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ಲ�ೋಟನ ಹೆಂಡತಿ

(ಪುಟ 2ರಲ್ಲಿ ಮುೆಂದುವರಿದಿದೆ)

ದೆೋವರು ಪಾಪವನುನು ದೆ್ೋಷಿಸುವುದರಿೆಂದ ಆ ಪಾಪಿ 
ಪಟ್ಟಣವನುನು ತಿರುಗಿಯ� ನ�ೋಡಬಾರದೆೆಂದು 
ಅವಳಿಗೆ ಹೋಳಲಾಗಿತುತು. “ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳವನುನು 
ನಾಶಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಂದವರು. ಇಲ್ಲಿಯವರ 
ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಲು ದೆ�ಡ್ಡ ಮೊರೆಯು ಯೆಹ�ೋ-
ವನಿಗೆ ಮುಟ್್ಟದ್ದರಿೆಂದ ಇವರನುನು ನಾಶಮಾಡು-
ವುದಕಾಕೆಗಿ ಆತನು ನಮ್ಮನುನು ಕಳುಹಿಸಿದಾ್ದನ” 
ಎೆಂದು ದೆೋವದ�ತರು ಹೋಳಿದರು (ಆದಿಕಾೆಂಡ 
19:13).

ಸ�ದೆ�ೋಮಿನ ಪಾಪ “ಹಮ್್ಮಪಡುವುದು 
[’ಗವ್ವದಿೆಂದ ಭೆಂಗ; ಉಬ್ಬಿನಿೆಂದ ದೆ�ಬುಬಿ.’ 
(ಜ್ಾನ�ೋಕ್ತುಗಳು 16:18)], ಹ�ಟ್್ಟ ತುೆಂಬ್ಸಿಕ್�-
ಳುಳುವದು [ಹ�ಟ್್ಟಬಾಕತನ: ವಿನ�ೋದಧಾಮವಾ-
ಗಿದ್ದ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮ್ೋಲ್ಮಟ್ಟದ ಹಲವಾರು 
ಉಪಾಹಾರಗೃಹಗಳಿದ್ದವು], ಸ್ಸುಖದಲ್ಲಿ 
ಮುಳುಗಿರುವುದು, ಇವು ಆಕ್ಯಲ್ಲಿಯ� ಆಕ್ಯ 
ಕುಮಾರ್್ವಯರಲ್ಲಿಯ� ಇದ್ದವು [ಕ್ಲಸವಿಲಲಿದ 
ಮನಸುಸು ಭ�ತದ ಕಾರಾ್ವಗಾರ ಎೆಂಬೆಂರ್], 
ಅಲಲಿದೆ ಆಕ್ಯು ದಿೋನದರಿದ್ರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ-
ರಲ್ಲಲಿ [ದೆೋವರ ಕ್ಲಸವನುನು ಎಳಳುಷ�್ಟ ಮಾ-
ಡುವುದರ ಬಗೆಗೆ ಅವಳು ಆಲ�ೋಚಿಸಲ� ಇಲಲಿ]. 
ಅವರು ಸ�ಕ್ಕೆೋರಿ ನನನು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅಸಹಾಯಾ-
ಚಾರಗಳನುನು ನಡಿಸಿದರು [ದೆೋವರು ಹೋಳಿದರು].”1

ಸ�ದೆ�ೋಮ್ ಕುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ದುಷ್ಟ ಪಟ್ಟ-
ಣವಾಗಿದ್ದರ�, ಲ�ೋಟನು ತನನುನುನು ಮತುತು 
ತನನು ಕುಲದವರನುನು ಅಬ್ರಹಾಮನಿೆಂದ ಬೋ-
ಪ್ವಡಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ಸ�ದೆ�ೋಮಿನತತು ತನನು 
ಗುಡಾರವನುನು ಹಾಕಲು ಆಯು್ದಕ್�ೆಂಡನು 

(ಆದಿಕಾೆಂಡ 13:5-13). ಏಕ್ೆಂದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣವ-
ನುನು ಸುತುತುವರಿದ ಫಲವತಾತುದ ಭ�ಮಿ “ಎಲಾಲಿ 
ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯ� ನಿೋರಾವರಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿತುತು” 
(ಆದಿಕಾೆಂಡ 13:10), ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಖರ�್ವ-
ರದ ಮರಗಳು ಮತುತು ಹುಲುಸಾದ ಹುಲುಲಿ 
ಬಳೆದಿತುತು. ಅದೆ�ೆಂದು ಓಯಸಿಸ್ ಆಗಿತುತು. 
ಸ�ದೆ�ೋಮ್ ಪಾಮ್ ಸಿಪ್ೆಂಗ್ಸು, ಲಾಸ್ ವೋಗಸ್, 
ಬಲ್ ಏರ್, ಅಥವಾ ಬವಲ್್ವ ಹಿಲ್ಸು ಇದ್ದೆಂತಿ-
ತುತು. ಅಲ್ಲಿನ ರನರು ತಮ್ಮ ಜೋವಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತಿತುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ದರು, ಆದರೆ, 
ಅವರು, ಸ�ದೆ�ೋಮ್ ನವರು ಇೆಂದು ನರಕ 
ಮತುತು ಬೆಂಕ್ಯ ಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಷು್ಟ ಸೆಂಕಟಕ್ಕೆ 
ಈಡಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನರಕದಲಾಲಿಗಲ್, ಬೆಂಕ್ಯ ಕ್ರೆ-
ಯಲಾಲಿಗಲ್ ಆನೆಂದದ ಉಪಾಹಾರಗೃಹಗಳಿಲಲಿ 
ಅಥವಾ ವಿನ�ೋದಧಾಮಗಳಿಲಲಿ, ಆಡೆಂಬರದ 
ಭ�ೋರನಗಳಿಲಲಿ, ಸವಿತಿನಿಸುಗಳಿಲಲಿ. “ಲ�ೋಭಿಯ 
ಅನನುವನುನು ಉಣಣೆದಿರು; ಅವನ ರುಚಿಪದಾಥ್ವ-
ಗಳನುನು ಬಯಸಬೋಡ” (ಜ್ಾನ�ೋಕ್ತುಗಳು 23:6).

ದೆೋವರು ಲ�ೋಟನ ಹೆಂಡತಿಯನುನು ನಾಶದಿೆಂದ 
ರಕ್ಷಿಸುತಿತುದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವಳು ತನನು ಹೃದ-
ಯದಲ್ಲಿ ಇನ�ನು ಸ�ದೆ�ೋಮ್ಅನುನು ಇಟು್ಟ-
ಕ್�ೆಂಡಿದ್ದಳು. ಪಾಮ್ ಸಿಪ್ೆಂಗ್ಸು/ಲಾಸ್ ವೋಗಸ್ 
ಪರಿಸರವನುನು ಬ್ಡಲು ಅವಳಿಗಾಗುತಿತುರಲ್-
ಲಲಿ. ಮತಾತುಯ 6:24 ಹಿೋಗೆೆಂದು ಹೋಳುತತುದೆ, 
“ರಾವನ� ಇಬಬಿರು ಯರಮಾನರಿಗೆ ಸೋವ 
ಮಾಡಲಾರನು. ಅವನು ಒಬಬಿನನುನು ದೆ್ೋಷಿಸಿ 
ಮರ್�ತುಬಬಿನನುನು ಪಿ್ರೋತಿಸುವನು; ಇಲಲಿವ 
ಒಬಬಿನನುನು ಹ�ೆಂದಿಕ್�ೆಂಡು ಮರ್�ತುಬಬಿನನುನು 

ತಾತಾಸುರಮಾಡುವನು. ನಿೋವು ದೆೋವರನ�ನು ಧನ-
ವನ�ನು ಕ�ಡ ಸೋವಿಸಲಾರಿರಿ,” ಅಥವಾ ದೆೋವರಿಗೆ 
ಹಾಗ� ಮರ್�ತುಬಬಿರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೋರೆ ರಾವುದೆೋ 
ವಸುತುವಿಗೆ ಒಟ್�್ಟಟ್್ಟಗೆೋ ನಿಷ್ಠೆಯೆಂದಿರಲಾರಿರಿ. 
ಲ�ೋಟನ ಹೆಂಡತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅವಳು 
ಸ�ದೆ�ೋಮ್ಅನುನು ಪಿ್ರೋತಿಸಿ ದೆೋವರನುನು ದೆ್ೋಷಿ-
ಸುತಿತುದ್ದಳು. ಆದುದರಿೆಂದಲ “ಅವಳು ಹಿೆಂದಿರುಗಿ 
ನ�ೋಡಿದಳು” (ಆದಿಕಾೆಂಡ 19:26). ನಿೋವು ಏನ-
ನಾನುದರ� ನ�ೋಡುತಿತುದಿ್ದೋರಾ? ಉದಾಹರಣ್ಗೆ, 
ಅಶಲಿೋಲ ಚಿತ್ರವನುನು? ಹೌದಾದರೆ, ಅದೆೋ ನಿಮ್ಮ 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದೆ.

ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಮತುತು ಅತಯಾೆಂತ 
ಮುಖಯಾವಾದ ಆಜ್ಞೆಯನುನು ಮಾಕ್ವ 12:28-31ರಲ್ಲಿ 
ಹೋಳಲಾಗಿದೆ: “ಶಾಸಿ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬಿನು ಅವರ 
ತಕ್ವವನುನು ಕ್ೋಳಿ ಯೆೋಸು ಅವರಿಗೆ ಒಳೆಳುಯ ಉತತುರ 
ಕ್�ಟ್ಟನೆಂದು ತಿಳಿದು ಹತಿತುರಕ್ಕೆ ಬೆಂದು - ಎಲಾಲಿ 
ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನಯದು ರಾವದು ಎೆಂದು 
ಆತನನುನು ಕ್ೋಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯೆೋಸು - ಇಸಾ್ರಯೆೋಲ್ 
ರನರೆೋ ಕ್ೋಳಿರಿ, ನಮ್ಮ ದೆೋವರಾದ ಕತ್ವನು ಒಬಬಿನೋ 
ದೆೋವರು; ನಿನನು ದೆೋವರಾದ ಕತ್ವನನುನು ಪೂಣ್ವ 
ಹೃದಯದಿೆಂದಲ� ಪೂಣ್ವಪಾ್ರಣದಿೆಂದಲ� 
ಪೂಣ್ವಮನಸಿಸುನಿೆಂದಲ� ಪೂಣ್ವಶಕ್ತುಯೆಂದಲ� 
ಪಿ್ರೋತಿಸಬೋಕು ಎೆಂಬುದೆೋ ಮೊದಲನಯ ಆಜ್ಞೆ; 
ನಿನನು ನರೆಯವನನುನು ನಿನನುೆಂರ್ಯೆೋ ಪಿ್ರೋತಿಸಬೋಕು 
ಎೆಂಬದೆೋ ಎರಡನಯ ಆಜ್ಞೆ; ಇವುಗಳಿಗಿೆಂತ ಹಚಿಚಿನ 
ಆಜ್ಞೆ ಮರ್�ತುೆಂದಿಲಲಿ ಎೆಂದು ಉತತುರಕ್�ಟ್ಟನು.”2 
ಏಕ್ೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲಲಿದರೆ�ೆಂದಿಗೆ ನಿೋವು 

ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಟ್�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ

ಟ್�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರಿೆಂದ
ದೆೋವರು ಪರಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ಸ�ದೆ�ೋಮಯಾರಿಗೆ ಪ್ರವೋಶ ನಿೋಡುವರು ಎೆಂದು ನಿಮಗನಿಸುತತುದೆಯೆ? ಹಾಗಾದರೆ, 

ಆತ ಸ�ದೆ�ೋಮ್, ಗೆ�ಮೊೋರ, ಅದ್ಮ, ಮತುತು ಚೆಬ�ೋಯೋಮ್ ಪಟ್ಟಣಗಳನುನು ನುಚುಚಿನ�ರು ಮಾಡಿ, ಅವುಗ-
ಳನುನು ಸುಟು್ಟ, ನಲಸಮ ಮಾಡಿದೆ್ದೋಕ್ ಎೆಂದು ನಾನು  ತಿಳಿಯಬೋಕ್ೆಂದಿದೆ್ದೋನ. ದೆೋವರು ಲ�ೋಟನ ಹೆಂಡತಿಯನುನು 
ಉಪಿ್ಪನ ಕೆಂಬವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದೆ್ದೋಕ್ (ಆದಿಕಾೆಂಡ 19:24-26) ಎೆಂದು ಕ�ಡ ನಾನು ತಿಳಿಯಬೋಕ್ೆಂದಿದೆ್ದೋನ. 
ಅದೆೋಕ್ೆಂದರೆ ಅವಳು ಹಿೆಂದಿರುಗಿ ನ�ೋಡಿದಳು, ಮತುತು ಸ�ದೆ�ೋಮ್ ಇನ�ನು ಅವಳ ನಿೋತಿಭ್ರಷ್ಟ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 
ಬೋರ�ರಿತುತು. ಹಿೆಂದಕ್ಕೆ ನ�ೋಡಬಾರದೆೆಂದು ದೆೋವದ�ತರು ಅವಳಿಗೆ ಸ�ಚಿಸಿದ್ದರು (ಆದಿಕಾೆಂಡ 19:17). 

1 ರಾರಕಕಾೆಂಡ 18:22, 20:13, ಧಮೊೋ್ವಪದೆೋಶಕಾೆಂಡ 22:5, 23:17-18, 1 ಅರಸುಗಳು 14:24, ಯ�ದನು 7   2 ಧಮೊೋ್ವಪದೆೋಶಕಾೆಂಡ 4:29, 6:5, 10:12, 11:13, 13:3-4, 26:16, 30:6, ಯೆಹ�ೋಶುವನು 22:5, 
ಮತಾತುಯ 22:37-40, ಲ�ಕ 10:27, ರಾಕ್�ೋಬನು 2:8-9   
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ಅಲಾಮೊ ಮಿನಿಸಿಟ್ರೋಸ್ ಆನಲೈನ

(ಪುಟ 1 ರಿೆಂದ ಮುೆಂದುವರಿದಿದೆ)
ದೆೋವರನುನು ಪಿ್ರೋತಿಸಿದರೆ ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ನರೆಯವ-
ರನುನು ನಿಮ್ಮೆಂರ್ಯೆ ಪಿ್ರೋತಿಸಿದರೆ, ನಿೋವು ಅವನನುನು 
ಕ್�ಲುಲಿವುದಿಲಲಿ. ಅವನ ಬಳಿ ಇರುವ ರಾವುದ-
ಕ�ಕೆ ನಿೋವು ಆಸ ಪಡುವುದಿಲಲಿ; ಅವನಿೆಂದ ನಿೋವು 
ಏನನ�ನು ಕದಿಯುವುದಿಲಲಿ. ನಿೋವು ಅವನ ಮ್ೋಲ 
ಸುಳುಳು ಆಪಾದನಗಳನುನು ಹ�ರಿಸುವುದಿಲಲಿ ಅಥವಾ 
ಅವನ ಬಗೆಗೆ ಸುಳುಳು ಹೋಳುವುದಿಲಲಿ; ಮತುತು ಅವನ 
ಹೆಂಡತಿಯೆಂದಿಗೆ ವಯಾಭಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ. 
ನಿೋವು ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೆಂದೆಯನುನು ಮತುತು 
ತಾಯಯನುನು ಗೌರವಿಸುವಿರಿ; ನಿೋವು ವಾರದ ಏಳು 
ದಿನ ಸಬಬಿತ್ ಆಚರಿಸುವಿರಿ (ಅೆಂದರೆ, ರಾವಾಗಲ� 
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಿರಿ3). ನಿೋವು ವಿಗ್ರಹಗ-
ಳನುನು ಪೂಜಸುವುದಿಲಲಿ, ಮತುತು ನಿೋವು ಪ್ರಭುವಿನ 
ಹಸರನುನು ವಯಾಥ್ವವಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲಲಿ.4 ನಿೋವು 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾವುದೆೋ ಆಜ್ಞೆಯನುನು ಉಲಲಿೆಂಘಿಸಿ-
ದ್ದರೆ, ಅದರಿೆಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನರಕಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗುತತು-
ದೆ, ಅದು ನಿೋವು ಅವಲಲಿವನ�ನು ಉಲಲಿೆಂಘಿಸಿದಷ್್ಟೋ 
ಗೆಂಭಿೋರವಾಗಿರುತತುದೆ (ರಾಕ್�ೋಬನು 2:10)

ಈಗ ಹೃದಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೆ�ೋಣ. ನಾವು 
“ದೆೋವರಾದ ಕತ್ವನನುನು ಪೂಣ್ವಹೃದಯದಿೆಂದಲ� 
ಪಿ್ರೋತಿಸಬೋಕು” (ಮಾಕ್ವ 12:30). ಹೃದಯವು 
ದೆೋವರ ಎದುರಿನ ನಿರವಾದ ಯಜ್ಞವೋದಿ. ಲ�ೋಟನ 
ಹೆಂಡತಿಯು ದೆೋವರನುನು ತನನು ಪೂಣ್ವ ಹೃದಯ-
ದಿೆಂದ ಪಿ್ರೋತಿಸಿದಳೆ? ಇಲಲಿ! ಮುೆಂಬರುವ ನಾಶನ-
ದಿೆಂದ ದೆೋವರು ಅವಳನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸು-
ತಿತುದಾ್ದಗ, ಅವಳ ಹೃದಯ ಇನ�ನು ಸ�ದೆ�ೋಮ್ 
ನಲ್ಲಿತುತು. ಅವಳ ಹೃದಯವು ಸ�ದೆ�ೋಮ್ ನ 
ಎದುರು ಒೆಂದು ಯಜ್ಞವೋದಿರಾಗಿರ್ತು ಹ�ರತು 
ದೆೋವರ ಎದುರಿನಲಲಿಲಲಿ. ಈ ಭ�ಮಿಯ ಮ್ೋಲ, 
ಈ ರಗತಿತುನಲ್ಲಿ ಇೆಂದು ಹಚಿಚಿನ ರನರ ಕಥೆ ಇದೆೋ! 
ಹೃದಯವು ಆಲ�ೋಚಿಸುವ, ಅನುಭವಿಸುವ ಮತುತು 
ನಿಧ್ವರಿಸುವ ಅೆಂತರಾತ್ಮ. ಲ�ೋಟನ ಹೆಂಡತಿಯ 
ಆಲ�ೋಚನಗಳು ಸ�ದೆ�ೋಮಿನಲ್ಲಿದು್ದದರಿೆಂದ 
ಅವಳು ಹಿೆಂದಿರುಗಿ ಸ�ದೆ�ೋಮ್ಅನುನು ನ�ೋಡಲು 
ನಿಧ್ವರಿಸಿದಳು. ಅವಳು ತನನು ಆಲ�ೋಚನಗಳನುನು 
ಅಲ್ಲಿಡಲು ನಿಧ್ವರಿಸಿದಳು. 

ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ, “ಹೃದಯ” ಎೆಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 
ಆಧುನಿಕ ಮನಸಿಸುಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆೆಂತ ಹಚುಚಿ ವಿ-
ಸಾತುರವಾದ ಅಥ್ವವಿದೆ. ಹೃದಯವು ಒಬಬಿ ವಯಾಕ್ತುಗೆ 
ಕ್ೋೆಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಒೆಂದು ಭಾಗ. ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ಬಹುಮಟ್್ಟಗೆ ಹೃದಯದ ಎಲಾಲಿ ಉಲಲಿೋಖ-

ಗಳು ಮಾನವ ವಯಾಕ್ತುತ್ದ ರಾವುದಾದರೆ�ೆಂದು 
ಭಾಗವನುನು ಉಲಲಿೋಖಿಸುತತುದೆ. ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ, 
ಹೃದಯವು ಎಲಾಲಿ ಭಾವನಗಳನುನು ಅನುಭವಿಸು-
ತತುದೆ: ಪಿ್ರೋತಿ ಮತುತು ದೆ್ೋಷ (ಕ್ೋತ್ವನಗಳು 105:25, 
1 ಪೋತ್ರನು 1:22); ಸೆಂರ್�ೋಷ ಮತುತು ದುಃಖ 
(ಪ್ರಸೆಂಗಿ 2:10, ಯೋಹಾನ 16:6); ಸಮಾಧಾನ 
ಮತುತು ಮನ�ೋವಯಾಥೆ (ಯೆಹಜೆಕೆೋಲನು 27:31, 
ಕ್�ಲ�ಸಸುಯವರಿಗೆ 3:15); ಧೈಯ್ವ ಮತುತು 
ಹದರಿಕ್ (ಆದಿಕಾೆಂಡ 42:28, ಆಮೊೋಸ 2:16). 
ಆಲ�ೋಚನಯ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಗಳನುನು ಹೃದಯವು 
ನಡೆಸುತತುದೆ ಎೆಂದು ಹೋಳಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ಬೌದಿ್ಧಕ 
ಚಟುವಟ್ಕ್ಯು ಇೆಂಗಿಲಿಷಿನಲ್ಲಿ “ಮನಸುಸು” 
ಎೆಂದು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಹ�ೆಂದುತತುದೆ. ಹಿೋಗೆ, 
ಹೃದಯವು ಆಲ�ೋಚಿಸಬಹುದು (ಎಸತುೋರಳು 6:6), 
ಅಥ್ವಮಾಡಿಕ್�ಳಳುಬಹುದು (ಯೋಬನು 38:36), 
ಕಲ್್ಪಸಬಹುದು (ಯೆರೆಮಿೋಯ 9:14), ನನಪಿನಲ್ಲಿ-
ಟು್ಟಕ್�ಳಳುಬಹುದು (ಧಮೊೋ್ವಪದೆೋಶಕಾೆಂಡ 4:9), 
ತಿಳುವಳಿಕ್ಯುಳಳುದಾ್ದಗಿರಬಹುದು (ಜ್ಾನ�ೋಕ್ತುಗ-
ಳು 2:10), ಮತುತು ತನಗೆ ತಾನೋ ಮಾತನಾಡಿಕ್�ಳಳು-
ಬಹುದು (ಧಮೊೋ್ವಪದೆೋಶಕಾೆಂಡ 7:17).

ಹೃದಯವು ನಿಧಾ್ವರಗಳನ�ನು ರ್ಗೆದುಕ್�ಳುಳು-
ತತುದೆ. ಹಿೆಂದೆ ತಿರುಗಿ ನ�ೋಡಬಾರದೆೆಂದು ಅವಳಿಗೆ 
ಹೋಳಲಾಗಿದ್ದರ� ಲ�ೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಹಿೆಂದೆ ತಿರುಗಿ 

ನ�ೋಡಲು ನಿಧ್ವರಿಸಿದಳು, ಇೆಂದಿನ ವಿವಾಹಿತ 
ಸಿ್ರಿೋಯರು ತಮ್ಮ ಗೆಂಡೆಂದಿರಿಗೆ ಮೊೋಸ ಮಾಡಿ 
ಮ್ೋಲ ವಯಾಭಿಚಾರ ನಡೆಸಲು ನಿಧ್ವರಿಸುವೆಂರ್ಯೆೋ. 
ಅವರ ಹೃದಯಗಳ� ಲ�ೋಟನ ಹೆಂಡತಿಯೆಂರ್ 
ಸ�ದೆ�ೋಮ್ ನಲ್ಲಿವ ಹಾಗೆ ಹೋಳುವುದಾದರೆ, 
ಅವರು “ಸಹ�ೋದರಿಯರು”. ಅವರು ಪುರುಷರ 
ವಿರುದ್ಧ ಸುಳುಳು ಆಪಾದನಗಳನುನು ಹ�ರಿಸಲು 
ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧ್ವರಿಸಿದರು, ಅವರು 
ಪುರುಷರಿೆಂದ ಬಲಾತಾಕೆರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಿದ್ದರ�, 
ತಮ್ಮನುನು ಬಲಾತಾಕೆರ ಮಾಡಿದರು ಎೆಂದು 
ಹೋಳುವರು. ಇದೆ�ೆಂದು ಸ�ೋೆಂಕು, ಭ�ಮಿಯ-
ನುನು ಹ�ದಿ್ದರುವ ಸುಳುಳುಗಳ ಮಹಾ ಅಲ.

ಅಲಲಿದೆ, ರೆ�ೋಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖಯಾ ಕಚೆೋರಿಯನುನು 
ಹ�ೆಂದಿರುವ ವಿಶ್ ಸಕಾ್ವರವು5, ನ�ರಾರು ಮಿಲ್-
ಯಗಟ್ಟಲ ಜೋವಗಳನುನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೆಂದು 
ದೆೋಶದ ಮ�ಲ ನಾಯಕರನುನು ರ್�ಲಗಿಸಿ, ಹ�ಸ 
ವಿಶ್ ಪೆಂಥದಲ್ಲಿ ತರಬೋತಿ ಪಡೆದ ತಮ್ಮ ಸ್ೆಂತ 
ರನರೆ�ೆಂದಿಗೆ ಬದಲಾವಣ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಆಗಲ್, 
ಪ್ರತಿಯೆಂದು ದೆೋಶದ ನಿಯೆಂತ್ರಣವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ನಿಧ್ವರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿಲ�ಲಿ 
ಇರುವ ದೆೋವರು ಎಲಲಿವನ�ನು ನ�ೋಡುತಾತುರೆ, 
ಆತನ ಪವಿತ್ರ ದೆೋವದ�ತರ� ನ�ೋಡುತಾತುರೆ.6 
ದೆೋವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನುನು ಬಲಲಿರು.7 ಈ 

ಉಗಾೆಂಡಾ

3 ರೆ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8:1-14, ಗಲಾತಯಾದವರಿಗೆ 5:14-25   
4 ವಿಮೊೋಚನಕಾೆಂಡ 20:1-17, ಧಮೊೋ್ವಪದೆೋಶಕಾೆಂಡ 5:1-22   

5 ದಾನಿಯೆೋಲನು 2:40, 7:19-25, ಪ್ರಕಟನ13:2-8, 17:1-9, 18   6 1 ಸಮುವೋಲನು 16:7, 2 ಪೂವ್ವಕಾಲವೃತಾತುೆಂತ 16:9, ಯೋಬನು 34:21, 
ಕ್ೋತ್ವನಗಳು 44:21, 139:3-12, 147:4-5, ಯೆಶಾಯ 46:9-10, ಯೆರೆಮಿೋಯ 1:4-5, 23:23-24, 32:18-19, ಆಮೊೋಸನು 9:1-4, ಜೆಕಯ್ವನು 
4:10, ಮತಾತುಯ 6:8, 31-32, 10:26, 12:36, 25:31-46, ಮಾಕ್ವ 4:22, ಲ�ಕ 8:17, 12:2, ಅಪೂೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 15:18, ಇಬ್್ರಯರಿಗೆ 
4:13, 1 ಯೋಹಾನ 3:20, ಯ�ದನು 14-15   7 ಆದಿಕಾೆಂಡ 6:5-7, 1 ಪೂವ್ವಕಾಲವೃತಾತುೆಂತ 28:9, 2 ಪೂವ್ವಕಾಲವೃತಾತುೆಂತ 19:2-3, 32:31, 
ಕ್ೋತ್ವನಗಳು 44:20-21, 73:1, ಪ್ರಸೆಂಗಿ 11:9-10, ಯೆಶಾಯ 14:9-17, ಯೆಹಜೆಕೆೋಲನು 11:17-21, 14:1-8, ಮತಾತುಯ 5:8, 2 ಕ್�ರಿೆಂಥದವರಿಗೆ 
9:7, ಇಬ್್ರಯರಿಗೆ 4:12-13, 1 ಪೋತ್ರನು 3:1-4, 1 ಯೋಹಾನನು 3:18-21   

ನಾನು ಅಲಾಮೊ ಚಚಿ್ವನ ಪ್ರೋಮಿ. ನಾನು ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಟ್�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಳ ಒೆಂದು ಭಾಗ 
ಎೆಂದು ನನಗನಿಸುತತುದೆ. ನಿರವಾದ ದೆೋವರ ಪದವನುನು ಉಪದೆೋಶಸುವ ಏಕ್ೈಕ ಚರ್್ವ ಇದು ಎೆಂಬುದ-
ನುನು ನಾನು ನ�ೋಡಿದೆ್ದೋನ. ನಾನು ಹಲವಾರು ಚಚು್ವಗಳಿಗೆ ಹ�ೋಗಿದೆ್ದೋನ. ಆದರೆ ನಿರವಾದ ಸತಯಾವ-
ನುನು ತಿಳಿದುಕ್�ಳುಳುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗಿದೆ್ದೋನ, ಆದರೆ ನಾನು ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಟ್�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರ 
ಸುವಾತಾ್ವ ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ಓದಲು ಪಾ್ರರೆಂಭಿಸಿದಾಗ, ಓ 
ದೆೋವರೆೋ, ನನನು ಬದುಕು ಪ್ರಚೆಂಡವಾಗಿ ಬದಲಾಯತು.

ಪಾ್ರಸೆಂಗಿಕವಾಗಿ, ಕ್ೋವಲ ಒೆಂದು ಸುದಿ್ದಪತಿ್ರಕ್ಯ-
ನುನು ಓದಿದ ನೆಂತರ ನಾನು ಇತಿತುೋಚೆಗೆ ನನನು ಬದುಕನುನು 
ನವಿೋಕರಿಸಿಕ್�ೆಂಡಿದೆ್ದೋನ; ನಾನು ಪರಿವತ್ವನಗೆ�ಳಳುಲು 
ಅದು ಸಾಕಾಯತು. ಈ ಚಚಿ್ವನ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋರಾಡಿ 
ಸತಯಾವನುನು ನಿಲ್ವಕ್ಷಿಸಲು ನಿಧ್ವರಿಸುವವರ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ 
ಕನಿಕರವುೆಂಟಾಗುತತುದೆ. ಅವರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಎಷು್ಟ 
ಹ�ೋರಾಡುತಾತುರೆ�ೋ, ಸತಯಾದಿೆಂದ ಅಷ್್ಟೋ ದ�ರ ಉಳಿ-
ಯುತಿತುದಾ್ದರೆ ಮತುತು ಬೋಗನ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಬ್ೋಳಲ್ದಾ್ದರೆ. 
ಇದನುನು ಹೋಳಲು ನನಗೆ ವಿಷಾದವಾಗುತತುದಾದರ� ಇದು 
ಸತಯಾ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಿೋವೂ ಒಬಬಿರೆೋ ಎೆಂದು ನಿಮ್ಮನುನು ಕ್ೋ-
ಳಿಕ್�ಳಿಳು. ದೆೋವರು ನಿಮಿ್ಮೆಂದ ತನನು ಸ್ಯೆಂಪ್ರೋರಿತ ಉಸಿ-
ರನುನು ರ್ಗೆದುಕ್�ೆಂಡರೆ, ನಿೋವು ಶಾಶ್ತವಾಗಿ ಆತನ�ೆಂದಿಗೆ 
ಇರುವಿರೆ�ೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶಾಶ್ತ ಬದುಕ್ನ ಉಳಿದ 
ಭಾಗವನುನು ಬೆಂಕ್ಯ ಕ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಠ ಹರಿದು ಕ್ರುಚಾ-
ಡುತಿತುರುತಿತುೋರೆ�ೋ?? ಆಲ�ೋಚನಗಾಗಿ ಒೆಂದು ವಿಷಯ☺
ನುವಾಹ ಆಸಕೆರ್       ಬರಾರಾ, ಉಗಾೆಂಡಾ
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ದುಷ್ಟ ಪುರುಷರು ಮತುತು ಸಿ್ರಿೋಯರ ಹೃದಯಗಳಿೆಂದ 
ರಾವುದೆೋ ಪಾ್ರಥ್ವನಗಳು, ಪಾ್ರಥ್ವನಯ ಧ�ಪದ್ರ-
ವಯಾಗಳು ಮ್ೋಲೋಳುತಿತುಲಲಿ ಎೆಂದು ಆತ ನ�ೋಡುತಾತುರೆ.

ಹೃದಯದ ಇತರ ಚಟುವಟ್ಕ್ಗಳು ಉದೆ್ದೋಶ 
(ಅಪೂೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 11:23), ಸೆಂಕಲ್ಪ 
(ಇಬ್್ರಯರಿಗೆ 4:12), ಮತುತು ಚಿತತು (ಎಫೆಸದವ-
ರಿಗೆ 6:6) ಆಗಿವ. ಪ್ರಭುವನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದು 
ಅಥವಾ ಆತನನುನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಇರುವುದು 
ನಮ್ಮ ಉದೆ್ದೋಶ, ಸೆಂಕಲ್ಪ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ 
ಚಿತತುವಾಗಿರುತತುದೆ. ಕ್�ನಯದಾಗಿ, ಹೃದಯ 
ಎೆಂದರೆ ಒಬಬಿ ವಯಾಕ್ತುಯ ನಿರವಾದ ಗುಣ ಅಥವಾ 
ವಯಾಕ್ತುತ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧರ್ ಅಥವಾ ದು-
ಷ್ಟತನ (ಯೆರೆಮಿೋಯ 3:17, ಮತಾತುಯ 5:8); 
ಹೃತ�್ಪವ್ವಕವಾಗಿರುವಿಕ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣರ್ 
- ಉದಾಹರಣ್ರಾಗಿ, ಲ�ೋಟನ ಹೆಂಡತಿಯ 
ಹೃದಯವು ಸ�ದೆ�ೋಮ್ ನತತು ನೈರವಾಗಿತುತು, 
ಆದರೆ ಕತ್ವನಾದ ದೆೋವರ ಕಡೆಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿತುತು, 
ಇೆಂದು ರಗತಿತುನ ಹಚಿಚಿನ ರನಸೆಂಖ್ಯಾಯೆಂದಿಗಿ-
ರುವೆಂರ್ (ವಿಮೊೋಚನಕಾೆಂಡ 4:21, ಕ್�ಲ�ಸಸು-
ಯವರಿಗೆ 3:22) - ಮತುತು ಯಥಾಥ್ವರ್ ಅಥವಾ 
ಅವಿಧೋಯರ್ (ಕ್ೋತ್ವನಗಳು 101:2, ಯೆರೆಮಿೋಯ 
5:23) ಗುಣಗಳು ಸೋರಿವ. ಇವಲಲಿವೂ ಪ್ರತಿ-
ಯಬಬಿ ವಯಾಕ್ತುಯ ಹೃದಯ ಅಥವಾ ನಿರವಾದ 
ಗುಣವನುನು ವಿವರಿಸುತತುವ. ದೆೋವರು ಪ್ರತಿಯಬಬಿ 
ವಯಾಕ್ತುಯ ಹೃದಯವನುನು ಬಲಲಿರು.

 ಸಮುವೋಲನು ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 16:7 ಹಿೋಗೆೆಂದು 
ಹೋಳುತತುದೆ, “ಆದರೆ ಯೆಹ�ೋವನು ಸಮುವೋಲ-

ನಿಗೆ - ನಿೋನು ಅವನ ಚೆಲುವನ�ನು ನಿೋಳವನ�ನು 
ನ�ೋಡಬೋಡ; ನಾನು ಅವನನುನು ತಳಿಳುಬ್ಟ್್ಟದೆ್ದೋನ. 
ಯೆಹ�ೋವನು ಮನುಷಯಾರೆಂರ್ ಹ�ರಗಿನ ರ್�ೋರಿ-
ಕ್ಯನುನು ನ�ೋಡದೆ ಹೃದಯವನನುೋ ನ�ೋಡುವ-
ವನಾಗಿದಾ್ದನ ಅೆಂದನು.”

ರನರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿೆಂದ ಮಾತನಾಡಿ 
ನಡೆದುಕ್�ಳುಳುವುದರಿೆಂದ, ಅವರು ಅವುಗಳನುನು 
ಜಾಗ್ರರ್ಯೆಂದ ನ�ೋಡಿಕ್�ಳಳುಬೋಕು (ಮತಾತುಯ 
15:18-19). “ನಿನನು ಹೃದಯವನುನು ಬಹು ಜಾ-
ಗರ�ಕರ್ಯೆಂದ ಕಾಪಾಡಿಕ್�ೋ; ಅದರೆ�ಳಗಿೆಂದ 
ಜೋವಧಾರೆಗಳು ಹ�ರಡುವವು” (ಜ್ಾನ�ೋಕ್ತುಗಳು 
4:23).

ರಾರೆೋ ಆಗಲ್, ಅವರ ಅತಯಾೆಂತ ಮುಖಯಾ 
ಕ್ಲಸವೆಂದರೆ ದೆೋವರನುನು ಪೂಣ್ವ ಹೃದಯದಿೆಂದ 
ಪಿ್ರೋತಿಸುವುದು (ಮತಾತುಯ 22:37). ಹೃದಯ-
ದೆ�ೆಂದಿಗೆ, ಒಬಬಿ ವಯಾಕ್ತು ಕ್್ರಸತುರನುನು ನೆಂಬುತಾತುನ, 
ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ದೆೋವರಿೆಂದ ಪಿ್ರೋತಿಯನುನು ಮತುತು 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್್ರಸತುರ ಇರುವಿಕ್ ಇವರಡನ�ನು 
ಅನುಭವಿಸುತಾತುನ (ಯೆರೆಮಿೋಯ 29:13, ರೆ�ೋ-
ಮಾಪುರದವರಿಗೆ 5:5, 10:9-10, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 
3:17-19).

ಹಳೆ ಒಡೆಂಬಡಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವೋದಿಯು 
ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳ ಸೆಂಕ್ೋತವಾಗಿದೆ. ಮೊೋಶೆಯನ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ರಾರಕರಿಗೆ ಯೋಗಯಾವಾದೆಂಥ 
ಎರಡು ಯಜ್ಞವೋದಿಗಳು ಅರಣಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಡಾರದ 
ಧಮಾ್ವಚರಣ್ಯಲ್ಲಿ ಮುಖಯಾ ಪಾತ್ರಗಳನುನು 
ವಹಿಸಿದವು. ಇವು ಯಜ್ಞವೋದಿ (ತಮ್ಮ ಪಾಪಗ-

ಳಿಗಾಗಿ ಪಶಾಚಿತಾತುಪಪಡುವ ಎಲಲಿರಿಗಾಗಿ ಕ್್ರಸತುರ 
ಮೃತುಯಾವಿನ ಸೆಂಕ್ೋತ8) ಮತುತು ಧ�ಪವೋದಿ (ಇದು 
ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿೆಂದ ಬರುವ ಆತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 
ಕ್�ೋರಿಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ದೆೋವರಲ್ಲಿ ಮತುತು ಕ್್ರಸತುರಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ನೆಂಬ್ಕ್ಯ ಪಾ್ರಥ್ವನಗಳ ಸೆಂಕ್ೋತವಾಗಿದೆ9). 
ಯಜ್ಞವೋದಿಯನುನು (ವಿಮೊೋಚನಕಾೆಂಡ 27:1-8) 
ದೆೋವದಶ್ವನದ ಗುಡಾರದ ಬಾಗಿಲ್ನ ಮುೆಂದುಗಡೆ-
ಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯತು (ವಿಮೊೋಚನಕಾೆಂಡ 40:6). 
(ದೆೋವದಶ್ವನದ ಗುಡಾರವು ನೆಂಬುವವರಾದ 
ನಮ್ಮ ಸೆಂಕ್ೋತವಾಗಿದೆ, ನಿರವಾಗಿಯ� ಕ್್ರಸತುರ 
ದೆೋಹವಾದವರ, ಆತನ ದೆೋವಾಲಯ ಅಥವಾ 
ಗುಡಾರವಾದವರ ಸೆಂಕ್ೋತವಾಗಿದೆ.10)

ಪ್ರಕಟನ 8:3ರಲ್ಲಿ ಉಲಲಿೋಖಿಸಲಾದ ಯಜ್ಞ-
ವೋದಿಯನುನು ಮತುತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿೆಂದ 
ಬರುವ ಪಾ್ರಥ್ವನಗಳನುನು ಕುರಿತೆಂರ್, ನಾವು 
ಹಿೋಗೆೆಂದು ಓದುರ್ತುೋವ, “ಆಮ್ೋಲ ಮರ್�ತುಬಬಿ 
ದೆೋವದ�ತನು ಬೆಂದು ಯಜ್ಞವೋದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿೆಂತನು; ಅವನ ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನನುದ ಧ�ಪಾರತಿ 
ಇತುತು. ಸಿೆಂಹಾಸನದ ಮುೆಂದಣ ಚಿನನುದ ಧ�ಪ-
ವೋದಿಯ [ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳ ಸೆಂಕ್ೋತವಾಗಿದೆ] 
ಮ್ೋಲ ದೆೋವರನರೆಲಲಿರ ಪಾ್ರಥ್ವನಗಳ ಜೆ�ರ್-
ಯಲ್ಲಿ ಸಮಪಿ್ವಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ 
ಧ�ಪವನುನು ಕ್�ಡಲಾಯತು.”

ಈಗ ಪಾ್ರಣವನುನು ನ�ೋಡೆ�ೋಣ. ಪಾ್ರಣವು 
ಸ್-ಜೋವವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮನುನು ನಿರಾಕರಿಸ-
ಬೋಕ್ೆಂದು ದೆೋವರು ಆಜ್ಾಪಿಸುತಾತುರೆ, ಅೆಂದರೆ ನಾವು 

(ಪುಟ 4ರಲ್ಲಿ ಮುೆಂದುವರಿದಿದೆ)

ಮ್ಕ್ಸುಕ್�
 (ಸಾ್ಪಯಾನಿಷ್ ಭಾಷ್ಯೆಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಟ್�ೋನಿ ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಪೂಣ್ವ ಭಕತುವೃೆಂದಕ್ಕೆ ನಮಸಾಕೆರ,
ದೆೋವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ ಮತುತು ಎಲಾಲಿ ಕ್ಡುಕ್ನಿೆಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್. 

ಪಿ್ರೋತಿಯ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್, ಬೈಬಲ್ಲಿನ ಭವಿಷಯಾವಾಣಿಗಳ ಅೆಂತಿಮ ಘಟನಗಳು ಬೋಗನ 
ನರವೋರಲ್ವ. ಕ್್ರಸತುರು ಬೋಗನ ಬರಲ್ದಾ್ದರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಾಗಿ ಮತುತು ನಿೋವು 
ಬರೆಯುತಿತುರುವ ಮತುತು ಪ್ರತಿಯೆಂದು ದೆೋಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿರಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಹೆಂಚಲಾಗುತಿತುರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತಯಾಕಾಕೆಗಿ ನಾನು ಕ್್ರಸತುರ ಮ�ಲಕ ದಿವಯಾ ತೆಂದೆಗೆ 
ಕೃತಜ್ಞರ್ಗಳನುನು ಸಲ್ಲಿಸುರ್ತುೋನ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ಹೆಂಚುವುದನುನು 
ಮುೆಂದುವರಿಸುರ್ತುೋನ.

ನಾನು ಈಗಾಗಲ ಸುದಿ್ದಪತಿ್ರಕ್ಗಳು ಮತುತು ಎರಡು ಟ್ ಷಟು್ವಗಳ ಒೆಂದು ದೆ�ಡ್ಡ 
ಪಟ್್ಟಗೆಯನುನು ಪಡೆದಿದೆ್ದೋನ. ಧನಯಾವಾದಗಳು. ನಿಮಗಾಗಿ ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಾಗಿ 
ಪಾ್ರರ್್ವಸುವುದನುನು ನಾನು ಮುೆಂದುವರಿಸುರ್ತುೋನ, ಮತುತು ದೆೋವರು ನಾಯಾಯ ಒದಗಿಸಲ್ 
ಹಾಗ� ರಕ್ಷಣ್ಯ ಸೆಂದೆೋಶವು ರಗತಿತುಗೆ ಸಾರಲ್ಪಡುವುದು ಮುೆಂದುವರಿಯಲ್ ಎೆಂದು, 
ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯ ಪ್ರತಿಯೆಂದು ಅಗತಯಾರ್ಯನುನು ಆತ ಪೂರೆೈಸಲ್ ಎೆಂದು ನಾನು 
ಮತುತು ನನನು ಹೆಂಡತಿ ಉಪವಾಸ ಕ�ಡ ಮಾಡುರ್ತುೋವ.

ಪಿ್ರೋತಿಯ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್, ದೆೋವರು ನಿಮ್ಮನುನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್, ಮತುತು 
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಚುರ್ತುೋನ.
ಕ್್ರಸತು ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವನಾದ
ಏಬಲ್ ಗುಟ್ರೆಜ್                  ಗುವಾನಹಾ್ಟ್�, ಮ್ಕ್ಸುಕ್�

8 ಕ್ೋತ್ವನಗಳು 40:5-8, ಮತಾತುಯ 20:28, 26:28, ಲ�ಕ 24:46-47, ಯೋಹಾನನು 1:29, 3:14-17, 6:51, 10:11-18, 11:49-52, ಅಪೂೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 5:30-31, 20:28, 26:23, ರೆ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3:22-26, 
5:6-21, 1 ಕ್�ರಿೆಂಥದವರಿಗೆ 15:3-4, ಗಲಾತಯಾದವರಿಗೆ 1:3-4, 2:20, 4:4-5, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:7, 2:13-18, 5:2, ಕ್�ಲ�ಸಸುಯವರಿಗೆ 1:14, 20-23, 2:13-15, 1 ಥೆಸಲ�ೋನಿಕದವರಿಗೆ 5:9-10, 1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:5-6, 
ತಿೋತನಿಗೆ 2:13-14, ಇಬ್್ರಯರಿಗೆ 2:9-10, 7:24-27, 9:6-7, 11-28, 10:4-14, 18-20, 26, 13:12, 1 ಪೋತ್ರನು 1:18-21, 3:18, ಪ್ರಕಟನ 1:5-6   9 ಪ್ರಕಟನ 8:3-4   10 1 ಕ್�ರಿೆಂಥದವರಿಗೆ 3:16-17, 6:19-20, 2 
ಕ್�ರಿೆಂಥದವರಿಗೆ 6:16, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:19-22   

ಸಹ�ೋದರ ಗುಟ್ರೆಜ್ ಅವರು ಮ್ಕ್ಸುಕ್�ದ ಗುವಾನಹಾ್ಟ್�ದ 
ಬ್ೋದಿ ಮಾರುಕಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ 
ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ಹೆಂಚುತಿತುರುವುದು
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ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವನುನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ 
ತಕಕೆೆಂರ್ ಬದುಕಬೋಕು.11 ನಾವು ಪ್ರಭುವನುನು 
ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತುಕ ರಕ್ಷಕರನಾನುಗಿ ಸಿ್ೋಕರಿಸಿದಾಗ, 
ಆತನ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನುನು ಪ್ರವೋಶಸುತತುದೆ.12 
ಆಗ ನಾವು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮಕ್ಕೆ ತಕಕೆೆಂರ್ ಬದುಕಬೋಕು 
ಮತುತು ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವನುನು, ಅೆಂದರೆ ನಮ್ಮ 
ಹಿೆಂದಿನ ಪಾಪದ ಬದುಕನುನು, ನಿರಾಕರಿಸಬೋಕು. 
ನಾವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ತಕಕೆೆಂರ್ ಬದುಕ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ 
ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಆತ್ಮ ಬದುಕುತಿತುರುವಾಗ 
ಮತುತು ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿತುರುವಾಗ ನಾವು ಹಾಗೆ 
ಮಾಡುರ್ತುೋವ, ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವು ಸ್ಯೆಂ ಆಗಿ 
ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತತುದೆ.13

 “ಭ�ಲ�ೋಕದ ಮ್ೋಲ ಸಮಾಧಾನ ಹುಟ್್ಟ-
ಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಂದೆನೆಂದು ನನಸಬೋಡಿರಿ; ಸಮಾ-
ಧಾನವನುನು ಹುಟ್್ಟಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಂದಿಲಲಿ, 
ಖಡಗೆವನುನು [ಖಡಗೆ ಎೆಂದರೆ ದೆೋವರ ಪದ14]. 
ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಂದೆನು. ಹೋಗೆೆಂದರೆ ಮಗನಿಗ� 
ತೆಂದೆಗ�, ಮಗಳಿಗ� ತಾಯಗ�, ಸ�ಸಗ� 
ಅರ್ತುಗ� ಭೋದ ಹುಟ್್ಟಸುವದಕ್ಕೆ ಬೆಂದೆನು. 
ಹಿೋಗೆ ಒಬಬಿ ಮನುಷಯಾನಿಗೆ ಅವನ ಮನಯವ-
ರೆೋ ವೈರಿಗಳಾಗುವರು. ತೆಂದೆಯ ಮ್ೋಲಾಗಲ್ 
ತಾಯಯ ಮ್ೋಲಾಗಲ್ ನನನು ಮ್ೋಲ ಇಡುವುದ-
ಕ್ಕೆೆಂತ ಹಚಾಚಿದ ಮಮರ್ಯನಿನುಡುವವನು ನನಗೆ 
ಯೋಗಯಾನಲಲಿ [ಅದೆ�ೆಂದು ದುಗ್ವಮ ಮಾಗ್ವ, 
ಆದರೆ ನಾವು ಶಾಶ್ತರ್ಯನುನು ಪರಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ 
ಕಳೆಯಬೋಕ್ೆಂದು ಇಚಿಛಿಸಿದರೆ ಆ ಮಾಗ್ವದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯಲೋಬೋಕು]. ಮತುತು ರಾವನಾದರ� ತನನು 
ಶಲುಬಯನುನು ರ್ಗೆದುಕ್�ೆಂಡು ನನನು ಹಿೆಂದೆ ಬೆಂದ 
ಹ�ರತು ನನಗೆ ಯೋಗಯಾನಲಲಿ. ತನನು ಬದುಕ-
ನುನು [ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಲೌಕ್ಕ] ಕೆಂಡುಕ್�ೆಂಡವನು 
ಅದನುನು ಕಳೆದುಕ್�ಳುಳುವನು; ನನನು ನಿಮಿತತುವಾಗಿ 
ತನನು ಬದುಕನುನು [ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಲೌಕ್ಕ] ಕಳೆದು-
ಕ್�ೆಂಡವನು ಅದನುನು [ಶಾಶ್ತ ಜೋವ] ಕೆಂಡುಕ್�-
ಳುಳುವನು” (ಮತಾತುಯ 10:34-39).

ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವನುನು, ಅಥವಾ ಲೌಕ್ಕ ಬದುಕ-
ನುನು ನಾವು ಕಳೆದುಕ್�ಳುಳುವುದು ಹೋಗೆೆಂದರೆ ನಾವು 
ಬಹಳ ಆಧಾಯಾತಿ್ಮಕವಾದಾಗ ಮತುತು ಪ್ರಭುವಿನ 
ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್್ಟಗೆ ಬದುಕುರ್ತುೋವ 
ಎೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣ ಅಥವಾ ಲೌಕ್ಕ ಬದುಕು 
ಕ್ೋವಲ ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನನುನು ಮಾತ್ರ ಹಿೋರಿಕ್�ಳುಳು-
ತತುದೆ, ಈ ರಿೋತಿ ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಣ ಅಥವಾ ಲೌಕ್ಕ 
ಬದುಕು ಸೆಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ದೆೋವರಿೆಂದ ತುೆಂಬ್ಹ�ೋ-
ಗುತತುದೆ, ದೆೋವರಿೆಂದ ನುೆಂಗಲ್ಪಡುತತುದೆ. ನಮ್ಮ 
ಸೆಂಪೂಣ್ವ ಪಾ್ರಣದೆ�ೆಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೆೋವರಾದ 
ಕತ್ವನನುನು ಪಿ್ರೋತಿಸುವುದು ಎೆಂದರೆ ಇದೆೋ. ನಮ್ಮ 

ಪಾ್ರಣವನುನು ಅಥವಾ ಲೌಕ್ಕ ಬದುಕನುನು ದೆೋವರ 
ಆತ್ಮನು ಸೆಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕ್�ೆಂಡಾಗ 
ಅಥವಾ ಸಾ್ಧೋನ ಪಡಿಸಿಕ್�ೆಂಡಾಗ ಹಿೋಗಾಗು-
ತತುದೆ. ಹಿೋಗಾದಾಗ, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ, ಅಧಾಯಾಯ 4, 
ಶೆ�ಲಿೋಕ 11-13ರಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಲೋಖನವನುನು 
ನರವೋರಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಿದೆಂ-
ತಾಗುತತುದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಹೋಳುವುದೆೋನೆಂದರೆ, “ಕ್-
ಲವರನುನು ಅಪೂೋಸತುಲರನಾನುಗಿಯ� ಕ್ಲವರನುನು 
ಪ್ರವಾದಿಗಳನಾನುಗಿಯ� ಕ್ಲವರನುನು ಸೌವಾತಿ್ವಕ-
ರನಾನುಗಿಯ� ಕ್ಲವರನುನು ಸಭಾಪಾಲಕರನಾನುಗಿ-
ಯ� ಉಪದೆೋಶಗಳನಾನುಗಿಯ� ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. 
ನಾವಲಲಿರ� ನೆಂಬ್ಕ್ಯೆಂದಲ� ದೆೋವಕುಮಾರನ 
ವಿಷಯವಾದ ಜ್ಾನದಿೆಂದಲ� ಉೆಂಟಾಗುವ ಐಕಯಾ-
ವನುನು ಹ�ೆಂದಿ ಪ್ರವಿೋಣರ್ಗೆ ಬೆಂದವರಾಗಿ ಕ್್ರಸತುನ 
ಪರಿಪೂಣ್ವರ್ಯೆೆಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಮುಟು್ಟವ 
ತನಕ ದೆೋವರನರನುನು ಯೋಗಯಾಸಿ್ಥತಿಗೆ ತರುವ 
ಕ್ಲಸಕ್�ಕೆೋಸಕೆರವೂ ಸಭಯ ಸೋವಗೆ�ೋಸಕೆರವೂ 
ಕ್್ರಸತುನ ದೆೋಹವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧರಾಗುವದಕ್�ಕೆೋ-
ಸಕೆರವೂ ಆತನು ಇವರನುನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು.” 
ಪುನಃ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೆೋವರಾದ ಕತ್ವನನುನು ನಿಮ್ಮ 
ಸೆಂಪೂಣ್ವ ಹೃದಯ ಮತುತು ಸೆಂಪೂಣ್ವ ಪಾ್ರಣ-
ದೆ�ೆಂದಿಗೆ ಪಿ್ರೋತಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಈಗ, ನಮ್ಮ ದೆೋವರಾದ ಕತ್ವನನುನು ಸೆಂಪೂಣ್ವ 
ಮನಸಿಸುನಿೆಂದ ಪಿ್ರೋತಿಸುವುದರ ಬಗೆಗೆ 1 ಕ್�ರಿೆಂಥ-
ದವರಿಗೆ 2:15-16 ಹಿೋಗೆೆಂದು ಹೋಳುತತುದೆ, “ದೆೋವ-
ರಾತ್ಮನಿೆಂದ ನಡೆಸಿಕ್�ಳುಳುವವನ�ೋ ಎಲಲಿವನ�ನು 
ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕ್�ಳುಳುತಾತುನ; ಆದರೆ ಇವನನುನು 
ರಾವನಾದರ� ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕ್�ಳುಳುವುದಿ-
ಲಲಿ. ಕತ್ವನ ಮನಸಸುನುನು ತಿಳಿದುಕ್�ೆಂಡು ಆತನಿಗೆ 
ಉಪದೆೋಶಸುವವನಾರು ಎೆಂದು ಬರೆದಿದೆಯಲಾಲಿ. 
ನಮಗಾದರೆ�ೋ ಕ್್ರಸತುನ ಮನಸುಸು ದೆ�ರಕ್ತು.” 
ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 4:3-7 ಹಿೋಗೆನುನುತತುದೆ, “ಪಿ್ರೋ-
ತಿಯೆಂದ ಒಬಬಿರನ�ನುಬಬಿರು ಸಹಿಸಿಕ್�ಳಿಳುರಿ. 
ಸಮಾಧಾನವೆಂಬ ಬೆಂಧನದಿೆಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪ-
ಟ್ಟವರಾಗಿದು್ದ [ವಾಸತುವದಲ್ಲಿ, ಕ್್ರಸತುನ 
ಮನಸಸುನುನು ಹ�ೆಂದಿರುವುದು ಎೆಂದಥ್ವ] 
ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನಿೆಂದುೆಂಟಾಗುವ ಐಕಯಾವನುನು ಕಾ-
ಪಾಡಿಕ್�ಳುಳುವದಕ್ಕೆ ಆಸಕತುರಾಗಿರಿ. ನಿೋವಲಲಿ-
ರ� ಒೆಂದೆೋ ದೆೋಹಕ್ಕೆ ಸೋರಿದವರು. ಒಬಬಿನೋ 
ಆತ್ಮನನುನು ಹ�ೆಂದಿದವರು. ಒೆಂದೆೋ ಪದವಿ-
ಯನುನು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು 
[ತಿ್ರಯೆೋಕ ದೆೋವರು, ಆತನ ದೆೋವದ�ತರು, 
ಮತುತು ವಿಮೊೋಚನಗೆ�ೆಂಡಿರುವ ಎಲಲಿರೆ�ೆಂ-
ದಿಗೆ ಪರಲ�ೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರೆಂತರವಾಗಿ ಬದು-
ಕುವುದು ಎೆಂದಥ್ವ]; ನಿಮ್್ಮಲಲಿರಿಗ� ಕತ್ವನು 
ಒಬಬಿನೋ, ಭರವಸಯು ಒೆಂದೆೋ, ಸಾನುನದಿೋಕ್ಷೆ 
ಒೆಂದೆೋ. ಎಲಲಿರಿಗ� ತೆಂದೆರಾಗಿರುವ ದೆೋವರು 
ಒಬಬಿನೋ; ಆತನು ಎಲಲಿರ ಮ್ೋಲ್ರುವವನ� 

(ಪುಟ 3 ರಿೆಂದ ಮುೆಂದುವರಿದಿದೆ)

15 ಕ್ೋತ್ವನಗಳು 34:1, ಮತಾತುಯ 26:41, ಲ�ಕ 18:1, 21:36, 
22:40, 46, ಅಪೂೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 6:4, ರೆ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 
12:12, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 6:17-18, ಫಿಲ್ಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ 4:6, 
ಕ್�ಲ�ಸಸುಯವರಿಗೆ 4:2, 1 ಥೆಸಲ�ೋನಿಕದವರಿಗೆ 5:17, 1 
ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:8, ರಾಕ್�ೋಬನು 5:16, 1 ಪೋತ್ರನು 4:7   

ಎಲಲಿರ ಮುಖಾೆಂತರ ಕಾಯ್ವ ನಡೆಸುವವನ� 
ಎಲಲಿರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನ� ಆಗಿದಾ್ದನ. ಆದರೆ 
ಕ್್ರಸತುನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ�ಬಿಬಬಿನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ 
ಪ್ರಕಾರವೋ ಅವರವರಿಗೆ ಕೃಪಾವರವು ದೆ�ರಕ್ದೆ.” 

ಮನುಷಯಾರು ನ�ತನ (ರೆ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 
12:2) ಮತುತು ಪರಿಶುದ್ಧ(2 ಪೋತ್ರನು 3:1) 
ಮನಸುಸುಗಳನುನು ಹ�ೆಂದಿರಬಹುದು. ಅವರು 
ಪೂಣ್ವ ಮನಸಿಸುನಿೆಂದ ದೆೋವರನುನು ಪಿ್ರೋತಿಸಬಹು-
ದು (ಮತಾತುಯ 22:37, ಮಾಕ್ವ 12:30, ಲ�ಕ 
10:27). (ಅವರು ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಲ�ೋಚಿ-
ಸುತಾತುರೆ. ಅವರು ಎಡೆಯಲಲಿದೆ ಪಾ್ರರ್್ವಸುತಾತುರೆ, 
ರಾವಾಗಲ�.15) ಅವರ ಮನಸುಸುಗಳಲ್ಲಿ ದೆೋವರ 
ಆಜ್ಞೆಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್್ಟವ (ಇಬ್್ರಯರಿಗೆ 8:10). 
ಕ್್ರೈಸತುಮತಿೋಯರಾದ ನಾವು “ಕ್್ರಸತುರ ಮನಸಸುನುನು” 
(1 ಕ್�ರಿೆಂಥದವರಿಗೆ 2:16) ಹ�ೆಂದಿರುವ ಕಾರಣ 
ನಾವು ಮನಸಿಸುನಲ್ಲಿ ಐಕಯಾವಾಗಿರಬೋಕು ಎೆಂದು 
ನಮಗೆ ಆದೆೋಶಸಲಾಗಿದೆ (ರೆ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 
12:16, 1 ಪೋತ್ರನು 3:8). 

ನಮ್ಮ ಸೆಂಪೂಣ್ವ ಶಕ್ತುಯೆಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ 
ದೆೋವರಾದ ಕತ್ವನನುನು ಪಿ್ರೋತಿಸುವುದು ಎೆಂದರೆ 
ಕಾಲವನುನು ವಿಮೊೋಚನಗೆ�ಳಿಸುವುದು. ಎಫೆಸದ-
ವರಿಗೆ 5:1-16 ಹಿೋಗೆೆಂದು ಹೋಳುತತುದೆ, “ಆದ್ದರಿೆಂದ 
ದೆೋವರ ಪಿ್ರಯರಾದ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ತಕಕೆ ಹಾಗೆ ಆತನ-
ನುನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿರಿ. ಕ್್ರಸತುನು ನಿಮ್ಮನುನು 
ಪಿ್ರೋತಿಸಿ ನಮ್್ಮಲಲಿರಿಗೆ�ೋಸಕೆರ ತನನುನನುೋ ದೆೋವರಿಗೆ 
ಸುಗೆಂಧವಾಸನರಾದ ಕಾಣಿಕ್ರಾಗಿಯ� [ಯಜ್ಞ-
ವೋದಿರಾದ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿೆಂದ ದೆೋವರ ವರೆಗೆ] 
ಯಜ್ಞವಾಗಿಯ� ಸಮಪಿ್ವಸಿಕ್�ೆಂಡ ಪ್ರಕಾರ 
ನಿೋವೂ ಪಿ್ರೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕ್�ಳಿಳುರಿ. ಜಾರತ್ 

ಎಲ್ ಸಾಲ್ಡಾರ್
 (ಸಾ್ಪಯಾನಿಷ್ ಭಾಷ್ಯೆಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ)
ಕ್್ರಸತು ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ಪಿ್ರಯ ಸಹ�ೋದರರೆೋ,

ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಾಗಿ 
ಪಾ್ರರ್್ವಸುತಿತುರುವುದರಿೆಂದ ನಮ್ಮನುನು ಜ್ಾಪಿಸಿ-
ಕ್�ೆಂಡಿದ್ದಕಾಕೆಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನಯಾವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ-
ನುನು ಉತತುಮಗೆ�ಳಿಸಿಕ್�ಳಳುಲು ನರವಾಗುತಿತುರುವು-
ದಕ್ಕೆ ಮತುತು ಕ್್ರಸತುರಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಸಾಹಿತಯಾದೆ�ೆಂದಿಗೆ 
ಹಚುಚಿ ರನರನುನು ತಲುಪಲು ಸಮಥ್ವರಾಗಲು 
ನರವಾಗುತಿತುರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನಯಾವಾದಗಳು. 
ನನಗೆ ಹಚುಚಿ ಬೈಬಲುಲಿಗಳನುನು  ಮತುತು ಹಚುಚಿ 
ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ಕಳುಹಿಸುವುದನುನು ಮುೆಂದುವರಿಸ-
ಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮನುನು ಕ್ೋಳಿಕ್�ಳುಳುರ್ತುೋನ, ಏಕ್ೆಂದರೆ 
ಹಚುಚಿ ರನರನುನು ಮತಾೆಂತರಗೆ�ಳಿಸಲು ಮತುತು 
ಕ್್ರಸತುರ ಪಾದ ಸೋರಲು ಅವರನುನು ಪೂ್ರೋತಾಸುಹಿಸಲು 
ನಾವು ಅವುಗಳನುನು ಬಳಸುರ್ತುೋವ.
ಪಿ್ರಯರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಗಳು.
ಕ್ಸುೋವಿಯರ್ ಕಾಯಾೆಂಪೂಸ್ 
ಸಾಯಾನ ಸಾಲ್ಡಾರ್, ಎಲ್ ಸಾಲ್ಡಾರ್

11 ಮತಾತುಯ 6:22-24, ಲ�ಕ 9:23-25, ಯೋಹಾನನು 6:63, ರೆ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 6:1-13, 7:4-6, 8:1-14, 13:12, 1 
ಕ್�ರಿೆಂಥದವರಿಗೆ 10:21, 2 ಕ್�ರಿೆಂಥದವರಿಗೆ 6:14-18, ರಾಕ್�ೋಬನು 4:4, 7-8, 1 Pet. 2:9   12 ಯೋಹಾನನು 3:3-8, 14:23-26, 
15:26-27, ಅಪೂೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 1:1-8, 2:1-18, 38-39   13 ಯೆಹಜೆಕೆೋಲನು 36:27, ಯೋಹಾನನು 14:15-21, 23, 26, 15:4-
5, ರೆ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8:10-11, 1 ಕ್�ರಿೆಂಥದವರಿಗೆ 3:9, 16, ಗಲಾತಯಾದವರಿಗೆ 2:20, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 3:16-21, ಫಿಲ್ಪಿ್ಪಯವರಿಗೆ 4:13, 
ಕ್�ಲ�ಸಸುಯವರಿಗೆ 1:27-29, 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 1:14, 1 ಯೋಹಾನನು 4:4   14 ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 6:17, ಇಬ್್ರಯರಿಗೆ 4:12, ಪ್ರಕಟನ 1:16, 
2:12, 16, 19:13-15   
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ಓಕಲಿಹಾಮಾ

ಘಾನಾ

(ಪುಟ 8ರಲ್ಲಿ ಮುೆಂದುವರಿದಿದೆ)

ಕ್್ರಸತುರಲ್ಲಿ ಪಿ್ರಯರಾದವರೆೋ, 
ಅನುಗ್ರಹಿತರಾದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಮಸಾಕೆರಗಳು, ಮತುತು ಸವ್ವಶಕತುನಾದ ಪ್ರಭುವಿನ ಕ್-

ಲಸಕಾಕೆಗಿ ಇನ�ನು ಹಚುಚಿ ಆತ್ಮಗಳನುನು ಗೆಲುಲಿವುದನುನು ನಿೋವು ಮುೆಂದುವರಿಸಿರಿ ಎೆಂದು ಆಶ-
ಸುರ್ತುೋನ. ಪಾಯಾಸ್ಟರ್, ನಾನು 24 ವಷ್ವ ವಯಸಿಸುನ ಘಾನಾದ ಒಬಬಿ ತರುಣ, ಮತುತು ಹಿರಿಯ 
ಸಕ್ೆಂಡರಿ ಶಾಲಯಲ್ಲಿ ವಿದಾಯಾರ್್ವರಾಗಿದೆ್ದೋನ. ನಾನು ಹಿೆಂದೆ ಚಚಿ್ವಗೆ ಹ�ೋಗಿದೆ್ದ, ಆದರೆ ಕ್ಲವು 
ವಷ್ವಗಳ ವರೆಗೆ ಯಕ್ಷಿಣಿವಿದೆಯಾಯನುನು ಸೋರಲು ಸೈತಾನನು ನನನುನುನು ನಿಯೆಂತಿ್ರಸಿದ್ದನು. ಒೆಂದು 
ಉಪನಾಯಾಸದ ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಬಬಿ ನಿರವಾದ ಪರೆ�ೋಪಕಾರಿಯು ದೆೋವರ ಮ�ರು ಸುದಿ್ದಪತಿ್ರಕ್ಗ-
ಳನುನು ನನಗೆ ಕ್�ಟಾ್ಟಗ ನನನು ರಕ್ಷಣ್ಯ ದಿನ ಬೆಂದಿತು. ಅವುಗಳನುನು ಓದಲು ಉಪನಾಯಾಸ ಮುಗಿ-
ಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯಲು ನನಿನುೆಂದ ಸಾಧಯಾವಾಗಲ್ಲಲಿ. ನಿರ ಹೋಳಬೋಕ್ೆಂದರೆ, ಆ ಪರೆ�ೋಪಕಾರಿಗಾಗಿ 
ಪ್ರಭುವು ಮಾಡಿದ ಅದುಭುತ ಕಾಯ್ವಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಮತುತು ನಿೋವು ಒದಗಿಸಿದ ಬ�ೋಧನಗಳನುನು ನಾನು 
ಓದಿದಾಗ, ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನು ನನನು ಮನಮುಟ್್ಟದರು.

ಪ್ರಭುವಿನ ಮಹಿಮ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನುನು ಹೋಳುತಿತುದೆ್ದೋನ, ನಾನು ಈಗ ಒಬಬಿ ಸೆಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ 
ಮತಾೆಂತರಗೆ�ೆಂಡವನು, ಒಬಬಿ ಕ್್ರೈಸತುಮತಿೋಯನು, ಮತುತು ಕ್ೋವಲ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲಲಿ, ನಾನು 
ಮತುತು ಯಕ್ಷಿಣಿ ವಿದೆಯಾಯಲ್ಲಿ ನನ�ನುೆಂದಿಗಿದ್ದ, ಪುರುಸ�ತಿತುನ ದೆೋವರುಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ಡುವಿಲಲಿದಿ-
ದ್ದ, ಆದರೆ ಈಗ ದೆೋವರ ಪದದ ಬಗೆಗೆ ಹಲವಾರು ರನರಿಗೆ, ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ನನನು ಕುಟುೆಂಬಕ್ಕೆ, 
ಬ�ೋಧಸುವ ನನನು 10 ಗೆಳೆಯರು ಕ�ಡ ಮತಾೆಂತರಗೆ�ೆಂಡಿದೆ್ದೋವ. ದೆೋವರುಗಳ ರ�ಪದಲ್ಲಿ 
ಮರದ ಕ್ತತುನಗಳನುನು ಹ�ೆಂದಿದ್ದ ನನನು ತೆಂದೆಯವರು ಅವಲಲಿವನ�ನು ಸುಟ್್ಟದಾ್ದರೆ, ಮತುತು 
ನನನು ತಾಯ ಸೆಂಪೂಣ್ವ ಕುಟುೆಂಬದ 10 ಸದಸಯಾರೆ�ೆಂದಿಗೆ ಈಗ ಕ್್ರೈಸತುಮತಿೋಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ.

ಈಗ ನನನು ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಂಪೂಣ್ವ ಬದಲಾವಣ್ರಾಗಿದೆ ಮತುತು ನಾನು ಈಗ ಪ್ರಭುವನುನು 
ಶ್ರದೆ್ಧಯೆಂದ ನೆಂಬುರ್ತುೋನ. ಪ್ರಭು ನನನುನುನು ತನನು ದ�ತನಾಗಿ ಬಳಸಬೋಕ್ೆಂದಿದಾ್ದರೆ ಎೆಂದು ನನ-
ಗನಿಸುತತುದೆ, ಮತುತು ಆ ದೃಷಿ್ಟಯೆಂದ ನಾನು ಅಕೌೆಂಟ್ೆಂಗ್ ಓದುವುದನ�ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಭುವಿನ 
ಸೋವ ಮಾಡಲು ಬಯಸುರ್ತುೋನ. ಸದಯಾ, ನಾನು ಮತುತು ನನನು ಕುಟುೆಂಬ ಮತುತು ನನನು ಗೆಳೆಯರು, 
ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುದಿ್ದಪತಿ್ರಕ್ಗಳ ಹ�ರತು ಬೈಬಲ್ ಆಗಲ್ ದೆೋವರ ಪದವನುನು ತಿಳಿದುಕ್�ಳಳುಲು 
ನಮಗೆ ನರವಾಗಬಹುದಾದೆಂಥ ಇನಾಯಾವುದೆೋ ಆಗಲ್ ಇಲಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೆಂಡ ಪ್ರಶೆನುಗಳಿವ, 
ಉದಾಹರಣ್ಗೆ, “ದೆೋವರಿಲಲಿದೆ ನಾವು ಒಳೆಳುಯವರಾಗಿರಬಹುದೆ?” ಮತುತು “ಇಲ್ಲಿೆಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ 
ಹ�ೋಗುವುದು?”

ನಾನು ಮತುತು ನನನು ಕುಟುೆಂಬ ಅದನುನು ಓದುರ್ತುೋವ, ಆದ್ದರಿೆಂದ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮಗೆ ಕ್ಲವು 
ಬೈಬಲುಲಿಗಳನುನು ಮತುತು ದೆೋವರ ಪದದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದುಕ್�ಳಳುಲು ರಾವುದೆೋ ಕ್ಲವು ಸುದಿ್ದಪ-
ತಿ್ರಕ್ಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸಿ. ಸದಯಾ, ಪ್ರಭುವಿನ ಕ್ಲಸವನುನು ಈಡೆೋರಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನರವು ಮತುತು 
ಮಾಗ್ವದಶ್ವನವನುನು ಬಯಸುರ್ತುೋನ.
ಧನಯಾವಾದಗಳು.
ಕ್್ರಸತುರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ,
ನಾನಾ ಕ�ಫ                                     ಕುಮಾಸಿ, ಆಶ್-ಟೌನ, ಘಾನಾ

ರಾವ ವಿಧವಾದ ಭೆಂಡತನ ಹಾಗ� ದ್ರವಯಾದ 
ಆಸ ಇವುಗಳ ವಿಷಯವೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು; 
ಇವುಗಳಿಗೆ ದ�ರವಾಗಿರುವುದೆೋ ದೆೋವರನರಿಗೆ 
ಯೋಗಯಾವಾದದು್ದ. ಹ�ಲಸುತನ, ಹುಚುಚಿತನ, 
ಕುಚೆ�ೋದಯಾದ ಮಾತುಗಳು ಬೋಡ, ಇವಲಲಿವೂ 
ಅಯೋಗಯಾವಾದವು; ಇವುಗಳನುನು ಬ್ಟು್ಟ ದೆೋವರ 
ಉಪಕಾರಸುತುತಿ ಮಾಡುವುದು ಉತತುಮ. ಜಾರರು, 
ದುರಾಚಾರಿಗಳು, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧಕರೆಂತಿರುವ 
ಲ�ೋಭಿಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬಬಿರಿಗಾದರ� ಕ್್ರಸತುನ 
ಮತುತು ದೆೋವರ ರಾರಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಧಯಾರ್ ಇಲಲಿವೋ 
ಇಲಲಿವೆಂದು ನಿೋವು ಚೆನಾನುಗಿ ಬಲ್ಲಿರಲಲಿವೋ? 
ಹುರುಳಿಲಲಿದ ಮಾತುಗಳನಾನುಡುವವರಿಗೆ ಕ್ವಿ-
ಗೆ�ಟು್ಟ ಮೊೋಸಹ�ೋಗಬೋಡಿರಿ; ಅೆಂಥ ಕೃತಯಾಗಳ 
ಕಾರಣದಿೆಂದ ದೆೋವರ ಕ್�ೋಪವು ಆತನಿಗೆ ಅವಿಧೋ-
ಯರಾಗಿರುವವರ ಮ್ೋಲ ಬರುತತುದೆ. ನಿೋವು ಅವ-
ರೆ�ೆಂದಿಗೆ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರಬೋಡಿ. ನಿೋವು ಹಿೆಂದಿನ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತತುಲಯಲ್ಲಿದಿ್ದರಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನಿೋವು 
ಕ್್ರಸತುರಲ್ಲಿದು್ದ ಬಳಕಾಗಿದಿ್ದೋರಿ. ಬಳಕ್ನವರೆಂರ್ 
ನಡೆದುಕ್�ಳಿಳುರಿ. ಬಳಕ್ನ ಫಲವು ಉಪಕಾರದಲ್ಲಿ-
ಯ� ನಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯ� ಸತಯಾದಲ್ಲಿಯ� ಕಾಣಿ-
ಸಿಕ್�ಳುಳುತತುದೆ. ಕತ್ವನಿಗೆ ಮ್ಚಿಚಿಗೆರಾಗಿರುವುದು 
ಏನೆಂಬುದನುನು ಪರಿಶೆ�ೋಧಸಿ ತಿಳಿದುಕ್�ಳಿಳುರಿ. 
ಕತತುಲಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧವಾದ ಕೃತಯಾಗಳಿೆಂದ ರಾವ 
ಪ್ರಯೋರನವೂ ಬರಲಾರದು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾ-
ಲುಗಾರರಾಗಿರದೆ ಅವುಗಳನುನು ಬಯಲ್ಗೆ ತೆಂದು 
ಖೆಂಡಿಸಿರಿ. ಆ ರನರು ರಹಸಯಾವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಕ್ಲ-
ಸಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದಾದರ� ನಾಚಿಕ್ಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಳಕ್ನಿೆಂದ ಎಲಾಲಿ ಕೃತಯಾಗಳ 

ಕ್್ರಸತು ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನನನು ಸಹ�ೋದರರಿಗೆ ಮತುತು 
ಸಹ�ೋದರಿಯರಿಗೆ ನಮಸಾಕೆರ!

ನಾನು ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊಗಾಗಿ ದೆೋವರಿಗೆ 
ಕೃತಜ್ಞರ್ಗಳನುನು ಸಲ್ಲಿಸುರ್ತುೋನ. “ಲ�ೋಕವು ನಿಮ್ಮ 
ಮ್ೋಲ ದೆ್ೋಷ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಮೊದಲು 
ನನನು ಮ್ೋಲ ದೆ್ೋಷ ಮಾಡಿರ್ೆಂದು ತಿಳಿದುಕ್�ಳಿಳುರಿ. 
ನಿೋವು ಲ�ೋಕದ ಕಡೆಯವರಾಗಿರುತಿತುದ್ದರೆ ಲ�ೋಕವು 
ನಿಮ್ಮ ಮ್ೋಲ ತನನುವರೆೆಂದು ಮಮರ್ ಇಡುತಿತುತುತು; 
ಆದರೆ ನಿೋವು ಲ�ೋಕದ ಕಡೆಯವರಲಲಿದೆ ಇರುವು-
ದರಿೆಂದಲ� ನಾನು ನಿಮ್ಮನುನು ಲ�ೋಕದೆ�ಳಗಿೆಂದ 
ಆರಿಸಿ ರ್ಗೆದುಕ್�ೆಂಡಿರುವುದರಿೆಂದಲ� ಲ�ೋಕವು 
ನಿಮ್ಮನುನು ದೆ್ೋಷಿಸುತತುದೆ. ದಣಿಗಿೆಂತ ಆಳು ದೆ�-
ಡ್ಡವನಲಲಿವೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಳಿದ 
ಮಾತನುನು ನನಪಿಸಿಕ್�ಳಿಳುರಿ. ಅವರು ನನನುನುನು 
ಹಿೆಂಸಪಡಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನುನು ಸಹ ಹಿೆಂಸಪಡಿಸುವರು; 
ಅವರು ನನನು ಮಾತನುನು ಪಾಲ್ಸುತತು ನಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮ 
ಮಾತನುನು ಸಹ ಪಾಲ್ಸುತತು ನಡೆಯುವರು” ಎೆಂದು 
ಯೆೋಸು ಹೋಳಿದರು.

ನಿಮ್ಮ ಚಚಿ್ವಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದೆೋಹಕಾಕೆಗಿ, 
ಯೆೋಸುವೋ, ಧನಯಾವಾದಗಳು. 
ಪ್ರಭುವಿನ ಸುತುತಿ ಮಾಡಿ!
ಫೆ್ರಡ್ ಶಾಫರ್                   ಓಕಲಿಹಾಮ

ನಿರಗುಣ ರ್�ೋರಿಬರುತತುದೆ; ಅದರಿೆಂದ ಕ್ಟ್ಟದು್ದ 
ಕ್ಟ್ಟದೆ್ದೋ ಎೆಂಬೆಂರ್ ಕಾಣಿಸುವುದು. ಪ್ರಕಟವಾ-
ಗಿರುವುದೆಲಾಲಿ ಬಳಕ್ಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿರುವುದು. 
ಆದ್ದರಿೆಂದ - ನಿದೆ್ರ ಮಾಡುವವನೋ, ಎಚಚಿರವಾಗು! 
ಸತತುವರನುನು ಬ್ಟು್ಟ ಏಳು! ಕ್್ರಸತುನು ನಿನಗೆ ಪ್ರಕಾಶ 
ಕ್�ಡುವನು ಎೆಂದು ಹೋಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ 
ನಿೋವು ನಡೆದುಕ್�ಳಳುಬೋಕಾದ ರಿೋತಿಯನುನು ಕುರಿತು 
ಚೆನಾನುಗಿ ನ�ೋಡಿಕ್�ಳಿಳುರಿ. ಜ್ಾನವಿಲಲಿದವರಾ-
ಗಿರದೆ ಜ್ಾನವೆಂತರಾಗಿರಿ. ಈ ದಿನಗಳು ಕ್ಟ್ಟ 
ದಿನಗಳಾಗಿವ; ಆದ್ದರಿೆಂದ ಕಾಲವನುನು ಸುಮ್ಮನ 
ವಯಾಥ್ವಮಾಡದೆೋ ಅದನುನು ಅಮ�ಲಯಾವೆಂಬೆಂರ್ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ್�ಳಿಳುರಿ.”

ನಮ್ಮ ಸೆಂಪೂಣ್ವ ಹೃದಯ, ಸೆಂಪೂಣ್ವ 
ಆತ್ಮ, ಸೆಂಪೂಣ್ವ ಮನಸುಸು, ಮತುತು ಸೆಂಪೂಣ್ವ 
ಶಕ್ತುಯೆಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೋವಯನುನು 
ಹೋಗೆ ಮಾಡಬೋಕ್ೆಂಬುದರ ಒೆಂದು ಸೆಂಕ್ಷಿಪತು ಸಾ-

ರಾೆಂಶವಿದೆ. ನಿೋವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಪೂಣ್ವ ಹೃದಯ, 
ಆತ್ಮ, ಮನಸುಸು, ಮತುತು ಶಕ್ತುಯೆಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 
ದೆೋವರಾದ ಕತ್ವನನುನು ಪಿ್ರೋತಿಸಬೋಕಾಗಿಲಲಿ ಎೆಂದು 
ಇೆಂದು ಹಲವಾರು ಚಚು್ವಗಳು ಮತುತು ಚಚು್ವಗಳ 
ಹ�ರಗಿರುವ ಹಲವಾರು ರನರು ನಿಮಗೆ ಹೋಳು-
ತಾತುರೆ. ಅವರು ಸುಳುಳುಗಾರರು. ಅವರು, ಕ್ೋವಲ 
ಮತಾತುಯ ಅಧಾಯಾಯ ಇಪ್ಪತತುನಾಲಕೆರಲಲಿ ಐದು 
ಬಾರಿ ಯೆೋಸು ನಮಗೆ ಎಚಚಿರಿಕ್ ನಿೋಡಿದ ಸುಳುಳು 
ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆತನ ಎಚಚಿರಿಕ್ಗಳು 
ನಮಗಾಗಿಯೆೋ ಇವ.

ಭ�ಮಿಯ ಮ್ೋಲ್ರುವ ಎಲಲಿವೂ ಬಹುಮ-
ಟ್್ಟಗೆ ಸುಳುಳು. ಭ�ಮಿಯು ಕ್ೋವಲ 6,000 ವಷ್ವ 
ಹಳೆಯದು. ನಿೋವು ಒೆಂದು ಕಾಬ್ವನ ಯೆಂತ್ರವನುನು 
ನೆಂಬುತಿತುೋರಾ, ಅಥವಾ ದೆೋವರನುನು ನೆಂಬುತಿತುೋರಾ? 
ಲ�ೋಟನ ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಉಪಿ್ಪನ ಸತುೆಂಭವನಾನುಗಿ 
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ಮನುಷಯಾ ಬೋಟ್ ಕ�ಟಗಳಲ್ಲಿ ಐರೆ�ೋಪಯಾ ರಾರಮನತನದವರು ಮೊೋಜಗಾಗಿ 
ಬತತುಲ ಮಕಕೆಳನುನು ಕ್�ಲುಲಿತಿತುದಾ್ದರೆಯೆ?
ಮೆಂಗಳವಾರ, ರ�ನ  17, 2014, 7:29
http://beforeitsnews.com/celebrities/2014/06/european-royals-killing-naked-children-for-fun-at-human-hunting-parties-2465154.html

ಬ್ರಸಲ್ಸು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇೆಂಟನಾಯಾ್ವಷನಲ್ ಕಾಮನ ಲಾ ಕ್�ೋರ್್ವ ಆಫ್ 
ರಸಿ್ಟಸ್ ಎದುರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪುರಾವಯೆಂದ ರ್ಗೆದುಕ್�ಳಳುಲಾದ ಲೋಖನಗಳ ಸರ-
ಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒೆಂದು. ಐವರು ಅೆಂತಾರಾಷಿಟ್ರೋಯ ನಾಯಾರಾಧೋಶರು, ನೈನತು 
ಸಕ್ವಲ್ ಸಟಾಯಾನಿಕ್ ಚೆೈಲ್್ಡ ಸಾಯಾಕ್್ರಫೆೈಸ್ ಕಲ್್ಟ ಜಾಲದ ಜಾಗತಿಕ ಗಣಯಾ ಸದಸಯಾ-
ರು ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ ಎೆಂದು ಹೋಳಲಾಗುತಿತುರುವ ಮಕಕೆಳ ಬಲಾತಾಕೆರ, ಚಿತ್ರಹಿೆಂಸ, 
ಕ್�ಲ ಮತುತು ಅಪಹರಣಗಳ ಸಾಕ್ಷಯಾವನುನು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುತಿತುದಾ್ದರೆ. ನಿಯತ ನೈನತು 
ಸಕ್ವಲ್ ಮಕಕೆಳ ಬಲ್ಗಳನುನು ಕಾಯಾಥೆ�ಲ್ಕ್ ಕಾಯಾಥೆಡ್ರಲುಲಿಗಳು ಸುರೆಂಗ ಸಮಾ-
ಧಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಯಾಟ್ಕನ ನಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಎಸ್ಟೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತು ರ್�ೋಪುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮತುತು ಬಲ್ಜಿಯೆಂ, ಹಾಲೆಂಡ್, ಸ್ಪೋನ, ಆಸಟ್ರೋಲ್ಯ, ಐಲಾಯಾ್ವೆಂಡ್, ಫಾ್ರನಸು, 
ಇೆಂಗೆಲಿೆಂಡ್ ಮತುತು ಯು.ಎಸ್.ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ವರಿ ಸೈನಿಕ ನಲಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾ-
ಗುತತುದೆ ಎೆಂದು ಹೋಳಿತುತು. ಐಲಾಯಾ್ವೆಂಡ್, ಸ್ಪೋನ ಮತುತು ಕ್ನಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷಠೆ 
34 ಮಕಕೆಳ ಸಾಮ�ಹಿಕ ಸಮಾಧ ತಾಣಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲಾಯತು - ಮತುತು 
ಆರಾ ಸಕಾ್ವರಗಳು, ಇೆಂಗೆಲಿೆಂಡಿನ ರಾಣಿ ಮತುತು ಕಾಯಾಥೆ�ಲ್ಕ್ ಚರ್್ವ  ಉತ್ಖನ-
ನವನುನು ನಿರಾಕರಿಸಿದವು. ನೈನತು ಸಕ್ವಲ್ ಚಟುವಟ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂೋಪ್ ಫಾ್ರನಿಸು-
ಸ್, ಮಾಜ ಪೂೋಪ್ ರಾಟ್ಜಿೆಂಗರ್; ಕಾಡಿ್ವನಲ್ ಗಳು ಸೋರಿದೆಂರ್ ಆೆಂಗಿಲಿಕನ, 
ಯುನೈಟ್ಡ್ ಚರ್್ವ ಆಫ್ ಕ್ನಡಾ ಮತುತು ಕಾಯಾಥೆ�ಲ್ಕ್ ಚರ್್ವ ಅಧಕಾರಿಗಳು, 
ರಾಣಿ ಎಲ್ರಬತ್ ಮತುತು ರಾರಕುಮಾರ ಫಿಲ್ಪ್ ಸೋರಿದೆಂರ್ ಐರೆ�ೋಪಯಾ ರಾರ-
ಮನತನದ ಸದಸಯಾರು, ಯುಎಸ್ಎ ನ ಸಿಐಎ ಸೋರಿದೆಂರ್ ಕ್ನಡಾದ, ಆಸಟ್ರೋಲ್ಯ, 
ಯುಕ್ ಮತುತು ಯುಎಸ್ ಗಳ ಸೈನಯಾ ಮತುತು ಸಕಾ್ವರಿ ಅಧಕಾರಿಗಳು, ಜೆ�ರ್ಗೆ 
ಯುಎಸ್, ಬಲ್ಜಿಯೆಂ, ಹಾಲೆಂಡ್, ಕ್ನಡಾ, ಆಸಟ್ರೋಲ್ಯ, ಫಾ್ರನಸು, ಐಲಾಯಾ್ವೆಂ-
ಡ್ ಮತುತು ಯುಕ್ಗಳಿೆಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸಕಾ್ವರಿ ಮೆಂತಿ್ರಗಳು, ನಾಯಾರಾಧೋಶರು, 
ರಾರಕಾರಣಿಗಳು ಮತುತು ವಾಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾರರಿದ್ದರು ಎೆಂದು ಹಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಬ್ರಸಲ್ಸು ನಲ್ಲಿರುವ ಇೆಂಟನಾಯಾ್ವಷನಲ್ ಕಾಮನ ಲಾ ಕ್�ೋರ್್ವ ಆಫ್ 
ರಸಿ್ಟಸ್ ನ ಎದುರು ಪುರಾವ ನಿೋಡಿದ ಈ ವಾರದ ಇತಿತುೋಚಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 
ಐರೆ�ೋಪಯಾ ರಾರಮನತನದವರಿೆಂದ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸುತುಗಳನುನು 
ನಿೋಡಿ, ಅವರನುನು ಬತತುಲ ಮಾಡಿ, ಬಲಾತಾಕೆರ ಮಾಡಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರನುನು 
ಬೋಟ್ರಾಡಿ ಕ್�ಲಲಿಲಾಗಿತುತು. ಜಾಗತಿಕ ಗಣಯಾ ನೈನತು ಸಕ್ವಲ್ ಸಟಾಯಾನಿಕ್ 

ಚೆೈಲ್್ಡ ಸಾಯಾಕ್್ರಫೆೈಸ್ ಕಲ್್ಟ ಜಾಲದ ಈ ಮನುಷಯಾರನುನು ಬೋಟ್ರಾಡುವ 
ಕ�ಟಗಳ ಬಗೆಗೆ ವರದಿಗಳನುನು ನಿೋಡುವವರ ಪೈಕ್ ಈ ಮಹಿಳೆಯು ನಾಲಕೆನೋ 
ಸಾಕ್ಷಿರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮನುಷಯಾನನುನು ಬೋಟ್ರಾಡುವ ಕ�ಟಗಳಿಗೆ ಮಕಕೆಳನುನು 
ಬಲ್ಜಿಯೆಂ ಮತುತು ಹಾಲೆಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಎಳೆಯ ಅಪರಾಧಗಳ ಬೆಂಧನ ಕ್ೋೆಂದ್ರ-
ಗಳಿೆಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತಿತುತುತು ಎೆಂದು ಆಕ್�್ಟಪಸ್ ಎೆಂಬ ಹಸರಿನ ನದಲಾಯಾ್ವೆಂಡ್ಸು 
ನ ಕ್್ರಮಿನಲ್ ಮಾದಕ ವಸುತು ಸಿೆಂಡಿಕ್ೋರ್ ನ ಒಬಬಿ ಮಾಜ ಸದಸಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿ 
ಹೋಳಿದಾ್ದರೆ.

2004 ರಲ್ಲಿ ನಾನು, ನದಲಾಯಾ್ವೆಂಡ್ಸು ನ ಉನನುತ ದಜೆ್ವಯ ರನರ ಒೆಂದು 
ಗುೆಂಪಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾದ ಮಾದಕ ವಸುತುಗಳನುನು ನಿೋಡಲಾದ ಮಕಕೆಳ ಚಿತ್ರಹಿೆಂಸ, 
ಬಲಾತಾಕೆರ ಮತುತು ಕ್�ಲಯ ಅವಧಗಳಿಗೆ ಅನೈಚಿಛಿಕ ಸಾಕ್ಷಿರಾಗಿದೆ್ದ” ಎೆಂದು 
ಒಬಬಿ ಮಹಿಳೆ ಹೋಳಿದರು. “ಬಲ್ಜಿಯೆಂನಲ್ಲಿ ಬ್ರಸಲ್ಸು ಹತಿತುರದ ಒೆಂದು ಬೋಟ್ಯ 
ಕ�ಟಕ್ಕೆ ನನನುನುನು ಕರೆದುಕ್�ೆಂಡು ಹ�ೋಗಲಾಯತು. ಅಲ್ಲಿ  14 ರಿೆಂದ 16 
ವಷ್ವದ ಇಬಬಿರು ಹುಡುಗರು ಮತುತು ಒಬಬಿ ಹುಡುಗಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಗಣಯಾರಿೆಂದ 
ಬೋಟ್ರಾಡಲ್ಪಟು್ಟ ಕ್�ಲಲಿಲ್ಪಡುವುದನುನು ನಾನು ನ�ೋಡಿದೆನು. ಮನುಷಯಾ-
ರನುನು ಬೋಟ್ರಾಡುವ ಕ�ಟವು ನದಲಾಯಾ್ವೆಂಡ್ಸು ರಾಯಲ್ ಗಾಡ್ಸು್ವ ಅವರಿೆಂದ 
ಭದ್ರ ಕಾವಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿತುತು. ಬಲ್ಜಿಯೆಂನ ಕ್ೆಂಗ್ ಆಲಬಿರ್್ವ ಹಾರರಿದ್ದರು 
ಎೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯತು.”

ತಾವು ಮಕಕೆಳಾಗಿದಾ್ದಗ ಮತುತು ತರುಣರಾಗಿದಾ್ದಗ, ಮನುಷಯಾರನುನು 
ಬೋಟ್ರಾಡುವ ಕ�ಟಗಳಿಗೆ ಬಲವೆಂತವಾಗಿ ಹಾರರುಪಡಿಸಲಾಗುತಿತುತುತು ಮತುತು 
ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನುನು ಮತುತು ಇತರ ಮಕಕೆಳನುನು ಬಲಾತಾಕೆರ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲವರನುನು 
ಕ್�ೆಂದು, ಸತತು ಹುಡುಗರ ಶಶನುಗಳನುನು ಕತತುರಿಸಲಾಗುತಿತುತುತು ಎೆಂದು ನಾಲುಕೆ 
ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಹುಡುಗರ ಶಶನುಗಳನುನು ಗೆ�ೋಡೆಯ ಮ್ೋಲ 
ಪಾರಿರ್�ೋಷಕಗಳೆಂರ್ ಪ್ರದಶ್ವಸಲಾಗಿದ್ದ ಒೆಂದು ಡರ್ ಗಾ್ರಮಪದೆೋಶದಲ್ಲಿನ 
ಅರಮನ ಇತುತು ಎೆಂದು ಹೋಳಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಲವು ಬೋಟ್ಯ ಕ�ಟಗಳನುನು ನದ-
ಲಾಯಾ್ವೆಂಡ್ಸು ನ ಬ್ೋಟ್್ರಕ್ಸು ಮಹಾರಾಣಿಯ ಅರಮನಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾ-
ಗುತಿತುತುತು.

ನಾಲುಕೆ ವಷ್ವದ ಮಗುವಾಗಿ, ಮಕಕೆಳ ಕ್�ಲಗಳನುನು ನ�ೋಡಲು ತನನುನುನು 
ಬಲವೆಂತಪಡಿಸಲಾಗಿತುತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಜ ಪೂೋಪ್ ರಾಟ್ಜಿೆಂಗರ್, ಒಬಬಿ ಡರ್ 
ಕಾಯಾಥೆ�ಲ್ಕ್ ಕಾಡಿ್ವನಲ್, ಅಲಲಿದೆ ನದಲಾಯಾ್ವೆಂಡ್ಸು ನ ಬ್ೋಟ್್ರಕ್ಸು ಮಹಾರಾ-
ಣಿಯ ತೆಂದೆ ಮತುತು  ಬ್ಲ್ಡಬ್ವಗ್್ವ ಗುೆಂಪಿನ ಸಾ್ಥಪಕ, ಡರ್ ರಾರಕುಮಾರ 
ಬನಾ್್ವಡ್್ವ ಒಳಗೆ�ೆಂಡಿದ್ದರು ಎೆಂದು ಡರ್ ರ್ರಪಿಸ್್ಟ ಟ್�ೋಶ್ ನೋಯನಾ್-
ಶ್ ಹೋಳಿದರು. “ಮಾಜ ಪೂೋಪ್ ಜೆ�ೋಸಫ್ ರಾಟ್ಜಿೆಂಗರ್ ಒೆಂದು ಚಿಕಕೆ ಹು-
ಡುಗಿಯನುನು ಕ್�ಲುಲಿವುದನುನು ನಾನು ನ�ೋಡಿದೆನು” ಎೆಂದು ಮರ್�ತುಬಬಿ ಸಾಕ್ಷಿ 
ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. “ಅದು 1987 ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒೆಂದು ಫೆ್ರೆಂರ್ ಷಾಯಾಟ್�ೋನಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯತು. ಅದು ಅಸಹಯಾವಾಗಿತುತು, ಭಿೋಕರವಾಗಿತುತು ಮತುತು ಕ್ೋವಲ ಒೆಂದು 
ಸಲ ನಡೆಯಲ್ಲಲಿ. ರಾಟ್ಜಿೆಂಗರ್ ಮತುತು ಬನಾ್್ವಡ್್ವ ಪಾಲ�ಗೆೆಂಡ ಹಚುಚಿ 
ಪ್ರಮುಖ ವಯಾಕ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು.”

ಐಲಾಯಾ್ವೆಂಡ್, ಸ್ಪೋನ ಮತುತು ಕ್ನಡಾಗಳಲ್ಲಿ 34 ಮಕಕೆಳ ಸಾಮ�ಹಿಕ 
ಗೆ�ೋರಿ ತಾಣಗಳನುನು ಕೆಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯತು ಮತುತು ನೈನತು ಸಕ್ವಲ್ ಚಟು-
ವಟ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧಸಿದೆಂರ್ ಕೆಂಡುಬೆಂದಿತು. ಅತಯಾೆಂತ ದೆ�ಡ್ಡದು ಬಾ್ರಯಾೆಂರ್ 
ಫಡ್್ವ ಒೆಂಟಾರಿಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಹಾಕ್ ಇೆಂಡಿಯನ ವಸತಿ ಶಾಲಯ-
ದಾ್ದಗಿತುತು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಥೆ�ಲ್ಕ್ ಚರ್್ವ, ಕ್ನಡಾದ ಸಕಾ್ವರ ಮತುತು ಇೆಂಗಿಲಿಷ್ 
ಮಹಾರಾಣಿ ಅವರು ವೃತಿತುಪರ ಪುರಾತತ್ಶಾಸ್ರಿಜ್ಞರಿೆಂದ ಉತ್ಖನನವನುನು 
ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು 2008 ರಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳ ಕಳೆೋಬರಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತುತು. 
2013 ರ ಐಸಿಎಲ್ ಸಿಜೆ ನಾಯಾರಾಲಯವು, ಕಾಮ�ಲಿಪ್ಸು ಬ್್ರಟ್ಷ್ ಕ್�ಲೆಂ-
ಬ್ರಾದಲ್ಲಿ 1964 ರ ಅಕ್�್ಟೋಬರ್ 10 ರೆಂದು ಒೆಂದು ಕಾಯಾಥೆ�ಲ್ಕ್ ವಸತಿ 
ಶಾಲಯೆಂದ ಹತುತು ಸ್ಥಳಿೋಯ ಮಕಕೆಳು ಕಾಣ್ರಾದುದಕ್ಕೆ ರಾಣಿ ಎಲ್ರಬತ್ 
ಮತುತು ರಾರಕುಮಾರ್ ಫಿಲ್ಪ್ ಅವರನುನು ಅಪರಾಧ ಎೆಂದು ತಿೋಮಾ್ವನಿಸಿತುತು. 
2014 ರ ನಾಯಾರಾಲಯದ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಹಾಕ್ ಮಕಕೆಳ 
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ಮತುತು ಶಶುಗಳ ಬಲಾತಾಕೆರ ಮತುತು ಕ್�ಲಯಲ್ಲಿ ಡರ್ ಮತುತು ಬಲ್ಜಿಯನ 
ರಾರಮನತನದ ಭಾಗಿಗಳನುನು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಬನಾ್್ವಡ್್ವ ಮತುತು 
ರಾರಕುಮಾರ ಹೆಂಡಿ್ರಕ್ (ಹಾಲೆಂಡ್ ನ ರಾಣಿ ವಿಲ್ಲ್್ಮೋನ ಅವರ ಸೆಂಗಾತಿ) 
ಅವರನುನು ಹಸರಿಸಲಾಯತು.

ಮನುಷಯಾರ ಬೋಟ್ಯ ಕ�ಟಗಳಲ್ಲಿ ದಿವೆಂಗತ ರಾರಕುಮಾರ ಯಹಾನ 
ಫಿ್ರಸ� ಹಾಗ� ಅವರ ಪತಿನು ಮ್ೋಬಲ್ ವಿಸ್ ಸಿ್ಮರ್, ಮಾಜ ಮೆಂತಿ್ರಗಳು, 
ಡರ್ ಸೈನಯಾದ ಉನನುತ ಅಧಕಾರಿ, ನದಲಾಯಾ್ವೆಂಡ್ಸು ನ ರಾಡ್ ವಾನ ಸ್ಟೋರ್ ನ 
ಅಧೋನ ಅಧಕಾರಿ, ರಾಣಿ ಬ್ೋಟ್್ರಕ್ಸು ನ ನೆಂತರದ ವೈಸರಾಯ್ ಮತುತು ಯುಎಸ್ 
ನ ಕ್ಲವರು ಸೋರಿದೆಂರ್ ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ವಾಯಾಪಾರ ಮತುತು ರಾರಕ್ೋಯ ನಾಯಕರು 
ಹಾರರಿದ್ದರು ಎೆಂದು ಹೋಳಲಾಗಿದೆ. “ಈಗಿನ ರಾರನಾದ ವಿಲಮ್ ಅಲಕಾಸುೆಂ-
ಡರ್ ಮತುತು ರಾರ ಫಿಲ್ಪ್ ಮತುತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಕಕೆಳ ಮ್ೋಲ್ನ 
ಈ ಅನಾಯಾಯ ಮತುತು ಕ್�ಲಗಳ ಬಗೆಗೆ ಖೆಂಡಿತವಾಗಿ ಅರಿತಿದಾ್ದರೆ” ಎೆಂದು 
ಒಬಬಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಳಿದರು. “ಅವರು ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಏನ� ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ ಮತುತು 
ತನಿಖ್ಗಳನುನು ಮತುತು ನಡೆಯಬೋಕಾದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನುನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರು ಅವರೆೋ 
ಅಗಿರಬಹುದು.” 

ಆಗಸ್್ಟ 2014 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರ್�ೋರಿಸಲಾಗಿರುವ ವಬಸುೈರ್ ಗಳು, ಡರ್ 
ಭಾಷ್ಯ ಮ�ರು ವಬಸುೈರ್ ಗಳು, ಇೆಂಟನ್ವರ್ ತಲುಪಿದಾಗ ಹಾಲೆಂಡ್ ರಾರನ 
ಸಹ�ೋದರ ರಾರಕುಮಾರ ಯಹಾನ ಫಿ್ರಸ� ಕ್�ೋಮದಲ್ಲಿ ತಿೋರಿಕ್�ೆಂಡರು. 
ಫಿ್ರಸ� ಅವರು ಮನುಷಯಾರ ಬೋಟ್ಯ ಮತುತು ಕ್�ಲುಲಿವ ಕ�ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರರಿ-
ದ್ದರು ಎೆಂದು ಆ ವಬ್ ಸೈಟುಗಳು ಬಹಿರೆಂಗಪಡಿಸಿದವು. “ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ 
ಕ್ರಮ ಕ್ೈಗೆ�ಳಳುಲು ನದಲಾಯಾ್ವೆಂಡ್ಸು ನ ರಾರಕಾರಣಿಗಳನುನು ಮತುತು ಕಾನ�ನು 
ವಿಭಾಗವನುನು ಪ್ರೋರೆೋಪಿಸಲು ವಷ್ವಗಟ್ಟಲಯ ಪ್ರಯತನುಗಳ ನೆಂತರ ಈ ಕಥೆ 
ಇೆಂಟನ್ವರ್ ತಲುಪಿತು,” ಎೆಂದು ಒಬಬಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಳಿದರು. “ಈ ಅಪರಾಧಗಳನುನು 
ನಿಲ್ಲಿಸಲು ರಾರ� ಏನನ�ನು ಮಾಡಲ್ಲಲಿ, ಏಕ್ೆಂದರೆ ಬಹುಶಃ ರಾಣಿ ಬ್ೋಟ್್ರಕ್ಸು 
ಮತುತು ರಾರ ಆಲಬಿರ್್ವ ತನಿಖ್ಗಳಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯುೆಂಟುಮಾಡಿರಬಹುದು.”

ಮನುಷಯಾರ ಬೋಟ್ಯ ಕ�ಟಗಳು ನದಲಾಯಾ್ವೆಂಡ್ಸು ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ ಬ್ೋಟ್್ರಕ್ಸು 
ಅವರ ಅರಮನಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿತುದ್ದವು ಎೆಂದು ಹೋಳಲಾಗುತತುದೆ. 
ಇಬಬಿರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಜ ಪೂೋಪ್ ಜೆ�ೋಸಫ್ ರಾಟ್ಜಿೆಂಗರ್ ಮತುತು ರಾಣಿ 
ಬ್ೋಟ್್ರಕ್ಸು ಅವರ ತೆಂದೆ ದಿವೆಂಗತ ರಾರಕುಮಾರ ಬನಾ್್ವಡ್್ವ ಅವರು ಮಕಕೆಳ 
ಬಲ್ ಕ್�ಡುವಾಗ ಹಾರರಿದ್ದರು ಎೆಂದು ಹಸರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಇಬಬಿರ� ನಾಜಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ಸಹಾನುಭ�ತಿ ಉಳಳುವರಾಗಿದ್ದರು ಎೆಂದು ಹೋಳಲಾಗಿದೆ.

ನೈರ್ಸು ಆಫ್ ಡಾಕ್್ವ ನಸ್ ಎೆಂಬ ಹಸರಿನ ಮಕಕೆಳ ಬಲ್ ಕ್�ಡುವ 
ಕುಪೆಂಥದ ಬಗೆಗೆ ಐಸಿಎಲ್ ಸಿಜೆ ನಾಯಾರಾಲಯವು ಜೆಸುಯಾರ್ ಆಕ್ೈ್ವವಲ್ 
ದಾಖಲಗಳ ಒೆಂದು ಸೆಂಗ್ರಹವನುನು ಪಡೆಯತು. 1933 ರಲ್ಲಿ, ನೈರ್ಸು ಅನುನು 
ಕಾಯಾಥೆ�ಲ್ಕ್ ಜೆಸುಯಾಟರು ಮತುತು ನಾಜ ವಾಫನ ಎಸ್.ಎಸ್. ವಿಭಾಗ ಸಾ್ಥಪಿ-
ಸಿದರು. ರಮ್ವನಿಯ ರೆೋವನಸು ಬ್ರಕ್ ಸರೆಶಬ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಚಾಪಲಿೋನ 
ನ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಿತುರುವಾಗ ರಾಟ್ಜಿೆಂಗರ್ ಅವರನುನು ನೈರ್ಸು 
ನ ಒಬಬಿ ಸದಸಯಾರೆೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತುತು ಎೆಂದು ದಾಖಲಗಳು ರ್�ೋರಿಸುತತು-
ವ. ರಾಟ್ಜಿೆಂಗರ್ ಅವರು ಶಬ್ರಗಳಿೆಂದ ಅಪಹರಿಸಲಾದ ಮಕಕೆಳನುನು ಅಥವಾ 
ರಾರಕ್ೋಯ ಕ್ೈದಿಗಳನುನು ಬಳಸಿ ಮಕಕೆಳ ಬಲ್ ಕ್�ಡುವ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ-
ದರು ಎೆಂದು ಕ�ಡ ದಾಖಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದವು.

ಮಕಕೆಳನುನು ಬಲ್ ಕ್�ಡುವುದು ವಾಯಾಟ್ಕನ ನಲ್ಲಿ ನಿಯತವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿತು-
ತುತು ಎೆಂದು ಮಾಯಾಜಸಿ್ಟೋರಿಯಲ್ ಪಿ್ರವಿಲೋಜ್ ಎೆಂಬ ಮರ್�ತುೆಂದು ನಾಯಾರಾಲ-
ಯದ ದಸಾತುವೋರು ಸ�ಚಿಸಿತು. ಮಾದಕ ವಸುತು ನಿೋಡಲಾಗಿದ್ದ ಒಬಬಿ ಮ�ರು 
ವಷ್ವದ ಬಾಲಕನ ಬಲ್ಯನುನು ನ�ೋಡಲು ತನನುನುನು ವಾಯಾಟ್ಕನ ಕ್ಳಗಿನ ಸುರೆಂಗ 
ಸಮಾಧಗಳಿಗೆ ತರಲಾಯತು ಎೆಂದು 12ವಷ್ವದ ನಾರ�ಕಾದ ವಯಸಿಸುನಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಾಲ್ಫೊೋನಿ್ವಯದ ಸಾಯಾನ ಡಿಯೆಗೆ� ಕೌೆಂಟ್ಯ “ಸಾ್ಲ್” ಹೋಳಿದರು. ಅದೆೋ 
ವಾಯಾಟ್ಕನ ಸುರೆಂಗ ಸಮಾಧಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಮರ್�ತುೆಂದು ಪೈಶಾಚಿಕ ಮಕಕೆಳ 
ಬಲ್ ಕ್�ಡುವ ವಿಧಯನುನು ನ�ೋಡಿದಾ್ದಗಿ “ಮಾರಿರಾ” ಎೆಂಬವರು  24 ವಷ್ವ-
ಗಳ ಹಿೆಂದೆ ತನಗೆ ಹೋಳಿದ್ದರು ಎೆಂದು ಈ ವಿಡಿಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯನುನು ಸೆಂದಶ್ವ-
ಸುವವರು ಹೋಳಿದರು.

ಒಬಬಿ ಕಾಯಾಥೆ�ಲ್ಕ್ ನನ ಳ ಸಪಿ್ಟಕ್ ಟಾಯಾೆಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹ�ಳಲಾಗಿದ್ದ 
ಸುಮಾರು  800 ಶಶುಗಳ ಅೆಂಗಗಳನುನು ಕತತುರಿಸಲಾಗಿತುತು, ತಲಗಳನುನು ಕತತು-
ರಿಸಲಾಗಿತುತು ಮತುತು ತುೆಂಡು-ತುೆಂಡುಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎೆಂದು ಕಳೆದ ವಾರ ಒಬಬಿ 
ಐರಿಷ್ ಪೂೋಲ್ಸ್ ತನಿಖ್ದಾರರು ಐಸಿಎಲ್ ಸಿಜೆ ನಾಯಾರಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ 

ಮಾಡಿದರು - ಆ ಶಶುಗಳು ಪೈಶಾಚಿಕ ಮಕಕೆಳನುನು ಬಲ್ ಕ್�ಡುವ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್�ಲಲಿಲ್ಪಟ್್ಟರಬಹುದು ಎೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ�ಚನಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಕಾಯಾಥೆ�ಲ್ಕ್ 
ನಾಯಕರಿೆಂದ, ಐರೆ�ೋಪಯಾ ರಾರಮನತನಗಳ ಕುಟುೆಂಬದ ಸದಸಯಾರಿೆಂದ ಮತುತು 
ಇತರ ಜಾಗತಿಕ ಗಣಯಾರಿೆಂದ 2010 ರಷು್ಟ ಇತಿತುೋಚೆಗೆ ಮಕಕೆಳ ಬಲಾತಾಕೆರ, 
ಚಿತ್ರಹಿೆಂಸ ಮತುತು ಕ್�ಲಯ ಬಗೆಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿೆಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಲ್ ಸಿಜೆ 
ನಾಯಾರಾಲಯವು ಹೃದಯ-ವಿದಾ್ರವಕ ಸಾಕ್ಷಯಾಗಳನುನು ಕ್ೋಳಿದೆ. ನೈನತು  ಸಕ್ವಲ್ 
ಸಟಾಯಾನಿಕ್ ಚೆೈಲ್್ಡ ಸಾಯಾಕ್್ರಫೆೈಸ್ ಕಲ್್ಟ ನ ಕ್�ಲಯ ತಾಣಗಳು ವಾಯಾಟ್ಕನ 
ಮತುತು ಬಲ್ಜಿಯೆಂ, ಹಾಲೆಂಡ್, ಸ್ಪೈನ, ಆಸಟ್ರೋಲ್ಯ, ಫಾ್ರನಸು, ಇೆಂಗೆಲಿೆಂಡ್ 
ಮತುತು ಯುಎಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಎಸ್ಟೋಟುಗಳು, ಸೈನಿಕ ವಯಾವಸ್ಥಗಳು ಮತುತು 
ರ್�ೋಪುಗಳು ಸೋರಿದೆಂರ್ ಕಾಯಾಥೆ�ಲ್ಕ್ ಕಾಯಾಥೆಡ್ರಲುಲಿಗಳ ಸುರೆಂಗ ಸಮಾಧಗಳಲ್ಲಿ 
ಇವ ಎೆಂದು ಹೋಳಲಾಗಿದೆ.

ಹ�ಸದಾಗಿ ಕೆಂಡುಕ್�ಳಳುಲಾದ ಪುರಾವ ಮತುತು ನೈನತು ಸಕ್ವಲ್ ಸಟಾಯಾನಿ-
ಕ್ ಚೆೈಲ್್ಡ ಸಾಯಾಕ್್ರಫೆೈಸ್ ಕಲ್್ಟ ಚಟುವಟ್ಕ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಳಲು ಮುೆಂದೆ 
ಬರುತಿತುರುವ ಹಲವಾರು ಹ�ಸ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಐಸಿಎಲ್ ಸಿಜೆ ನಾಯಾರಾಲಯವ-
ನುನು ಮ�ಕಗೆ�ಳಿಸಿವ. ಅವರು ಅೆಂತಾರಾಷಿಟ್ರೋಯ ಮಕಕೆಳ ಬಲ್ ಕ್�ಡುವಿಕ್, 
ಅಪಹರಣ, ಶೆ�ೋಷಣ್ ಮತುತು ಮಾದಕ ವಸುತುಗಳ ರಿೆಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೈನತು ಸಕ್ವಲ್ 
ಸಟಾಯಾನಿಕ್ ಕಲ್್ಟ ನ ಸದಸಯಾರ ಸೆಂಭಾವಯಾ ಪಾಲ�ಗೆಳುಳುವಿಕ್ಯನುನು ಬಹಿರೆಂಗ-
ಪಡಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಐವರು ಅೆಂತಾರಾಷಿಟ್ರೋಯ ನಾಯಾರಾಧೋಶರು ಮತುತು 27 ರ�ಯಾರಿ 
ಸದಸಯಾರು, ಕ್ೋಸುಗಳ ಸೆಂಕ್ೋಣ್ವರ್ಯ ಕಾರಣ, ಕನಿಷಠೆಪಕ್ಷ ಒೆಂದು ವಷ್ವವಾದರ� 
ವಿಚಾರಣ್ ಅವಧಯಲ್ಲಿರುತಾತುರೆ ಎೆಂದು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತುತು.

ಅಪರಾಧಗಳನುನು ಮಾಡಿರುವ ಸೆಂಶಯವಿರುವ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಗಣಯಾರ ಮ್ೋಲ 
ಮೊಕದ್ದಮ್ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೋರಲಾದ 
ಸಾಕ್ಷಯಾ ಅಥವಾ ಪುರಾವಯನುನು ನಿೋಡಲು ಒಪು್ಪವ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾಯಾಟ್ಕ-
ನ ನ, ಇೆಂಗೆಲಿೆಂಡ್ ಮಹಾರಾಣಿಯ, ಚಚು್ವಗಳ ಅಥವಾ ಸಕಾ್ವರಗಳ ಉದೆ�ಯಾೋ-
ಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮ�ಹಿಕ ಕ್ಷಮಾದಾನವನುನು ನಿೋಡುವುದಾಗಿ ಹೋಳಲಾಗಿದೆ. 10,000 
ಯುರೆ�ಗಳು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 13,660 ಡಾಲರ್ ಗಳ ವರೆಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳು 
ಐಸಿಎಲ್ ಸಿಜೆ ನಾಯಾರಾಲಯದ ಮ�ಲಕ ಲಭಯಾವಿದ್ದವು.

ಐಸಿಎಲ್ ಸಿಜೆ ನಾಯಾರಾಲಯವು 13 ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 450ಕ�ಕೆ ಹಚುಚಿ 
ಸಾಮಾನಯಾ ಕಾನ�ನು ಶಾೆಂತಿ ಅಧಕಾರಿಗಳನುನು ಹ�ೆಂದಿದು್ದ, 51 ಸ್ಥಳಿೋಯ 
ಚಾಟ್ವಡ್್ವ ಗುೆಂಪುಗಳು ಕಾರಾ್ವಚರಣ್ಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇೆಂಟನಾಯಾ್ವಷನಲ್ 
ಟ್್ರೈಬ�ಯಾನಲ್ ಇೆಂಟು ಕ್್ರೈಮ್ಸು ಆಫ್ ಚರ್್ವ ಆೆಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮ�ಲಕ  ಅಜ್ವ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾಮಾನಯಾ ಕಾನ�ನು ಗುೆಂಪುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಿೋಯ ಸೆಂಘಟನಾ ನಿಧಗಳು 
ಲಭಯಾವಿದ್ದವು. ನಾಯಾರಾಲಯದ ಅಧಕಾರಿಗಳನುನು ಅಥವಾ ಐಟ್ಸಿಸಿಎಸ್ ಕ್ಷೆೋತ್ರ 
ಕಾಯ್ವದಶ್ವ ಕ್ವಿನ ಆನರ್ ಅವರನುನು ಸೆಂಪಕ್್ವಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಮ್ೋಲ್ ಮಾಡಿ 
ಅಥವಾ ಕರೆ ಮಾಡಿ: itccscentral@gmail.com, info@iclcj.com, 
admin@iclcj.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, 250-
591-4573 ((ಕ್ನಡಾ),  or 386-323-5774 ((ಯುಎಸ್ಎ).

 (ಫೆ್ರೆಂರ್ ಭಾಷ್ಯೆಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ)
ಈ ಸುದಿ್ದಪತಿ್ರಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿರವಾಗಿಯ� ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದೆ್ದೋನ. 

ನಾನು ಅವನುನು ಹೆಂಚಿದೆ್ದೋನ ಮತುತು ಅವನುನು ಓದಲು ಒಪಿ್ಪಕ್�ಳುಳುವ 
ಪುರುಷರ ಮತುತು ಸಿ್ರಿೋಯರ ಬದುಕುಗಳನುನು ಅವು ಬದಲಾಯಸುತಿತುವ.

 ದೆೋವರು ತನನು ಸವ್ವ-ಶಕತುವಾದ ನಾಯಾಯಪರರ್ಯೆಂದ ನಿಮ್ಮನುನು 
ಎತಿತುಹಿಡಿಯಲ್, ಮತುತು ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮನುನು ತನನು ಸೋವಗಾಗಿ ಕರೆದು-
ಕ್�ೆಂಡಿರುವ ಸತಯಾವನುನು ಪ್ರಕಟ್ಸುವುದನುನು ಮುೆಂದುವರಿಸಲ್. ಹೃದ-
ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮೊ್ಮೆಂದಿಗಿದೆ್ದೋವ, ಏಕ್ೆಂದರೆ ಕಾರಾಗೃಹವು ನಿೋವು 
ದೆೋವರ ಸೋವಯನುನು ಮಾಡದೆಂರ್ ತಡೆಯಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ, ಏಕ್ೆಂದರೆ 
ಕಾರಾಗೃಹದ ಹ�ರಗಿರುವವರು ಅವರು ಅೆಂದುಕ್�ೆಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆೆಂತ 
ಹಚುಚಿ ಬೆಂಧನದಲ್ಲಿದಾ್ದರೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವು ನಿಮ್ಮನುನು ಜ್ಾ-
ಪಿಸಿಕ್�ಳುಳುತಾತುರೆ. 
ಕ್�ನಾನ ಅಲಕ್ಸು           ಲಗ�ನ, ಐವರಿ ಕ್�ೋಸ್್ಟ
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16 ಯೆಶಾಯ 24:19-23, ಮತಾತುಯ 24:3-35, 2 ಪೋತ್ರನು 3:10-12, ಪ್ರಕಟನ 8:7-13, 9:1-19, 11:19, 16:2-4, 8-10, 12, 17-21, 21:1   17 ಕ್ೋತ್ವನಗಳು 51:5, ರೆ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3:10-12, 23   18 ಮತಾತುಯ 
26:63-64, 27:54, ಲ�ಕ 1:30-33, ಯೋಹಾನನು 9:35-37, ರೆ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:3-4   19 ಅಪೂೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 4:12, 20:28, ರೆ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3:25, 1 ಯೋಹಾನನು 1:7, ಪ್ರಕಟನ 5:9   20 Psa. 
16:9-10, ಮತಾತುಯ 28:5-7, ಮಾಕ್ವ 16:9, 12, 14, ಯೋಹಾನನು 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, ಅಪೂೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:24, 3:15, ರೆ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8:11, 1 ಕ್�ರಿೆಂಥದವರಿಗೆ 15:3-7   21 ಲ�ಕ 22:69, 
ಅಪೂೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:25-36, ಇಬ್್ರಯರಿಗೆ 10:12-13   22 1 ಕ್�ರಿೆಂಥದವರಿಗೆ 3:16, ಪ್ರಕಟನ 3:20   23 ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:13-22, ಇಬ್್ರಯರಿಗೆ 9:22, 13:12, 20-21, 1 ಯೋಹಾನನು 1:7, ಪ್ರಕಟನ 1:5, 7:14   
24 ಮತಾತುಯ 26:28, ಅಪೂೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:21, 4:12, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 1:7, Col. 1:14   25 ಮತಾತುಯ 21:22, ಯೋಹಾನನು 6:35, 37-40, ರೆ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 10:13   26 ಇಬ್್ರಯರಿಗೆ 11:6   27 ಯೋಹಾನನು 
5:14, 8:11, ರೆ�ೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 6:4, 1 ಕ್�ರಿೆಂಥದವರಿಗೆ 15:10, ಪ್ರಕಟನ 7:14, 22:14   28 ಮತಾತುಯ 28:18-20, ಯೋಹಾನನು 3:5, ಅಪೂೋಸತುಲರ ಕೃತಯಾಗಳು 2:38, 19:3-5   29 ಧಮೊೋ್ವಪದೆೋಶಕಾೆಂಡ 4:29, 
13:4, 26:16, ಯೆಹ�ೋಶುವನು 1:8, 22:5, 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:15, 3:14-17, ರಾಕ್�ೋಬನು 1:22-25, ಪ್ರಕಟನ 3:18

ಪರಿವತಿ್ವಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದು ನಿೋವು ನೆಂಬಬ-
ಹುದು, ಆದರೆ ಅವಳನುನು ಪರಿವತಿ್ವಸಲಾಯತು 
ಎೆಂದು ದೆೋವರು ಹೋಳಿದರು, ಮತುತು ನಾನು ನನನು 
ಸೆಂಪೂಣ್ವ ಹೃದಯ, ಆತ್ಮ, ಮನಸುಸು, ಮತುತು 
ಶಕ್ತುಯೆಂದಿಗೆ ಇದನುನು ನಿರವೆಂದು ನೆಂಬುರ್ತುೋನ. 
ನಿೋವು ಈ ಲ�ೋಕದಿೆಂದ ಹ�ರಬರಲು ಬಯಸು-
ತಿತುೋರಾ, ಅಥವಾ ಲ�ೋಟನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿದೆಂರ್, 
ಹಿೆಂದಿರುಗಿ ಅದನುನು ನ�ೋಡಲು ಬಯಸುತಿತುೋರಾ? 
ಈ ಲ�ೋಕ ಮತುತು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲಲಿವೂ 
ದೆಂಡನಗೆ ಗುರಿರಾಗಿವ.16

ನಿೋವು ನಿತಯಾಜೋವವನುನು ಪಡೆಯಬೋಕ್ೆಂದು  
ಮತುತು ದೆಂಡನಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರಲು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, 
ಈ ಪಾ್ರಥ್ವನಯನುನು ಹೋಳಿರಿ:

ನನನು ಪ್ರಭುವೋ ಮತುತು ನನನು ದೆೋವರೆೋ, 
ಪಾಪಿರಾದ ನನನು ಮ್ೋಲ ಕರುಣ್ ರ್�ೋರಿ.17 
ಯೆೋಸು ಕ್್ರಸತುರು ಜೋವಸ್ರ�ಪನಾದ ದೆೋವರ 
ಮಗನು ಎೆಂದು ನಾನು ನೆಂಬ್ದೆ್ದೋನ.18 ನನನು 
ಹಿೆಂದಿನ ಎಲಾಲಿ ಪಾಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ಆತ ಶಲುಬಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹ�ೆಂದಿದನು ಮತುತು 
ತನನು ಅಮ�ಲಯಾ ರಕತುವನುನು ಸುರಿಸಿದನು ಎೆಂದು 
ನಾನು ನೆಂಬ್ದೆ್ದೋನ.19 ದೆೋವರು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮನ 
ಶಕ್ತುಯೆಂದ ಯೆೋಸುವನುನು ಸತತುವರಿೆಂದ ಪುನರು-
ತಾ್ಥನಗೆ�ಳಿಸಿದರು,20 ಮತುತು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ನನನು ಪಾಪನಿವೋದನಯನುನು ಮತುತು ಈ ಪಾ್ರಥ್ವ-
ನಯನುನು ಕ್ೋಳುತಾತು ಆತ ದೆೋವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಕುಳಿತಿದಾ್ದನ ಎೆಂದು ನಾನು ನೆಂಬ್ದೆ್ದೋನ.21 
ಪ್ರಭು ಯೆೋಸುವೋ, ನಾನು ನನನು ಹೃದಯದ 
ಬಾಗಿಲನುನು ರ್ರೆದು ನಿಮ್ಮನುನು ನನನು ಹೃದಯ-
ದೆ�ಳಗೆ ಆಮೆಂತಿ್ರಸುರ್ತುೋನ.22 ಕಾಲಾ್ರಿಯಲ್ಲಿ 

ಶಲುಬಯ ಮ್ೋಲ ನನನು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಸುರಿಸಿದ 
ಅಮ�ಲಯಾ ರಕತುದಲ್ಲಿ ನನನು ಎಲಾಲಿ ಹ�ಲಸು 
ಪಾಪಗಳನುನು ರ್�ಳೆದುಬ್ಡಿ.23 ನಿೋವು ನನನುನುನು 
ತಿರಸಕೆರಿಸುವುದಿಲಲಿ, ಪ್ರಭು ಯೆೋಸುವೋ; ನಿೋವು 
ನನನು ಪಾಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸುವಿರಿ ಮತುತು ನನನು 
ಆತ್ಮವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವಿರಿ ಎೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೆ�ತುತು. 
ಏಕ್ೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪದವಾದ ಬೈಬಲ್ ಹಿೋಗೆೆಂದು 
ಹೋಳುತತುದೆ.24 ನಿೋವು ರಾರನ�ನು ತಿರಸಕೆರಿಸುವು-
ದಿಲಲಿ ಎೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಪದ ಹೋಳುತತುದೆ, ಮತುತು 
ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನ� ಸೋರಿದೆ್ದೋನ.25 ಆದ್ದರಿೆಂದ 
ನಿೋವು ನನನು ಮಾತು ಕ್ೋಳಿಸಿಕ್�ೆಂಡಿದಿ್ದೋರಿ ಎೆಂದು 
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಮತುತು ನಿೋವು ನನಗೆ ಉತತುರಿಸಿ-
ದಿ್ದೋರಿ ಎೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ಮತುತು ನಾನು 
ರಕ್ಷಣ್ ಹ�ೆಂದಿದೆ್ದೋನ ಎೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.26 
ನನನು ಆತ್ಮವನುನು ರಕ್ಷಣ್ ಮಾಡಿದ್ದಕಾಕೆಗಿ, ಪ್ರಭು 
ಯೆೋಸುವೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞನು, ಮತುತು ನಿೋವು 
ಆದೆೋಶಸಿದೆಂರ್ ನಡೆದುಕ್�ಳುಳುವ ಹಾಗ� ಇನುನು 
ಮ್ೋಲ ಪಾಪ ಮಾಡದಿರುವ ಮ�ಲಕ ನಾನು ನನನು 
ಕೃತಜ್ಞರ್ಯನುನು ರ್�ೋರಿಸುರ್ತುೋನ.27

ರಕ್ಷಣ್ಯ ಬಳಿಕ ಯೆೋಸು ತೆಂದೆಯ, ಮಗನ, 
ಮತುತು ಪವಿತಾ್ರತ್ಮದ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ 
ಸೆಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ, ದಿೋಕ್ಾಸಾನುನ ಪಡೆ-
ದರೆೆಂದು ಹೋಳಲಾಗುತತುದೆ.28 ಬೈಬಲ್ ಸ�ಸೈಟ್ 
ಆಫ್ ಇೆಂಡಿರಾದ ’ಸತಯಾವೋದವು” [ಇೆಂಗಿಲಿಷ್ ನ 
ಕ್ಜೆವಿ] ಬೈಬಲ್ ಅನುನು ಶ್ರದೆ್ಧಯೆಂದ ಓದಿ, ಮತುತು 
ಅದು ಹೋಳಿದ್ದನುನು ಮಾಡಿ.29

ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣ್ಯ ಕುರಿತು ನಿೋವು ಬೋರೆಯ-
ವರಿಗೆ ಹೋಳಬೋಕ್ೆಂದು ದೆೋವರು ಬಯಸುತಾತುರೆ 
(ಮಾಕ್ವ 16:15). ಪಾಯಾಸ್ಟರ್ ಟ್�ೋನಿ ಅಲಾಮೊ 
ಅವರ ಸಾಹಿತಯಾದ ವಿತರಕರಾಗುವ ಮ�ಲಕ 
ನಿೋವು ಇದನುನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೆ 
ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುರ್ತುೋವ. 

ಹಚಿಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ 
ಇಮ್ೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸೆಂದೆೋಶವನುನು ಇತರ-
ರೆ�ೆಂದಿಗೆ ಹೆಂಚಿಕ್�ಳಿಳು.    

ರಗತುತು ರಕ್ಷಣ್ ಪಡೆಯಬೋಕ್ೆಂದು ನಿೋವು ಬಯ-
ಸಿದರೆ, ಯೆೋಸು ಆದೆೋಶಸುವೆಂರ್, ದೆೋವರಿೆಂದ 
ಆತನ ದಶಾೆಂಶಗಳನುನು ಮತುತು ಕ್�ಡುಗೆಗಳನುನು 
ಕದು್ದಕ್�ಳಳುಬೋಡಿ. ದೆೋವರು ಹಿೋಗೆ ಹೋಳಿದರು, 
“ನರಮನುಷಯಾನು ದೆೋವರಿೆಂದ ಕದು್ದಕ್�ಳಳುಬಹು-
ದೆೋ? ನಿೋವೂೋ ನನಿನುೆಂದ ಕದು್ದಕ್�ಳುಳುತಿತುದಿ್ದೋರಿ. 
ನಿನಿನುೆಂದ ಏನು ಕದು್ದಕ್�ೆಂಡಿದೆ್ದೋವ ಎೆಂದು ಕ್ೋ-
ಳುತಿತುೋರೆ�ೋ? ದಶಾೆಂಶ, ನನಗೆ�ೋಸಕೆರ ಪ್ರರ್ಯಾೋಕ್ಸ-
ಬೋಕಾದ ಪದಾಥ್ವ, ಇವುಗಳನನುೋ. ನಿೋವು ಅೆಂದರೆ 
ಈ ರನಾೆಂಗದವರೆಲಾಲಿ [ಮತುತು ಈ ಸೆಂಪೂಣ್ವ 
ರಗತುತು] ನನಿನುೆಂದ ಕದು್ದಕ್�ಳುಳುವವರಾದ 
ಕಾರಣ ಶಾಪಗ್ರಸತುರಾಗಿದಿ್ದೋರಿ. ನನನು ಆಲಯವು 
[ರಕ್ಷಣ್ ಹ�ೆಂದಿರುವ ಆತ್ಮಗಳು] ಆಹಾರಶ�ನಯಾ-
ವಾಗದೆಂರ್ [ಆಧಾಯಾತಿ್ಮಕ ಆಹಾರ] ನಿೋವು ದಶಾೆಂ-
ಶವನುನು [ದಶಾೆಂಶವನುನು ಎೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟು್ಟ 
ಆದಾಯದ 10%] ರಾವತ�ತು ಬೆಂಡಾರಕ್ಕೆ ರ್ಗೆ-
ದುಕ್�ೆಂಡು ಬನಿನುರಿ; ನಾನು ಪರಲ�ೋಕದ ದಾ್-
ರಗಳನುನು ರ್ರೆದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಹಿಡಿಯಲಾಗ-
ದಷು್ಟ ಸುವರವನುನು ಸುರಿಯುವನ�ೋ ಇಲಲಿವೂೋ 
ನನನುನುನು ಹಿೋಗೆ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿರಿ; ಇದು ಸೋನಾಧೋಶ್ರ 
ಯೆಹ�ೋವನ ನುಡಿ. ನುೆಂಗುವ ಹುಳವನುನು ನಾನು 
ನಿಮಗಾಗಿ ತಡೆಯುವನು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭ�ಮಿಯ 
ಫಲವನುನು ನಾಶ ಮಾಡದು; ನಿಮ್ಮ ದಾ್ರಕ್ಷಿಯ 
ಹಣುಣೆ ರ್�ೋಟದಲ್ಲಿ ಉದುರಿಹ�ೋಗದು; ಇದು 
ಸೋನಾಧೋಶ್ರ ಯೆಹ�ೋವನ ನುಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ 
ರನಾೆಂಗಗಳವರು ನಿಮ್ಮನುನು ಧನಯಾರೆೆಂದು ಕ್�ೆಂ-
ಡಾಡುವರು; ನಿಮ್ಮ ದೆೋಶವು ಆನೆಂದವಾಗಿರುವ-
ದು; ಇದು ಸೋನಾಧೋಶ್ರ ಯೆಹ�ೋವನ ನುಡಿ” 
(ಮಲಾಕ್ಯ 3:8-12).

(ಪುಟ 5 ರಿೆಂದ ಮುೆಂದುವರಿದಿದೆ)
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