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ಒಂದೇ ಉಪಾಯ

(ಪುಟ 2ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ)

ಭೂಲೂೇಕದ ಎಲಾಲಿ ಕುಲದ-
ವರಿಗೂ ಆಶೇರಾವಾದರಾಗುವುದು 
ಎಂದು ದೇವರು ಅಬಾರಾಮನಿಗೆ 
ಹೇಳಿದ ಬೇಜವು ತನೂನೊಳಗೆ ನಿ-
ತ್ಯಜೇವವನುನೊ ಹೂಂದಿರುವ ಬೇ-
ಜರಾಗಿತುತು (ಆದಿಕಾಂಡ 12:3). 
ಎಲಾಲಿ ಬೇಜಗಳಲ್ಲಿ ತಾತಾಕಾಲ್ಕ 
ಅಥರಾ ಅನಿತ್ಯ ಜೇವವಿರುತತುದ, 
ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬೇಜದಲ್ಲಿ 
ನಿತ್ಯಜೇವವಿದ, “ಆ ಬೇಜವಂದರೆ 
ದೇವರ ರಾಕ್ಯ”, ಅದುವೇ ಯೇಸು 
(ಲೂಕ 8:11).1 ಯೇಸುವೇ ಏಕೈಕ 
ಬೇಜ ಮತುತು ದೇವರ ರಾಕ್ಯ ಎಂಬ 
ಬೇಜವನುನೊ ಬತುತುವವರು (ಲೂಕ 8:5-15). 
ದೇವರ ಆಲಯ ಮತುತು ಕ್ರಾಸತುರ ದೇಹ, ಆತನ 
ಹಂಡತಿ ಆಗಿರುವ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ತಂದ-
ಯಂದಿಗೆ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಸರಾಗಿದಾದಾರೆ, 
ಆದದಾರಿಂದ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿತ್ಯಜೇವದ 
ಬೇಜವನುನೊ ಬತುತುವವರಾಗಿದದಾೇವ, ಅದು ಪುನಃ 
ಕ್ರಾಸತುರು, ದೇವರ ರಾಕ್ಯ (ಯೇಹಾನ 4:36).2

ಅಲಲಿದ, ನಾವು, ಚರ್ವಾನವರು ಎಂದರೆ 
ಲೂೇಕದ ಹೂರಗಿನವರು.3 ಪುನಃ, ಬೇಜರಾದ 
ಯೇಸು ದೇವರ ಪದರಾಗಿದಾದಾರೆ. ನಾವು, 
ಸಂತರು, ಲೂೇಕದಿಂದ ಹೂರಗಿನವರು, ಚರ್ವಾ 
- ಇವಲಲಿವು ಜೇವ, ನಿತ್ಯಜೇವ, ಅಮರತೆ ಇರುವ 
ಬೇಜ ಮತುತು ದೇವರ ಪದವೂ ಆಗಿದ, ಇದು 
ದೇಹದ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಡುವ ರಾಸಿಸಿದ 
ದೇವರು, ಇಮಾ್ಮನುವೇಲ್, ಅಂದರೆ ದೇವರು 
ನಮ್ಮ ಜೂತೆಗಿದಾದಾನ (ಮತಾತುಯ 1:23).

 “ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಅನುನೊ ಎಷುಟು ಓದಬೇಕೂ 
ಅಷುಟು ಓದುತಿತುಲಲಿ ಎಂಬುದು ನನಗೂ ಗೊತುತು” 
ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕಲವು ಮೂರವಾರು ತಾವು 
ಹೇಳುವ ಈ ಮೂರವಾ ಪದಗಳು ವಿನಯದ 

ಮತುತು ದೈನ್ಯತೆಯ, ಪಾರಾಮಾಣಿಕ ತಪೂಪೊಪ್ಪೊ-
ಗೆಯ ಒಂದು ರೂಪ, ಮತುತು ಈ ಆಲಸ್ಯದ 
ಮಾತುಗಳನುನೊ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ತಪ್ಪೊ-
ಸಿಕೂಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆಲೂೇರ್ಸುತತು ಈ 
ರಿೇತಿ ಹೇಳುತಾತುರೆ. ಆದಾಗೂ್ಯ, ಅವರು ಕೇವಲ 
ಶಾಶ್ವತರಾಗಿ ತಮಗೆ ತಾವು ಹಾನಿಯನುನೊಂ-
ಟುಮಾಡಿಕೂಳು್ಳತಿತುದಾದಾರೆ. ಏಕಂದರೆ “ಸಾರಿದ 
ರಾತೆವಾಯು ನಂಬಕಗೆ ಆಧಾರ, ಆ ರಾತೆವಾಗೆ 
ದೇವರ ರಾಕ್ಯವೇ ಆಧಾರ,” ಅದು ಪುನಃ ಆ 
ಬೇಜ, ತನನೊಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಜೇವವನುನೊ ಹೂಂದಿರುವ 
ಏಕೈಕ ವಸುತು (ರೊೇಮಾಪುರದವರಿಗೆ 10:17). 
ಆ ರಾಕ್ಯವು ದೇವರು (ಯೇಹಾನ 1:1). ದೇವರು 
ನಿತ್ಯ, ಆದದಾರಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ರಾಕ್ಯದ 
ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಸಿಸುತಿತುದದಾರೆ, ನಿೇವು ಕೂನ-
ಯವರೆಗೂ ದೃಢರಾಗಿದದಾರೆ, ನಿೇವು ಎಂದೂ 
ಸಾಯುವುದಿಲಲಿ.4

ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ ಕಾಣುವ ಎಲಲಿವೂ 
ದೇವರ ರಾಕ್ಯದಿಂದ ನಲದಿಂದ ಪುನಃ ಜೇವಂತ-
ಗೊಂಡಿದ, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು, ವಿಶೇಷ-
ರಾಗಿ ದೇವರನುನೊ ತಿಳಿದವರು ಅಥರಾ ಆತನನುನೊ 

ಎಂದಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೂಂಡಿರು-
ವವರು, ಅದನುನೊ ಸಪೊಷಟುರಾಗಿ 
ಕಾಣಬಹುದು.

 “ಅಕೃತ್ಯವನನೊೇ ಸತ್ಯವಂದು 
ಎಣಿಸುವ ಮಾನವರ ಎಲಲಿ ಕು-
ಕೃತ್ಯಗಳ ಮತುತು ದೇವವಿರೊೇಧ-
ಗಳ ಮೇಲ ದೇವರ ಸಿಟುಟು ದೇವ-
ಲೂೇಕದಿಂದ ಪರಾಕಟರಾಗುತತುದ; 
ಏಕಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಾಕಟರಾಗಿ-
ರುವ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ವ್ಯಕತುರಾಗಿ 
ತಿಳಿಯಬಹುದು; ಇದನುನೊ ದೇವರು 
ಅವರ ಮೇಲೂ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.  
ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯರಾಗಿ 

ತಿಳಿಯಬಹುದಾದದುದಾ ಅವರ ಮನಸಿಸಿಗೆ ಸಪೊ-
ಷಟುರಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ; ಅದನುನೊ ಅವರಿಗೆ ದೇವರೆೇ 
ಸಪೊಷಟುರಾಗಿ ತೊೇರಿಸಿದನು. ಹೇಗಂದರೆ ಕಣಿಣಿಗೆ 
ಕಾಣದಿರುವ ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಆತನ 
ನಿತ್ಯಶಕ್ತುಯೂ ದೇವತ್ವವೂ ಜಗದುತಪೊತಿತು ಮೊದ-
ಲುಗೊಂಡು ಆತನು ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ 
ಬುದಿಧಿಗೆ ಗೊತಾತುಗಿ ಕಾಣಬರುತತುವ; ಹೇಗಿರುವು-
ದರಿಂದ ಅವರು ಉತತುರವಿಲಲಿದವರಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಿಷಯರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 
[ಹಂದಿನ ಕರಾೈಸತುಮತಿೇಯರು] ತಿಳುವಳಿಕಯಿದದಾ-
ರೂ ಅವರು ಆತನನುನೊ ದೇವರೆಂದು ಘನಪಡಿಸ-
ಲ್ಲಲಿ; ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳನುನೊ ನನಸಿ ಆತನನುನೊ 
ಸುತುತಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಮಾಡಿ ಫಲ 
ಕಾಣಲ್ಲಲಿ; ವಿವೇಕವಿಲಲಿದ ಅವರ ಬುದಿಧಿಹೇನ 
ಹೃದಯ ಕತತುಲಾಯಿತು. ತಾವು ಜ್ಾನಿಗಳಂದು 
ಹೇಳಿಕೂಂಡು ಹುಚ್ಚರಾದರು. ಲಯವಿಲಲಿದ 
ದೇವರ ಮಹಮಯನುನೊ ಬಟುಟು ಅದಕಕಾ ಬದಲಾಗಿ 
ಲಯರಾಗುವ ಮನುಷ್ಯ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಸಪಾವಾದಿಗಳ 
ಮೂತಿವಾಯನುನೊ ಮಾಡಿಕೂಂಡರು.

ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರಿಂದ
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(ಪುಟ 1 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದ)
ಆದಕಾರಣ ಅವರು ಮನಸಿಸಿನ ದುರಾಶಗಳಂತೆ 

ನಡೆದು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನುನೊ ಮಾನಹೇನಮಾಡಿ-
ಕೂಳ್ಳಲ್ ಎಂದು ದೇವರು ಅವರನುನೊ ಹೂಲಸಾದ 
ನಡತೆಗೆ ಒಪ್ಪೊಸಿದನು. ಅವರು ಸತ್ಯದೇವರನುನೊ 
ಬಟುಟು ಅಸತ್ಯರಾದದದಾನುನೊ ಹಡಿದುಕೂಂಡು 
ಸೃಷ್ಟುಕತವಾನನುನೊ ಪೂಜಸದ ಸೃಷ್ಟುವಸುತುಗಳನನೊೇ 
ಪೂಜಸಿ ಸ್ೇವಿಸುವವರಾದರು. ಸೃಷ್ಟುಕತವಾನೂ-
ಬ್ಬನೇ ನಿರಂತರರಾಗಿ ಸುತುತಿಹೂಂದತಕಕಾವನು. 
ಆಮನ್. ಅವರು ಇಂಥದನುನೊ ಮಾಡಿದದಾರಿಂದ 
ದೇವರು ಅವರನುನೊ ಕೇವಲ ತುಚ್ಛರಾದ ಕಾ-
ಮಾಭಿಲಾಷೆಗೆ ಒಪ್ಪೊಸಿದನು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರ 
ಹಂಗಸರು ಸಾ್ವಭಾವಿಕರಾದ ಭೂೇಗವನುನೊ 
ಬಟುಟು ಸ್ವಭಾವಕಕಾ ವಿರುದಧಿರಾದ ಭೂೇಗವ-
ನುನೊ ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಗಂಡಸರು ಸಹ 
ಸಾ್ವಭಾವಿಕರಾದ ಸಿತ್ೇಭೂೇಗವನುನೊ ಬಟುಟು 
ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೂಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಾಮಾತುರದಿಂದ 
ತಾಪಪಡುತಾತು ಗಂಡಸರ ಸಂಗಡ ಗಂಡಸರು ಕೇವಲ 
ಅವಲಕ್ಷಣರಾದದದಾನುನೊ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪೊಗೆ 
ತಕಕಾ ಫಲವನುನೊ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೂಂದುವವರಾದರು.

 “ಇದಲಲಿದ ದೇವರ ಜ್ಾನವು ಅವರಿಗೆ ಇಷಟುವಿ-
ಲಲಿದದಾರಿಂದ ಅಲಲಿದ ಕೃತ್ಯಗಳನುನೊ ಮಾಡುವವ-
ರಾಗುವಂತೆ ದೇವರು ಅವರನುನೊ ಅನಿಷಟುಭಾವಕಕಾ 
ಒಪ್ಪೊಸಿದನು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರು ಸಕಲ ವಿಧರಾದ 
ಅನಾ್ಯಯ ದುಮಾವಾಗವಾತನ ಲೂೇಲುಪ್ತು ದು-
ಷಟುತ್ವಗಳಿಂದಲೂ ಹೂಟಟುಕ್ಚು್ಚ ಕೂಲ ಜಗಳ 
ಮೊೇಸ ಹಗೆತನಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬದವರಾದರು. 
ಅವರು ಕ್ವಿಊದುವವರೂ ಚಾಡಿಹೇಳುವವರೂ 
ದೇವರನುನೊ ದ್ವೇಷ್ಸುವವರೂ ಸ್ೂಕ್ಕಾನವರೂ 
ಅಹಂಕಾರಿಗಳೂ ಬಡಾಯಿಕೂಚು್ಚವವರೂ 

ಕೇಡನುನೊ ಕಲ್ಪೊಸುವವರೂ ತಂದತಾಯಿಗಳ 
ಮಾತನುನೊ ಕೇಳದವರೂ ವಿವೇಕವಿಲಲಿದವರೂ 
ಮಾತಿಗೆ ತಪುಪೊವವರೂ ಮಮತೆಯಿಲಲಿದವರೂ 
ಕರುಣೆಯಿಲಲಿದವರೂ ಆದರು. ಇಂಥವುಗಳನುನೊ 
ನಡೆಸುವವರು ಮರಣಕಕಾ ಪಾತರಾರಾಗಿದಾದಾರೆಂಬ 
ದೇವವಿಧಿಯು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದದಾರೂ ಅವರು 
ತಾವೇ ಅವುಗಳನುನೊ ಮಾಡುವುದಲಲಿದ ಮಾಡು-
ವವರನೂನೊ ಅನುಮೊೇದಿಸಿದರು” (ರೊೇಮಾಪು-
ರದವರಿಗೆ 1:18-32).5

ಈಗ ಲೂೇಕ ಪುನಃ ನೂೇಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದದಾ 
ಲೂೇಕದಂತೆಯೇ ಆಗಿದ (ಆದಿಕಾಂಡ 6:5-7, 
ಮತಾತುಯ 24:37-44). ಇಂದು ಜನರ ಮನಸುಸಿ 
ದೇವರ ಸತ್ಯವನುನೊ ಸುಳಾ್ಳಗಿಸಿದ (ರೊೇಮಾಪುರ-
ದವರಿಗೆ 1:21-25).6 ತನನೊಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಜೇವವಿರುವ 
ಏಕೈಕ ಬೇಜವೇ ಆತ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಸತ್ಯ. 
ಅವರು ನೂೇಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯ 
ಇಂದು ಕೂಡ ಹೇಳುತಿತುದಾದಾರೆ  - ಅದೇನಂದರೆ ನಿ-
ತ್ಯಜೇವದ ಏಕೈಕ ಬೇಜವೇ ದೇವರು ಎಂಬ ಸತ್ಯವೇ 
ಸುಳು್ಳ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಿತುದುದಾ, ನಮ್ಮ 
ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಈ ಕಟಟುದಾದ, ಭರಾಷಟುರಾದ ಮತುತು 
ಬಹಳ ಅಪಮಾನಕರರಾದ ವಿಕೃತವನುನೊ ಎಲಾಲಿ 
ಶಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೂಡುತಿತುದಾದಾರೆ. ಅವರು 
ಒಬ್ಬರನೂನೊಬ್ಬರು ಮದುವಯಾಗುವುದು 
ಸಾಲದು. ದೇವರ ಸತ್ಯವು ಸುಳು್ಳ ಎಂದು ನಮ್ಮ 
ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡಲು ಬಯಸುತಿತುದಾದಾರೆ. 
ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಶಾರ್ಗಳನುನೊ (ಸಲ್ಂ-
ಗಕಾಮಿ ಪ್ಶಾರ್ಗಳನುನೊ) ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದಾದಾರೆ, 
ಲೌಕ್ಕರಾದವುಗಳನುನೊ ಪೂಜಸಲು ಕಾರಣರಾದ, 
ಸೃಷ್ಟುಕತವಾನನುನೊ (ರೊೇಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:25) 
ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಂತ ಹಚಾ್ಚಗಿ ಸೃಷ್ಟುಯಾ-
ದುದನುನೊ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬಲ್ಷ್ಠ 
ಪ್ಶಾರ್ಗಳು. ಈ ಕಾರಣಕಾಕಾಗಿ, ದೇವರು ಅವ-
ರನುನೊ ಬಟುಟುಬಟ್ಟುದಾದಾರೆ. ಆತ ಅವರನುನೊ, 

ಅವರು ಬಹಳರಾಗಿ ಪ್ರಾೇತಿಸುವ, ತುಚ್ಛರಾದ 

ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆಗೆ, ಅವರ ಸ್ವಂತ ತುಚ್ಛ ಕಾಮಾಭಿ-
ಲಾಷೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪೊಸಿದನು. ಅವರು ತನನೊನುನೊ ಮತುತು 
ತನನೊ ನಿತ್ಯಜೇವವನುನೊ ಹೇಗೆ ತಿರಸಕಾರಿಸಿದಾದಾರೆ, 
ಮತುತು ಅವರು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆತನ ವಿರುದಧಿ 
ದುಷಟುರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂೇರಾಡುತಾತುರೆ ಎಂದು 
ನೂೇಡುತಾತುರೆ, ಆದದಾರಿಂದ ದೇವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ 
ಇನುನೊ ಮುಂದ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದಿಲಲಿ. ದೇವರು 
ಅವರನುನೊ ಬಟುಟುಕೂಡುತಾತುರೆ ಮತುತು ಅವರಿಗೆ 
ಬೇಕಾದುದನುನೊ ಪಡೆಯಲು ಬಡುತಾತುರೆ, ಅದೇ-
ನಂದರೆ ತುಚ್ಛರಾದ ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆಗಳು! ಅವರು 
ಆರಿಸಿದದಾನುನೊ ಮಾಡಲು ಆತ ಅವರಿಗೆ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ 
ನಿೇಡುತಾತುರೆ - ಸಿತ್ೇಯರೊಂದಿಗೆ ಸಿತ್ೇಯರು, ಗಂಡ-
ಸರೊಂದಿಗೆ ಗಂಡಸರು, ಸಲ್ಂಗ ಸಿತ್ೇಕಾಮ ಮತುತು 
ಪುರುಷ ಸಲ್ಂಗಕಾಮ. 

ಆದಾಗೂ್ಯ, ದೇವರ ಬೇಜ, ನಿತ್ಯಜೇವದ ದೇವರ 
ಬೇಜ, ದುಷಟುರಾದ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ರಾಸಿಸುವುದಿಲಲಿ, 
ಏಕಂದರೆ ಇದು ದೇವರ ಸತ್ಯವನುನೊ ಸುಳಾ್ಳಗಿ ಬದ-
ಲಾಯಿಸುತತುದ! ಈ ಸಲ್ಂಗಕಾಮಿ ಪ್ಶಾರ್ ಬಲ್ಷ್ಠ-
ರಾಗಿದ, ಆದರೆ ಯೇಸು, ತನನೊಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಜೇವವನುನೊ 
ಹೂಂದಿರುವ ಬೇಜ, ಇನೂನೊಹಚು್ಚ  ಬಲ್ಷ್ಠರಾ-

ಒಂದೇ ಉಪಾಯ
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www.alamoministries.com

ನೈಜೇರಿಯ
ಪ್ರಾೇತಿಯ ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಟೂೇನಿ,

ಯೇಸುವಿನ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮ-
ಸಾಕಾರ. ರೆೇಡಿಯ ಆಫ್ರಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 
ರೆೇಡಿಯ ಕಾಯವಾಕರಾಮ ಮತುತು ನಾನು ಓದಿದ 
ನಿಮ್ಮ ಸುರಾತಾವಾ ಸಾಹತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾನು 
ಈಗಾಗಲ ದೇವರ ಸ್ೇವಕನಾಗಿದದಾೇನ ಎಂದು 
ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಸಂತೊೇಷರಾಗುತತುದ. ದೇವರ 
ಪದವನುನೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ನಿೇವು ಪರಾಸಾರ 
ಮಾಡುತಿತುರುವ ರಿೇತಿಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯ-
ರಾದಗಳನುನೊ ಸಲ್ಲಿಸುತೆತುೇನ. ಮತುತು ನಾನು 
ಹೂಸದಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿರುವವನು ಮತುತು 
ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂಪೂಣವಾ ಪವಿತರಾ ಬೈಬಲ್ ಅನುನೊ 
ಮತುತು ಸುದಿದಾಪತಿರಾಕಗಳನುನೊ ಮಸ್ೈಅ ಪುಸತುಕಗ-
ಳೂಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಕಳುಹಸಬೇಕಂದು ನಿಮ್ಮನುನೊ 
ಕೇಳಿಕೂಳು್ಳತೆತುೇನ. ನಾನು ಕಳದುಹೂೇಗಿ ಮತೆತು 
ಸಿಕ್ಕಾದದಾೇನ.

ಪರಾಭುವು ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯನುನೊ ಸಮೃದಧಿ-
ರಾಗಿ ಅನುಗರಾಹಸಲ್. ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬೇಗನ ಉತತುರ 
ಪಡೆಯುವ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ವಿಶಾ್ವಸಿ,
ಮೊೇನ ಅಕ್ನ್ವ ಮತುತು ಕುಟುಂಬದವರು
ಸನ್ ಶೈನ್ ಸ್ಟುೇಟ್, ನೈಜೇರಿಯ

5 ಆದಿಕಾಂಡ 19:1-13, 24-25, ಯಾಜಕಕಾಂಡ 18:22, 20:13, 
ಧಮೊೇವಾಪದೇಶಕಾಂಡ 22:5, 23:17-18, ನಾ್ಯಯಸಾಥಾಪಕರು 
19:22-28, 1 ಅರಸುಗಳು 14:24, 15:11-12, 2 ಅರಸುಗಳು 
22:1-2, 23:7, ಯಹಜಕಾೇಲನು 16:49-50, ರೊೇಮಾಪುರದ-
ವರಿಗೆ 1:18-32, 1 ಕೂರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:9-10, 1 ತಿಮೊಥೆಯ-
ನಿಗೆ 1:9-10, 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 3:1-5, ಯೂದನು 7, ಪರಾಕಟನ 
22:14-15   6 1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 4:1-3, 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 
4:3-4, 2 ಪೇತರಾನು 2:1-3   

ಭಾರತದ ಆಂಧರಾಪರಾದೇಶದ 
ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಾ್ಯಸಟುರ್ 
ಪ್ ವಿ ರತನೊಮ್ ಅವರು 
ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಅಲಾಮೊ 
ಅವರ ಸಾಹತ್ಯವನುನೊ 
ವಿತರಿಸುತಿತುರುವುದು
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ಗಿದಾದಾರೆ.7 ಸ್ೈತಾನನನುನೊ ವಿರೊೇಧಿಸಬೇಕು ಮತುತು 
ಅವನು ನಮಿ್ಮಂದ ಓಡಿಹೂೇಗುವನು ಎಂದು 
ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುತಾತುರೆ (ಯಾಕೂೇಬನು 
4:7).8 ಆದರೆ ನಾವು ಸಲ್ಂಗಕಾಮವನುನೊ ವಿರೊೇಧಿ-
ಸಿದರೆ, ದ್ವೇಷದ ಅಪರಾಧವನುನೊ ಮಾಡುತಿತುದದಾೇವ 
ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಸಕಾವಾರ ಹೇಳುತತುದ.

ಯೇಸು ಪುನಃ ಸ್ವಗಾವಾರೊೇಹಣ ಮಾಡು-
ವುದಕ್ಕಾಂತ ಮುನನೊ, ಆತ ಸಾವು, ನರಕ, ಗೊೇರಿ, 
ಸ್ೈತಾನ, ಮತುತು ಎಲಾಲಿ ದುಷಟು ಪ್ಶಾರ್ಗಳನುನೊ 
ಜಯಿಸಿದರು, ಆದರೆ ನಿತ್ಯಜೇವವನುನೊ ತಿರಸಕಾರಿ-
ಸುವ ಯಾರಿಗೆೇ ಆಗಲ್ ಅವರ ಭರಾಷಟು ನಿಧಾವಾರಗಳಿ-
ಗಾಗಿ ಪರಾತಿಫಲ ಸಿಗುತತುದ.9 ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾರಾಂತಿಗೆ 

ತಕಕಾ ಫಲವನುನೊ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೂಂದುವರು, ಅದೇ-
ನಂದರೆ ನರಕ ಮತುತು ಬಂಕ್ಯ ಕರೆ ನಿರಂತರರಾಗಿ 
ಪ್ೇಡಿಸುತತುವ. ನೂೇಹನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ತಮಗೆ ಮಾಡಿಕೂಳು್ಳತಿತುದಾದಾರೆ 
(ಲೂಕ 17:26-30).

ಭೂಲೂೇಕವನನೊಲಲಿ ಮರುಳುಗೊಳಿಸಿರುವ 
ಸ್ೈತಾನನನುನೊ ಅನುಸರಿಸುವುದು ರಾಡಿಕಯಾಗಿದ 
(ಪರಾಕಟನ 12:9).10

ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತುತು ಸಕಾವಾರ ಮಾಡುತಿತುರು-
ವುದೇನಂದರೆ ದೇವರ ಪದವನುನೊ ದ್ವೇಷದ ಅಪ-
ರಾಧವನಾನೊಗಿ ಮಾಡುತಿತುರುವುದು, ಆದರೆ ಅದುವೇ 
ಏಕೈಕ ಬದುಕು ಮತುತು ನರಕ ಮತುತು ಬಂಕ್ಯ 

ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಮತುತು ಹಂಸ್ಯ ನಿರಂತರತೆ-
ಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಮಾಗವಾ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಕಾಳಜ 
ವಹಸುವವರು ಕೇವಲ ಯೇಸು ಮತುತು ಆತನ ಜನರು 
ಮಾತರಾ. ಬೇರೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನವೂಲ್ಸಲು 
ಸ್ೈತಾನನ ಆತ್ಮಕಕಾ ಅವಕಾಶ ಕೂಡಬೇಡಿ. ನಿೇವು ಆ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹುಟಟುಲ್ಲಲಿ. ನಿೇವು ಬಹಳ ರ್ಕಕಾವರಾ-
ಗಿದಾದಾಗ, ಪ್ಶಾರ್ಯು ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಸ್ೇರಿಕೂಂಡಿರ-
ಬಹುದು, ಆದರೆ ಯೇಸು ಪ್ಶಾರ್ಗಳನುನೊ ಜನರಿಂದ 
ಹೂರತೆಗೆಯುತಾತುರೆ.11 ಆತನೇ ಜೇವ ಮತುತು ಹಚು್ಚ 
ಸಮೃದಧಿರಾದ ಜೇವ.12 “ನಾನಾದರೊೇ ಅವುಗಳಿಗೆ 
ಜೇವವು ಇರಬೇಕಂತಲೂ ಅದು ಸಮೃದಿಧಿಯಾಗಿ 
ಇರಬೇಕಂತಲೂ ಬಂದನು” (ಯೇಹಾನ 10:10).

ನಿರಂತರ ದಂಡನಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವು-
ದು ಹೇಗೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೊೇರಿಸಿದರೆ 
ಇದೂಂದು ದ್ವೇಷದ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ನಿೇವು 
ನಂಬಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ರ್ಕಕಾದು, ಆದರೆ 
ನಿರಂತರತೆ ಬಹಳ ದಿೇಘವಾರಾದುದು.13 ಅದು 
ಎಂದೂ ಕೂನಗೊಳು್ಳವುದಿಲಲಿ. ಜನರ ಆತ್ಮಗಳು 
ಶಾಶ್ವತರಾಗಿ ಒಂದೂೇ ಸ್ವಗವಾದಲ್ಲಿರುತತುವ 

(ಪುಟ 4ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ)

7 ಧಮೊೇವಾಪದೇಶಕಾಂಡ 4:39, 32:39, 1 ಸಮುವೇಲನು 2:6-8, 1 ಪೂವವಾಕಾಲವೃತಾತುಂತ 29:11-12, 2 ಪೂವವಾಕಾಲವೃತಾತುಂತ 20:6, ಕ್ೇತವಾನಗಳು 
46:1, ಯಶಾಯ 44:6, 45:23, ಯರೆಮಿೇಯ 10:10, 18:6, ದಾನಿಯೇಲನು 4:35-37, ಯೇಹಾನ 10:29, ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 17:24-
26, ಪರಾಕಟನ 1:12-18   8 ಮತಾತುಯ 4:1-11, ರೊೇಮಾಪುರದವರಿಗೆ 12:9, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ4:27, 5:3-17, 1 ಥೆಸಲೂೇನಿಕದವರಿಗೆ 5:21-22   
9 1 ಪೂವವಾಕಾಲವೃತಾತುಂತ 28:9, ಯೇಬನು 4:7-9, 21:14-20, ಜ್ಾನೂೇಕ್ತುಗಳು 1:22-32, 8:36, 10:25, ಯಶಾಯ 1:15-20, ದಾನಿಯೇಲನು 
12:2-3, ಲೂಕ 12:4-9, ಯೇಹಾನ 3:16-21, 36, ರೊೇಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:18, 1 ಕೂರಿಂಥದವರಿಗೆ 6:9-10, ಯೂದನು 14-15, ಪರಾಕಟನ 
20:11-15, 21:8, 27   10 ಮತಾತುಯ 24:11-12, 24, 1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 4:1-2, 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 3:13, 2 ಪೇತರಾನು 2:1-3, ಪರಾಕಟನ 13:1-4, 
11-15, 14:8, 17:8, 18:2-3, 23   

ಮಿಸೂಸಿರಿ

11 ಮತಾತುಯ 8:16-17, 28-34, 9:32-33, 10:1, ಮಾಕವಾ 1:34, 39, 
7:25-30, 9:17-27, 16:9, ಲೂಕ 11:14   12 ಯೇಹಾನ 11:25-
26, 14:6   13 2 ಸಮುವೇಲನು 14:14, 1 ಪೂವವಾಕಾಲವೃತಾತುಂತ 
29:15, ಯೇಬನು 7:6-10, 8:9, 9:25-26, 14:1-2, ಕ್ೇತವಾನಗಳು 
22:29, 39:4-6, 11, 78:39, 89:47-48, 90:5-6, 9-10, 102:11, 
103:14-16, 144:3-4, 146:4, ಪರಾಸಂಗಿ 1:4, 3:19-21, 6:12, 12:7, 
ಯಶಾಯ 2:22, 40:6-8, 24, 51:12, ಯಾಕೂೇಬನು 1:10-11, 4:14, 
1 ಪೇತರಾನು 1:24   

ಪ್ರಾೇತಿಯ ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಟೂೇನಿ,
ನಾನು ಹತುತು ದಿನಗಳ ಹಂದ ನಮ್ಮ ಹಳಯ ಮನ-

ಯನುನೊ ನೂೇಡಲು ನನನೊ ತಂದಯ ಗಾರಾಮ, ಸಂದಿಪು-
ಡಿಗೆ ಹೂೇದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶಾ್ವಸಿ ಬಹಳ ಕಾಯಿಲ-
ಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದಾಳು ಮತುತು ಅವಳು 
ಸತಿತುರಬಹುದಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದದಾರು, ಆದರೆ 
ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಭೇಟ್ ನಿೇಡಿ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಪಾರಾರ್ವಾಸಿದ. 
ದೇವರು ಆ ಪಾರಾಥವಾನಗಳನುನೊ ಕೇಳಿದರು ಮತುತು ಅವ-
ಳನುನೊ ಸಂಪೂಣವಾರಾಗಿ ಗುಣಮುರಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ 
ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆ ಸಂಪೂಣವಾ ಬೇದಿ ನನನೊನುನೊ ಬಹಳ 
ಗೌರವಿಸುತತುದ, ಆದರೆ ನಾನು ನಂಬಕಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ, 
“ಇದನುನೊ ಮಾಡಿದುದಾ ನಾನಲಲಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಾಸತುರು. 
ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಭಕ್ತುಪೂಣವಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುನೊ ಮತುತು 
ಗೌರವವನುನೊ ಸಲ್ಲಿಸ್ೂೇಣ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಪಾರಾಥವಾನಗಳು ಆತನ ಮಿನಿಸಿಟ್ರ-
ಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನರರಾದವು ಎಂದು ನಾನು ದೃಢರಾಗಿ 
ನಂಬುತೆತುೇನ. ಕೃತ್ಯಗಳು ಮತುತು ಪದಗಳ ಮೂಲಕ 
ನಾವು ಆತನ ಮಹಮಯನುನೊ ಕೂಂಡಾಡೊೇಣ.

ನಿಮ್ಮಲಲಿರಿಗೂ ಧನ್ಯರಾದಗಳು. ನನಗಾಗಿ 
ಮತುತು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಾಗಿ ದಯವಿಟುಟು ಇನೂನೊ 
ಹಚು್ಚ ಪಾರಾರ್ವಾಸಿ.
ಆತನ ಪ್ರಾೇತಿಯಲ್ಲಿ, 
ನಿಮ್ಮ ಸಹೂೇದರ,
ರಾಜೇಶ್ ತಾತಪುಡಿ
ಆಂಧರಾ ಪರಾದೇಶ, ಭಾರತ

ಭಾರತ

ಕಾಂಗೊ
 (ಫೆರಾಂರ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅನುರಾದಿಸಲಾಗಿದ)

ವಿಶ್ವ ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ,
ಕ್ರಾಸತುರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರಲ್! ನಾನು ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಆಂದರಾ ಹಲೇರಿಯನ್, ನಿಮ್ಮ ಸುದಿದಾಪತಿರಾಕಗಳ ಅತಿ ದೂಡ್ಡ 

ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕಾಶನಗಳನುನೊ ನಾನು ಕಂಡುಹಡಿದಿದುದಾ ನಿಜರಾಗಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಮತುತು 
ಅವು ನನನೊ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯನುನೊ ಸಂಪೂಣವಾರಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ಏಕಂದರೆ ನಾನು ಅವನುನೊ ಓದಿದಾಗ 
ಪವಿತಾರಾತ್ಮವು ನನನೊ ಕಣುಣಿಗಳನುನೊ ತೆರೆಯಿತು. ಈ ಕಾರಣಕಾಕಾಗಿ, ನಾನು ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಆಗಿರುವ ಚರ್ವಾ 
ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈಗ ಸಾವವಾಜನಿಕ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಸಾಧನವನಾನೊಗಿ “ಪೂೇಪ್ ಅವರ ರಹಸ್ಯಗಳು” 
ಸಾಹತ್ಯವನುನೊ ಬಳಸುತಿತುದದಾೇವ, ಮತುತು ಪರಾಭುವು ಈಗ ಶರಾೇಷ್ಠ ಕಲಸಗಳನುನೊ ಮಾಡುತಿತುದಾದಾರೆ. ಅದನುನೊ 
ಓದಿ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಹೂಸ ಬದುಕುಗಳನುನೊ ಪಾರಾರಂಭಿಸಲು ಯೇಸುವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನುನೊ 
ಕೂಡುವ ಮೂಲಕ ಪವಿತಾರಾತ್ಮದಿಂದ ಪರಾಭಾವಿತರಾಗುತಿತುರುವ ಹೂಸ ಆತ್ಮಗಳನುನೊ ನಾವು ಪರಾತಿ ರಾರ 
ಸಾ್ವಗತಿಸುತಿತುದದಾೇವ.

ಆದದಾರಿಂದ, ನಾವು ಏನನುನೊ ಕೇಳುತಿತುದದಾೇವ ಎಂದರೆ, ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸಾಹತ್ಯಕಾಕಾಗಿ 
ಒಂದು ವಿತರಣಾ ಕೇಂದರಾವನುನೊ ರರ್ಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡುವಂತೆ ಫೆರಾಂರ್ ನಲ್ಲಿ ಲೇರನಗಳಿರುವ 
ಇನೂನೊ ಹರ್್ಚನ ಮೇಲ್ ಗಳನುನೊ ನಿಯತರಾಗಿ ದಯವಿಟುಟು ಕಳುಹಸಿ.

ಉಳಿದಂತೆ, ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರೆೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವು ನಮ್ಮ 
ಧ್ಯೇಯ ಕೂಡ ಆಗಿದ. ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಹೂೇರಾಟ ನಮ್ಮ ಹೂೇರಾಟ ಕೂಡ. ನಾವು ಮುಂರ್ತರಾಗಿ ನಿಮಗೆ 
ಧನ್ಯರಾದಗಳನುನೊ ಸಲ್ಲಿಸುತೆತುೇವ, ಮತುತು ನಿೇವು ನಮಗಾಗಿ ಮತುತು ಪರಾತಿಯಂದು ದೇಶದ ಜನರಿಗಾಗಿ 
ಅನುಗರಾಹದ ಹರ್್ಚನ ಮಾಧ್ಯಮರಾಗುತಿತುೇರಿ ಎಂದು ನಾವು ಸವವಾಶಕತುನಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪಾರಾರ್ವಾಸುತಿತುದದಾೇವ.
ಆಂದರಾ ಹಲೇರಿಯನ್
ಕ್ಂಪ್ೇಸ್, ಡೆಮೊಕಾರಾ್ಯಟ್ಕ್ ರಿಪಬಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಗೊ 

ಪ್ರಾೇತಿಯ ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಾಗಿ ಮತುತು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಿೇಡಿರುವ ಸತ್ಯಗಳ ಪರಾಕಟನಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃ-

ತಜ್ಞನಾಗಿದದಾೇನ. ನಿೇವು ನಿಜರಾಗಿಯೂ ನನನೊ ಕಣುಣಿಗಳನುನೊ ತೆರೆದಿದಿದಾೇರಿ ಮತುತು ದೇವರಲ್ಲಿ ನನನೊ 
ವಿಶಾ್ವಸವನುನೊ ಬಲಗೊಳಿಸಿದಿದಾೇರಿ, ಸ್ೈತಾನನ, ವಿಶ್ವ ಸಕಾವಾರದ, ನಮ್ಮ ವಿರುದಧಿ ಅದರ ಕಾಯಾವಾಚ-
ರಣೆಗಳ, ಹಂಡತಿಯ, ಮತುತು ಈ ಕಳದು ಹೂೇದ ಜಗತಿತುನಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಬಳಸಲಪೊಟಟು ಇತರ ಎಲಲಿರ 
ವಂಚನಗಳನುನೊ ನನಗೆ ತೊೇರಿಸಿದಿದಾೇರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಎಲಾಲಿ ಸಾಮಗಿರಾಗಳನುನೊ ದಯವಿಟುಟು ನನಗೆ ಕಳುಹಸಿ. ನನಗೆ ಅವಲಲಿವೂ 
ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯರಾದಗಳು ಮತುತು ಜೇವಂತ ದೇವರು ತನನೊ ಕೃಪ ಮತುತು ಶಕ್ತುಯಲ್ಲಿ ನಿ-
ಮ್ಮನುನೊ ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯನುನೊ ಸಮೃದಧಿರಾಗಿ ಅನುಗರಾಹಸಲ್!

ನಿಮ್ಮ ಪಾರಾಥವಾನಾ ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ ನನನೊ ಹಸರನುನೊ ದಯವಿಟುಟು ಹಾಕ್.
ಕ್ರಾಸತುರಲ್ಲಿ,
ಟರಿ ಬಮಿವಾಂಗಾ್್ಯಮ್        ಕಾ್ಯಮರೂನ್, ಎಮ್ಒ
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ಅಥರಾ ನರಕದಲ್ಲಿರುತತುವ.14 ನಾವಲಲಿರೂ 
ಮನುಷ್ಯರು. ನಮಗೆಲಲಿರಿಗೂ ಬದುಕು ಅಥರಾ 
ಸಾವು, ಒಳ್ಳಯದು ಅಥರಾ ದುಷಟುತನ, 
ದೇವರು ಅಥರಾ ಸ್ೈತಾನನನುನೊ ಆರಿಸುವ ಹಕುಕಾ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ. ದೇವರ ಪವಿತಾರಾತ್ಮ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ 
ಸ್ೇರಿಕೂಂಡಾಗ ಮತುತು ಆತನನುನೊ, ಆತನ ಪದ-
ವನುನೊ, ದಿನನಿತ್ಯ, ಸಾ್ವಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿೇವು 
ಆತನನುನೊ ಉಳಿಸಿಕೂಂಡಾಗ, ನಿೇವು ಸಾಯುವ 
ವರೆಗೆ ಆತನ ಶಕ್ತುಯಿಂದ ಆತನ ಜೇವ-ಶಕ್ತುಯ-
ನುನೊ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಹೂಂದಿರಲು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಸಾ-
ಧ್ಯರಾಗುತತುದ. ಆದಾಗೂ್ಯ, ಇದಕಕಾ ಸಂಪೂಣವಾ 
ಶರಾದಧಿ ಇರಬೇಕು. ಸ್ೈತಾನನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ 
ಆಟರಾಡುತಿತುಲಲಿ! ನಿೇವು ಆತನೂಂದಿಗೆ ನರಕ 
ಮತುತು ಬಂಕ್ಯ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದು 
ಅವನು ಬಯಸುತಾತುನ.

ದೇವರು ಕೂಡ ಆಟರಾಡುತಿತುಲಲಿ. ಆತ 
ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಶಲುಬಯ ಮೇಲ 
ಸಾವನನೊಪ್ಪೊದರು, ನಂತರ, ತಾನು ದೇವರು 
ಮತುತು ನಮ್ಮನುನೊ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತುತು ಕೂನಯ 
ದಿನದಂದು ನಮ್ಮನುನೊ ಪುನರುತಾಥಾನಗೊಳಿಸುವ16 
ಶಕ್ತು ತನನೊಲ್ಲಿದ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸಾಬೇತುಪ-
ಡಿಸಲು ಸಾವಿನಿಂದ ಎದದಾರು ಮತುತು ಸ್ವಗವಾಕಕಾ 
ಮೇಲೇರಿದರು.

(ಪುಟ 3 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದ)

(ಪುಟ 8ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ)

ಆಕವಾನಾಸಿಸ್

14 ಯಶಾಯ 66:24, ದಾನಿಯೇಲನು 12:1-3, ಮತಾತುಯ 25:31-
46, ಮಾಕವಾ 9:42-48, ಯೇಹಾನ 5:26-29, ರೊೇಮಾಪುರದವರಿಗೆ 
2:1-16, ಪರಾಕಟನ 14:9-11   15 ಧಮೊೇವಾಪದೇಶಕಾಂಡ 30:14-20, 
ಯಹೂೇಶುವನು 24:14-15, ಯಹಜಕಾೇಲನು 18:19-32, 33:11, 
ಯೇವೇಲನು 3:14, ಮತಾತುಯ 16:24-27   16 ಮಾಕವಾ ಅಧಾ್ಯಯ 16, 
ಯೇಹಾನ 11:25-26, ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:29-33, 4:10-12, 
1 ಕೂರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:3-22, 1 ಪೇತರಾನು 1:3-5   

ಕ್ೇನಾ್ಯ
ನಮಸಾಕಾರ ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ,

ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಗಾಗಿ ನಾನು ತಲಬಾಗುತೆತುೇನ. “ಟೂೇನಿ ಅವರ ವಬ್ ಸ್ೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೇ-
ಸುವನುನೊ ಕಂಡೆನು” ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಸುದಿದಾಪತಿರಾಕಯಿಂದ ನಾನು ಬಹಳ ಅನುಗರಾಹತಳಾದನು. 
ನಾನು ಆ ಲೇರನವನುನೊ ಓದಿ ಸುದಿದಾಪತಿರಾಕಯಲ್ಲಿದದಾ ಕ್ಷಮಗಾಗಿ ಪಾರಾಥವಾನಯನುನೊ ಹೇಳಿದನು. 
ನಾನು ಮನಸಾರೆ ನನನೊ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಶಾ್ಚತಾತುಪಪಟಟುನು, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ, ದೇವರ 
ನಿಂದನಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಗತಿತುನಲ್ಲಿ ವ್ಯಥವಾಮಾಡಿದ ಸಮಯಕಾಕಾಗಿ ವಿಷಾದಿಸುತತು ಕಣಿಣಿೇ-
ರಿಟಟುನು! ಪಾಪದ ಹೂರೆ ನನನೊನುನೊ ಬಟುಟುಹೂೇದ ಅನುಭವರಾಯಿತು ನನಗೆ. ನಿಜರಾಗಿ 
ನನಗೆ ಹಗುರ ಮತುತು ಮುಕತುರಾದಂತೆ ಅನಿನೊಸುತಿತುದ. ಎಂತಹ ಆನಂದದಿಂದ ವಂರ್ತಳಾಗಿದದಾ, 
ಪಾಪಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಲಪೊಡುವ ಆನಂದ, ಕ್ರಾಸತುರಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಆನಂದ. ನನನೊ ಆತ್ಮವನುನೊ ರಕ್ಷಿಸಿ-
ದುದಕಾಕಾಗಿ ನಾನು ಪರಾಭುವಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನುನೊ ಸಲ್ಲಿಸುತೆತುೇನ ಮತುತು ಈ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಪಯ-
ಣದಲ್ಲಿ ಪವಿತಾರಾತ್ಮವು ನನಗೆ ಮಾಗವಾದಶವಾನ ನಿೇಡಲ್ ಎಂದು ನಾನು ಪಾರಾರ್ವಾಸುತೆತುೇನ. ಈಗ 
ನಾನು ಈ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಂಭಿಕ ಪಯಣಿಗ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯ-
ಬೇಕು ಮತುತು ಸ್ೈತಾನನನುನೊ ಮತುತು ಅವನ ಸುಳು್ಳಗಳನುನೊ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವಮಾನಿಸಬಹು-
ದು ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ದಯವಿಟುಟು ನನಗೆ ಮಾಗವಾದಶವಾನ ನಿೇಡಿ. ಪುನಃ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಳಿಗೆ 
ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದದಾೇನ ಏಕಂದರೆ ಧಮವಾಕಕಾ ಸಂಬಂಧಪಟಟುಂತೆ ಅವರು ಎಲಲಿವನೂನೊ ಒದಗಿಸು-
ತಾತುರೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನುನೊ ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಳನುನೊ ಸಮೃದಧಿರಾಗಿ ಅನುಗರಾಹಸಲ್.
ಸಾರ ಟರಿ               ಬಂಗೊೇಮ, ಕ್ೇನಾ್ಯ

ಪ್ರಾೇತಿಯ ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಟೂೇನಿ,
ಇಂದು ನಾನು ಪುನಃ-ಹುಟ್ಟುದ ಕರಾೈಸತುಮತಿೇಯನಾದ ಒಬ್ಬ ಗೆಳಯನೂಂದಿಗೆ ಇದದಾನು. 

ಅವನು ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಾಯಯಲ್ಲಿದದಾನು. ಸತತುವರು ಒಬ್ಬ ಸುರಾತಾವಾ ಪರಾಚಾರಕರಾಗಿದದಾ-
ರು ಮತುತು ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಾಯಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದದಾರು. ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಮುನನೊ ಅವರ 
ಬಹರಂಗ ಘೂೇಷಣೆ ಏನಾಗಿತುತು ಎಂದರೆ, ಅವರು ಹೂೇದಲಲಿಲಲಿ, ಅದು ರಾಲಾ್ಮಟ್ವಾ ಆಗಿರಲ್ 
ಅಥರಾ ಔಷಧದ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರಲ್ ಅಥರಾ ಬೇದಿಯೇ ಆಗಿರಲ್, ಅವರು ಯಾರಾಗಲೂ ಜನರಿಗೆ, 
“ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಾಸತುರು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತುಕ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿದಾದಾರೆಯ? ನಿೇವು ದೇವ-
ರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದಿದಾೇರಾ?” ಎಂದು ಕೇಳುತಿತುದದಾರು ಮತುತು ಅವರು ಹೂೇದಲಲಿಲಲಿ ಹೇಗೆ 
ಮಾಡುತಿತುದದಾರು, ಎಷಟುರ ಮಟ್ಟುಗೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಹೇಗೆೇಕ ಮಾಡುತಾತುರೆ ಎಂದು ಕಲವರು 
ಆಲೂೇರ್ಸುತಿತುದದಾರು.

ಸರಿ, ಅಂತ್ಯಕ್ರಾಯಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಗಳು ಎದುದಾನಿಂತು, “ನನನೊ ತಂದಯ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ-
ಯನುನೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತೆತುೇನ. ನಾನು ರ್ಕಕಾವಳಾಗಿದಾದಾಗ, ಸುಮಾರು 13 ವಷವಾ-
ದವಳಾಗಿದಾದಾಗ, ನಾನು ಆಗಾಗೆಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೂೇಗುತಿತುದದಾ, ಮತುತು ನಾವು ಹೂೇದಲಲಿ-
ಲಲಿ, ಅವರು ಯೇಸುವಿನೂಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದಾದಾರೆ ಎಂದು ಯಾರನಾನೊದರೂ ಕೇಳಲು, ಅಥರಾ 
’ನಿಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಾಸತುರು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತುಕ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿದಾದಾರಾ?’ ಎಂದು ಹೇಳಲು 
ನಿಲುಲಿತಿತುದದಾರು. ಅವರು ಅತಿಯಾಗಿ ಆಡುತಿತುದಾದಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಕಲವೂಮ್ಮ ಅನಿನೊಸುತಿತುತುತು. 
ಅವರು ಎಲಲಿರಿಗೂ ಹೇಳುತಿತುದದಾರು, ಮತುತು ಅದು ಎಡೆಬಡದ ನಡೆಯುತಿತುತುತು.

“ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೂಂಡೆವು ಮತುತು ನಾನು, “ಅಪಪೊ, ನಿೇವು ಯೇಸು ಬಗೆಗೆ ಪರಾ-
ತಿಯಬ್ಬರಿಗೆ ಏಕ ಹೇಳಬೇಕು?’ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ನನನೊ ತಂದ, ’ಮಗಳೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇ-

ಳುತೆತುೇನ. ನಾನು 17 ವಷವಾದವನಾಗಿದಾದಾಗ, ನನಗೆ ಕನಸಿನಂಥ 
ಒಂದು ದಶವಾನರಾಯಿತು, ಮತುತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸತುತು 
ಸ್ವಗವಾಕಕಾ ಹೂೇದನು. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಸಥಾಳರಾಗಿ-
ತುತು. ನಂತರ ಅವರು ನನನೊನುನೊ ಸ್ವಗವಾದ ಅಂರ್ಗೆ ಕರೆದುಕೂಂ-
ಡು ಹೂೇದರು, ಮತುತು ನಾನು ಪಾತಾಳವನುನೊ ನೂೇಡಿದನು. 
ನನನೊತತು ಎತಿತುದ ಕೈಗಳನುನೊ ನಾನು ನೂೇಡಬಲಲಿನಾದನು 
ಮತುತು ಅವು, “ನಿೇನು ನಮಗೆ ಏಕ ಹೇಳಲ್ಲಲಿ! ನಿೇನು ನಮಗೆ 
ಏಕ ಹೇಳಲ್ಲಲಿ! ನಿೇನು ನಮಗೆ ಏಕ ಹೇಳಲ್ಲಲಿ!” ಎಂದು 
ಕೂಗುತಿತುದದಾವು. ಮತುತು ಅವರು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಜನರಾಗಿದದಾ-
ರು. ಆ ಕನಸು ಮುಗಿಯಿತು ಮತುತು ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಂದಿ-
ರುಗಿದ. ಆದುದರಿಂದಲ ನಾನು ಎಲಲಿರಿಗೆ ಹೇಳುತೆತುೇನ.’”

ನನನೊ ಗೆಳಯನಿಗೆ ಅದು, ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ 
ಸಾಹತ್ಯದೂಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ ಜ್ಾಪ್ಸಿತು ಎಂದು 
ಅವನು ಹೇಳಿದನು, ಏಕಂದರೆ ನಾವು ಹೂೇದಲಲಿಲಲಿ, 
ನಾವು ಯಾರಾಗಲೂ ಸಾಹತ್ಯವನುನೊ ಹಂಚುತಿತುರುತೆತುೇವ. 
ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಟೂೇನಿ ಅವರು ಅನೇಕ ವಷವಾಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ 
ಎಚ್ಚರಿಕ ನಿೇಡುತಿತುದಾದಾರೆ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನು.
ಪರಾಭುವನುನೊ ಸುತುತಿಸ್ೂೇಣ,
ಸಹೂೇದರ ಟಾಮಿ

ಪ್ರಾೇತಿ ಎಂದರೆ ಕಾಮ ಅಲಲಿ. ಪ್ರಾೇತಿ 
ಎಂದರೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನುನೊ ಪಾಲ್ಸುವು-
ದು (1 ಯೇಹಾನ 5:3).17 ನಿೇವು ಮನಸುಸಿ 
ಮಾಡಿದರೆ, ನಿೇವು ಬದುಕುವಿರಿ. ಆತನನುನೊ 
ಬಲಲಿನಂದು (ಆತನನುನೊ ಪ್ರಾೇತಿಸುತೆತುೇನ) ಹೇಳಿ 
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನುನೊ ಪಾಲ್ಸದೇ ನಡೆಯುವವನು 
ಸುಳು್ಳಗಾರನಾಗಿದಾದಾನ; ಸತ್ಯವಂಬುದು ಅವ-
ನಲ್ಲಿಲಲಿ (1 ಯೇಹಾನ 2:4). “ಇದಲಲಿದ 
ದೇವರ ಜ್ಾನವು ಅವರಿಗೆ ಇಷಟುವಿಲಲಿದದಾರಿಂದ 
ಅಲಲಿದ ಕೃತ್ಯಗಳನುನೊ ನಡೆಸುವವರಾಗುವಂತೆ 
ದೇವರು ಅವರನುನೊ [ಅವರ] ಅನಿಷಟುಭಾವಕಕಾ-

[ಗಳಿಗೆ] ಒಪ್ಪೊಸಿದನು” (ಮತುತು ಅವರ ಅನಿಷಟು 
ಜೇವನಶೈಲ್ಗೆ), ಸ್ೈತಾನನು ಅವರು ಮಾಡಬೇ-
ಕಂದು ಬಯಸುವ ಕಲಸಗಳನುನೊ ಮಾಡಲು ಅನಿ-
ಷಟುಭಾವಕಕಾ ಒಪ್ಪೊಸಿದನು, ಮತುತು ಅವರಲ್ಲಿನ 
ಅವನ ದುಷಟು ಆತ್ಮವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದನುನೊ 
ಅವರು ಪ್ರಾೇತಿಸುವಂತೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತತುದ 
(ರೊೇಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:28-32).

ಮೂರವಾರು ಅರಸರಾಗಿ ಜಗತತುನುನೊ ರ್ನನೊ, 
ವಿಕೃತಿ, ರಾಜಕ್ೇಯ, ಮತುತು ಇತರ ವಿಷಯ-
ಗಳೂಂದಿಗೆ ಆಳಲ್, ಆದರೆ ನನನೊ ಹೃದಯವು 

17 ವಿಮೊೇಚನಕಾಂಡ 20:6, ಧಮೊೇವಾಪದೇಶಕಾಂಡ 7:9, 11:1, 13-15, 30:16, ಯಹೂೇಶುವನು 22:5, ಯೇಹಾನ 14:15, 21, 15:10, 
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ಸಾ್ವಹೇಲ್ ಅನುರಾದಕರು ಮೂರು ಮಕಕಾಳ ತಾಯಿ 
ಮತುತು ಅವರ ಗಂಡ ಒಬ್ಬ ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಆಗಿದಾದಾರೆ. ಪೂೇಪ್ 
ಅವರನುನೊ ಕುರಿತಾದ ಸಾಹತ್ಯದ ವಿವಿಧ ತುಣುಕುಗಳ ಮೇಲ 
ಕಲಸ ಮಾಡುರಾಗ, ಪೂೇಪ್ ವಿರುದಧಿ ಮತುತು ಕಾ್ಯಥೊಲ್ಕ್ 
ಚರ್ವಾ ವಿರುದಧಿ ಕಲವು ಆಪಾದನಗಳು ಅತಿಲಂಬತ ಮತುತು 
ಉತೆಪ್ೇಕ್ಷೆಗಳಾಗಿವ ಎಂದು ತನಗೆ ಅನಿಸಿತು ಎಂದು ತಾನು 
ಪಾರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 
ಕಾ್ಯಥೊಲ್ಕ್ ಚರ್ವಾನ ಸಿದಾಧಿಂತ ಒಂದು ಸುಳು್ಳ ಸಿದಾಧಿಂತ, 
ಆದರೆ ಜನರು ಅದರಿಂದ ವಿಮುರರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವು-
ದಾದರೆ ಸಂದೇಶಗಳ ಸತ್ಯ ಪರಾಮುರವಲಲಿ ಎಂದು ತನಗೆ 
ತಿಳಿದಿತುತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ, ಅವರು 
ಅದನುನೊ ನಿಜರಾಗಿಯೂ ನಂಬಲ್ಲಲಿ.

ಸಿ್ವೇಡಿಷ್ ಅನುರಾದಕರು ಪೂರಾಟಸ್ಟುಂಟ್ ಆಗಿ 
ಬಳದರು, ಆದರೆ ಹಲರಾರು ವಷವಾಗಳಿಂದ ಚರ್ವಾ, ಧಮವಾ, 
ಅಥರಾ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಟುಟುಕೂಂ-
ಡಿಲಲಿ. ಆತ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕ್ೇಯ ಚಳುವಳಿಗಾರನಾಗಿದುದಾ, 
ಸಿ್ವೇಡಿಷ್ ಸಕಾವಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಪುಪೊಗಳ ವಿರುದಧಿ 
ಹೂೇರಾಡುತಿತುದಾದಾರೆ. ಆತ ರಾಜಕ್ೇಯ ಬಾಲಿಗ್ ಗಳನುನೊ 
ಬರೆಯುತಾತುರೆ ಮತುತು ಸಮಾವೇಶಗಳನುನೊ ನಡೆಸುತಾತುರೆ 
ಮತುತು ಜೂತೆಗೆ ಸಾಹತ್ಯದ ಅನುರಾದಗಳನುನೊ ಮಾಡು-
ತಾತುರೆ. ಆತ ತನನೊ ನಂಬಕಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ ರರ್ತರಾಗಿ-
ದಾದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಸ್ೈಅ  ಪುಸತುಕದಿಂದ ಒಂದು ಭಾಗವನುನೊ 
ಓದಿದಾಗ, ಆತ “ಜನಸಮೂಹವು, ’ಅವನನುನೊ ಶಲುಬಗೆ 
ಹಾಕ್, ಅವನನುನೊ ಶಲುಬಗೆ ಹಾಕ್’ ಎಂದು ಕೂಗಿತು” ಎಂ-
ಬುದನುನೊ ಓದಿದಾಗ, ಆತ ಅಳಲು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದರು. 

“ನಾನು ವಿವಿಧ ಒಳಸಂರ್ನ ಸಿದಾಧಿಂತಗಳನುನೊ ಅಧ್ಯ-
ಯನ ಮಾಡಿದದಾೇನ, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಎಲಲಿವನುನೊ ಈ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ರಾ್ಯಟ್ಕನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದನುನೊ ನಾನು 
ಎಂದೂ ನೂೇಡಿಲಲಿ. ಇದು ಅದುಭುತರಾಗಿದ. ಇದನುನೊ 
ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ನಿಜರಾಗಿಯೂ ಇಷಟುರಾಗಿದ. ನಿೇವ-
ಲಲಿರೂ ನನನೊ ಮೇಲ ಪರಾಭಾವ ಬೇರಲು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದಿದಾೇ-
ರಿ. ನಾನು ನನನೊ ಬಾಲಿಗ್ ಬರೆಯುತಿತುದದಾ ಮತುತು ನಾನು 
ಪರಾಕಟನಯನುನೊ ಉಲಲಿೇಖಿಸುತಿತುದುದಾದನುನೊ ಕಂಡೆನು.”

ಸಬವಾಯನ್ ಅನುರಾದಕರು ಚರಿತೆರಾಯಲ್ಲಿ 
ಸಾನೊತಕ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದಾದಾರೆ ಮತುತು ಇದರ ಭಾಗ-
ರಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ರೊೇಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದ 
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಬವಾಯ, ಬಹಳಷುಟು ಕೂಲಗ-
ಳೂಂದಿಗೆ ಧಾಮಿವಾಕ ಹಂಸ್ಯ ಸಮಸ್್ಯಯುಳ್ಳ ಚರಿ-
ತೆರಾಯನುನೊ ಹೂಂದಿದ, ಮತುತು ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಅಲಾಮೊ 
ಈ ಧಾಮಿವಾಕ ಹಂಸ್ಯನುನೊ ಅನುಭವಿಸುತಿತುದದಾರೂ 
ಇನೂನೊ ಮಾತನಾಡುತಿತುದಾದಾರೆ. ಇದು ರೊೇಮಾಂಚ-
ನಕಾರಿಯಾಗಿದ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ಇಲೂಕಾನೂ ಅನುರಾದಗಳ (ಉತತುರ 
ಫ್ಲ್ಪ್ೇನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷೆ) ಮೇಲ 
ಕಲಸ ಮಾಡುತಿತುದದಾೇವ, ಮತುತು ಅನುರಾದಕರಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬನು, ಪಂಟಕೂೇಸಟುಲ್ ಮತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಪೊಟುಟು, 
ರ್ಯಲಾಜಕಲ್ ಸ್ಮಿನರಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದು, 
ಮಕಕಾಳಿಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಶಾಲಯಂದರಲ್ಲಿ 
ಹೇಳಿಕೂಡುತಿತುದಾದಾನ. ಅವರ ಚರ್ವಾ ಉತತುರ 
ಫ್ಲ್ಪ್ೇನ್ಸಿ ಆದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ 50 ಇತರ ಚರ್ವಾ 
ಗಳನುನೊ ಹೂಂದಿದುದಾ, ಪರಾತಿಯಂದು ಚರ್ವಾ ತನನೊದೇ 
ಆದ ಪಾ್ಯಸಟುರ್ಅನುನೊ ಹೂಂದಿದ. ಅವನು ಈಗ ಬೈಬಲ್ 
ನ ಪರಾತಿಯಂದು ಪುಸತುಕಕಕಾ ಬೈಬಲ್ ಸಹಾಯಗಳನುನೊ 
ಅನುರಾದ ಮಾಡುತಾತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಬೈಬಲ್ 
ಸ್ೂಸ್ೈಟ್ಯಂದಿಗೆ ಕಲಸ ಮಾಡುತಿತುದಾದಾನ.

ತಾನು “ಪೂೇಪ್ ಅವರ ರಹಸ್ಯಗಳು”, “ಫೂ್ಯಜಟ್ವ್ 
ಪೂೇಪ್”, “ಸ್ೈತಾನನು ಒಂದು ಚರ್ವಾ ಮತುತು ಸಕಾವಾರ 
ಹೂಂದುವನು ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಾಸತುರು ಹೇಳಿದರು”, 
ಮತುತು “ಜಾರಸಿತ್ೇಯರ ರಾಣಿ” ಗಳ ಮೇಲ ಕೃತಿಸಾ್ವ-
ಮ್ಯಗಳನುನೊ ನೂೇಡಿದಾಗ, ಅವು 80 ಮತುತು 90ರ ದಶ-
ಕಗಳದಾದಾಗಿದದಾವು ಎಂದು ನೂೇಡಿದನು ಎಂದು ನಮಗೆ 
ಹೇಳಿದನು. ಇಷುಟು ಹಂದಯೇ ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಅಲಾಮೊ 
ಈ ಸತಾ್ಯಂಶಗಳನುನೊ ಬರೆದದುದಾ ಆಶ್ಚಯವಾಕರ, ಮತುತು 
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಸತ್ಯವಂದು ಯಾರಿಗೂ ತೊೇರ-
ಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನಿೇವು ಎಷುಟು ಸುಲಭರಾಗಿ ನೂೇಡ-
ಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಅಲಾಮೊ ಈ 
ವಿಷಯಗಳನುನೊ ಎಲಲಿರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೂಂಡಿ-
ದದಾರು ಮತುತು ಎಲಲಿರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕ ನಿೇಡುವ ಸಲುರಾಗಿ 
ಅದನುನೊ ಪರಾಕಾಶನ ಮಾಡಿದರು. 

ಫ್ಲ್ಪ್ೇನಿಸ್ ಎಷುಟು ಕಾ್ಯಥೊಲ್ಕ್ ಎಂದರೆ ನಿೇವು 
ಪರಾಭುವಿನ ಬಗೆಗೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾ-
ಧ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನು, ಆದರೆ ಸಾಹತ್ಯ-

ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಂತರ ವಿಭಾಗದಿಂದ
ವನುನೊ ಕೂೇರುತಾತು ಜನರು ಬರೆದ ಪತರಾಗಳನುನೊ ಓದಿದ 
ನಂತರ ಮತುತು ಜನರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದ ನಂತರ, ಅವನು 
ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ನರವು ನಿೇಡಿರುವ ಪರಾತಿಯಂದು ಸಾ-
ಹತ್ಯದ 100 ಪರಾತಿಗಳನುನೊ ಹಂಚುವುದಕಾಕಾಗಿ ಕೂೇರಿಕ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದನು. ಅವನು ಮಸ್ೈಅ  ಪುಸತುಕಗಳನುನೊ ಕೂಡ 
ಆಡವಾರ್ ಮಾಡಿದನು. “ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಸ್ೂಸ್ೈಟ್ಗಾಗಿ 
ಅನುರಾದ ಮಾಡುತೆತುೇನ, ಆದರೆ ಇದು ಆತ್ಮವನುನೊ ಗೆ-
ಲುಲಿವಂಥದಾದಾಗಿದ” ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನು. ಇದರ 
ಒಂದು ಭಾಗರಾಗಿರಲು ತನಗೆ ಬಹಳ ಹಮ್ಮಯಾಗಿದ, 
ಮತುತು ಸಾಹತ್ಯವನುನೊ ತನನೊ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸು-
ತಿತುರುವುದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದನು. “ನಾನು ಸ್ಮಿನರಿಗೆ 
ಹೂೇಗಿದದಾೇನ ಮತುತು ಅದು ನನೂನೊಳಗಿದ, ಆದರೆ ಈ 
ಸಾಹತ್ಯ ರಾಸತುವಿಕರಾದುದು ಮತುತು ಇದು ಗಂಭಿೇರ-
ರಾಗಿದ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿತುರುವುದರ ಗಾಂಭಿೇಯವಾತೆ-
ಯನುನೊ ನಾನು ನನನೊ ಸ್ವಂತ ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೂೇಡಬಹು-
ದು. ಈ ಸಾಹತ್ಯವೇ ಈಗ ನಡೆಯುತಿತುರುವುದು ಎಂದು 
ನಾನು ನೂೇಡಬಲಲಿ” ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದನು.

ಒಂದು ದಿನ ರಾತಿರಾ ತನನೊ ಗಂಡ ಆ ಸಾಹತ್ಯವನುನೊ 
ಓದುತತು, “ನಿೇನು ಇವುಗಳನುನೊ ತರಿಸಿಕೂಂಡದುದಾ ಏಕ?” 
ಎಂದು ತನನೊನುನೊ ಕೇಳಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 
“ನಾನು ಮಕಕಾಳನುನೊ ಪಾಕ್ವಾಗೆ ಕರೆದುಕೂಂಡು ಹೂೇದಾಗ 
ಅವುಗಳನುನೊ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬಹುದಲಲಿ ಎಂದು ತರಿಸಿಕೂಂ-
ಡೆ” ಎಂದು ಅವರು ಉತತುರಿಸಿದರು. ಆತ ಕೂಡಲ, “ರಂಡಿತ 
ಇಲಲಿ! ನಿೇನು ಇದನುನೊ ನಿನನೊ ಬಳಿ ಇಟುಟುಕೂಳು್ಳವ! ನಿೇನು 
ಇದನುನೊ ಸುಮ್ಮನ ಹಾಗೆೇ ಹಂಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಇವು 
ಸತ್ಯ! ನಾವು ಇವುಗಳನುನೊ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು 
ಹೇಳಿದರು. “ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಗೆ ಹೂೇಗಿದದಾ ಮತುತು 
ಈ ವಿಷಯಗಳನುನೊ ಬೂೇಧಿಸಲಾಗುತತುದ ಮತುತು ಇವು ದಾ-
ರಲಾಗಿವ ಮತುತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವ ಎಲಲಿವೂ ಸತ್ಯ” 
ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿದರು.

ಅವರು ಆತನನುನೊ ನೂೇಡಿ ತನನೊ ಮನಸಿಸಿನಲಲಿ, 
“ನಿೇವು ಹಲರಾರು ವಷವಾಗಳ ಹಂದ ಬೈಬಲ್ ಕಾಲೇಜಗೆ 
ಹೂೇಗಿದಿದಾರಿ ಮತುತು ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಜವಂದು ನಿಮಗೆ 
ತಿಳಿದಿತುತು. ಜಗತಿತುಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕ ನಿೇಡಲು ನಿೇವು ಅಥರಾ ಆ 
ಕಾಲೇಜು ಏನು ಮಾಡಿತು? ನಿೇರಾಗಲ್ ಬೇರೆ ಯಾರೆೇ ಆಗಲ್ 
ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಈ ವ್ಯಕ್ತುಗೆ (ಪಾ್ಯಸಟು-
ರ್ ಅಲಾಮೊ) ಮಾತನಾಡಲು ದೇವರು ವಿಶೇಷರಾಗಿ ಕರೆ 
ನಿೇಡಿದಾದಾರೆ. ಏಕಂದರೆ ನಿೇರಾಗಲ್ ಬೇರೆ ಯಾರೆೇ ಆಗಲ್ 
ಮಾತನಾಡಿಲಲಿ ಮತುತು ಮಾತನಾಡುವುದೂ ಇಲಲಿ” ಎಂದು 
ಹೇಳಿಕೂಂಡರು. “ಈಗ ನಾನು ಅದನುನೊ ನಂಬುತೆತುೇನ, 
ಮತುತು ನಿಜ ಹೇಳದ ಅದನುನೊ ಮುರ್್ಚಟಟುವರ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ 
ಅಸಹ್ಯವನಿಸುತತುದ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಾೇತಿಯ ಅಲಾಮೊ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯವರೆೇ,
 ನಮ್ಮ ಪವಿತರಾ ಪರಾಭು ಮತುತು ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಾಸತುರ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಮಸಾಕಾರಗಳು. 

ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಕರಾೈಸತುಮತಿೇಯ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಗಳ ವಿಶ್ವ ಸುದಿದಾಪತಿರಾಕಯು ನೈಜೇರಿಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಇಗೊಡಾನ್ ಲ್ೇಸ ಟೌನ್ ನ ಬದುಕುಗಳನುನೊ ಬಹಳರಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತಿತುದ. ಈ ಸುದಿದಾಪತಿರಾಕಯ 
ಮೇಲ್ನ ಪವಿತರಾತೆಯು ಬಹಳ ಶರಾೇಷ್ಠರಾಗಿದ. ದೇವರ ವಿಷಯಗಳ ಗರಾಹಕ ಒಂದು ಹೂಸ ಮಟ್ಟುಗೆ 
ನನನೊನುನೊ ಏರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು ನನನೊ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಬದುಕ್ಗೆ ನರರಾಗಿದ. “ಭೂಕಂಪ” ಎಂಬ ಹಸರಿನ 
ನಿಮ್ಮ ಸುದಿದಾಪತಿರಾಕಯನುನೊ ನನಗೆ ನಿೇಡಿದವರು ನಿಮ್ಮ ವಿತರಕರು. ಅದನುನೊ ಇತರ ಜನರಿಗೆ ವಿಸತುರಿಸಲು 
ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಅವಕಾಶವನುನೊ ಬಳಸಿದನು ಮತುತು ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಆ ಪತಿರಾಕಯನುನೊ ಕೂಟಟುನೂೇ, 
ಅವರು ಯೇಸುವನುನೊ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತುಕ ಪರಾಭುವನಾನೊಗಿ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದರು. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ೂತುೇತರಾರಾಗಲ್.

ನಮಗೆ ಅವುಗಳನುನೊ ಇನೂನೊ ಹರ್್ಚನ ಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟುಟು ಕಳುಹಸಬೇಕಂದು ನಾನು 
ಕೂೇರಿಕೂಳು್ಳತೆತುೇನ, ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಗಳನುನೊ ಗೆಲಲಿಲು ನಮಗೆ ನರರಾಗುವುದು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ 
ಕಲಸವನುನೊ ಅನುಗರಾಹಸಲ್. ಧನ್ಯರಾದಗಳು.
ಕ್ರಾಸತುರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮವನಾದ,
ಜಸಾಉ ಇಮಾಮು             ಆಂಡೊ ಸ್ಟುೇಟ್, ನೈಜೇರಿಯ

ಪ್ರಾೇತಿಯ ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ,
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುದಿದಾಪತಿರಾಕಯನುನೊ ನೂ್ಯಯಾಕ್ವಾ ಪಟಟುಣದ ಒಂದು ಸಬ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದನು, 

ಮತುತು ನನಗೆ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಹರ್್ಚನ ಅಗತ್ಯವಿದಾದಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾತು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಹತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಮಾಹತಿಯು ಬಹಳ ಮುರ್ಯರಾಗಿದ.

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪುಸತುಕ ದ ಮಸ್ೈಅ, 100 ಸುದಿದಾಪತಿರಾಕಗಳು, ಹಾಗೂ ಸಿಡಿ ಮೇಲ ಸಂದೇಶಗಳನುನೊ 
ಕೂಡ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಕೂೇರುತಿತುದದಾೇನ.
ಧನ್ಯರಾದಗಳು
ಎರಿಕ್ ಎಫ್.              ರೆೈನ್ಬಕ್, ನೂ್ಯ ಯಾಕ್ವಾ
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ನನನೊ ಹಸರು ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಐಸಾ್ಯಕ್ ರಾಬಟೂವಾ. 

ನಾನಿರುವುದು ಬರಾಜಲ್ ನ ಪರಾನ ರಾಜ್ಯದ ಲೂೇಂ-
ಡಿರಾನದಲ್ಲಿ, ಮತುತು ನಾನು ಈ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ 
ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನುನೊ ಹಂರ್-
ಕೂಳ್ಳಲು ಬಯಸುತೆತುೇನ. ನಾನು 
15 ವಷವಾಗಳಿಂದ ಲೂೇಂಡಿರಾನ-
ದಲ್ಲಿ ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಆಗಿದದಾೇನ. 
ಮೂರು ವಷವಾಗಳ ಹಂದ, ನನನೊ 
ಕುಟುಂಬಕಕಾ ಒಂದು ದುರಂತದ, 
ಆದರೆ ಮಹಾನ್ ಘಟನಯಿಂದ 
ಆಘಾತರಾಯಿತು.

ಜುಲೈ 24, 2011ರಂದು 
ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಗಾ್ಯ-
ಬರಾಯಲ (ಏಳು ವಷವಾದವಳಾ-
ಗಿದಾದಾಗ), ಕಾರಾಸ್ ರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುತಿತುದಾದಾಗ ಒಬ್ಬ ಟಾ್ಯಕ್ಸಿ 
ಡೆರಾೈವರ್ ಅವಳಿಗೆ ಗುದಿದಾದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಗಂಭಿೇರ-
ರಾದ ರಸ್ತುಅಪಘಾತಕಕಾ ಗುರಿಯಾದಳು. ಆ ಹೂಡೆತದ 
ಪರಾಭಾವ ಎಷುಟು ಬಲರಾಗಿತುತು ಎಂದರೆ, ತನಿಖ್ದಾರರ 
ಪರಾಕಾರ, ಅವಳು ಸುಮಾರು 21 ಅಡಿ ದೂರ ಎಸ್ಯ-
ಲಪೊಟಟುಳು. ನಾನು ಅವಳ ಬದಿಗೆ ಓಡಿದ. ಉಸಿರಾಟ-
ವಿರಲ್ಲಲಿ, ಮತುತು ನಾನು, “ಯಾರಾದರೂ ನರವಿಗಾಗಿ 
ಕರೆ ಮಾಡಿ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದುದಾ ನನಗೆ ನನಪ್ದ.

ನಾನು ಪುನಃ ಅವಳತತು ನೂೇಡಿದಾಗ, ಒಂದು 
ಮೊೇಟರ್ ಸ್ೈಕಲ್  ಟಯರ್ ನೂೇಡಿದ ಮತುತು 
ಒಂದು ಧ್ವನಿ, “ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆತುೇ-
ನ. ನಾನೂಬ್ಬ ಅಗಿನೊಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ” ಎಂದು 
ಹೇಳಿತು. ಆ ಕ್ಷಣ, ದೇವರು ಮೊದಲ ಪರಾತು್ಯತತುರ 
ನಿೇಡುವವರನುನೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರು. ಆತ ಬೇಟ್ರಾ-
ಜ್ಅನುನೊ ಅವಳ ಬನನೊ ಮೇಲ ಮಲಗಿಸಿ ಸಿಪ್ಆರ್ 
ಮಾಡಿದರು, ಮತುತು ಅವಳು ರಕತುವನುನೊ ಉಗುಳಿ-
ದಳು. ನರವು ಬಂತು, ಮತುತು ಅವರು ಆಂಬು್ಯಲನ್ಸಿ 
ಒಳಗೆ ಅವಳಿಗೆ ರ್ಕ್ತೆಸಿ ನಿೇಡುತಿತುದಾದಾಗ ನಾನು ಪಾರಾ-
ರ್ವಾಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ. ಸ್ೈತಾನನು ನನನೊನುನೊ ಎದು-
ರಿಸುತಿತುದದಾನು ಮತುತು ನನನೊ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 
ಒಂದು ರ್ತರಾ ತೊೇರಿಸಿದನು. ಆ ರ್ತರಾದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ 
ಪರಿಚಯವಿದದಾ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು 
ಕಾರ್ ಹೂಡೆತಕಕಾ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾ-
ಮಥ್ಯವಾ ಮತುತು ತನನೊ ಅಂಗಾಂಗಗಳ 
ನಡುವ ಹೂಂದಾಣಿಕಯನುನೊ ಕಳದು-
ಕೂಂಡಿದದಾನು. ಈಗ ಅವನ ಕುಟುಂಬ 
ಅವನನುನೊ ಒಂದು ವಿೇಲ್ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಹೂತುತು ತಿರುಗಾಡುತತುದ. ಆ ಕ್ಷಣದ-
ಲ್ಲಿ, ಸ್ೈತಾನನು ಅವನ ರ್ತರಾವನುನೊ 
ನನನೊ ಕಣಣಿ ಮುಂದ ತಂದು, “ನಿನನೊ 
ಮಗಳೂ ಹಾಗೆೇ ಆಗುತಾತುಳ” ಎಂದು 
ಹೇಳುತಿತುದದಾನು

ಅವಳನುನೊ ಆಸಪೊತೆರಾಗೆ ಕರೆದುಕೂಂಡು 
ಹೂೇಗಿ ಈ ರೊೇಗನಿಣವಾಯಗಳೂಂದಿಗೆ 
ದಾರಲ್ಸಿಕೂಳ್ಳಲಾಯಿತು: ಮುರಿದು 
ಹೂೇದ ಎಡಗಾಲು, ಮುರಿದ ಎಡ 

ಹಗಲ ಮೂಳ, ಮುರಿದ ಬಲ ಮತುತು ಎಡ ಕತಿತುನ 
ಮೂಳ, ಹರಿದುಹೂೇದ ಪ್ಲಿೇಹ, ಶಾ್ವಸಕೂೇಶದ 
ವಿರೂಪ ಮತುತು ತಲಗೆ 3ನೇ ಹಂತದ ಪಟುಟು (4ನೇ 

ಹಂತವೇ ಮರಣ). 
ನಾವು ತಿೇವರಾ ನಿಗಾ ಘಟಕಕಕಾ 

ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಗಳನುನೊ 
ಹಲರಾರು ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಜೂೇ-
ಡಿಸಿದದಾನುನೊ, ಒಂದು ಯಂತರಾದ 
ಮೂಲಕ ಉಸಿರಾಡುತಿತುರುವು-
ದನುನೊ, ಮತುತು ಕೂೇಮದಲ್ಲಿ-
ರುವುದನುನೊ ನೂೇಡಿದವು.

ಅಪಘಾತರಾದ ಮೂರು 
ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಜುಲೈ 
27ರಂದು, ಅವಳಿಗೆ ರ್ಕ್ತೆಸಿ 
ನಿೇಡುತಿತುದದಾ ನರಶಸತ್ರ್ಕ್ತಾಸಿ 
ತಜ್ಞರು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, 

“ನನನೊ ಬಳಿ ಒಳ್ಳಯ ಸುದಿದಾ ಇಲಲಿ. ಅವಳ ಪರಿ-
ಸಿಥಾತಿ ಹದಗೆಟ್ಟುದ. ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಔಷಧೂೇಪಚಾರಗ-
ಳಿಗೆ ಸಪೊಂದಿಸುತಿತುಲಲಿ, ಮತುತು ಅವಳ ತಲಬುರು-
ಡೆಯಲ್ಲಿ ರಕತುದೂತತುಡ ಉಂಟಾಗಿದ. ಮದುಳಿನ 
ಊತವಿದ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕತುಸಂ-
ಚಾರವಿಲಲಿ, ಮತುತು ಮುಂದಿನ ಕಲವು ಗಂಟಗಳ-
ಲ್ಲಿ ಬೇಟ್ರಾೇಜ್ ನ ಮದುಳು ಸತುತುಹೂೇಗುತತುದ” 
ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. “ನನನೊ ಬಳಿ ಒಂದು ಕೂನಯ 
ಪಯಾವಾಯವಿದ, ಅದೇನಂದರೆ ಬೇಟ್ರಾೇಜ್ ನ 
ಮದುಳು ವಿಸಾತುರರಾಗಲು ಜಾಗ ಸಿಗುವಂತೆ, 
ಅವಳ ಮದುಳಿನ ಮೇಲ್ನ ಒತತುಡವನುನೊ ಕಡಿಮ-
ಗೊಳಿಸಲು ಪರಾತಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬುರುಡೆಯ ಒಂದು 
ತುಂಡನುನೊ ತೆಗೆಯಲು ಶಸತ್ರ್ಕ್ತೆಸಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಆದಾಗೂ್ಯ, ಅವಳ ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಬದಲಾಗುತತುದ ಎಂ-
ಬುದಕಕಾ ಅಥರಾ ಅವಳು ಶಸತ್ರ್ಕ್ತೆಸಿಯನುನೊ ಸಹ-
ಸಿಕೂಳು್ಳತಾತುಳ ಎಂಬುದಕಕಾ ಯಾವುದೇ ಭರವಸ್ 
ಇಲಲಿ” ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.

ಶಸತ್ರ್ಕ್ತೆಸಿಗೆ ನಾವು ಅನುಮತಿ ನಿೇಡಿದವು, 
ಏಕಂದರೆ ಕೂನಯ ಮಾತು ದೇವರದದಾ ಆಗಿರುತತುದ 
ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿತುತು. ಅವರು ಎಲಲಿ ಸಿದಧಿತೆಗ-

ಳನುನೊ ನಡೆಸುತಿತುದಾದಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದಾಯಗ-
ಳನುನೊ ಹೇಳಲು ಬೇಟ್ರಾೇಜ್ ನೂಂದಿಗಿರಲು ಅವರು 
ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಮತೊತುಬ್ಬರ ಪರರಾಗಿ 
ಪಾರಾರ್ವಾಸುವ ಇತರರನುನೊ ಕರೆದು ಪರಿಸಿಥಾತಿಯನುನೊ 
ವಿವರಿಸುತಿತುದಾದಾಗ ನನನೊ ಹಂಡತಿ ಪಾರಾರ್ವಾಸಲು 
ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನನನೊ ಹಂಡತಿ ಬೇಟ್ರಾಜ್ ದೇಹದ 
ಮೇಲ ಬಾಗಿ ಪಾರಾರ್ವಾಸುತಿತುದಾದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತು 
ಅವಳ ಬಳಿ ಬಂದು, “ತಾಯಿ, ದೇವರು ಅವಳನುನೊ 
ಕರೆದುಕೂಂಡು ಹೂೇಗಬೇಕಂದು ನಿೇವು ಪಾರಾರ್ವಾ-
ಸಬೇಕಂದು ನಾನು ಸಲಹ ನಿೇಡುತೆತುೇನ, ಏಕಂದರೆ 
ಅವಳು ಬದುಕುಳಿದರೆ, ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಸಸ್ಯದಂತೆ ಬಾಳುತಾತುಳ ಅಷೆಟು” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 
ಬಹಳ ಹೂತಿತುನ ನಂತರ, ಏನು ನಡೆಯಿತು ಎಂದು 
ತಿಳಿಯದ, ನಾನು ನನನೊ ಫೊೇನ್ ಮೇಲ ನನನೊ ನಾ-
ದಿನಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನುನೊ ಪಡೆದನು. ಆಕ 
ಮಧಾ್ಯಹನೊದ ಹೂತುತು ಪಾರಾರ್ವಾಸುತಿತುದಾದಾಗ ಒಂದು 
ದಶವಾನರಾಯಿತು ಎಂದು ಆಕ ಹೇಳಿದಳು. ಒಂದು 
ದುಷಟು ಆತ್ಮ ನನನೊ ಹಂಡತಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವೇ 
ಪದಗಳನುನೊ ಹೇಳುವುದನುನೊ ಆಕ ನೂೇಡಿದಳು.

ಶಸತ್ರ್ಕ್ತೆಸಿಯು ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟಗಳ 
ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಳನುನೊ ತಿೇವರಾ 
ನಿಗಾ ಘಟಕಕಕಾ ಕರೆತಂದಾಗ, ಅವಳ ತಲಯನುನೊ 
ಸಂಪೂಣವಾರಾಗಿ ಹೂದಿಸಲಾಗಿತುತು ಮತುತು ಅವಳ 
ಮುರ ವಿಕಾರಗೊಂಡಿತುತು. ಈಗ ನಾನು ಕೇವಲ ಕಾ-
ಯಬಹುದಿತುತು. ಅವಳನುನೊ ಗುಣಪಡಿಸಲು ನಾವು 
ದೇವರನುನೊ ಪಾರಾರ್ವಾಸಿದವು, ಆದರೆ ಕಟಟು ಸುದಿದಾ-
ಗಳು ಬರುತತುಲೇ ಇದದಾವು – ನಿಮೊೇನಿಯ, ಒಂದು 
ಆಸಪೊತೆರಾಯ ಸ್ೂೇಂಕು.

ಬೇಟ್ರಾಜ್ ನ ಹುಟುಟು ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ದಿವಸದ 
ಮುನನೊ (ಆಗಸ್ಟು 8), ಅವಳು ಕೂೇಮದಿಂದ 
ಹೂರಬರುವಳ ಎಂದು ನೂೇಡಲು ಅವಳ ನಿದಾರಾ-
ಜನಕ ಔಷಧಗಳನುನೊ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು 
ಹೇಳಿದರು. “ಎದದಾೇಳಲು ಅವಳಿಗೆ ಎಷುಟು ಸಮಯ 
ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸುತತುದ?” 
ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದನು. “ಅದನುನೊ ರರ್ತರಾಗಿ 
ತಿಳಿದುಕೂಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ,” ಎಂದು ಅವರು 

ಹೇಳಿದರು. “ಅವಳು ಇಂದು, ನಾಳ, 
ಮುಂದಿನ ರಾರ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, 
ಮುಂದಿನ ವಷವಾ ಏಳಬಹುದು, ಆದರೆ 
ಅವಳು ಎದದಾೇಳದಯೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯ-
ತೆಯೂ ಇದ,” ಎಂದು ಅವರು ಮಾತು 
ಮುಗಿಸಿದರು.

ಕಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಉಸಿರಾಟದ 
ಉಪಕರಣವನುನೊ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. 
ಅವಳು ಏಳಲು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದಳು ಎಂದು 
ನಾವು ಸಂಭರಾಮಿಸಿದವು. ಆದಾಗೂ್ಯ, 
ರಾತಿರಾ ವೇಳ ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಉಸಿರಾಟದ-
ಲ್ಲಿ ದರಾವವನುನೊ ಒಳಗೆಳದುಕೂಂಡ-
ಳು ಮತುತು ಅವಳ ಉಸಿರಾಟ ಹದಗೆ-
ಟ್ಟುತು. ನಾವು ಆಸಪೊತೆರಾಗೆ ಬಂದಾಗ, 
ಅವಳು ಕಷಟುದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವು-

ಗುಣಪಡಿಸಿದ ಪುರಾವ
(ಪೂೇಚುವಾಗಿೇಸ್ ನಿಂದ ಅನುರಾದಿಸಲಾಗಿದ)
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ದನುನೊ ನೂೇಡಿದವು. ಅವಳ ಪರಿಸಿಥಾತಿ ಸುಧಾರಿ-
ಸಲು ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಸಾಧ್ಯರಾದುದನನೊಲಾಲಿ 
ಮಾಡುತಿತುತುತು. ನಾವು ಊಟಕಕಾ ಹೂರಹೂೇದ-
ವು, ಮತುತು ನಾವು ಹಂದಿರುಗಿ ಒಳಪರಾವೇಶಸಲು 
ಕೇಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮನುನೊ ತಡೆಯಲಾಯಿತು. ನಾನು 
ಬಾಗಿಲ್ನಿಂದ ನೂೇಡಿದನು ಮತುತು ಬಹುಮಟ್ಟು-
ಗೆ ಸಂಪೂಣವಾ ತಂಡವು ಅವಳ ಹಾಸಿಗೆಯನುನೊ 
ಸುತುತುವರಿದು ಅಳುತಿತುತುತು. ನಾವು ಹಲರಾರು 
ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು, ಮತುತು 
ಒಳಪರಾವೇಶಸಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ದೂರೆತಾಗ, 
ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ನಾಳವನುನೊ ಪುನಃ ಒಳ-
ಸ್ೇರಿಸಿರುವುದನುನೊ ನಾವು ನೂೇಡಿದವು. “ನಾವು 
ಶಾ್ವಸನಾಳವನುನೊ ಕುಯು್ಯವ ಶಸತ್ರ್ಕ್ತೆಸಿಯನುನೊ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಮತುತು ಬೇಟ್ರಾಜ್ ತನನೊ 
ಆಮಲಿಜನಕವನುನೊ ಒಂದು ನಾಳದ ಮೂಲಕ ಉಸಿ-
ರಾಡಬೇಕಾಗುತತುದ. ಅವಳು ತಾನಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವ 
ಸಾಮಥ್ಯವಾವನುನೊ ಕಳದುಕೂಳ್ಳಬಹುದು” ಎಂದು 
ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ಇನೂನೊ ಹರ್್ಚನ 
ಕಟಟು ಸುದಿದಾ – ಪಾರಾರ್ವಾಸಲು ಮತೊತುಂದು ಕಾರಣ. 
ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಕೂೇಮದಿಂದ 
ಹೂರಬಂದು ರ್ಕ್ತಾಸಿಲಯಕಕಾ ಹೂೇದಳು.

ನಾವು ಸಂಪೂಣವಾ ಸಮಯ ದೇವರನುನೊ ಕೂಗಿ 
ಪಾರಾರ್ವಾಸುತತುಲೇ ಇದದಾವು ಮತುತು ಉಪರಾಸ ಮಾ-
ಡುತತುಲೇ ಇದದಾವು. ಬೇಟ್ರಾಜ್ ರ್ಕ್ತಾಸಿಲಯಕಕಾ 
ಹೂೇದಾಗ ನಾವು ಆ ಕೂಠಡಿಯನುನೊ ದಿನದ 24 
ಗಂಟಗಳ ಪಾರಾಥವಾನಾ ಕೇಂದರಾವನಾನೊಗಿ ಪರಿವತಿವಾಸಿ-
ದವು. ಆರಾಧನಾ ಗಿೇತೆಗಳನುನೊ ನುಡಿಸುತಿತುದದಾವು. 
ನಾವು ಪರಾತಿ ಗಂಟ ಪಾರಾರ್ವಾಸುತಿತುದದಾವು. ಜನರು 
ಒಳಬಂದು ಬೇಟ್ರಾಜ್ ನ ಕಾಲು ಪಾಲಿಸಟುರ್ ಅರ್್ಚನ-
ಲ್ಲಿದುದಾ, ಉಸಿರಾಟದ ಮತುತು ಆಹಾರ ಪೂರೆೈಕಯ 
ಯಂತರಾಗಳಿಗೆ ಜೂೇಡಿಸಲಪೊಟುಟು ಅವಳು ಹಾಸಿಗೆಯ-
ಲ್ಲಿರುವುದನುನೊ ಕಂಡು, “ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷುಟು 
ಶಾಂತಿ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದು ಕೇಳುತಿತುದದಾ-
ರು. ಒಟ್ಟುಗೆ 53 ದಿನಗಳ ಆಸಪೊತೆರಾರಾಸವಿತುತು.

ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಳನುನೊ ಆಸಪೊತೆರಾಯಿಂದ ಬಡುಗಡೆಗೊ-
ಳಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಚೇತರಿಸಿಕೂಳು್ಳವ ಯಾವುದೇ 
ಸಂಕೇತಗಳನುನೊ ತೊೇರಿಸದಯ ಮನಗೆ ಬಂದಳು. 
ಮನಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸಪೊತೆರಾಯ ಮಂಚ, ಸಾನೊನದ 
ಕುರ್ವಾ, ಮತುತು ವಿೇಲ್ಚೇರ್ಅನುನೊ ಸಿದಧಿಗೊಳಿ-
ಸಿದದಾವು. ನನನೊ ಹಂಡತಿ ದೈಹಕ ರ್ಕ್ತಸಿಕರೊಂ-
ದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತಿತುದದಾಳು, ಮತುತು “ವೈದ್ಯರೆೇ, 
ಬೇಟ್ರಾಜ್ ನಡೆಯಲು ಇನೂನೊ ಎಷುಟು ಸಮಯ ಬೇ-
ಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗನಿಸುತತುದ?” ಎಂದು 
ಕೇಳಿದಳು. ವೈದ್ಯರು, "ನಾನು ಹಲವು ವಷವಾಗಳಿಂದ 
ಈ ಕ್ಷೆೇತರಾದಲ್ಲಿದದಾೇನ, ಮತುತು ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಗೆ ಆಗಿ-
ರುವಂಥ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದವರ ಬಗೆಗೆ 
ನಾನು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸಾಹತ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಓದಿಲಲಿ ಅಥರಾ ಯಾವುದೇ ಕಥೆಯನುನೊ ಓದಿಲಲಿ. 
ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಒಂದು ದಿನ ಊರುಗೊೇಲ್ನ 
ಅಥರಾ ರಾಕರ್ ಸಹಾಯದೂಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬ-
ಹುದು, ಆದರೆ ನನನೊ ಅಭಿಪಾರಾಯದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸಾ-
ಮಾನ್ಯರಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಎಂದೂ ಸಾಧ್ಯರಾಗುವು-
ದಿಲಲಿ” ಎಂದು ಉತತುರಿಸಿದರು. ಆದಾಗೂ್ಯ, ಅವಳು 
ಆ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಮನದ-

ಲ್ಲಿ ನಿಧವಾರಿಸಿದದಾವು. ನಾವು ದೃಢತೆಯಿಂದ ನಿರಂ-
ತರರಾಗಿ, ಕಲವೂಮ್ಮ ನಂಬಕಯಿಂದ, ಕಲವೂಮ್ಮ 
ಕಣಿಣಿೇರಿಡುತಾತು, ಆದರೆ ಯಾರಾಗಲೂ ವಿಶಾ್ವಸ-
ದಿಂದ ಪರಾಭುವನುನೊ ಅರಸುತಿತುದದಾವು. ಒಂದು ದಿನ, 
ನಮಗೆ ತಜ್ಞವೈದ್ಯರಿಗೆ ಶಫಾರಸು ಬೇಕ್ದದಾರಿಂದ 
ಅವಳನುನೊ ಸಮುದಾಯ ರ್ಕ್ತಾಸಿಲಯಕಕಾ ಕರೆದು-
ಕೂಂಡು ಹೂೇದವು, ಮತುತು ಅದು ತುತಾವಾಗಿತುತು 
ಎಂದು ನಾನು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ವೈದ್ಯರು 
ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಳನುನೊ ನೂೇಡಬೇಕಂದು ಹೇಳಿದರು, 
ಮತುತು ಅವಳನುನೊ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತಿತುಕೂಂಡು ನಾನು 
ಅವರ ಕಚೇರಿಯನುನೊ ಪರಾವೇಶಸಿದಾಗ, ಅವರು, 
“ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಇಷುಟು ಅವಸರವೇಕ? ಈ ಮಗುವಿನ 
ಪರಿಸಿಥಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನು ಬದಲಾಗಬಹು-
ದು?” ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಕೇಳಿದರು.

ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಳ ಬುರುಡೆಯ ಮೂಳಯನುನೊ ತೆ-
ಗೆಯಲಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃತಕ ಮೂಳ-
ಯನುನೊ ಇಂಪಾಲಿ್ಯಂಟ್ ಮಾಡಲು ಅವಳು ಶಸತ್-
ರ್ಕ್ತೆಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕ್ತುತು. ನಮಗೆ (ಬರಾಜಲ್ಯ-
ನ್ ರಿಯಾಲ್) $147,500.00  (ಸುಮಾರು 
$60,000.00 ಯುಎಸ್ ಡಿ) ರ ಅಂದಾಜು 
ದೂರಕ್ತು. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಷುಟು ಹಣವಿರಲ್ಲಲಿ, 
ಆದದಾರಿಂದ ಪಾರಾರ್ವಾಸಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮತೊತುಂದು 
ಕಾರಣವಿತುತು. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೊೇಹತರ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ 
ಆದೇಶಗಳನುನೊ ಪಡೆದ ನಂತರ, ನಾವು ಹಣ 
ಒಟುಟುಗೂಡಿಸಲು ಚಳುವಳಿಯನುನೊ ಪಾರಾರಂಭಿಸಿ-
ದವು. ಒಂದು ಗುರುರಾರದಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಕರೆ 
ಬಂತು. ಒಬ್ಬ ಮಹಳ ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಬಗೆಗೆ ಕಲವು ಪರಾ-
ಶನೊಗಳನುನೊ ಕೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಮಗೆ ಇನೂನೊ 
ಎಷುಟು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು, 
ಮತುತು ನಾನು (ಬಆರ್ಎಲ್)$57,000.00 
($23,000.00 ಯುಎಸ್ ಡಿ) ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 
ತಾನು ನಮಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 
ಪರಾಯತಿನೊಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ 
ಸ್ೂೇಮರಾರದಂದು, ನಾನು ಉಳಿದ ಹಣವನುನೊ 
ತೆಗೆಯಲು ಬಾ್ಯಂಕ್ಗೆ ಹೂೇದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತು ನಮಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಿದದಾ ಹಣವನುನೊ ಜಮಾ ಮಾಡಿದದಾರು 
ಎಂದು ನಾನು ಕಂಡೆನು. 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಿದದಾ ಪರಾತಿಯಂದು ಪೈಸ್ಯನೂನೊ ಒಟುಟು-
ಗೂಡಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯರಾಯಿತು. ಎಲಲಿವೂ  
ದೇವರ ದಯ! 

ಡಿಸ್ಂಬರ್ 23,2011ರಂದು ಶಸತ್ರ್ಕ್ತೆಸಿ 
ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಆ ಹೂತಿತುಗೆ, ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಗೆ 
ಆಗಲ ಕಲವು ದಿಂಬುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕುಳಿತು-
ಕೂಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯರಾಗುತಿತುತುತು ಮತುತು ಅವಳಿಗೆ 
ವಿೇಲ್ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೂಳ್ಳಲು ಸಾ-
ಧ್ಯರಾಗುತಿತುತುತು.

ಡಿಸ್ಂಬರ್ 27ರಂದು, ಚರ್ವಾಗೆ ಹೂರಡುವ 
ಮುನನೊ ನಾನು ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು 
ಹೂೇದನು. ಅವಳ ಕೈ ಹಡಿದುಕೂಂಡು ನಾನು 
ಚರ್ವಾಗೆ ಹೂೇಗುತಿತುರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಅವಳು 
ನನನೊ ಕೈಯನುನೊ ಎಳಯುವ ಅನುಭವರಾಯಿತು. 
ನಾನು ಅವಳನುನೊ ಗಟ್ಟುಯಾಗಿ ಹಡಿಕೂಂಡೆನು 
ಮತುತು ಕೂಡಲ ಅವಳು ಎದುದಾ ನಿಂತಳು. ನನಗೆ 
ಹದರಿಕಯಾಯಿತು ಮತುತು ನಾನು ಒಂದು ಹಜಜೆ 

ಹಂದಕ್ಕಾಟಟು, ಮತುತು ಅದೇ ಹೂತಿತುಗೆ, ಅವಳು 
ಮತೊತುಂದು ಹಜಜೆ ಮುಂದಕ್ಕಾಟುಟು ನಡೆಯಲಾ-
ರಂಭಿಸಿದಳು. ದೇವರು ದಯಾಮಯ!

ದಿನಗಳು ಕಳದಂತೆ, ಬೇಟ್ರಾಜ್ ತನನೊ ಸಾಮಥ್ಯವಾ-
ಗಳನುನೊ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದನುನೊ ಮುಂದುವರಿಸಿ-
ದಳು. ಅವಳು ಮಾತನಾಡಲು ಮತುತು ಬರೆಯಲು 
ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಮೇ 2012ರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶಾಲಗೆ 
ಹಂದಿರುಗಿದಳು.

ಇಂದು, ಮೂರು ವಷವಾಗಳ ನಂತರ, ಅವಳು 
ಅಲೌಕ್ಕ ಪರಾಡದ ಒಂದು ಜೇವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾ-
ಗಿದಾದಾಳ, ದೇವರು ತನನೊ ದಯಾರಾಕ್ಯಕಕಾ ಬದಧಿ-
ರಾಗಿದಾದಾರೆ ಮತುತು ನಂಬುವವರೆಲಲಿರ ಪರರಾಗಿ 
ನಡೆಯುತಾತುರೆ ಎಂಬುದಕಕಾ ಪುರಾವಯಾಗಿದಾದಾ-
ರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕ್ಗಾಗಿ ಎಲಾಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಏನಂದರೆ, ನಂಬುವವನಿಗೆ 
ಎಲಲಿವೂ ಸಾಧ್ಯರಾಗುವದು (ಮಾಕವಾ 9:23).

ಕಲವು ದಿನಗಳ ಹಂದ, ನನನೊ ಹಂಡತಿ ಒಬ್ಬ 
ದೈಹಕ ರ್ಕ್ತಸಿಕರೊಂದಿಗಿದದಾಳು, ಮತುತು ಆ 
ವೈದ್ಯರು ಬೇಟ್ರಾಜ್ ಳನುನೊ ತನನೊ ವಿದಾ್ಯರ್ವಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತೊೇರಿಸಿ, “ಇದೂಂದು ಪರಾಡ, ಏಕಂದರೆ 
ದೇವರು ಇಲಲಿದ ಹೂೇಗಿದದಾರೆ, ಇವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರು-
ತಿತುರಲ್ಲಲಿ. ವೈದ್ಯಕ್ೇಯಶಾಸತ್ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಏನೂ 
ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವೈದ್ಯಕ್ೇಯಶಾಸತ್ ಏನನೂನೊ ಮಾಡಲು ಸಾ-
ಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ! ಆತ ನಿಮ್ಮ 
ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಲಸ ಮಾಡಬಹುದು!

ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಐಸಾ್ಯಕ್ ರಾಬಟೂವಾ
ಈ ಪುರಾವಯನುನೊ ಲಾಂಡಿರಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಿ 

ಚರ್ವಾನೂಂದಿಗೆ ಹಂರ್ಕೂಳ್ಳಲಾಗಿದ ಮತುತು 
ನಮ್ಮ ನಂಬಕಗೆ ಸರಾಲೂಡು್ಡವ ದೇವರ ಶಕ್ತುಯ 
ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ. ಚರ್ವಾ ನಲ್ಲಿ 
ದಾರಲ್ಸಲಾದ ಪುರಾವಯನುನೊ ಯುಟೂ್ಯಬ್ 
ನಲ್ಲಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ: http://www.youtube.com/
watch?v=YHqbBk0A4nA.  

ಕೂ್ಯಬ
(ಸಾಪೊ್ಯನಿಷ್ ನಿಂದ ಅನುರಾದಿಸಲಾಗಿದ)

ಕೂ್ಯಬದಿಂದ ನಮಸಾಕಾರಗಳು,
ಪರಾಭುವಿನ ಶಾಂತಿ ಎಲಲಿರೊಂದಿಗಿರಲ್. 

ಪರಾಭುವಿನ ಕಾರಣ, ಇಂದು ಇನೂನೊ ಎರಡು 
ಪಾ್ಯಕೇಜ್ ಗಳನುನೊ ಪಡೆಯುವ ಅನುಗರಾಹ 
ನಮ್ಮದಾಯಿತು.

ಈ ಮಿನಿಸಿಟ್ರಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ 
ರಾಕ್ಯವನುನೊ ಸಂಪೂಣವಾ ಜಗತಿತುಗೆ ಸಾರುವ 
ಅನುಗರಾಹವನುನೊ ಪಡೆದಿರುವ ದೇವರ ಎಲಾಲಿ 
ಸ್ೇವಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯರಾದಗಳನುನೊ ತಿಳಿಸಿ. 
ಎಲಲಿರಿಗೂ ನನನೊ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯರಾದಗಳು.
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನುನೊ ಅನುಗರಾಹಸಲ್
ರೆವರೆಂಡ್ ಮಾರೆರೊ      ಹರಾನಾ, ಕೂ್ಯಬ

http://www.youtube.com/watch?v=YHqbBk0A4nA
http://www.youtube.com/watch?v=YHqbBk0A4nA
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18 ಕ್ೇತವಾನಗಳು 51:5, ರೊೇಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3:10-12, 23   19 ಮತಾತುಯ 26:63-64, 27:54, ಲೂಕ 1:30-33, ಯೇಹಾನ 9:35-37, ರೊೇಮಾಪುರದವರಿಗೆ 1:3-4   20 ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:12, 20:28, ರೊೇಮಾ-
ಪುರದವರಿಗೆ 3:25, 1 ಯೇಹಾನ 1:7, Rev. 5:9   21 Psa. 16:9-10, ಮತಾತುಯ 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, ಯೇಹಾನ 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:24, 3:15, ರೊೇಮಾಪುರದವರಿಗೆ 
8:11, 1 ಕೂರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:3-7   22 ಲೂಕ 22:69, ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:25-36, ಇಬರಾಯರಿಗೆ 10:12-13   23 1 ಕೂರಿಂಥದವರಿಗೆ 3:16, ಪರಾಕಟನ 3:20   24 ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:13-22, ಇಬರಾಯರಿಗೆ 9:22, 13:12, 
20-21, 1 ಯೇಹಾನ 1:7, ಪರಾಕಟನ 1:5, 7:14   25 ಮತಾತುಯ 26:28, ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:21, 4:12, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ1:7, Col. 1:14   26 ಮತಾತುಯ 21:22, ಯೇಹಾನ 6:35, 37-40, ರೊೇಮಾಪುರದವರಿಗೆ 
10:13    27 ಇಬರಾಯರಿಗೆ 11:6   28 ಯೇಹಾನ 5:14, 8:11, ರೊೇಮಾಪುರದವರಿಗೆ 6:4, 1 ಕೂರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:10, ಪರಾಕಟನ 7:14, 22:14   29 ಮತಾತುಯ 28:18-20, ಯೇಹಾನ 3:5, ಅಪೂೇಸತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2:38, 
19:3-5   30 ಧಮೊೇವಾಪದೇಶಕಾಂಡ 4:29, 13:4, 26:16, ಯಹೂೇಶುವನು 1:8, 22:5, 2 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 2:15, 3:14-17, ಯಾಕೂೇಬನು 1:22-25, ಪರಾಕಟನ 3:18

ಎಂದೂ ಹಳಯದಾಗದ ಪ್ರಾೇತಿಯನುನೊ ತರಲ್. 
ನಿತ್ಯಜೇವದ ಬೇಜವನುನೊ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲ್. ಈ ಪಾರಾ-
ಥವಾನಯನುನೊ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪಾರಾರಂಭಿಸಿ:

ನನನೊ ಪರಾಭುವೇ ಮತುತು ನನನೊ ದೇವರೆೇ, 
ಪಾಪ್ಯಾದ ನನನೊ ಮೇಲ ಕರುಣೆ ತೊೇರಿ.18 

ಯೇಸು ಕ್ರಾಸತುರು ಜೇವಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ 
ಮಗನು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬದದಾೇನ.19 ನನನೊ 
ಹಂದಿನ ಎಲಾಲಿ ಪಾಪಗಳನುನೊ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕಾಕಾ-
ಗಿ ಆತ  ಶಲುಬಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೂಂದಿದನು 
ಮತುತು ತನನೊ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕತುವನುನೊ ಸುರಿಸಿದನು 
ಎಂದು ನಾನು ನಂಬದದಾೇನ.20 ದೇವರು ಪವಿತಾರಾ-
ತ್ಮನ ಶಕ್ತುಯಿಂದ ಯೇಸುವನುನೊ ಸತತುವರಿಂದ 
ಪುನರುತಾಥಾನಗೊಳಿಸಿದರು,21 ಮತುತು ಈ ಗಳಿ-
ಗೆಯಲ್ಲಿ ನನನೊ ಪಾಪನಿವೇದನಯನುನೊ ಮತುತು 
ಈ ಪಾರಾಥವಾನಯನುನೊ ಕೇಳುತಾತು ಆತ ದೇವರ 
ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದಾದಾನ ಎಂದು ನಾನು 
ನಂಬದದಾೇನ.22 ಪರಾಭು ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನನನೊ 
ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನುನೊ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮನುನೊ ನನನೊ 
ಹೃದಯದೂಳಗೆ ಆಮಂತಿರಾಸುತೆತುೇನ.23 ಕಾಲಾ್ವರಿ-
ಯಲ್ಲಿ ಶಲುಬಯ ಮೇಲ ನನನೊ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿೇವು 
ಸುರಿಸಿದ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕತುದಲ್ಲಿ ನನನೊ ಎಲಾಲಿ 
ಹೂಲಸು ಪಾಪಗಳನುನೊ ತೊಳದುಬಡಿ.24 ನಿೇವು 
ನನನೊನುನೊ ತಿರಸಕಾರಿಸುವುದಿಲಲಿ, ಪರಾಭು ಯೇಸುವೇ; 
ನಿೇವು ನನನೊ ಪಾಪಗಳನುನೊ ಕ್ಷಮಿಸುವಿರಿ ಮತುತು 
ನನನೊ ಆತ್ಮವನುನೊ ರಕ್ಷಿಸುವಿರಿ. ನನಗೆ ಗೊತುತು 
ಏಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪದರಾದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಗೆಂದು 
ಹೇಳುತತುದ.25 ನಿೇವು ಯಾರನೂನೊ ತಿರಸಕಾರಿಸುವು-
ದಿಲಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪದ ಹೇಳುತತುದ, ಮತುತು 

ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಸ್ೇರಿದದಾೇನ.26 ಆದದಾರಿಂದ 
ನಿೇವು ನನನೊ ಮಾತು ಕೇಳಿಸಿಕೂಂಡಿದಿದಾೇರಿ ಎಂದು 
ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ, ಮತುತು ನಿೇವು ನನಗೆ ಉತತುರಿಸಿ-
ದಿದಾೇರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ, ಮತುತು ನಾನು 
ರಕ್ಷಣೆ ಹೂಂದಿದದಾೇನ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ.27 
ನನನೊ ಆತ್ಮವನುನೊ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದದಾಕಾಕಾಗಿ, ಪರಾಭು 
ಯೇಸುವೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞನು, ಮತುತು 
ನಿೇವು ಆದೇಶಸಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೂಂಡು ಇನುನೊ 
ಮುಂದ ಪಾಪ ಮಾಡದ ನಾನು ನನನೊ ಕೃತಜ್ಞತೆ-
ಯನುನೊ ತೊೇರಿಸುತೆತುೇನ.28

ರಕ್ಷಣೆಯ ನಂತರ, ಯೇಸುವು ತಂದಯ, 
ಮಗನ, ಮತುತು ಪವಿತಾರಾತ್ಮದ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಿೇ-
ರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣವಾರಾಗಿ ಮುಳುಗಿ, ದಿೇಕ್ಾಸಾನೊನ 
ಮಾಡಿದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತತುದ.29 ಬೈಬಲ್ 
ಸ್ೂಸ್ೈಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ’ಸತ್ಯವೇದವು” 
[ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನ ಕಜವಿ] ಬೈಬಲ್ ಅನುನೊ  ಓದಿ, 
ಮತುತು ನಿೇವು ಸಾಯುವ ತನಕ ಅದು ಹೇಳಿದದಾ-
ನುನೊ ಮಾಡಿ.30

ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿೇವು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಂದು 
ಪರಾಭು ಬಯಸುತಾತುರೆ (ಮಾಕವಾ 16:15). ನಿೇವು 
ಪಾ್ಯಸಟುರ್ ಟೂೇನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸುರಾತೆವಾಯ 
ಸಾಹತ್ಯದ ವಿತರಕರಾಗಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೆ 
ಸಾಹತ್ಯವನುನೊ ಯಾವುದೇ ಶುಲಕಾವಿಲಲಿದ ಕಳುಹ-
ಸುತೆತುೇವ. ಹರ್್ಚನ ಮಾಹತಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ 
ಅಥರಾ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಂದೇಶವನುನೊ 
ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹಂರ್ಕೂಳಿ್ಳ.

ನಾವು ಪಾಸಟುರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸಾಹ-
ತ್ಯವನುನೊ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದಿರಾಸುತೆತುೇ-
ವ, ಮತುತು ಪರಾಂಪಚದಲಲಿಡೆ ಕಳುಹಸುತೆತುೇವ. 
ನಾವು ಮುದರಾಣ ಕಾಗದ ಮತುತು ಶಪ್ಪೊಂಗ್ ಗಾಗಿ 
ಅನೇಕ ಮಿಲ್ಯ ಡಾಲರುಗಳನುನೊವ್ಯಯಿಸುತೆತುೇ-

ವ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರಾಥವಾನ ಮತುತು 
ಆರ್ವಾಕ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ.

ಜಗತುತು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕಂದು ನಿೇವು ಬಯ-
ಸಿದರೆ  ಯೇಸು ಆದೇಶಸುವಂತೆ, ದೇವರಿಂದ ಆತನ 
ದಶಾಂಶಗಳನುನೊ ಮತುತು ಕೂಡುಗೆಗಳನುನೊ ಕದುದಾ-
ಕೂಳ್ಳಬೇಡಿ. ದೇವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ನರ-
ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಂದ ಕದುದಾಕೂಳ್ಳಬಹುದೇ? 
ನಿೇರಾದರೊೇ ನನಿನೊಂದ ಕದುದಾಕೂಳು್ಳತಿತುದಿದಾೇರಿ. 
ನಿನಿನೊಂದ ಏನು ಕದುದಾಕೂಂಡಿದಿದಾೇರಿ ಎಂದು ಕೇಳು-
ತಿತುೇರೊೇ? ದಶಮಾಂಶ, ನನಗೊೇಸಕಾರ ಪರಾತೆ್ಯೇಕ್ಸ-
ಬೇಕಾದ ಪದಾಥವಾ, ಇವುಗಳನನೊೇ. ನಿೇವು ಅಂದರೆ 
ಈ ಜನಾಂಗದವರೆಲಾಲಿ [ಮತುತು ಈ ಸಂಪೂಣವಾ 
ಜಗತುತು] ನನಿನೊಂದ ಕದುದಾಕೂಳು್ಳವವರಾದ ಕಾರಣ 
ಶಾಪಗರಾಸತುರಾಗಿದಿದಾೇರಿ. ನನನೊ ಆಲಯವು [ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೂಂದಿರುವ ಆತ್ಮಗಳು] ಆಹಾರಶೂನ್ಯರಾಗದಂ-
ತೆ [ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಆಹಾರ] ನಿೇವು ದಶಮಾಂಶವನುನೊ 
[ದಶಮಾಂಶ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟುಟು ಆದಾಯದ 
10%] ಯಾವತೂತು ಬಂಡಾರಕಕಾ ತೆಗೆದುಕೂಂ-
ಡು ಬನಿನೊರಿ; ನಾನು ಪರಲೂೇಕದ ದಾ್ವರಗಳನುನೊ 
ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಥಾಳ ಹಡಿಯಲಾಗದಷುಟು 
ಸುವರವನುನೊ ಸುರಿಯುವನೂೇ ಇಲಲಿವೂೇ ನನನೊ-
ನುನೊ ಹೇಗೆ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಿ; ಇದು ಸ್ೇನಾಧಿೇಶ್ವರ 
ಯಹೂೇವನ ನುಡಿ. ನುಂಗುವ ಹುಳವನುನೊ ನಾನು 
ನಿಮಗಾಗಿ ತಡೆಯುವನು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ 
ಫಲವನುನೊ ನಾಶ ಮಾಡದು; ನಿಮ್ಮ ದಾರಾಕ್ಷಿಯ 
ಹಣುಣಿ ತೊೇಟದಲ್ಲಿ ಉದುರಿಹೂೇಗದಂತಾಗು-
ವುದು; ಇದು ಸ್ೇನಾಧಿೇಶ್ವರ ಯಹೂೇವನ ನುಡಿ. 
ಆಗ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳವರು ನಿಮ್ಮನುನೊ ಧನ್ಯರೆಂ-
ದು ಕೂಂಡಾಡುವರು; ನಿಮ್ಮ ದೇಶವು ಆನಂದ-
ರಾಗಿರುವದು; ಇದು ಸ್ೇನಾಧಿೇಶ್ವರ ಯಹೂೇವನ 
ನುಡಿ” (ಮಲಾಕ್ಯ 3:8-12).

(ಪುಟ 4 ರಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದ)
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