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(ಪುಟ 2ರಲ್ಲಿ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)

ಕಗಳನುನು ಕೊಡ ಬರೆಯುತ್್ತದಾದಿರೆ. ಆದಾಗೊ್, 
ಅವು ಬರೈಬಲ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಆದದಿರಿಯಂದ 
ಓದಲು ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.

ಇದರ ಒಯಂದು ನಿರೊಪಣೆಯನುನು ರೆೊೋಮಾ-
ಪುರದವರಿಗೆ 13:1ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಅದು 
ಹೋಗೆಯಂದು ಹೋಳುತ್ತದೆ, “ಪರಿತ್ ಮನುಷ್್ನು ತನನು 
ಮೋಲ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿೋನನಾಗಿರಲ್ [ದೆರೈ-
ವನಿಷ್ಠೆಯಿಲಲಿದ ಸಕಾಚ್ರಿ ಬರೈಬಲ್ಗಳು ನಿೋವು 
ನಯಂಬಬೋಕು ಎಯಂದು ಬಯಸುವಯಂತೆ, ಚುನಾಯಿತ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಯಂಬುದು ಇದರ ಅರಚ್ವಲಲಿ]; 
ಯಾಕೆಯಂದರೆ ದೆೋವರಿಯಂದ ಹೊರತು ಒಬ್ಬರಿಗೊ 
ಅಧಿಕಾರವಿರುವದ್ಲಲಿ.” “ಆಗ ಯೆೋಸು ಹತ್್ತರ-
ಕೆಕೆ ಬಯಂದು ಹೋಳಿದರು – ಪರಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿಯೊ 
ಭೊಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿಯೊ ಎಲಾಲಿ ಅಧಿಕಾರವು 
ನನಗೆ ಕೆೊಡಲ್ಪಟ್ಟದೆ” (ಮತಾ್ತಯ 28:18).

ರೆೊೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 13:1 ಹೋಗೆಯಂದು ಕೊಡ 
ಹೋಳುತ್ತದೆ, “ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೆೋವರಿಯಂದ 
ನೋಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು.” ದೆೋವರು ಖಯಂಡಿಸುವ 
ಪುರುಷ್ ಸಲ್ಯಂಗಕಾಮ ಅರವಾ ಸ್ತ್ೋ ಸಲ್ಯಂಗಕಾ-
ಮವನುನು ನಿಯಾಮಕ ಮಾಡುತಾ್ತರೆಯಂದು ನಿೋವು 
ನಯಂಬುತ್್ತೋರಾ?4 ಆತ ಖಯಂಡಿಸುವ ಗಭಚ್ಪಾತವನುನು 
– ನರಹತೆ್ – ದೆೋವರು ನಿಯಾಮಕ ಮಾಡುತಾ್ತ-
ರೆಯಂದು ನಿೋವು ನಯಂಬುತ್್ತೋರಾ?5 ಹಾದರವನುನು, 
ವ್ಭಿಚಾರವನುನು, ಸುಳುಳುಗಾರರನುನು, ಕಳಳುರ-
ನುನು, ಅರವಾ ಯಾವುದೆೋ ಪಾಪವನುನು ದೆೋವರು 
ನಿಯಾಮಕ ಮಾಡುತಾ್ತರೆಯಂದು ನಿೋವು ನಯಂಬುತ್್ತೋ-
ರಾ?6 ಇಲಲಿ, ಆತ ಇಯಂರ ದುಷ್್ಟ ವಿಷ್ಯಗಳನುನು 
ನಿಯಾಮಕ ಮಾಡುವುದ್ಲಲಿ! ನಿೋವು ಇಯಂರ ದುಷ್್ಟ 
ಕೃತ್ಗಳನುನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿೋವು ಸ್ವಗಚ್ಕೆಕೆ ಹೊೋಗು-
ತ್್ತೋರೆಯಂದು ನಯಂಬುತ್್ತೋರಾ? ನಿೋವು ಹೊೋಗುವುದ್ಲಲಿ! 
ನಿೋವು ಇಯಂರ ಸುಳುಳುಗಳನುನು ನಯಂಬುತ್್ತೋರಾದರೆ, ನಿೋವು 
ದೆರೈವನಿಷ್ಠೆಯಿಲಲಿದವರ ಪರಿತ್ಪಾದನಯನುನು ಕೆೋಳು-
ತ್್ತದ್ದಿೋರಿ, ದೆೋವರ ಸೋವಕರ ಪರಿತ್ಪಾದನಯನನುಲಲಿ. 
ದೆೋವರ ಪದವು ದೆೋವರ ಪರಿತ್ಪಾದನಯಾಗಿದೆ.7

ನಾನು ಒಯಂದು ವಿಷ್ಯ ಸ್ಪಷ್್ಟಪಡಿಸುತೆ್ತೋನ. 
ಪರಿಕಟನ 12:9ರಲ್ಲಿ ಹೋಳಿರುವಯಂತೆ, ಸರೈತಾನನು 
ಸಯಂಪೂಣಚ್ ಜಗತ್ತನುನು ಮೊೋಸಗೆೊಳಿಸ್ದಾದಿ-
ನ ಎಯಂದು ದೆೋವರು ಹೋಳಿದಾಗ, ಆತ ಲೆೊೋಕದ 
ಎಲಾಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದದ ಜನರ ಬಗೆಗೆ ಮಾ-
ತನಾಡುತ್್ತದಾದಿರೆಯೆೋ ಹೊರತು ಮರುಜನ್ಮ 
ಪಡೆದ ಕೆರಿರೈಸ್ತಮತ್ೋಯರಾದ ನಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಅಲಲಿ. 
ಏಕೆಯಂದರೆ ಮರುಜನ್ಮ ಪಡೆದ ಕೆರಿರೈಸ್ತಮತ್ೋಯರಾದ 
ನಾವು ಲೆೊೋಕದಲ್ಲಿದೆದಿೋವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಲೆೊೋ-
ಕದವರಲಲಿ (ಯೋಹಾನ 17:14-18).1 “ಕೆರಿರೈ-
ಸ್ತಮತ್ೋಯ” ಎಯಂಬ ಪದವನುನು ಇಯಂದು ಬೋಕಾಬಿ-
ಟ್್ಟಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್್ತದೆ. ಕಾ್ಥೊಲ್ಕರು ಕೆರಿರೈ-
ಸ್ತಮತ್ೋಯರಲಲಿ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ ದೆೊಡ್ಡ 
ಕುಪಯಂರದ ಸದಸ್ರಾಗಿದಾದಿರೆ.2

ಲೆೊೋಕದ ಜನರು ವಿಶ್ವ ಪರಿತ್ಪಾದಕ 
ಮಯಂಡಳಿಯ ಮಾತನುನು ಕೆೋಳುತಾ್ತರೆ.3 ಅವರು ಹು-
ಚುಚುತನದ ಬೊೋಧಕರು – ಹುಚಚುರು. ಕೋತಚ್ನಗಳು 
1:1 ಹೋಗೆಯಂದು ಹೋಳುತ್ತದೆ, “ಯಾವನು ದುಷ್್ಟರ 
ಆಲೆೊೋಚನಯಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾ-
ಗಚ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತುಕೆೊಳಳುದೆ ಧಮಚ್ನಿಯಂದಕರೆೊಡನ 
ಕೊತುಕೆೊಳಳುದೆ ಯೆಹೊೋವನ ಧಮಚ್ಶಾಸತ್ದ-
ಲ್ಲಿ ಆನಯಂದಪಡುವವನಾಗಿ ಅದನನುೋ ಹಗಲ್ರುಳು 
ಧಾ್ನಿಸುತ್್ತರುವನೊೋ ಅವನು ಎಷ್ೊ್ಟೋ ಧನ್ನು.” 
ಈ ಸಯಂಪೂಣಚ್ ಲೆೊೋಕವು ದೆರೈವನಿಷ್ಠೆಯಿಲಲಿದವರ 
ಪರಿತ್ಪಾದನಯನುನು ಕೆೋಳುತ್್ತದೆ. ದೆರೈವನಿಷ್ಠೆಯಿ-
ಲಲಿದ ಎಯಂದರೆ ದೆೋವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಯಂದರಚ್ ಮತು್ತ 
ಲೆೊೋಕದ ರಾಜಕೋಯ ಮತು್ತ ಜರೈಲ್ನ ರಾಜಕೋಯ-
ಗಳಯಂರ ವಿಷ್ಯಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಯಂಡಿದೆ. ಅವರಿೋವಚ್-
ರೊ ದೆರೈವನಿಷ್ಠೆಯಿಲಲಿದವರು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು 
ಕೆೋವಲ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೆೋವರಿಯಂದ 
ಚುನಾಯಿತರಾದವರಲಲಿ, ಬದಲ್ಗೆ ದೆರೈವನಿಷ್ಠೆಯಿ-
ಲಲಿದ  ಜನರಿಯಂದ, ಸಾಮಾನ್ ಜನಸಮೊಹದ್ಯಂದ 
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು. ಈ ದೆರೈವನಿಷ್ಠೆಯಿಲಲಿದ 
ಜನರು ತಾವು ಬರೈಬಲ್ ಎಯಂದು ಕರೆಯುವ ಪುಸ್ತ-

“ಆದದಿರಿಯಂದ ಅಧಿಕಾರವನುನು [ದೆೋವರು ನೋ-
ಮಿಸ್ರುವ ಸುವಾತೆಚ್ಯ ಸೋವಕರು] ವಿರೆೊೋಧಿ-
ಸುವವನು ದೆೋವರ ನೋಮಕವನುನು ವಿರೆೊೋಧಿ-
ಸುತಾ್ತನ ಮತು್ತ ವಿರೆೊೋಧಿಸುವವರು ಖಯಂಡನಗೆ 
ಗುರಿಯಾಗುತಾ್ತರೆ. ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿಗೆ 
ಅಧಿಪತ್ಯಿಯಂದ  [ದೆೋವರ ಸೋವಕರು] ಭಯವಿ-
ರುವದೆೋ ಹೊರತು ಒಳಳುೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿ-
ಗೆ ಭಯವೆೋನೊ ಇಲಲಿ” (ರೆೊೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 
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ವಿಶ್ವ
 ಪರಿತ್ಪಾದಕರ 

ಮಯಂಡಳಿ
(ಪುಟ 1 ರಿಯಂದ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)
13:2-3). ದುಷ್್ಟರು ಎಯಂದರೆ ಜನಸಮೊಹ. ತಾವು 
ದೆೋವರ ಎದುರು ನಿಲುಲಿವಷ್ು್ಟ ಕಷ್್ಟದ್ಯಂದ ಪಾರಾ-
ಗಿರುವುದಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಯಂಬು-
ತಾ್ತರೆ. ತಾವು ಶುದ್ಧ, ಬಿಳಿ, ಮತು್ತ ಪವಿತರಿ ಎಯಂದು 
ಅವರು ತ್ಳಿದುಕೆೊಯಂಡಿದಾದಿರೆ, ಆದರೆ ಅವರು 
ಜನಸಮೊಹದಷ್್ಟೋ ಹೊಲಸಾಗಿದಾದಿರೆ ಮತು್ತ 
ಕೆೊಳಕರಾಗಿದಾದಿರೆ.8 ಸ್ತ್ೋಯರು ದೆೋವರಾಗಿದಾದಿ-
ರೆ, ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಶ್ಶುಗಳನುನು ಕೆೊಲುಲಿವ ಹಕುಕೆ 
ಅವರಿಗಿದೆ ಎಯಂದು ಜನಸಮೊಹ ಹಾಗೊ ಲೆೊೋಕದ 
ಜನರು ನಯಂಬುತಾ್ತರೆ. ಸಲ್ಯಂಗ ವಿವಾಹ, ಸಲ್ಯಂಗ 
ಕಾಮ, ಹಾದರ, ವ್ಭಿಚಾರ, ಕಾಮಪರಿಚೊೋದಕತೆ, 
ಮತು್ತ ಇತರ ಎಲಾಲಿ ಪಾಪಗಳು ಸರಿ ಎಯಂದು ಕೊಡ 
ಜನಸಮೊಹವು ತನನು ಮತವನುನು ಸೊಚಿಸ್ದೆ. ಇದು 
ದೆರೈವನಿಷ್ಠೆಯಿಲಲಿದವರ ಪರಿತ್ಪಾದನ.

ಪುನಃ, ಕೋತಚ್ನಗಳು 1:1 ಹೋಗೆಯಂದು ಹೋಳುತ್ತ-
ದೆ, “ಯಾವನು [ಜನರು] ದುಷ್್ಟರ ಆಲೆೊೋಚನ-
ಯಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾಗಚ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಂ-
ತುಕೆೊಳಳುದೆ......ಅವನು ಎಷ್ೊ್ಟೋ ಧನ್ನು.” ಕರಿ-
ಸ್ತರು ಪಾಪಿಷ್ಠೆರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಗತ್್ತಗೆ ಬಯಂದರೆೋ 
ಹೊರತು (1 ತ್ಮೊಥಯನಿಗೆ 1:15), ದುಷ್್ಟರಿಗೆ 
ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಳದಯಂತೆ ದೆೋವರ ಸೋವಕರನುನು ತಡೆಯಲು 
ಪರಿಯತ್ನುಸುವ ದುಷ್್ಟರನುನು ಮನಿನುಸುವುದಕಾಕೆಗ-
ಲ್ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಳಬೋಕೆಯಂದು ದೆೋವರ 
ಸೋವಕರಿಗೆ ಆದೆೋಶ ನಿೋಡಲು ಪರಿಯತ್ನುಸುವುದನುನು 
ಮನಿನುಸುವುದಕಾಕೆಗಲ್ ಅಲಲಿ. ದೆರೈವನಿಷ್ಠೆಯಿಲಲಿ-
ದವರು ನನನು ಸಲಹಗಾರರಲಲಿ, ಮತು್ತ ಅವರು 
ನಿಮ್ಮ ಸಲಹಗಾರರೊ ಆಗಿರಬಾರದು, ಏಕೆಯಂದರೆ, 
“ಯಾರು [ಜನರು] ದುಷ್್ಟರ ಆಲೆೊೋಚನಯಯಂ-
ತೆ ನಡೆಯದೆ ಪಾಪಾತ್ಮರ ಮಾಗಚ್ದಲ್ಲಿ 
ನಿಯಂತುಕೆೊಳಳುದೆ ಇರುವರೆೊೋ......ಅವರು 
ಎಷ್ೊ್ಟೋ ಧನ್ರು.” ಪರಿಕಟನ 12:9ರ 
ಪರಿಕಾರ, ಅವರು ಸರೈತಾನನನುನು ಪೂಜ್ಸುವ 
ಕಾರಣ ದಯಂಡನಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಲೆೊೋಕದ 
ಜನರು, ಕೆರಿರೈಸ್ತಮತ್ೋಯರನುನು, ಕರಿಸ್ತರ 
ದೆೋಹವನುನು, ಪರಿಭುವಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮಗಳನುನು 
ಗೆಲಲಿದಯಂತೆ, ಜನರನುನು ಪರಲೆೊೋಕಕೆಕೆ ಕರೆ-
ದೆೊಯ್ದಯಂತೆ ತಡೆಯಲು ಶಕ್ತ ಮಿೋರಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತ್್ತದಾದಿರೆ.

ಟಕಾಸೆಕಾಚ್ನಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಯು 
ನಮ್ಮ ಜನರು ಯಾರಾದರೊ ಯಾವುದೆೋ 
ಕೆರಿರೈಸ್ತಮತ್ೋಯ ಸಾಹತ್ವನುನು ವಿತರಿ-
ಸುವುದನುನು ನೊೋಡಿದರೆ, 911ಗೆ ಕರೆ 
ಮಾಡಲು, ಪೂೋಲ್ೋಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು 
ಆ ಪರಿದೆೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಾಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 
ಆದೆೋಶ ನಿೋಡಿದೆ.9 ಆ ಪರಿದೆೋಶದ ಪಾಪಿಗಳು 
ಸತ್ವನುನು ಕೆೋಳದಯಂತೆ ತಡೆಯಲು ಟಕಾಸೆ-
ಕಾಚ್ನಾದ ಆ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಯು ಸಾಧ್ವಾ-
ದುದೆಲಲಿವನೊನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ಮಾಧ್ಮವೂ ಅದನನುೋ ಮಾಡುತ್್ತದೆ. 
ನಾವು ಕೆರಿರೈಸ್ತಮತ್ೋಯ ಸಾಹತ್ವನುನು ವಿತ-
ರಿಸುತೆ್ತೋವೆ ಎಯಂದು ವಿಶ್ವ ಸಕಾಚ್ರವು ನಮ್ಮ 

ಮಕಕೆಳನೊನು ನಮಿ್ಮಯಂದ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳುತ್್ತದೆ. 
ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೆರಿರೈಸ್ತದೆೋವಾಲಯವನುನು ನಡೆಸು-
ವರೆಯಂದು ದೆೋವರ ಪರಿತ್ಪಾದನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ-
ವರು ನಮಗೆ ಹೋಳುತ್್ತದಾದಿರೆ. ಬೋರೆ ಮಾತ್ನಲ್ಲಿ 
ಹೋಳುವುದಾದರೆ, ಸಕಾಚ್ರವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಅನುನು 
ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಯಂದು ಅವರು ಅಯಂದುಕೆೊಳುಳುತಾ್ತರೆ. 
ಇಲಲಿ, ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದ್ಲಲಿ! ನಾವು ದೆರೈ-
ವನಿಷ್ಠೆಯಿಲಲಿದವರ ಪರಿತ್ಪಾದನಯಯಂತೆ ನಡೆಯು-
ವುದ್ಲಲಿ, ಪಾಪಿಗಳ ಮಾಗಚ್ದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತುಕೆೊಳುಳು-
ವುದ್ಲಲಿ, ಅರವಾ ಧಮಚ್ನಿಯಂದಕರೆೊಡನ (ದೆೋವರ 
ಪದದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆೊೋಪಗೆೊಯಂಡವರು) ಕೊತು-
ಕೆೊಳುಳುವುದ್ಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಆನಯಂದ ಯೆಹೊೋವನ 
ಧಮಚ್ಶಾಸತ್ದಲ್ಲಿದೆ; ಮತು್ತ ನಾವು ಅದನನುೋ 
ಹಗಲ್ರುಳು ಧಾ್ನಿಸುತೆ್ತೋವೆ (ಕೋತಚ್ನಗಳು 1:2).

ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚರ್ಚ್ ಕಾ್ಲ್ಫೊೋನಿಚ್ಯಾದ 
ಹಾಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಯಂದು ಮಾದಕವಸು್ತ ಸೋವನಯ 
ಹುದುಗುದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾರಿರಯಂಭವಾಯಿತು. ನಾವು 
ಒಬ್ಬ ಮಾದಕವಸು್ತ ವಾ್ಪಾರಿಯನುನು (ಹಾಲ್ವು-
ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕುಖಾ್ತನಾದವನು) ಪರಿಭುವಿನ 
ಬಳಿ ಕರೆದುಕೆೊಯಂಡುಹೊೋದೆವು. ಕೊಡಲೆ ಅವನಿಗೆ 
ಉತಾಸೆಹ ತುಯಂಬಿತು. ಮಾದಕದರಿವ್ ತಾಣಕೆಕೆ 
ಬಯಂದು ಸುವಾತೆಚ್ಯನುನು ಬೊೋಧಿಸಲು ಅವನು 
ನಮ್ಮನುನು (ಸೊ ಮತು್ತ ನನನುನುನು) ಆಹಾ್ವನಿಸ್ದ-
ನು. ಒಯಂದು ಭಾನುವಾರದಯಂದು ಲಾಸ್ ಏಯಂಜಲ್ಸ್ 
ಪೋಟಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಸ್ಟರ್ ಜರಿ’ಸ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಮಿ-
ಷ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಪಾರಿರಚ್ನಾಸಭೆಯನುನು 
ಮುಗಿಸ್ದ ನಯಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೋದೆವು.

ಮಾದಕವಸು್ತ ತಾಣವಿದದಿ ಕಾಲಾಚ್ಸ್ ಅವೆ-
ನೊ್ನಲ್ಲಿದದಿ ಒಯಂದು ದೆೊಡ್ಡ ಮನಗೆ ಹೊೋದೆವು. 
ಅದು ಜನರಿಯಂದ (ಮಾದಕವ್ಸನಿಗಳು) ತುಯಂಬಿತು್ತ. 
ನಾನು ನನನು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಳಿದೆ ಮತು್ತ ಸೊಸ್ ನರಕದ 
ಬಯಂಕ ಮತು್ತ ಗಯಂಧಕವನುನು ಅವರಿಗೆ ಬೊೋಧಿಸ್ದರು. 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸುಸೆಗಳನುನು, ತಮ್ಮ ದೆೋಹ-
ಗಳನುನು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನುನು ಏಕೆ ಹಾಳು 

ಮಾಡುತ್್ತದದಿರು ಎಯಂದು ಅವರೆೊಯಂದ್ಗೆ ಆಕೆ ವಿಚಾರ 
ಮಾಡಿದರು. ಅವರೆಲಲಿರೊ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ದರು, 
ಮತು್ತ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚರ್ಚ್ ಆಯಿತು. 
ಅಯಂದ್ನಿಯಂದ, ದೆೊಡ್ಡ ಗೆೊೋಳಾಟ ಆರಯಂಭವಾಗಿದೆ. 
1964ರಿಯಂದ ನಾವು ಜಗತ್್ತನಲೆಲಿಡೆ ಚರ್ಚ್ ಗಳನುನು 
ಪಾರಿರಯಂಭಿಸ್ದೆದಿೋವೆ. ನಾವು ದೆೋವರ ಪರಿತ್ಪಾದನಗ-
ನುಗುಣವಾಗಿ ಅವುಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸ್ದೆದಿೋವೆ, ದೆರೈ-
ವನಿಷ್ಠೆಯಿಲಲಿದವರ ಪರಿತ್ಪಾದನಯ ಮೋರೆಗಲಲಿ.

ಸುಳುಳು ಪರಿವಾದ್ ಸೃಷ್್ಟಸ್ದ ಮೃಗವಾಗಿರುವ, 
ಕಾ್ಥೊಲ್ಕ್ ಕುಪಯಂರವು ಸಯಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರವ-
ನೊನು ಸಾಥಾಪಿಸ್ತು.10 ದೆರೈವನಿಷ್ಠೆಯಿಲಲಿದವರ ಪರಿ-
ತ್ಪಾದನಯನುನು ಪಾಲ್ಸದ ನಾವು, ನಿೋರಿನ ಕಾಲು-
ವೆಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳದ್ರುವ ಮರದ ಹಾಗಿರುವೆ-
ವು. ನಾವು ತಕಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲಕೆೊಡುತೆ್ತೋವಲಾಲಿ 
(ಆತ್ಮಗಳನುನು); ನಮ್ಮ ಎಲೆ ಬಾಡುವುದೆೋ ಇಲಲಿ; 
ಅದರಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಚ್ವೆಲಲಿವೂ ಸಫಲವಾಗು-
ವುದು (ಕೋತಚ್ನಗಳು 1:3).

ಕೋತಚ್ನಗಳು 1:4-5 ಹೋಗೆಯಂದು ಹೋಳು-
ತ್ತವೆ, “ದುಷ್್ಟರೆೊೋ ಹಾಗಲಲಿ; ಗಾಳಿಯಿಯಂದ 
ತೊರಿಕೆೊಯಂಡು ಹೊೋಗುವ ಹೊಟ್್ಟನಯಂತ್ದಾದಿರೆ. 
ಆದದಿರಿಯಂದ ದುಷ್್ಟರು ನಾ್ಯವಿಚಾರಣೆಯಲೊಲಿ 
[ಪಶಾಚುತಾ್ತಪವಿಲಲಿದ] ಪಾಪಾತ್ಮರು ನಿೋತ್ವಯಂತರ 
ಸಭೆಯಲೊಲಿ ನಿಲುಲಿವುದ್ಲಲಿ.”

ರೆೊೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 13:4-5 ಹೋಗೆಯಂದು ಹೋ-
ಳುತ್ತದೆ: ಅವನು ನಿನನು ಹತಕೆೊಕೆೋಸಕೆರ ದೆೋವರ ಸೋ-
ವಕನಾಗಿದಾದಿನಲಾಲಿ. “ಆದರೆ ನಿೋನು ಕೆಟ್ಟದದಿನುನು 
[ಅಯಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪರಿತ್ಪಾದನಯನುನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು 
ಯು.ಎನ್. ಮೋಲೆ ಪರಿಭಾವ ಬಿೋರುವ ದೆರೈವನಿಷ್ಠೆ-
ಯಿಲಲಿದವರ ಪರಿತ್ಪಾದನಯನುನು ಪಾಲ್ಸುವುದು] 
ಮಾಡಿದರೆ ಭಯಪಡಬೋಕು; ಅವನು [ದೆೋವರ 
ಸೋವಕ] ಸುಮ್ಮನ ಕೆರೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್್ತಯನುನು [ದೆೋವರ 

10 ಪರಿಕಟನ 13:1-14, 16:13-14, ಅಧಾ್ಯ 17, 18:1-3, 24, 
19:19-20   

ಕೋನಾ್
ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸಾಕೆರ!

ನಾನು, ದೆೋವರ ರಾಜ್ಕಾಕೆಗಿ ಆತ್ಮಗಳನುನು 
ಗೆಲುಲಿವ ಈ  ಕಾಯಚ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುವಾತಾಚ್ 
ಸಾಹತ್ವನುನು [ಸಾ್ವಹೋಲ್ಯಲ್ಲಿ] ನನನು 
ಗಾರಿಮದಲ್ಲಿ ಹಯಂಚಿಕೆೊಳುಳುತ್್ತದೆದಿೋನ. 
ದೆೋವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗರಿಹಸಲ್.
ಕರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ, 
ಗಾಡೆ್ಫ್ೋ ಸ್ಕುಕು           ಬಯಂಗೆೊೋಮ, ಕೋನಾ್

8 ಮತಾ್ತಯ 23:23-28   9 ಟಕಾಸೆಕಾಚ್ನಾ ಗಜಟ್,ಸಯಂಪುಟ 
132, No. 313, ನವೆಯಂಬರ್ 8, 2008, ಪುಟ 1A-2A   
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ಪದ, ಅದೆೋ ಕತ್್ತ11] ಹಡಿದ್ಲಲಿ; ಅವನು ದೆೋವರ ಸೋ-
ವಕನಾಗಿದುದಿ ಕೆಟ್ಟದದಿನುನು ನಡೆಸುವವನಿಗೆ ದೆೋವರ 
ದಯಂಡನಯನುನು ವಿಧಿಸುತಾ್ತನ. ಆದಕಾರಣ ದಯಂಡನ-
ಯಾದ್ೋತೆಯಂದು ಮಾತರಿವಲಲಿದೆ ಮನಸ್ಸೆಗೆ ನಾ್ಯ-
ವಾಗಿ ತೆೊೋರುವುದರಿಯಂದಲೊ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿೋನನಾಗಿ-
ರುವುದು ಅಗತ್.(ಮನಃಸಾಸೆಕ್ಷಿಗಾಗಿ)”

ಯೆೋಸು ಹೋಳಿದರು, “ದಣಿಗಿಯಂತ ಆಳು ದೆೊಡ್ಡವ-
ನಲಲಿವೆಯಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಳಿದ ಮಾತನುನು 
ಜ್ಾಪಕ ಮಾಡಿಕೆೊಳಿಳುರಿ. ಅವರು ನನನುನುನು ಹಯಂಸಪ-
ಡಿಸ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನುನು ಸಹ ಹಯಂಸಪಡಿಸುವರು; ಅವರು 
ನನನು ಮಾತನುನು ಈಡೆೋರಿಸುತ್ತ ನಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮ 
ಮಾತನುನು ಸಹ ಈಡೆೋರಿಸುತ್ತ ನಡೆಯುವರು. ಆದರೆ 
ಅವರು ನನನುನುನು ಕಳುಹಸ್ಕೆೊಟಾ್ಟತನನುನು ತ್ಳಿಯ-
ದವರಾಗಿರುವುದರಿಯಂದ ಇದನನುಲಾಲಿ ನನನು ಹಸರಿನ 
ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವರು. ನಾನು ಬಯಂದು ಅವ-

ರೆೊಯಂದ್ಗೆ ಮಾತಾಡದ್ದದಿರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪವು ಇರು-
ತ್್ತದ್ದಿಲಲಿ; ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕಾಕೆಗಿ 
ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನವವಿಲಲಿ. ನನನು ಮೋಲೆ ದೆ್ವೋಷ್ ಮಾ-
ಡುವವನು ನನನು ತಯಂದೆಯ ಮೋಲೆಯೊ ದೆ್ವೋಷ್ಮಾ-
ಡುವವನಾಗಿದಾದಿನ. ಮತಾ್ತರೊ ನಡೆಸದ ಕರಿಯೆಗಳ-
ನುನು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ನಡೆಸದೆೋ ಇದದಿರೆ ಅವರಿಗೆ 
ಪಾಪವು ಇರುತ್್ತರಲ್ಲಲಿ; ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು 
ನೊೋಡಿದಾದಿರೆ; ಆದರೊ ನನನು ಮೋಲೆಯೊ ನನನು 
ತಯಂದೆಯ ಮೋಲೆಯೊ ದೆ್ವೋಷ್ಮಾಡಿದಾದಿರೆ. ಅವರು 
ನನನುನುನು ನಿಷಾಕೆರಣವಾಗಿ ದೆ್ವೋಷ್ಸ್ದರು ಎಯಂದು 
ಅವರ ಧಮಚ್ಶಾಸತ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರುವ ಮಾತು ನ-
ರವೆೋರುವ ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಯಿತು” (ಯೆಶಾಯ 
53:3, ಯೋಹಾನ 15:20-25).

ನಾವು ಈಗ ದೆೋವರ ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ದೊ-
ರದಶಚ್ನದ ಮೊಲಕ ಎಲಲಿರಿಗೊ ಪರಿಕಟವಾಗುವ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್್ತದೆದಿೋವೆ. ಆ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗ-
ಳು, ಲೆೊೋಕದ ಎಲಾಲಿ ಜನರು ನಿರಾಕರಿಸುವ ದೆೋವರ 
ಪರಿತ್ಪಾದನಯನುನು ಬೊೋಧಿಸುವವರು. ಮೃಗವು (ಪುಟ 4ರಲ್ಲಿ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)

ವಿಶ್ವ ಸಕಾಚ್ರವು, ಮೋಲೆದುದಿ ಅವರನುನು ಕೆೊ-
ಲುಲಿತ್ತದೆ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಅವರು ದೆೋವರ ಪದದೆೊಯಂದ್ಗೆ 
ಭೊಮಿಯ ಮೋಲ್ರುವ ಜನರನುನು ನಿರಯಂತರವಾಗಿ 
ಹಯಂಸಪಡಿಸುತಾ್ತರೆ (ಪರಿಕಟನ 11:3-12). ಅವರ 
ಮೃತ ದೆೋಹಗಳು ಯೆರೊಸಲೆೋಮಿನ ಬಿೋದ್ಗಳಲ್ಲಿ 
3½ ದ್ನಗಳ ವರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನುನು ನೊೋಡಲು 
ಲೆೊೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ು್ಟ ಸಯಂತೆೊೋಷ್ವಾಗುತ್ತದೆ 
ಎಯಂದರೆ ಅವರ ಸಾವನುನು ಆಚರಿಸಲು ಅವರು ಒಬ್ಬ-
ರಿಗೆೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೆೊರೆಗಳನುನು ಕಳುಹಸುತಾ್ತರೆ. 
ನಯಂತರ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೃತದೆೋಹಗಳೊ-
ಳಗೆ ಜ್ೋವಾತ್ಮವು ಪರಿವೆೋಶ್ಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಕಾಲುಗಳ ಮೋಲೆದುದಿ ನಿಯಂತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ವಗಚ್-
ದಲ್ಲಿರಲು, ಕರಿಸ್ತರೆೊಯಂದ್ಗೆ ಬಾಳಲು ಪರಲೆೊೋಕಕೆಕೆ 
ಮೋಲೆ ಹತು್ತತಾ್ತರೆ (ಪರಿಕಟನ 11:11-12).

ಹೋಳಿ, ನಿೋವು ದೆೋವರ ಪರಿತ್ಪಾದನಯನುನು ಪಿರಿೋ-
ತ್ಸುತ್್ತೋರೆೊೋ? ಅರವಾ ದೆರೈವನಿಷ್ಠೆಯಿಲಲಿದವರ 
ಪರಿತ್ಪಾದನಯನುನು ಪಿರಿೋತ್ಸುತ್್ತೋರೆೊೋ? ನಿೋವು 

https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries
/729439147079523?fref=ts

https://twitter.com/tonyalamominist

https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo

ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಅನುವಾದ ವಿಭಾಗದ್ಯಂದಕರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪಿರಿಯರೆೋ,
ಸಾಹತ್ ಮತು್ತ ಒಯಂದು ಬರೈಬಲ್ ನ ಪಿರಿೋತ್ಯ 

ಪಾ್ಕೆೋಜ್ಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ವಾದಗಳು. ನಾನು ಸಯಂ-
ದೆೋಶಗಳನುನು ಅಧ್ಯನ ಮಾಡಿದೆನು ಮತು್ತ ಕರಿಸ್ತರ 
ಬಗೆಗೆ ಮತು್ತ ಶ್ಷ್್ರಾಗಲು ಕರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ಇತರರನುನು 
ಪರಿೋರೆೋಪಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಹಚುಚು ಜ್ಾನವನುನು ಪಡೆ-
ದುಕೆೊಯಂಡೆನು. ನಿೋವು ಮಾಡುತ್್ತರುವ ಅದುಭುತ 
ಕಾಯಚ್ಕಾಕೆಗಿ ನಾನು ದೆೋವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೃತಜ್ಞನಾ-
ಗಿದೆದಿೋನ. ಆ ಸಾಹತ್ವು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಯಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ಪರಿಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರೊ 
ಪರಿಭುವಿನ ಬಗೆಗೆ ಓದಬೋಕು ಮತು್ತ ತ್ಳಿದುಕೆೊ-
ಳಳುಬೋಕು, ಯೆೋಸುವನುನು ಸ್್ವೋಕರಿಸಬೋಕು ಮತು್ತ 
ನಿಮ್ಮ ಸಾಹತ್ವನುನು ಓದ್ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದಬೋಕು. 
ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪಾರಿರ್ಚ್ಸುವಯಂತೆಯೆ ದಯವಿಟು್ಟ 
ನಮಗಾಗಿ ಕೊಡ ಪಾರಿರ್ಚ್ಸ್ರಿ.
ದೆೋವರ ಸೋವಕ,
ಎ. ಅಜುಚ್ನ್ ರಾವ್          ಆಯಂಧರಿ ಪರಿದೆೋಶ, ಭಾರತ

ನಮ್ಮ ಚಿಚವ ಅನುವಾದಕರಿಯಂದ
ನಿೋವು ನನಗೆ ಕೆೊಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು 

ದೆೋವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದೆದಿೋನ. ಅವು ನನನು ಬದು-
ಕನಲ್ಲಿ ಒಯಂದು ಅನುಗರಿಹ, ಒಯಂದು ಶಸತ್. ನಿಮ್ಮ 
ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳನುನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಪರಿತ್ 
ಬಾರಿಯೊ ನಾನು ದೆೋವರ ನಿಜವಾದ ಸುವಾತೆಚ್ಯ 
ಬಗೆಗೆ ಹಚುಚು ತ್ಳಿದುಕೆೊಳುಳುತ್್ತರುತೆ್ತೋನ. ಪಾ್ಸ್ಟ-
ರ್ ಟೊೋನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಬದುಕಗಾಗಿ ನಾನು 
ದೆೋವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದೆದಿೋನ. ದ್ವ್ ದೆೋವದೊತರು 
ಅವರ ಕಾವಲ್ರಲ್ ಮತು್ತ ಅವರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲ್.
ದೆೋವರ ಅನುಗರಿಹವಿರಲ್!!!
ಡೆೊೋರಿಸ್        ಜೊೋಹಾನ್ಸೆ ಬರ್ಚ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿರಿಕಾ

ನಮ್ಮ ಜೊಲೊ ಅನುವಾದಕರಿಯಂದ
ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸಯಂದೆೋಶಗಳನುನು 

ಓದುವ ಮೊಲಕ ನಾವು ಬಹಳ ಅನುಗರಿಹತರಾಗಿ-
ದೆದಿೋವೆ. ಯೊನಿವಸ್ಚ್ಟ್ ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ಯೊತ್ ಮಿ-
ನಿಸ್ಟ್ರಯಯಂದ್ಗಿರುವ ನನನು ಗಯಂಡನಿಗೆ ಹಚಿಚುನ ಸಾ-
ಹತ್ವನುನು ಓದ್ ಬಹಳ ಸಯಂತೆೊೋಷ್ವಾಗಿದೆ ಮತು್ತ 
ಅದರೆೊಯಂದ್ಗೆ ದೆೋವರು ಹಚುಚು ಜ್ೋವಗಳನುನು 
ಮುಟು್ಟತ್್ತದಾದಿರೆ ಎಯಂದು ಅವರು ನಯಂಬುತಾ್ತರೆ.
ದೆೋವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗರಿಹಸಲ್,
ಸ್ಯಂಡಿ          ವೆಸ್ಟನ್ಚ್ ಕೆೋಪ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿರಿಕಾ

ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಹಲ್ ಅನುವಾದಕರಿಯಂದ 
ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ ಅವರ ಸಾಹತ್ವು ನನನು ಕಣುಣುಗ-
ಳನುನು ಎಷ್್ಟರ ಮಟ್್ಟಗೆ ತೆರೆದ್ದೆ ಎಯಂದರೆ ಈಗ ನಾನು 
ರೆೋಡಿಯದಲ್ಲಿ ಬೊೋಧಕರನುನು ಕೆೋಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಸತ್ 

ನಮ್ಮ ಆಮಿೋಚ್ನಿಯನ್ ಅನುವಾದಕರಿಯಂದ 
ನಾನು ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸಾಹತ್ದ 

ಮೋಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಒಯಂದು ದ್ನ ಕಳದರೆ ನನಗೆ 
ಕಯಂಚಿತೊ್ತ ಸಮಾಧಾನವೆನಿಸುವುದ್ಲಲಿ. ನನನು ಆತ್ಮ 
ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ ಅವರ ಸಾಹತ್ದ ಮೋಲೆ ಅವಲಯಂ-
ಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೋಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಸಾ-
ಧ್ವಾಗಿರುವುದರಿಯಂದ ನಾನು ಧನ್ನಾಗಿದೆದಿೋನ. ನಾನು 
ತ್ಳಿದುಕೆೊಳುಳುವ ಎಲಲಿದರ ಬಗೆಗೆ ನಾನು ನನನು ಎಲಾಲಿ 
ಗೆಳಯರಿಗೆ ಮತು್ತ ಸಹೊೋದೆೊ್ೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೋಳುತೆ್ತೋನ.

ತ್ಳಿದ್ದೆ ಮತು್ತ ಸುಳುಳು ಬೊೋಧಕರನುನು ಆಫ್ ಮಾ-
ಡಿಬಿಡುತೆ್ತೋನ. ನಾನು ಸಾಹತ್ದ ಕರಡಚಚುನುನು ತ್-
ದುದಿವಾಗ ನಾನು ಅದನುನು ಬಹಳ ಜಾಗರೊಕತೆಯಿಯಂದ 
ಓದುತೆ್ತೋನ ಮತು್ತ ನಾನು ಸಯಂಪೂಣಚ್ವಾಗಿ ಆಧಾ್-
ತ್್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮಗೆೊಳುಳುತ್್ತದೆದಿೋನ. ಪಾ್ಸ್ಟರ್ 
ಟೊೋನಿ ಬಹಳ ಜ್ೋವಗಳನುನು ಮುಟು್ಟತ್್ತದಾದಿರೆ.
ಧನ್ವಾದಗಳು

11 ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 6:17, ಇಬಿರಿಯರಿಗೆ 4:12, ಪರಿಕಟನ 1:13-18, 
2:12-16, 19:11-16, 21

ಮಕಸೆಕೆೊ
(ಸಾ್ಪ್ನಿಷ್ ಭಾಷ್ಯಿಯಂದ ಭಾಷಾಯಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ)

ಪಿರಿಯ ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ, 
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೃತೊ್ಪವಚ್ಕ ನಮಸಾಕೆರಗಳನುನು ಕಳುಹಸುತ್್ತದೆದಿೋನ. ನಿೋವು ಚನಾನುಗಿರುವಿರಿ ಮತು್ತ 

ಅನುಗರಿಹದ್ಯಂದ ತುಯಂಬಿರುವಿರಿ ಎಯಂದು ಮನಸಾರೆ ಬಯಸುತೆ್ತೋನ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಗಳನುನು 
ಪಡೆದ್ದೆದಿೋನ ಮತು್ತ ನಿೋವು ಬರೆಯುವ ಎಲಲಿವೂ ನನಗೆ ಅರಚ್ವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ ವಿಶ್ವದ 
ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಾರವಾಗುತ್್ತದೆ ಎಯಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಒಯಂದು ದ್ನ ನಾನು ಇದರ ಭಾಗ-
ವಾಗಲು ಬಯಸುತೆ್ತೋನ. ನಿೋವು ಈ ಬಹಳ ಅಮೊಲ್ವಾದ ಮಾಹತ್ಯನುನು ನನಗೆ ಕಳುಹಸುವುದನುನು 
ಮುಯಂದುವರಿಸ್ದರೆ ನಾನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುತೆ್ತೋನ; ಇದು ನನನು ಮನಸಸೆನುನು ತ್ಳಿಗೆೊಳಿಸು-
ತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಪರಿತ್ದ್ನ ಮುಯಂದುವರಿಯಲು ನರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲಾಲಿ ಪರಿಯತನುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ 
ಧನ್ವಾದಗಳು.
ವಿನಯದ್ಯಂದ,
ಇಸರಿೋಲ್ ಪರೆಜ್                         ಡು್ರಾಯಂಗೆೊ, ಮಕಸೆಕೆೊ

http://www.alamoministries.com
http://www.alamoministries.com
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/TONY-ALAMO-Christian-Ministries/729439147079523?fref=ts
https://twitter.com/tonyalamominist
https://www.youtube.com/user/PastorTonyAlamo
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(ಪುಟ 1 ರಿಯಂದ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)
ದೆೋವರ ಪರಿತ್ಪಾದನಯನುನು ಎಷ್ು್ಟ ಪಿರಿೋತ್ಸುತ್್ತೋ-
ರೆಯಂದರೆ ಈ ಕೆೊನಯ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮೊ್ಮಳಗೆ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಆತನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೆೊಡುತ್್ತೋರೆಯಂದಾದರೆ 
ಈ ಪಾರಿರಚ್ನಯನುನು ಹೋಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್:

ನನನು ಪರಿಭುವೆೋ ಮತು್ತ ನನನು ದೆೋವರೆೋ, 
ಪಾಪಿಯಾದ ನನನು ಮೋಲೆ ಕರುಣೆ ತೆೊೋರಿ.12 ಯೆೋಸು 
ಕರಿಸ್ತರು ಜ್ೋವಸ್ವರೊಪನಾದ ದೆೋವರ ಮಗನು ಎಯಂದು 
ನಾನು ನಯಂಬುತೆ್ತೋನ.13 ಆತನು ಶ್ಲುಬಯ ಮರಣ 
ಹೊಯಂದ್ದನು ಮತು್ತ ನನನು ಹಯಂದ್ನ ಎಲಾಲಿ ಪಾಪಗಳ 
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ತನನು ಅಮೊಲ್ ರಕ್ತವನುನು ಸುರಿಸ್-
ದನು ಎಯಂದು ನಾನು ನಯಂಬುತೆ್ತೋನ.14 ದೆೋವರು ಪವಿತಾರಿ-
ತ್ಮನ ಶಕ್ತಯಿಯಂದ ಯೆೋಸುವನುನು ಸತ್ತವರಿಯಂದ ಪುನರು-
ತಾಥಾನಗೆೊಳಿಸ್ದರು,15 ಮತು್ತ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನನು 
ಪಾಪನಿವೆೋದನಯನುನು ಮತು್ತ ಈ ಪಾರಿರಚ್ನಯನುನು 
ಕೆೋಳುತಾ್ತ ಆತ ದೆೋವರ  ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದಾದಿ-
ನ ಎಯಂದು ನಾನು ನಯಂಬುತೆ್ತೋನ.16 ಪರಿಭು ಯೆೋಸುವೆೋ, 
ನಾನು ನನನು ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನುನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ-
ನುನು ನನನು ಹೃದಯದೆೊಳಗೆ ಆಮಯಂತ್ರಿಸುತೆ್ತೋನ.17 ಕಾ-
ಲಾ್ವರಿಯ ಶ್ಲುಬಯ ಮೋಲೆ ನನನು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿೋವು 
ಸುರಿಸ್ದ ಅಮೊಲ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನನನು ಎಲಾಲಿ ಹೊಲಸು 
ಪಾಪಗಳನುನು ತೆೊಳದುಬಿಡಿರಿ.13 ನಿೋವು ನನನುನುನು ತ್ರ-
ಸಕೆರಿಸುವುದ್ಲಲಿ, ಪರಿಭು ಯೆೋಸುವೆೋ; ನಿೋವು ನನನು ಪಾ-
ಪಗಳನುನು ಕ್ಷಮಿಸುವಿರಿ ಮತು್ತ ನನನು ಆತ್ಮವನುನು ರಕ್ಷಿ-
ಸುವಿರಿ. ನನಗೆ ಗೆೊತು್ತ, ಏಕೆಯಂದರೆ ನಿಮ್ಮ  ವಾಕ್ವಾದ 
ಬರೈಬಲ್ ಹೋಗೆಯಂದು ಹೋಳುತ್ತದೆ.18 ನಿೋವು ಯಾರನೊನು 
ತ್ರಸಕೆರಿಸುವುದ್ಲಲಿ ಎಯಂದು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ ಹೋಳುತ್ತದೆ, 
ಮತು್ತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೊ ಸೋರಿದೆದಿೋನ.19 ಆದದಿರಿಯಂದ 
ನಿೋವು ನನನು ಮಾತು ಕೆೋಳಿಸ್ಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿೋರಿ ಎಯಂದು ನನಗೆ 

ತ್ಳಿದ್ದೆ, ಮತು್ತ ನಿೋವು ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ದ್ದಿೋರಿ ಎಯಂದು 
ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ಮತು್ತ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ದೆದಿೋ-
ನ ಎಯಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ.20 ನನನು ಆತ್ಮವನುನು ರಕ್ಷಣೆ 
ಮಾಡಿದದಿಕಾಕೆಗಿ, ಪರಿಭು ಯೆೋಸುವೆೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 
ಕೃತಜ್ಞನು, ಮತು್ತ ನಿೋವು ಆದೆೋಶ್ಸ್ದಯಂತೆ ನಡೆದುಕೆೊಯಂ-
ಡು ಮತು್ತ ಇನುನು ಮೋಲೆ ಪಾಪ ಮಾಡದೆ ನಾನು ನನನು 
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುನು ತೆೊೋರಿಸುತೆ್ತೋನ.21

ರಕ್ಷಣೆಯ ನಯಂತರ, ಯೆೋಸುವು ತಯಂದೆಯ, ಮಗನ, 
ಮತು್ತ ಪವಿತಾರಿತ್ಮದ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿೋರಿನಲ್ಲಿ ಸಯಂ-
ಪೂಣಚ್ವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ದ್ೋಕ್ಾಸಾನುನ ಪಡೆದರು.22 

ಬರೈಬಲ್ ಸೊಸರೈಟ್ ಆಫ್ ಇಯಂಡಿಯಾದ ’ಸತ್ವೆೋ-
ದವು” [ಇಯಂಗಿಲಿಷ್ ನ ಕೆಜವಿ] ಬರೈಬಲ್ ಅನುನು  ಓದ್, 
ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಯೋಜನಕಾಕೆಗಿ ಹಾಗೊ ಇತರರ 
ಪರಿಯೋಜನಕಾಕೆಗಿ ಅದು ಹೋಳಿದದಿನುನು ಮಾಡಿ.23

ಕರಿಸ್ತರು ಮತು್ತ ದೆೋವರಾದ ತಯಂದೆ ಈಗ ಪವಿ-
ತಾರಿತ್ಮರ ಮೊಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಲೆಗೆೊಯಂಡಿದಾದಿರೆ. 
ದೆೋವರ ದೆರೈವಿಕ ಸ್ವರೊಪದ ಪೂಣಚ್ ಪರಿಮಾಣ-
ವನುನು ಹೊಯಂದಲು ನಿಮಗೆೊಯಂದು ದಾರಿಯಿದೆ. 
ದೆೋವರ ದೆರೈವಿಕ ಸ್ವರೊಪವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಚುಚು 
ಹಚುಚು ನಲೆಗೆೊಯಂಡಯಂತೆಲಾಲಿ ಸಹಸಾರಿರು ಕೆರಿರೈಸ್ತರು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯಿಯಂದ ವಿಮುಖರಾಗುವಯಂತೆ  
ಮಾಡಿದ ಶೊೋಧನಗಳ ವಿರುದ್ಧ  ಹೊೋರಾಡಲು 
ನಿಮ್ಮನುನು ಹಚುಚು ಸಮರಚ್ರನಾನುಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  
ಪವಿತಾರಿತ್ಮದ್ಯಂದ ದ್ೋಕ್ಾಸಾನುನ ಪಡೆಯುವುದಕಾಕೆ-
ಗಿ ಪಾರಿರ್ಚ್ಸ್. ಪವಿತಾರಿತ್ಮನ ದ್ೋಕ್ಾಸಾನುನವನುನು 
ಹೋಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಯಂಬ ಕುರಿತ ಸೊಚನಗಳನುನು 
ಮತು್ತ ದೆೋವರ ಪವಿತರಿ ಸ್ವರೊಪವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ನಮ್ಮ ಸಾಹತ್ಕಾಕೆಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ ಅರವಾ ಕರೆಮಾಡಿ. 
ಏಕೆಯಂದರೆ ಪವಿತರಿತೆಯಿಲಲಿದೆ, ಯಾವೊಬ್ಬನೊ ದೆೋ-
ವರನುನು ಕಾಣಲಾರನು (ಇಬಿರಿಯರಿಗೆ 12:14) 

ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿೋವು ಇತರರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಬೋಕೆಯಂದು 
ಪರಿಭು ಬಯಸುತಾ್ತರೆ. ನಿೋವು ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೋನಿ 

ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸುವಾತೆಚ್ಯ ಸಾಹತ್ದ ವಿತರಕರಾ-
ಗಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಹತ್ವನುನು ಯಾವುದೆೋ 
ಶುಲಕೆವಿಲಲಿದೆ ಕಳುಹಸುತೆ್ತೋವೆ. ಹಚಿಚುನ ಮಾಹತ್ಗಾ-
ಗಿ ನಮಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಅರವಾ ಇಮೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ 
ಸಯಂದೆೋಶವನುನು ಬೋರೆಯವರೆೊಯಂದ್ಗೆ ಹಯಂಚಿಕೆೊಳಿಳು.

ಜಗತು್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೋಕೆಯಂದು ನಿೋವು 
ಬಯಸ್ದರೆ ಯೆೋಸು ಆದೆೋಶ್ಸುವಯಂತೆ ದೆೋವರಿಯಂದ 
ಆತನ ದಶಾಯಂಶಗಳನುನು ಮತು್ತ ಕೆೊಡುಗೆಗಳನುನು 
ಕದುದಿಕೆೊಳಳುಬೋಡಿ. ದೆೋವರು ಹೋಗೆ ಹೋಳಿದರು, 
“ನರಮನುಷ್್ನು ದೆೋವರಿಯಂದ ಕದುದಿಕೆೊಳಳುಬಹು-
ದೆೋ? ನಿೋವೊೋ ನನಿನುಯಂದ ಕದುದಿಕೆೊಳುಳುತ್್ತದ್ದಿೋರಿ. 
ನಿನಿನುಯಂದ ಏನು ಕದುದಿಕೆೊಯಂಡಿದೆದಿೋವೆ ಎಯಂದು ಕೆೋ-
ಳುತ್್ತೋರೆೊೋ? ದಶಾಯಂಶ, ನನಗೆೊೋಸಕೆರ ಪರಿತೆ್ೋಕ-
ಸಬೋಕಾದ ಪದಾರಚ್, ಇವುಗಳನನುೋ. ನಿೋವು ಅಯಂದರೆ 
ಈ ಜನಾಯಂಗದವರೆಲಾಲಿ [ಮತು್ತ ಈ ಸಯಂಪೂಣಚ್ 
ಜಗತು್ತ] ನನಿನುಯಂದ ಕದುದಿಕೆೊಳುಳುವವರಾದ ಕಾರಣ 
ಶಾಪಗರಿಸ್ತರಾಗಿದ್ದಿೋರಿ. ನನನು ಆಲಯವು [ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೊಯಂದ್ರುವ ಆತ್ಮಗಳು] ಆಹಾರಶೊನ್ವಾಗ-
ದಯಂತೆ [ಆಧಾ್ತ್್ಮಕ ಆಹಾರ] ನಿೋವು ದಶಾಯಂಶವನುನು 
[ದಶಾಯಂಶ ಎಯಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟು್ಟ ಆದಾಯದ 
10%] ಯಾವತೊ್ತ ಬಯಂಡಾರಕೆಕೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಯಂಡು 
ಬನಿನುರಿ; ನಾನು ಪರಲೆೊೋಕದ ದಾ್ವರಗಳನುನು ತೆರೆದು 
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಥಾಳ ಹಡಿಯಲಾಗದಷ್ು್ಟ ಸುವರವ-
ನುನು ಸುರಿಯುವೆನೊೋ ಇಲಲಿವೊೋ ನನನುನುನು ಹೋಗೆ 
ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ರಿ; ಇದು ಸೋನಾಧಿೋಶ್ವರ ಯೆಹೊೋವನ 
ನುಡಿ. ನುಯಂಗುವ ಹುಳವನುನು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ 
ತಡೆಯುವೆನು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭೊಮಿಯ ಫಲವನುನು 
ನಾಶ ಮಾಡದು; ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಕ್ಷಿಯ ಹಣುಣು ತೆೊೋ-
ಟದಲ್ಲಿ ಉದುರಿಹೊೋಗದು; ಇದು ಸೋನಾಧಿೋಶ್ವರ 
ಯೆಹೊೋವನ ನುಡಿ. ಆಗ ಸಕಲ ಜನಾಯಂಗಗಳವರು 
ನಿಮ್ಮನುನು ಧನ್ರೆಯಂದು ಕೆೊಯಂಡಾಡುವರು; ನಿಮ್ಮ 
ದೆೋಶವು ಆನಯಂದವಾಗಿರುವದು; ಇದು ಸೋನಾಧಿೋಶ್ವರ 
ಯೆಹೊೋವನ ನುಡಿ” (ಮಲಾಕಯ 3:8-12).

ವಿಶ್ವ
 ಪರಿತ್ಪಾದಕರ 

ಮಯಂಡಳಿ
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ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಯಂಖ್್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. (908) 937-5723.
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