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ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಚರ್ಚ್ ಗಳುಹೊಸ ಯೆರೊಸಲೆಮ್

ವಿಶ್ವ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆವಿಶ್ವ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ

ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ

(ಪುಟ 2ರಲ್ಲಿ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)

ಕಾ್ಲ್ಫ�ೋನಿಚ್ಯದ ಸಾಗಸ್(ಈಗ ಕಾ್ನ್ನ್ 
ಕಯಂಟ್ರಿ ಎಯಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ)ನಲ್ಲಿ ಒಯಂದು 
ರಾತ್ರಿಯ ಕುರಿತು ದೆೋವರು ನನಗೆ ನಿೋಡಿದ ಒಯಂದು ಸಾ-
ಕ್್ಕೆಕೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆದಿೋನೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಭು ಮತು್ತ 
ರಕ್ಕರಾದ ಪರಿಭು ಯೆೋಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಾಕ್್ಕೆಕೆ ಹೊೋಲ್ಸಿ-
ದರೆ, ನನ್ನ ಸಾಕ್್, ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಷು್ಟ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ 
ಎಯಂದು ಲೆೊೋಕಕೆಕೆ ಹೋಳುವ ಉದೆದಿೋಶದ್ಯಂದ ದೆೋವರು 
ಆ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ನಿೋಡಿದ ಸಯಂದೆೋಶದ ಒಯಂದು ಚಿಕಕೆ ಭಾ-
ಗವನು್ನ ನಾನು ಪುನಃ ಬರೆಯುತ್್ತದೆದಿೋನೆ.

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತರಿದ ಹನೆೊ್ನಯಂದನೆೋ 
ಅಧಾ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತರ ದೆೋಹದ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯರ ಸಾಕ್್-
ವನು್ನ ತೊೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಾಕ್್ಗಳು ಕೊಡ 
ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸಾಕ್್ಕೆಕೆ ಹೊೋಲ್ಕೆಯಾಗುವುದ್ಲಲಿ. ನಾನು 
ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತರಿದ ಹನೆೊ್ನಯಂದನೆೋ ಮತು್ತ 
ಹನೆ್ನರಡನೆೋ ಅಧಾ್ಯಗಳನು್ನ ವಿಸಾ್ತರವಾಗಿ ವಿವರಿ-
ಸುತ್ತೋನೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲು, ಲಾಸ್ ಏಯಂಜಲ್ೋಸ್ ಕೌಯಂ-
ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಕಾ್ನ್ನ್ ಕಯಂಟ್ರಿ ಪರಿದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಉಪದೆೋಶ 
ಮಾಡುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪರಿಭುವು ನನಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಚಚಿಚ್ನ 
ಬಲಬದ್ಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ದದಿ ಒಯಂದು ಬೃಹತ್ ಓಕ್ 
ಮರದ ಬಗೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚುಚುಗೆಯನು್ನ ನಾನು 
ಪುನಃ ವ್ಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೋನೆ.

ಆ ರಾತ್ರಿ, ಚರ್ಚ್ ಜನರಿಯಂದ ತುಯಂಬ್ತು್ತ, ಮತು್ತ 
ಹವೆ ಎಷು್ಟ ಚೆನಾ್ನಗಿತ್ತಯಂದರೆ, ನಾನು ಚಚಿಚ್ನ 
ಹೊರಗೆ ಅದರ ಕಾಯಂಕ್ರಿೋಟ್ ಮುಖಮಯಂಟಪದಲ್ಲಿ 
ನಿಯಂತು, ಆ ಮರವನು್ನ ಮೆಚಿಚುಕೆೊಳುಳುತಾ್ತ, ಪರಿಶಾಯಂ-
ತವಾದ, ತಣ್ಣನೆಯ ಹವೆಯನು್ನ ಆನಯಂದ್ಸುತ್್ತದೆದಿ.

ನಾನು ಪರಿಭುವಿಗೆ, “ಪರಿಭುವೆೋ, ನನ್ನನು್ನ ಆ 
ಓಕ್ ಮರದಷು್ಟ ಬಲ್ಷ್ಠನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡು” ಎಯಂದು 
ಹೋಳಿದೆನು. ಪರಿಭುವು ನನಗೆ ಎಷು್ಟ ಬೋಗ ಉತ್ತರಿಸಿ-
ದರು ಎಯಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ನಾನು ಆಶಚುಯಚ್ಪಟ್ಟನು, 
ಮತು್ತ ಆತ ಹೋಳಿದದಿನು್ನ ಕೆೋಳಿ ಬಹಳ ಆಶಚುಯಚ್ಪ-
ಟ್ಟನು. “ನಿೋನು ಆ ಓಕ್ ಮರಕ್ಕೆಯಂತ ನೊರು ದಶಲಕ್-
ಪಟು್ಟ ಬಲ್ಷ್ಠನಾಗಬೋಕು” ಎಯಂದು ಆತ ಹೋಳಿದರು. 
ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ನಯಂಬಲ್ಲಲಿ, ಏಕೆಯಂದರೆ ಆ 
ಮರ ಬಹಳ ದೆೊಡ್ಡದಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ನೆೊೋಡಲು 
ಬಹಳ ಬಲ್ಷ್ಠವಾಗಿತು್ತ. ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವರು 
ಅದರ ರೆಯಂಬ-ಕೆೊಯಂಬಗಳ ಮೆೋಲೆ ಕುಳಿತುಕೆೊಯಂಡಿದದಿ 
ಫ�ೋಟೊಗಳನು್ನ ತಗೆದು, ಕಾ್ಲ್ಫ�ನಿಚ್ಯದ ಹಾಲ್-

ವುಡಿ್ಡನ ವೆೈನ್ ಸಿಟ್ೋಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾ್ಪಿ-
ಟಲ್ ಟವರ್ ನ ಕಾ್ಪಿಟಲ್ ರೆಕಾಡುಚ್-
ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಚ್ ಮಾಡಲಾದ ನಮ್ಮ 
ಸಯಂಗಿೋತದ ಮತು್ತ ಹಾಡಿನ ಆಲ್ಯಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಯಂದರ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಆ ಫ�ೋಟೊ-
ವನು್ನ ಹಾಕ್ದೆದಿವು.

ಅದು ನನಗೆ ತಮಾಷೆ ಎನಿಸಿತು, 
ಸ್ವಲ್ಪ ನಕುಕೆ, ಚರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಹೊೋಗಿ, 
ವೆೋದ್ಕೆಯನೆ್ನೋರಿ, ಪಿೋಠದ ಹಿಯಂದೆ 
ಹೊೋದೆ. ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತ ಚಚಿಚ್ನಲ್ಲಿ-
ದದಿ ಜನರಿಗೆ, ಪರಿಭುವು ನನಗೆ ಆಗಷೆ್ಟ 
ಹೋಳಿದದಿನು್ನ ಹೋಳಿದೆ, ಮತು್ತ ಅದು 
ತಮಾಷೆ ಎಯಂಬಯಂತ ಎಲಲಿರೊ ನಗಾಡಲು 
ಪಾರಿರಯಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ನಗಾಡುವುದ-
ನು್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಮುಯಂಚೆ, ಕಟ್ಟ-
ಡದ ಹೊರಗೆ, ಸಯಂಪ�ಣಚ್ ಚರ್ಚ್ಅನು್ನ 
ಮತು್ತ ಅದರಲ್ಲಿದದಿವರನು್ನ ನಡುಗಿ-
ಸಿದ ದಢಾರ್ ಸದುದಿ ಕೆೋಳಿಸಿತು. “ಅದು 
ಆ ಮರವಾದರೆ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ?” ಎಯಂದು 
ನಾನು ಹೋಳುತ್್ತದದಿಯಂತಯೆೋ ಕೆಲವು ಸದ-
ಸ್ರು ಹೊರಗೆ ನೆೊೋಡಲು ಕ್ಟಕ್ಗಳ 
ಬಳಿ ಓಡಿದರು. ಕ್ಟಕ್ಗಳಿಯಂದ ಹೊರಗೆ 
ನೆೊೋಡುತ್್ತದದಿ ಸಹೊೋದರರು ಬೋಗನೆ 
ನನ್ನನು್ನ ನೆೊೋಡಿ, “ಅದು ಆ ಮರವೆೋ, ವಾಹನ ನಿ-
ಲಾದಿಣದಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೆೋಲೆ ಬ್ದ್ದಿದೆ, ಮತು್ತ ಅದರ 
ಬೋರುಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿವೆ” ಎಯಂದು ಹೋಳಿದರು. ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಗಚ್ವನು್ನ ಪರಿವೆೋಶಿಸುವ ಯಾರೆೋ 
ಆಗಲ್, ಯಾವುದೆೋ ದೆೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಲೌಕ್ಕ ವಸು್ತ-
ವಿಗಿಯಂತ ನೊರು ದಶಲಕ್ಪಟ್್ಟಗಿಯಂತ ಬಲ್ಷ್ಠವಾಗಿ-
ರಬೋಕು. ಏಕೆಯಂದರೆ ಪವಿತಾರಿತ್ಮನ ಶಕ್್ತಯಲ್ಲಿರು-
ವುದು, ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿರುವುದು ಸಯಂಪ�ಣಚ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 
ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಾಥಾನ ಎಯಂದು ನನಗೊ ಮತು್ತ 
ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿದದಿ ಎಲಲಿರಿಗೊ ಅರಿವಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ಆದದಿರಿಯಂದ ದೆೋವರು ಆ ಮರವನು್ನ ಸಯಂಪ�ಣಚ್ 
ಲೆೊೋಕದ, ಮತು್ತ ಅದರ ಎಲಾಲಿ ಶಕ್್ತಗಳ ದೆೊ್ೋತ-
ಕವನಾ್ನಗಿಸಿದರು. ಪವಿತಾರಿತ್ಮನ ಮೊಲಕ ಯೆೋಸು-
ವನು್ನ ಬ್ಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಸ್ವಗಚ್ಕೆಕೆ ಕರೆದುಕೆೊಯಂಡು 
ಹೊೋಗಲು ಸಯಂಪ�ಣಚ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕೊಕೆ 

ಸಾಧ್ವಿಲಲಿ. (ಯೋಹಾನ 10:9, 14:6, ಅಪ�ೋ-
ಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳು 4:12).

ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸಯಂಪ�ಣಚ್ವಾಗಿ ಪರಿಭುವಿನ 
ಇಚೆಛೆ ಎಯಂದು ನನ್ನ ಹಯಂಡತ್ ಸೊ ಮತು್ತ ನನಗೆ ತ್-
ಳಿದ್ತು್ತ ಏಕೆಯಂದರೆ ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಿದೆದಿೋವೆಯಂದು 
ನಮಗಿಬ್ರಿಗೊ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದಶಚ್ನಗಳಾ-
ಗಿದದಿವು. ಈ ದಶಚ್ನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಲೌಕ್ಕವಾಗಿ-
ದದಿವು, ಮತು್ತ ಜಿೋವಯಂತ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿದದಿವು. ಸೊಸಿ 
ನಮ್ಮ ದಶಚ್ನಗಳಿಗಿಯಂತ 25 ವಷಚ್ಗಳ ಮೊದಲು 
ರಕ್ಣೆ ಹೊಯಂದ್ದದಿಳು, ಮತು್ತ ನಾನು ಕೆಲವೆೋ ತ್ಯಂ-
ಗಳುಗಳ ಹಿಯಂದೆ ರಕ್ಣೆ ಹೊಯಂದ್ದೆದಿನು. ನನಗೆ 30 
ವಷಚ್ ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ, ಮತು್ತ ಸೊ ಗೆ 39 ವಷಚ್ 
ವಯಸಾಸಾಗಿತು್ತ. ನನಗೆ ದಶಚ್ನವಾದ ಬಳಗೆಗೆ, ಮತು್ತ 
ನನಗೆ ದಶಚ್ನವಾಗುವುದಕ್ಕೆಯಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು, 

ಅಲಾಮೊ ಕೆರಿೈಸ್ತಮತ್ೋಯ ರಾಷಟ್    ಸಯಂಪುಟ 19700

ಸಯಂಪ�ಣಚ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 
ಅತ್ಯಂತ  ಪರಿಭಾವಿ ಸಾಥಾನ

ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರಿಯಂದ

ಇದು ಈ ಲೆೋಖನದಲ್ಲಿ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿರುವ ದೆೊಡ್ಡ ಮರ ಮತು್ತ 
ಇವರು ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಕ್ರಿಶಿಚುಯನ್ ಮಿನಿಸಿಟ್ೋಸ್ ಪರಿಭುವಿಗಾಗಿ 
ಗೆದ್ದಿರುವ ದಶಲಕ್ಗಟ್ಟಲೆ ಆತ್ಮಗಳ ಪೈಕ್ ಕೆೋವಲ ಕೆಲವರು.

ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ 
   ಕ್ರಿಶಿಚುಯನ್ 
 ಮಿನಿಸಿಟ್ೋಸ್
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(ಪುಟ 1 ರಿಯಂದ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)
ಕೆಲವು ಬೈಬಲ್ ವಿದಾ್ರ್ಚ್ಗಳು ಕೆೊೋಣೆಯಲ್ಲಿದಾದಿಗ 
ನಾನು ಲ್ವಿಯಂಗ್-ರೊಯಂನಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನಿದೆರಿಯಲ್ಲಿದೆದಿನು. 
ಸ್ವಪ್ನ-ದಶಚ್ನದಲ್ಲಿ, ನಾನು, ಲ್ವಿಯಂಗ್ ರೊಯಂ ಒಳಗೆ 
ನಡೆದು ಬಯಂದು, ಮೊಣಕಾಲೊರಿ ಸೊ ಗೆ ತುಟ್ಯ 
ಮೆೋಲೆ ಮುತ್್ತಡುವುದನು್ನ ನೆೊೋಡಿದೆನು. ಆಕೆ ನನ್ನ 
ಬೈಬಲ್ ಬೊೋಧಕ್ಯಾಗಿದದಿರು. ನನಗೆ ದುಷ್ಟ ಸ್ವ-
ಪ್ನವಾಗುತ್್ತದೆ ಎಯಂದು ಅಯಂದುಕೆೊಯಂಡು, ಮೆೋಲೆೋಳಲು 
ಪಾರಿರಯಂಭಿಸಿದೆ (ನಾನು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೆೋಲೆ ಮಲಗಿ-
ದೆದಿ) ಮತು್ತ “ದೆೋವರೆೋ, ಇಲಲಿ! ಆಕೆ ನನ್ನ ಬೈಬಲ್ 
ಬೊೋಧಕ್!” ಎಯಂದು ಕೊಗಾಡಿದೆ. ಸ್ವಗಚ್ದ್ಯಂದ ಎರಡು 
ಚಿನ್ನದ ನಳಿಕೆಗಳು ನನ್ನ ಎದೆಯಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದ-
ನು್ನ, ಮತು್ತ ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯು ಬಲಬದ್ಯ ನಳಿಕೆಯ 
ಮೊಲಕ ಮೆೋಲಕೆಕೆ ಹೊೋಗುತಾ್ತ, “ಇಲಲಿ, ಪರಿಭು! 
ಆಕೆ ನನಗಿಯಂತ ಹಚುಚು ಸಮಯ ರಕ್ಣೆ ಹೊಯಂದ್ದಾದಿರೆ, 
ಮತು್ತ ಆಕೆ ನನಗಿಯಂತ ಹಚುಚು ತ್ಳಿದುಕೆೊಯಂಡಿದಾದಿರೆ; 
ಆಕೆ ನನಗಿಯಂತ ಹಚುಚು ಬುದ್ಧಿವಯಂತ” ಎಯಂದು ಹೋಳು-
ವುದನು್ನ ನೆೊೋಡಿದೆನು. ಮತು್ತ ಪರಿಭುವು ಸ್ವಗಚ್ದ್ಯಂದ 
ಬಯಂದ ಮತೊ್ತಯಂದು ನಳಿಕೆಯಯಂದ, “ಅದು ನಿನ್ನ ಅಹಯಂ-
ಕಾರಕೆಕೆ ಒಳ್ಳುಯದು” ಎಯಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ನಾನು ದೆೋವರನು್ನ ಎಷು್ಟ ಪರಿಶ್್ನಗಳನು್ನ ಕೆೋಳಲಾ-
ರಯಂಭಿಸಿದೆನೆಯಂದರೆ, ಅವು ನನಿ್ನಯಂದ ಮಷೋನ್ ಗನಿ್ನನಿಯಂದ 
ಹೊರಬರುವ ಗುಯಂಡುಗಳಯಂತ ಹೊರಬಯಂದು, ನಳಿಕೆಯ 
ಮೊಲಕ ಬಲಬದ್ಯಲ್ಲಿ ದೆೋವರ ಬಳಿ ಹೊೋಗುತ್್ತ-
ದದಿವು. ದೆೋವರಿಯಂದ ಉತ್ತರಗಳು ಎಷು್ಟ ಬೋಗನೆ ಕೆಳಗೆ 
ಬರಲಾರಯಂಭಿಸಿದವೆಯಂದರೆ, ಬಯಂಕ್ ನಯಂದ್ಸುವ ನಿೋಕೆೊಚ್ಳ-
ವೆಯಯಂದ ಉತ್ತರಗಳು ಬಯಂದಯಂತ್ತು್ತ, ನನ್ನನು್ನ ಭವಿ-
ಷ್ದ್ಯಂದ ತುಯಂಬುತ್್ತರುವಯಂತ್ತು್ತ.

ಅದಾದ ನಯಂತರ ಸ್ವಲ್ಪವೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೊಸಿಗೆ 
ಸ್ತನದ ಕಾ್ನಸಾರ್ ಉಯಂಟಾಯತು. ನಾನು ಬ್ೋದ್ಗೆ 
(ಹಾಲ್ವುರ್ ಬೊಲೆವಾರ್ಚ್) ಹೊೋಗಿ, ಸುವಾತಚ್ಯ-
ನು್ನ ಕೆೋಳಲು ಬರುವಯಂತ ಜನರನು್ನ ಒತಾ್ತಯಸುತ್್ತ-
ದೆದಿ. ಸೊಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸುವಾತಚ್ ಬೊೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆಯಂತ 
ಮುನ್ನ, ದೆೋವರು ನನ್ನನು್ನ ಬವಲ್ಚ್ ಹಿಲ್ಸಾ ನ ಒಬ್ 
ವಕ್ೋಲರ ಕಚೆೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೊ ಬಹಳ ಅಲೌಕ್ಕ ರಿೋ-
ತ್ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೆ ಸಯಂಪಕ್ಚ್ಸಿದರು ಎಯಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ 
ಹೋಳುತ್್ತದೆದಿ.

ದೆೋವರು ನಮಿ್ಮಬ್ರನು್ನ ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಕೆೊಡುವ 
ಮೊದಲು, ನಾನು ಸ್ವಗಚ್ ಮತು್ತ ನರಕದ ದಶಚ್ನಗಳ-
ನು್ನ ನೆೊೋಡಿದೆದಿನು, ಮತು್ತ ಅನೆೋಕರು ನರಕಕೆಕೆ ಹೊೋ-
ಗುವುದನು್ನ ನೆೊೋಡಿದೆದಿನು. ಸೊಸಿ ಇನೊ್ನ ಚಿಕಕೆ ಹು-
ಡುಗಿಯಾಗಿದಾದಿಗ ಆಕೆ ಕೊಡ ಪರಿಭುವಿನಿಯಂದ ಸ್ವಗಚ್ 
ಮತು್ತ ನರಕದ ದಶಚ್ನಗಳನು್ನ ಪಡೆದ್ದದಿರು. ಆಕೆ 
ಒಯಂಬತು್ತ ವಷಚ್ದವರಾಗಿದಾದಿಗ, ಪರಿಭುವಿನ ಕೆೈಯಯಂದ 
ಕ್ಯರೆೊೋಗದ್ಯಂದ ಗುಣಮುಖರಾದರು. ನಾವು ಮಿನಿ-
ಸಿಟ್ಯಲ್ಲಿದದಿ ಹದ್ನೆೋಳು ವಷಚ್ಗಳ ನಯಂತರ, ಪರಿಭು-
ವಿನೆೊಯಂದ್ಗಿರಲು ಹೊೋದರು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಹೊೋಗುವ 
ಮೊದಲು, ನಿೋವು ಊಹಿಸಬಲುಲಿದಕ್ಕೆಯಂತ ಹಚಿಚುನ 
ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸುಳುಳು ಆಪಾದನೆಗಳನು್ನ ಹದ್ನೆೋಳು 
ವಷಚ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಸಹಿಸಿದೆವು. ನಾವು ಪರಿಭುವಿಗಾಗಿ ಸಹ-
ಸಾರಿರು ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಗೆಲುಲಿತ್್ತದೆದಿವು, ಮತು್ತ ಹಲವು 
ಸಯಂದಭಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಜೈಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯ-
ತು. ನಾವು ಪರಿಭುವಿಗಾಗಿ ಗೆದದಿ ಅನೆೋಕರು, ಬೈಬಲ್ 
ನಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ವಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳಿರುವಯಂತ, 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಯಂದು 2 ಥೆಸಲೆೊೋನಿಕದವರಿಗೆ 2:3 

ರಲ್ಲಿರುವಯಂತ, ಪರಿಭುವಿನಿಯಂದ ದೊರವಾಗಿದದಿರು.
ಸೊ ನ ಮರಣದ ನಯಂತರ ಕೊಡಲೆ ಲೆೋಬರ್ 

ವಿಭಾಗವು ನನ್ನನು್ನ ಆಕಾಚ್ನಾಸಾ ದ ಲ್ಟ್ಲಿ ರಾ-
ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾ್ಯಾಲಯಕೆಕೆ ಕರೆದುಕೆೊಯಂಡು 
ಹೊೋಯತು. ಸೊಸಿಯ ಮರಣಕೆಕೆ ಶ್ೊೋಕ್ಸಲೊ ನನಗೆ 
ಸಮಯವಿರಲ್ಲಲಿ, ಮತು್ತ ಪರಿಭುವನು್ನ ಬ್ಟ್ಟರೆ 
ಈ ಭೊಮಿಯ ಮೆೋಲೆ ಬೋರೆ ಎಲಲಿರಿಗಿಯಂತ ಹಚಾಚುಗಿ 
ಆಕೆಯನು್ನ ಪಿರಿೋತ್ಸುತ್್ತದೆದಿ. ಆಕೆ ನನ್ನ ಪರಿಪ�ಣಚ್ 
ಅನುರೊಪ ಸಯಂಗಾತ್ಯಾಗಿದದಿಳು, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಯಂತ 
ಮತು್ತ ಬಹಳ ಧಮಚ್ನಿಷೆ್ಠ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ನುಚುಚು-
ನೊರಾಗಿತು್ತ, ಈಗಲೊ ಹಾಗೆೋ ಇದೆ.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೆೋಬರ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್-
ಸಥಾರಾಗಿದದಿ ರೆೋಮಯಂರ್ ಜ. ಡಾನೆೊವನ್, ನಾವು 
ಪರಿಭುಗಳತ್ತ ಗೆದದಿ ಎಲಾಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಯಂಬಳದ ಚೆ-
ಕ್ಗಳನು್ನ ಬರೆಯಲು ನನ್ನನು್ನ ಒತಾ್ತಯ ಪಡಿಸಲು 
ಪರಿಯತ್್ನಸುತ್್ತದದಿರು. ಅವರು ಹಚಾಚುಗಿ ಮಾಜಿ ಹಿ-
ಪಿ್ಪಗಳು ಮತು್ತ ಮಾದಕ ದರಿವ್ ವ್ಸನಿಗಳಾಗಿದದಿ-
ರು, ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಅಪರಾಧಗಳಿಯಂದ ರಕ್ಣೆಯತ್ತ 
ನಾವು ಕರೆದುಕೆೊಯಂಡು ಹೊೋಗಿದದಿ ಜನರಾಗಿದದಿರು. 
ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟ್್ಟದೆದಿವು, ಚಚುಚ್-
ಗಳನು್ನ, ಶಾಲೆಗಳನು್ನ, ಕಾ್ಫಿಟ್ೋರಿಯ, ಮತು್ತ 
ಅಪಾಟ್ಚ್ ಮೆಯಂಟ್ ಮನೆಗಳನು್ನ ಕಟ್್ಟದೆದಿವು. ನಾವು 
ಅವರಿಗೆ ಪಿೋಠೊೋಪಕರಣಗಳನು್ನ ನಿೋಡಿದೆದಿವು, ಮತು್ತ 
ಅವರ ಯುಟ್ಲ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಕಟು್ಟತ್್ತದೆದಿವು. 
ಮಾತರಿವಲಲಿದೆ ಅವರ ಎಲಾಲಿ ಕಾಯಲೆಗಳಿಗೆ ಮತು್ತ 
ಅವರ ಮಕಕೆಳ ಹರಿಗೆಗೆ ವೆೈದ್ಕ್ೋಯ ಬ್ಲ್ಗಳನು್ನ 
ಪಾವತ್ಸುತ್್ತದೆದಿವು.

ಹನೆ್ನರಡು ರಾಜ್ಗಳ ಪರಿದೆೋಶದಲೆಲಿ ಅತು್ತ್ತಮ 
ರೆಸೊ್ಟರೆಯಂಟ್ನಿಯಂದ ನಾವು ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಿದೆವು ಮತು್ತ 
ಲೆೊೋಕದಲೆಲಿ ಅತು್ತ್ತಮ ಅಯಂಗಡಿಯಯಂದ ಬಟ್ಟ 
ಒದಗಿಸಿದೆವು. ಈ ಅಯಂಗಡಿಯು ಉತ್ತಮ ಚಲನಚಿತರಿ 
ತಾರೆಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಎಲಾಲಿ ವಿಧವಾದ ಮನೆೊೋ-
ರಯಂಜನೆಗಾರರಿಗೆ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್್ತತು್ತ. 
ಇದು ಡಲಾಲಿಸ್ ಎಯಂಬ ಟ್ವಿ ಕಾಯಚ್ಕರಿಮಕೆಕೆ ಮತು್ತ 
ಅಬಚ್ನ್ ಕೌಬಾಯ್ ನಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತರಿಗ-
ಳಿಗೆ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿತು್ತ. ಅವರು ಲೊಸಿಲೆಲಿ 
ಬಾಲ್, ಶಿರಿೋಮತ್ ಡಗಲಿಸ್ ಮಕಾತಚ್ರ್, ಲಾ್ರಿ 
ಹಾ್ಗ್ಮನ್, ಎಲ್್ವಸ್ ಪರಿಸಿಲಿ, ಪ�ೋಟಚ್ರ್ ವಾ್ಗ-
ನರ್, ಹಾ್ಯಂಕ್ ಸೊ್ನೋ, ರಾನಿ ಮಿಲಾಸಾಪ್, ಮಿ. ಟ್, 
ಹಲ್ಕೆ ಹೊೋಗನ್, ಸೊನಿ್ನ ಮತು್ತ ಮೆೋರಿ ಬೊೋನೆೊ, 
ಬ್ೋಟಲ್ಸಾ, ಮೆಲ್ ಟ್ಲ್ಲಿಸ್, ಜಾರ್ಚ್ ಜೊೋನ್ಸಾ, ಜಾ್-
ಕೆ್ವಲ್ನ್ ಕೆನೆಡಿ ಒನಾಸಿಸ್, ಬುರಿಕ್ ಷೋಲ್್ಡಸಾ, ಬೊೋನೆೊ, 
ರಾರ್ ಸ್ಟಗರ್, ಮತು್ತ ಲೆಕ್ಕೆಸಲು ಅಸಾಧ್ವಾದ 
ಸಹಸಾರಿರು ಇತರರಿಗೆ ಉಡುಪುಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿದದಿರು. 
ನಮ್ಮ ಚಚಿಚ್ನ ಸದಸ್ರಿಗೆ, ಹಚಾಚುಗಿ ಮಾಜಿ ಹಿಪಿ್ಪಗ-
ಳಿಗೆ ಇದೆೋ ಅಮೊೋಘವಾದ ಅಯಂಗಡಿಯಯಂದ ಉಡುಪು-
ಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್್ತತು್ತ, ಇದನೆ್ನ ಐಆರ್ಎಸ್, 
ಸುಳುಳು ಆಪಾದನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ ಮುಚಿಚುತು.

ತರಿಗೆ ವಯಂಚನೆಗಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಆರು ವಷಚ್ಗಳ ಕಾಲ 
ಜೈಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯತು; ಆದಾಗೊ್, ನಮಗೆ ತರಿಗೆ 
ವಿನಾಯತ್ ಇತು್ತ, ಏಕೆಯಂದರೆ ಅಯಂಗಡಿ ಮತು್ತ ರೆಸೊ್ಟ-
ರೆಯಂಟ್ ಎರಡರಿಯಂದಲೊ ಬಯಂದ ಆದಾಯವನು್ನ ಲೆೊೋ-
ಕದಾದ್ಯಂತ ಸುವಾತಚ್ಯನು್ನ ಪಸರಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಮತು್ತ ಮಾದಕ ದರಿವ್ಗಳನು್ನ ಸೋವಿಸುವುದರಿಯಂದ ರಕ್ಷಿ-
ತರಾದ ಮತು್ತ ಎಲಾಲಿ ರಿೋತ್ಯ ಅಪರಾಧಗಳ ಬದು-
ಕ್ನಿಯಂದ ರಕ್ಷಿತರಾದ ಚಚಿಚ್ನಲ್ಲಿದದಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬಳಸ-
ಲಾಗುತ್್ತತು್ತ. ನಮಗೆ 501(c)(3) ತರಿಗೆ ವಿನಾಯತ್ 
ಇತು್ತ. ಬಟ್ಟ ಅಯಂಗಡಿ, ರೆಸೊ್ಟರೆಯಂಟ್, ತೊೋಟ, ಮತು್ತ 

ಗಾ್ಸ್ ಸ್ಟೋಷನ್ಗಳಿಯಂದ ಬಯಂದ ಆದಾಯದ್ಯಂದ ನಾವು 
ಹಲವಾರು ವಷಚ್ಗಳಿಯಂದ ನಡೆಸುತ್್ತದದಿ ಸುವಾತಾಚ್ 
ಟ್ವಿ ಮತು್ತ ರೆೋಡಿಯ ಕಾಯಚ್ಕರಿಮಗಳಿಗೊ ಹಣ 
ಕಟು್ಟತ್್ತದೆದಿವು.

ಹರ್ಚ್ ಎಲ್ಯಂಗ್ವುರ್, ರೆೊನಾಲ್್ಡ ರಿೋಗನ್ 
ಅವರಿಗೆ ವಕ್ೋಲರಾಗಿದದಿರು. ಲಾಸ್ ಏಯಂಜಲ್ೋಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ಮಾದಕ ದರಿವ್ ಸಮಸ್ಯ ಬಹುಭಾಗವನು್ನ ಪರಿಹ-
ರಿಸಿದಕಾಕೆಗಿ, ಮತು್ತ ವಾಟ್ಸಾ ದಯಂಗೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಲಾಸ್ ಏಯಂಜಲ್ೋಸ್ ನಗರವು ಬಯಂಕ್ಗೆ ಆಹುತ್ಯಾಗು-
ವುದನು್ನ ತಡೆಗಟು್ಟವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ 
ಮೆಚುಚುಗೆ ಸೊಚಿಸಲು ಗವನಚ್ರ್ ರಿೋಗನ್ ಅವರಿಯಂದ 
ಶಿರಿೋ ಎಲ್ಯಂಗ್ವುರ್ ನಮ್ಮ ಚಚಿಚ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪ-
ಟ್್ಟದದಿರು. ಗವನಚ್ರ್ ರಿೋಗನ್ ಅಧ್ಕ್ರಾದಾಗ, ಶಿರಿೋ 
ಎಲ್ಯಂಗ್ವುರ್ ಆಗಲೊ ಅವರ ವಕ್ೋಲರಾಗಿದದಿರು. 
ನಾವು ಈ ಎಲಾಲಿ ಮಾಜಿ ಹಿಪಿ್ಪಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್್ತದದಿ 
ಎಲಲಿದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಯಂಬಳವನು್ನ ನಿೋಡ-
ಬೋಕೆಯಂದು ಲೆೋಬರ್ ವಿಭಾಗ ನಮಿ್ಮಯಂದ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್್ತದೆ 
ಎಯಂದು ನಾನು ಶಿರಿೋ ಎಲ್ಯಂಗ್ವುರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಳಿದೆ. 
ತಾನು ಅಧ್ಕ್ರೆೊಯಂದ್ಗೆ ಬಳಗಿಗೆನ ಉಪಾಹಾರ ತಗೆದು-
ಕೆೊಳುಳುತ್್ತರುವುದಾಗಿಯೊ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಎಲಲಿವನು್ನ 
ವಿವರಿಸುವುದಾಗಿಯೊ ಆತ ನನಗೆ ಹೋಳಿದರು.

ಎವಲ್ಚ್ ಸಹೊೋದರರ ರೆಕಾರ್ಚ್, “ವೆೋಕ್ 
ಅಪ್ ಲ್ಟ್ಲಿ ಸೊಸಿ” ಯನು್ನ ನುಡಿಸುವ ಮೊಲಕ 
ಒಯಂದೆರಡು ಆಕಾಚ್ನಾಸಾ ರೆೋಡಿಯ ಸ್ಟೋಷನ್ಗಳು ತ್ೋರಿ 
ಹೊೋಗಿದದಿ ನನ್ನ ಹಯಂಡತ್ ಸೊಸಿಯ ಲೆೋವಡಿ ಮಾಡು-
ತ್್ತದದಿರು. ಆಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಸತ್್ತಲಲಿ, ನಾವು ಹಾಗೆ 
ನಟ್ಸುತ್್ತದೆದಿೋವೆ, ಅದೆೊಯಂದು ಹಗರಣ ಎಯಂದು ಅವರು 
ಹೋಳಿದರು. ಅವರು ನಗಾಡುತ್್ತದದಿರು ಮತು್ತ ಗೆೋಲ್ 
ಮಾಡುತ್್ತದದಿರು. ಹಲವಾರು ವಷಚ್ಗಳಿಯಂದ ನಮ್ಮ 
ಬಳಿ ಬಯಂದೊಕುಗಳಿದದಿವು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ 
ಸ್ವತ್್ತನ ಮೆೋಲೆ ನಾವು ಆಟದ ಬಯಂದೊಕುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ 
ಪರಿವೆೋಶಾವಕಾಶ ನಿೋಡುವುದ್ಲಲಿ ಎಯಂದು ಕೊಡ ಅವರು 
ಹೋಳುತ್್ತದದಿರು.

ಮುಯಂದ್ನ ಬಳಗೆಗೆ ಹರ್ಚ್ ಎಲ್ಯಂಗ್ವುರ್ ನನಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಕೆೈಗಳನು್ನ ಕಟ್್ಟ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ; ತಾನು 
ಏನು ಮಾಡಲೊ ಸಾಧ್ವಿಲಲಿ ಎಯಂದು ಅಧ್ಕ್ರು 
ಹೋಳಿದರು ಎಯಂದು ನನಗೆ ಹೋಳಿದರು. “ನಿೋವು [ಟೊೋನಿ] 
ನಾನು ಮಾಡಬಹುದಾದುದಕ್ಕೆಯಂತ ಹಚಿಚುನದದಿನು್ನ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಒಳ್ಳುಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಮುಯಂದುವ-
ರಿಸಿರಿ’ ಎಯಂದು ರಾನಿ ಹೋಳಿದರು” ಎಯಂದು ಆತ ನನಗೆ 
ಹೋಳಿದರು.

ಮಿನಿಸಿಟ್ಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತು್ತ ವಷಚ್ಗಳ ಅಥವಾ 
ಅದಕ್ಕೆಯಂತ ಹಚಿಚುನ ಕಾಲ ನಿಷೆ್ಠಯಯಂದ ಸೋವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ-
ದದಿಕಾಕೆಗಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳುಯ ಕ್ರಿಶಿಚುಯನ್ ಜನರಿಗೆ ನಾವು 
ಕೆೊಟ್್ಟದದಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಸ್ವತು್ತಗಳಿಯಂದ ಹೊರಕೆಕೆ 
ಹೊೋಗುವಯಂತ ಐಆರ್ಎಸ್ ಮತು್ತ ಫಡರಲ್ ನಾ್-
ಯಾಧಿೋಶರಾದ ಮಾರಿಸ್ ಆನಚ್ಲ್್ಡ ಮಾಡಿದರು. ಅವು 
ಪರಸ್ಪರರಿಗಾಗಿ (ಅವುಗಳನು್ನ ತಮಗಾಗಿ ಕಟ್್ಟದದಿರು, 
ಸಕಾಚ್ರಕಾಕೆಗಿ ಅಲಲಿ, ಮತು್ತ ನನಗಾಗಿ ಖಯಂಡಿತವಾಗಿ-
ಯೊ ಅಲಲಿ) ಸಹೊೋದರರು ಮತು್ತ ಸಹೊೋದರಿಯ-
ರು ಕಟ್್ಟದದಿ ಸುಯಂದರ ಮನೆಗಳಾಗಿದದಿವು. ಐಆರ್ಎ-
ಸ್, ಬ್ಎಟ್ಎಫ್, ಎಫ್ಬ್ಐ, ಲೆೋಬರ್ ವಿಭಾಗ, ಮತು್ತ 
ಇತರ “ಕಾನೊನು ಪಾಲನೆ” ಏಜನಿಸಾಗಳು ಬಯಂದೊಕು 
ತೊೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲಾಲಿ ಜನರನು್ನ ಬಲವಯಂತವಾ-
ಗಿ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಯಂದ ಹೊರಹಾಕ್ದರು, ಚಳಿಗಾಲದ 
ಮಧ್ದಲ್ಲಿ, ನೆಲದ ಮೆೋಲೆ ಹಿಮ ಮತು್ತ ಮಯಂಜು 
ಇರುವಾಗ ಅವರನು್ನ ಅವರ ಚಿಕಕೆ ಮಕಕೆಳು-ಮರಿಗ-
ಳ್ೊಯಂದ್ಗೆ ಬ್ೋದ್ಗಟ್್ಟದರು. ಪರಿಭು ಅವರನು್ನ ಮಾದಕ 

ಸಯಂಪ�ಣಚ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಭಾವಿ 
ಸಾಥಾನ ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರಿಯಂದ
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ದರಿವ್ಗಳ ಬದುಕ್ನಿಯಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದಕೆಕೆ, ಅಪರಾಧವನು್ನ 
ಬ್ಟ್ಟದದಿಕಾಕೆಗಿ, ಮತು್ತ ಬಯಂದೊಕು, ಚೊರಿ, ಮತು್ತ 
ಬಾಯಂರ್ ಬದಲು ಬೈಬಲ್ ಹಿಡಿದುದಕಾಕೆಗಿ ಇದು 
ಅವರಿಗೆ ಸಿಕಕೆ ಪರಿತ್ಫಲ.

ವೆಸ್್ಟ ಹಾಲ್ವುರ್ ಷೆರಿಫ್ಸಾ ಡಿಪಾಟ್ಮಚ್ಯಂಟ್, 
ಸನೆಸಾಟ್ ಸಿಟ್ಪ್ ಹತ್್ತರದಲ್ಲಿ ಕೆರಿಸಯಂಟ್ ಹೈಟ್ಸಾ ಬೊ-
ಲೆವಾರ್ನಚ್ಲ್ಲಿದದಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ನ ಮೆೋಲೆ ನಿರಯಂ-
ತರವಾಗಿ, ಪರಿತ್ ದ್ನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಅವರು ನಮ್ಮ 
ಪಾರಿಥಚ್ನಾ ಮಯಂದ್ರದೆೊಳಗೆ ಅಶುರಿ ವಾಯು ಬಾಯಂ-
ರ್ಗಳನೆ್ನಸದು ಪಾರಿರ್ಚ್ಸುತ್್ತದದಿ ಜನರು ಹೊರಗೆ 
ಬಾರದಯಂತ ಬಾಗಿಲನು್ನ ಮುಚಿಚುಟ್ಟರು. ಅವರು 
ಜನರನು್ನ ಹೊಡೆದು ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಸಾಡುತ್್ತದದಿರು. 
ಏಕೆಯಂದರೆ ನಗ್ನ ಬಾರ್ಗಳು, ಮತು್ತ ಬತ್ತಲೆ ಚಿತರಿ-
ಗಳನು್ನ ಪರಿದಶಿಚ್ಸುತ್್ತದದಿ ಚಿತರಿಮಯಂದ್ರಗಳ ಮಾ-
ಲ್ೋಕರೆೊಯಂದ್ಗೆ ಸನೆಸಾಟ್ ಸಿಟ್ಪ್ ಮೆೋಲ್ದದಿ ಬತ್ತಲೆ 
ಕೊಟಗಳು ಡೆಪು್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಲಯಂಚ ಕೆೊಟು್ಟ ಕೆೊಯಂಡುಕೆೊ-
ಳುಳುತ್್ತದದಿರು. ಪರಿಭುವು ಹಲವಾರು ಮಾದಕ ದರಿವ್ 
ವ್ಸನಿಗಳನು್ನ ಪರಿವತ್ಚ್ಸಿ ಅಪರಾಧದ ಬದುಕುಗ-
ಳಿಯಂದ ಅವರನು್ನ ಹೊರತರುತ್್ತದದಿದುದಿ ಇದಕೆಕೆಲಲಿ 
ಕಾರಣವಾಗಿತು್ತ.

ಕೆೊನೆಗೆ, ನಾವು ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ತೊಯಂದರೆ ಮತು್ತ ಆ 
ಪರಿದೆೋಶವನು್ನ ಬ್ಟು್ಟ ಹೊೋಗಬೋಕೆಯಂದು ಪಶಿಚುಮ ಹಾ-
ಲ್ವುರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ ನಾ್ಯಾಧಿೋಶರು ಹೋಳಿದರು. ಸೊ 
ಮತು್ತ ನಾನು ಕಾ್ನ್ನ್ ಕಯಂಟ್ರಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಹಲವಾರು 
ವಷಚ್ಗಳಿಯಂದ ಮುಚಿಚು ಹೊೋಗಿದದಿ ಒಯಂದು ರೆಸೊ್ಟ-
ರೆಯಂಟ್ಅನು್ನ ಖರಿೋದ್ಸಿದೆವು. ಅದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ 
ಆಯತು. ಚರ್ಚ್ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿದದಿ ಒಯಂದು ಬೈಕರ್ 
ಬಾರ್ ಅನೊ್ನ ಕೆೊಯಂಡುಕೆೊಯಂಡು ಅದನು್ನ ಸಹೊೋದ-
ರರ ಶಯನಶಾಲೆಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಜನರು 
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕಕೆಳನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಆರಯಂಭಿಸಿದ-
ರು, ಆದದಿರಿಯಂದ ಜಯಂಕ್ನ್ ಬಳಿ ಎರಡು ಅಪಾಟ್ಮಚ್ಯಂಟ್ 
ಮನೆಗಳನು್ನ ಅವರಿಗಾಗಿ, ಸಹೊೋದರರು ಬೋಕಸ್ಚ್ 
ಫಿೋಲ್್ಡನಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ಸಯಂಪಾದ್-
ಸಿದ ಹಣದ್ಯಂದ ಖರಿೋದ್ಸಿದೆವು.

ಸಕಾಚ್ರವು ಆಕಾಚ್ನಾಸಾಸ್ ಮತು್ತ ಟನೆಸಿಯಲ್ಲಿ-
ದದಿ ಅವರ ಎಲಾಲಿ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಕದ್ಯತು, ಮತು್ತ 
ನಾ್ಶ್ವಿಲ್ನಲ್ಲಿ,  ಓಕ್ ಹಿಲ್ನ ಲೆಲಾ್ಯಂರ್ ಮತು್ತ 

ಟೈನ್ ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿದದಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನು್ನ 
ಸುಟು್ಟ ಹಾಕ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ರೆಸೊ್ಟರೆಯಂಟ್ಅ-
ನು್ನ, ಮೊರು ಗಾ್ಸ್ ಸ್ಟೋಷನ್ಗಳನು್ನ, ಮತು್ತ 
ಯೊನಿಯನ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೊೋದರರು 
ನಡೆಸುತ್್ತದದಿ ನಮ್ಮ ಫಾರಮನು್ನ ಮುಚಿಚುದರು. 
ನಾ್ಶ್ವಿಲ್ಲಿನ ಮೊ್ಸಿಕ್ ರೆೊೋನಲ್ಲಿದದಿ ನಮ್ಮ 
ಚರ್ಚ್ಅನು್ನ ಮಾತರಿವಲಲಿದೆ ಟನೆಸಿ, ಆಕಾಚ್ನಾಸಾ, 
ಟಕಾಸಾಸ್, ಮತು್ತ ಓಕಲಿಹೊೋಮಗಳಲ್ಲಿದದಿ ಎಲಾಲಿ 
ಸಹೊೋದರರು ಮತು್ತ ಸಹೊೋದರಿಯರ ಸ್ವತು್ತಗ-
ಳನು್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಪುಡಿಗಾಸಿ-
ಗೆ ಅವನು್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಮಕಕೆಳ ಮೆೋಲೆ 
ದೌಜಚ್ನ್ವೆಸಗಿದೆದಿೋವೆ ಎಯಂದು ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಮೆೋಲೆ 
ಸುಳುಳು ಆಪಾದನೆಯನು್ನ ಹೊರಿಸಲಾಯತು. ಆಕಾಚ್-
ನಾಸಾದ ಫ�ೋಟ್ಚ್ ಸಿ್ಮತ್ ಫಡರಲ್ ನಾ್ಯಾಧಿೋಶ 
ಮಾರಿಸ್ ಆನಚ್ಲ್್ಡ, ಈಗ ಮಿಸೊೋರಿಯ ಸೋಯಂಟ್ ಲೊ-
ಯಸ್ನಲ್ಲಿದಾದಿರೆ (ಎಯಂಟನೆೋ ಸಕ್ಚ್ಟ್ನಲ್ಲಿ), ಜನರ 
ಎಲಾಲಿ ಸ್ವತು್ತ ನನ್ನದಾಗಿತು್ತ, ನನ್ನ ಅಪರ ಆತ್ಮ-
ವಾಗಿತು್ತ ಎಯಂದು ಹೋಳಿದರು. ನಾವು ಕಮೊ್ನಿಸ್ಟರು, 
“ಪಿಯಂಕೆೊೋಸ್”, ಎಯಂದೊ ಕೊಡ ಅವರು ಹೋಳಿದರು.

ಸುಳುಳು ಐಆರ್ಎಸ್ ಮೊಕದದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ-
ನು್ನ ನಾಲುಕೆ ವಷಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ನಿಯಂದ ಬ್ಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಯತು (ಒಳ್ಳುಯ ನಡತಗಾಗಿ ಎರಡು ವಷಚ್ 
ಶಿಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯತು).

ನಾನು ಅವನನು್ನ ಅಪಹರಣ ಮಾಡಿ ಕೆೊಲಲಿಬೋ-
ಕೆಯಂದ್ದೆದಿ ಎಯಂದು ನಾ್ಯಾಧಿೋಶ ಮಾರಿಸ್ ಆನಾಚ್ಲ್್ಡ 
ಹೋಳಿದರು. ದೆೋವರ ಕೃಪಯಯಂದ ನಾನು ಆ ಮೊಕದದಿ-
ಮೆಯನು್ನ ಸಪ್ಟಯಂಬರ್ 12, 1991ರಯಂದು ಗೆದೆದಿನು. 
ಈ ಫಡರಲ್ ನಾ್ಯಾಧಿೋಶರು, ನಾವು ಅವರಿಗೆ 
ಹಲವಾರು ವಷಚ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಆಧಾರ ನಿೋಡಿದ ನಯಂತರ 
ನಮ್ಮ ಚಚಿಚ್ನಿಯಂದ ಸಹಸಾರಿರು ಡಾಲರ್ಗಳನು್ನ ಕದದಿ 
ಮಿಲಲಿರ್ ಕುಟುಯಂಬದೆೊಯಂದ್ಗೆ ಸೋರಿಕೆೊಯಂಡರು. ಅವರು 
ಸರಕುಗಳನು್ನ ವಿತರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಟರಿಕುಕೆಗಳನು್ನ ಬಳ-
ಸಿದರು, ಮತು್ತ ಚರ್ಚ್ ಹಣವನು್ನ ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂತ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದರು. ನಾ್ಯಾಧಿೋಶ 
ಆನಚ್ಲ್್ಡ ಅವರನು್ನ ತಮ್ಮ ಕೆೊಠಡಿಗೆ ಕರೆದು, “ನನ್ನ 
ಬಳಿ ಒಯಂದು ಉಪಾಯವಿದೆ. ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಬಳಿ 
ಇರುವ ಎಲಾಲಿ ಸ್ವತು್ತ ಚಚಿಚ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅಲಲಿ, 
ಬದಲ್ಗೆ ಅದು ಆತನ ಅಪರ ಆತ್ಮ ಎಯಂದು ಹೋಳಿ ಆ 

ಎಲಾಲಿ ಹಣವನು್ನ ನಿಮಗೆ 
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ವಕ್ೋಲರಾದ 
ಪನಿಸಾಲೆ್ವೋನಿಯದ ಪಿಟ್ಸಾ 
ಬಗ್ಚ್ ನ ಪಿೋಟರ್ ಜಾಜಿಚ್-
ಯೆೋರ್ಸಾ ಗೆ ಕೆೊಡುವೆವು” 
ಎಯಂದು ಹೋಳಿದರು.

ನಾನು ಆ ದೆೊಡ್ಡ ಓಕ್ 
ಮರಕ್ಕೆಯಂತ ನೊರು ದಶಲ-
ಕ್ಪಟು್ಟ ಬಲ್ಷ್ಠನಾಗಬೋ-
ಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಯಂದು ಪರಿಭು 
ಹೋಳಿದುದರ ಅಥಚ್ವೆೋನೆಯಂದು 
ನಾನು ಈ ಹಯಂತದಲ್ಲಿ ತ್ಳಿ-
ದುಕೆೊಳಳುಲು ಆರಯಂಭಿಸಿದೆನು. 
ಯಾರಾದರೊ ಆ ದೆೊಡ್ಡ 
ಓಕ್ ಮರಕ್ಕೆಯಂತ ನೊರು 
ದಶಲಕ್ಪಟು್ಟ ಬಲ್ಷ್ಠರಾಗಿ-
ರಲು ಒಯಂದೆೋ ಮಾಗಚ್ವೆಯಂದರೆ 
ಪವಿತಾರಿತ್ಮನ ಮೊಲಕ ಪರಿ-
ಭುವಿನಲ್ಲಿರುವುದು. ಮತು್ತ 

ನಿೋವು ಪರಿಭುವಿನಲ್ಲಿದದಿರೆ, ಆಗ ನಿೋವು ಆ ಓಕ್ ಮರ-
ಕ್ಕೆಯಂತ ನೊರು ದಶಲಕ್ಪಟು್ಟ ಬಲ್ಷ್ಠರಾಗಿರುತ್್ತೋರಿ, 
ಮಾತರಿವಲಲಿ ಸಯಂಪ�ಣಚ್ ಒಯಂದು-ವಿಶ್ವ ಸಕಾಚ್ರಕ್ಕೆಯಂತ 
ನಿೋವು ನೊರು ದಶಲಕ್ಪಟು್ಟ ಬಲ್ಷ್ಠರಾಗಿರುತ್್ತೋರಿ, 
ಏಕೆಯಂದರೆ ದೆೋವರು ಸಯಂಪ�ಣಚ್ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಯಂತ ನೊರು ದಶ-
ಲಕ್ಪಟು್ಟ ಪರಿಬಲವಾಗಿದಾದಿರೆ. ಆದರೆ ಒಯಂದು-ವಿಶ್ವ 
ಸಕಾಚ್ರ ಇನೊ್ನ ಹಾಗೆ ಆಲೆೊೋಚಿಸುತ್್ತಲಲಿ, ಏಕೆಯಂದರೆ 
ಅವರು ಎಫ್ಬ್ಐ, ಬ್ಎಟ್ಎಫ್, ಐಆರ್ಎಸ್, ಲೆೋಬರ್ 
ವಿಭಾಗ, ಮತು್ತ ಇತರ “ಕಾನೊನು ಪಾಲನಾ” ಏಜನಿಸಾ-
ಗಳ ನೊರು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಸದಸ್ರೆೊಯಂದ್ಗೆ, ಎಲೆಲಿಡೆ 
ಪರಿಭುವಿನ ಚಚುಚ್ಗಳ ಮೆೋಲೆ ದಾಳಿಗಳನು್ನ ಮುಯಂದು-
ವರಿಸುತ್್ತದಾದಿರೆ: ಲಾಸ್ ಏಯಂಜಲ್ೋಸ್, ಆಕಾಚ್ನಾಸಾ, 
ಟನೆಸಿೋ, ಮತು್ತ ಇತರ ಎಲೆಲಿಡೆ. ತಮ್ಮ ಚಚುಚ್ಗಳ-
ಲ್ಲಿ ಸಹೊೋದರರು ಮತು್ತ ಸಹೊೋದರಿಯರಾಗಿದದಿ 
ಪ�ೋಷಕರ ಚಿಕಕೆ ಮಕಕೆಳು, ಅವರ ಮೆೋಲೆ ಯಾವುದೆೋ 
ದೌಜಚ್ನ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಯಂದು ನೆೊೋಡಲು, ತಮ್ಮ 
ಎಲಾಲಿ ಬಟ್ಟಗಳನು್ನ ಕಳಚುವಯಂತ ಮಾಡಿದರು, 
ಮತು್ತ ಅಯಂಥದೆದಿೋನೊ ಎಯಂದೊ ನಡೆದ್ರಲ್ಲಲಿ.

ಆರು ವಷಚ್ಗಳ ಹಿಯಂದೆ, ಸೈತಾನನ ಶಕ್್ತಗಳು, 
ನಾನು ಅಪಾರಿಪ್ತ ವಯಸಕೆ ಹಣು್ಣ ಮಕಕೆಳ್ೊಯಂದ್-
ಗೆ ಲೆೈಯಂಗಿಕ ಸಯಂಬಯಂಧವಿಟು್ಟಕೆೊಯಂಡಿದೆದಿೋನೆ ಎಯಂದು 
ಹೋಳಿದರು. ಸಹಜವಾಗಿಯೆೋ ಅದು ಸುಳುಳು. ಆದರೊ, 
ನನಗೆ ಫಡರಲ್ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ 175 ವಷಚ್ಗಳ ಶಿ-
ಕ್ಷೆಯನು್ನ ವಿಧಿಸಲಾಯತು. ಅವರು ಈ ಮಹಿಳ್ಯರಿಗೆ 
ಅಪಾರ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕೆೊಟ್ಟರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿತ್-
ಯಬ್ರು $100,000.00 ಪಡೆದರು. ಈಗ ಅವರು 
ತಮಗಾಗಿ ಹಲವು ದಶಲಕ್ ಗಳಿಸಲು ಎಲಾಲಿ ಕ್ರಿಶಿಚುಯ-
ನ್ನರ ಸ್ವತ್ತನು್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪರಿಯತ್್ನಸುತ್್ತ-
ದಾದಿರೆ. ಸೈತಾನನ ಸುಳುಳುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ ನಮ್ಮ 
ಮೆೋಲೆ ಸಹಸಾರಿರು ದುರಾಚಾರಗಳನು್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ, 
ಅವು ಎಷ್ಟವೆ ಎಯಂದರೆ ಅವುಗಳ್ಲಲಿವನು್ನ ಈ ಸಾಹಿತ್-
ದಲ್ಲಿ ಹೋಳಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ವಾಗುವುದ್ಲಲಿ. ಆದರೊ, 
ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆರಯಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಳಿದಯಂತ, ನಮ್ಮ 
ಪರಿಭು ಮತು್ತ ರಕ್ಕರಾದ ಯೆೋಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಹೊೋಲ್ಸಿ-
ದರೆ ಸಹೊೋದರರು ಮತು್ತ ಸಹೊೋದರಿಯರು ಮತು್ತ 
ನಾನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಿಯಂಸಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆದಿೋವೆ.

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಧಾ್ಯ 11, ನಯಂಬ್ಕೆಯ ಮೊಲಕ 
ಎಷು್ಟ ಜನರು ಎಷೆ್ಟಲಲಿ ಕಡುಸಯಂಕಟಗಳನು್ನ ಮತು್ತ 
ಹಿಯಂಸಗಳನು್ನ ಸಹಿಸಿದರು ಎಯಂದು ನಮಗೆ ಹೋಳುತ್ತದೆ. 
ಶ್ೊಲಿೋಕ 1-3 ಹಿೋಗೆಯಂದು ಹೋಳುತ್ತವೆ, “ನಯಂಬ್ಕೆಯು 
ನಾವು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುವವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭರವಸಯಯಂ-
ದ್ರುವುದೊ, ಕಾಣದ ಸಯಂಗತ್ಗಳು ಇವೆಯೆಯಂದು ತ್ಳಿ-
ದುಕೆೊಳುಳುವುದೊ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಯಂದಾಗಿಯೆೋ ನಮ್ಮ 
ಪ�ವಿಚ್ಕರು ಒಳ್ಳುಯ ಹಸರನು್ನ ಹೊಯಂದ್ದರು. 
ಲೆೊೋಕಗಳು ದೆೋವರ ಮಾತ್ನಿಯಂದ ನಿಮಿಚ್ತವಾದವೆಯಂದು 
ನಯಂಬ್ಕೆಯಯಂದಲೆೋ ನಾವು ತ್ಳಿದುಕೆೊಯಂಡು ಕಾಣಿಸುವ ಈ 
ಜಗತು್ತ ದೃಶ್ ವಸು್ತಗಳಿಯಂದ ಉಯಂಟಾಗಲ್ಲಲಿವೆಯಂದು 
ಗರಿಹಿಸುತ್ತೋವೆ.”(ಕ್ಯಂಗ್ ಜೋಮ್ಸಾ ಆವೃತ್್ತ)

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಹನೆೊ್ನಯಂದನೆೋ ಅಧಾ್ಯ, ಶ್ೊಲಿೋಕ 
32-40ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿೋಗೆಯಂದು ಓದುತ್ತೋವೆ, 
“ಇನೊ್ನ ಏನು ಹೋಳಬೋಕು? ಗಿದೆೊ್ೋನ್, ಬಾರಾಕ್, 
ಸಯಂಸೊೋನ್, ಎಫ್ಥ, ದಾವಿೋದ್, ಸಮುವೆೋಲ್ 
ಎಯಂಬುವರ ವೃತಾ್ತಯಂತವನೊ್ನ ಪರಿವಾದ್ಗಳ ವೃತಾ್ತಯಂ-
ತವನೊ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಹೋಳಬೋಕಾದರೆ ನನಗೆ ಸಮಯ 
ಸಾಲದು. ನಯಂಬ್ಕೆಯ ಮೊಲಕ ಅವರು ರಾಜ್ಗಳ-
ನು್ನ ಸಾ್ವಧಿೋನಮಾಡಿಕೆೊಯಂಡರು; ನಿೋತ್ಯನು್ನ ನಡೆ-
ಸಿದರು; ವಾಗಾದಿನಗಳನು್ನ ಪಡಕೆೊಯಂಡರು; ಸಿಯಂಹಗಳ 

(ಪುಟ 4ರಲ್ಲಿ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)

ವಾಣಿಗಳ ಅಥಚ್ವಿವರಣೆ, ಸೊಸನ್ ಅಲಾಮೊ
ಜನವರಿ 1, 1973

ಹೌದು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಳುವುದೆೋನಯಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ತ್ೋಪಾಚ್ಗುವದು. 
ಜಿೋವಯಂತ ದೆೋವರ ಆತ್ಮವನು್ನ ನಿಮಗೆ ವಿವೆೋಕ, ಜ್ಾನ, ಮತು್ತ ಗರಿಹಿಕೆಯಾಗಿ 
ಕೆೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ನಾನು, ಕತಚ್ನಾದ ನಿಮ್ಮ ದೆೋವರು, ನಿಮ್ಮನು್ನ 
ಕತ್ತಲೆಯಯಂದ ಹೊರಗೆ ನನ್ನ ನಿರಯಂತರ, ಶಾಶ್ವತ ಜಿೋವಕೆಕೆ ಕರೆತಯಂದ್ದೆದಿೋನೆ. 
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅತ್ ಎತ್ತರದ ಬಟ್ಟದ ಮೆೋಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆದಿೋನೆ. ನಾನು 
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೊ ಬಯಂಕ್ಯ ಗೆೊೋಡೆಯನು್ನ ಕಟ್್ಟದೆದಿೋನೆ. ಹೌದು, 
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಬೋಲ್ ಹಾಕ್ದೆದಿೋನೆ. ಆದರೆ ಗೆೊೋಡೆಗಳ ಸುತ್ತಮು-
ತ್ತ ವೆೈರಿಯು ಆವರಿಸಿದಾದಿರೆ. ಹೌದು, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆಯೊ 
ಇದಾದಿರೆ. ಭಯಪಡಬೋಡಿ. ನಿೋವು ನನ್ನನು್ನ ನೆಚಿಚುದರೆ ಮತು್ತ ಕೆೋವಲ 
ನನ್ನನು್ನ ಆಶರಿಯಸಿದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಡೆಸುವೆನು. ನನ್ನ ಮಕಕೆಳ್ೋ, 
ಶಾಶ್ವತ ತೊರೆಗಳಿಗೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಶಾಶ್ವತ ಬದುಕ್ನತ್ತ ನಡೆಸುವೆ-
ನು. ಹೌದು, ಏಕೆಯಂದರೆ, ನಾನು, ಕತಚ್ನಾದ ನಿಮ್ಮ ದೆೋವರು, ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್-
ಗಿದೆದಿೋನೆ.
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ಬಾಯ ಕಟ್್ಟದರು; ಬಯಂಕ್ಯ ಬಲವನು್ನ ಆರಿಸಿದರು; 
ಕತ್್ತಯ ಅಲಗಿಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೆೊಯಂಡರು; ನಿಬಚ್ಲರಾಗಿದುದಿ 
ಬಲ್ಷ್ಠರಾದರು; ಯುದಧಿದಲ್ಲಿ ಪರಾಕರಿಮಶಾಲ್-
ಗಳಾದರು; ಪರರ ದಯಂಡುಗಳನು್ನ ಓಡಿಸಿಬ್ಟ್ಟರು. 
ಸಿತ್ೋಯರು ಸತು್ತಹೊೋಗಿದದಿ ತಮ್ಮವರನು್ನ ಪುನರು-
ತಾಥಾನದ್ಯಂದ ತ್ರುಗಿ ಹೊಯಂದ್ದರು. ಕೆಲವರು ತಾವು 
ಯಾತನೆಗೆ ಒಳಪಟಾ್ಟಗ ಶ್ರಿೋಷ್ಠ ಪುನರುತಾಥಾನವನು್ನ 
ಹೊಯಂದುವುದಕೆೊಕೆೋಸಕೆರ ಬ್ಡುಗಡೆ ಬೋಡವೆಯಂದು ಹೋಳಿ 
ಮುರಿಸಿಕೆೊಯಂಡು ಸತ್ತರು. ಬೋರೆ ಕೆಲವರು ಅಪಹಾಸ್ 
ಕೆೊರಡೆಯ ಪಟು್ಟ, ಬೋಡಿ, ಸರೆಮನೆ ಇವುಗಳನು್ನ 
ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಕೆಲವರನು್ನ ಜನರು ಕಲೆಲಿಸದು 
ಕೆೊಯಂದರು; ಕೆಲವರನು್ನ ಗರಗಸದ್ಯಂದ ಕೆೊಯುದಿ 
ಕೆೊಯಂದರು; ಕೆಲವರು ಆಮಿಷಕೆಕೆ ಒಳಗಾದರು; ಕೆಲ-
ವರನು್ನ ಕತ್್ತಯಯಂದ ಕೆೊಯಂದರು. ಕೆಲವರು ಕೆೊರತ, 
ಹಿಯಂಸ, ಬಾಧೆ ಇವುಗಳನು್ನ ಅನುಭವಿಸುವವರಾಗಿದುದಿ 
ಕುರಿ ಮೆೋಕೆಗಳ ಚಮಚ್ಗಳನು್ನ ಉಟು್ಟಕೆೊಯಂಡವರಾಗಿ 
ತ್ರುಗಾಡಿದರು. ಇಯಂಥವರಿಗೆ ಈ ಲೆೊೋಕವು ಯೋ-
ಗ್ಸಥಾಳವಲಲಿ; ಅವರು ತಮ್ಮ ದೆೋಶದ ಕಾಡು ಬಟ್ಟ 
ಗವಿ ಕುಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವವರಾಗಿದದಿರು. ಇವರೆ-
ಲಲಿರೊ ನಯಂಬ್ಕೆಯ ಮೊಲಕ ಒಳ್ಳುಯ ಹಸರನು್ನ 
ಸಯಂಪಾದ್ಸಿಕೆೊಯಂಡಿದದಿರೊ ವಾಗಾದಿನದ ಫಲವನು್ನ 
ಹೊಯಂದಲ್ಲಲಿ; ದೆೋವರು ನಮಗೆೊೋಸಕೆರ ಶ್ರಿೋಷ್ಠವಾದ 
ಭಾಗ್ವನು್ನ ಏಪಚ್ಡಿಸಿ ನಾವಿಲಲಿದೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿಗೆ 
ಬರಬಾರದೆಯಂದು ಸಯಂಕಲ್್ಪಸಿದನು.”

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಧಾ್ಯ 12 ಹಿೋಗೆಯಂದು ಮುಯಂ-
ದುವರಿಯುತ್ತದೆ, “ಆದಕಾರಣ ಇಷು್ಟ ಮಯಂದ್ ಸಾಕ್ಷಿ-
ಯವರು ಮೆೋಘದೆೊೋಪಾದ್ಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೊ 
ಇರುವದರಿಯಂದ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಮಾಡುವ ಎಲಾಲಿ 
ಭಾರವನೊ್ನ ಹತ್್ತಕೆೊಳುಳುವ ಪಾಪವನೊ್ನ ನಾವು 
ಸಹ ತಗೆದ್ಟು್ಟ ನಯಂಬ್ಕೆಯನು್ನ ಹುಟ್್ಟಸುವವನೊ 
ಪ�ರೆೈಸುವವನೊ ಆಗಿರುವ ಯೆೋಸುವಿನ ಮೆೋಲೆ 
ದೃಷ್ಟಯಟು್ಟ ನಮಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಓಟವ-
ನು್ನ ತಾಳ್್ಮಯಯಂದ ಓಡೆೊೋಣ. ಆತನು ತನ್ನ ಮುಯಂದೆ 
ಇಟ್್ಟದದಿ ಸಯಂತೊೋಷಕೆೊಕೆೋಸಕೆರ ಅವಮಾನವನು್ನ 
ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಯಂಡು ಶಿಲುಬಯ ಮರಣವನು್ನ ಸಹಿ-
ಸಿಕೆೊಯಂಡು ದೆೋವರ ಸಿಯಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಆಸನಾರೊಢನಾಗಿದಾದಿನೆ. ನಿೋವು ಮನಗುಯಂದ್ದವರಾಗಿ 
ಬೋಸರಗೆೊಳಳುದಯಂತ ಆತನನು್ನ ಆಲೆೊೋಚಿಸಿರಿ. ಆತನು 
ಪಾಪಿಗಳಿಯಂದ ಎಷೆೊ್ಟೋ ವಿರೆೊೋಧವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೆೊಯಂ-
ಡನು. ನಿೋವು ಪಾಪಕೆಕೆ ವಿರೆೊೋಧವಾಗಿ ಹೊೋರಾಡು-
ವದರಲ್ಲಿ ಪಾರಿಣಾಪಾಯದ ತನಕ ಇನೊ್ನ ಅದನು್ನ 
ಎದುರಿಸಲ್ಲಲಿ (ಯೆೋಸು ಎದುರಿಸಿದಯಂತ). ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ಹೋಳುವಯಂತ ನಿಮಗೆ ಹೋಳಿದ ಎಚಚುರಿಕೆಯ ಮಾತನು್ನ 
ಮರೆತುಬ್ಟ್್ಟದ್ದಿೋರೆೊೋ? ಏನೆಯಂದರೆ – ಮಗನೆೋ, 
ಕತಚ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯನು್ನ ತಾತಾಸಾರ ಮಾಡಬೋಡ; ಆತನು 
ನಿನ್ನನು್ನ ಗದರಿಸುವಾಗ ಬೋಸರಗೆೊಳಳುಬೋಡ; ಕತಚ್ನು 
ತಾನು ಪಿರಿೋತ್ಸುವವನನೆ್ನೋ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ; ತಾನು ಸೋರಿ-
ಸಿಕೆೊಳುಳುವ ಪರಿತ್ಯಬ್ ಮಗನನು್ನ ದಯಂಡಿಸುತಾ್ತನೆ 
ಎಯಂಬುದು. ನಿೋವು ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗುವುದಕಾಕೆಗಿಯೆೋ ನಿಮಗೆ 
ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆಯಂದು ತ್ಳಿದು ಅದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೆೊಳಿಳುರಿ; 
ದೆೋವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಮಕಕೆಳ್ಯಂದು ನಡೆಸಿಕೆೊಳುಳುತಾ್ತನೆ. 
ತಯಂದೆಯಯಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಯಂದದ ಮಗನೆಲ್ಲಿ? ಮಕಕೆಳ್ಲಲಿ-

ರೊ ಹೊಯಂದುವ ಶಿಕ್ಷೆಯು ನಿಮಗುಯಂಟಾಗದ್ದದಿರೆ 
ನಿೋವು ಹಾದರದ್ಯಂದ ಹುಟ್್ಟದವರೆೋ [ತಯಂದೆಯಲಲಿದ 
ಮಕಕೆಳು] ಹೊರತು ಪುತರಿರಲಲಿ. ಇದು ಮಾತರಿವ-

ಲಲಿದೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಯಂಥ ಶರಿೋರ ಸಯಂಬಯಂಧವಾದ 
ತಯಂದೆಗಳನು್ನ ಸನಾ್ಮನಿಸಿದೆವಷೆ್ಟ; ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿ-
ಗೆ ತಯಂದೆಯಾಗಿರುವಾತನಿಗೆ ನಾವು ಇನೊ್ನ ಹಚಾಚುಗಿ 
ಒಳಪಟು್ಟ ಜಿೋವಿಸಬೋಕಲಲಿವೆೋ. ಆ ತಯಂದೆಗಳು ಕೆಲವು 
ದ್ವಸಗಳ ಪರಿಯೋಜನವನು್ನ ಲಕ್್ಕೆಕೆ ತಗೆದುಕೆೊಯಂಡು 
ತಮ್ಮ ಮನಸಿಸಾಗೆ ತೊೋರಿದಯಂತ ನಮ್ಮನು್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರು; 
ಆತನಾದರೆೊೋ ನಾವು ತನ್ನ ಪವಿತರಿತಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾ-
ರರಾಗಬೋಕೆಯಂದು ನಮ್ಮ ಹಿತಕಾಕೆಗಿಯೆೋ ಶಿಕ್ಷಿಸುತಾ್ತನೆ. 

“ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೊ ತತಾಕೆಲಕೆಕೆ ಸಯಂತೊೋ-
ಷಕರವಾಗಿ ತೊೋಚದೆ ದುಃಖಕರವಾಗಿ ತೊೋಚುತ್ತ-
ದೆ; ಆದರೊ ತರುವಾಯ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಹೊಯಂದ್ದವ-
ರಿಗೆ ನಿೋತ್ಯೆಯಂಬ ಫಲವನು್ನ ಕೆೊಟು್ಟ ಮನಸಿಸಾಗೆ 
ಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಉಯಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದದಿರಿಯಂದ 
ಜೊೋಲುಬ್ದದಿ ಕೆೈಗಳನೊ್ನ ನಡುಗುವ ಮೊಣಕಾ-
ಲುಗಳನೊ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೆೊಳಿಳುರಿ; ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗ-
ಳಿಯಂದ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮುಯಂದೆ ನಡೆಯರಿ. ಹಿೋಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 
ಕುಯಂಟುಕಾಲು ಉಳುಕ್ ಹೊೋಗದೆ ವಾಸಿಯಾಗುವುದು. 
ಎಲಲಿರ ಸಯಂಗಡ ಸಮಾಧಾನದ್ಯಂದ್ರುವುದಕೊಕೆ ಪವಿ-
ತರಿತಯನು್ನ ಹೊಯಂದ್ರುವುದಕೊಕೆ ಪರಿಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ; 
ಪವಿತರಿತಯಲಲಿದೆ ಯಾವನೊ ಕತಚ್ನನು್ನ ಕಾಣುವುದ್-
ಲಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದರೊ ದೆೋವರ ಕೃಪಗೆ ತಪಿ್ಪ 
ಹಿಯಂಜರಿಯದಯಂತ ಯಾವ ವಿಷವುಳಳು ಬೋರೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 
ಚಿಗುರಿ ಅಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಹುಟ್್ಟಸಿ ಸಭೆಯವರ-
ನು್ನ ಕೆಡಿಸದಯಂತ ಯಾವ ಜಾರನಾಗಲ್ ಏಸಾವನಯಂಥ 
ಪಾರಿಪಯಂಚಿಕನಾಗಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರದಯಂತ ಜಾಗರಿತ-
ಯಯಂದ ನೆೊೋಡಿಕೆೊಳಿಳುರಿ. ಆ ಏಸಾವನು ಒಯಂದೆೋ ಒಯಂದು 
ಊಟಕೆೊಕೆೋಸಕೆರ ತನ್ನ ಚೆೊಚಚುಲುತನದ ಹಕಕೆನು್ನ 
ಕೆೊಟು್ಟಬ್ಟ್ಟನು; ಅನಯಂತರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಯಂದೆಯ 
ಆಶಿೋವಾಚ್ದವನು್ನ ಬಾಧ್ವಾಗಿ ಹೊಯಂದಬೋಕೆಯಂದು 
ಕಣಿ್ಣೋರು ಸುರಿಸುತಾ್ತ ಬೋಡಿಕೆೊಯಂಡರೊ, ನಡೆದದದಿ-
ನು್ನ ಇಲಲಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕೆ ಮಾಗಚ್ವಿಲಲಿದೆ 
ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಯಂದು ಬಲ್ಲಿರಿ.

“ನಿೋವು ಮುಟು್ಟವುದಕೆಕೆ ಸಾಧ್ವಾದಯಂಥ ಮತು್ತ 
ಬಯಂಕ್ಹತ್್ತದಯಂಥ ಬಟ್ಟಕೊಕೆ ಮೊೋಡದ ಮಬ್್ಗೊ 
ಕತ್ತಲೆಗೊ ಬ್ರುಗಾಳಿಗೊ ತುತೊ್ತರಿಯ ಧ್ವನಿಗೊ 
ಮಾತುಗಳ ಶಬದಿಕೊಕೆ ಬಯಂದವರಲಲಿ. ಆ ಶಬದಿವನು್ನ 
ಕೆೋಳಿದವರು ತಮಗೆ ಇನು್ನ ಒಯಂದು ಮಾತನಾ್ನದ-
ರೊ ಹೋಳಬಾರದೆಯಂದು ಬೋಡಿಕೆೊಯಂಡರು; ಯಾಕೆಯಂದರೆ 
– ಒಯಂದು ಮೃಗವಾದರೊ ಬಟ್ಟಕೆಕೆ ಮುಟ್್ಟದರೆ 
ಅದನು್ನ ಕಲೆಲಿಸದು ಕೆೊಲಲಿಬೋಕೆಯಂಬ ಅಥವಾ ಭಜಿಚ್-
ಯಯಂದ ತ್ವಿದು ಕೆೊಲಲಿಬೋಕೆಯಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನು್ನ ತಾ-
ಳಲಾರದೆ ಇದದಿರು. ಇದಲಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊೋರಿದುದಿ 
ಅಷು್ಟ ಭಯಯಂಕರವಾಗಿದುದಿದರಿಯಂದ ಮೊೋಶ್ಯು – 
ನನಗೆ ಬಹು ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ, ನಡುಗುತ್ತೋನೆ ಎಯಂದು 
ಹೋಳಿದನು. ಆದರೆ ನಿೋವು ಚಿಯೋನ್ ಪವಚ್ತಕೊಕೆ 
ಜಿೋವಸ್ವರೊಪನಾದ ದೆೋವರ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿರುವ ಪರ-
ಲೆೊೋಕದ ಯೆರೊಸಲೆೋಮಿಗೊ ಉತಸಾವಸಯಂಘದಲ್ಲಿ 
ಕೊಡಿರುವ ಕೆೊೋಟಾ್ನುಕೆೊೋಟ್ ದೆೋವದೊತರ ಬಳಿಗೊ 
ಪರಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ ಹಸರು ಬರೆಸಿಕೆೊಯಂಡಿರುವ ಚೆೊಚಚು-
ಲಮಕಕೆಳ ಸಭೆಗೊ ಎಲಲಿರಿಗೆ ನಾ್ಯಾಧಿಪತ್ಯಾಗಿ-
ರುವ ದೆೋವರ ಬಳಿಗೊ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಯಂದ್ರುವ ನಿೋತ್ವಯಂತರ 
ಆತ್ಮಗಳ ಬಳಿಗೊ ಹೊಸ ಒಡಯಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮಧ್ಸಥಾನಾ-
ಗಿರುವ ಯೆೋಸುವಿನ ಬಳಿಗೊ [ನಾವೆಲಲಿರೊ ಒಟಾ್ಟಗಿ 

ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಿಯಂಸಗಿಯಂತ ಹಚಿಚುನದದಿನು್ನ ಯೆೋಸು, 
ಪಾಪವಿಲಲಿದೆ, ಗೆೊಣಗಾಟವಿಲಲಿದೆ ಅನುಭವಿಸಿ-
ದರು.2 ಆದದಿರಿಯಂದ ಆತ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಸಥಾನಾಗಲು 
ಅಹಚ್ರಾಗಿದಾದಿರೆ3], ಹೋಬಲನ ರಕ್ತಕ್ಕೆಯಂತ ಅತು್-
ತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಪ�ರಿೋಕ್ಣ ರಕ್ತದ ಬಳಿಗೊ 
ಬಯಂದ್ದ್ದಿೋರಿ [ಯೆೋಸುವಿನ ರಕ್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ಎಲಾಲಿ 
ಪಾಪಗಳಿಯಂದ ಶುದಧಿಗೆೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದದಿರಿಯಂದ ನಾವು 
ಮುಯಂದೆಯಂದೊ ಪಾಪ ಮಾಡುವಯಂತ್ಲಲಿ; ಇನು್ನ ಮುಯಂದೆ 
ಪಾಪ ಮಾಡಬೋಡಿ,4 ಎಯಂದೊ ದೊರಬೋಡಿ, ಎಯಂದೊ 
ಗೆೊಣಗಾಡಬೋಡಿ, ಏಕೆಯಂದರೆ ನಮಗೆ ಪರಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ 
ನಿರಯಂತರತಯನು್ನ ಕೆೊಡಲಾಗಿದೆ, ಪರಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ 
ಶಾಶ್ವತತಯನು್ನ ಕೆೊಡಲಾಗಿದೆ5].

“ನಿೋವು ಮಾತಾಡುತ್್ತರುವಾತನ [ದೆೋವರ] 
ಮಾತನು್ನ ಕೆೋಳಲೆೊಲೆಲಿವೆಯಂದು ಹೋಳಬಾರದು [ಕ್ರಿಸ್ತ-
ರನು್ನ ಪಾಲ್ಸಲು ಇಚೆಛೆಯುಳಳುವರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಯಂದರೆ 
ಆತ ನಮಗೆ ನಿರಯಂತರ ಬದುಕನು್ನ ಕೆೊಟ್್ಟರುವುದು ಆತ 
ಹೋಳಿದದಿನು್ನ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೆೊಳುಳುವುದ-
ಕಾಕೆಗಿಯೆೋ ಹೊರತು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಅಲಲಿ.6 

ಏಕೆಯಂದರೆ ಆತ ಹಿೋಗೆಯಂದರು, ’ಆತನನು್ನ ಬಲೆಲಿನೆಯಂದು 
ಹೋಳಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಕೆೈಕೆೊಳಳುದೆ ನಡೆಯುವವನು 
ಸುಳುಳುಗಾರನಾಗಿದಾದಿನೆ; ಸತ್ವೆಯಂಬುದು ಅವನಲ್ಲಿ 
ಇಲಲಿ” (1 ಯೋಹಾನನು 2:4). ’ನರಳುವವರಾಗಿದದಿ-
ರೆ ಆತನೆೊಡನೆ ಆಳುವೆವು; ನಾವು ಆತನನು್ನ ತ್ರಸಕೆರಿ-
ಸಿದರೆ ಆತನು ಸಹ ನಮ್ಮನು್ನ ತ್ರಸಕೆರಿಸುತಾ್ತನೆ’ (2 
ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:12). ಮತಾ್ತಯ 10:33ರಲ್ಲಿ(ಕೆ-
ಜವಿ) ಯೆೋಸು ಹಿೋಗೆಯಂದು ಹೋಳಿದರು, “ಆದರೆ ಯಾವನು 
ಮನುಷ್ರ ಮುಯಂದೆ ತಾನು ಯೆೋಸುವಿನವನಲಲಿವೆಯಂದು 
ಹೋಳುವನೆೊೋ ಅವನನು್ನ ನಾನು ಸಹ ಪರಲೆೊೋಕದ-
ಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಯಂದೆಯ ಮುಯಂದೆ ನನ್ನವನಲಲಿವೆಯಂದು 
ಹೋಳುವೆನು’].

“ಭೊಮಿಯ ಮೆೋಲೆ ದೆೈವೆ�ೋಕ್್ತಗಳನಾ್ನಡಿದವ-
ನಿಗೆ [ಮೊೋಶ್] ಕ್ವಿಗೆೊಡುವ ಮನಸಿಸಾಲಲಿದೆ ಇದದಿ 
ಇಸಾರಿಯೆೋಲ್ರು ದಯಂಡನೆಗೆ ತಪಿ್ಪಸಿಕೆೊಳಳುದ್ದದಿ-
ರೆ ಪರಲೆೊೋಕದ್ಯಂದ ಮಾತಾಡುವವನಿಗೆ [ದೆೋವರು] 
ನಾವು ಕ್ವಿಗೆೊಡುವ ಮನಸಿಸಾಲಲಿದೆ ತೊಲಗಿದರೆ ಹೋಗೆ 
ತಪಿ್ಪಸಿಕೆೊಯಂಡೆೋವು? ಆತನ ಧ್ವನಿಯು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಭೊಮಿಯನು್ನ ಕದಲ್ಸಿತು; ಈಗಲಾದರೆೊೋ ಆತನು 
– ಇನೆೊ್ನಯಂದೆೋ ಸಾರಿ ನಾನು ಭೊಮಿಯನು್ನ ಮಾತರಿವ-
ಲಲಿದೆ ಪರಲೆೊೋಕವನೊ್ನ ನಡುಗಿಸುವೆನೆಯಂದು ವಾಗಾದಿನ 
ಮಾಡಿದಾದಿನೆ ಇನೆೊ್ನಯಂದೆೋ ಸಾರಿ ಎಯಂಬ್ೋ ಮಾತನು್ನ 
ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಕದಲ್ಸಿರುವ ವಸು್ತಗಳು ನಿಮಿಚ್ತವಾ-
ದವುಗಳಾದದರಿಯಂದ ತಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಡಬೋಕೆಯಂಬುದು 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ; ಆಗ ಕದಲ್ಸದೆ ಇರುವ ವಸು್ತಗಳು 
ಸಿಥಾರವಾಗಿ ನಿಲುಲಿವವು [ಕಷ್ಟ ಕಾಪಚ್ಣ್ಗಳ ಕಾರಣ 
ನಿೋವು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಯಂದ ಮತು್ತ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನು್ನ ಪಾಲ್ಸು-
ವುದರಿಯಂದ ದೊರ ಕದಲ್ಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಪರಲೆೊೋಕವನು್ನ 
ಪರಿವೆೋಶಿಸಲು ನಿೋವು ಆಧಾ್ತ್್ಮಕವಾಗಿ ತುಯಂಬಾ ದುಬಚ್ಲ 
ಮತು್ತ ಭರಿಷ್ಟರಾಗಿರುತ್್ತೋರಿ, ಆದದಿರಿಯಂದ ನಿೋವು ನಿರಯಂ-
ತರತಯನು್ನ ನರಕದಲ್ಲಿ, ನಯಂತರ ಬಯಂಕ್ಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 
ತ್ೋವರಿವಾದ ಮತು್ತ ಹೋಳಲು ಅಸಾಧ್ವಾದ ಚಿತರಿಹಿಯಂಸ-
ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಯುವಿರಿ (ಪರಿಕಟನೆ 20:15, 21:8, 27). 
ಇದನು್ನ ನಾನು ಹೋಳಲ್ಲಲಿ; ದೆೋವರು ಹೋಳಿದಾದಿರೆ. 
ನಾನು ಕೆೋವಲ ಇದನು್ನ ಬೊೋಧಿಸುತ್ತೋನೆ].

“ಆದಕಾರಣ ಯಾರೊ ಕದಲ್ಸಲಾರದ ರಾಜ್ವ-
ನು್ನ ಹೊಯಂದುವವರಾದ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಯುಳಳುವರಾ-
ಗಿದುದಿ [ಆಧಾ್ತ್್ಮಕ ಶಕ್್ತ, ಯಾವುದೆೋ ಓಕ್ ಮರಕ್ಕೆಯಂತ 

(ಪುಟ 3 ರಿಯಂದ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)

1 ವಿಮೊೋಚನಾಕಾಯಂಡ 19:16-19   2 ಯೆಶಾಯ 42:1-4, 52:14, ಅಧಾ್ಯ. 53, ಮತಾ್ತಯ 26:38-45, 62-64, 27:11-50, ಯೋಹಾನ 12:23-33, ಫಿಲ್ಪ್ಪಯವರಿಗೆ 2:8, 14-15, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 4:15   3 1 
ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:5-6, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 8:1-6, 9:11-26   4 ಯೋಹಾನ 5:14, 8:11, ರೆೊೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 6:1-7, 1 ಯೋಹಾನನು 3:6-10   5 ಯೆಶಾಯ 64:4, ರೆೊೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8:17-18, 1 ಕೆೊರಿಯಂಥ-
ದವರಿಗೆ 10:10-11, ಎಫಸದವರಿಗೆ 1:3-14, 2:4-7, ಫಿಲ್ಪ್ಪಯವರಿಗೆ 2:14-16   6 ಅರಣ್ಕಾಯಂಡ 14:26-38, 1 ಸಮುವೆೋಲನು 15:22-23, ರೆೊೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:5-6, 6:16, 12:1-2, 2 ಕೆೊರಿಯಂಥದವರಿಗೆ 
10:3-6, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 3:7-15, 1 ಯೋಹಾನನು 2:17   

ಸಯಂಪ�ಣಚ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಭಾವಿ 
ಸಾಥಾನ ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರಿಯಂದ
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(ಪುಟ 8ರಲ್ಲಿ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)

ನೊರು ದಶಲಕ್ಪಟು್ಟ ಹಚುಚು ಬಲ್ಷ್ಠ], ಆತನಿಗೆ 
ಸಮಪಚ್ಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯನು್ನ ಭಕ್್ತಯಯಂದಲೊ 
ಭಯದ್ಯಂದಲೊ ಮಾಡೆೊೋಣ [’ಯೆಹೊೋವನ ಭಯವೆೋ 
ಜ್ಾನಕೆಕೆ ಮೊಲವು’ (ಜ್ಾನೆೊೋಕ್್ತಗಳು 9:10). 
’ಇಗೆೊೋ, ಕತಚ್ನ ಭಯವೆೋ ಜ್ಾನವು, ದುಷ್ಟತನವನು್ನ 
ಬ್ಡುವುದೆೋ ವಿವೆೋಕವು’ (ಯೋಬನು 28:28).’ಪರಿ-
ಶುದಧಿನ ತ್ಳುವಳಿಕೆಯೆೋ ವಿವೆೋಕವು’ (ಜ್ಾನೆೊೋಕ್್ತಗಳು 
9:10).]; ಯಾಕೆಯಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೆೋವರು ದಹಿಸುವ 
ಅಗಿ್ನಯಾಗಿದಾದಿನೆ” (ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 12:1-29 ಕೆಜವಿ).

ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಗಳಾಗಿ ಎಯಂದಾದರೆೊ-
ಮೆ್ಮ ಪರಲೆೊೋಕವನು್ನ ಪರಿವೆೋಶಿಸಲು ಸಾಧ್ವಾಗಬೋ-
ಕಾದರೆ ನಾವು ಸಹಿಸಬೋಕಾದ ಕಷ್ಟ ಕಾಪಚ್ಣ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ, 
ಮತು್ತ ಹಿಯಂಸಗಳ ಬಗೆಗೆ ದೊರಲು ಪಾರಿರಯಂಭಿಸಿದರೆ, 
ಬ್ದುದಿ ಹೊೋಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆದಿೋವೆ ಎಯಂಬುದು 
ಸತಾ್ಯಂಶ. ಆದುದರಿಯಂದಲೆ ಗೆೊಣಗಾಡುವುದು ಮತು್ತ 
ದೊರುವುದು ಬಹಳ ಗಯಂಭಿೋರ ತಪು್ಪ. ಅದು ನಿೋವು 
ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ವ್ಸನ ಪಡುವುದರ ಆರಯಂಭವಾಗಿದೆ, 
ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪರಿಭು ಮತು್ತ ರಕ್ಕರಾದ ದೆೋವರ ಕುರಿ-

ಯಾದಾತನಿಯಂದ ದೊರ ಸರಿಯಲು ತನಗೆ ಹಕ್ಕೆದೆ ಎಯಂದು 
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಾಸಿಸುವ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಿಕೆ ಅಥವಾ 
ಮಾಯಂಸಖಯಂಡವು ಆಲೆೊೋಚಿಸಲು ಆರಯಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕೆಕೆ ನಿರಯಂತರವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅದು 
ನಾವು ಗಾರಿ್ಯಂರ್ ಕಾ್ನ್ನ್ನ ಒಯಂದು ತುದ್ಯಯಂದ 
ಮತೊ್ತಯಂದು ತುದ್ಗೆ ತಯಂತ್ಯ ಮೆೋಲೆ ನಡೆಯುವು-
ದಕೆಕೆ ಆಧಾ್ತ್್ಮಕವಾಗಿ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಒಯಂದು ದುಷ್ಟ 
ಸಿದಾಧಿಯಂತದ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ ತಯಂತ್ಯಯಂದ ಹಾರಿಸಬ-
ಹುದು, ಮತು್ತ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಯಾವ 
ಬಲೆಯೊ ಇಲಲಿ. ನರಕದಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ಬಯಂಕ್ಯ ಕೆರೆಯ-
ಲ್ಲಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆಯಂತಲೊ ಅಸಹನಿೋಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಪಚ್ಣ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗೆೊಣಗಾಡು-
ತಾ್ತ ದೊರುತಾ್ತ ನಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ನಾವೆೋ ವ್ಸನ ಪಡುವು-
ದರಿಯಂದ ಕಹಿ ಬೋರುಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ಮೆೋಲೆ ಹಿಡಿತ 
ಸಾಧಿಸಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಹೊಲಸುಗೆೊಳಿಸಿದಾಗ ಹಿೋಗೆೋ 
ಆಗುವುದು. ಪರಲೆೊೋಕಕೆಕೆ ಹೊೋಗಲು ನಮಗೆ ಒಯಂದು 
ಅವಕಾಶ ದೆೊರಕ್ಸಿ ಕೆೊಡುವ ಉದೆದಿೋಶದ್ಯಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ-
ರು ಅನುಭವಿಸಿದುದಕ್ಕೆಯಂತ ಹಚುಚು ತ್ೋವರಿವಾದುದನು್ನ 

ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವುದ್ಲಲಿ, ಅದೊ ನಾವು ಈ ಸತಾ್ಯಂ-
ಶದ್ಯಂದ ಕದಲ್ಸಲ್ಪಡದ್ದದಿರೆ ಮಾತರಿ.

ಸಯಂಪ�ಣಚ್ ದೆೋಶವು ಅಟಾನಿಚ್ ಜನರಲ್ ಗೆ, “ಅವನ-
ನು್ನ ಶಿಲುಬಗೆೋರಿಸಿ! ಅವನನು್ನ ಶಿಲುಬಗೆೋರಿಸಿ! ಅವನ-
ನು್ನ ಶಿಲುಬಗೆೋರಿಸಿ! ಅವಳನು್ನ ಶಿಲುಬಗೆೋರಿಸಿ! ಅವಳ-
ನು್ನ ಶಿಲುಬಗೆೋರಿಸಿ! ಅವಳನು್ನ ಶಿಲುಬಗೆೋರಿಸಿ!” ಎಯಂದು 
ಕೊಗುತಾ್ತ ನಿಮ್ಮತ್ತ ತಮ್ಮ ದೆ್ವೋಷವನು್ನ ತೊೋರಿಸಿದೆ-
ಯೆ?7 ಮತು್ತ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಹೊಲಸು ಉಸಿರಿನಿಯಂದ, 
ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೆೋಲೆಲಾಲಿ ಉಗುಳಿದಾದಿರೆಯೆ?8 

ತಮ್ಮ ದೆೊಡ್ಡ ರೆೈತ ಕೆೈಗಳಿಯಂದ ಮತು್ತ ಮುಷ್ಟಗಳಿಯಂದ 
ಮುಖಕೆಕೆ ಹೊಡೆದ್ದಾದಿರೆಯೆ?9 ಮತು್ತ ಪುರುಷರೆೋ, 
ದೆೋವರ ಪದವನು್ನ ಬೊೋಧಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಯಾರಾದರೊ 
ಎಯಂದಾದರೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ್ಯಂದ ಗಡ್ಡವನು್ನ ಕ್ತು್ತ ತ-
ಗೆದ್ದಾದಿರೆಯೆ? ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೊರು ಇಯಂಚುಗಳ-
ಷು್ಟ ಉದದಿ ಮುಳುಳುಗಳ ಕ್ರಿೋಟದ್ಯಂದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ 
ಸುತ್ತ ತೊತು ಮಾಡಿದಾದಿರೆಯೆ,10 ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನು್ನ 
ಗುರುತ್ಸಲಾಗದ ಮಟ್್ಟಗೆ, ನಿೋವು ಮನುಷ್ರು ಎಯಂದು 
ಹೋಳಲು ಸಾಧ್ವಾಗದಷು್ಟ ಮಟ್್ಟಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನು-
ಜುಜು-ಗುಜಾಜುಗುವಷು್ಟ ಹೊಡೆದ್ದಾದಿರೆಯೆ?11 ನಿಮ್ಮ 
ಕೆೈಗಳು ಮತು್ತ ಪಾದಗಳ ಮೊಲಕ ಶಿಲುಬಗೆ ಆಣಿಗಳು 
ಅಥವಾ ಮೊಳ್ಗಳು ಎಯಂದಾದರೊ ಕುಟ್ಟಲ್ಪಟ್್ಟವೆ-
ಯೆ,12 ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೊ ಪ�ೋಲ್ಯಯಂದ ನಿಮ್ಮ 
ಬದ್ ತ್ವಿದ್ದಾದಿರೆಯೆ?13 ನಿೋವು ಎಯಂದಾದರೊ ಅಣಕ್ಸ-
ಲ್ಪಟು್ಟ14 ಭೊಮಿಯ ಮೆೋಲ್ರುವ ಅಪರಿಯೋಜಕರಿಯಂದ 
ಶಿಲುಬಯ ಮೆೋಲೆ ಬತ್ತಲೆ ನೆೋತುಹಾಕಲ್ಪಟ್್ಟದ್ದಿೋರಾ? 
ಮತು್ತ ಇವೆಲಲಿವನು್ನ ಮತು್ತ ಇದಕ್ಕೆಯಂತ ಕೆಟ್ಟವುಗ-
ಳನು್ನ ನಿಮಗೆ, ಎಲಲಿರೊ ಪಾಪಿಷ್ಠರಾದ ಭೊಮಿಯ 
ಮೆೋಲ್ರುವ ಅಪರಿಯೋಜಕರಿಗಾಗಿ, ಮಾಡಲಾಯತ? 
ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮೆ್ಮಲಲಿರಿಗಾಗಿ ಇವೆಲಲಿವನು್ನ ಮತು್ತ ಇದ-
ಕ್ಕೆಯಂತಲೊ ಹಚಿಚುನದದಿನು್ನ ಮಾಡಿದರು, ಮತು್ತ ಆತ 
ತನ್ನ ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಮೆ್ಮಯೊ ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. 
ದೆೋವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದದಿಕೆಕೆ ಯಾರೊ ಇಯಂತಹ ದುಃಸಿಥಾ-
ತ್ಯನು್ನ ಪಡೆದ್ಲಲಿ.

ಪರಿಭುವು ಸವಚ್ವಾ್ಪಿ.15 ಆತನ ಪವಿತಾರಿ-
ತ್ಮದ ಮೊಲಕ ಒಯಂದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಎಲೆಲಿ-
ಲೊಲಿ ಇದಾದಿರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪರಿತ್ಯಯಂದು 
ಆಲೆೊೋಚನೆ ಮತು್ತ ಉದೆದಿೋಶ ಆತನಿಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ.16 
ನಿೋವು ಎಯಂದಾದರೊ ಮಾಡಿರುವ ಪರಿತ್ಯಯಂದು 
ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಆತ ಅಲ್ಲಿದದಿರು. ನಿೋವು 
ಎಯಂದಾದರೊ ಆಲೆೊೋಚಿಸಿರಬಹುದಾದ ಪರಿತ್ಯಯಂದು 
ಹೊಲಸಾದ, ಕಶ್ಮಲಮಯವಾದ ಆಲೆೊೋಚನೆ ಆತನಿಗೆ 
ತ್ಳಿದ್ದೆ, ಮತು್ತ ನಿೋವು ಇಯಂದು, ಇಡಿೋ ದ್ನ ಮತು್ತ 
ಇಡಿೋ ರಾತ್ರಿ, ಆಲೆೊೋಚಿಸುತ್್ತರುವ ಆಲೆೊೋಚನೆಗಳು 
ಆತನಿಗೆ ತ್ಳಿದ್ವೆ. ನಾ್ಯವಿಚಾರಣೆಯ ದ್ನ ನಿೋವು 
ಆತನನು್ನ ವಯಂಚಿಸಬಹುದು ಎಯಂದು ನಿೋವು ಅಯಂದುಕೆೊಯಂ-
ಡರೆ, ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿೋವೆೋ ಮರುಳುಗೆೊಳಿಸುತ್್ತದ್ದಿೋರಿ. 

ಪಿರಿೋತ್ಯ ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ,
ನಿೋವಿಲಲಿದ್ರುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೋಸರ ಉಯಂಟುಮಾಡಿದೆ, ಮತು್ತ ಆ ಸುಳುಳುಗಳ ಕಯಂತಯ ಆಧಾರದ 

ಮೆೋಲೆ ನಿೋವು ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವುದರ ಬಗೆಗೆ ಆಲೆೊೋಚಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿೋವು ಒಬ್ 
“ಒಳ್ಳುಯ ವ್ವಸಾಥಾಪಕ”, ಮತು್ತ 42 ವಷಚ್ಗಳಿಯಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ಯಲ್ಲಿ ಒಯಂದು ಭಾಗವಾಗಿ-
ದೆದಿೋನೆ ಎಯಂಬ ಸತಾ್ಯಂಶ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚುಚುಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಟೊೋನಿ, ನಾನು ಚಿಕಕೆ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದಾದಿಗ, ನನ್ನ ತಯಂದೆ ದುರಾಚಾರಿ ಕುಡುಕರಾಗಿದದಿರು. ನನ್ನ ತಾಯಗೆ, 
ಬಾತುಕೆೊಯಂಡು ಆಕೆಗೆ ಪಟು್ಟಗಾಯ ಆಗುವವರೆಗೆ ಆಕೆಯನು್ನ ಹೊಡೆಯುತ್್ತದದಿರು. ಆ ಶಬದಿಗಳು ಮತು್ತ 
ನೆರಳುಗಳು ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತವನು್ನಯಂಟುಮಾಡಿದವು. ನನ್ನ ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವ ಒಳ್ಳುಯ 
ವಿಷಯವು ಈ ದುರಾಚಾರಗಳ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಹೊೋಗುತ್್ತತು್ತ. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕಹಿ ಮತು್ತ ದೆ್ವೋಷದ್ಯಂದ 
ತುಯಂಬ್ಹೊೋಗಿತು್ತ. ಎಯಂದೊ ಪಿರಿೋತ್ಸದಯಂತ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯಕೆಕೆ ಹೋಳಿದೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣೆಯಾದೆ.

ನಾನು 14 ವಷಚ್ದವಳಾಗಿದಾದಿಗ, ನನ್ನ ತಯಂದೆ ನನ್ನ ಸಹೊೋದರರ ಮೆೋಲೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮೆೋಲೆ ದೌ-
ಜಚ್ನ್ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸಥಾತಯಯಂದ್ಗೆ ನನ್ನನು್ನ ಹಚುಚುಕಡಿಮೆ ಆಸ್ಪತರಿಗೆ ಸೋರಿಸಲಾಯತು. 
ಜಗಳವು ಎಷು್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತು್ತ ಎಯಂದರೆ ಪ�ೋಲ್ೋಸರನು್ನ ಕರೆಯಲಾಯತು. ಇದನು್ನ ಬರೆಯಲು ಮತು್ತ 
ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಆಲೆೊೋಚಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತು್ತ ಈಗ ನನಗೆ ಕಣಿ್ಣೋರು ಹರಿಯುತ್್ತದೆ.

ಟೊೋನಿ, ಈ ಮಿನಿಸಿಟ್ಯಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಅಥವಾ ಬೋರೆ ಯಾರಾದರೊ ದುರಾಚಾರ ನಡೆಸುತ್್ತರುವುದನು್ನ 
ನಾನು ಎಯಂದಾದರೊ ನೆೊೋಡಿದದಿರೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಅದನು್ನ ಸಹಿಸುತ್್ತರಲ್ಲಲಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್್ತರಲ್-
ಲಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತು್ತ ಸೊಸಿಯವರ ಸಾಕ್್ ನನ್ನನು್ನ ಬಲ್ಷ್ಠಗೆೊಳಿಸಿದೆ.

ನಾನು ಯುವ ಕ್ರಿಶಿಚುಯನ್ ಆಗಿದಾದಿಗ, ಕೆೊನೆಯ ದ್ನಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಾನು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್್ತದೆದಿ ಮತು್ತ 
ಅದು ನನ್ನನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಚಿಯಂತಗಿೋಡುಮಾಡಿತು್ತ ಮತು್ತ ನಾನು ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಪಾರಿರ್ಚ್ಸಿದೆನು.

ಆ ರಾತ್ರಿ, ನಾನು ಮಲಗಿದದಿ ಬಯಂಕ್ ಹಾಸಿಗೆಯ ಎದುರಿನ ಒಯಂದು ಮಯಂಚದ ಮೆೋಲೆ ಸೊಸಿ ಕೊತ್ದದಿರು 
ಎಯಂದು ಕನಸು ಕಯಂಡೆನು. ಆಕೆ ಬಹಳ ಸುಯಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್್ತದದಿರು. ಸೊಸಿ ಮುಯಂದಕೆಕೆ ಬಗಿಗೆ ಮೆಲಲಿನೆ ನನ್ನ 
ಹಸರು ಕರೆದು ನನ್ನನು್ನ ಎಬ್್ಸಿದರು. ನಾನು ಮೆೋಲೆದುದಿ ಕೊತುಕೆೊಯಂಡೆ ಮತು್ತ ಸೊಸಿ ಮುಯಂದಕೆಕೆ ಬಾಗಿ, 
“ನಾನು ಮತು್ತ ಟೊೋನಿ ಪರಿಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಯಂತ ನಿೋನು ನಮ್ಮನು್ನ ಅನುಸರಿಸು” ಎಯಂದು ಹೋಳಿದರು. 
ಆಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಹೋಳುತ್್ತದಾದಿರೆ ಎಯಂಬುದನು್ನ ಗರಿಹಿಸುವ ಪರಿಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರನು್ನ ನೆೊೋಡುತ್್ತದೆದಿ. 
ಆಗ ಸೊಸಿ ಪುನಃ ಹೋಳಿದರು, “ನಾನು ಮತು್ತ ಟೊೋನಿ ಪರಿಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಯಂತ ನಿೋನು ನಮ್ಮನು್ನ ಅನು-
ಸರಿಸು.” ಈ ಬಾರಿ ನನಗೆ ಅಥಚ್ವಾಯತು. ನಾನು ಸೊಸಿಗೆ ಆಯತು ಎಯಂದು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದೆ. ನಿೋವು ಮತು್ತ 
ಸೊಸಿ ಸಯಂಕಟದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನು್ನ  ದಾಟ್ಸುತ್್ತೋರಿ ಎಯಂದು ತ್ಳಿದು ನಿಶಿಚುಯಂತಯಯಂದ ಪುನಃ ಮಲಗಿದೆ.

ನಿೋವು ಬರೆದ “ವೆಲ್್ತ” ಎಯಂಬ ಸಾಹಿತ್ವನು್ನ ಓದುತ್ತ ಅಧ್ಯನ ಮಾಡುತ್್ತರುವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಕನಸು 
ನೆನಪಾಯತು. ಆ ಸಾಹಿತ್ದಲ್ಲಿ, ನಿೋವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪರಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿ ಕಯಂಡುಕೆೊಯಂಡಿರಿ, “ಬಹಳ ಬಲ್ಷ್ಠ, 
ಅಜೋಯ, ಅತ್ಯಂತ ದೃಢ.” ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇದೆೋ ರೊಪದಲ್ಲಿ ನೆೊೋಡುತ್್ತದೆದಿೋನೆ. ಪರಲೆೊೋಕದ 
ಸಹ-ಮಾಲ್ೋಕ ಮತು್ತ ಆತನ ರಾಜ್ದ ಬಾಧ್ಸಥಾ.

ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ, ನಾನು ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತ್್ತದಾದಿಗ, ನಿೋವು ಹಾಡುವ ಒಯಂದು ಹಾಡು ನನಗೆ ನೆನ-
ಪಾಯತು, “ಸಾ್ಟ್ಯಂರ್ ಬೈ ಮಿೋ.”,“ದೌ ಹೊ ರೊಲೆಸ್್ಟ ವಿಯಂರ್ ಆಯಂರ್ ವಾಟರ್, ಸಾ್ಟ್ಯಂರ್ ಬೈ ಮಿೋ.”

ದೆೋವರು ನಿಯಯಂತರಿಣದಲ್ಲಿದಾದಿರೆ ಎಯಂದು ತ್ಳಿದುಕೆೊಳುಳುವುದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಈಗಕೆಕೆ ವಿದಾಯ,
ಸಿಸ್ಟರ್ ಆನಾ             ಕಾ್ನ್ನ್ ಕಯಂಟ್ರಿ, ಕಾ್ಲ್ಫ�ೋನಿಚ್ಯಾ

ಕಾ್ಲ್ಫ�ೋನಿಚ್ಯಾ

7 ಮತಾ್ತಯ 27:22-23, ಮಾಕಚ್ 15:13-14, ಲೊಕ 23:21, 
ಯೋಹಾನ 19:6   8 ಯೆಶಾಯ 50:6, ಮತಾ್ತಯ 26:67-68, 
27:30, ಮಾಕಚ್ 14:65, 15:19   9 ಮತಾ್ತಯ 26:67-68, 
27:30, ಮಾಕಚ್ 15:19, ಲೊಕ 22:63-64, ಯೋಹಾನ 19:3   
10 ಮತಾ್ತಯ 27:29, ಮಾಕಚ್ 15:17, ಯೋಹಾನ 19:2, 
5   11 ಯೆಶಾಯ 52:14   12 ಕ್ೋತಚ್ನೆಗಳು 22:12-18, ಲೊಕ 
23:33, ಯೋಹಾನನು 20:25, ಕೆೊಲೆೊಸಸಾಯವರಿಗೆ  2:14  
13 ಯೋಹಾನನು 19:34   14 ಮತಾ್ತಯ 27:29, 31, ಮಾಕಚ್ 
15:20, ಲೊಕ 22:63, 23:11, 36   15 1 ಅರಸುಗಳು 8:27, 
ಕ್ೋತಚ್ನೆಗಳು 139:1-16, ಯೆರೆಮಿೋಯ 23:23-24, ಆಮೊೋಸನು 
9:1-4, ಮತಾ್ತಯ 18:20, 28:20, ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳು 
17:24-27, ಎಫಸದವರಿಗೆ 1:23   16 ಆದ್ಕಾಯಂಡ 6:5-6, 1 ಪ�-
ವಚ್ಕಾಲವೃತಾ್ತಯಂತ 28:9, ಯೆಶಾಯ 66:18, ಮತಾ್ತಯ 15:16-
20, 1 ಕೆೊರಿಯಂಥದವರಿಗೆ 3:18-21, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 4:12-13
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ಕಪು್ಪ ಆರಾಧನೆಯಯಂಗವಾಗಿ ಮಕಕೆಳ ಬಲ್ಯ ಆಪಾದನೆಯ ನಯಂತರ
 ಕಾ್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಜಸು್ಟ್ ಸುಪಿೋರಿಯರ್ ರಾಜಿೋನಾಮೆ

ಬರಿಸಲ್ಸಾ ನಲ್ಲಿನ ಇಯಂಟ-
ನಾ್ಚ್ಷನಲ್ ಕಾಮನ್ ಲಾ 
ಕೆೊೋಟ್ಚ್ ಆಫ್ ಜಸಿ್ಟಸ್ 
ಕಾ್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಜಸು್ಟ್ 
ಮುಖಯಂಡ ಅಡೆೊೋಲೆೊಫೊ 
ಪಾನಾಚುನ್ ಅವರನು್ನ 
ನೆೈನ್್ತ ಸಕಚ್ಲ್ ಸಟಾ್ನಿಕ್ 
ಚೆೈಲ್್ಡ ಸಾ್ಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕಲ್್ಟ 
ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂ-
ಧಿಸಿದಯಂತ ಆರೆೊೋಪಿಸಿದ 
ನಯಂತರ ಆತ ಈ ವಾರ 
ತನ್ನ ರಾಜಿೋನಾಮೆಯನು್ನ 
ಘೊೋಷಸಿದರು. ಇಯಂಟನಾ್ಚ್-
ಷನಲ್ ಟ್ರಿಬೊ್ನಲ್ ಇಯಂಟು 

ಕೆರಿೈಮ್ಸಾ ಆಫ್ ಚರ್ಚ್ ಆಯಂರ್ ಸ್ಟೋಟ್ ನಿಯಂದ ನಿನೆ್ನಯ ಬುಲೆಟ್ನ್ ಪರಿಕಾರ, ಕಳ್ದ 
ಐದು ತ್ಯಂಗಳುಗಳಿಯಂದ ಐವರು ನಾ್ಯಾಧಿೋಶರು “2010 ರಷು್ಟ ಇತ್್ತೋಚೆಗೆ ಮಕಕೆಳ 
ಧಾಮಿಚ್ಕ ಅತಾ್ಚಾರ ಮತು್ತ ಮಕಕೆಳ ಕೆೊಲೆಗೆ ಪಾಚಾನ್, ಪ�ೋಪ್ ಫಾರಿನಿಸಾಸ್, 
ಮಾಜಿ ಪ�ೋಪ್ ರಾಟ್ಜುಯಂಗರ್ ಮತು್ತ ಕಾ್ಯಂಟಬಚ್ರಿಯ ಆರ್ಚ್ ಬ್ಷಪ್ ಜಸಿ್ಟನ್ 
ವೆಲ್್ ಅವರ ಪಾತರಿವನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊೋಲುವ ಹಲವಾರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನು್ನ 
ಮತು್ತ ವಾ್ಟ್ಕನ್ ಆಕೆೈಚ್ವಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನು್ನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದಾದಿರೆ”. ಕಳ್ದ ತ್ಯಂಗಳು 
ಐಟ್ಸಿಸಿಎಸ್, ಐದು ಅಯಂತಾರಾಷಟ್ೋಯ ನಾ್ಯಾಧಿೋಶರು ಮತು್ತ 27 ಜೊ್ರಿ 
ಸದಸ್ರ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲಿ ಮೊಕದದಿಮೆ ನಡೆಸಿದರು.

“ಪ�ೋಪ್ ಫಾರಿನಿಸಾಸ್ ಅವರ ಕಳ್ದ ವಾರದ ಮಧ್ ಪ�ವಚ್ ಪರಿವಾಸದ ಸಮಯ-
ದಲ್ಲಿ, ’ಲೆೈಯಂಗಿಕ ದುರಾಚಾರ ಸಟಾ್ನಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇದದಿಯಂತ’ ಎಯಂಬ ಅವರ ವಿಚಿತರಿ 
ಹೋಳಿಕೆಯು, ತನ್ನ ಚರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಮಕಕೆಳ ಬಲಾತಾಕೆರವು ತಾನೆೋ ಭಾಗವಹಿಸುವ 
ಸಟಾ್ನಿಕ್ ಧಮಚ್ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದಾದಿಗಿದೆ ಎಯಂಬುದನು್ನ ಆತ ಅಥಚ್ಮಾಡಿ-
ಕೆೊಯಂಡಿದಾದಿರೆ ಎಯಂದು ಬಹಿರಯಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ” ಎಯಂದು ಬರಿಸಲ್ಸಾ ನ ಪಾರಿಸಿಕೊ್ಟರ್ 
ಹೋಳಿದರು. “ಪ�ೋಪರ ಹೋಳಿಕೆಗಳನು್ನ ಅಪರಾಧದ ಅನುಕ್ತ ಒಪಿ್ಪಗೆ ಮತು್ತ ಈ 
ಭಿೋಭತಸಾ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಆತನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಹಚಿಚುನ ಪುರಾವೆ ಎಯಂದು 
ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೋವೆ.”

ಬಾಲಿ್ಕ್ ಮಾಸ್ ಕುರಿತಾದ ಡಿಸಯಂಬರ್ 25, 1967ರ “ಮಾ್ಜಿಸಿ್ಟೋರಿಯಲ್ 
ಪಿರಿವಿಲೆರ್” ಎಯಂಬ ಕಾ್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಜಸು್ಟ್ ಆಡಚ್ರ್ಅನು್ನ ವಾ್ಟ್ಕನ್ ಆಕೆೈಚ್ವ್ಸಾ 
ನಿಯಂದ ನಾ್ಯಾಲಯಕೆಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯುವು-
ದು ಸೋರಿದಯಂತ, ನೆೈನ್್ತ ಸಕಚ್ಲ್ ಸಟಾ್ನಿಕ್ ಬಾಲಿ್ಕ್ ಮಾಸ್ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ 
ಧಾಮಿಚ್ಕ ಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಬ್ ಹೊಸ ಪ�ೋಪ್ ಭಾಗವಹಿಸಬೋಕಾಗಿತು್ತ 
ಎಯಂಬುದನು್ನ ಆ ದಸಾ್ತವೆೋಜು ತೊೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಯಂದು ಹೋಳಲಾಗಿದೆ.

“ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಯಂದ ಜಸು್ಟರ ಬಳಿ ಅಪಹರಿಸಿದ ನವಜಾತ ಶಿಶು-
ಗಳನು್ನ ಧಾಮಿಚ್ಕವಾಗಿ ಕೆೊಲೆಗೆೈದು ಅವರ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯಲು ಪ�ವಚ್ನಿಧಚ್ರಿತ 
ಯೋಜನೆ ಇತು್ತ ಎಯಂಬುದನು್ನ ವಾ್ಟ್ಕನ್ ದಸಾ್ತವೆೋಜುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೊಚಿ-
ಸುತ್ತವೆ,” ಎಯಂದು ಮುಖ್ ಪಾರಿಸಿಕೊ್ಟರ್ ಹೋಳಿದರು. ಮುಗಧಿರ ಜಿೋವರಕ್ತದ್ಯಂದ 
ಆಧಾ್ತ್್ಮಕ ಶಕ್್ತಯನು್ನ ಪಡೆದು ರೆೊೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ�ೋಪ್ ಪರಿಭುತ್ವದ ರಾಜಕ್ೋಯ 
ಸಿಥಾರತಯನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ವಿಕೃತ ಭಾವನೆಯಯಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಹುಟ್್ಟದೆ. 
ಈ ಕೃತ್ಗಳು ಕೆೋವಲ ಜನಹತ್ಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿವೆ, ಮಾತರಿವಲಲಿದೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ 
ವ್ವಸಿಥಾತವಾಗಿವೆ ಮತು್ತ ಸಯಂಸಾಥಾವಲಯಂಬ್ಯಾಗಿವೆ. ಕನಿಷ್ಠಪಕ್ 1773ರಿಯಂದ, ಅವು 
ರೆೊೋಮನ್ ಕಾ್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಚರ್ಚ್, ಜಸು್ಟರು ಮತು್ತ ಪರಿತ್ಯಬ್ ಪ�ೋಪ್ ನಿಯಂದ 
ಮಾಡಲ್ಪಟ್್ಟರುವಯಂತ ತೊೋರುತ್ತವೆ.”

“ಸಟಾ್ನಿಕ್ ಬಾಲಿ್ಕ್ ಮಾಸ್ ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪ�ೋಪರ ಹೋಳಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿೋಚ 
ರಿೋತ್ಯ ಹಿಯಂಸಾನಯಂದದ ಅಸಯಂವೆೋದನೆಯಾಗಿವೆ,” ಎಯಂದು ಕಾ್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಸಟಾ್ನಿಕ್ 
ಬಾಲಿ್ಕ್ ಮಾಸ್ ಚಿತರಿಹಿಯಂಸಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿರುವರೆಯಂದು ಹೋಳಿಕೆೊಳುಳುವ 51 
ವಷಚ್ದ ಅಮೆೋರಿಕನ್ ರೊತ್ ಲ್ಯಪ�ೋಲ್್ಡ ಸಮ್ಮತ್ ಸೊಚಿಸಿದರು. “’ಸಟಾ್ನಿಕ್ 
ಮಾಸ್’ ನಯಂಥ ಟ್ರಿಗರ್ ಪದಗಳನು್ನ ಹೋಳುವುದೊ ಕೊಡ ಸಟಾ್ನಿಕ್ ಚಿತರಿಹಿಯಂ-

ಸಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದವರನು್ನ ಪುನಃ ಆಘಾತಗೆೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಯಂದು ಯಾವ 
ದಡ್ಡನಿಗೊ ತ್ಳಿದ್ದೆ. ನಾವು ಆತನ ಮೆೋಲೆ ನೆೈನ್್ತ ಸಕಚ್ಲ್ ಸಟಾ್ನಿಕ್ ಚೆೈಲ್್ಡ 
ಸಾ್ಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕೆೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊಗೆಳುಳುವಿಕೆಯ ಆಪಾದನೆಯನು್ನ ಹೊರಿಸುತ್್ತ-
ರುವುದರಿಯಂದ ಆತನ ಪದಗಳನು್ನ ಉದೆದಿೋಶಪ�ವಚ್ಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರಬಹುದು. 
ಆತ ಅಧಿಕಾರಬ್ಟು್ಟಕೆೊಡುವ ಸಮಯ ಬಯಂದ್ದೆ.”

ಲ್ಯಪ�ೋಲ್್ಡ ಅವರ ಅಗೆೋನ್ಸಾ್ಟ ಚರ್ಚ್ ಟರರ್ ಬದುಕುಳಿದ್ರುವವರ ಜಾಲ 
ಬರಿಸಲ್ಸಾ ನಾ್ಯಾಲಯಕೆಕೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ನಿಯೋಗ ಒಯಂದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿತು್ತ. 
2014ರ ನಾ್ಯಾಲಯ, ಪ�ೋಪ್ ಫಾರಿನಿಸಾಸ್, ಪಾಚಾನ್ ಮತು್ತ ವೆಲ್್ ಸೋರಿರು-
ವರು ಎಯಂದು ಹೋಳಲಾದ ನೆೈನ್್ತ ಸಕಚ್ಲ್ ಸಟಾ್ನಿಕ್ ಚೆೈಲ್್ಡ ಸಾ್ಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕಲ್್ಟ 
ನ ಜಾಗತ್ಕ ಗಣ್ ಸದಸ್ರ ಮೆೋಲೆ ಕಾನೊನುಕರಿಮ ಜರುಗಿಸುತ್್ತತು್ತ. ಪ�ೋಪ್ 
ಫಾರಿನಿಸಾಸ್, ಮಾಜಿ ಪ�ೋಪ್ ರಾಟ್ಜುಯಂಗರ್ ಅಥವಾ ಪಾನಾಚುನ್, ತಾವು ಮಕಕೆಳಾಗಿ-
ದಾದಿಗ ಮಕಕೆಳ ಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದದಿರು ಎಯಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಎಯಂಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ 
ಹೋಳಿದಾದಿರೆ.

ನೆೈನ್್ತ ಸಕಚ್ಲ್ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳನು್ನ ಮರೆಮಾಚಲು ಪ�ೋಪ್ ಫಾರಿನಿಸಾಸ್ ಅವರ 
ಪರಿಯತ್ನಗಳು ಮತು್ತ ಅವರು “ಗುಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ನಾ್ಯಾಲಯಕೆಕೆ ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸಲು 
ಪರಿಯತ್್ನಸಿದರು” ಎಯಂದು ವಿವರಿಸಿದ ವಾ್ಟ್ಕನ್ ಮೊಲಗಳಿಯಂದ ನಾ್ಯಾಲಯವು 
ಹೊಸ ಪುರಾವೆ ಪಡೆದ್ದೆ ಎಯಂದು 27 ರ ಐಟ್ಸಿಸಿಎಸ್ ಬುಲೆಟ್ನ್ ಪರಿಕಟ್ಸಿತು.

ಪಾಚಾನ್ ಅಧಿಕಾರ ಬ್ಟು್ಟಕೆೊಡಲು ನಿಧಚ್ರಿಸಿದಾಗ, ಪ�ೋಪ್ ಫಾರಿನಿಸಾಸ್, 
ತಾನು ಪ�ೋಪ್ ರಾಟ್ಜುಯಂಗರ್ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಿವೃತ್್ತ 
ಹೊಯಂದಬಹುದು ಎಯಂದು ಪವಿತರಿ ಭೊಮಿಯ ಅವರ ಇತ್್ತೋಚಿನ ಪರಿವಾಸದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವರದ್ಗಾರರಿಗೆ ಸೊಚನೆ ನಿೋಡಿದರು. ಫಬರಿವರಿ 15, 2013ರಯಂದು, 
ಬರಿಸಲ್ಸಾ ನಾ್ಯಾಲಯ ರಾಟ್ಜುಯಂಗರ್ ಅವರನು್ನ ಮಾನವಿೋಯತಯ ವಿರುದಧಿ 
ಅಪರಾಧಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದಾದಿರೆಯಂದು ತ್ೋಪುಚ್ ನಿೋಡಿತು. ಕೆಲವು ದ್ನಗಳ ನಯಂತರ 
ಫಬರಿವರಿ 28ರಯಂದು ಅವರು ರಾಜಿೋನಾಮೆ ನಿೋಡಿದರು. ಆ 2013ರ ನಾ್ಯಾಲ-
ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸು್ತತಪಡಿಸಲಾದ ಪುರಾವೆಯನು್ನ ಕೆವಿನ್ ಆನೆಟ್ ಅವರ “ಹಿಡನ್ 
ನೆೊೋ ಲಾಯಂಗರ್” ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮತು್ತ ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ವಿದೆ:  
hiddennolonger.com

ನೆದಲಾ್ಚ್ಯಂರ್ಸಾ ನ ಡರ್ ಕಾ್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಕಾಡಿಚ್ನಲ್ ಆಲ್ಫೊ್ರಯಂಕ್ ಮತು್ತ ಪಿರಿನ್ಸಾ 
ಬನಾ್ಚ್ರ್ಚ್; ರಾಣಿ ಎಲ್ಜಬತ್, ಪಿರಿನ್ಸಾ ಫಿಲ್ಪ್, ಡರ್ ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಲೆ್ಮಿೋನ, 
ಆಕೆಯ ಕುಟುಯಂಬ ಮತು್ತ ಸಯಂಗಾತ್ ಮಹಾರಾಜ ಹಯಂಡಿರಿಕ್ ಸೋರಿದಯಂತ ಬ್ರಿಟ್ಷ್, 
ಡರ್ ಮತು್ತ ಬಲ್ಜುಯನ್ ರಾಜ ಕುಟುಯಂಬ; ಪ�ೋಪ್ ಫಾರಿನಿಸಾಸ್, ಮಾಜಿ ಪ�ೋಪ್ 
ರಾಟ್ಜುಯಂಗರ್, ಕಾ್ಯಂಟಬಚ್ರಿಯ ಆರ್ಚ್ ಬ್ಷಪ್ ಜಸಿ್ಟನ್ ವೆಲ್್, ನಾ್ಯಾಧಿೋ-
ಶರಾದ ಫುಲೆೊಫೊೋರ್ಚ್ ಸೋರಿದಯಂತ ಇಬ್ರು ಬ್ರಿಟ್ಷ್ ಉಚಚು ನಾ್ಯಾಲಯದ 
ನಾ್ಯಾಧಿೋಶರು, ಒಬ್ ಕೆನೆೋಡಿಯನ್ ಕಾ್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಬ್ಷಪ್ ಮತು್ತ ಬಲ್ಜುಯಯಂ 
ಮತು್ತ ಇಯಂಗೆಲಿಯಂರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಕಾಚ್ರಿ ಸಚಿವರನು್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನೆೈನ್್ತ ಸಕಚ್ಲ್ 
ಸಟಾ್ನಿಕ್ ಚೆೈಲ್್ಡ ಸಾ್ಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕಲ್್ಟ ಸದಸ್ರು ಎಯಂದು ಹಸರಿಸಿದರು.

ಕಳ್ದ ವಾರ, ಕಾ್ನಡದ ಮಾಯಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾರಿೋ-ರೆೋನ್-ಡು್-
ಮಾಯಂರ್ ರೆೊೋಮನ್ ಕಾ್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಕೆಥೆಡರಿಲ್ ನ ಕೆಳಗಿರುವ ಗುಪ್ತ ನೆಲಮಾಳಿ-
ಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್್ಟ 15, 2014ಕೆಕೆ ನೆೈನ್್ತ ಸಕಚ್ಲ್ ಚೆೈಲ್್ಡ ಸಾ್ಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕಲ್್ಟ 
ಒಯಂದು ಮಕಕೆಳ ಬಲ್ಯನು್ನ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಯಂಬ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆದ ನಯಂತರ ನಾ್-
ಯಾಲಯವು ಕೆಲವು ದ್ನಗಳ ಕಾಲ ಮೊಕದದಿಮೆಯನು್ನ ಮುಯಂದೊಡಿತು. ವೆೋಲ್ಸಾ 
ನ ಕೆೋನಚ್ಫಾನ್ ಕಾ್ಸಲ್ ನ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆನೆೋಡಿಯನ್ ಬಾರಿ್ಯಂಟನ್ 
ಒಯಂಟಾರಿಯ ಮೊಹಾಕ್ ಇಯಂಡಿಯನ್ ವಸತ್ ಶಾಲೆಯ ಪಶಿಚುಮ ಪಾಶ್ವಚ್ದಡಿಯ 
ಉಪ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಸಮಾಧಿಗೊಡಿನಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ಫಾರಿನ್ಸಾ, ಹಾಲೆಯಂರ್ ಮತು್ತ 
ಯುಎಸ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ತೊೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳ ಬಲ್ಗಳನು್ನ ನೆೊೋಡಲು ಮಕಕೆಳಾ-
ಗಿದಾದಿಗ ತಮ್ಮನು್ನ ಬಲವಯಂತಪಡಿಸಲಾಗುತ್್ತತು್ತ ಎಯಂದೊ ಕೊಡ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ 
ಹೋಳಿದರು.

ಕೆಲವರು ಈ ಜಾಗತ್ಕ ಗಣ್ ನೆೈನ್್ತ ಸಕಚ್ಲ್ ಸಟಾ್ನಿಕ್ ಚೆೈಲ್್ಡ ಸಾ್ಕ್ರಿಫೈಸ್ 
ಕಲ್್ಟ ನ ಇನೊ್ನ ಇತ್್ತೋಚಿನ ದೌಜಚ್ನ್ಕೆಕೆ ಒಳಗಾದವರಿದಾದಿರೆ. ಹತು್ತ ಸಥಾಳಿೋಯ 
ಮಕಕೆಳ ಅಪಹರಣಕಾಕೆಗಿ ರಾಣಿ ಎಲ್ಜಬತ್ ರ ಅರೆಸ್್ಟ ವಾರೆಯಂಟ್ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಶ್್ನಗ-
ಳನು್ನ ಕೆೋಳಿದ ಕಾರಣಕೆಕೆ ಜಮೆೈಕನ್ ಮತು್ತ ಬ್ರಿಟ್ಷ್ ಸೈನಿಕ ವಿವಿಯನ್ ಕನಿಯಂಘ್-

ಮಾಜಿ ಪ�ೋಪ್ ಜೊೋಸಫ್ ರಾಟ್ಜುಯಂಗರ್ ಒಬ್  
ಚಿಕಕೆ ಪಾ್ರಿಷನರ್ ಗೆ ಮುತು್ತ ಕೆೊಡುತ್್ತರುವುದು

ಜೊಡಿ ಬೈಯಯಂಗ್ಟನ್, ಮೆೋ 28, 2014
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ಮ್ ಗೆ ನಿದೆದಿ ಬರಿಸುವ ವಸು್ತ ಕೆೊಟು್ಟ ಇಯಂಗೆಲಿಯಂರ್ ನ ಸಾ್ಟ್ಫರ್ಚ್ ನ ಸೋಯಂಟ್ 
ಜಾಜಚ್ಸ್ ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ (ದೊರವಾಣಿ: 44 01785 257888) ದಾಖಲ್-
ಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಣಿ ಎಲ್ಜಬತ್ ರ ಅರೆಸ್್ಟ ವಾರೆಯಂಟನು್ನ ಕಾ್ಥೆೊಲ್ಕ್ ಚಚಿಚ್ನಲ್ಲಿ 
ಪ�ೋಸ್್ಟ ಮಾಡಿದದಿಕಾಕೆಗಿ ಬ್ರಿಟ್ಷ್ ಪೌರ ಡೆೋವಿರ್ ಕಾಯಂಪನ್ ಮತು್ತ ಆತನ 
ಹಯಂಡತ್ಗೆ ನಿದೆದಿ ಬರಿಸುವ ವಸು್ತ ಕೆೊಟು್ಟ, ಬಯಂಧಿಸಿ ಲಯಂಡನ್ ಪಾಕ್ಚ್ ರಾಯಲ್ 
ಮೆಯಂಟಲ್ ಹಲ್್ತ ಸಯಂಟರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಹಾಕಲಾಯತು. ಕಾಯಂಪನ್ ಅವರ ಬಯಂಧನ 
ಮತು್ತ ಬ್ಡುಗಡೆಯನು್ನ ಈ ವಿಡಿಯದಲ್ಲಿ ಸರೆಹಿಡಿಯಲಾಯತು: 
https://www.youtube.com/watch?v=asxvy4SxK4s

ಕಳ್ದ ಅಕೆೊ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ ಕಾ್ನಡದ ಒಯಂಟಾರಿಯದ ಕ್ಚನರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ 
ಎಲ್ಜಬತ್ ಮೆೋಲ್ನ ಅಪಹರಣ ಆರೆೊೋಪಗಳು/ಅಪರಾಧ ನಿಣಚ್ಯ ಸೋರಿದಯಂತ 
ಕಾಣೆಯಾದ 50,000 ಸಥಾಳಿೋಯ ಮಕಕೆಳ ಬಗೆಗಿನ 2013 ನೆೈನ್್ತ ಸಕಚ್ಲ್ 
ಸಟಾ್ನಿಕ್ ಕಲ್್ಟ  ಪರಿಕರಣವನು್ನ ಬಹಿರಯಂಗಪಡಿಸಲು ಸಿ್ಟೋವ್ ಫಿನಿ್ನ ಪರಿಯತ್್ನ-
ಸುತ್್ತದದಿರು. ಫಿನಿ್ನಯನು್ನ ಬಯಂಧಿಸಿ ಮೊರು ದ್ನಗಳ ವರೆಗೆ ಆರೆೊೋಪ ಹೊರಿಸದೆ 
ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿಡಲಾಯತು. ಜಗತ್್ತನೆಲೆಲಿಡೆ ಐಟ್ಸಿಸಿಎಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪರಿತ್ಭಟನೆ-
ಗಳು ಫಿನಿ್ನಯವರ ಮತು್ತ ಕಾ್ಯಂಪನ್ ರವರ ಬ್ಡುಗಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ-
ಯಾದಯಂತ ತೊೋರಿತು.

ಮಾಜಿ ಕಾಮೊಲಿಪ್ಸಾ ಸೊಕೆಲ್ ನಿವಾಸಿ ವಿಲ್ಯಮ್ ಕೆೊೋಯಂಬಸಾ ಮತು್ತ 
ಇತರರು ಇಷು್ಟ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲ್ಗಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಕೆನೆೋಡಿಯನ್ ಸಥಾಳಿೋಯರು, 
ರಾಣಿ ಎಲ್ಜಬತ್ ಮತು್ತ ಪಿರಿನ್ಸಾ ಫಿಲ್ಪ್ ತನ್ನ ಹತು್ತ ಗೆಳ್ಯರು ಮತು್ತ ಸಹ 
ಕಾಮೊಲಿಪ್ಸಾ ನಿವಾಸಿಗಳ್ೊಯಂದ್ಗೆ ಶಾಲೆಯಯಂದ ಹೊೋಗುವುದನು್ನ ನೆೊೋಡಿದುದರ 
ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಯಂದು 2010ರ ರೆೋಡಿಯ ಸಯಂದಶಚ್ನದ ನಯಂತರ ಆತನಿಗೆ 
ಕೆೊೋಮಾಗೆ ಹೊೋಗುವಯಂತ ಚುಚುಚುಮದುದಿ ನಿೋಡಿ ನಯಂತರ ಆತ ಸತ್ತರು. ಚಿೋಫ್ 
ಲೊಯಸ್ ಡೆೋನಿಯಲ್ಸಾ, ಹಾ್ರಿಯೆಟ್ ನಹಾನಿೋ, ಜಾನಿ ಬ್ಯಂಗೆೊ ಡಾಸನ್ ಮತು್ತ 
ರಿಕ್ ಲಾ್ವಿಲ್ೋ ಕೊಡ ಕಾಣೆಯಾದ 50,000 ಸಥಾಳಿೋಯ ಮಕಕೆಳ ಕುರಿತಾದ 2013 
ಅಯಂತಾರಾಷಟ್ೋಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗದ್ಪಡಿಸಲಾದ ಸಾಕ್್ ಪರಿಸು್ತತ್ಗಳಿಗಿಯಂತ 
ಮೊದಲೆ ರಹಸ್ಮಯ ಕಾರಣಗಳಿಯಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪಿ್ಪದರು.

www.alamoministries.com
ಅಲಾಮೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ಲೈನ್

ನೆೈಜಿೋರಿಯ
ಪಿರಿೋತ್ಯ ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಮತು್ತ ಸಯಂಗಡಿಗರೆೋ,

ಬೋಗನೆ ಬರಲ್ರುವ ನಮ್ಮ ಅರಸನಾದ ಪರಿಭು ಯೆೋಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾ್ಲಾ್ವರಿ ನಮ-
ಸಾಕೆರಗಳು. ಹಿಯಂದೆ ನಾನು ಒಬ್ ಮಾದರಿ ಮುಸಿಲಿಮ್ ಆಗಿದೆದಿನು, ಜನರನು್ನ ಇಸಾಲಿಮಿಕ್ ಧಮಚ್ದತ್ತ 
ಒಯು್ತ್್ತದೆದಿನು. ಇಗೆೊಡಾನ್ ಲ್ೋಸ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ದೆೋವರ ಜನರು ನಡೆಸುತ್್ತದದಿ ದಯಂಡಯಾ-
ತರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಜರಿದೆದಿ ಮತು್ತ ಅವರು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳನು್ನ ಕೆೊಟ್ಟರು. 
ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ವನು್ನ ಓದುವ ಮೊಲಕ ಅದು ನನ್ನ ಮನ ಮುಟ್್ಟತು ಮತು್ತ ನಾನು ಯೆೋಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ-
ನು್ನ ನನ್ನ ಪರಿಭು ಮತು್ತ ವೆೈಯಕ್್ತಕ ರಕ್ಕರನಾ್ನಗಿ ಪಡೆದೆನು.

ನಾನು ಈಗ ಕ್ರಿಶಿಚುಯನ್ ಬೈಬಲ್ ಫಲೆೊಷಪಿ್ಪನ ಒಬ್ ಸದಸ್ನಾಗಿದೆದಿೋನೆ, ಮತು್ತ ಜಿೋವಯಂತ 
ದೆೋವರ ಪದಗಳನು್ನ ಮುಸಿಲಿಮರಾದ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಗೆಳ್ಯರೆೊಯಂದ್ಗೆ ಮತು್ತ ಬೈಬಲ್ ಕಲಿರ್ ಇಲಲಿ-
ದ್ರುವ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಯಂಚಿಕೆೊಳಳುಲು ಪಾರಿರಯಂಭಿಸಿದೆದಿೋನೆ. ಆ ಇಸಾಲಿಮಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕ್ ಆರು 
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಕರು ಬೈಬಲ್ ಕಲಿಬು್ಗಳನು್ನ ರಚಿಸಲು ಜೊತಗೊಡಿದಾದಿರೆ. ಇತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 
ಹೊೋಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೆೋಸು ಮತು್ತ ರಕ್ಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಬೊೋಧಿಸಲು ನಾವು ವಿಶಾ್ವಸಾಹಚ್ ಏಳು ಜನರ ತಯಂಡ-
ವೆ�ಯಂದನು್ನ ಸಯಂಯೋಜಿಸಿದೆದಿೋವೆ, ಮತು್ತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿರ್ ಗಳನು್ನ ರಚಿಸಲು ಕೊಡ 
ಪರಿಯತ್್ನಸುತಾ್ತರೆ. ಆಫಿರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು ಹಚಿಚುನವರು ಬಡವರು. ಆದದಿರಿಯಂದ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ 
ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೆಲವು ಸಾಮಗಿರಿಗಳನು್ನ, ವಿಶ್ೋಷವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಗಳು ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಾ-
ಹಿತ್ವನು್ನ, ಬೋಕಾದವರಿಗೆ ಹಯಂಚಲು,  ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶರಿದಾಧಿಪ�ವಚ್ಕವಾಗಿ 
ಬೋಡಿಕೆೊಳುಳುತ್್ತದೆದಿೋವೆ. ಸುವಾತಚ್ಯನು್ನ ಬೊೋಧಿಸಲು ಮತು್ತ ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಕಳ್ದುಹೊೋದ ಆತ್ಮಗ-
ಳನು್ನ ಗೆಲಲಿಲು ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುವ, ಸಾಧ್ವಾದ ಪರಿತ್ಯಯಂದು ವಸು್ತವನು್ನ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು 
ಅನುಗರಿಹದ ಪರಿಭುವು ನಿಮಗೆ ಸೌಕಯಚ್ ಒದಗಿಸುತಾ್ತರೆ ಎಯಂದು ನಾನು ಪಾರಿರ್ಚ್ಸುತ್ತೋನೆ. ಕಲಿರ್ ನ 
ನಾಯಕರಿಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹದ್ನಾರು ಬೈಬಲ್ ಗಳು ಮತು್ತ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ವಾಗುವಷು್ಟ ಸಾ-
ಹಿತ್ವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಕಲಿರ್ಅನು್ನ ಆಶಿೋವಚ್ದ್ಸಿ.

ದೆೋವರು ನಿಮಗೆ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ಗೆ ಅನುಗರಿಹ ತೊೋರಲ್. ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮ ಹಸರನು್ನ 
ನಿಮ್ಮ ವಿತರಕ ಅಯಂಚೆ ಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್, ಎರಡು ದೆೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸಾ ಗಳಲ್ಲಿ ತುಯಂಬ್ ಬೈಬಲ್ ಗಳನು್ನ 
ಮತು್ತ ಸಾಹಿತ್ವನು್ನ ನಮಗೆ ಆದಷು್ಟ ಬೋಗ ಕಳುಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಅವಸರದ ಉತ್ತರವನು್ನ ನಾನು ಕಾ-
ಯುತ್್ತದೆದಿೋನೆ. ಬಹಳ ಧನ್ವಾದಗಳು.
ಕ್ರಿಶಿಚುಯನ್ ಪಿರಿೋತ್ಯಯಂದ್ಗೆ,
ಜೊೋಸಫ್ ಅಕ್ನ್,                   ಆಯಂಡೆೊ ಸ್ಟೋಟ್, ನೆೈಜಿೋರಿಯ

ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿರಿಯ ಸಹೊೋದರನೆೋ,
ಯೆೋಸುವಿನ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲಲಿರಿಗೊ ನಮಸಾಕೆರಗಳು. ನಿಮಗಾಗಿ 

ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಸುಯಂದರ ಮಿನಿಸಿಟ್ಗಾಗಿ ನಾನು ದೆೋವರಿಗೆ ಸೊ್ತೋತರಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೋ-
ನೆ. ಬೈಬಲ್ಲಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಕಾಕೆಗಿ ನಿಮಗೆ 
ಧನ್ವಾದಗಳು. ವಿತರಣೆಯ ನಯಂತರ, ನಾವು ಎಲಾಲಿ ಓದುಗರಿಯಂದ ಪರಿತ್ಕ್ರಿಯೆ-
ಗಳನು್ನ ಪಡೆಯುತ್್ತದೆದಿೋವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೊ, ನನ್ನ ಹೃದಯಕೆಕೆ ಆಶಚುಯಚ್-
ವಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ನಾನು ಒಯಂದು ಅದುಭುತ ಬದಲಾವಣೆಯನು್ನ ನೆೊೋಡಿದೆದಿೋನೆ.

ಎಲಾಲಿ ಓದುಗರು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಯಂದು ಅವುಗಳನು್ನ ಕೆೋಳುತ್್ತದಾದಿರೆ. 
ನಮ್ಮ ಕಳ್ದ ಆರಾಧನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನು್ನ 
ಒಪಿ್ಪಸಿದರು. ಹಲವಾರು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮತು್ತ ದೆೋವರ ಒಳ್ಳುಯತನದ 

ಬಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಕ್್ಗಳನು್ನ ನಿೋಡಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಿೋಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಗಳನು್ನ ಓದ್ದ 

ನಯಂತರ ಕೆಲವು ಹಿಯಂದೊ ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸೋ-
ರಿದದಿನು್ನ ನೆೊೋಡಿ ನನಗೆ ಸಯಂತೊೋಷವಾಗಿದೆ. 
ಅವರು ಹಿಯಂದೊ ಸಮುದಾಯದವರು.

ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿರುವ ಹೊಸ 
ಜನರಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟು್ಟ ನನಗೆ ಕೆಲವು ತಲುಗು 
ಸಾಹಿತ್ವನು್ನ ಮತು್ತ ಕೆಲವು ತಲುಗು ಬೈಬಲ್ 
ಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ. ಈ ಬುಡಕಟು್ಟ ಪರಿದೆೋಶದಲ್ಲಿ, 
ಮತು್ತ ಅನಾಥ ಮಕಕೆಳ ಮನೆಯ ಸೋವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ 
ಕೆಲಸಕಾಕೆಗಿ ದಯವಿಟು್ಟ ಪಾರಿರ್ಚ್ಸಿ. ನಮಗಾಗಿ 
ದಯವಿಟು್ಟ ಪಾರಿರ್ಚ್ಸಿ. ನಮ್ಮ ಶ್ರಿೋಷ್ಠ ಜಗತ್್ತ-
ನಾದ್ಯಂತ ಮಿನಿಸಿಟ್ಗಾಗಿ ನಾವೆಲಲಿರೊ ಪಾರಿರ್ಚ್-
ಸುತ್್ತದೆದಿೋವೆ. ಅನೆೋಕ ಕಳ್ದುಹೊೋದ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ 
ರಕ್ಷಿಸಲು ದೆೋವರು ನಿಮ್ಮ ಮೊಲಕ ಲೆೊೋಕದಲೆಲಿ 
ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರಿೋಷ್ಠ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್್ತದಾದಿರೆ. ನಮ್ಮ 
ಪರಿಭುವಾದ ದೆೋವರು ನಿಮಗೆ ಹಚುಚು ಶಕ್್ತ ನಿೋಡಲ್ 
ಮತು್ತ ನಿೋವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕಾಕೆಗಿ ಸಮೃದಧಿವಾಗಿ 
ಆಶಿೋವಚ್ದ್ಸಲ್. ಬಹಳ ಧನ್ವಾದಗಳು.
ಆತನ ಕೆೊಯಲಿನಲ್ಲಿ ಹೃತೊ್ಪವಚ್ಕವಾಗಿ 
ನಿಮ್ಮ ಸಹ-ಕಾಯಚ್ಕತಚ್,
ಕಟ್್ಟಲ ರಾವ್
ಉಯಂಡರಿಜಾವರಯಂ ಮಯಂಡಲ್,       ಎ.ಪಿ., ಭಾರತ

ನೆೈನ್್ತ ಸಕಚ್ಲ್ ಸಟಾ್ನಿಕ್ ಚೆೈಲ್್ಡ ಸಾ್ಕ್ರಿಫೈಸ್ ಕಲ್್ಟ ನ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ಹಚಿಚುನ ಪುರಾವೆಯನು್ನ ಐಸಿ ಎಲ್ ಸಿ ಜ ಕೆೊೋಟ್ಚ್ ಪಾರಿಸಿಕೊ್ಟಸ್ಚ್ 
ಆಫಿೋಸಿನಿಯಂದ ಮುಯಂಬರುವ ಸಾವಚ್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ ಲಘು ವರದ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋಡು-
ವುದಾಗಿ ಭರವಸ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಯಂದೆ ಬರುತ್್ತರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಯಂಖ್್ ಮತು್ತ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾ್ಯಾಲಯಕೆಕೆ ಪರಿಸು್ತತಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಪುರಾವೆಯ ಕಾರಣ 
ಮೊಕದದಿಮೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯು ಪ�ಣಚ್ಗೆೊಳಳುಲು ಒಯಂದು ವಷಚ್ಕ್ಕೆಯಂತ ಹಚುಚು 
ಸಮಯ ಬೋಕಾಗಬಹುದಾದ ನಿರಿೋಕ್ಷೆ ಇತು್ತ. ಬರಿಸಲ್ಸಾ ನಲ್ಲಿ ಅಯಂತಾರಾಷಟ್ೋಯ 
ನಾ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಸಯಂಪಕ್ಚ್ಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇ-ಮೆೋಲ್ ಮಾಡಿ 
ಅಥವಾ ಕರೆ ಮಾಡಿ:
hiddenfromhistory1@gmail.com,  info@iclcj.com,  admin@
iclcj.com,  250-591-4573, 386-323-5774
http://childabuserecovery.com/catholic-jesuit-superior-
resigns-after-charged-with-black-mass-child-sacrifices/#.
U4Y9gyimU1J
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17 ಕ್ೋತಚ್ನೆಗಳು 51:5, ರೆೊೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3:10-12, 23   18 ಮತಾ್ತಯ 26:63-64, 27:54, ಲೊಕ 1:30-33, ಯೋಹಾನ 9:35-37, ರೆೊೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:3-4   19 ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳು 4:12, 20:28, ರೆೊೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3:25, 1 ಯೋಹಾನ 1:7, ಪರಿಕಟನೆ 5:9   
20 ಕ್ೋತಚ್ನೆಗಳು 16:9-10, ಮತಾ್ತಯ 28:5-7, ಮಾಕಚ್ 16:9, 12, 14, ಯೋಹಾನ 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳು 2:24, 3:15, ರೆೊೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8:11, 1 ಕೆೊರಿಯಂಥದವರಿಗೆ 15:3-7   21 ಲೊಕ 22:69, ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳು 2:25-36, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 
10:12-13   22 1 ಕೆೊರಿಯಂಥದವರಿಗೆ 3:16, ಪರಿಕಟನೆ 3:20   23 ಎಫಸದವರಿಗೆ 2:13-22, ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 9:22, 13:12, 20-21, 1 ಯೋಹಾನ 1:7, ಪರಿಕಟನೆ 1:5, 7:14   24 ಮತಾ್ತಯ 26:28, ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳು 2:21, 4:12, ಎಫಸದವರಿಗೆ 1:7, ಕೆೊಲೆೊಸಸಾಯವರಿಗೆ 1:14   
25 ಮತಾ್ತಯ 21:22, ಯೋಹಾನ 6:35, 37-40, ರೆೊೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 10:13   26 ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 11:6   27 ಯೋಹಾನ 5:14, 8:11, ರೆೊೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 6:4, 1 ಕೆೊರಿಯಂಥದವರಿಗೆ 15:10, ಪರಿಕಟನೆ 7:14, 22:14   28 ಮತಾ್ತಯ 28:18-20, ಯೋಹಾನ 3:5, ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ 
ಕೃತ್ಗಳು 2:38, 19:3-5   29 ಧಮೊೋಚ್ಪದೆೋಶಕಾಯಂಡ 4:29, 13:4, 26:16, ಯೆಹೊೋಶುವ 1:8, 22:5, 2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:15, 3:14-17, ಯಾಕೆೊೋಬನು 1:22-25, ಪರಿಕಟನೆ 3:18

ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನು್ನ ಬದುಕುತ್್ತರುವ ರಿೋತ್ಯ-
ನು್ನ ಮುಯಂದುವರಿಸಬೋಕೆಯಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ನಿೋವು ಖಚಿ-
ತವಾಗಿದ್ದಿೋರೆ? ನೆನಪಿಡಿ, ನಾ್ಯವಿಚಾರಣೆಯ ದ್ನ 
ಒಯಂದ್ದೆ, ಮತು್ತ ನಿಮಗಾಗಿ ಪರಲೆೊೋಕ ಅಥವಾ ನರಕ 
ಸಿಗಲ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಷು್ಟ 
ಬಲೆಬಾಳುವ ವಸು್ತ ಈ ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿದೆಯೆ? ಮಾದಕ 
ದರಿವ್ಗಳು ಅಷು್ಟ ಮುಖ್ವೆ – ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿೋವು ನಿ-
ರಯಂತರತಯನು್ನ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಯುವಷು್ಟ? ಅಥವಾ 
ಇಬ್ರನು್ನ ಅಶಿಲಿೋಲ ಚಿತರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ರಿಗೆೊಬ್ರು ಏರ್ಸಾ ಕೆೊಡುವುದನು್ನ ನೆೊೋಡುವು-
ದಕಾಕೆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಷು್ಟ 
ಅದು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ವೆ? ಹಣ, ಅಥವಾ ಕ್ರಿೋಡೆ, ಅಥವಾ 
ಮದ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೋ ರಿೋತ್ಯ ಸ್ವಸುಖದ 
ಮೊಲಕ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿೋವೆೋ ಸಯಂತೊೋಷಪಡಿಸುವುದು 
ನಿೋವು ನಿರಯಂತರತಯನು್ನ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕಳ್ದು, ನಯಂತರ 
ಬಯಂಕ್ಯ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡಲ್ಪಡುವಷು್ಟ ಮುಖ್ವೆ? 
ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುವುದ್ಲಲಿ! ಪರಿಭುವಿನೆೊಯಂದ್ಗೆ – ಪಿ-
ಶಾಚಿಯಯಂದ್ಗಲಲಿ, ಪರಿಭುವಿನೆೊಯಂದ್ಗೆ, ಒಪ್ಪಯಂದ 
ಮಾಡಿಕೆೊಯಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ಕಾಪಾಡಲು ನಿೋವು 
ಅಯಂತ್ಮ ನಿಧಾಚ್ರವನು್ನ ಏಕೆ ತಗೆದುಕೆೊಳಳುಬಾರ-
ದು? ಆತ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನು್ನ ಪರಿವೆೋಶಿಸಲ್, ಮತು್ತ 
ನಿೋವು ಆತನನು್ನ ಪರಿವೆೋಶಿಸಿ. ಹಿೋಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಯಂದ 
ಶಾಶ್ವತ ಪರಿತ್ಫಲ ಏನೆಯಂಬುದನು್ನ ನಿೋವು ನೆೊೋಡಬ-
ಹುದಾದರೆ, ಪರಲೆೊೋಕದ ಆನಯಂದ ಸಾಮಾರಿಜ್ವನು್ನ 
ಪರಿವೆೋಶಿಸಲು ನಿೋವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದವುಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ನಿೋವು ಎಯಂದೊ ಗೆೊಣಗಲಾರಿರಿ ಅಥವಾ ದೊರಲಾರಿರಿ. 
ಇನೆೊ್ನಯಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೋಡಿ. ಈ ಪಾರಿಥಚ್ನೆಯನು್ನ 
ಹೋಳಿ ಶಾಶ್ವತ ಆಶಿೋವಾಚ್ದವನು್ನ ಪಡೆಯರಿ,

ನನ್ನ ಪರಿಭುವೆೋ ಮತು್ತ ನನ್ನ ದೆೋವರೆೋ, ಪಾಪಿಯಾದ 
ನನ್ನ ಮೆೋಲೆ ಕರುಣೆ ತೊೋರಿ.17 ಯೆೋಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜಿೋವಸ್ವ-
ರೊಪನಾದ ದೆೋವರ ಮಗನು ಎಯಂದು ನಾನು ನಯಂಬ್ದೆದಿೋನೆ.18 

ನನ್ನ ಹಿಯಂದ್ನ ಎಲಾಲಿ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಮಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ 

ಆತ  ಶಿಲುಬಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಯಂದ್ದನು ಮತು್ತ 
ತನ್ನ ಅಮೊಲ್ ರಕ್ತವನು್ನ ಸುರಿಸಿದನು ಎಯಂದು ನಾನು 
ನಯಂಬ್ದೆದಿೋನೆ.19 ದೆೋವರು ಪವಿತಾರಿತ್ಮನ ಶಕ್್ತಯಯಂದ 

ಯೆೋಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರಿಯಂದ ಪುನರುತಾಥಾನಗೆೊಳಿಸಿದರು,20 
ಮತು್ತ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪನಿವೆೋದನೆಯನು್ನ 
ಮತು್ತ ಈ ಪಾರಿಥಚ್ನೆಯನು್ನ ಕೆೋಳುತಾ್ತ ಆತ ದೆೋವರ ಬಲ-
ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದಾದಿನೆ ಎಯಂದು ನಾನು ನಯಂಬ್ದೆದಿೋನೆ.21 
ಪರಿಭು ಯೆೋಸುವೆೋ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನು್ನ 
ತರೆದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ನನ್ನ ಹೃದಯದೆೊಳಗೆ ಆಮಯಂತ್ರಿ-
ಸುತ್ತೋನೆ.22 ಕಾಲಾ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬಯ ಮೆೋಲೆ ನನ್ನ 
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಸುರಿಸಿದ ಅಮೊಲ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ 
ಎಲಾಲಿ ಹೊಲಸು ಪಾಪಗಳನು್ನ ತೊಳ್ದುಬ್ಡಿ.23 ನಿೋವು 
ನನ್ನನು್ನ ತ್ರಸಕೆರಿಸುವುದ್ಲಲಿ, ಪರಿಭು ಯೆೋಸುವೆೋ; ನಿೋವು 
ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನು್ನ ಕ್ಮಿಸುವಿರಿ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನು್ನ 
ರಕ್ಷಿಸುವಿರಿ. ನನಗೆ ಗೆೊತು್ತ ಏಕೆಯಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪದವಾದ 
ಬೈಬಲ್ ಹಿೋಗೆಯಂದು ಹೋಳುತ್ತದೆ.24 ನಿೋವು ಯಾರನೊ್ನ ತ್-
ರಸಕೆರಿಸುವುದ್ಲಲಿ ಎಯಂದು ನಿಮ್ಮ ಪದ ಹೋಳುತ್ತದೆ, ಮತು್ತ 
ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊ ಸೋರಿದೆದಿೋನೆ.25 ಆದದಿರಿಯಂದ ನಿೋವು ನನ್ನ 
ಮಾತು ಕೆೋಳಿಸಿಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿೋರಿ ಎಯಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ಮತು್ತ 
ನಿೋವು ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಿೋರಿ ಎಯಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ಮತು್ತ 
ನಾನು ರಕ್ಣೆ ಹೊಯಂದ್ದೆದಿೋನೆ ಎಯಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ.26 ನನ್ನ 
ಆತ್ಮವನು್ನ ರಕ್ಣೆ ಮಾಡಿದದಿಕಾಕೆಗಿ, ಪರಿಭು ಯೆೋಸುವೆೋ, 
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞನು, ಮತು್ತ ನಿೋವು ಆದೆೋಶಿಸಿದಯಂತ 
ನಡೆದುಕೆೊಯಂಡು ಇನು್ನ ಮುಯಂದೆ ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ನಾನು 
ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತಯನು್ನ ತೊೋರಿಸುತ್ತೋನೆ.27

ರಕ್ಣೆಯ ನಯಂತರ, ಯೆೋಸುವು ತಯಂದೆಯ, ಮಗನ, 
ಮತು್ತ ಪವಿತಾರಿತ್ಮದ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಸಯಂಪ�-
ಣಚ್ವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ, ದ್ೋಕ್ಾಸಾ್ನನ ಮಾಡಿದರೆಯಂದು ಹೋ-
ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.28 ಬೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟ್ ಆಫ್ ಇಯಂಡಿಯಾದ 
“ಸತ್ವೆೋದವು” [ಇಯಂಗಿಲಿಷ್ ನ ಕೆಜವಿ] ಬೈಬಲ್ ಅನು್ನ  
ಓದ್, ಮತು್ತ ನಿೋವು ಸಾಯುವ ತನಕ ಅದು ಹೋಳಿದದಿನು್ನ 
ಮಾಡಿ.29

ರಕ್ಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿೋವು ಇತರರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಬೋಕೆಯಂದು ಪರಿಭು 
ಬಯಸುತಾ್ತರೆ (ಮಾಕಚ್ 16:15). ನಿೋವು ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ 
ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸುವಾತಚ್ಯ ಸಾಹಿತ್ದ ವಿತರಕರಾಗಬ-
ಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ವನು್ನ ಯಾವುದೆೋ ಶುಲಕೆ-

ವಿಲಲಿದೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೋವೆ. ಹಚಿಚುನ ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ ನಮಗೆ 
ಕರೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇಮೆೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಯಂದೆೋಶವನು್ನ 
ಬೋರೆಯವರೆೊಯಂದ್ಗೆ ಹಯಂಚಿಕೆೊಳಿಳು.

ನಾವು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ವನು್ನ 
ಅನೆೋಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತೋವೆ, ಮತು್ತ ಪರಿಯಂಪಚ-
ದೆಲೆಲಿಡೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೋವೆ. ನಾವು ಮುದರಿಣ ಕಾಗದ ಮತು್ತ 
ಶಿಪಿ್ಪಯಂಗ್ ಗಾಗಿ ಅನೆೋಕ ಮಿಲ್ಯ ಡಾಲರುಗಳನು್ನವ್-
ಯಸುತ್ತೋವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರಿಥಚ್ನೆ ಮತು್ತ 
ಆರ್ಚ್ಕ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ವಿದೆ.

ಜಗತು್ತ ರಕ್ಣೆ ಪಡೆಯಬೋಕೆಯಂದು ನಿೋವು ಬಯ-
ಸಿದರೆ  ಯೆೋಸು ಆದೆೋಶಿಸುವಯಂತ, ದೆೋವರಿಯಂದ ಆತನ 
ದಶಾಯಂಶಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಕೆೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ಕದುದಿಕೆೊ-
ಳಳುಬೋಡಿ. ದೆೋವರು ಹಿೋಗೆ ಹೋಳಿದರು, “ನರಮನುಷ್-
ನು ದೆೋವರಿಯಂದ ಕದುದಿಕೆೊಳಳುಬಹುದೆೋ? ನಿೋವಾದರೆೊೋ 
ನನಿ್ನಯಂದ ಕದುದಿಕೆೊಳುಳುತ್್ತದ್ದಿೋರಿ. ನಿನಿ್ನಯಂದ ಏನು 
ಕದುದಿಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿೋರಿ ಎಯಂದು ಕೆೋಳುತ್್ತೋರೆೊೋ? ದಶಾಯಂಶ 
ನನಗೆೊೋಸಕೆರ ಪರಿತ್ೋಕ್ಸಬೋಕಾದ ಪದಾಥಚ್, ಇವುಗಳ-
ನೆ್ನೋ. ನಿೋವು ಅಯಂದರೆ ಈ ಜನಾಯಂಗದವರೆಲಾಲಿ [ಮತು್ತ 
ಈ ಸಯಂಪ�ಣಚ್ ಜಗತು್ತ] ನನಿ್ನಯಂದ ಕದುದಿಕೆೊಳುಳುವವ-
ರಾದ ಕಾರಣ ಶಾಪಗರಿಸ್ತರಾಗಿದ್ದಿೋರಿ. ನನ್ನ ಆಲಯವು 
[ರಕ್ಣೆ ಹೊಯಂದ್ರುವ ಆತ್ಮಗಳು] ಆಹಾರಶೊನ್ವಾ-
ಗದಯಂತ [ಆಧಾ್ತ್್ಮಕ ಆಹಾರ] ನಿೋವು ದಶಾಯಂಶವನು್ನ 
[ದಶಾಯಂಶ ಎಯಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟು್ಟ ಆದಾಯದ 10%] 
ಯಾವತೊ್ತ ಬಯಂಡಾರಕೆಕೆ ತಗೆದುಕೆೊಯಂಡು ಬನಿ್ನರಿ; 
ನಾನು ಪರಲೆೊೋಕದ ದಾ್ವರಗಳನು್ನ ತರೆದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 
ಸಥಾಳ ಹಿಡಿಯಲಾಗದಷು್ಟ ಸುವರವನು್ನ ಸುರಿಯುವೆ-
ನೆೊೋ ಇಲಲಿವೆ�ೋ ನನ್ನನು್ನ ಹಿೋಗೆ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿರಿ; ಇದು 
ಸೋನಾಧಿೋಶ್ವರ ಯೆಹೊೋವನ ನುಡಿ. ನುಯಂಗುವ ಹುಳ-
ವನು್ನ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ತಡೆಯುವೆನು, ಅದು ನಿಮ್ಮ 
ಭೊಮಿಯ ಫಲವನು್ನ ನಾಶ ಮಾಡದು; ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ-
ಕ್ಷಿಯ ಹಣು್ಣ ತೊೋಟದಲ್ಲಿ ಉದುರಿಹೊೋಗದಯಂತಾ-
ಗುವುದು; ಇದು ಸೋನಾಧಿೋಶ್ವರ ಯೆಹೊೋವನ ನುಡಿ. 
ಆಗ ಸಕಲ ಜನಾಯಂಗಗಳವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಧನ್ರೆಯಂದು 
ಕೆೊಯಂಡಾಡುವರು; ನಿಮ್ಮ ದೆೋಶವು ಆನಯಂದವಾಗಿರು-
ವದು; ಇದು ಸೋನಾಧಿೋಶ್ವರ ಯೆಹೊೋವನ ನುಡಿ” 
(ಮಲಾಕ್ಯ 3:8-12).

(ಪುಟ 5 ರಿಯಂದ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)

ಸಯಂಪ�ಣಚ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಭಾವಿ 
ಸಾಥಾನ ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರಿಯಂದ

ಹಚಿಚುನ ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಸಕ್್ತಕರವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಕಾಕೆಗಿ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮನು್ನ ಸಯಂಪಕ್ಚ್ಸಿ.
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ತಮ್ಮ ಸಯಂಪ�ಣಚ್ ಹೃದಯ, ಆತ್ಮ, ಮನಸುಸಾ, ಮತು್ತ ಬಲದ್ಯಂದ ಪರಿಭುವಿನ ಸೋವೆ ಮಾಡಲು ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಎಲಾಲಿ ಯು.ಎಸ್. ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ
ರುವವರಿಗೆ ಬದುಕ್ಗೆ ಅಗತ್ವಾದ ಎಲಾಲಿ ಸೌಕಯಚ್ಗಳ್ೊಯಂದ್ಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಕ್ರಿಶಿಚುಯನ್ ಮಿನಿಸಿಟ್ೋಸ್ ವಲ್ರ್ವೆೈಚ್ರ್ ಸಥಾಳ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನೊ್ ಯಾಕ್ಚ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ ಮಯಂಗಳವಾರ ಸಯಂಜ 8 ಗಯಂಟಗೆ ಮತು್ತ ಇತರ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ವೆೋಳ್ ಪಾರಿಥಚ್ನಾ ಸಭೆಯನು್ನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹಚಿಚುನ ವಿವರಗಳಿ-
ಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಯಂಖ್್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. (908) 937-5723.

333ಕೊಕೆ ಹಚಿಚುನ ಭವಿಷ್ವಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ ಒಡಯಂಬಡಿಕೆಯಯಂದ ಕ್ರಿಸ್ತರನು್ನ ತೊೋರಿಸುವ ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ, ದ ಮೆಸಾಸಾಯ, ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಕೆೋಳಿ ಪಡೆಯರಿ.
ಲಾಸ್ ಏಯಂಜಲ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಪರಿದೆೋಶ: 13136 ಸಿಯೆರಾ ಹೈವೆೋ, ಸಾಯಂಟಾ ಕಾಲಿರಿಟಾ, ಕಾ್ಲ್ಫ�ೋನಿಚ್ಯಾ 91390 (661) 251-9424ದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ ಸಯಂಜ 8 ಗಯಂಟಗೆ ಮತು್ತ ಭಾ-

ನುವಾರದಯಂದು ಮಧಾ್ಹ್ನ 3 ಗಯಂಟಗೆ ಮತು್ತ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಯಂಟಗೆ ಪಾರಿಥಚ್ನಾ ಸಭೆಯನು್ನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 
ಉಚಿತ ವಾಹನ ಸೋವೆಯನು್ನ ಹಾಲ್ವುರ್ ಬೊಲೆವಾರ್ಚ್ ಮತು್ತ ಹೈಲಾ್ಯಂರ್ ಅವೆನೊ್, ಹಾಲ್ವುರ್, ಕಾ್ಲ್ಫ�ೋನಿಚ್ಯಾದ ಮೊಲೆಯಯಂದ ಪರಿತ್ ಸಯಂಜ 

6.30ಕೆಕೆ, ಭಾನುವಾರಗಳಯಂದು ಮಧಾ್ಹ್ನ 1.30ಕೆಕೆ ಮತು್ತ ಸಯಂಜ 6.30ಕೆಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪರಿತ್ಯಯಂದು ಪಾರಿಥಚ್ನಾ ಸಭೆಯ ನಯಂತರ ಊಟದ  ವ್ವಸಥಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಈ ಸಾಹಿತ್ವು ರಕ್ಣೆಯ ನಿಜವಾದ ಯೋಜನೆಯನು್ನ ಹೊಯಂದ್ದೆ (ಅಪ�ೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಗಳು 4:12). 
ಇದನು್ನ ಬ್ಸಾಡಬೋಡಿ, ಬೋರೆ ಯಾರಿಗಾದರೊ ಕೆೊಡಿ.

ಇತರ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆೋ, ಈ ಸಾಹಿತ್ವನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಥಾಳಿೋಯ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಯಂತರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಪ�ರಿೋತಾಸಾಹಿಸುತ್ತೋವೆ. 
ನಿೋವು ಮರುಮುದರಿಣ ಮಾಡುವುದೆೋ ಆದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಕೃತ್ಸಾ್ವಮ್ ಮತು್ತ ನೆೊೋಯಂದಣಿಯನು್ನ ಸೋರಿಸಿ:
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