಾರೊಪನ್ 
ಬಯಲ್ಗೆ ಬಯಂದ ಹೊರತ್ ಆ ದ್ನವು [ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹಯಂ-
ದ್ರ್ಗ್ವಿಕೆ] ಬರ್ವುದ್ಲಲಿ.” ಸಯಂಪೂಣಚು ಲೆೊೋಕವು 
ಸರೈತ್ನನನ್ನು ಆರ್ಧಿಸ್ತ್್ತದೆಯ್ದರ, ಇದ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತರಯಂದ ದೊರಸರಯ್ವಿಕೆಯ ಒಯಂದ್ ಸಯಂಕೆೋತ-
ವ್ಗಬಹ್ದ್ ಎಯಂದ್ ನಿೋವು ಹೋಳ್ವಿರಲಲಿವೆೋ? 
ಸ್ವ್ತೆಚುಯ ಬೆೊೋಧಕರಯಂದೆನಿಸಿಕೆೊಳ್್ಳವವರ್ 
ರದ್ವೆಯ ನ್್ಯಸರ್ಮತ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್-
ಕರಸ್ತ್್ತದದಿರ ಹ್ಗೊ ಬೆರೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿರ್ವ ಇತರ 
ಹಲವ್ರ್ ಸಿದ್್ಧಯಂತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಕರಸಿ ಪರೈಶ್ಚಿಕ 
ಕ್ರಿಸ್ತ-ವಿರೊೋಧಿ ಸರ್ಚುರ ರತ್್ತ ಅವರ ಹೊಸ 
ರ್ನೊನ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಸ್ತ್್ತದದಿರ, ಇದ್ ಕ್ರಿ-
ಸ್ತರಯಂದ ದೊರಸರಯ್ವಿಕೆಯ ಒಯಂದ್ ಸಯಂಕೆೋತ 
ಎಯಂದ್ ನಿೋವು ಹೋಳ್ವಿರಲಲಿವೆೋ? ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸ್ವ್-
ತ್ಚುಕರನ್ನು ಸ್ಳ್್ಳ ಆಪ್ದನೆಗಳ ಮೋಲೆ ರ್ರ್ಗೃ-
ಹದಲ್ಲಿಟ್್ಟಗ, ರತ್್ತ ಯ್ರೊ ಅದರ ವಿರ್ದ್ಧ 
ಮ್ತನ್ಡದ್ದ್ದಿಗ, ಇದ್ ಕ್ರಿಸ್ತರಯಂದ ದೊರಸರ-
ಯ್ವಿಕೆಯ ಒಯಂದ್ ಸಯಂಕೆೋತ ಎಯಂದ್ ನಿೋವು ಹೋಳ್-
ವಿರಲಲಿವೆೋ?

ಟರ್್ಸರ್ ನ ವ್್ಕೆೊದಲ್ಲಿ ರತ್್ತ ವಿಶವಾದೆ-
ಲೆಲಿಡ ಇತರ ಹಲವ್ರ್ ಕಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಯಂದ್ ಸರ್ಚುರ 
ರಕಕೆಳನ್ನು, ಅವರ ತ್ಯಯಂದ್ರನ್ನು ರತ್್ತ ಅವರ 
ತಯಂದೆಯರನ್ನು ಹತೆ್ ಮ್ಡಿದ್ಗ, ರತ್್ತ ಅದರ 
ವಿರ್ದ್ಧ ಯ್ರೊ ಮ್ತನ್ಡದ್ದ್ದಿಗ, ಅದ್ ಕ್ರಿ-
ಸ್ತರಯಂದ ದೊರವ್ಗ್ವುದರ ಒಯಂದ್ ಸಯಂಕೆೋತವನ್ನು 
ಸೊಚಿಸ್ತ್ತದೆ ಎಯಂದ್ ನಿೋವು ಹೋಳ್ವಿರಲಲಿವೆೋ? 
ದೊರ ಸರದ ಕೆರಿರೈಸ್ತರತ್ೋಯರ್ ತರ್ಮ ಪ್್ಸ್ಟ-
ರ್ಗಳ ವಿರ್ದ್ಧ ತ್ರ್ಗಿಬಿದ್ದಿ, ನ್್ಯ್ಯಂಗ ವ್-
ವಸಥಿ ರತ್್ತ ಸರ್ಚುರವು ತರಗೆ ಒಳ್್ಳಯ ಬಹ್-
ಮ್ನವನ್ನು ಕೆೊಡ್ತ್ತದೆ ರತ್್ತ ಧರಚುನಿಷ್ಠರ್ದ 
ಪ್್ಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಜೋವಪಯಚುಯಂತ ರ್ರ್ಗೃ-
ಹದಲ್ಲಿಡಲ್ಗ್ವುದ್ ಎಯಂದ್ ಚೆನ್ನುಗಿ ಗೆೊತ್್ತ-
ದದಿರೊ ಪ್್ಸ್ಟರ್ಗಳ ಬಗೆಗೂ ಸ್ಳ್್ಳ ಹೋಳಿ ಅವ-
ರನ್ನು ಮೊೋಸದ್ಯಂದ ಒಪಿ್ಪಸಿದರ ಇದ್ ಕ್ರಿಸ್ತರಯಂದ 
ದೊರವ್ಗ್ವುದರ ಸಯಂಕೆೋತ ಎಯಂದ್ ನಿೋವು ಹೋ-
ಳ್ವಿರಲಲಿವೆೋ? ಜಗತ್್ತನ್ದ್ಯಂತ ನಗರಗಳ ಮೋಲೆ 
ಹ್ರ್ಡ್ತ್್ತರ್ವ ಯ್ಎಫ್ಒಗಳನ್ನು ನೆೊೋಡಿ, 
ಭೊಮಿಯನ್ನು ನ್ಶಮ್ಡ್ವುದಕೆಕೆ ಮೊದಲ್ 
ಅದರ ಸಮಿೋಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡಸ್ತ್್ತರ್ವ ಆ ಅಲೌಕ್ಕ 
ಜೋವಿಗಳ್ ದೆೋವದೊತರ್8 ಎಯಂದ್ ಜನರ್ ತ್ಳಿದ್-

ಕೆೊಳ್್ಳವ್ಗ ಅದ್ ಒಯಂದ್ ಸಯಂಕೆೋತ ಎಯಂದ್ ನಿೋವು 
ಹೋಳ್ವಿರ್? ಈ ಯ್ಎಫ್ಒ ಗಳ್ ಬೆೋರ ಗರಿಹಗ-
ಳಿಯಂದ ಬಯಂದವುಗಳ್ ಎಯಂದ್ ದೊರ ಹೊೋದ ಕೆರಿರೈಸ್ತ-
ರತ್ೋಯರ್ ಹೋಳ್ತ್್ತರ. ಅವು ಪರಲೆೊೋಕದ್ಯಂದ 
ಬಯಂದವು ಎಯಂದ್ ನರಗೆ ತ್ಳಿದ್ರ್ವುದರಯಂದ, ತ್ವು 
ಹೋಳ್ತ್್ತರ್ವುದ್ ಸ್ಳ್್ಳಯಂಬ್ದ್ ಅವರಗೆ ತ್ಳಿದ್-
ರ್ತ್ತದೆ. ಇದ್ ಕ್ರಿಸ್ತರಯಂದ ದೊರ ಸರಯ್ವುದರ 
ಒಯಂದ್ ಸಯಂಕೆೋತ ಎಯಂದ್ ನಿೋವು ಹೋಳ್ವಿರಲಲಿವೆೋ?

ಅಧ್ಕ್ಷರ್, ಅರಸರ್, ರತ್್ತ ಚರ್ಚು ಎಯಂದ್ 
ಕರಸಿಕೆೊಳ್್ಳವವು ಸಲ್ಯಂಗ ವಿವ್ಹಗಳನ್ನು ಬೆಯಂ-
ಬಲ್ಸ್ವುದನ್ನು ನಿೋವು ನೆೊೋಡಿದ್ಗ, ಇದ್ ಕ್ರಿಸ್ತ-
ರಯಂದ ದೊರಸರಯ್ವಿಕೆಯ ಸಯಂಕೆೋತ ಎಯಂದ್ ನಿೋವು 
ಹೋಳ್ವಿರಲಲಿವೆೋ? ನಿರ್ಮ ರಕಕೆಳ್ ಸರಪಡಿಸ-
ಲ್ಗದಷ್್ಟ ಹ್ಳ್ಗ್ತ್್ತದದಿರ, ಬೆರೈಬಲ್ ನಿರಗೆ 
ಆದೆೋಶಿಸ್ವಯಂತೆ, ನಿೋವು ಅವರನ್ನು ಶಿಸಿ್ತಗೆೊಳಪಡಿ-
ಸ್ವಯಂತ್ಲಲಿ ಎಯಂದ್ ಒಯಂದ್ ವಿಶವಾ ಸರ್ಚುರ ನಿರಗೆ 
ಹೋಳಿದ್ಗ, ಅದ್ ಕ್ರಿಸ್ತರಯಂದ ದೊರಸರಯ್ವುದರ 
ಸಯಂಕೆೋತ ಎಯಂದ್ ನಿೋವು ಹೋಳ್ವಿರಲಲಿವೆೋ? ಕ್ರಿಸ್ತ-
ವಿರೊೋಧಿಗಳ್ಗಿರ್ವ ಅಸಯಂತ್ಷ್ಟರ್ದ ಮ್ಜ 
ಕೆರಿರೈಸ್ತರತ್ೋಯರ್ ಹೋಳ್ವ ಸ್ಳ್್ಳಗಳ ಆಧ್ರದ 
ಮೋಲೆ ಸರ್ಚುರವು ನಿರ್ಮ ರಕಕೆಳನ್ನು ಪೂೋಷಕ-
ರಯಂದ ರತ್್ತ ಧ್ಮಿಚುಕ ಚರ್ಚು ನಿಯಂದ ಕಸಿದ್ಕೆೊಯಂ-
ಡ್ ಅವರನ್ನು ಸಲ್ಯಂಗ ರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿದ್ಗ, 
ಇದ್ ಕೆರಿರೈಸ್ತರಯಂದ ದೊರ ಸರಯ್ವುದರ ಸಯಂಕೆೋತ 
ಎಯಂದ್ ನಿೋವು ಹೋಳ್ವಿರಲಲಿವೆೋ? ಪುರ್ಷ ಸಲ್ಯಂಗ 
ರ್ರ ರತ್್ತ ಸಿರಾೋ ಸಲ್ಯಂಗ ರ್ರ ರೊರನೆೋ 
ಲೆರೈಯಂಗಿಕ ಆಯಕೆ, ವಿಕೃತ ರ್ಮ್ಸಕ್್ತಯ ಬದಲ್ 
ಒಯಂದ್ ರೊೋಗ ಎಯಂದ್ ಸರ್ಚುರ ಶ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ರಕಕೆಳಿಗೆ ಹೋಳಿಕೆೊಡಲ್ಗ್ವುದನ್ನು ರತ್್ತ ವ್್-
ಟ್ಕನ್ ವಿಶವಾ ಸರ್ಚುರವು ಈ ಪರೈಶ್ಚಿಕ, ಹ್ಚ್್ಚ 
ರ್ಯಚುನಿೋತ್ಯನ್ನು ಬಲವಯಂತವ್ಗಿ ಜ್ರಗೆೊಳಿ-
ಸ್ವುದನ್ನು ನಿೋವು ನೆೊೋಡಿದ್ಗ, ಇದ್ ಕ್ರಿಸ್ತರಯಂದ 
ದೊರ ಸರಯ್ವುದರ ಒಯಂದ್ ಸಯಂಕೆೋತ ಎಯಂದ್ ನಿೋವು 
ಹೋಳ್ವಿರಲಲಿವೆೋ?

ಯ್.ಎರ್. ಸಯಂವಿಧ್ನ ಇನ್ನು ರ್ಯಂದೆ ಅನವಾ-
ಯವ್ಗ್ವುದ್ಲಲಿ ರತ್್ತ ಧ್ಮಿಚುಕ ಸ್ವಾತಯಂತರಿ್ದ 
ಫರ್್ಟಚು ಅಮಯಂಡ್ಮಯಂಟ್ ಇನ್ನು ರ್ಯಂದೆ ಅನವಾ-
ಯವ್ಗ್ವುದ್ಲಲಿ, ಆದದಿರಯಂದ ಕೆರಿರೈಸ್ತರತ್ೋಯ-
ರ್ ಇನ್ನು ರ್ಯಂದೆ ಬೆರೈಬಲ್ ಅನ್ನು ನಯಂಬಿ ಅದ್ 
ಹೋಳ್ವಯಂತೆ ಮ್ಡಲ್ ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ ಎಯಂದ್ ಭರಿಷ್ಟ 
ಕ್ರಿಸ್ತ-ವಿರೊೋಧಿ ಸರ್ಚುರವು ಹೋಳ್ವುದನ್ನು ನಿೋವು 
ನೆೊೋಡಿದರ, ಇದ್ ಕ್ರಿಸ್ತರಯಂದ ದೊರ ಸರಯ್ವುದರ 
ಒಯಂದ್ ಸಯಂಕೆೋತ ಎಯಂದ್ ನಿೋವು ಹೋಳ್ವಿರಲಲಿವೆೋ?

ನಿೋವು ಒಯಂದ್ ಛ್ಯ್ಗರಿಣ ಅರವ್ ಹೊವಿನ 
ಅಯಂಗಡಿಯ ಮ್ಲ್ೋಕರ್ಗಿದ್ದಿ, ಸಲ್ಯಂಗ ವಿವ್ಹ-
ಗಳ ಛ್ಯ್ಗರಿಹಣವನ್ನು ನಿೋವು ಮ್ಡ್ವುದ್ಲಲಿ 
ಅರವ್ ಅವರ ವಿಕೃತ ವಿವ್ಹಗಳಿಗೆ ಹೊವಿನ 
ಅಲಯಂರ್ರ ಮ್ಡ್ವುದ್ಲಲಿ ಎಯಂದ್ ನಿೋವು ಸಲ್ಯಂಗ-
ರ್ಮಿ ಜೆೊೋಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಳಿದರ, ಸರ್ಚುರವು ವಿಕೃತ್-
ಯನ್ನು ನಿರ್ಮ ಮೋಲೆ ಬಲವಯಂತವ್ಗಿ ಹೋರ್ತ್ತದೆ 
ರತ್್ತ ನಿೋವು ಯ್ರಗೆ ಸೋವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್-
ತ್್ತೋರ ರತ್್ತ ಯ್ರಗೆ ಒದಗಿಸ್ವುದ್ಲಲಿ ಎಯಂದ್ 
ಭೋದಭ್ವ ತೆೊೋರಸ್ವ ಹಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ರ್ಯಂದೆ 
ನಿರಗಿಲಲಿ. ನಿೋವು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತರಯಂದ ದೊರ ಸರ-

ಯ್ವುದರ ಒಯಂದ್ ಸಯಂಕೆೋತ, ಸವಾತಯಂತರಿರ ನರ್ಮ 
ನ್ಡ್ ರತ್್ತ ವಿೋರರ ನೆಲೆಯ ಅಯಂತ್ವೆಯಂದ್ ನಿೋವು 
ಹೋಳ್ವಿರಲಲಿವೆೋ? ನಿೋವು ಇಯಂದ್ ನೆೊೋಡ್ತ್್ತರ್ವ 
ನ್್ಯದ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಭರಿಷ್ಟ ಅಪಪರಿಯೋಗಗ-
ಳಿಗೆ ರೊೋರನ್ ರ್್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಚರ್ಚು ಕ್ಪಯಂರದ 
ಸರ್ಚುರ ಮ್ಧ್ರಗಳ್ ರ್ರಣ. ರತ್್ತ ನ್ನ್ 
ಈಗ ಹೋಳಿರ್ವುದ್ ಹರಗ್ಡ್ಡದ ತ್ದ್, ಪರಿತ್-
ಕ್್ಯಂಶ ಮ್ತರಿ ಆಗಿದೆ.

ನಿೋವು ಇದನ್ನು ಸಹಸಲ್ರದ ದ್ಷ್ಟತನ ಎಯಂದ್ 
ಕರಯ್ವುದ್ಲಲಿವೆ? ಇದ್ವೆ ಯ್.ಎನ್. ಕ್ರಿಸ್ತ-
ವಿರೊೋಧಿ ಸರ್ಚುರವಲಲಿವೆ? ಇದನ್ನು ಮೋಲ್ನಿಯಂದ 
ಸ್ರದ್ ಕೆಳಗೆ ಹೊತ್ಡ್ವುದ್ ಎಯಂದ್ ಕರಯ್ವು-
ದ್ಲಲಿವೆ? ಸರ್ಚುರವು ನಿರ್ಮ ಸ್ವಾತಯಂತರಿ್ದ ಹ್ಟ್ಟ-
ಡಗಿಸ್ವುದ್ ರತ್್ತ ಸೊೋಲ್ಸ್ವುದ್ ಎಯಂದರ ಇದೆೋ 
ಅಲಲಿವೆ?

ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬರ್ವಿಕೆಗೆ ನ್ವು ಎಷ್್ಟ ಹತ್್ತರವಿ-
ದೆದಿೋವೆ ಎಯಂದ್ ಕಯಂಡ್ಹಡಿಯಲ್ ನಿೋವು ಪರಿಯತ್ನು-
ಸ್ತ್್ತದದಿರ ಬೆರೈಬಲ್ ಓದ್. ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಗೆ 
2:3 ಹೋಳ್ವಯಂತೆ, ಯ್ವ ರನ್ಷ್ನೊ ನರಗೆ 
ಮೊೋಸ ಮ್ಡದಯಂತೆ ನ್ವು ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕ್. 
ರ್ಯಂದೆ ಅದ್ ಹೋಗೆಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, “ಯ್ಕಯಂದರ 
ಮೊದಲ್ ರತಭರಿಷ್ಟತೆಯ್ ಉಯಂಟ್ಗಿ ಅಧರಚು-
ಸವಾರೊಪನ್ ಬಯಲ್ಗೆ ಬಯಂದ ಹೊರತ್ ಆ ದ್ನವು 
ಬರ್ವದ್ಲಲಿ.”

ಇಬ್ಬರ್ ರನ್ಷ್ರದ್ದಿರ ಎಯಂದ್ ಬೆರೈಬಲ್ 
ನರಗೆ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ; ಒಬ್ಬನ್ ಮೊದಲನೆಯ 
ಆದ್ರನ್, ರತ್್ತ ಎರಡನೆಯವನ್ ಕೆೊನೆಯ 
ಆದ್ರನ್, ಆತನೆೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ (1 ಕೆೊರಯಂರದವರಗೆ 
15:45-47). ಜನರ್ ಒಯಂದೆೊೋ ಕೆೊನೆಯ ಆದ್-
ರನ್ದ ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿದ್ದಿರ, ಅರವ್ ಮೊದಲನೆಯ 
ಆದ್ರನಲ್ಲಿದ್ದಿ, ನರಕ ರತ್್ತ ಬೆಯಂಕ್ಯ ಕೆರಯ 
ದ್ರಯಲ್ಲಿದ್ದಿರ. 9

ಅಧರಚುಸವಾರೊಪನ್ದವನ ಬಗೆಗೂ ಮ್ತನ್-
ಡ್ವ ಈ ಗರಿಯಂರವು ಮೊೋಸಹೊೋಗಿರ್ವ ಸಯಂಪೂಣಚು 
ಲೆೊೋಕದ ಬಗೆಗೂ ಮ್ತನ್ಡ್ತ್್ತದೆ. ಆದದಿರಯಂದ, 
ಸರೈತ್ನನನ್ನು ಪೂಜಸ್ವವರ್ ಮೊದಲನೆಯ 
ಆದ್ರನ ಸದಸ್ರ್ಗಿದ್ದಿರ. ನರಕ ರತ್್ತ 
ಬೆಯಂಕ್ಯ ಕೆರಗೆ ಹೊೋಗ್ವವರ್ ಅವರ್ಗಿದ್ದಿರ. 
“ಈ ರೃಗಕೆಕೆ ಸಮ್ನರ್ ಯ್ರ್? ಇದರ ಮೋಲೆ 
ಯ್ದ್ಧ ಮ್ಡ್ವುದಕೆಕೆ ಯ್ರ್ ಶಕ್ತರ್” (ಪರಿಕ-
ಟನೆ 13:4) ಎಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್್ತರ್ವವರ್ ಅವರೋ. 
ನೆೊೋಹನ ದ್ನದಲ್ಲಿ ದೆೋವರ್ ಲೆೊೋಕದ ಜನರೊ-
ಡನೆ ಮ್ಡಿದಯಂತೆ, ಈ ಎಲ್ಲಿ ದ್ಷ್ಟ ಜನರನ್ನು 
ಒಯಂದ್ ಬಲವ್ದ ಹೊಡತ, ಒಯಂದ್ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ವಿಕೆ-
ಯಿಯಂದ ನ್ಶ ಮ್ಡ್ವ ಸ್ರರ್ಚುವನ್ನು ದೆೋವರ್ 
ಹೊಯಂದ್ರ್ವುದಕೆಕೆ ಆತನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೆೊಡ್ವುದ್-
ಲಲಿ.10 ಬರೋ ರಣಿಣಿನಿಯಂದ11 ಆತ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಈ 
ಎಲ್ಲಿ ಜೋವಿಗಳನ್ನು ದೆೋವರ್ ಬೆಯಂಕ್ಯಿಯಂದ12 ನ್ಶ 
ಮ್ಡ್ತ್್ತರ. 

ದೆೋವರ್ ರಣಿಣಿನಿಯಂದ ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ಈ ಮೊದ-
ಲನೆಯ ಆದ್ರನ್ “ಯ್ವುದ್ ದೆೋವರನಿಸಿಕೆೊ-
ಳ್್ಳತ್ತದೆೊೋ ಯ್ವುದ್ ಪೂಜೆ ಹೊಯಂದ್ತ್ತದೆೊೋ 
ಅದನೆನುಲ್ಲಿ ಎದ್ರಸಿ ಅದಕ್ಕೆಯಂತ ಮೋಲ್ಗಿ ತನನು-
ನ್ನು ತ್ನೆೋ ಹಚಿ್ಚಸಿಕೆೊಯಂಡ್ ತ್ನ್ ದೆೋವರಯಂದ್ 

(ಪುಟ 3 ರಯಂದ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)

8 ಆದ್ರ್ಯಂಡ 19:1, 13, 2 ಸರ್ವೆೋಲನ್ 24:15-16, 2 ಅರಸ್ಗಳ್ 19:35, 2 ಪೂವಚುರ್ಲವೃತ್್ತಯಂತ 32:21, ಕ್ೋತಚುನೆಗಳ್ 78:49, ರತ್್ತಯ 13:41-42, ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 12:23, 2 ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಗೆ 1:7-10, ಪರಿಕಟನೆ 7:1-2, 9:15, 15:1   9 1 
ಕೆೊರಯಂರದವರಗೆ 15:21-22, 44-50   10 ಆದ್ರ್ಯಂಡ 6:11-13, 7:4-23   11 ಆದ್ರ್ಯಂಡ 2:7, 3:19, 18:27, ಯೋಬನ್ 10:9, 34:15, ಕ್ೋತಚುನೆಗಳ್ 103:14, 104:29, ಪರಿಸಯಂಗಿ 3:20, 12:7   12 ರಲ್ಕ್ಯನ್ 3:2, ರತ್್ತಯ 3:10, 12, 13:41-42, 25:41, 
ಯೋಹ್ನ 15:6, 2 ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಗೆ 1:6-9, 2 ಪೋತರಿನ್ 3:3-12, ಯೊದನ್ 7, ಪರಿಕಟನೆ 14:10, 19:20, 20:10, 15, 21:8  
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ಹೋಳಿಕೆೊಯಂಡ್ ದೆೋವರ ಗಭಚುಗ್ಡಿಯಲೆಲಿೋ ಕೊತ್-
ಕೆೊಳ್್ಳತ್್ತನೆ [ದೆೋವರ ಆಲಯದ ಈ ಸದಸ್ರ್ 
ಈಗ ಸರೈತ್ನನ ಆಲಯವ್ಗಿರ್ವವರ್ಗಿದ್ದಿರ. 
ಸರೈತ್ನನ್, ತನನು ಆತ್ಮದ್ಯಂದ, ದೆೋವರ ಆಲಯದ 
ಈ ಹಯಂದ್ನ ಸದಸ್ರಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತವಿರೊೋಧಿಗಳ್ಗಿರ್-
ವವರಲ್ಲಿ ವ್ಸಿಸ್ತ್್ತನೆ. ಅವರ್ ದೊರ ಸರಯ್ವ 
ಮೊದಲ್, ದೆೋವರ ಆಲಯದ ಭ್ಗವ್ಗಿದದಿರ್. 
ಆತ್ಮದ್ಯಂದ ಪುನಜಚುನ್ಮ ಪಡದ್ರ್ವವರಗೆ, ದೆೋವರ 
ಆಲಯವ್ಗಿ ಉಳಿದ್ರ್ವ ನರಗೆ, ಗರಿಯಂರವು 
ಹೋಗೆಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, ’ನಿೋವು ದೆೋವರ ಆಲಯವ್-
ಗಿದ್ದಿೋರಯಂದೊ ದೆೋವರ ಆತ್ಮನ್ ನಿರ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಸ-
ಮ್ಡ್ತ್್ತನೆಯಂದೊ ನಿರಗೆ ಗೆೊತ್್ತಲಲಿವೊೋ?’ (1 
ಕೆೊರಯಂರದವರಗೆ 3:16) ಆದರ ಒಯಂದ್ ಸರಯದ-
ಲ್ಲಿ ದೆೋವರ ಆಲಯವ್ಗಿದದಿವರ್, ಒಯಂದ್ ಸರ-
ಯದಲ್ಲಿ ದೆೋವರ್ ತನನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಸವ್ಗಿದದಿ 
ಸಥಿಳವ್ಗಿದದಿವರ್ ದೊರ ಸರದ್ದ್ದಿರ, ರತ್್ತ 
ಸರೈತ್ನನ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿವೆೋಶಿಸಲ್ ಅವರ್ಶ ನಿೋಡಿ-
ದ್ದಿರ. ಅವರ್ ವಯಂಚನೆಗೆೊಳಗ್ಗಿರ್ವ ಸಯಂಪೂಣಚು 
ಲೆೊೋಕ, ಘಟಸಪಚುವನ್ನು, ಪಿಶ್ಚನನ್ನು ಪೂಜ-
ಸ್ವವರ್ (ಪರಿಕಟನೆ 12:9) ಆಗಿದ್ದಿರ. ಪುನಃ, 
ಅವರ್ ಕ್ರಿಸ್ತ-ವಿರೊೋಧಿಗಳ್ಗಿದ್ದಿರ, ಏಕ್ೋಕೃತ 
ಒಯಂದ್-ವಿಶವಾ ಸರ್ಚುರ, ವಯಂಚನೆಗೆೊಳಗ್ಗಿರ್ವ 
ಜನರ ಜೆೊತೆಗೊಡಿ ಈಗ]ತ್ನ್ [ಅವರೊಯಂದ್ಗೆ 
ಜೆೊತೆಗೊಡಿ] ದೆೋವರ್ ಎಯಂದ್ ತ್ನೆೋ ತೆೊೋರಸಿಕೆೊ-
ಳ್್ಳತ್್ತದೆ [ಸರೈತ್ನನ್ ದೆೋವರ ರ್ನೊನ್ಗಳನ್ನು, 
ಇಯಂದ್ ಇರ್ವಯಂತೆ, ವಿಪರೋತ ವಿಕೃತ್ಗೆ ಬದಲ್ಯಿ-
ಸ್ತ್್ತನೆ13, ರತ್್ತ ಕ್ರಯ್ದ್ತನ ಜೋವಬ್ಧ್ರ 
ಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ಯ್ರ ಹಸರ್ ಇದೆಯೋ ಅವರನ್ನು 
ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ, ಇತರರನ್ನು, ಸಲ್ಯಂಗ ವಿವ್ಹಗಳಿ-
ಗೆ, ಗಭಚುಪ್ತ (ಕೆೊಲೆ), ಹ್ದರ, ವ್ಭಿಚ್ರಗಳಿಗೆ 

(ಪುಟ 6ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)

ರನನುಣೆ ನಿೋಡಲ್, ರತ್್ತ ವಿವ್ಹಕೆಕೆ ಅವರ-
ಯ್ಚುದೆ ಮ್ಡಲ್ ಬಲವಯಂತಪಡಿಸ್ತ್್ತರ, ರತ್್ತ 
ಆತನ ಪದವನ್ನು, ಆತನ ರ್ನೊನ್ಗಳನ್ನು, ಆತನ 
ಕಟ್ಟಳ್ಗಳನ್ನು, ರತ್್ತ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನಿರ್-
ಕರಸ್ವ ರೊಲಕ ದೆೋವದೊಷಣೆ ಮ್ಡ್ತ್್ತರ.]” 
(2 ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಗೆ 2:4).

5 ರಯಂದ 12ರ ವರಗಿನ ಶ್ೊಲಿೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂೋ-
ಸ್ತಲ ಪೌಲನ್ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನ ರೊಲಕ ಹೋಗೆಯಂದ್ 
ಹೋಳ್ತ್್ತನೆ, “ನ್ನ್ ನಿರ್ಮ ಸಯಂಗಡ ಇದ್ದಿಗ 
ಈ ಸಯಂಗತ್ಗಳನ್ನು ಹೋಳಿದ್ದಿ ಜ್್ಪಕವಿಲಲಿವೊೋ? 
ಇದಲಲಿದೆ ಆ ರನ್ಷ್ನ್ ಬಟ್ಬಯಲ್ಗ್ವು-
ದಕೆಕೆ ಏನಡಿ್ಡ ಎಯಂಬ್ದ್ ನಿರಗೆ ಗೆೊತೆ್ತೋ ಇದೆ. 
[ಈ ಕ್ರಿಸ್ತವಿರೊೋಧಿಯನ್ನು ಬಹರಯಂಗಪಡಿಸ್ವ 
ತನಕ ದೆೋವರ್ ಈ ಜನರನ್ನು ನ್ಶ ಮ್ಡ್ವುದ-
ನ್ನು ತಡಹಡಿದ್ದ್ದಿರ, ರತ್್ತ ಈಗ ಅವನನ್ನು 
ಬಹರಯಂಗಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಈಗ ಲೆೊೋಕದ ಜನರ್ದ 
ನಿರಗೆ ಈ ಪ್ಪರ್ಕೆಗಿ ರತ್್ತ ನಿರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ 
ಪ್ಪಗಳಿಗ್ಗಿ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಡದ್ರ್ವುದಕೆಕೆ 
ಯ್ವುದೆೋ ನೆಪ ಇಲಲಿ.].

“ಅಧರಚುವು ಈಗಲೊ ಗ್ಪ್ತವ್ಗಿ ತನನು ರ್-
ಯಚುವನ್ನು ಸ್ಧಿಸ್ತ್ತದೆ; ಆದರ ಇದ್ವರಗೆ ಅಡಿ್ಡ 
ಮ್ಡ್ವವನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಲ್ಪಡ್ವ ತನಕ ಅದ್ 
ಗ್ಪ್ತವ್ಗಿಯೋ ಇರ್ವುದ್. ಅವನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ-
ಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊಡಲೆ ಆ ಅಧರಚುಸವಾರೊಪನ್ ರ್ಣಬ-
ರ್ವನ್; ಅವನನ್ನು ಯೋಸ್ ಕತಚುನ್ ತನನು ಬ್ಯ 
ಉಸಿರನಿಯಂದ ಕೆೊಲ್ಲಿವನ್, ತನನು ಪರಿತ್ಕ್ಷತೆಯ ಪರಿ-
ರ್ಶದ್ಯಂದ ಸಯಂಹರಸ್ವನ್. ಆ ಅಧರಚುಸವಾರೊಪನ 
ಪರಿತ್ಕ್ಷತೆಯ್ ಸರೈತ್ನನ ಮ್ಟಕಕೆನ್ಗ್ಣವ್ಗಿ-
ರ್ವುದ್. ಅದ್ ಮೊೋಸಗೆೊಳಿಸ್ವ ಸಕಲವಿಧವ್ದ 
ರಹತ್ಕೆಯಚು ಸೊಚಕ ರ್ಯಚು ಅದ್ಭುತ ರ್ಯಚು 

ಇವುಗಳಿಯಂದಲೊ ದ್ನಿೋಚುತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ವಯಂಚನೆ-
ಯಿಯಂದಲೊ ಕೊಡಿ ನ್ಶನ ಮ್ಗಚುದಲ್ಲಿರ್ವವ-
ರಗೆೊೋಸಕೆರ ಸಯಂಭವಿಸ್ವುದ್. [ಇದ್, ಸರೈತ್ನನ್ 
ನರಕಕೆಕೆ ರತ್್ತ ಬೆಯಂಕ್ಯ ಕೆರಗೆ ಕಳ್ಹಸಲ್ಪಡ್ವು-
ದಕ್ಕೆಯಂತ ಮೊದಲ್ ಅವನ ಕೆೊನೆಯ ಪರಿಯತನುವ್ಗಿ-
ದೆ, ಆದದಿರಯಂದ ಅವನ್ ನಿಜವ್ಗಿಯೊ ಸಯಂಪೂಣಚು 
ವಿಶವಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದ್ಬಚುಲ ವ್ಕ್್ತಯ್ಗಿದದಿರೊ, 
ತ್ನ್ ಸವಚುಶಕ್ತನ್ ಎಯಂದ್ ಜನರ್ ನಯಂಬ್ವಯಂತೆ 
ಮ್ಡ್ತ್್ತ ಅವರನ್ನು ಕ್ಗಿಗೂಸಲ್ ತನಗೆ ಸ್ಧ್-
ವ್ದ್ದೆಲಲಿವನ್ನು ಮ್ಡ್ತ್್ತದ್ದಿನೆ.14 ಆದರೊ 
ಬಿಲ್ಯಗಟ್ಟಲೆ ಆತ್ಮಗಳ್ ತನೆೊನುಯಂದ್ಗೆ ನರಕದ-
ಲ್ಲಿ, ನಯಂತರ ಬೆಯಂಕ್ಯ ಕೆರಯಲ್ಲಿ ಶ್ಶವಾತತೆಯನ್ನು 
ಕಳ್ಯ್ವಯಂತೆ ಅವನ್ ಮ್ಡಿದ್ದಿನೆ.]

“ರತ್್ತ ಅವರಲ್ಲಿನ ನ್ಶವ್ಗ್ವ ಅಧರಚು-
ಸವಾರೊಪವ್ದ ಎಲಲಿ ವಯಂಚನೆಯಯಂದ್ಗೆ; ಅವರ್ 
ಸತ್ದ ಮೋಲೆ ಪಿರಿೋತ್ಯನಿನುಡದ ರ್ರಣ ರಕ್ಷಣೆಯ-
ನ್ನು ಹೊಯಂದದೆ ನ್ಶವ್ಗ್ತ್್ತರ. [’ಯ್ವುದರಯಂದ 
ರಕ್ಷಣೆ?’ ಎಯಂದ್ ಕೆಲವರ್ ಕೆೋಳಬಹ್ದ್. ಅದಕೆಕೆ 
ಉತ್ತರ: ಎಯಂದೊ ಯ್ವುದೆೋ ಪರಹ್ರವಿಲಲಿದೆ 
ಬೆಯಂಕ್, ಗಯಂಧಕ ರತ್್ತ ಲ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರಯಂತರವ್ಗಿ 
ಕ್ದ್ಸಲ್ಪಡ್ವ ರತ್್ತ ಹ್ರಯಲ್ಪಡ್ವ ನಿರಯಂತ-
ರತೆಯಿಯಂದ ದೊರವಿಡ್ವ ರಕ್ಷಣೆ. ನೆೊೋವಿನ ಮ್-
ತೆರಿಗಳಿಲಲಿ, ನಿೋರಲಲಿ, ರತ್್ತ ರಯಂಜ್ತಯಂಪ್ದ ಪ್-
ನಿೋಯಗಳಿಲಲಿ. ಆಹ್ರವಿಲಲಿ, ನೆರಳಿಲಲಿ, ರತ್್ತ 
ಒಯಂದೆೋ ಒಯಂದ್ ಕ್ಷಣ ವಿರ್ರವಿಲಲಿ. ನಿೋವು ರಕ್ಷಣೆ-
ಯನ್ನು ಬಯಸಬೆೋರ್ಗಿರ್ವುದ್ ಅವುಗಳಿಯಂದಲೆೋ. 
ನಿರ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಾಲ್ಪವ್ದರೊ ಬ್ದ್್ಧ ಇದದಿರ, ನಿೋವು 
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ವಿರ!] ಅದೆೋ ರ್ರಣದ್ಯಂದ ದೆೋವರ್ 
ಅಸತ್ ನ್ಡಿಸ್ವ ಪರಿಬಲ ಭರಿಮಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ-
ಗೆ ಕಳ್ಹಸಿ ಆ ಸ್ಳ್ಳನ್ನು ನಯಂಬ್ವುದಕೆಕೆ ಅವರನ್ನು 
ಬಿಡ್ತ್್ತನೆ [ಸಯಂಪೂಣಚು ಲೆೊೋಕವು ಖಯಂಡಿತವ್ಗಿ 
ಸ್ಳ್ಳನ್ನು ನಯಂಬ್ತ್ತದೆ, ಇಲಲಿದ್ದದಿರ ಸಯಂಪೂಣಚು 
ಲೆೊೋಕವು ಮೊೋಸ ಹೊೋಗ್ತ್್ತರಲ್ಲಲಿ, ರತ್್ತ ಪಿ-
ಶ್ಚನ್ದ, ರೃಗವ್ದ, ಯ್.ಎನ್. ವಿಶವಾ ಸರ್ಚು-
ರವ್ದ ಸರೈತ್ನನನ್ನು ಸಯಂಪೂಣಚು ಲೆೊೋಕವು, ಈಗ 
ಮ್ಡ್ತ್್ತರ್ವಯಂತೆ, ಪೂಜಸ್ತ್್ತರಲ್ಲಲಿ]. ಸತ್ವ-
ನ್ನು ನಯಂಬದೆ ಅನಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಆನಯಂದಪಡ್ವವರ-
ಲಲಿರೊ ಈ ಪರಿರ್ರ ನ್್ಯತ್ೋಪಿಚುಗೆ ಒಳಗ್ಗ್ವ-
ರ್” (2 ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಗೆ 2:5-12).

ಯೋಹ್ನನ್ ಬರದ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ 6-11 
ಹೋಗೆಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, “ದೆೋವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನ್-
ಸರಸಿ ನಡಯ್ವುದೆೋ ಪಿರಿೋತ್; ಪಿರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ನಡಯ-
ಬೆೋಕೆಯಂಬ್ದೆೋ ನಿೋವು ಮೊದಲ್ಯಂದಲೊ ಕೆೋಳಿದ ಅಪ್ಪ-
ಣೆಯ್ಗಿದೆ. ರನ್ಷ್ನ್ಗಿ ಬಯಂದ್ರ್ವ ಯೋಸ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಇರ್ವ ಮೊೋಸಗ್ರರ್ ಅನೆೋಕ 
ರಯಂದ್ ಹೊರಟ್ ಲೆೊೋಕದೆೊಳಗೆ ಹೊೋಗಿದ್ದಿರ. 
ಯೋಸ್ವನ್ನು ಒಪ್ಪದವನ್ ಮೊೋಸಗ್ರನೊ ಕ್ರಿ-
ಸ್ತವಿರೊೋಧಿಯೊ ಆಗಿದ್ದಿನೆ. ನ್ವು ಪರಿಯ್ಸ-
ಪಟ್್ಟ ಮ್ಡಿದವುಗಳನ್ನು ನಿೋವು ಕಳ್ದ್ಕೆೊಳ್ಳದೆ 
ಪೂಣಚುಫಲವನ್ನು ಹೊಯಂದ್ವಯಂತೆ ಜ್ಗರೊಕ-
ರ್ಗಿರ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಪದೆೋಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೆೊಳ್ಳದೆ 
ಅದನ್ನು ಅತ್ಕರಿಮಿಸಿ ರ್ಯಂದಕೆಕೆ ಹೊೋಗ್ವವನಿಗೆ 
ದೆೋವರ ಅನೆೊ್ೋನ್ತೆಯಿಲಲಿ. ಆ ಉಪದೆೋಶದಲ್ಲಿ 

13 ದ್ನಿಯೋಲನ್ 7:23-25, ರತ್್ತಯ 5:17-18   

ಪ್ಲ್ ಬೆೊೋಲ್್ಪ ಅವರ ಸ್ಕ್ಷಿ
32 ವಷಚುದವನ್ಗಿದ್ದಿಗ ನ್ನ್ 

ಆತ್ಮಹತ್್ ಪರಿವೃತ್್ತಯ್ಳ್ಳವನ್ಗಿದೆದಿನ್, 
ಆತ್ಮಘ್ತ್ಕನ್ಗಿದೆದಿನ್, ರತ್್ತ 
ಕಳ್ದ್ಹೊೋಗಿದೆದಿನ್ ರತ್್ತ ಹ್ಳ್ಗಿದೆದಿನ್ 
ಎಯಂಬ್ದ್ ನನನು ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗಿದೆ. ನ್ನ್ 
ವಿಚೆಛಾೋದ್ತನ್ಗಿದೆದಿನ್ ರತ್್ತ ಏಳ್ ವಷಚುಗಳಿಯಂದ 
ಮಿಲ್ಟರಯಿಯಂದ ಹೊರಗಿದೆದಿನ್. ಅದಕೊಕೆ ಮೊದಲ್ 
26 ವಷಚುದವನ್ಗಿದ್ದಿಗ, ನ್ನ್ ಸಯಂತೆೊೋಷದ್ಯಂದ 
ವಿವ್ಹತನ್ಗಿದೆದಿನ್ ರತ್್ತ ಆರೊೋಗ್ವಯಂತ 
ಗಯಂಡ್ ರಗ್ ಒಯಂದ್ತ್್ತ, ಕೆೋರಯಲ್ಲಿ ಏಕೆರೈಕ 
ಹೊಸ ರನೆ ರತ್್ತ ಗ್್ರೋಜ್ ನಲ್ ಎರಡ್ 
ಹೊಸ ರ್ರ್ಗಳಿದದಿವು. ಒಯಂದ್ ರ್ತ್ರಿ ತಡವ್ಗಿ 
ನನನು ಹಯಂಡತ್ ರತ್್ತ ನ್ನ್ ಎದ್ದಿ ಕೊತ್ದೆದಿವು. 
ನರ್ಮ ಪಕಕೆದ ರನೆಯವರ್ ತರ್ಮ ಅಯಂಗಳವನ್ನು 
ವಿಸ್ತರಸ್ತ್್ತದದಿರ್. ಆದದಿರಯಂದ ನರ್ಮ ಅಯಂಗಳವನ್ನು 
ವಿಸ್ತರಸಲ್ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಯಂದ ಒಟ್್ಟಗೊಡಿಸ್ವುದ್ 
ಎಯಂದ್ ಆಲೆೊೋಚಿಸ್ತ್್ತದೆದಿವು. ಆಗಲೆ ನನನು ಬದ್ಕ್ 
ಬಿಚ್ಚಲ್ ಪ್ರಿರಯಂಭವ್ಯಿತ್. ನನನು ಬದ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ 
ಹೊೋಗ್ತ್್ತದೆ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ಪರಿಶಿನುಸಿದೆ. ಏನ್? 
ನಗರದ್ಚೆ ಇನೊನು ಒಳ್್ಳಯ ರನೆ ರತ್್ತ ಇನೊನು 
ದೆೊಡ್ಡ ಅಡಮ್ನದ ಸ್ಲಕೆಕೆ ಬದಲ್ಯಿಸ್ವುದೆ? 
ಅಷೆ್ಟಯೋ?

ನನನು ಬದ್ಕ್ನ ಈ ಹಯಂತದ ವರಗೆ, ನ್ನ್ 
ಅಮೋರಕನ್ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಯಂಪೂಣಚುವ್ಗಿ 

ರ್ಳ್ಗ್ಹೊೋಗಿದೆದಿ: ಮಿಲ್ಟರ, ರ್ಲೆೋಜ್, 
ರದ್ವೆ, ಕ್ಟ್ಯಂಬ, ರತ್್ತ ವೃತ್್ತ; ರತ್್ತ ಸ್ಮ್ರ್ 
ಆರ್ ತ್ಯಂಗಳ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಲಿವೂ ಮ್ಯವ್ಗಿತ್್ತ. 
ಐದ್ ವಷಚುಗಳ ನಯಂತರ, ನ್ನ್ ಒಯಂದ್ ಸಯಂಪೂಣಚು 
ವಷಚುವನ್ನು ವ್್ಪಕವ್ದ ಮ್ನಸಿಕ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಯಲ್ಲಿ, 
ವ್ರಕೆೊಕೆಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ್ ಬೆೋರ ಬೆೋರ ಚಿಕ್ತ್ಸಕರನ್ನು 
ಭೋಟ್ ಮ್ಡ್ತ್್ತ ಕಳ್ದೆನ್. ಮ್ತರಿವಲಲಿ, ಆ 
ವಷಚುದಲ್ಲಿ, ಪರಿತ್ ವ್ರ ಒಯಂದ್ ಸವಾಯಯಂ ಸ್ಧ್ರಣ್ 
ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ವುದ್ ನನನು ಗ್ರಯ್ಗಿತ್್ತ, 
ರತ್್ತ ನ್ನ್ ಹ್ಗೆಯೋ ಮ್ಡಿದೆನ್. ನ್ನ್ 
ಗ್ಣವ್ಗಲ್ ರತ್್ತ ನನನುನ್ನು ಸರಪಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ 

ಸಹೊೋದರ ಪ್ಲ್ ಬೆೊೋಲ್್ಪ

14 ಯಶ್ಯ 14:12-20, ಪರಿಕಟನೆ 12:12    (ಪುಟ 7ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)
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ಘ್ನ್

ನೆಲೆಗೆೊಯಂಡಿರ್ವವನಿಗೆ ತಯಂದೆಯ ರತ್್ತ ರಗನ 
ಅನೆೊ್ೋನ್ತೆ ಉಯಂಟ್. ಈ ಉಪದೆೋಶಕೆಕೆ ಒಪ್ಪದ್-
ರ್ವ ಯ್ವನ್ದರೊ ನಿರ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಯಂದರ ಅವ-
ನನ್ನು ರನೆಯಳಗೆ ಸೋರಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಡಿರ, ಅವನಿಗೆ 
ಶ್ಭವ್ಗಲ್ [’ಶ್ಭ ಪರಿಯ್ಣ’ ಎಯಂದ್ ಹರಸ್-
ವುದ್] ಎಯಂದ್ ಹೋಳಬೆೋಡಿರ. [ನಿೋವು ಅವರೊಯಂದ್ಗೆ 
ವ್ವಹರಸ್ವುದ್ ಪರಿಭ್ವಿಗೆ ಇಷ್ಟವ್ಗ್ವುದ್ಲಲಿ 
ಎಯಂದ್ ನನಗೆ ಖಯಂಡಿತವ್ಗಿ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ಆದದಿರಯಂದ 
ನಿೋವು ಯ್ರೊಯಂದ್ಗೆ ವ್ವಹರಸ್ತ್್ತೋರ ಎಯಂಬ್-
ದನ್ನು ಆರಸಿಕೆೊಳ್್ಳವ ಆಯಕೆಯನ್ನು ಪರಿಭ್ವು 
ನಿರಗೆ ಕೆೊಟ್್ಟದ್ದಿರ.] ಅವನಿಗೆ ಶ್ಭವ್ಗಲ್ 
ಎಯಂದ್ ಹೋಳ್ವವನ್ ಅವನ ದ್ಷಕೆೃತ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ಲ್ಗ್ರನ್ಗ್ತ್್ತನೆ.

ಆದದಿರಯಂದ ನಿೋವು ಅವರಗೆ “ಶ್ಭವ್ಗಲ್” 
ಎಯಂದ್ ಹೋಳಿದರ, ಸಲ್ಯಂಗರ್ಮಿಗಳ್ ರತ್್ತ ಇತರ 
ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಡದ ಪ್ಪಿಗಳ್ ಪಡಯ್ವ ಅದೆೋ 
ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿೋವೂ ಪಡಯ್ವಿರ, ಅದೆೋನೆಯಂದರ, 
ಯ್ವುದೆೋ ಪರಹ್ರವಿಲಲಿದೆ, ಗಯಂಟಲ್ ಹರ-
ಯ್ವಷ್್ಟ ಕೊಗಿಕೆೊಯಂಡ್, ನರಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಡ್ವ 
ನಿರಯಂತರತೆ ರತ್್ತ ಬೆಯಂಕ್ಯ ಕೆರಯಲ್ಲಿ ನಿರಯಂತರ-
ತೆ. ನಿೋವು ಸಲ್ಯಂಗರ್ಮಿಗಳ್ೊಯಂದ್ಗೆ ರತ್್ತ ಗಭಚು-
ಪ್ತ ಮ್ಡ್ವವರೊಯಂದ್ಗೆ (ಕೆೊಲೆಗ್ರರೊಯಂದ್ಗೆ) 
ಸನುೋಹ ಬೆಳ್ಸಬೆೋಕೆಯಂದ್ ಸರೈತ್ನನ್ ಬಯಸ್ತ್್ತ-

ನೆ15, ರತ್್ತ ಅವರಗೆ ರತ್್ತ ಇತರ ಪಶ್್ಚತ್್ತ-
ಪಪಡದ ಪ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಖಯಂಡಿತವ್ಗಿ ಆಗ್ವ ಅದೆೋ 
ಕೆಟ್ಟ, ನಿರಯಂತರ ಪ್ಡ್ ನಿರಗೊ ಆಗ್ವಯಂತೆ ನಿೋವು 
ಸಲ್ಯಂಗ ವಿವ್ಹಗಳಿಗೆ ರತ ಹ್ಕಬೆೋಕೆಯಂಬ್ದ್ 
ಅವನ ಬಯಕೆಯ್ಗಿದೆ.16

ನ್ವು ಸರೈತ್ನನೆೊಯಂದ್ಗೆ ಯ್ದ್ಧದಲ್ಲಿದೆದಿೋ-
ವೆ. ಅವನ್ ನಿರ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ರತ್್ತ ಎಲಲಿರ 
ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನ್ಶ ಮ್ಡಲ್ ನೆೊೋಡ್ತ್್ತದ್ದಿನೆ. 
17 ದೆೋವರ್ ನಿರ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್್ಟಬಿಡಬೆೋಕೆಯಂದ್ ನಿೋವು 
ಬಯಸ್ವುದ್ದರ, ನಿರಗ್ಗಿ ಹೊೋರ್ಡಲ್ ದೆೋ-
ವರನ್ನು ಕೆೋಳಿಕೆೊಳ್್ಳವ ರೊಲಕ ನಿೋವು ಹೊೋರ್-
ಡಬೆೋಕ್, ಏಕೆಯಂದರ ದೆೋವರ್ ನಿರಗ್ಗಿ ಹೊೋರ್ಡ-
ದ್ದದಿರ, ನಿರಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲ್, ಇಲಲಿದ್ರಲ್, ನಿೋವು 
ಗೆಲ್ಲಿವುದ್ಲಲಿ. ನಿರಗ್ಗಿ ಹೊೋರ್ಡಲ್ ನಿೋವು 
ದೆೋವರನ್ನು ಕೆೋಳಿಕೆೊಳ್್ಳತ್್ತೋರ ಅರವ್ ಕೆೋಳಿಕೆೊ-
ಳ್್ಳವುದ್ಲಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಯಂದ್. ಪುನಃ, ದೆೋವರ್ 
ನಿರಗ್ಗಿ ಹೊೋರ್ಡದ್ದದಿರ, ನಿೋವು ಗೆಲ್ಲಿವುದ್-
ಲಲಿ. ಬೆರೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಯಂದ್ ಯ್ದ್ಧವನ್ನು 
ಗೆದದಿವರ್ ರನ್ಷ್ರಲಲಿ, ದೆೋವರ್. ನಿೋವು ಒಯಂದೆೊೋ 
ಸರೈತ್ನನಿಗ್ಗಿ ಹೊೋರ್ಡ್ವಿರ ಅರವ್ ಸರೈತ್ನನ 
ವಿರ್ದ್ಧ ದೆೋವರ್ ನಿರಗ್ಗಿ ಹೊೋರ್ಡ್ವಯಂತೆ 
ಮ್ಡ್ವಿರ. ನಡ್ದ್ರ ಯ್ವುದೊ ಇಲಲಿ. ಈ 
ಯ್ದ್ಧ ನಿರ್ಮ ಆತ್ಮರ್ಕೆಗಿ ಆಗಿದೆ, ರತ್್ತ ನಿೋವು 
ಒಯಂದೆೊೋ ಗೆಲ್ಲಿವಿರ, ಇಲಲಿ ಸೊೋಲ್ವಿರ. ದೆೋವರ್ 
ನಿರಗ್ಗಿ ಹೊೋರ್ಡಿದರ ನಿೋವು ಗೆಲ್ಲಿವಿರ. ನಿೋವು 
ದೆೋವರ್ ಅರವ್ ಸರೈತ್ನ, ಪರಲೆೊೋಕ ಅರವ್ 
ನರಕಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ವುದ್ದರೊಯಂದನ್ನು ಆರಸಿಕೆೊ-

ಳ್ಳಬೆೋಕ್, ರತ್್ತ ಅದ್ ಪರಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ ಅರವ್ 
ನರಕದಲ್ಲಿ ನಿರಯಂತರತೆಗ್ಗಿ ನಿೋವು ಮ್ಡ್ವ 
ಆಯಕೆಯ್ಗಿದೆ.18 ಈ ಸತ್್ಯಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಮ 
ರನಸಿ್ಸನಿಯಂದ ಹೊರಹ್ಕಲ್ ನಿೋವು ಪರಿಯತ್ನುಸ-
ಬಹ್ದ್, ಆದರ ನ್್ಯವಿಚ್ರಣೆಯ ದ್ನದಯಂದ್, 
ನಿೋವು ಇದನ್ನು ಎದ್ರಸ್ವಿರ. ನಿರಗೆ ಇಷ್ಟವಿರ-
ಲ್, ಇಲಲಿದ್ರಲ್, ನಿೋವು ದೆೋವರ ನ್್ಯಸ್ಥಿನದ 
[ಅರವ್ ಆಸನದ] ಎದ್ರ್ ನಿಲ್ಲಿವಿರ, ರತ್್ತ 
ನಿರಗೆ ಯ್ರೊ ಎಯಂದೊ ಹೋಳಲ್ಲಲಿ ಎಯಂದ್ ನಿೋವು 
ಹೋಳಬ್ರದ್.

ಈ ಲೆೊೋಕವು ತ್ಯಂಬ್ ರ್ಯಂದಕೆಕೆ ಹೊೋಗಿದೆ 
ರತ್್ತ ಕೆಟ್್ಟಹೊೋಗಿದೆ. ಖಯಂಡಿತವ್ಗಿಯೊ 
ಪ್ರಿಯಶಿ್ಚತ್ತದ ದ್ನವಿದೆ ಎಯಂದ್ ನಿೋವು ತ್ಳಿದ್-
ಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಕೆಯಂದ್ ನ್ನ್ ಬಯಸ್ತೆ್ತೋನೆ.19 ಅವರ್ 
ಆತನಲ್ಲಿ ತರ್ಮ ಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಟ್ಟರ 
ದೆೋವರ್ ಅತ್ಯಂತ ದ್ಷ್ಟ ಪ್ಪಿಯನೊನು ರಕ್ಷಿ-
ಸ್ತ್್ತರ (ಯಶ್ಯ 1:18). ನಿೋವು ದೆೋವರಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮ ಪ್ಪಗಳಿಗ್ಗಿ ಪಶ್್ಚತ್್ತಪಪಟ್ಟರ, ನಿರ್ಮ 
ಬದ್ಕನ್ನು ನಿಣ್ಚುಯಕವ್ಗಿ ಬದಲ್ಯಿಸ-
ಲ್ ನಿೋವು ಆತನಿಗೆ ಅವರ್ಶ ನಿೋಡ್ವಿರ, ದ್ನನಿತ್ 
ನಿೋವು ಅದನ್ನು ಅನ್ಸರಸ್ವಿರ.20 ನಿೋವು ದೆೋವರ 
ಪದವನ್ನು ಸೋವಿಸ್ವಿರ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಲಗ್ವಿ-
ರ, ರತ್್ತ ಅದನ್ನು ಕ್ಡಿಯ್ವಿರ, ರತ್್ತ ನಿೋವು 
ಅದರ ಬಗೆಗೂ ಕಪಟರ್ಗ್ವುದ್ಲಲಿ.21 ಇದ್ ನಿರ್ಮ 
ಶ್ಶವಾತ ಆತ್ಮದ ಬದ್ಕ್ಗ್ಗಿಯೋ ಇದೆ. ನಿರ್ಮ-
ನ್ನು ಬದಲ್ಯಿಸಿ ನಿರ್ಮ ಪರವ್ಗಿ ನಿರ್ಮಲ್ಲಿ 

15 ಆದ್ರ್ಯಂಡ 9:6, ವಿಮೊೋಚನರ್ಯಂಡ 20:13, 21:12, ಯ್ಜಕರ್ಯಂಡ 24:17, ಅರಣ್ರ್ಯಂಡ 35:16-21, 30-33, ಧಮೊೋಚುಪದೆೋಶರ್ಯಂಡ 5:17, ರತ್್ತಯ 19:18, ಮ್ಕಚು 10:19, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಗೆ 13:9, ಗಲ್ತ್ದವರಗೆ 5:19-21, ಯ್ಕೆೊೋಬನ್ 2:11, 
ಪರಿಕಟನೆ 22:14-15   16 ಆದ್ರ್ಯಂಡ 19:1-13, 24-25, ಯ್ಜಕರ್ಯಂಡ 18:22, 20:13, ಧಮೊೋಚುಪದೆೋಶರ್ಯಂಡ 22:5, 23:17-18, ನ್್ಯಸ್ಥಿಪಕರ್ 19:22-28, 1 ಅರಸ್ಗಳ್ 14:24, 15:11-12, ಯಹಜೆಕೆೋಲನ್ 16:49-50, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಗೆ 1:18-
32, 1 ಕೆೊರಯಂರದವರಗೆ 6:9-10, 1 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 1:9-10, 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 3:1-5, ಯೊದನ್ 7   17 ಆದ್ರ್ಯಂಡ 3:1-6, ಯಶ್ಯ 14:9-17, ಯೋಹ್ನ 8:44, 2 ಕೆೊರಯಂರದವರಗೆ 4:3-4, 11:13-15, 2 ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಗೆ 2:3-12, ಪರಿಕಟನೆ 12:9-10, 
12-13, 17:8   18 ಯಹೊೋಶ್ವ 24:15, ದ್ನಿಯೋಲನ್ 12:1-3, ಮ್ಕಚು 16:16, ಲೊಕ 14:15-33, ಯೋಹ್ನ 3:14-18, 12:23-26, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಗೆ 8:35-39, 1 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 6:6-12, 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:3-5, 2 ಯೋಹ್ನ 9   19 ರತ್್ತಯ 
7:21-27, 13:37-43, 47-50, 16:27, 25:31-46, ಲೊಕ 13:23-30, ಯೋಹ್ನ 12:48, 2 ಕೆೊರಯಂರದವರಗೆ 5:10, 2 ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಗೆ 1:4-10, ಇಬಿರಿಯರಗೆ 9:27, 2 ಪೋತರಿನ್ 2:4-9, 3:7-14, ಯೊದನ್ 5-21, ಪರಿಕಟನೆ 20:11-15, 21:7-8, 24-27, 
22:11-20   20 ಲೊಕ 9:23-25   21 ರತ್್ತಯ 4:4, ಯೋಹ್ನ 8:31-32, ಎಫೆಸದವರಗೆ 6:11-18, ಕೆೊಲೆೊಸ್ಸಯವರಗೆ 
3:16, 2 ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಗೆ 2:15, 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:15, 3:14-17, 1 ಪೋತರಿನ್ 2:2   

ಅಗ್ಧ ದ್ಷ್ಟತನ
(ಪುಟ 5 ರಯಂದ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)

ಪಿರಿೋತ್ಯ ಅಚ್್ಚಮಚಿ್ಚನ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ,
ನರ್ಮ ಪರಿಭ್ ರತ್್ತ ಸ್ವಾಮಿಯ್ದ ಯೋಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹಸರನಲ್ಲಿ ನಿರಗೆ 

ನರಸ್ಕೆರಗಳ್. ನಿರ್ಮ ಅತ್್ತ್ತರ ಆರೊೋಗ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪತರಿವು ನಿರಗೆ 
ತಲ್ಪಲ್. ನಿೋವು ನರಗ್ಗಿ ಕಳ್ಹಸಿದ ಪ್್ಕೆೋಜ್ ನರಗೆ ಸಿಕ್ಕೆತ್ ರತ್್ತ 
ನ್ವು ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞರ್ಗಿದೆದಿೋವೆ. ನ್ವು ಸ್ದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳ ರತ್್ತ ದ ಮಸರೈಅ  
ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಯಂದ್ ಬ್ಕ್್ಸ ಪಡದೆವು. ನಿರ್ಮ ಒಳ್್ಳಯ ರ್ಯಚುಗಳಿಗ್ಗಿ ದೆೋವರ್ 
ನಿರ್ಮನ್ನು ಸರೃದ್ಧವ್ಗಿ ಅನ್ಗರಿಹಸಲ್.

ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯ್ ಭರದ್ಯಂದ ಸ್ಗಿದೆ, ರತ್್ತ ನಿರ್ಮ 
ಅದ್ಭುತವ್ದ ಸ್ದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳ ರೊಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತರಗ್ಗಿ ಅನೆೋಕ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು 
ಗೆಲಲಿಲ್ಗ್ತ್್ತದೆ. ಇನೊನುರಕೊಕೆ ಹಚ್್ಚ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲಲಿಲ್ಗಿದೆ 
ರತ್್ತ ಕ್ರಿಸ್ತರಗ್ಗಿ ಇನೊನು ಹಚಿ್ಚನ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿವುದನ್ನು 
ನ್ವು ನಿರೋಕ್ಷಿಸ್ತೆ್ತೋವೆ. ನ್ನ್ ಎಷೆೊ್ಟೋ ಅಯಂಗಡಿ-ರ್ಯಂಗಟ್್ಟಗಳಿಗೆ ಭೋಟ್ 
ನಿೋಡಿದೆದಿೋನೆ. ನ್ನ್ ನಿರ್ಮ ಸ್ದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗೆ ವಿತರಸ್ತೆ್ತೋನೆ ಎಯಂದ್ 
ತೆೊೋರಸ್ವ ಕೆಲವು ಭ್ವಚಿತರಿಗಳನ್ನು ಸೋರಸಿದೆದಿೋನೆ. ಪ್್ಸ್ಟರ್, ಈ ಜನರ್ 
ದೆೋವರ ಪದರ್ಕೆಗಿ ಹ್ತೆೊರಯ್ತ್್ತದ್ದಿರ, ರತ್್ತ ನಿರ್ಮ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ್ ಕೊಡ 
ಬಹಳ ಸಹ್ಯಕವ್ಗಬಲಲಿವು ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ಬಲವ್ಗಿ ನಯಂಬಿದೆದಿೋನೆ. 
ನಿರ್ಮ ಸ್ಹತ್ವನ್ನು ಓದ್ದ ನಯಂತರ ಇತರರಗೆ ಕೆೊಡಲ್ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಹೊಯಂದ್ರ್ವವರನ್ನು ಕೆೋಳಿಕೆೊಳ್್ಳತ್್ತ ನಿರ್ಮ ಸ್ಹತ್ವನ್ನು ಜ್ಣೆ್ಮಯಿಯಂದ 
ಹಯಂಚ್ತೆ್ತೋವೆ, ಹ್ಗ್ಗಿ ನರ್ಮ ಬಳಿ ಇನೊನು ಸ್ಮ್ರ್ ಸ್ದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳ್ 
ಉಳಿದ್ವೆ.

ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ, ನ್ವು ಇಪ್ಪತ್್ತ ಸದಸ್ರ ಒಯಂದ್ ತಯಂಡವ್ದದಿರಯಂದ 
ನಿೋವು ನರಗೆ ಟ್-ಷಟ್ಚು ಗಳನ್ನು ರತ್್ತ ಸವಾಟರ್ ಗಳನ್ನು, ರತ್್ತ ಕೆಲವು ಸಿ.ಡಿ.

ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಹಸಿಕೆೊಟ್ಟರ, ನ್ನ್ ನಿರಗೆ ಕೃತಜ್ಞನ್ಗಿರ್ತೆ್ತೋನೆ. ಪ್್ಸ್ಟರ್ 
ಟೊೋನಿ, ನ್ವು ನಿರಗ್ಗಿ ರತ್್ತ ನಿರ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗ್ಗಿ ಪ್ರಿರ್ಚುಸ್ವುದನ್ನು 
ರ್ಯಂದ್ವರಸ್ತ್್ತದೆದಿೋವೆ. ನಿೋವು ನರಗೆ ಸ್ರಗಿರಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಹಸಿದ್ಗ, 
ದಯವಿಟ್್ಟ ನರಗೆ ಸ್ಧ್ವ್ದಷ್್ಟ ಬೆೋಗ ತ್ಳಿಸಿ.
ಡನಿರ್ ಡಿಲನ್                 ಡೊಯಂಕೆೊಕೆೊರಿಚುಯಂ, ಆಫ್ರಿಮ್ ಪಲಿೋನ್್ಸ, ಘ್ನ್

ಸಹೊೋದರ ಡನಿರ್ ಡಿಲನ್ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ ಆತ್ಮ-ಗೆಲ್ಲಿವ ಸ್ಹತ್ 
ರತ್್ತ ಮಸರೈಅ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಘ್ನ್ದ ಡೊಯಂಕೆೊಕೆೊರಿಚುಯಂನಲ್ಲಿ ಹಯಂಚ್ತ್್ತರ್ವುದ್

(ಪುಟ 8ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)
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ಫಿಲ್ಪಿೋನ್್ಸ

(ಪುಟ 5 ರಯಂದ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)

ರ್್ಲ್ಫೊೋನಿಚುಯ್
ಪಿರಿೋತ್ಯ ಸ್ವ್ತ್ಚುಬೆೊೋಧಕರ್ದ ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ,

ನ್ನ್ ಸರ್ಚುರ ಕಚೆೋರಯಲ್ಲಿ ಉದೆೊ್ೋಗ 
ಮ್ಡ್ತ್್ತರ್ವ ಏಳ್ ರಕಕೆಳ ಉದೆೊ್ೋಗಸಥಿ ತ್ಯಿ. 
ನನನು ಉದೆೊ್ೋಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್್ಟ ಹಚ್್ಚ ಸಯಂಬಳ 
ಸಿಗ್ವುದ್ಲಲಿ, ರತ್್ತ ನನನು ಆದ್ಯ ಹಚಿ್ಚಸಲ್, 
ನ್ನ್ ಕಚೆೋರಯಲ್ಲಿ ನನನು ಸಹೊೋದೆೊ್ೋಗಿಗಳಿಗೆ 
ಆಹ್ರ, ಬಿಸಿಕೆಟ್, ರತ್್ತ ಸ್್ಯಂಡಿವಾರ್ ಸ್್ಯಂಡಿವಾರ್ 
ಗಳಯಂರ ಸ್ಮ್ನ್ಗಳನ್ನು ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡ್ತೆ್ತೋನೆ. 
ಕಳ್ದ ವಷಚುದ್ಯಂದ ಬದ್ಕ್ ಕಷ್ಟವ್ಗಿದೆ, 
ವಿಶ್ೋಷವ್ಗಿ, ಡಿಸಯಂಬರ್ 2012 ರ ರಧ್ದಲ್ಲಿ, 
ಮಿಯಂಡನ್ವ್ ಪ್ರಿಯಂತದಲ್ಲಿ ನರ್ಮ ರನೆಗೆ ಪರಿವ್ಹ, 
ಭೊಕ್ಸಿತಗಳಿಯಂದ ಹ್ನಿಯ್ಯಂಟ್ಯಿತ್, ರತ್್ತ 
ನರ್ಮ ರನೆ ರತ್್ತ ನರ್ಮ ಬೆಳ್ಗಳನ್ನು ನ್ಶಗೆೊಳಿಸಿತ್. 
ನನನು ವಯಸ್್ಸದ ತಯಂದೆಯವರ್ ಸ್ರಕ್ಷತೆಗ್ಗಿ ನರ್ಮ 
ರನೆಯ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಹೊೋಗಲ್ ಸ್ಧ್ವ್ದ್ದ್ 
ಒಳ್್ಳಯದ್ಯಿತ್, ಇಲಲಿವ್ದರ ನರ್ಮ ರನೆಯ 
ಛ್ವಣಿ ಬಿದ್ದಿಗ ಆತ ಸ್ವಿಗಿೋಡ್ಗ್ತ್್ತದದಿರ್.

ಆದದಿರಯಂದ ನನನು ಗಯಂಡ ರತ್್ತ ನ್ನ್ ನನನು ವಿಧ್ರ 
ತಯಂದೆಗೆ ಅಕ್ಕೆ, ರ್್ನ್ ಮ್ಡಲ್ದ ಸ್ಮ್ನ್ಗಳ್, 
ರತ್್ತ ಬಟ್ಟಗಳನ್ನು ತರಲ್ ಪ್ರಿಯಂತದಲ್ಲಿದದಿ ರನೆಗೆ 
ಹೊೋದೆವು. ನರ್ಮ ರನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ದದಿವರ್ 
ಆತ ಮ್ತರಿ ರತ್್ತ ಆ ಅನ್ಭವ ಅವರನ್ನು 
ನಿಬೆ್ಬರಗ್ಗೆೊಳಿಸಿತ್್ತ. ಅದ್ ನರ್ಮ ಬದ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 
ಅತ್ಯಂತ ದ್ಃಖಕರ ಕ್ರಿಸ್ಮರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಯಂದ್ಗಿತ್್ತ ರತ್್ತ 

ದೃಢಸಯಂಕಲ್ಪ ಮ್ಡಿದೆನ್, ಆದರ ನನನು ಆತ್ಮಘ್ತ್ಕ 
ನಡವಳಿಕೆ ಇನೊನು ಹಚ್್ಚಯಿತ್.

ಅದ್ದ ಸವಾಲ್ಪ ಸರಯದ ನಯಂತರ, ನ್ನ್ 
ದಕ್ಷಿಣ ರ್್ಲ್ಫೊೋನಿಚುಯ್ದ ಒಯಂದ್ ಹೊಳ್ಯ 
ಹತ್್ತರವಿದೆದಿನ್. ಹಕ್ಕೆಗಳ್ ಚಿಲ್ಪಿಲ್ಗ್ಟ್್ಟತ್್ತದದಿವು 
ರತ್್ತ ಸ್ಯಂದರ ಹಸಿರ್ ಎಲೆಗಳಿದದಿವು. ನ್ನ್ 
ಒಯಂಟ್ಯ್ಗಿದೆದಿನ್ ರತ್್ತ “ಯ್ರ್ದರೊ 
ದಯವಿಟ್್ಟ ನನಗೆ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಿ!” ಎಯಂದ್ 
ಕರದೆನ್, ಅರವ್ ನಿಜವ್ಗಿ ಕೊಗಿದೆನ್.

ರೊರ್ ದ್ನಗಳ ನಯಂತರ, ನ್ನ್ ಹ್ಲ್ವುಡ್ 
ಬೊಲವ್ಡ್ಚು ನಲ್ಲಿ ವಿಯಂಡೊ ಷ್ಪಿಯಂಗ್ 
ಮ್ಡ್ತ್್ತದೆದಿನ್, ರತ್್ತ ಅಳ್ವಷ್್ಟ ಬೆೋಸರವ್ಗಿತ್್ತ. 
ನನನು ಬದ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸರಯ್ಗಿ ನಡಯ್ತ್್ತದ್ದಿದ್ 
ಒಯಂದೆೋ ಒಯಂದ್, ಅದೆೋನೆಯಂದರ ನನನು ಉದೆೊ್ೋಗದಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಸ ಮ್ಡ್ವುದ್. ನನನು ಉದೆೊ್ೋಗ ನನಗೆ 
ಪಿರಿಯವ್ಗಿತ್್ತ. ಸೊೋರವ್ರದಯಂದ್ ಪುನಃ ಕೆಲಸಕೆಕೆ 
ಹೊೋಗ್ವವರಗೆ ವ್ರ್ಯಂತ್ವನ್ನು ಕಳ್ಯ್ವುದ್ 
ಹೋಗೆ? ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಕ್ರಿಶಿ್ಚಯನ್ ಚರ್ಚು 
ನಿಯಂದ ಒಬ್ಬ ಸಹೊೋದರ ನನನು ಬಳಿ ಬಯಂದರ್. 
“ನ್ವು ಶ್ಶವಾತ ಬದ್ಕನ್ನು ಹೊಯಂದ್ವುದ್ 
ಸ್ಧ್ವ್ಗ್ವುದರ್ಕೆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ್ ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮೋಲೆ 
ಹೋಗೆ ಸತ್ತರ್ ಎಯಂಬ್ದರ ಬಗೆಗೂ ಕೆೋಳಲ್ ನಿೋವು ಚರ್ಚು ಗೆ 
ಬರಲ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ವಿರ್?” ಎಯಂದ್ ಅವರ್ ಕೆೋಳಿದರ್. 
ಊಟದ ಬಗೆಗೂಯೊ ಆತ ಏನೆೊೋ ಹೋಳಿದರ್, ರತ್್ತ 
ಆತನ ಪರಿಸ್್ತತ್ ಪ್ರಿಮ್ಣಿಕವ್ಗಿತ್್ತ ಎಯಂಬ್ದ್ 
ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನ್ನ್ ಮ್ರ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಿದರಯಂದ, 
ಒಯಂದ್ ಒಳ್್ಳಯ ಪರಿಸ್್ತತ್ಯನ್ನು ನ್ನ್ ಮಚಿ್ಚದೆನ್. 
ಆತನ ಚರ್ಚು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ಕೆೋಳಿದೆನ್. 
ಅದ್ ರ್್ಲ್ಫೊೋನಿಚುಯ್ದ ಸ್ಗಸಿ್ಸನಲ್ಲಿದೆ ಎಯಂದ್ 

ಆತ ಹೋಳಿದರ್. ಅದ್ ಲ್್ಯಂರ್್ಸ್ಟರ್ ಬಳಿ ಇದೆ 
ಎಯಂದ್ ನನಗೆ ಅರವ್ದ್ಗ, ನ್ನ್ ಚಚಿಚುಗೆ ಹೊೋದರ 
ವ್ರ್ಯಂತ್ದ 4 ಅರವ್ 5 ಗಯಂಟಗಳನ್ನು ಕಳ್ಯಲ್ 
ಅದ್ ನನಗೆ ನೆರವ್ಗ್ವುದ್ ಎಯಂದ್ ಯೋಚಿಸಲ್ 
ಪ್ರಿರಯಂಭಿಸಿದೆನ್. ಆದದಿರಯಂದ ನ್ನ್ ಬರ್ ಹತ್್ತ 
ಚಚಿಚುಗೆ ಹೊೋದೆನ್.

ನ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲ್ಪಿ ಚರ್ಚು ಬ್ಗಿಲ್ಗಳನ್ನು 
ದ್ಟ್ ಹೊೋದ್ಗ ನಿರೋಕ್ಷೆಯ ಒಯಂದ್ ಕ್ಡಿಯ 
ಅನ್ಭವವ್ಗಿದ್ದಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ನನನು 
ಮೊದಲನೆಯ ಭೋಟ್ಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ಹೊಯಂದಲ್ಲಲಿ, ಆದರ ಸತತ ಎರಡ್ ವ್ರಗಳ ವರಗೆ 
ಪ್ರಿರಚುನ್ ಸಭಗಳಿಗೆ ಬಯಂದೆನ್. ಕೆೊನೆಗೆ, ನ್ನ್ ನನನು 
ಜಗಗೂದ ಮೊಣರ್ಲ್ಗಳನ್ನು ಬಗಿಗೂಸಿದೆನ್ ರತ್್ತ 
ಭವ್ವ್ಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ದೆನ್. ಒಯಂದ್ ದೆೊಡ್ಡ 
ಭ್ರವನ್ನು ನನನು ಮೋಲ್ನಿಯಂದ ಇಳಿಸಿದಯಂತ್ಯಿತ್. ಆ 
ಅಪರ್ಧಿ ಭ್ವನೆ ರತ್್ತ ನೆೊೋವು ಈಗ ಇರಲ್ಲಲಿ, 
ರತ್್ತ ಇಷ್್ಟ ವಷಚುಗಳವರಗೆ ಇಲಲಿದ್ದದಿ 
ಒಯಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಅನ್ಭವವ್ಯಿತ್. ನ್ನ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೋಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದ್ಗಿ ಜನ್ಮ ತ್ಳಿದ 
ಜೋವಿಯ್ದೆನ್. ಮ್ನಸಿಕ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ರತ್್ತ ಸವಾಯಯಂ-
ಸ್ಧ್ರಣ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ್ ಇನೆನುಯಂದ್ಗೊ ಗೆೊಯಂದಲ 
ಹ್ಟ್್ಟಸ್ವ ಅಯಂಶಗಳ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಸವಚುಶಕ್ತನ್ದ 
ಸೃಷಿ್ಟಕತಚುನೆೊಯಂದ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಯಂದ್ ವೆರೈಯಕ್್ತಕ ಸಯಂಬಯಂಧ 
ಬೆಳ್ದ್ತ್್ತ. ನನನು ಸ್ತ್ತ ಶ್ಯಂತ್ ಇತ್್ತ. ಪರಿಭ್ವು ಅತ್ಯಂತ 
ಪಿರಿೋತ್ಯ, ಪೂೋಷಿಸ್ವ, ಜೆೊೋಪ್ನದ ಪರಸರದಲ್ಲಿ 
ನನನುನ್ನು ಇರಸಿದದಿರ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ನ್ 28 ವಷಚುಗಳಿಯಂದ 
ಬೆಳ್ದ್ದೆದಿೋನೆ ರತ್್ತ ಪರಿಭ್ ಯೋಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು 
ತ್ಳಿದ್ಕೆೊಯಂಡಿದೆದಿೋನೆ. 

ಇಷ್್ಟ ವಷಚುಗಳಿಯಂದ ನನನು ಆಧ್್ತ್್ಮಕ 
ತಯಂದೆಯ್ಗಿದ್ದಿದಕೆಕೆ, ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ, ನಿರಗೆ 
ಧನ್ವ್ದಗಳ್.

2013 ರ ಹೊಸ ವಷಚುವನ್ನು ನ್ವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ವಾಗತ್ಸಿದೆವು (ವಿದ್್ಚಛಾಕ್್ತ ಇಲಲಿದೆ).

ಆದದಿರಯಂದ ನ್ವು ವ್ಪಸ್ದ್ಗ, ನನನು 
ತಯಂದೆಯನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿರ್ವ ನರ್ಮ ರನೆಗೆ 
ಕರತರಲ್ ನ್ನ್ ನಿಧಚುರಸಿದೆನ್. ಮೊದಲ್ಗೆ ಆತ 
ಏರ್ಯಂಗಿತನದ್ಯಂದ ಕೆೊರಗಿದರ್, ತನನು ಗಿಡಗಳ್, 
ಸ್ಕ್ಕೆೊೋಳಿ, ಹಯಂದ್ಗಳ್, ರ್್ರಬೌ ಇಲಲಿವಲಲಿ 
ಎಯಂದ್ ಬಹಳ ನೆೊಯಂದ್ಕೆೊಯಂಡರ್, ಆದರ ಬದ್ಕ್ 
ಸ್ಗಲೆೋಬೆೋಕ್. ನನಗೆ ಉದೆೊ್ೋಗವಿದೆ ರತ್್ತ ನನನು 
ಕ್ಟ್ಯಂಬರ್ಕೆಗಿ ನ್ನ್ ಬಲಶ್ಲ್ಯ್ಗಿರಬೆೋಕ್. 
ನ್ವು ಒಬ್ಬರಗೆೊಬ್ಬರ್ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡ್ತೆ್ತೋವೆ.

ನಿರ್ಮ ಮ್ಗಚುದಶಚುನ ರತ್್ತ ಪರಿತ್ ಭ್ನ್ವ್ರ 
ನಿರ್ಮ  ಸಯಂದೆೋಶದ್ಯಂದ್ಗಿ, ನಿರಯಂತರ ಬದ್ಕ್ನ ಆತನ 
ಆಶ್ವಾಸನೆಯ ಮೋಲೆ ಭರವಸಯಿಡಬೆೋಕೆಯಂದೊ 
ರತ್್ತ ಏನೆೋ ಆಗಲ್, ನರ್ಮನ್ನು ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳ್ಳಲ್ 
ಆತ ಯ್ವ್ಗಲೊ ಇರ್ತ್್ತರ ಎಯಂಬ ಆತನ 
ಭರವಸಯಲ್ಲಿ ನಯಂಬಿಕೆ ಇಡಬೆೋಕೆಯಂದೊ ದೆೋವರ್ 
ನರಗೆ ಹೋಳ್ತ್್ತದ್ದಿರ ಎಯಂದ್ ನರಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ.

ಆತ ನರಗ್ಗಿ ಸದ್ ಇದ್ದಿರ ಎಯಂಬ 
ದೆೋವರ ಭರವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಒಬ್ಬರ್. 
ನರ್ಮ ಕ್ಟ್ಯಂಬರ್ಕೆಗಿ ಇರ್ವುದರ್ಕೆಗಿ ನಿರಗೆ 
ಧನ್ವ್ದಗಳ್.
ಸೊಸನ್ ಕೆೊರಲ್ಯಂಗ್
ಪ್ಸ ಸಿಟ್, ಫಿಲ್ಪಿೋನ್್ಸ

ಪ್ಲ್ ಬೆೊೋಲ್್ಪ ಅವರ ಸ್ಕ್ಷಿ

ಪಿರಿೋತ್ಯ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ,
ಮೋ 7, 2013 ರಯಂದ್ ಬದ್ಕ್ನ ಪದದ ಅವ-

ಶ್ಕತೆ ಇದದಿ ಒಬ್ಬ ರಹಳ್ಯ ಬಳಿ ಪರಿಭ್ ನನನು-
ನ್ನು ಒಯದಿರ್. ರ್್ಲ್ಫೊೋನಿಚುಯ್ದ ಗೆಲಿನೆ್ಡೋಲ್ 
ನ ಒಯಂದ್ ವ್ಹನ ನಿಲ್ದಿಣ ಪ್ಲಿಜ್ದಲ್ಲಿ ನ್ನ್ 
ನಿರ್ಮ ಸ್ದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಯ್ದ “ಆತ್ಮಹತೆ್ ಒಯಂದ್ 
ಪ್ಪ”ವನ್ನು ಹಯಂಚ್ವಯಂತೆ ಪರಿಭ್ವು ಮ್ಡಿದದಿ-
ರ್, ಈ ಹಯಂದೆ ಅಸಯಂಖ್್ತ ಬ್ರ ನ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ 
ಹಯಂಚಿದೆದಿೋನೆ. ಲೆಕ್ಸರ್ ಎಸ್್ವಿ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಳಿತ್ದದಿ 
ಒಬ್ಬ ರಹಳ್ಗೆ “ಆತ್ಮಹತೆ್ ಒಯಂದ್ ಪ್ಪ” ವನ್ನು 
ನಿೋಡ್ವಯಂತೆ ಪರಿಭ್ವು ನನನುನ್ನು ನಡಸಿದರ್; ಆಕೆಯ 
ಹಸರ್ ಜ್್ಕ್ೋ ಆಗಿತ್್ತ. ನ್ನ್ ಆಕೆಗೆ ದೆೋವರ 
ಪದವನ್ನು ಕೆೊಟ್್ಟ ರ್ಯಂದ್ನ ರ್ರ್ ಬಳಿ ಹೊೋ-
ಗಲ್ದ್ದಿಗ, “ನಿೋವು ಯ್ರ್?” ಎಯಂಬ್ದ್ ನನಗೆ 
ಕೆೋಳಿಬಯಂತ್. ನ್ನ್ ಯೋಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಿಷ್ ಎಯಂದ್ 
ನ್ನ್ ಹೋಳಿದೆನ್. “ಇದ್ ಅತ್ ವ್ಸ್ತವಿಕತೆ. ಇದ್ 
ನಿಜವೆೋ? ನ್ನ್ ನ್ಳ್ ರನೆಗೆ ಬರ್ವುದ್ಲಲಿ ಎಯಂದ್ 
ಹೋಳಲ್ ನನನು ಕ್ಟ್ಯಂಬಕೆಕೆ ಕರ ಮ್ಡಲ್ದೆದಿ. 
ನ್ನ್ ಫಿರಿೋವೆೋಯಿಯಂದ ಕೆಳಕೆಕೆ ಹ್ರಲ್ದೆದಿ” ಎಯಂದ್ 
ಆಕೆ ಹೋಳಿದರ್. ತನಗೆ ಅಯಂತ್ರಘಟ್ಟದ ರ್್ನ್ಸರ್ 
ಇದ್ದಿ, ಆ ರ್್ನ್ಸರ್ ತನನು ಸೊಯಂಟದ ರೊಳ್ಯ-
ನ್ನು ಕೆೊರದ ರ್ರಣ ಸೊಯಂಟದ ರಪಲಿೋಸ್ಮಯಂಟ್ 
ಶಸರಾಚಿಕ್ತೆ್ಸ ಮ್ಡಿಸಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೋರ್ಯಿತ್, ರತ್್ತ 
ತ್ನ್ ಈಗ್ಗಲೆ ಸತ್್ತಹೊೋಗಿದೆದಿೋನೆೊೋ ಎಯಂಬಯಂತೆ 
ತನನು ಕ್ಟ್ಯಂಬದ ಸದಸ್ರ್ ತನನುನ್ನು ಕೆೊಳ್್ಳ 
ಹೊಡಯ್ತ್್ತದ್ದಿರ ಎಯಂದ್ ಆಕೆ ನನಗೆ ಹೋಳಿದರ್. 
ಅದ್ ಸ್ಲದೆಯಂದ್, ಆಕೆಯ ಗೆಳ್ಯ ಆಕೆಯನ್ನು 
ಬಿಟ್್ಟ ಆಕೆ ಸ್ಯ್ವ ಸಿಥಿತ್ಯಲ್ಲಿದ್ದಿಗ ಹಣ-
ರ್ಕೆಗಿ ಬೆೋರೊಬ್ಬರನ್ನು ರದ್ವೆಯ್ಗಿದದಿ.

ಏನ್ ಮ್ಡಬೆೋಕೆಯಂದ್ ಆಕೆ ನನನುನ್ನು 
ಕೆೋಳಿದರ್. ಆಕೆಯನ್ನು ಪಿರಿೋತ್ಸಬಲಲಿವರ್ ಕೆೋವಲ 
ಪರಿಭ್ ಯೋಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತರ್ ಮ್ತರಿ, ರತ್್ತ ಪರಿಭ್ 
ಆಕೆಯ ಮೊರಗಳನ್ನು ಕೆೋಳಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನರಕದ್ಯಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ಒಯಂದ್ ಹೊಸ ಬದ್ಕನ್ನು ಕೆೊಡಲ್ 
ಬಯಸಿದ್ದಿರ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ಆಕೆಗೆ ಹೋಳಿದೆನ್. 
ನ್ವು ಪ್ಪಿಗಳ ಪ್ರಿರಚುನೆಯನ್ನು ಜೆೊತೆಯ್ಗಿ 
ಪ್ರಿರ್ಚುಸಿದೆವು ರತ್್ತ ಇನೊನು ಹಲವ್ರ್ ನಿಮಿ-
ಷಗಳವರಗೆ ಪ್ರಿರ್ಚುಸಿದೆವು. ಅದರ ನಯಂತರ ಆಕೆಗೆ 
ಬಹಳ ನೆರ್ಮದ್ಯ್ಯಿತ್. ನಯಂತರ ಆಕೆ ನನಗೆ 
ಹಣ ನಿೋಡಿದರ್, ಆದರ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಕರಸಬೆೋ-
ಕೆಯಂದ್ ಆತ್ಮವು ನನಗೆ ಹೋಳಿತ್.

ಪರಿಭ್ವು ನನನುನ್ನು ಬಳಸಲ್ ಪ್ರಿರಯಂಭಿಸಲ್ 
ಸ್ಧ್ವ್ಗಲ್ ಆತ ನನನುನ್ನು ನನನು ಕ್ಟ್ಯಂಬ-
ದ್ಯಂದ ಹೋಗೆ ದೊರ ಮ್ಡಬೆೋರ್ಯಿತ್, ರತ್್ತ 
ಅದನ್ನು ನ್ನ್ ಮೊದಲ್ ನಯಂಬಲೆೋ ಇಲಲಿ, ಆದರ, 
ದೆೋವರ ಪದ ನಿಜವೆಯಂಬ್ದನ್ನು ದೃಢೋಕರಸಿದ, 
ದೆೋವರ್ ನನಗ್ಗಿ ಮ್ಡಿದೆದಿಲಲಿದ್ದರ ರ್ರಣ 
ನ್ನ್ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಯಂಬ್ತೆ್ತೋನೆ ಎಯಂದ್ ನನನು 
ಕೆಲವು ವೆರೈಯಕ್್ತಕ ಸ್ಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಹೋಳಿದೆನ್.

ನನನು ಸ್ಕ್ಷಿ ಆಕೆಗೆ ಸಮ್ಧ್ನ ತಯಂದ ಹ್ಗಿತ್್ತ. 
ಆಕೆ ಇತರ ನಯಂಬ್ವವರೊಯಂದ್ಗೆ ಸೋರಬೆೋಕ್ ಎಯಂದ್ 
ನ್ನ್ ಜ್್ಕ್ೋಗೆ ಹೋಳಿದೆನ್ ರತ್್ತ ಆಕೆಯನ್ನು 
ಪ್ರಿರಚುನ್ ಸಭಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆನ್.
ದೆೋವರಗೆ ಜಯವ್ಗಲ್. ಪರಿಭ್ವನ್ನು ಸ್್ತತ್ಸಿ.
ಡೋವಿಡ್ ಪ್ಮಿಸ್ನೆೊ
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22 ಕ್ೋತಚುನೆಗಳ್ 51:5, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಗೆ 3:10-12, 23   23 ರತ್್ತಯ 26:63-64, 27:54, ಲೊಕ 1:30-33, ಯೋಹ್ನ 9:35-37, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಗೆ 1:3-4   24 ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 4:12, 20:28, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಗೆ 3:25, 1 ಯೋಹ್ನ 1:7, 
ಪರಿಕಟನೆ 5:9   25 ಕ್ೋತಚುನೆಗಳ್ 16:9-10, ರತ್್ತಯ 28:5-7, ಮ್ಕಚು 16:9, 12, 14, ಯೋಹ್ನ 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 2:24, 3:15, ರೊೋಮ್ಪುರದವರಗೆ 8:11, 1 ಕೆೊರಯಂರದವರಗೆ 15:3-7   26 ಲೊಕ 22:69, ಅಪೂೋಸ್ತಲರ 
ಕೃತ್ಗಳ್ 2:25-36, ಇಬಿರಿಯರಗೆ 10:12-13   27 1 ಕೆೊರಯಂರದವರಗೆ 3:16, ಪರಿಕಟನೆ 3:20   28 ಎಫೆಸದವರಗೆ 2:13-22, ಇಬಿರಿಯರಗೆ 9:22, 13:12, 20-21, 1 ಯೋಹ್ನ 1:7, ಪರಿಕಟನೆ 1:5, 7:14  29 ರತ್್ತಯ 26:28, ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 2:21, 4:12, 
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ವ್ಸಿಸಲ್ ದೆೋವರಗೆ ಅವರ್ಶ ನಿೋಡ್ವುದ್ ನಿರ್ಮ 
ಬಯಕೆಯ್ಗಿದದಿರ, ಈ ಪ್ರಿರಚುನೆಯನ್ನು ಹೋಳ್ವ 
ರೊಲಕ ಆತನೆೊಯಂದ್ಗೆ ಪ್ರಿರಯಂಭಿಸಿ:

ನನನು ಪರಿಭ್ವೆೋ ರತ್್ತ ನನನು ದೆೋವರೋ, 
ಪ್ಪಿಯ್ದ ನನನು ಮೋಲೆ ಕರ್ಣೆ ತೆೊೋರ.22 

ಯೋಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತರ್ ಜೋವಸವಾರೊಪನ್ದ ದೆೋವರ 
ರಗನ್ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ನಯಂಬಿದೆದಿೋನೆ.23 ನನನು 
ಹಯಂದ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ವುದರ್ಕೆಗಿ 
ಆತ  ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ರರಣ ಹೊಯಂದ್ದನ್ ರತ್್ತ 
ತನನು ಅರೊಲ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ರಸಿದನ್ ಎಯಂದ್ 
ನ್ನ್ ನಯಂಬಿದೆದಿೋನೆ.24 ದೆೋವರ್ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನ 
ಶಕ್್ತಯಿಯಂದ ಯೋಸ್ವನ್ನು ಸತ್ತವರಯಂದ ಪುನರ್-
ತ್ಥಿನಗೆೊಳಿಸಿದರ್,25 ರತ್್ತ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ನನನು ಪ್ಪನಿವೆೋದನೆಯನ್ನು ರತ್್ತ ಈ ಪ್ರಿರಚು-
ನೆಯನ್ನು ಕೆೋಳ್ತ್್ತ ಆತ ದೆೋವರ ಬಲಗಡಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಳಿತ್ದ್ದಿನೆ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ನಯಂಬಿದೆದಿೋನೆ.26 ಪರಿಭ್ 
ಯೋಸ್ವೆೋ, ನ್ನ್ ನನನು ಹೃದಯದ ಬ್ಗಿಲ-
ನ್ನು ತೆರದ್ ನಿರ್ಮನ್ನು ನನನು ಹೃದಯದೆೊಳಗೆ 
ಆರಯಂತ್ರಿಸ್ತೆ್ತೋನೆ.27 ರ್ಲ್ವಾರಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಬೆಯ 
ಮೋಲೆ ನನನು ಜ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಸ್ರಸಿದ ಅರೊಲ್ 
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನನನು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಲಸ್ ಪ್ಪಗಳನ್ನು 
ತೆೊಳ್ದ್ಬಿಡಿ.28 ನಿೋವು ನನನುನ್ನು ತ್ರಸಕೆರಸ್ವುದ್-
ಲಲಿ, ಪರಿಭ್ ಯೋಸ್ವೆೋ; ನಿೋವು ನನನು ಪ್ಪಗಳನ್ನು 
ಕ್ಷಮಿಸ್ವಿರ ರತ್್ತ ನನನು ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವಿರ. 
ನನಗೆ ಗೆೊತ್್ತ ಏಕೆಯಂದರ ನಿರ್ಮ ಪದವ್ದ ಬೆರೈಬಲ್ 
ಹೋಗೆಯಂದ್ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ.29 ನಿೋವು ಯ್ರನೊನು ತ್ರ-

ಸಕೆರಸ್ವುದ್ಲಲಿ ಎಯಂದ್ ನಿರ್ಮ ಪದ ಹೋಳ್ತ್ತದೆ, 
ರತ್್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ನೊ ಸೋರದೆದಿೋನೆ.30 ಆದದಿ-
ರಯಂದ ನಿೋವು ನನನು ಮ್ತ್ ಕೆೋಳಿಸಿಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿೋರ 
ಎಯಂದ್ ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ರತ್್ತ ನಿೋವು ನನಗೆ ಉತ್ತ-
ರಸಿದ್ದಿೋರ ಎಯಂದ್ ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ರತ್್ತ ನ್ನ್ 
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ದೆದಿೋನೆ ಎಯಂದ್ ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ.31 
ನನನು ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮ್ಡಿದದಿರ್ಕೆಗಿ, ಪರಿಭ್ 
ಯೋಸ್ವೆೋ, ನ್ನ್ ನಿರಗೆ ಕೃತಜ್ಞನ್, ರತ್್ತ ನಿೋವು 
ಆದೆೋಶಿಸಿದಯಂತೆ ನಡದ್ಕೆೊಯಂಡ್ ಇನ್ನು ರ್ಯಂದೆ 
ಪ್ಪ ಮ್ಡದೆ ನ್ನ್ ನನನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು 
ತೆೊೋರಸ್ತೆ್ತೋನೆ.32

ರಕ್ಷಣೆಯ ನಯಂತರ, ಯೋಸ್ವು ತಯಂದೆಯ, 
ರಗನ, ರತ್್ತ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮದ ಹಸರನಲ್ಲಿ, ನಿೋರನ-
ಲ್ಲಿ ಸಯಂಪೂಣಚುವ್ಗಿ ರ್ಳ್ಗಿ, ದ್ೋಕ್್ಸ್ನುನ ಮ್-
ಡಿದರಯಂದ್ ಹೋಳಲ್ಗ್ತ್ತದೆ.33 ಬೆರೈಬಲ್ ಸೊಸರೈಟ್ 
ಆಫ್ ಇಯಂಡಿಯ್ದ ’ಸತ್ವೆೋದವು” [ಇಯಂಗಿಲಿಷ್ 
ನ ಕೆಜೆವಿ] ಬೆರೈಬಲ್ ಅನ್ನು  ಓದ್, ರತ್್ತ ನಿೋವು 
ಸ್ಯ್ವ ತನಕ ಅದ್ ಹೋಳಿದದಿನ್ನು ಮ್ಡಿ.34

ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೂ ನಿೋವು ಇತರರಗೆ ತ್ಳಿಸಬೆೋಕೆಯಂದ್ 
ಪರಿಭ್ ಬಯಸ್ತ್್ತರ (ಮ್ಕಚು 16:15). ನಿೋವು 
ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ ಸ್ವ್ತೆಚುಯ 
ಸ್ಹತ್ದ ವಿತರಕರ್ಗಬಹ್ದ್. ನ್ವು ನಿರಗೆ 
ಸ್ಹತ್ವನ್ನು ಯ್ವುದೆೋ ಶ್ಲಕೆವಿಲಲಿದೆ ಕಳ್ಹ-
ಸ್ತೆ್ತೋವೆ. ಹಚಿ್ಚನ ಮ್ಹತ್ಗ್ಗಿ ನರಗೆ ಕರಮ್ಡಿ 
ಅರವ್ ಇಮೋಲ್ ಮ್ಡಿ. ಈ ಸಯಂದೆೋಶವನ್ನು 
ಬೆೋರಯವರೊಯಂದ್ಗೆ ಹಯಂಚಿಕೆೊಳಿ್ಳ.

ನ್ವು ಪ್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ ಸ್ಹತ್ವ-
ನ್ನು ಅನೆೋಕ ಭ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರ್ದ್ರಿಸ್ತೆ್ತೋವೆ, ರತ್್ತ 
ಪರಿಯಂಪಚದೆಲೆಲಿಡ ಕಳ್ಹಸ್ತೆ್ತೋವೆ. ನ್ವು ರ್ದರಿಣ 
ರ್ಗದ ರತ್್ತ ಶಿಪಿ್ಪಯಂಗ್ ಗ್ಗಿ ಅನೆೋಕ ಮಿಲ್ಯ ಡ್-
ಲರ್ಗಳನ್ನುವ್ಯಿಸ್ತೆ್ತೋವೆ, ಹ್ಗ್ಗಿ ನರಗೆ ನಿರ್ಮ 

ಪ್ರಿರಚುನೆ ರತ್್ತ ಆರ್ಚುಕ ಸಹ್ಯದ ಅಗತ್ವಿದೆ.
ಜಗತ್್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಯಬೆೋಕೆಯಂದ್ ನಿೋವು 

ಬಯಸಿದರ  ಯೋಸ್ ಆದೆೋಶಿಸ್ವಯಂತೆ, ದೆೋವರಯಂದ 
ಆತನ ದಶ್ಯಂಶಗಳನ್ನು ರತ್್ತ ಕೆೊಡ್ಗೆಗಳನ್ನು 
ಕದ್ದಿಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಡಿ. ದೆೋವರ್ ಹೋಗೆ ಹೋಳಿದರ್, 
“ನರರನ್ಷ್ನ್ ದೆೋವರಯಂದ ಕದ್ದಿಕೆೊಳ್ಳಬ-
ಹ್ದೆೋ? ನಿೋವ್ದರೊೋ ನನಿನುಯಂದ ಕದ್ದಿಕೆೊಳ್್ಳ-
ತ್್ತದ್ದಿೋರ. ನಿನಿನುಯಂದ ಏನ್ ಕದ್ದಿಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿೋರ 
ಎಯಂದ್ ಕೆೋಳ್ತ್್ತೋರೊೋ? ದಶ್ಯಂಶ ನನಗೆೊೋಸಕೆರ 
ಪರಿತೆ್ೋಕ್ಸಬೆೋರ್ದ ಪದ್ರಚು, ಇವುಗಳನೆನುೋ. 
ನಿೋವು ಅಯಂದರ ಈ ಜನ್ಯಂಗದವರಲ್ಲಿ [ರತ್್ತ 
ಈ ಸಯಂಪೂಣಚು ಜಗತ್್ತ] ನನಿನುಯಂದ ಕದ್ದಿಕೆೊ-
ಳ್್ಳವವರ್ದ ರ್ರಣ ಶ್ಪಗರಿಸ್ತರ್ಗಿದ್ದಿೋರ. 
ನನನು ಆಲಯವು [ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ್] 
ಆಹ್ರಶೊನ್ವ್ಗದಯಂತೆ [ಆಧ್್ತ್್ಮಕ ಆಹ್ರ] 
ನಿೋವು ದಶ್ಯಂಶವನ್ನು [ದಶ್ಯಂಶ ಎಯಂದರ ನಿರ್ಮ 
ಒಟ್್ಟ ಆದ್ಯದ 10%] ಯ್ವತೊ್ತ ಬಯಂಡ್-
ರಕೆಕೆ ತೆಗೆದ್ಕೆೊಯಂಡ್ ಬನಿನುರ; ನ್ನ್ ಪರಲೆೊೋ-
ಕದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರದ್ ನಿರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಥಿಳ ಹ-
ಡಿಯಲ್ಗದಷ್್ಟ ಸ್ವರವನ್ನು ಸ್ರಯ್ವೆನೆೊೋ 
ಇಲಲಿವೊೋ ನನನುನ್ನು ಹೋಗೆ ಪರೋಕ್ಷಿಸಿರ; ಇದ್ ಸೋ-
ನ್ಧಿೋಶವಾರ ಯಹೊೋವನ ನ್ಡಿ. ನ್ಯಂಗ್ವ ಹ್-
ಳವನ್ನು ನ್ನ್ ನಿರಗ್ಗಿ ತಡಯ್ವೆನ್, ಅದ್ 
ನಿರ್ಮ ಭೊಮಿಯ ಫಲವನ್ನು ನ್ಶ ಮ್ಡದ್; 
ನಿರ್ಮ ದ್ರಿಕ್ಷಿಯ ಹಣ್ಣಿ ತೆೊೋಟದಲ್ಲಿ ಉದ್-
ರಹೊೋಗದಯಂತ್ಗ್ವುದ್; ಇದ್ ಸೋನ್ಧಿೋಶವಾರ 
ಯಹೊೋವನ ನ್ಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ ಜನ್ಯಂಗಗಳವರ್ 
ನಿರ್ಮನ್ನು ಧನ್ರಯಂದ್ ಕೆೊಯಂಡ್ಡ್ವರ್; ನಿರ್ಮ 
ದೆೋಶವು ಆನಯಂದವ್ಗಿರ್ವದ್; ಇದ್ ಸೋನ್ಧಿೋ-
ಶವಾರ ಯಹೊೋವನ ನ್ಡಿ” (ರಲ್ಕ್ಯ 3:8-12).

(ಪುಟ 6 ರಯಂದ ರ್ಯಂದ್ವರದ್ದೆ)
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ತರ್ಮ ಸಯಂಪೂಣಚು ಹೃದಯ, ಆತ್ಮ, ರನಸ್್ಸ, ರತ್್ತ ಬಲದ್ಯಂದ ಪರಿಭ್ವಿನ ಸೋವೆ ಮ್ಡಲ್ ನಿಜವ್ಗಿಯೊ ಬಯಸ್ವ ನರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಯ್.ಎರ್. ತ್ಣಗಳಲ್ಲಿ
ರ್ವವರಗೆ ಬದ್ಕ್ಗೆ ಅಗತ್ವ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸೌಕಯಚುಗಳ್ೊಯಂದ್ಗೆ ವ್ಸಿಸಲ್ ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮೊ ಕ್ರಿಶಿ್ಚಯನ್ ಮಿನಿಸಿಟ್ರೋರ್ ವಲ್ಡ್ವೆರೈಚುಡ್ ಸಥಿಳ ಒದಗಿಸ್ತ್ತದೆ.

ನೊ್ ಯ್ಕ್ಚು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ ರಯಂಗಳವ್ರ ಸಯಂಜೆ 8 ಗಯಂಟಗೆ ರತ್್ತ ಇತರ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ರ್ತ್ರಿ ವೆೋಳ್ ಪ್ರಿರಚುನ್ ಸಭಯನ್ನು ನಡಸಲ್ಗ್ವುದ್. ಹಚಿ್ಚನ ವಿವರಗಳಿ-
ಗ್ಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಯಂಖ್್ಗೆ ಕರ ಮ್ಡಿ. (908) 937-5723.

333ಕೊಕೆ ಹಚಿ್ಚನ ಭವಿಷ್ವ್ಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ ಒಡಯಂಬಡಿಕೆಯಿಯಂದ ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ತೆೊೋರಸ್ವ ಪ್್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮೊ ಅವರ, ದ ಮಸ್್ಸಯ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೆೋಳಿ ಪಡಯಿರ.
ಲ್ರ್ ಏಯಂಜಲ್ರ್ ಚರ್ಚು ಪರಿದೆೋಶ: 13136 ಸಿಯರ್ ಹರೈವೆೋ, ಸ್ಯಂಟ್ ರ್ಲಿರಟ್, ರ್್ಲ್ಫೊೋನಿಚುಯ್ 91390 (661) 251-9424ದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ ಸಯಂಜೆ 8 ಗಯಂಟಗೆ ರತ್್ತ 

ಭ್ನ್ವ್ರದಯಂದ್ ರಧ್್ಹನು 3 ಗಯಂಟಗೆ ರತ್್ತ ರ್ತ್ರಿ 8 ಗಯಂಟಗೆ ಪ್ರಿರಚುನ್ ಸಭಯನ್ನು ನಡಸಲ್ಗ್ವುದ್. 
ಉಚಿತ ವ್ಹನ ಸೋವೆಯನ್ನು ಹ್ಲ್ವುಡ್ ಬೊಲೆವ್ಡ್ಚು ರತ್್ತ ಹರೈಲ್್ಯಂಡ್ ಅವೆನೊ್, ಹ್ಲ್ವುಡ್, ರ್್ಲ್ಫೊೋನಿಚುಯ್ದ ರೊಲೆಯಿಯಂದ ಪರಿತ್ ಸಯಂಜೆ 

6.30ಕೆಕೆ, ಭ್ನ್ವ್ರಗಳಯಂದ್ ರಧ್್ಹನು 1.30ಕೆಕೆ ರತ್್ತ ಸಯಂಜೆ 6.30ಕೆಕೆ ಒದಗಿಸಲ್ಗ್ವುದ್.
ಪರಿತ್ಯಯಂದ್ ಪ್ರಿರಚುನ್ ಸಭಯ ನಯಂತರ ಊಟದ  ವ್ವಸಥಿ ಮ್ಡಲ್ಗ್ವುದ್.

ಈ ಸ್ಹತ್ವು ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಜವ್ದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಯಂದ್ದೆ (ಅಪೂೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 4:12). 
ಇದನ್ನು ಬಿಸ್ಡಬೆೋಡಿ, ಬೆೋರ ಯ್ರಗ್ದರೊ ಕೆೊಡಿ.

ಇತರ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿರ್ವವರೋ, ಈ ಸ್ಹತ್ವನ್ನು ನಿರ್ಮ ಸಥಿಳಿೋಯ ಭ್ಷೆಗೆ ಭ್ಷ್ಯಂತರಸಲ್ ನ್ವು ನಿರ್ಮನ್ನು ಪೂರಿೋತ್್ಸಹಸ್ತೆ್ತೋವೆ. 
ನಿೋವು ರರ್ರ್ದರಿಣ ಮ್ಡ್ವುದೆೋ ಆದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್್ಟ ಈ ಕೃತ್ಸ್ವಾರ್ ರತ್್ತ ನೆೊೋಯಂದಣಿಯನ್ನು ಸೋರಸಿ:
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