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ರ್ಚುಬ್ಗ ಹೊೋಗ್ವ ಹಯಂಬದ್ಯ ದ್ರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಿೋವು 
ಗ್ಯಂಡಿಯ ಮೋಲ್ನ ಅಯಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ಗ, ಸೊದೊೋಮ್ 
ಮತ್ತು ಗೊಮೋರಗಳ ನ್ಶವ್ದ, ಕ್ಸಿದ ಬೆಟ್ಟ ಪರಿ-
ದೋಶಗಳನ್ನು ನಿೋವು ಸ್ಪಷ್್ಟವ್ಗಿ ನೊೋಡಬಹ್ದ್. 
ಗ್ಯಂಡಿಯ ಹಯಂದ, ಮೋಡಗಳ್ ಮತ್ತು ಮಯಂಜಿನಿಯಂದ 
ಆವೃತವ್ದ ಬೆಟ್ಟಗಳಿವೆ. ಆ ನಿಶ್ಬದಿತೆ ಮತ್ತು ಬರಡ್ 
ಸಿಥಿತ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧರೈಯಚುಗಡಿಸ್ತತುವೆ. ಗ್ಯಂಡಿಯ ತಳ-
ವನ್ನು ನೊೋಡ್ವುದ್ ಬಹ್ತೆೋಕ ಅಸ್ಧ್ವೆೋ, ಮತ್ತು 
ಅದ್ ಬಹಳ ಅಗಲವ್ಗಿದ.

ಸೊದೊೋಮ್ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರಗಳ ನ್ಶನ 
ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಣಿಡ್ವುದಕೆಕೆ ಕ್ರಣ-
ವ್ದ ಭೊಮಿಯ ಮೋಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಂಡಿಗಳ್ - 
ಭೊಮಿಯ್ ಭ್ಗವ್ಗ್ವಷ್್್ಟ ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಂಡಿಗಳ್ 
- ಎಷ್್ಟವೆ? ಯೆರಿಕೆೊೋವನ್ನು ಕೊಡ ಸೋರಿಸಬೆೋಕ್, 
ಏಕೆಯಂದರೆ ಸೊದೊೋಮ್ ಕೆೋವಲ ಯೆರಿಕೆೊೋದಲ್ಲಿ-
ರ್ವ ಒಯಂದ್ ಜಿಲೆಲಿಯಷ್್ಟ. ನಿೋವು ಯೆರೊಸಲೆೋ-
ಮಿನಿಯಂದ ಯೆರಿಕೆೊೋಗ ಬೆಟ್ಟದ ದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿ-
ಳಿಯ್ತ್ತುದದಿಯಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸೊಫೋಟದ 
ಶಬದಿ ಕೆೋಳಿಸ್ತತುದ, ನಿೋವು ವಿಮ್ನದಲ್ಲಿ ಇಳಿ-
ಯ್ತ್ತುರ್ವಯಂತೆ. ಯೆರಿಕೆೊೋ ಸಮ್ದರಿ ಮಟ್ಟದ್ಯಂದ 
ಬಹಳ ಕೆಳಗಿದ, ಸಯಂಪೂಣಚು ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 
ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜ್ಗ. ಏಕೆಯಂದರೆ ದೋವರ್ ಸಯಂಪೂಣಚು 
ಪರಿದೋಶವನ್ನು ಜಜಿಜಿದರ್. ಅವರ್ ಮ್ಡಿದ ಪ್-
ಪಕ್ಕೆಗಿ ಆತ ಇದನ್ನು ಭೊಮಿಯ ಮೋಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ 
ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಪರಿದೋಶವನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿದರ್.5

ಯೆರಿಕೆೊೋ, ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ, 
ಬಹ್ಮಟ್್ಟಗ ಖ್ಲ್ಯ್ಗಿದ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ 
ಸವಾಲ್ಪ ಜಿೋವವಿದ, ಏಕೆಯಂದರೆ ಆ ಭೊಮಿ ಶ್ಪಗರಿ-
ಸತುವ್ಗಿದ. ಅದ್ ದ್ಃಖವನ್ನುಯಂಟ್ಮ್ಡ್ತತುದ. 
ಭೊದೃಶ್ ಬಹಳ ಕೊರಿರವ್ಗಿದ. ಜನರ್ ಆ ಭೊ-
ಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲ್ ಎಷ್್ಟೋ ಪರಿಯ-
ತನುಪಟ್ಟರೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸವಾಲ್ಪ ಜಿೋವ ತ್ಯಂಬಲ್ 

ಇಸ್ರಿಯೆೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೆರಿಕೆೊೋ ಹತ್ತುರ 
ಸೊದೊೋಮ್ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರ ಎಯಂಬ ಜ್ಗವಿದ. 

1 ನಿೋವು ಅದನ್ನು ನೊೋಡಿದರೆ, ಅದ್ ದೋವರ ನ್್ಯ 
ವಿಚ್ರಣೆ ಎಯಂದ್ ನಿಸ್ಯಂಶಯವ್ಗಿ ನಿಮಗ ತ್ಳಿಯ್-
ತತುದ! 2 ನಿೋವು ಗಯಂಧಕದ (ಸಲಫರ್) ಹಳದ್ ಬಣ್ಣದ 
ತ್ಯಂಡ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತುಕೆೊಳ್ಳಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ನಿೋವು 
ಅವುಗಳಿಗ ಬೆಯಂಕಿ ಹತ್ತುಸಿದ್ಗ, ಅವು ಉರಿಯ್ತತುವೆ. 
ಅದ್ ನಿೋವು ಎಯಂದೊ ನೊೋಡಬಹ್ದ್ದ ಅತ್ಯಂತ 
ಭಿೋತ್ ಹ್ಟ್್ಟಸ್ವ ದೃಶ್. ದೋವರ್ ಬೆಟ್ಟದ ತ್-
ದ್ಗಳನ್ನು ಜೊಡೊೋ ಕೆೊಚ್ೋಟ್ನಿಯಂದ ದೊಡ್ಡ 
ತ್ಯಂಡ್ಗಳನ್ನುಗಿ ಕಡಿದ್, ತನನು ಬೃಹತ್ ಮ್ಷ್ಠಿ-
ಯಯಂದ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮ್ಡಿ ಎಲಲಿವನೊನು ತಳಕೆಕೆ ರ್ಶಿ 
ಹ್ಕಿ, ಅದನ್ನು ಉಪು್ಪ, ಗಯಂಧಕ, ಮತ್ತು ಬೆಯಂಕಿಯ-
ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಣಿಟ್ಟಯಂತೆ ಬೆಟ್ಟಗಳ್ ಕ್ಣ್ತತುವೆ. 
ಗಯಂಧಕದ ಒಯಂದ್ ಹಳದ್ ತ್ಯಂಡನ್ನು ಸ್್ಮರಕವ್ಗಿ 
ಮನಗ ತೆಗದ್ಕೆೊಯಂಡ್ ಹೊೋಗಿ. ಸ್ವಚುಜನಿಕರ್ 
“ಸಲ್ಯಂಗ ವಿವ್ಹ ಸರಿಯೆೋ ಎಯಂದ್ ನೊೋಡಲ್ ಮತ 
ಹ್ಕೆೊೋಣ” ಎಯಂದ್ ಹೋಳಿದ್ಗ, ಮತಪೆಟ್್ಟಗಯ-
ಲ್ಲಿ ಹ್ಕಲ್ ಒಯಂದ್ ಹಚಿ್ನ ತ್ಯಂಡನ್ನು ನಿಮ್ಮಯಂ-
ದ್ಗ ತೆಗದ್ಕೆೊಯಂಡ್ ಹೊೋಗಿ. ದೋವರ ಪದ ಸತ್ವ-
ಲಲಿ ಎಯಂದ್ ಗ್ಯಂಪಿನೊಯಂದ್ಗ ಎಯಂದೊ ಹೋಳಬೆೋಡಿ! 
ದೋವರ ಪದವಿಲಲಿದ ಸರಿ, ತಪು್ಪ, ಒಳ್್ಳಯದ್, 
ಅಥವ್ ಕೆಟ್ಟದ್ದಿ ಏನಯಂಬ್ದನ್ನು ತ್ಳಿದ್ಕೆೊಳ್ಳಲ್ 
ನಮಗ ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ! 3

ಈ ಸಯಂಪೂಣಚು ಪರಿದೋಶ ಪವಿತರಿ ನ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆೋರೆ 
ಯ್ವುದೋ ಜ್ಗಕಿಕೆಯಂತ ಹಚ್್ ಬಿಸಿಯ್ಗಿದ. ಇದ್ 
ಅತ್ಯಂತ ನಿಜಿೋಚುವ ಪರಿದೋಶ ಕೊಡ ಆಗಿದ. ಹತ್ತುರದ-
ಲೆಲಿ ಉಪಿ್ಪನ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿವೆ. 4 ಯೋದಚುನ್ 
ನದ್ ಎಷ್್ಟೋ ಹರಿದ್ ತನನು ತ್ಜ್ ನಿೋರನ್ನು ಡಡ್ ಸಿೋ 
ಒಳಗ ಎಷ್್ಟೋ ಸ್ರಿದರೊ, ಡಡ್ ಸಿೋ ನ ನಿೋರ್ ವಿಪರಿೋತ 
ಉಪಿ್ಪನಯಂಶ ಹೊಯಂದ್ದ, ಮತ್ತು ಅದ್ ಎಯಂದೊ ಜಿೋವಕೆಕೆ 
ಆಧ್ರವ್ಗ್ವುದ್ಲಲಿ, ಮಿೋನ್ ಉತ್್ಪದ್ಸ್ವುದ್ಲಲಿ. 
ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕ್ಸಿತವು ಪರಿದೋಶವನ್ನು ಬಹಳ ಬರಡ್ಗೊ-
ಳಿಸಿದ, ಮತ್ತು ಹೊೋಟಲ್ಗಳ ಬಳಿಯ ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ 
ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಂಡಿ ಇದ. ಪರಿದೋಶವನ್ನು ಏಯಂಗದ್ ಎಯಂದ್ 
ಕರೆಯಲ್ಗ್ತತುದ, ಅದರ ಅಥಚು “ಕ್ರಿಯ ಕಣ್್ಣ”. 
ಅಲ್ಲಿ ಮೊರ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊೋಟಲ್ಗಳ್ , ಮತ್ತು 
ಹತ್ತು ಚಿಕಕೆ ಹೊೋಟಲ್ಗಳ್ ಇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ 
ಹೊೋಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಜ್ಕೆೊಳಗಳಿವೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ 
ಗ್ಯಂಡಿ ಮತ್ತು ನಿಜವ್ದ ನ್ಶನವು ಏಯಂಗದ್ಯಯಂದ ಬೆೋ-

ಸವಾಲ್ಪ ವಿನೊೋದ ತ್ಯಂಬಲ್ ಪರಿಯತ್ನುಸಿದರೊ, 
ಭೊಮಿಯ್ ಅವರನ್ನು ಹಯಂದಟ್್ಟತತುದ, ಮತ್ತು 
ಅದ್ ಸಮೃದಧಿವ್ಗ್ವುದ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಶವ್-
ಗಿರ್ವ ವಿವಿಧ ಗ್ಹಗಳ್ ಮತ್ತು ಮನಗಳನ್ನು 
ನಿೋವು ನಿಜವ್ಗಿಯೊ ನೊೋಡಬಹ್ದ್. ಅಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವೆೋ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಿರೆ, ಮತ್ತು ಹಚಿ್ನವರ್ 
ಕ್ರ್ಬರ್. ಅವರ ಬದ್ಕ್ ಬಹಳ ಕಠಿಣವ್ಗಿ-
ದ ಮತ್ತು ನಿದಚುಯವ್ಗಿದ, ಏಕೆಯಂದರೆ ಆ ಭೊಮಿ 
ಅಷ್್್ಟ ಕೊರಿರವ್ಗಿದ, ಮತ್ತು ಅವರ ಮ್ಖಗಳ್ 
ಕಲ್ಲಿ ಬಯಂಡಗಳಯಂತೆ ಗಡಸ್ಗಿ ಕ್ಣ್ತತುವೆ.

ದೋವರ್ ಆ ಪರಿದೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ರಿದ ಗಯಂಧಕದ 
ಕಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಇಯಂದ್ಗೊ ಜನರ್ ಹಕ್ಕೆತ್ತುರೆ. 
ಅವರ್ ಸ್್ಮರಕಗಳನ್ನು ತೆಗದ್ಕೆೊಯಂಡ್ ಬೆಯಂಕಿಕ-
ಡಿ್ಡಗಳಿಯಂದ ಆ ಗಯಂಧಕದ ಕಲ್ಲಿಗಳಿಗ ಬೆಯಂಕಿ ಹಚ್ಲ್ 
ಪರಿಯತ್ನುಸ್ತ್ತುರೆ. ಗೊೋರಿ ಕಳ್ಳರ್ ಮತ್ತು ಪುರ್-
ತತತುವಾಜ್ಞರ್ ಶವಪೆಟ್್ಟಗಗಳ್ ಮತ್ತು ಗೊೋರಿಗಳಿಗ್ಗಿ 
ಈ ಪರಿದೋಶಗಳಿಗ ಪದೋ-ಪದೋ ಬರ್ತ್ತುರೆ. ಪುರ್-
ತತತುವಾಜ್ಞರಿಗ ಸಿಗ್ವ ಮದಲ್ ತ್ವು ಮ್ರ್ಟ-
ಮ್ಡಬಹ್ದ್ದ ಶವಗಳಿಗ್ಗಿ, ಜ್ಡಿಗಳಿಗ್ಗಿ, 
ಕಪ್ಗಳಿಗ್ಗಿ, ಆಭರಣಗಳಿಗ್ಗಿ, ಮತ್ತು ಫನಿಚುಚರಿ-
ಗ್ಗಿ ಕಳ್ಳರ್ ರ್ತ್ರಿ ವೆೋಳ್ ಅಗಯ್ತ್ತುರೆ. ಅವರ್ 
ನ್ಶವ್ದ ಗ್ಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮನಗಳನ್ನು ಬಯಂ-
ಡಕಲ್ಲಿಗಳಿಯಂದ, ಗಯಂಧಕಗಳಿಯಂದ ಅಗದ್ ಹೊರತೆಗ-
ಯಲ್ ಕೊಡ ಪರಿಯತ್ನುಸ್ತ್ತುರೆ.

ಈ ಪರಿದೋಶದಲ್ಲಿ ನ್ಶನದ ಪರಿಮ್ಣವನ್ನು 
ನೊೋಡಿದ ಯ್ರೆೋ ಆಗಲ್, ಇದ್ ನಿಜವ್ಗಿಯೊ ಆ ಪರಿ-
ದೋಶದಲ್ಲಿ ದೋವರ ನ್ಶನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಎಯಂಬ್ದನ್ನು ನಿ-
ಸ್ಯಂಶಯವ್ಗಿ ತ್ಳಿಯ್ತ್ತುರೆ, ಏಕೆಯಂದರೆ ಸೊದೊೋಮ್ 
ಮತ್ತು ಸ್ತತುಮ್ತತುಲ್ನ ಗ್ರಿಮಗಳ ಪರಿದೋಶವನ್ನು 
ಹೊರತ್ಪಡಿಸಿ, ಇಸ್ರಿಯೆೋಲ್ನ ಸಯಂಪೂಣಚು ದೋಶ ಹಸಿ-
ರ್ಗಿದ ಮತ್ತು ಅಭ್್ದಯದಲ್ಲಿದ. ದೋವರ್ ಬೆೋಗನ 
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ಸೊದೊೋಮ್ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರ ಇರ್ವ ಸಥಿಳ
ಆದ್ಕ್ಯಂಡ 19:27-28 ಹೋಗಯಂದ್ ಹೋಳ್ತತುದ, “ಇತತುಲ್ಗಿ ಅಬರಿಹ್ಮ-

ನ್ ಬೆಳಿಗಗೆ ಎದ್ದಿ ತ್ನ್ ಯೆಹೊೋವನ ಸನಿನುಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ದದಿ ಸಥಿಳಕೆಕೆ 
ತ್ರ್ಗಿ ಬಯಂದ್ ಸೊದೊೋಮ್ ಗೊಮೋರಗಳ ಕಡಗೊ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿೋಮಯ 
ಕಡಗೊ ನೊೋಡಿದ್ಗ, ಅಯ್ೋ, ಆ ಪರಿದೋಶದ್ಯಂದ ಹೊಗಯ್ ಆವಿಯ 
ಹೊಗಯಯಂತೆ ಏರಿತ್.”

1980ರ ಆರಯಂಭದಲ್ಲಿ, ಬೆರೈಬಲ್ಲಿಗ ಸಯಂಬಯಂಧಿಸಿದ ತ್ಣಗಳ ಪು-
ರ್ತತತುವಾ ಪರಿರ್ೊೋಧಕರ್ದ ರ್ನ್ ವ್್ಟ್, ಡಡ್ ಸಿೋ ಯ ತಟದಲ್ಲಿ 
ಹ್ದ್ಹೊೋಗ್ತ್ತುದದಿಯಂತೆ ಕೆಲವು ”ರಚನಗಳ” ವಿಚಿತರಿ ಪರಿಕಟಣೆಯನ್ನು 
ಗಮನಿಸಿದರ್. ಆತನಿಗ ಅವು ನಗರದ ಗೊೋಡಗಳ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳಯಂ-
ತೆ ಕಯಂಡವು, ಆದರೆ ಅವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಿಗಿದದಿವು. ಹಲವ್ರ್ ವಷ್ಚುಗಳ 
ವರೆಗ ಆತ ತನನು ಸಯಂಶಯಗಳ ಬಗಗೆ ಯ್ವುದೋ ಕರಿಮ ತೆಗದ್ಕೆೊಳ್ಳಲ್-
ಲಲಿ, ಆದರೆ 1989ರಲ್ಲಿ, ಈ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ರಚನಗಳ್ ಕೆೋವಲ ಭೊ-
ವೆರೈಜ್್ನಿಕ ರಚನಗಳಲಲಿ ಎಯಂದ್ ಆತನಿಗ ಮನವರಿಕೆ ಮ್ಡಿದ ಒಯಂದ್ 
ವಿಷ್ಯವನ್ನು ರ್ನ್ ಕಯಂಡ್ಹಡಿದರ್.
           ಭೊವೆರೈಜ್್ನಿಕ ಪದರಗಳಿಗಿಯಂತಲೊ ಹಚಿ್ನವುಗಳ್

ಆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವವುಗಳ ಮೊಲಕ ಒಯಂದ್ ರಸತುಯ-
ನ್ನು ಕಡಿಯಲ್ಗಿತ್ತು ಎಯಂದ್ ರ್ನ್ ಕಯಂಡ್ಹಡಿದರ್. ಹೊಸದ್ಗಿ ತೆರೆದ್-
ಡಲ್ಗಿದದಿ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಭ್ಗವು ಪದರ್-ಪದರ್ದ ಪರಿಭ್ವವನ್ನು 
ಪರಿದಶಿಚುಸಿತ್. ಇವು ಭೊವೆರೈಜ್್ನಿಕ ಪದರಗಳಿಗಿಯಂತಲೊ ಹಚಿ್ನವುಗಳ್ 
ಎಯಂಬ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್್ಟಪಡಿಸ್ವಯಂಥ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಇವು ಸ್ರ್ಳಿ ಕಟ್್ಟದದಿವು.

ತಮ್ಮ ತ್ಣಗಳಿಗ ಸ್ಳಿವುಗಳಿಗ್ಗಿ ಬೆರೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಡ್ಕ್ಡ್-
ವ್ಗ, ರ್ನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಹಯಂಡತ್ ಮೋರಿ ನಲ್, ಕ್ನ್ನ್ರ ಗಡಿಗಳ 
ಭ್ಗವ್ಗಿದದಿ ನ್ಲ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಬಗಗೆ ಹೋಳ್ವ ಧಮಚುಗರಿಯಂಥ 
ಉಲೆಲಿೋಖಗಳನ್ನು ಕಯಂಡರ್:

“ಕ್ನ್ನ್ರ ಸಿೋಮಯ್ ಸಿೋದೊೋನ್ ಪಟ್ಟಣದ್ಯಂದ ಗರ್ರಿಗ 
ಹೊೋಗ್ವ ದ್ರಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ಗ್ಜ್ ಪಟ್ಟಣದವರೆಗೊ ಮತ್ತು 
ಸೊದೊೋಮ್, ಗೊಮೋರ, ಅದ್್ಮ, ಚಬೆೊೋಯಮ್ ಎಯಂಬ ಪಟ್ಟ-
ಣಗಳಿಗ ಹೊೋಗ್ವ ದ್ರಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ಲೆಷ್ ಊರಿನವರೆಗೊ ಇತ್ತು” 
(ಆದ್ಕ್ಯಂಡ 10:19).

ಸೊದೊೋಮ್, ಗೊಮೋರ, ಅದ್್ಮ, ಮತ್ತು ಚಬೆೊೋಯಮ್ ಗಳ್ಲಲಿ 
ವೂ ಡಡ್ ಸಿೋ ಯ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ದ್ಯಲ್ಲಿ ಒಯಂದೋ ಸ್ಮ್ನ್ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ-
ದದಿರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಯಂದ್ ಗಡಿ ಸೊಚಕ ಎಯಂದ್ ಪಟ್್ಟಮ್ಡ-
ಲ್ಪಡ್ವುದ್ ವಿಚಿತರಿವೆನಿಸ್ತತುದ. ಪರಿತ್ಯಯಂದನ್ನು ಗಡಿ ಸೊಚಕ ಎಯಂದ್ 
ಸೋರಿಸ್ವ ಅವಶ್ಕತೆಗ್ಗಿ ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳ್ ಪರಸ್ಪರರಿಯಂದ ಸವಾಲ್ಪ ದೊ-
ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ವುದ್ ಸಮಥಚುನಿೋಯವ್ಗಿರ್ವುದ್.

ರ್ನ್ ಅವರ್ ಕಯಂಡ್ಹಡಿದ್ದದಿ ತ್ಣಗಳ ಸಥಿಳಗಳ್, ನಿಜವ್ಗಿಯೊ, 
ಐವತತುಕಿಕೆಯಂತಲೊ ಹಚ್್ ಮರೈಲ್ ದೊರದ ವರೆಗ ಚದ್ರಿದದಿವು. ಒಯಂದ್ 
ಯೆರಿಕೆೊೋದ ಉತತುರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಚಬೆೊೋಯಮ್ ಡಡ್ ಸಿೋ ಯ ಉತತುರ 
ದ್ಕಿಕೆನಲ್ಲಿರ್ವುದ್ ಎಯಂದ್ ಸೊಚಿಸ್ವ ಧಮಚುಗರಿಯಂಥದೊಯಂದ್ಗ ಇದ್ 
ಸಯಂಪೂಣಚುವ್ಗಿ ಹೊಯಂದ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.

 “ಅವರೆೊಡನ ಅವನೊ [ಸೌಲನೊ] ಅವನ ಮಗನ್ದ ಯೋನ್ತ್-
ನನೊ ಬೆನ್್ಮಿೋನ್ರ ಗಬದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಕೆೊಯಂಡರ್. ಫಿಲ್ಷ್್ಟಯರ್ ಮಿ-
ಕ್್ಮಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಳ್ಯಮ್ಡಿಕೆೊಯಂಡಿದದಿರ್. ಸ್ಲ್ಗ ಮ್ಡ್ವುದಕೆೊಕೆೋ-
ಸಕೆರ ಫಿಲ್ಷ್್ಟಯರ ಪ್ಳ್ಯದ್ಯಂದ ಮೊರ್ ಗ್ಯಂಪುಗಳ್ ಹೊರಟ್ 
ಒಯಂದ್ ಗ್ಯಂಪು ಒಫರಿದ ಮ್ಗಚುವ್ಗಿ ಶ್ವಲ್ ದೋಶಕೊಕೆ ಇನೊನುಯಂದ್ 

ಬೆೋತೆೊಹೋರೆೋನಿನ ಕಡಗೊ ಮತೆೊತುಯಂದ್ ಜೆಬೆೊೋಯೋಮ್ ಕಣಿವೆಯ ಕೆ-
ಳಗಿರ್ವ ಅರಣ್ವನ್ನು ನೊೋಡಬಹ್ದ್ದ ಸಥಿಳಕೊಕೆ ಹೊೋದವು” (1 
ಸಮ್ವೆೋಲನ್ 13:16-18).

1989ರ ದ್ವಾತ್ೋಯ್ಧಚುದಲ್ಲಿ, ರ್ನ್ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಲ್ ವ್್ಟ್ 
ಮಸ್ದ್ದ ಕೆಳಗಿನ ತ್ಣಕೆಕೆ ಭೋಟ್ ಕೆೊಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವಸ್ತುವಿನ 
ಮ್ದರಿಗಳ್ ಅವರ  ಕೆರೈಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನ ಹೊಯಂದ್ ಟ್್ಲಕೆಮ್ ಪೌಡರ್ 
ನ ಕಣಗಳ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತುಗಿ ಸೋರಿಸಲ್ಗಿದದಿ ಬೊದ್ಯ 
ಒಯಂದ್ ತ್ಯಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಡಿದ್ಡಲ್ಗಿದದಿ ಗಯಂಧಕದ ಕ್್ಪೂ್ಲ್ ಒಯಂದ್ 
ನಿಜವ್ಗಿಯೊ ಮೋರಿ ನಲ್ ಗ ಸಿಕಿಕೆತ್; ಆದ್ಗೊ್, ಅದ್ ಏನ್ಗಿತ್ತು 
ಎಯಂಬ್ದರ ಬಗಗೆ ಆಗ ಯ್ವುದೋ ತ್ೋಮ್ಚುನಕೆಕೆ ಬರಲ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ.

1990ರ ಅಕೆೊ್ಟೋಬರಿನಲ್ಲಿ, ರ್ನ್ ವ್್ಟ್ ಮತ್ತು ರೆರೈಚಡ್ಚು 
ರಿೋವ್  ಆ ಪರಿದೋಶಕೆಕೆ ಹಯಂದ್ರ್ಗಿದರ್. ಮಸ್ದ್ದ ಕೆಳಗಿನ ಪರಿದೋಶವ-

ಬೊದ್ಯ ಅವರ್ೋಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಯಂಧಕದ ಕ್ರ್ಹನ ಫೂೋಟೊಗಳ್         ರ್ನ್ ವ್್ಟ್ ಸೊದೊೋಮ್ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರ ಪರಿದೋಶದಲ್ಲಿ ಪತೆತುಮ್ಡಿರ್ವುದ್

ಸೊದೊೋಮ್ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರ ಪರಿದೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಂಡ್ಬಯಂದ ಭೊಮಿಯ 
ಸ್ರ್ಳಿ ಪದರಗಳ್
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ನ್ನು ಅವರ್ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ್ಗ, ಆಗಷ್್ಟ ಮಳ್ಯ್ಗಿತ್ತು ಎಯಂದ್ ಅವರ್ ಕಯಂ-
ಡ್ಕೆೊಯಂಡರ್. ಆ ಪರಿದೋಶದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ತ್ರ್ಗ್ಡ್ತ್ತುರ್ವ್ಗ, ಸವಾಲ್ಪ 
ದೊರದಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಕೆೊಠಡಿಯಯಂತೆ ಅಥವ್ ಗ್ಹಯಯಂತೆ ತೆೊೋರಿದ 
ಒಯಂದ್ ಜ್ಗವನ್ನು ರಿಚಡ್ಚು ನೊೋಡಿದರ್ ಮತ್ತು ಆ ಗ್ಹಯ ಬಳಿ 
ಬಯಂದ್ಗ ಎತತುರದ ಒಯಂದ್ ಭ್ಗದ್ಯಂದ ಇತ್ತುೋಚಗ ಬಿದ್ದಿದದಿ ಬೊದ್ಯ 
ಒಯಂದ್ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಂಡನ್ನು ಅವರ್ ನೊೋಡಿದರ್ - ಅದ್ ಆಗಷ್್ಟ 
ಆಗಿದದಿ ಮಳ್ಯ ಕ್ರಣ ಬಿದ್ದಿರಬಹ್ದ್. ಇದನ್ನು ನೊೋಡಲ್ ರ್ನ್ 
ನಿಯಂತ್ಗ, ಆ ಒಡದ ಬೊದ್ಯಳಗ ಹಲವ್ರ್ ಹಳದ್ ಬಣ್ಣದ ಉಯಂ-
ಡಗಳನ್ನು ಕಯಂಡರ್. ಕೆಯಂಪು-ಕಪ್್ಪದ, ಗಡ್ಸ್ದ ರಿಯಂಗ್ ಅವನ್ನು ಆವ-
ರಿಸಿತ್ತು. ಒಯಂದನ್ನು ಆತ ಕಿತ್ತು ತೆಗದ್ಗ, ಅದ್ ಗಯಂಧಕ ಎಯಂದ್ ಗ್ರ್-
ತ್ಸಿದರ್. ಹತ್ತುರದ್ಯಂದ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ್ಗ, ಯ್ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಹ್ಡ್ಕಬೆೋಕ್ 
ಎಯಂಬ್ದ್ ಅಥಚುವ್ದ್ಗ ಬೊದ್ಯ ಉಳಿಕೆಯ್ದ್ಯಂತ ಆವೃತಗೊಯಂಡ 
ಗಯಂಧಕದ ಉಯಂಡಗಳಿದದಿವು ಎಯಂಬ್ದ್ ಕಯಂಡ್ಬಯಂತ್.

ಗಯಂಧಕದ ರ್ೊೋಧನಯ ನಯಂತರ, ವ್್ಟ್ ಪುರ್ತತತುವಾಶ್ಸತ್ರ ಸಯಂರ್ೊೋ-
ಧನಯ್ ಗಯಂಧಕವು ಈ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಬೆೋರೆಲ್ಲಿದರೊ ಸಿಗಬಹ್ದ ಎಯಂದ್ 

ನೊೋಡಲ್ ಅಧ್ಯನವೊಯಂದನ್ನು ಪ್ರಿರಯಂಭಿಸಿತ್. ರ್ನ್ ಮತ್ತು ಮೋರಿ 
ನಲ್ ವ್್ಟ್ ಅವರ್ ರಿಚಡ್ಚು ರಿೋವ್  ಅವರೆೊಯಂದ್ಗ ವ್ಷ್ಯಂಗ್ಟನ್, 
ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿರ್ವ ಸಿ್ಮತೆೊ್ೋನಿಯನ್ ಇನಿ್್ಟಟೊ್ಟ್ಗ ಹೊೋಗಿ ಗಯಂಧಕದ 
ವಿವಿಧ ರೊಪಗಳ ಅವರ ಪರಿದಶಚುನವನ್ನು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದರ್, ಆದರೆ ಅವು-
ಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ವುವೂ ಪುಡಿ ಮ್ಡಿರ್ವ ಗಯಂಧಕದ ಉಯಂಡಗಳ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಮೋಲ್ಗಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ವುವೂ ಆವೃತಗೊಯಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಪರಿದಶಚುನ-
ದಲ್ಲಿರದ ಮ್ದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲ್ ಕೆೊೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿ್ಮತೆೊ್ೋನಿಯ-
ನ್ ಅಯಂಗಿೋಕರಿಸಿತ್. ವಿಶವಾದಲೆಲಿಡಯಯಂದ ಗಯಂಧಕದ ಈ ಸಯಂಗರಿಹವು ಐವ-
ತತುಕೊಕೆ ಹಚ್್ ಮ್ದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಯಂದ್ತ್ತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ವುದೊ 
“ಬಯಲ್ನ ಪಟ್ಟಣಗಳ” ಸ್ತತುಮ್ತತುಲ್ನ ಪರಿದೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕಕೆ ಗಯಂಧಕದ 
ಗ್ಣಗಳನ್ನು ಪರಿದಶಿಚುಸಲ್ಲಲಿ.

ಡಡ್ ಸಿೋ ಬಳಿ ಗಯಂಧಕವನ್ನು ಕಯಂಡ್ಹಡಿದವರಲ್ಲಿ ರ್ನ್ ವ್್ಟ್ 
ಮದಲ್ಗರ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ. ವಿಲ್ಯಯಂ ಆಲ್ ಬೆರಿರೈಟ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ವಾನ್ 
ಕೆರೈಲ್ 1924ರಲ್ಲಿ ಸೊದೊೋಮ್ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು 
ಹ್ಡ್ಕಲ್ ಹೊರಟ್ಗ, ಅವರಿಗ ಕೊಡ ಡಡ್ ಸಿೋ ಯ ದಕ್ಷಿಣ ತ್ದ್ಯ-
ಲ್ಲಿ ಗಯಂಧಕದ ಈ ತ್ಯಂಡ್ಗಳ್ ಸಿಕಿಕೆದದಿವು.

 “...ಗಯಂಧಕದ ಮಳ್ ಸ್ರಿಸಲ್ಗಿದದಿ ಪರಿದೋಶವು ಗಯಂಧಕವನ್ನು ತೆೊೋ-
ರಿಸ್ತತುದ. ಹೌದ್, ತೆೊೋರಿಸ್ತತುದ; ನ್ವು ಶ್ದಧಿ ಗಯಂಧಕವನ್ನು ಎತ್ತು-
ಕೆೊಯಂಡವು, ನನನು ಹಬೆಬೆರಳಿನ ತ್ದ್ಯಷ್್್ಟ ದೊಡ್ಡದ್ದ ತ್ಯಂಡ್ಗಳ-
ಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮ್ದರಿದ ಪಶಿ್ಮ ಭ್ಗದ ಬೆಟ್ಟಗಳ್ ಸ್ಣ್ಣಜೆೋಡಿ 
ಮಿಶಿರಿತವ್ಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಈಗ, ಸತುರರ್ರಿೋಣಿಯನ್ನು ಹೊಯಂದ್ರ್ವ ಬಡ್-
ವಿನಿಯಂದ ಸ್ಮ್ರ್ ನ್ಲ್ಕೆ ಅಥವ್ ಐದ್ ಮರೈಲ್ ದೊರದಲ್ಲಿ, 
ಸಮ್ದರಿದ ಪೂವಚು ಭ್ಗದ ತಟದ್ದ್ಯಂತ ಕೊಡ ಹರಡಲ್ಪಟ್್ಟರ್ವು-
ದ್ ಕಯಂಡ್ಬಯಂದ್ದ. ಹೋಗೊೋ ಏನೊೋ ಅದ್ ಈ ಬಯಲ್ನ ಮೋಲೆ ದೊ-
ರದವರೆಗ ಹರಡಲ್ಪಟ್್ಟದ.” (ಡ್. ಮಲ್ವಾನ್ ಕೆರೈಲ್ ಅವರಿಯಂದ ಎಕ್  
ಪೊಲಿೋರೆೋಷ್ನ್  ಎಟ್ ಸೊದೊೋಮ್ , 1928, ಪುಟ 52-53)

ಬೊದ್ಯ ಉಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ವವರಲ್ಲಿ ಮಲ್ವಾನ್ ಕೆರೈಲ್ 
ಕೊಡ ಮದಲ್ಗರ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಮತೆೊತುಯಂದ್ ದ್ಖಲೆ 
ಜೆೊೋಸಫಸ್ ಅವರಿಯಂದ ಅವರ ಪುಸತುಕ ವ್ಸ್ಚು ಆಫ್ ದ ಜೊಸ್, ಪುಸತುಕ 
IV, ಅಧ್್ಯ VIII ನಲ್ಲಿದ:

 “ಈಗ ಈ ದೋಶ ಎಷ್್್ಟ ದ್ಃಖಕರವ್ಗಿ ಸ್ಟ್್ಟಹೊೋಗಿದ ಎಯಂದರೆ 
ಯ್ರೊ ಅದರ ಬಳಿ ಬರ್ವವರಿಲಲಿ;.....ಹಯಂದ್ನ ಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ 
ಅತ್ಯಂತ ಆನಯಂದದ ದೋಶವ್ಗಿತ್ತು, ಅದ್ ಬೆಳ್ಯ್ತ್ತುದದಿ ಹಣ್್ಣಗಳ್ 
ಮತ್ತು ಅದರ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೃದಧಿತೆಗಳ್ರಡರ ಕ್ರಣದ್ಯಂದಲೊ, 
ಆದರೆ ಈಗ ಅದ್ ಸಯಂಪೂಣಚುವ್ಗಿ ಸ್ಟ್್ಟಹೊೋಗಿದ. ಅದರ ನಿವ್ಸಿ-
ಗಳ ದರೈವಭಕಿತುರ್ಹತ್ದ ಕ್ರಣ ಮಿಯಂಚಿನಿಯಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಡಲ್ಯತ್; 
ಅದರ ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿ ಆ ದ್ವ್ ಬೆಯಂಕಿಯ ಉಳಿಕೆಗಳ್ ಇನೊನು ಇವೆ; 
ಮತ್ತು ಆ ಐದ್ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಕ್ರ್ಹ್ಗಳನ್ನು (ಅಥವ್ ನರಳ್ಗಳನ್ನು) 
ಇನೊನು ಕ್ಣಬಹ್ದ್...”

ಜೆೊೋಸಫಸ್ ಅವರ ವಿವರಣೆಯ್ ಈ ಬೊದ್ಯ ತ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೊೋ-
ಡಬಹ್ದ್ದ್ದನ್ನು ಪರಿಪೂಣಚುವ್ಗಿ ವಿವರಿಸ್ತತುದ: 

             “....ಈಗ ಎಲಲಿವೂ ಸ್ಟ್್ಟಹೊೋಗಿವೆ.” 
ಸೊದೊೋಮ್, ಗೊಮೋರ, ಮತ್ತು “ಸಯಂಪೂಣಚು ಬಯಲ್ ಪರಿದೋಶದ” 

ನ್ಶನದ ಕಥನವು ದಯಂತಕಥೆಯ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಬೆರೈಬಲ್ ನ ಹೋಳಿಕೆಯ್ ಪರಿಸ್ತು-
ತಪಡಿಸಿರ್ವಯಂತೆ ನಿಖರವ್ಗಿ ನಡದ ಒಯಂದ್ ಚ್ರಿತ್ರಿಕ ಘಟನ ಅದ್ಗಿತ್ತು.
http://www.wyattmuseum.com/cities-of-the-plain.htm
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(ಪುಟ 1 ರಿಯಂದ ಮ್ಯಂದ್ವರಿದ್ದ)
ತನನು ನ್ಶನವನ್ನು ಪುನಃ ಈ ಭೊಮಿಯ ಮೋಲೆ ಮತ್ತು 
ಸಯಂಪೂಣಚು ಜಗತ್ತುನ ಮೋಲೆ ತರಲ್ದ್ದಿರೆ.6

ಯ್ ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ವು ಎಯಂದೊ ರಿಕ್ಟರ್ ಮ್ಪ-
ಕದಲ್ಲಿ 9.2ಕಿಕೆಯಂತ ಹಚಿ್ನ ಭೊಕಯಂಪವನ್ನು ಅನ್-
ಭವಿಸಿಲಲಿ. ಸೊದೊೋಮ್ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರಗಳ 
ದೋವರ ನ್ಶವನ್ನು ಇಯಂದ್ನ ರಿಕ್ಟರ್ ಮ್ಪಕದಲ್ಲಿ 
ತ್ೋಮ್ಚುನಿಸ್ವುದ್ಗಿದದಿರೆ, ಅದ್ 25.0 ಅಥವ್ 
ಅದಕಿಕೆಯಂತ ಹಚ್್ಗಿರ್ತ್ತುತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಯಂಗ 
ಕ್ಮ ಮತ್ತು ವ್ಭಿಚ್ರಗಳಯಂಥ ಜನರ ಹೋಸಿಗಯ 
ಲೆರೈಯಂಗಿಕ ಅಭ್್ಸಗಳ ಕ್ರಣ ಜನರ ಮೋಲೆ ಧ್-
ರ್ಕ್ರವ್ಗಿ ಸ್ರಿದ ಬೆಯಂಕಿ ಮತ್ತು ಗಯಂಧಕಗಳನ್ನು 
ಲೆಕಕೆಕೆಕೆ ತೆಗದ್ಕೆೊಳ್ಳಲೆೋ ಇಲಲಿ.7 

ಈ ಸಯಂಪೂಣಚು ಪರಿದೋಶ ಎಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ, ವಿ-
ರ್ೋಷ್ವ್ಗಿ ಸಲ್ಯಂಗಕ್ಮ ಮತ್ತುಸಿತ್ರೋ ಸಲ್ಯಂಗ ಕ್ಮ 
ಅಭ್್ಸ ಮ್ಡ್ವ ಆ ವಿಕೃತಕ್ಮಿಗಳಿಗ, ದೋವರ 
ಒಯಂದ್ ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗಬೆೋಕ್. ಇವೆಲಲಿವನೊನು ಗಮನಿ-
ಸಿದ ನಯಂತರ, ದೋವರ್ ತಮ್ಷ್ ಮ್ಡ್ವವರಲಲಿ 
ಎಯಂದ್ ನಿಮಗ ತ್ಳಿಯ್ತತುದ. ತನನು ಮನಸಿ್ನಲ್ಲಿ-
ದ್ದಿದನನು ಆತ ಹೋಳ್ವುದ್.8 ಇದ್ ಕ್ಲದ ಅಯಂತ್, 
ಆದದಿರಿಯಂದ ನಿೋವು ದೋವರಿಗ ಈ ಪ್ರಿಥಚುನಯನ್ನು 
ಮ್ಡ್ವ್ಗ ತಮ್ಷ್ ಮ್ಡಬೆೋಡಿ:

ನನನು ಪರಿಭ್ವೆೋ ಮತ್ತು ನನನು ದೋವರೆೋ, ಪ್ಪಿಯ್ದ 
ನನನು ಮೋಲೆ ಕರ್ಣೆ ತೆೊೋರಿ.9 ಯೆೋಸ್ ಕಿರಿಸತುರ್ ಜಿೋವ-
ಸವಾರೊಪನ್ದ ದೋವರ ಮಗನ್ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ನಯಂಬಿ-
ದದಿೋನ.10 ನನನು ಹಯಂದ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್-
ವುದಕ್ಕೆಗಿ ಆತ  ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಯಂದ್ದನ್ 
ಮತ್ತು ತನನು ಅಮೊಲ್ ರಕತುವನ್ನು ಸ್ರಿಸಿದನ್ ಎಯಂದ್ 
ನ್ನ್ ನಯಂಬಿದದಿೋನ.11 ದೋವರ್ ಪವಿತ್ರಿತ್ಮನ ಶಕಿತುಯಯಂದ 
ಯೆೋಸ್ವನ್ನು ಸತತುವರಿಯಂದ ಪುನರ್ತ್ಥಿನಗೊಳಿಸಿದರ್,12 
ಮತ್ತು ಈ ಗಳಿಗಯಲ್ಲಿ ನನನು ಪ್ಪನಿವೆೋದನಯನ್ನು 
ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಿಥಚುನಯನ್ನು ಕೆೋಳ್ತ್ತು ಆತ ದೋವರ 

ಬಲಗಡಯಲ್ಲಿ ಕ್ಳಿತ್ದ್ದಿನ ಎಯಂದ್ ನ್ನ್ ನಯಂಬಿ-
ದದಿೋನ.13 ಪರಿಭ್ ಯೆೋಸ್ವೆೋ, ನ್ನ್ ನನನು ಹೃದಯದ 
ಬ್ಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನನು ಹೃದಯದೊಳಗ 
ಆಮಯಂತ್ರಿಸ್ತೆತುೋನ.14 ಕ್ಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಬೆಯ ಮೋಲೆ 
ನನನು ಜ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಸ್ರಿಸಿದ ಅಮೊಲ್ ರಕತುದಲ್ಲಿ 
ನನನು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಲಸ್ ಪ್ಪಗಳನ್ನು ತೆೊಳ್ದ್ಬಿಡಿ.15 
ನಿೋವು ನನನುನ್ನು ತ್ರಸಕೆರಿಸ್ವುದ್ಲಲಿ, ಪರಿಭ್ ಯೆೋಸ್ವೆೋ; 
ನಿೋವು ನನನು ಪ್ಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ವಿರಿ ಮತ್ತು ನನನು 
ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವಿರಿ. ನನಗ ಗೊತ್ತು ಏಕೆಯಂದರೆ ನಿಮ್ಮ 
ಪದವ್ದ ಬೆರೈಬಲ್ ಹೋಗಯಂದ್ ಹೋಳ್ತತುದ.16 ನಿೋವು 
ಯ್ರನೊನು ತ್ರಸಕೆರಿಸ್ವುದ್ಲಲಿ ಎಯಂದ್ ನಿಮ್ಮ ಪದ 
ಹೋಳ್ತತುದ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ನೊ ಸೋರಿದದಿೋನ.17 
ಆದದಿರಿಯಂದ ನಿೋವು ನನನು ಮ್ತ್ ಕೆೋಳಿಸಿಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿೋರಿ 
ಎಯಂದ್ ನನಗ ತ್ಳಿದ್ದ, ಮತ್ತು ನಿೋವು ನನಗ ಉತತುರಿ-
ಸಿದ್ದಿೋರಿ ಎಯಂದ್ ನನಗ ತ್ಳಿದ್ದ, ಮತ್ತು ನ್ನ್ ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೊಯಂದ್ದದಿೋನ ಎಯಂದ್ ನನಗ ತ್ಳಿದ್ದ.18 ನನನು ಆತ್ಮ-
ವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮ್ಡಿದದಿಕ್ಕೆಗಿ, ಪರಿಭ್ ಯೆೋಸ್ವೆೋ, 
ನ್ನ್ ನಿಮಗ ಕೃತಜ್ಞನ್, ಮತ್ತು ನಿೋವು ಆದೋಶಿಸಿದಯಂತೆ 
ನಡದ್ಕೆೊಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಮ್ಯಂದ ಪ್ಪ ಮ್ಡದ ನ್ನ್ 
ನನನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೆೊೋರಿಸ್ತೆತುೋನ.19

ರಕ್ಷಣೆಯ ನಯಂತರ, ಯೆೋಸ್ವು ತಯಂದಯ, ಮಗನ, 
ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಿತ್ಮದ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ 
ಸಯಂಪೂಣಚುವ್ಗಿ ಮ್ಳ್ಗಿ, ದ್ೋಕ್್ಸ್ನುನ ಮ್ಡಿದ-
ರೆಯಂದ್ ಹೋಳಲ್ಗ್ತತುದ.20 ಬೆರೈಬಲ್ ಸೊಸರೈಟ್ ಆಫ್ 
ಇಯಂಡಿಯ್ದ ’ಸತ್ವೆೋದವು” [ಇಯಂಗಿಲಿಷ್ ನ ಕೆಜೆವಿ] 
ಬೆರೈಬಲ್ ಅನ್ನು  ಓದ್, ಮತ್ತು ನಿೋವು ಸ್ಯ್ವ ತನಕ 
ಅದ್ ಹೋಳಿದದಿನ್ನು ಮ್ಡಿ.21

ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗಗೆ ನಿೋವು ಇತರರಿಗ ತ್ಳಿಸಬೆೋಕೆಯಂದ್ 
ಪರಿಭ್ ಬಯಸ್ತ್ತುರೆ (ಮ್ಕಚು 16:15). ನಿೋವು ಪ್್ಸ್ಟರ್ 
ಟೊೋನಿ ಅಲ್ಮ ಅವರ ಸ್ವ್ತೆಚುಯ ಸ್ಹತ್ದ ವಿತರ-
ಕರ್ಗಬಹ್ದ್. ನ್ವು ನಿಮಗ ಸ್ಹತ್ವನ್ನು ಯ್ವುದೋ 
ಶ್ಲಕೆವಿಲಲಿದ ಕಳ್ಹಸ್ತೆತುೋವೆ. ಹಚಿ್ನ ಮ್ಹತ್ಗ್ಗಿ 
ನಮಗ ಕರೆಮ್ಡಿ ಅಥವ್ ಇಮೋಲ್ ಮ್ಡಿ. ಈ ಸಯಂದೋ-
ಶವನ್ನು ಬೆೋರೆಯವರೆೊಯಂದ್ಗ ಹಯಂಚಿಕೆೊಳಿ್ಳ.

ನ್ವು ಪ್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಮ ಅವರ ಸ್ಹತ್ವನ್ನು 
ಅನೋಕ ಭ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ದ್ರಿಸ್ತೆತುೋವೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಯಂಪ-
ಚದಲೆಲಿಡ ಕಳ್ಹಸ್ತೆತುೋವೆ. ನ್ವು ಮ್ದರಿಣ ಕ್ಗದ 
ಮತ್ತು ಶಿಪಿ್ಪಯಂಗ್ ಗ್ಗಿ ಅನೋಕ ಮಿಲ್ಯ ಡ್ಲರ್ಗಳ-
ನ್ನುವ್ಯಸ್ತೆತುೋವೆ, ಹ್ಗ್ಗಿ ನಮಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಥಚುನ 
ಮತ್ತು ಆರ್ಚುಕ ಸಹ್ಯದ ಅಗತ್ವಿದ.

ಜಗತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಯಬೆೋಕೆಯಂದ್ ನಿೋವು ಬಯ-
ಸಿದರೆ  ಯೆೋಸ್ ಆದೋಶಿಸ್ವಯಂತೆ, ದೋವರಿಯಂದ ಆತನ 
ದಶ್ಯಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆೊಡ್ಗಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿ-
ಕೆೊಳ್ಳಬೆೋಡಿ. ದೋವರ್ ಹೋಗ ಹೋಳಿದರ್, “ನರ-
ಮನ್ಷ್್ನ್ ದೋವರಿಯಂದ ಕದ್ದಿಕೆೊಳ್ಳಬಹ್ದೋ? 
ನಿೋವ್ದರೆೊೋ ನನಿನುಯಂದ ಕದ್ದಿಕೆೊಳ್್ಳತ್ತುದ್ದಿೋರಿ. 
ನಿನಿನುಯಂದ ಏನ್ ಕದ್ದಿಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿೋರಿ ಎಯಂದ್ ಕೆೋ-
ಳ್ತ್ತುೋರೆೊೋ? ದಶ್ಯಂಶ ನನಗೊೋಸಕೆರ ಪರಿತೆ್ೋಕಿಸ-
ಬೆೋಕ್ದ ಪದ್ಥಚು, ಇವುಗಳನನುೋ. ನಿೋವು ಅಯಂದರೆ 
ಈ ಜನ್ಯಂಗದವರೆಲ್ಲಿ [ಮತ್ತು ಈ ಸಯಂಪೂಣಚು 
ಜಗತ್ತು] ನನಿನುಯಂದ ಕದ್ದಿಕೆೊಳ್್ಳವವರ್ದ ಕ್ರಣ 
ಶ್ಪಗರಿಸತುರ್ಗಿದ್ದಿೋರಿ. ನನನು ಆಲಯವು [ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೊಯಂದ್ರ್ವ ಆತ್ಮಗಳ್] ಆಹ್ರಶೊನ್ವ್ಗ-
ದಯಂತೆ [ಆಧ್್ತ್್ಮಕ ಆಹ್ರ] ನಿೋವು ದಶ್ಯಂಶವನ್ನು 
[ದಶ್ಯಂಶ ಎಯಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್್ಟ ಆದ್ಯದ 10%] 
ಯ್ವತೊತು ಬಯಂಡ್ರಕೆಕೆ ತೆಗದ್ಕೆೊಯಂಡ್ ಬನಿನುರಿ; 
ನ್ನ್ ಪರಲೆೊೋಕದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ತೆರೆದ್ ನಿಮ್ಮ-
ಲ್ಲಿ ಸಥಿಳ ಹಡಿಯಲ್ಗದಷ್್್ಟ ಸ್ವರವನ್ನು ಸ್ರಿ-
ಯ್ವೆನೊೋ ಇಲಲಿವೊೋ ನನನುನ್ನು ಹೋಗ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿರಿ; 
ಇದ್ ಸೋನ್ಧಿೋಶವಾರ ಯೆಹೊೋವನ ನ್ಡಿ. ನ್ಯಂಗ್ವ 
ಹ್ಳವನ್ನು ನ್ನ್ ನಿಮಗ್ಗಿ ತಡಯ್ವೆನ್, ಅದ್ 
ನಿಮ್ಮ ಭೊಮಿಯ ಫಲವನ್ನು ನ್ಶ ಮ್ಡದ್; 
ನಿಮ್ಮ ದ್ರಿಕ್ಷಿಯ ಹಣ್್ಣ ತೆೊೋಟದಲ್ಲಿ ಉದ್-
ರಿಹೊೋಗದಯಂತ್ಗ್ವುದ್; ಇದ್ ಸೋನ್ಧಿೋಶವಾರ 
ಯೆಹೊೋವನ ನ್ಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ ಜನ್ಯಂಗಗಳವರ್ 
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧನ್ರೆಯಂದ್ ಕೆೊಯಂಡ್ಡ್ವರ್; ನಿಮ್ಮ 
ದೋಶವು ಆನಯಂದವ್ಗಿರ್ವದ್; ಇದ್ ಸೋನ್ಧಿೋಶವಾರ 
ಯೆಹೊೋವನ ನ್ಡಿ” (ಮಲ್ಕಿಯ 3:8-12).

ಸೊದೊೋಮ್ಮ ಮತ್ತು ಗೊಮೋರ
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ನೊ್ ಯ್ಕ್ಚು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ ಮಯಂಗಳವ್ರ ಸಯಂಜೆ 8 ಗಯಂಟಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ರ್ತ್ರಿ ವೆೋಳ್ ಪ್ರಿಥಚುನ್ ಸಭಯನ್ನು ನಡಸಲ್ಗ್ವುದ್. ಹಚಿ್ನ ವಿವರ-
ಗಳಿಗ್ಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಯಂಖ್್ಗ ಕರೆ ಮ್ಡಿ. (908) 937-5723.
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ಭ್ನ್ವ್ರದಯಂದ್ ಮಧ್್ಹನು 3 ಗಯಂಟಗ ಮತ್ತು ರ್ತ್ರಿ 8 ಗಯಂಟಗ ಪ್ರಿಥಚುನ್ ಸಭಯನ್ನು ನಡಸಲ್ಗ್ವುದ್. 
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6.30ಕೆಕೆ, ಭ್ನ್ವ್ರಗಳಯಂದ್ ಮಧ್್ಹನು 1.30ಕೆಕೆ ಮತ್ತು ಸಯಂಜೆ 6.30ಕೆಕೆ ಒದಗಿಸಲ್ಗ್ವುದ್.
ಪರಿತ್ಯಯಂದ್ ಪ್ರಿಥಚುನ್ ಸಭಯ ನಯಂತರ ಊಟದ  ವ್ವಸಥಿ ಮ್ಡಲ್ಗ್ವುದ್.

ಈ ಸ್ಹತ್ವು ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಜವ್ದ ಯೋಜನಯನ್ನು ಹೊಯಂದ್ದ (ಅಪೊೋಸತುಲರ ಕೃತ್ಗಳ್ 4:12). 
ಇದನ್ನು ಬಿಸ್ಡಬೆೋಡಿ, ಬೆೋರೆ ಯ್ರಿಗ್ದರೊ ಕೆೊಡಿ.

ಇತರ ದೋಶಗಳಲ್ಲಿರ್ವವರೆೋ, ಈ ಸ್ಹತ್ವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಥಿಳಿೋಯ ಭ್ಷ್ಗ ಭ್ಷ್ಯಂತರಿಸಲ್ ನ್ವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೊರಿೋತ್್ಹಸ್ತೆತುೋವೆ. 
ನಿೋವು ಮರ್ಮ್ದರಿಣ ಮ್ಡ್ವುದೋ ಆದಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್್ಟ ಈ ಕೃತ್ಸ್ವಾಮ್ ಮತ್ತು ನೊೋಯಂದಣಿಯನ್ನು ಸೋರಿಸಿ:
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