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(ಪುಟ 2ರಲ್್ಲ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)

ಎಸಗುವರು ಮತುತು ಒಬ್ಬರನೊನೊಬ್ಬರು ಹಿಡಿದುಕೆೊ-
ಡುವರು ಹಾಗೊ ಪರಸ್ಪರ ಹಗೆ ಮಾಡುವರು.”

ಪವಿತಾರಿತ್ಮ ಮತುತು ಯೆೀಸುವಿನ ರೊಪವಾದ ಜೀ-
ವನದ್ಯಲ್್ಲ ನಿೀವು ಬದುಕುತ್ತುದದಿರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು 
ಬಯಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಡಲ್ಪಡುವ ಮಟ್್ಟಗೆ ನಿೀವು ಭಯಭೀ-
ತರಾಗುವುದು ಅಸಾಧ್.3 ಏಕೆಯಂದರೆ “ದೆೀವರು ನಮಗೆ ಕೆೊ-
ಟ್್ಟರುವ ಆತ್ಮವು ಬಲ, ಪರಿೀತ್, ಮತುತು ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸಿ-
ನದೆೀ ಹೊರತು ಭಯಭೀತ್ಯ (ಹೀಡಿತನದ) ಆತ್ಮವಲ್ಲ. 
ಆದದಿರಿಯಂದ ನಿೀವು ನಮ್ಮ ಕತಚ್ನನುನೊ ಕುರಿತು ಹೀಳುವ 
ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಿಷ್ಯದಲಾ್ಲಗಲ್ ಆತನ ಸೆರೆಯವನಾದ ನನನೊ 
ವಿಷ್ಯದಲಾ್ಲಗಲ್ ನಾಚಿಕೆಪಡಬೀಡಿ: ಆದರೆ ದೆೀವರ 
ಬಲವನುನೊ ಆಶರಿಯಿಸ್ ನನೊನೊಯಂದ್ಗೆ ಸುವಾರ್ಚ್ಗೆೊೀಸ್ಕರ 
ಶರಿಮೆಯನನೊನುಭವಿಸ್. ಆತನು ನಮ್ಮ ಕೃತ್ಗಳನುನೊ 
ನೊೀಡಿದದಿರಿಯಂದಲ್ಲ, ಅನಾದ್ಕಾಲದಲ್್ಲ ಯೆೀಸು ಕಿರಿಸತುರ-
ಲ್್ಲ ನಮಗೆ ನಿೀಡಿದ ತನನೊ ಸಯಂಕಲ್ಪ [ತನನೊ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ]  
ಮತುತು ಬಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕೃಪೆಯಿಯಂದಲೆೀ ನಮ್ಮನುನೊ 
ರಕ್ಷಿಸ್ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗುವದಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವದ 
ಆರಯಂಭಕೊ್ಕ ಪೂವಚ್ದಲ್್ಲಯೆೀ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಕಿರಿಸತು 
ಯೆೀಸುವಿನ ಪರಿತ್ಕ್ಷರ್ಯ ಮೊಲಕ ಅದನುನೊ ಪರಿಕಾಶಪ-
ಡಿಸ್ದಾದಿನ. ಈತನು ಮರಣವನುನೊ ನಾಶಮಾಡಿ ಸುವಾ-
ರ್ಚ್ಯ ಮೊಲಕ ಜೀವವನೊನೊ ನಿಲಚ್ಯತ್ವವನೊನೊ ಪರಿ-
ಕಾಶಗೆೊಳಿಸ್ದನು. (2 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 1:7-10).

ಪರಿಭುವಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದು ಅಗತ್, ಏಕೆಯಂದರೆ 
ಪರಿಭುವಿನ ಭಯವೀ ತ್ಳಿವಳಿಕೆಯ ಆರಯಂಭ; ಪರಿಭುವಿನ 
ಭಯವೀ ಜ್ಾನದ ಆರಯಂಭ (ಜ್ಾನೊೀಕಿತುಗಳು 1:7); 

ಬರೈಬಲ್್ಲನ ಈ ವೀದವಾಕ್ದಲ್್ಲ, ಪಟ್್ಟ 
ಮಾಡಲಾದ ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗಿಯಂತಲೊ ಮೊದಲು, 
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನುನೊ ಬಯಂಕಿಯ ಕೆರೆಯಲ್್ಲ ದೊಡಲ್ಪಡ-
ಲು ಕಾರಣವಾದ ಭಯಭೀತರು ಮತುತು ನಯಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ-
ದವರು ಪಟ್್ಟಯ ಆರಯಂಭದಲ್್ಲವ. ಇವು ಪವಿತಾರಿತ್ಮದ 
ನಿಯಂದನಯನುನೊ ಹೊರತುಪಡಿಸ್ (ಇದು ಪವಿತಾರಿತ್ಮ-
ನನುನೊ ನಿಯಂದ್ಸುವುದಕೆ್ಕ ಸಮನಾಗಿರುತತುದೆ), ಎಲ್ಲ 
ಪಾಪಗಳಲ್್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಘೊೀರವಾದ ಪಾಪಗಳಾಗಲು 
ಕಾರಣವೀನಯಂದರೆ ಪರಿಭುವಿಗೆ ಭಯಪಡದೆ ಸೆರೈತಾನನಿಗೆ 
ಭಯಪಡುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಕಿತು ತನನೊನುನೊ ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳ್ಳ-
ಲು ನಿಮಗೆ ದೆೊರಿೀಹ ಮಾಡುವನು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು 
ಯೊದ ಇಸ್ಕರಿಯೀತ ಯೊದ ಪರಿಭುವಿಗೆ ಬಗೆದ 
ದೆೊರಿೀಹಕೆ್ಕ ಸಮನಾಗಿದೆ, ಏಕೆಯಂದರೆ ರಕ್ಷಿತರಾದ ನಾವು, 
ಕಿರಿಸತುನ ದೆೀಹವಾಗಿದೆದಿೀವ ಮತುತು ಆತ ಈ ಲೆೊೀಕದಲ್್ಲ 
ನಮೊ್ಮಳಗೆ ವಾಸ್ಸುವುದನುನೊ ಮುಯಂದುವರಿಸ್ದಾದಿರೆ.2 

ಆದದಿರಿಯಂದ ನಾವು ಕಿರಿಸತುರಾಗಿದೆದಿೀವ.
ಮತಾತುಯ 24:9-10ರಲ್್ಲ ಯೆೀಸು, ಕೆೊನಯ 

ದ್ನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹಿೀಗೆಯಂದು ಹೀಳಿದರು, “ಆಗ ನಿಮ್ಮನುನೊ(-
ನಿಜವಾದ ಕೆರಿರೈಸತುರನುನೊ) ಉಪದರಿವಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಸ್ ಕೆೊಲು್ಲ-
ವರು; ನನನೊ ಹಸರಿನ ನಿಮಿತತು ನಿಮ್ಮನುನೊ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಯಂ-
ಗಗಳವರು ಹಗೆ ಮಾಡುವರು. ಆಗ ಅನೀಕರು ಅಪರಾಧ 

ಮತುತು ಪರಿಭುವಿನ ಭಯವೀ ವಿವೀಕದ ಆರಯಂಭ (ಜ್ಾ-
ನೊೀಕಿತುಗಳು 9:10).4 ದೆೀವರಿಗೆ ಭಯಪಡುವುದು ವಿವೀಕ 
ಮತುತು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನುನೊ ಪಾಲ್ಸುವುದು ವಿವೀಕ. 5 

ಪರಿಸಯಂಗಿ 12:11-14 ಹಿೀಗೆಯಂದು ಹೀಳುತತುದೆ, “ಜ್ಾನಿಗಳ 
ಮಾತುಗಳು ಮುಳು್ಳಗೆೊೀಲುಗಳು [ನಮ್ಮನುನೊ ಮು-
ನನೊಡೆಸಲು ಚೊಪಾದ ವಸುತುಗಳು]; ಸಯಂಗರಿಹವಾಕ್ಗಳು 
[ದೆೀವರ ಪದ] ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಬಡಿದ ಮೊಳೆಗಳು; ಒಬ್ಬನೀ 
ಕತಚ್ನಿಯಂದ [’ಯೆಹೊೀವನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು’, ಅಯಂದರೆ 
ನನನೊ ಮಾಗಚ್ದರ್ಚ್ಯಾದ ಕಿರಿಸತುನು (ಕಿೀತಚ್ನಗಳು 23:1)] 
ಬಯಂದ್ವ. ಕಯಂದಾ, ಇವಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವುಗಳಲ್್ಲಯೊ 
ಎಚ್ಚರದ್ಯಂದ್ರು; ಬಹುಗರಿಯಂಥಗಳ ರಚನಗೆ ಮಿತ್ಯಿಲ್ಲ; 
ಅತ್ ವಾ್ಸಯಂಗವು ದೆೀಹಕೆ್ಕ ಆಯಾಸ. ವಿಷ್ಯವು ತ್ೀರಿತು; 
ಎಲ್ಲವೂ ಕೆೀಳಿ ಮುಗಿಯಿತು; ದೆೀವರಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ 
ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನುನೊ ಕೆರೈಕೆೊಳು್ಳ; ಮನುಷ್್ರೆಲ್ಲರಿಗೊ 
ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದು [ಸಯಂಪೂಣಚ್ ಕತಚ್ವ್ವು ಇದೆೀ]. 
ಒಳೆ್ಳಯದಾಗಲ್ ಕೆಟ್ಟದಾದಿಗಲ್ ಸಕಲ ರಹಸ್ ಸಯಂಗ-
ತ್ಗಳನುನೊ ವಿಮರ್ಚ್ಸುವ ನಾ್ಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ದೆೀವರು 
ಪರಿತ್ಯಯಂದು ಕಾಯಚ್ವನುನೊ ಗುರಿಮಾಡುವನು. ಆದರೆ 
ಸೆರೈತಾನನಿಗೆ, ಯಾವುದೆೀ ದುಷ್್ಟತನಕೆ್ಕ ಭಯಪಡುವುದು 
ಅತ್ಯಂತ ದೆೊಡ್ಡ ಪಾಪ, ಅದು ಪಾಪಗಳ ಪಟ್್ಟಯಲ್್ಲ 
ಆರಯಂಭದಲ್್ಲದೆ.6 “ನಾನು ಸಾವಿನ ನರಳಿರುವ ಕಣಿವ-
ಯಲ್್ಲ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿೀನು [ಕತಚ್ನು] ಹತ್ತುರವಿರುವು-
ದರಿಯಂದ ಕೆೀಡಿಗೆ ಹದರೆನು;7 ನಿನನೊ ದೆೊಣೆಣೆಯೊ ನಿನನೊ 
ಕೆೊೀಲೊ ನನಗೆ ಸಾಯಂತ್ವನ ಕೆೊಡುತತುವ [ಅಯಂದರೆ ನಿನನೊ 

1 ಮಾಕಚ್ 9:43-48, ಲೊಕ 3:16-17, 16:19-26, ಯೊದನು 6-7, ಪರಿಕಟನ 14:9-11, 19:20, 20:10-15   2 ಯೀಹಾನನು 14:8-19, 17:11, 21-26, ರೆೊೀಮಾಪುರದವರಿಗೆ 12:4-5, 
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ಪರಿಕಟನ 3:21   3 ಕಿೀತಚ್ನಗಳು 1:1-4, ಯೆಶಾಯ 44:1-4, 55:1-3, ಯೆರೆಮಿೀಯ 2:13, 17:7-8, 13, ಯೆಹಜ್ಕೀಲನು 47:1-12, ಜಕಯಚ್ 14:8, ಯಹಾನನು 4:7-14, 6:35-40, 53-58, 7:37-39, 
14:6, ಅಪೊಸತುಲರ ಕೃತ್ಗಳು 1:8, 4:31, ಪರಿಕಟನ 7:17, 21:6, 22:1-5   4 ಯೀಬನು 28:28, ಕಿೀತಚ್ನಗಳು 111:10, 112:1, ಜ್ಾನೊೀಕಿತುಗಳು 2:1-12, 3:7, 9:10-12, 13:13, 14:2, 26-27, 
15:33, ಪರಿಸಯಂಗಿ 12:13-14   5 ವಿಮೊೀಚನಕಾಯಂಡ 20:20, ಧಮೊೀಚ್ಪದೆೀಶಕಾಯಂಡ 4:1-10, 5:29, 32-33, 6:1-2, 24, 10:12, 20, 13:4, ಕಿೀತಚ್ನಗಳು 25:12-14, 103:13, 17, ಕಿೀತಚ್ನಗಳು 112:1-
3, 115:11, 13, ಜ್ಾನೊೀಕಿತುಗಳು 1:23-33, 3:13-26, 16:6, 19:23, ಪರಿಸಯಂಗಿ 8:12-13, ಯೆಶಾಯ 8:13, 33:6, 66:2, ಯೆರೆಮಿೀಯ 2:19, 32:39-40, ಮಲಾಕಿಯ 3:16-18, 4:1-3, ಮತಾತುಯ 
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7 1 ಸಮುವೀಲನು 17:37, ಯೀಬನು 13:15, ಯೆಶಾಯ 26:3-4, ದಾನಿಯೆೀಲನು 3:16-18, ಮತಾತುಯ 10:16-31   

ಟೊೀನಿ ಅಲಾಮೊ ಅವರಿಯಂದ

ಪರಿಕಟನ 21:8 ಹಿೀಗೆಯಂದು ಹೀಳುತತುದೆ, “ಆದರೆ ಭಯಭೀತರು, ನಯಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು, ಅಸಹ್ವಾದದದಿರಲ್್ಲ 
ಸೆೀರಿದವರು, ಕೆೊಲೆಗಾರರು, ಜಾರರು, ಮಾಟಗಾರರು, ವಿಗರಿಹಾರಾಧಕರು, ಎಲಾ್ಲ ಸುಳು್ಳಗಾರರು ಇವರಿಗೆ ಸ್ಕು್ಕವ 
ಪಾಲು ಬಯಂಕಿ ಗಯಂಧಕಗಳುರಿಯುವ ಕೆರೆಯೆೀ; ಅದು ಎರಡನಯ  [ಮತುತು ಕೆೊನಯ] ಮರಣ.” ಸಮಸೆ್ ಏನಯಂದರೆ 
ಬಯಂಕಿಯ ಕೆರೆ ಎಯಂದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಾವು, ಅದು ಎಯಂದೊ ಕೆೊನಗೆೊಳು್ಳವುದ್ಲ್ಲ.1

ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೀನಿ ಮತುತು ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಸೊಸನ್ 
ಅಲಾಮೊ1972 ರಲ್್ಲ ರ್ಗೆದ ಚಿತರಿ
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(ಪುಟ 1 ರಿಯಂದ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)
ದಯಂಡನ, ಏಕೆಯಂದರೆ ನಾನು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 
ನನಗೆ ಹೀಳುತತುದೆ ಮತುತು ನರಕದ್ಯಂದ ಮತುತು ಬಯಂಕಿಯ 
ಕೆರೆಯಿಯಂದ ದೊರವಿರಲು ನನಗೆ ಮಾಗಚ್ದಶಚ್ನ ನಿೀಡು-
ತತುದೆ;8 ನನನೊನುನೊ ದುಷ್್ಟ ಪರಿಲೆೊೀಭನಯಿಯಂದ ದೊರ 
ಕರೆದೆೊಯು್ವ ನಿನನೊ ಕೆೊೀಲು ನನನೊ ಮಾಗಚ್ದರ್ಚ್.]” 
[ಕಿೀತಚ್ನಗಳು 23:4]

ಪಾಪಗಳ ಪಟ್್ಟಯಲ್್ಲ ಆರಯಂಭದಲ್್ಲರುವ, ಕೆೀವಲ 
ಭಯಭೀತ್ಯುಳ್ಳವರಾಗುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಮತುತು ನಯಂಬಿ-
ಕೆಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿರುವದಕಾ್ಕಗಿ ದೆೀವರು ಯಾರನಾನೊ-
ದರೊ ಬಯಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸುವರು? ದೆೀವರಿಗೆ 
ಭಯಪಡದೆ ಸೆರೈತಾನನಿಗೆ ಭಯಪಡುವ ವ್ಕಿತುಯು ಕಷ್್ಟ-
ದಲ್್ಲದಾದಿಗ ನಿಮಗೆ ದೆೊರಿೀಹ ಮಾಡುತಾತುನ, ಮತುತು, 
ಇದಕೊ್ಕ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ದೆೀವರ ದೆೀಹಕೆ್ಕ, ಭೊಮಿಯ 
ಮೆೀಲೆ ಆತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತುರುವ ಆತನ ಚಚಿಚ್ಗೆ 
ವಯಂಚನ ಮಾಡುತಾತುನ. ಕಾಲದ ಅಯಂತ್ದ ಬಗೆಗೆ ಯೆೀಸು 
ಹೀಳಿದವುಗಳಲ್್ಲ ಇದು ಒಯಂದು ಸೊಚನ.

 “ಇವಲಾ್ಲ  ದುಃಖದ ಪಾರಿರಯಂಭ. ಆಗ ನಿಮ್ಮನುನೊ 
ಉಪದರಿವಕೆ್ಕ ಒಪ್ಪಸ್ ಕೆೊಲು್ಲವರು; ನನನೊ ಹಸರಿನ 
ನಿಮಿತತು ನಿಮ್ಮನುನೊ ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಯಂಗಗಳವರು ಹಗೆ 
ಮಾಡುವರು. ಆಗ ಅನೀಕರು ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿ ಒಬ್ಬ-
ರನೊನೊಬ್ಬರು ಹಿಡಿದುಕೆೊಡುವರು; ಒಬ್ಬರ ಮೆೀಲೆೊ-
ಬ್ಬರು ದೆ್ವೀಷ್ ಮಾಡುವರು. ಬಹುಮಯಂದ್ ಸುಳು್ಳ 
ಪರಿವಾದ್ಗಳು [ಸುಳು್ಳಗಾರರು] ಸಹ ಎದುದಿ ಅನೀಕ-
ರನುನೊ ಮೊೀಸಗೆೊಳಿಸುವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧಮಚ್ವು 
[ದುಷ್್ಟತನ, ಪಾಪ] ಹಚಾ್ಚಗುವುದರಿಯಂದ ಬಹುಜನರ 
ಪರಿೀತ್ಯು ತಣಣೆಗಾಗಿಹೊೀಗುವುದು [ದೆೀವರ ಆಜ್ಞೆಗಳ 
ಪಾಲನಯು ನಡೆಯುವುದ್ಲ್ಲ]. ಆದರೆ ಕಡೆೀವರೆಗೊ 
ತಾಳುವವನು [ಪವಿತಾರಿತ್ಮನಲ್್ಲ ಮುಯಂದುವರಿಯು-
ವವನು] ರಕ್ಷಣೆಹೊಯಂದುವನು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೆೊೀ-
ಕರಾಜ್ದ ಈ ಸುವಾರ್ಚ್ಯನುನೊ ಸವಚ್ಲೆೊೀಕದಲ್್ಲ 
ಎಲಾ್ಲ ಜನಾಯಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಸಾರಲಾಗುವದು; 
ಆಗ ಅಯಂತ್ವು ಬರುವದು. ಆದದಿರಿಯಂದ ಪರಿವಾದ್ಯಾದ 
ದಾನಿಯೆೀಲನು ಹೀಳಿದಯಂಥ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ 
ವಸುತುವು ಪವಿತರಿಸಾ್ಥನದಲ್್ಲ ನಿಯಂತ್ರುವುದನುನೊ ನಿೀವು 
ಕಾಣುವಿರಿ (ಮತಾತುಯ 24:8-15).

ಇದು ಭೊಮಿಯ ನರೈತ್ಕ, ಸಭ್, ದೆರೈವಭಕಿತುಯುಳ್ಳ 
ಸಕಾಚ್ರ ಮತುತು ಅದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಚ್ಕ ವ್ವಸೆ್ಥಯ 
ಉದೆದಿೀಶಪೂವಚ್ಕ ನಾಶ ಮಾತರಿವಲ್ಲದೆ ದೆೀವರ ಆಜ್ಞೆಗಳ 
ಸ್ಪಷ್್ಟ ನಿಲಚ್ಕ್ಷ್. ಇದು ನಾಲ್ಕನಯ ಮತುತು ಕೆೊನಯ 
ಜಾತಾ್ತ್ೀತ ರಾಜ್, ಮತುತು ಇದು ಸಯಂಪೂಣಚ್ವಾಗಿ ಪೆರೈ-
ಶಾಚಿಕವಾಗಿದೆ.9 ಏಕೆಯಂದರೆ ಕಿರಿಸತು-ವಿರೆೊೀಧಿ ವಿಶ್ವ ಸಕಾಚ್ರ 
ಮತುತು ರಾಜ್ದ ಪೆರೈಶಾಚಿಕ ಸ್ದಾ್ಧಯಂತವನುನೊ ಜಗತ್ತುನ 
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವ್ವಸ್್ಥತವಾಗಿ ಬೊೀಧಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ದಾನಿ-
ಯೆೀಲನ ಏಳನಯ ಅಧಾ್ಯವು ಅಸಹ್ವಾದ ಈ ಸಕಾಚ್-
ರದ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೆ ಹೀಳುತತುದೆ. ನಮ್ಮನುನೊ ಈಗ ಆಳು-
ತ್ತುರುವ ಈ ಸಕಾಚ್ರವು ಆ ಅಸಹ್ವಾದ ಸಕಾಚ್ರವಾಗಿದೆ 
ಎಯಂದು ದಾನಿಯೆೀಲನು ನಮಗೆ ರ್ೊೀರಿಸುತಾತುರೆ, ಮತುತು 
“ಅಸಹ್” ಎಯಂದರೆ ಹೀಸ್ಕೆಯುಯಂಟುಮಾಡುವಯಂಥದುದಿ, 
ದುಷ್್ಟವಾದದುದಿ. ಈ ಸಕಾಚ್ರವು ದೆೀವರ ಪದವನುನೊ 
ಮತುತು ದೆೀವರನನೊ ದೆ್ವೀಷ್ಸುತತುದೆ. ಇದು ದೆೀವರ ಜನರ-
ನುನೊ ಕೊಡ ದೆ್ವೀಷ್ಸುತತುದೆ ಮತುತು ಸೆರೈತಾನನ ಸಕಾಚ್ರವಾ-

ಗಿದೆ.10 ದಾನಿಯೆೀಲನು ಈ ಸಕಾಚ್ರವನುನೊ ಮತುತು ಇದನುನೊ 
ಅನುಸರಿಸುವ ಜನರನುನೊ ಒಯಂದು ದುಷ್್ಟ ರಾಕ್ಷಸ ಎಯಂದು 
ವಣಿಚ್ಸುತಾತುರೆ.

ದಾನಿಯೆೀಲನು 7:7ನಲ್್ಲ, ದಾನಿಯೆೀಲನು 
ಹಿೀಗೆಯಂದು ಹೀಳುತಾತುರೆ, “ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಕಯಂಡ ಕನಸ್-
ನಲ್್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತುನ ಮೆೀಲೆ ಆಹಾ, ನಾಲ್ಕನಯ 
ಮೃಗವು ಕಾಣಿಸ್ತು [ಕೆೊನಯ ಜಾತಾ್ತ್ೀತ ರಾಜ್]; 
ಅದು ಭಯಯಂಕರ, ಹದರಿಸುವಯಂಥದುದಿ [ಅದು ಇಯಂದ್ನ 
ಪೆರೈಶಾಚಿಕ ಒಯಂದು-ವಿಶ್ವ ಸಕಾಚ್ರ], ಅಧಿಕಬಲವುಳ್ಳ-
ದುದಿ; ಅದಕೆ್ಕ ಕಬಿ್ಬಣದ ದೆೊಡ್ಡ ಹಲು್ಲಗಳಿದದಿವು 
[ಒಳೆ್ಳಯ ಜನರನುನೊ, ಅವರ ವಾ್ಪಾರಗಳನುನೊ, ಮತುತು 
ಅವರ ಆರ್ಚ್ಕರ್ಯನುನೊ ಚೊರುಚೊರಾಗಿ ಹರಿದು 
ಹಾಕಲು]; ಅದು ನುಯಂಗುತಾತು ಚೊರುಚೊರು ಮಾಡುತಾತು 
ಮಿಕ್ಕದದಿನುನೊ ಕಾಲುಗಳಿಯಂದ ತುಳಿಯುತಾತು ಇತುತು [ಬೀರೆ 
ಮಾತ್ನಲ್್ಲ ಹೀಳುವುದಾದರೆ, ಪರಿತ್ ನಿಮಿಷ್ ಅದು 
ಭೊಮಿಯ ಮೆೀಲೆ ಪರಿತ್ಯಯಂದು ಒಳೆ್ಳಯ ವಸುತುವನುನೊ 
ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತುದೆ]; ಅದು ಮುಯಂಚಿನ ಎಲಾ್ಲ ಮೃಗ-
ಗಳಿಗಿಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿತುತು [ಜಾತಾ್ತ್ೀತ ರಾಜ್ಗಳು];” 
ಏಕೆಯಂದರೆ ಅದು ಒಯಂದು-ವಿಶ್ವ ರಾಜ್.

ಯೆಶಾಯ ಪುಸತುಕದಲ್್ಲ, ಅಧಾ್ಯ 14 ಹೀಳುವು-
ದೆೀನಯಂದರೆ, “ಜನಗಳನುನೊ ಕೆೊೀಪೊೀದೆರಿೀಕದ್ಯಂದ ಎಡೆಬಿ-
ಡದೆ ಹೊಡೆದು [ಸೆರೈತಾನನು ಇಯಂದು ಮಾಡುತ್ತುರುವಯಂ-
ರ್] ಜನಾಯಂಗಗಳನುನೊ ಸ್ಟ್್ಟನಿಯಂದ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಿಯಂಸ್ಸ್ 
ಆಳುತ್ತುದದಿ ದುಷ್್ಟರ ಕೆೊೀಲನೊನೊ ರಾಜರ ದಯಂಡವನೊನೊ 
ಯೆಹೊೀವನು ಮುರಿದುಬಿಟ್ಟನು [ಏಕೆಯಂದರೆ ದೆೀವರು 
ತಡೆದಾಗ, ಆತನನುನೊ ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್?]” 
(ಯೆಶಾಯ 14:6).

ವಿಶ್ವವು ಶಾಯಂತ್ಯಿಯಂದ್ರುವಾಗ ಅವರು ಹಿೀಗೆನುನೊ-
ತಾತುರೆ, “ಹೌದು, ತುರಾಯಿಮರಗಳೊ ಲೆಬನೊೀನಿನ 
ದೆೀವದಾರು ವೃಕ್ಷಗಳೊ ನಿೀನು ಬಿದುದಿಕೆೊಯಂಡ ಮೆೀಲೆ 
ಕಡಿಯುವವನು ಯಾವನೊ ನಮ್ಮ ತಯಂಟಗೆ ಬಯಂದ್ಲ್ಲವಯಂ-
ದು ನಿನನೊ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಉಲಾ್ಲಸಗೆೊಳು್ಳತತುವ. ಬರು-
ತ್ತುರುವ ನಿನನೊನುನೊ [ಸೆರೈತಾನ ಮತುತು ನಿನನೊನುನೊ ಅನುಸರಿ-
ಸುವವರು] ಎದುರುಗೆೊಳು್ಳವದಕೆ್ಕ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾತಾಳವು 
ತಳಮಳಪಡುತತುದೆ; ನಿನಗೆೊೀಸ್ಕರ ಸತತುವರನುನೊ, ಅಯಂದರೆ 
ಭೊಲೆೊೀಕದಲ್್ಲ ಮುಖಯಂಡರಾಗಿದದಿವರೆಲ್ಲರನುನೊ 
ಎಚ್ಚರಗೆೊಳಿಸ್ ಜನಾಯಂಗಗಳ ಸಕಲ ರಾಜರನುನೊ ಅವರವರ 
ಆಸನಗಳಿಯಂದ ಎಬಿ್ಬಸುತತುದೆ. ಇವರೆಲಾ್ಲ ನಿನನೊ ಕುರಿತು – 
ನಿೀನು [ಸೆರೈತಾನ] ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬಲಹಿೀನನಾದೆಯಾ? 
ನಮಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾದೆಯಾ? ಎಯಂದು ಹೀಳುತಾತುರೆ. ನಿನನೊ 

 8 ಧಮೊೀಚ್ಪದೆೀಶಕಾಯಂಡ 8:5-6, ಯೀಬನು 5:17, ಜ್ಾನೊೀಕಿತುಗಳು 
3:11-12, 29:1, ಇಬಿರಿಯರಿಗೆ 12:5-13, ಪರಿಕಟನ 3:19   
9 ದಾನಿಯೆೀಲನು 2:29-45, 7:7-12, 17-27   

ಭಯಭೀತರು 
ಮತುತು ನಯಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು

ವರೈಭವವೂ ವಿೀಣಾನಾದವೂ ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್್ಟವ; 
ನಿನಗೆ ಹುಳಗಳೆೀ ಹಾಸ್ಗೆ, ಕಿರಿಮಿಗಳೆೀ ಹೊದ್ಕೆ. 

ಆಹಾ, ಲೊಸ್ಫೆರನೀ, ಉದಯಪುತರಿನೀ ಆಕಾಶ-
ದ್ಯಂದ ಹೀಗೆ ಬಿದೆದಿ! ಜನಾಯಂಗಗಳನುನೊ ಕೆಡವಿದ ನಿೀನು 
ಕಡಿಯಲ್ಪಟು್ಟ ನಲಕೆ್ಕ ಉರುಳಿದೆಯಲಾ್ಲ! ನಿೀನು 
ನಿನನೊ ಮನಸ್ಸಿನಲ್್ಲ – ನಾನು ಆಕಾಶಕೆ್ಕ ಹತ್ತು ಉತತು-
ರದ್ಕಿ್ಕನ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಿರುವ ಸುರಗಣ ಪವಚ್ತದಲ್್ಲ 
ನನನೊ ಸ್ಯಂಹಾಸನವನುನೊ ದೆೀವರ ನಕ್ಷತರಿಗಳಿಗಿಯಂತ ಮೆೀಲೆ 
ಏರಿಸ್ ಆಸ್ೀನನಾಗುವನು; ಉನನೊತ ಮೆೀಘಮಯಂಡಲದ 
ಮೆೀಲೆ ಏರಿ ಉನನೊರ್ೊೀನನೊತನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾಗುವನು 
ಅಯಂದುಕೆೊಯಂಡಿದೆದಿಯಲಾ್ಲ [ಈಗಿರುವ ಸಕಾಚ್ರವು ದೆೀ-
ವರಾಗಲು ಪರಿಯತ್ನೊಸುತ್ತುದೆ. ಅವರ ಮೊಖಚ್ತನದ-
ಲ್್ಲ, ಕಾಲವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುನನೊಡೆಯುತತುದೆ ಎಯಂದು 
ಅವರು ಅಯಂದುಕೆೊಯಂಡಿದಾದಿರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಅಜ್ಾನಿ-
ಗಳು, ಏಕೆಯಂದರೆ ಇದು ಈಗ ಕಾಲದ ಅಯಂತ್  ಎಯಂಬುದು 
ಅವರಿಗೆ ಅಥಚ್ವಾಗುತ್ತುರುವಯಂರ್ ರ್ೊೀರುತ್ತುಲ್ಲ.]! 
ಆದರೆ ನಿೀನು ಪಾತಾಳಕೆ್ಕ, ಅಧೊೀಲೆೊೀಕದ ಅಗಾಧಸ್ಥ-
ಳಗಳಿಗೆ, ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತುದ್ದಿೀ. ನಿನನೊನುನೊ [ಸೆರೈತಾನನನುನೊ] 
ಕಯಂಡವರು ದ್ಟ್್ಟಸ್ ನೊೀಡಿ ಯೀಚಿಸುತಾತು – ಭೊಮಿ-
ಯನುನೊ ನಡುಗಿಸ್ ರಾಜ್ಗಳನುನೊ ಕದಲ್ಸ್ ಪಟ್ಟಣಗ-
ಳನುನೊ ಕೆಡವಿ ಲೆೊೀಕಗಳನುನೊ ಕಾಡನಾನೊಗಿ ಮಾಡಿ ಸೆರೆ-
ಹಿಡಿದವರನುನೊ ಮನಗೆ ಬಿಡದೆ ಇದದಿವನು ಇವನೊೀ? 
ಅಯಂದುಕೆೊಳು್ಳವರು. ಜನಾಯಂಗಗಳ ಎಲಾ್ಲ ಅರಸರೊ, 
ಹೌದು, ಸಕಲ ರಾಜರೊ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಗಳ-
ಲ್್ಲ ವರೈಭವದೆೊಡನ ದ್ೀಘಚ್ನಿದೆರಿಮಾಡುತಾತುರೆ. 
ನಿೀನಾದರೆೊೀ ನಿನನೊ ಗೆೊೀರಿಗೆ ದೊರವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಮೊ-
ಳಕೆಯಯಂರ್ ಬಿಸಾಡಲ್ಪಟ್್ಟದ್ದಿೀ; ನಿನನೊ ಶವವು ತುಳಿತಕೆ್ಕ 
ಈಡಾಗಿದೆ, ಕತ್ತು ತ್ವಿದು ಗುಯಂಡಿಯ ಕಲು್ಲಗಳ ಪಾಲಾದ 
ಹತರೆೀ ಅದಕೆ್ಕ ಹೊದ್ಕೆ” (ಯೆಶಾಯ 14:8-19)

ಬರೈಬಲ್ಅನುನೊ ಓದುವುದರಿಯಂದ, ಏದೆನ್ ವನದಲ್್ಲ 
ಹವ್ವ ಮಾಡಿದಯಂರ್, ಪಶಾಚಿಗೆ ಭಯಪಟು್ಟ ಅಥವಾ 
ಅವನು ಹೀಳಿದದಿನುನೊ ನಯಂಬುವುದರಲ್್ಲ ಯಾವುದೆೀ ಪರಿ-
ಯೀಜನವಿಲ್ಲ ಎಯಂದು ನಿೀವು ಕಾಣಬಹುದು.11 ನಾವು 
ದೆೀವರ ಬದಲು ಸೆರೈತಾನನಿಗೆ ಭಯಪಟಾ್ಟಗ, ನಾವು 
ಸೆರೈತಾನನಿಗೆ ಭಯಪಡುವವರಲ್್ಲ ಒಬ್ಬರಾಗುವವು 
ಮತುತು ದೆೀವರಲ್್ಲ ನಯಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಲ್್ಲ ಒಬ್ಬ-
ರಾಗುವವು ಎಯಂದು ನಾವು ನೊೀಡಬಹುದು, ಮತುತು 
ಇದರಿಯಂದಾಗಿ, ನಾವು ಶಾಶ್ವತರ್ಯನುನೊ ಬಯಂಕಿಯ ಕೆರೆ-
ಯಲ್್ಲ ಕಳೆಯುರ್ತುೀವ. ಪುನಃ, “ದೆೀವರು ನಮಗೆ ಕೆೊ-
ಟ್್ಟರುವ ಆತ್ಮವು ಬಲ, ಪರಿೀತ್ ಮತುತು ಸ್ವಸ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಕಾ್ಲ್ಪೊೀನಿಚ್ಯ

10 ದಾನಿಯೆೀಲನು 8:1-26, 2 ಥೆಸಲೆೊೀನಿಕದವರಿಗೆ 2:6-10, ಪರಿಕಟನ 12:3, 9, 13:1-18, 14:9-11, 16:13-14, 17:1-15, 18:23-
24, 19:19-21, 20:4   11 ಆದ್ಕಾಯಂಡ 2:16-17, 3:1-6, ಯೆಶಾಯ 14:9-17, ಯಹಾನನು  8:44, 10:10, 2 ಕೆೊರಿಯಂಥದವರಿಗೆ 
11:13-15, ಎಫೆಸದವರಿಗೆ4:27, 1 ತ್ಮೊಥೆಯನಿಗೆ 4:1-2, ಇಬಿರಿಯರಿಗೆ 2:1-3, 3:12-14, 18-19, 1 ಪೆೀತರಿನು 5:8-9, 2 ಪೆೀತರಿನು 
2:19-22, 1 ಯಹಾನನು 4:1-3, ಪರಿಕಟನ 21:22-27   

ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೀನಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸಾ್ಕರ.
ನಾನು ಹಾಯಂಗ್ ಕಾಯಂಗ್ ನವನು, ಕಾ್ಲ್ಫೊೀನಿಚ್ಯದಲ್್ಲ ವಾಸ್ಸುತ್ತುದೆದಿೀನ. ನಾನೊಬ್ಬ ನಾಸ್ತುಕನಾಗಿದೆದಿನು. 

ಅನೀಕ ತ್ಯಂಗಳುಗಳ ಹಿಯಂದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ದುಷ್್ಟ ಒಯಂದು-ವಿಶ್ವ ಸಕಾಚ್ರ ಮತುತು ಸೆರೈತಾನನಿಗೆ ಸಯಂಬಯಂಧ ಹೊಯಂದ್ದೆ 
ಎಯಂದು ನಾನು ಕಯಂಡುಕೆೊಯಂಡೆನು. ಸೆರೈತಾನನಿದದಿರೆ ದೆೀವರೊ ಇರುವರು ಎಯಂಬುದನುನೊ ನಾನು ಕಯಂಡುಕೆೊಯಂಡೆ, 
ಆದದಿರಿಯಂದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್್ಲ ನಾನು ಚಚಿಚ್ಗೆ ಹೊೀಗಲು ನಿಧಚ್ರಿಸ್ದೆನು. ನಾನು ಯಾವ ಚಚಿಚ್ಗೆ 
ಹೊೀಗಬೀಕು ಎಯಂಬುದನುನೊ ರ್ೊೀರಿಸಬೀಕೆಯಂದು ನನನೊ ಹಯಂಡತ್ ಮತುತು ನಾನು ದೆೀವರಲ್್ಲ ಪಾರಿರ್ಚ್ಸ್ದೆವು, 
ಮತುತು ಮಾರನಯ ದ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ ನನನೊ ವಿಯಂಡ್ ಷ್ೀಲ್್ಡ ಮೆೀಲ್ತುತು. ಇದನುನೊ ದೃಢಪಡಿಸಲು ಇನನೊರಡು 
ಸಲ ಪಾರಿರ್ಚ್ಸ್ದ ನಯಂತರ, ಪರಿತ್ ಬಾರಿ ಮುಯಂದ್ನ ಎರಡು ವಾರಗಳೆೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ದ ಮರ್ೊತುಯಂದು 
ತುಣುಕು ನನನೊ ಕಾರಿನ ಬದ್ಯಲ್್ಲ ಸ್ಕಿ್ಕತು, ಆದದಿರಿಯಂದ ಒಯಂದೊವರೆ ಗಯಂಟ ದೊರದಲ್್ಲರುವ ನಿಮ್ಮ ಚಚಿಚ್ಗೆ 
ಹೊೀಗಬೀಕೆಯಂಬುದು ದೆೀವರ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿತುತು ಎಯಂದು ನನಗೆ ತ್ಳಿಯಿತು. ದೆೀವರ ಮಾಗಚ್ದಶಚ್ನದ ನಯಂತರ 
ನಾವು ಹಾಗೆಯೆೀ ಮಾಡುತ್ತುದೆದಿೀವ. ದೆೀವರಿಗೆ ಸೆೊತುೀತರಿ ಮಾಡಿ ಮತುತು ದೆೀವರು ನಿಮ್ಮನುನೊ ಆರ್ೀವಚ್ದ್ಸಲ್.
ಬಿ.ವರೈ.                   ಕಾಸಚ್ನ್, ಕಾ್ಲ್ಫೊೀನಿಚ್ಯ 
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(ಪುಟ 4ರಲ್್ಲ ಮುಯಂದುವರಿದ್ದೆ)

ಆತ್ಮವೀ ಹೊರತು ಹೀಡಿತನದ ಆತ್ಮವಲ್ಲ” (2 ತ್ಮೊ-
ಥೆಯನಿಗೆ 1:7). ಮತುತು, ನಿಜವಾಗಲೊ ಪರಿೀತ್ ಎಯಂದರೆ 
ದೆೀವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನುನೊ ಪಾಲ್ಸುವುದು.12 ದಾನಿಯೆೀಲನು 
7:7ನಲ್್ಲ ಉಲೆ್ಲೀಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೆರೈತಾನನ ಭಯಯಂಕರ 
ನಾಲ್ಕನೀ ಮೃಗದ ರಾಜ್ವು ನಮ್ಮನುನೊ ಭಯಪಡು-
ವಯಂರ್ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೆೊಟ್ಟರೆ, ದೆೀವರ 
ರಾಜ್ವನುನೊ ಪರಿವೀರ್ಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತತುದೆ-
ಯೆೀ? ಪರಿಕಟನ 21:8ರಲ್್ಲ ಹೀಳಲಾಗಿರುವಯಂರ್, ನಾವು 
ಬಯಂಕಿಯ ಕೆರೆಯಲ್್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುರ್ತುೀವ. 

ಪರಿಕಟನ ಪುಸತುಕದ ಹನೊನೊಯಂದನೀ ಅಧಾ್ಯದ-
ಲ್್ಲ ಉಲೆ್ಲೀಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಭೊಮಯಂಡಲದ ದೆೀವರ 
ಮುಯಂದೆ ನಿಯಂತ ದೆೀವರ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಜೊರ್ ನಾವು 
ಒಟ್್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲಬೀಕು.13 ಭೊಮಯಂಡಲದ ದೆೀವರು ಅಯಂದರೆ 
ಸೆರೈತಾನ ಮತುತು ಅವನ ಒಯಂದು-ವಿಶ್ವ ಸಕಾಚ್ರ, ಹೊಸ 
ವಿಶ್ವ ಸಯಂಸೆ್ಥ, ಮತಾತುಯದ ಇಪ್ಪತತುನಾಲ್ಕನೀ ಅಧಾ್-
ಯದ ಶೊ್ಲೀಕ 15ರಲ್್ಲ ಯೆೀಸುವು ಉಲೆ್ಲೀಖಿಸ್ರುವ  
“ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಸಹ್ ವಸುತು”14 ಎಯಂಬಲ್್ಲ ಅವರು 
ಹಿೀಗೆ ಹೀಳುತಾತುರೆ, ಈ ಹಾಳು ಸಕಾಚ್ರವು ತನನೊ ದುಷ್್ಟ 
ತಲೆಯನುನೊ ಎತುತುವುದನುನೊ, ನಯಂತರ “ಪವಿತರಿಸಾ್ಥನದಲ್್ಲ 
ನಿಲು್ಲವುದನುನೊ” (ಪವಿತಾರಿತ್ಮ, ದೆೀವರ ಪದ)  ಅಯಂದರೆ 
ಅದರಥಚ್, “ಸತ್ವಯಂಬ ನಡುಕಟ್ಟನುನೊ ಕಟ್್ಟಕೆೊಳಿ್ಳ, 
ನಿೀತ್ಯೆಯಂಬ ಎದೆಕವಚವನುನೊ ಧರಿಸ್ಕೆೊಳಿ್ಳ ಮತುತು 
ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷ್ಯವಾದ ಸುವಾರ್ಚ್ಯನುನೊ ತ್ಳಿಸು-
ವದರಲ್್ಲ ಸ್ದ್ಧವಾದ ಮನಸೆಸಿಯಂಬ ಕೆರಗಳನುನೊ ಮೆಟ್್ಟ-
ಕೆೊಯಂಡು ನಿಲ್್ಲರಿ. ಮತುತು ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಯಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ನಯಂ-
ಬಿಕೆಯೆಯಂಬ ಗುರಾಣಿಯನುನೊ ಹಿಡುಕೆೊಳಿ್ಳರಿ; ಅದರಿಯಂದ 
ನಿೀವು ಕೆಡುಕನ ಅಗಿನೊಬಾಣಗಳನನೊಲಾ್ಲ ಆರಿಸುವದಕೆ್ಕ 
ಶಕತುರಾಗುವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಯಂಬ ರ್ರಸಾರಾಣವ-
ನುನೊ ಇಟು್ಟಕೆೊಯಂಡು ಪವಿತಾರಿತ್ಮನು ಕೆೊಡುವ ದೆೀವರ 
ವಾಕ್ವಯಂಬ ಕತ್ತುಯನುನೊ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿೀವು ಪವಿತಾರಿ-
ತ್ಮಪೆರಿೀರಿತರಾಗಿ [ದೆೀವರ ಸ್ಯಂಹಾಸನದ್ಯಂದ ಸುಫುರಿಸುವ 

12 ಮತಾತುಯ 25:31-46, ಯಹಾನನು 14:15, 21, 23-
24, 15:10, 14, 1 ಯಹಾನನು 2:3-6, 3:22, 24, 5:2-3, 
2 ಯಹಾನನು 1:6   13 ಜಕಯಚ್ ಅಧಾ್ಯ 4, ಪರಿಕಟನ 11:3-13   

ಜೀವನದ್] ಎಲಾ್ಲ ಸಮಯಗಳಲ್್ಲ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ 
ಪಾರಿಥಚ್ನಯಿಯಂದಲೊ ವಿಜ್ಾಪನಯಿಯಂದಲೊ ದೆೀವರನುನೊ 
ಪಾರಿರ್ಚ್ಸ್ರಿ. ಇದರಲ್್ಲ ಪೂಣಚ್ಸ್್ಥರಚಿತತುರಾಗಿದುದಿ 
ದೆೀವಜನರೆಲ್ಲರ ವಿಷ್ಯದಲ್್ಲ ವಿಜ್ಾಪನಮಾಡುತಾತು 
ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ” (ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 6:14-18).

ತಮ್ಮನುನೊ ಕೆರಿರೈಸತುಮತ್ೀಯರು ಎಯಂದು ಕರೆದುಕೆೊ-
ಳು್ಳವ ಅನೀಕ ಜನರು “ಭಯಭೀತರು ಮತುತು ನಯಂಬಿಕೆಯಿ-
ಲ್ಲದವರು” ಎಯಂಬ ವಗಚ್ದಲ್್ಲದಾದಿರೆ, ಮತುತು ಅವರು 
ಶಾಶ್ವತರ್ಯನುನೊ ಬಯಂಕಿಯ ಕೆರೆಯಲ್್ಲ ಕಳೆಯುತಾತುರೆ. 
ನಾಸ್ತುಕರ್ಯು ಗೌರವಾನಿ್ವತವಾಗುವಯಂರ್ ಮತುತು ಕೆರಿರೈಸತು-
ಮತವನುನೊ ತ್ರಸ್ಕರಿಸಬೀಕೆಯಂಬಯಂರ್ ಪಶಾಚಿಯು ಅದನುನೊ 
ತ್ರುಗಿಸ್ದಾದಿನ. ಆದರೆ ನಾನು, ಪರಿಭು ಯೆೀಸು ಕಿರಿಸತುರ 
ಹಸರಿನಲ್್ಲ, ಸೆರೈತಾನನ, ನಿನಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕುರ್ತುೀನ, 
ಏಕೆಯಂದರೆ ನಿೀನು ನನಗೆ ಒಯಂದು ಅಪರಾಧ. ನಿೀನು ಪರಿಭು-
ವನುನೊ ತ್ರಸ್ಕರಿಸುತ್ತುೀಯಾ, ಮತುತು ದೆೀವರು ಮತುತು 
ನಾನು ನಿನನೊನುನೊ ತ್ರಸ್ಕರಿಸುರ್ತುೀವ.

ಕೆರಿರೈಸತುಮತ್ೀಯರೆೀ, “ಆ ಮನಯಳಕೆ್ಕ ಹೊೀಗುವಾಗ 
ಸೌಜನ್ ವ್ಕತುಪಡಿಸ್. ಆ ಮನಯವರು ಯೀಗ್ರಾಗಿ-
ದದಿರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಯಂತ್ಯು ಅವರಿಗೆ ಲಭಸಲ್; ಅಯೀಗ್-
ರಾಗಿದದಿರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಯಂತ್ಯು ನಿಮಗೆ ಹಿಯಂದಕೆ್ಕ ಬರಲ್. 
ಯಾರಾದರೊ ನಿಮ್ಮನುನೊ ಸೆೀರಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳದೆಯೊ ನಿಮ್ಮ 
ವಾಕ್ಗಳನುನೊ ಕೆೀಳದೆಯೊ ಹೊೀದರೆ ನಿೀವು ಆ ಮನಯ-
ನಾನೊಗಲ್ ಆ ಊರನಾನೊಗಲ್ ಬಿಟು್ಟ ಹೊರಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ 
ಕಾಲ್ಗೆ ಹತ್ತುದ ಧೊಳನುನೊ ಝಾಡಿಸ್ಬಿಡಿರಿ” (ಮತಾತುಯ 
10:12-14).

ಮಾಕಚ್ 8:31-34ರಲ್್ಲ, ಯೆೀಸು ತನನೊ ರ್ಷ್್ರಿಗೆ 
ಹಿೀಗೆಯಂದು ಬೊೀಧಿಸಲು ಆರಯಂಭಸ್ದರು, “ಮನುಷ್್ಕು-
ಮಾರನು ಬಹು ಕಷ್್ಟಗಳನನೊನುಭವಿಸ್ ಹಿರಿಯರಿಯಂದಲೊ 
ಮಹಾಯಾಜಕರಿಯಂದಲೊ ಶಾಸ್ರಾಗಳಿಯಂದಲೊ ನಿರಾಕೃತನಾಗಿ 
ಕೆೊಲ್ಲಲ್ಪಟು್ಟ ಮೊರು ದ್ನದ ಮೆೀಲೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ 
ಎದುದಿ ಬರಬೀಕಾಗಿದೆ ಎಯಂದು ಉಪದೆೀಶಮಾಡುವದಕೆ್ಕ 
ಪಾರಿರಯಂಭ ಮಾಡಿದನು. ಆತನು ಈ ಮಾತನುನೊ ಬಹಿರಯಂ-
ಗವಾಗಿಯೆೀ ಹೀಳಿದನು, ಏನನೊನೊ ರಹಸ್ವಾಗಿಡಲ್ಲ್ಲ. 
ಆಗ ಪೆೀತರಿನು  ಆತನನುನೊ ಗದರಿಸುವದಕೆ್ಕ ಪಾರಿರಯಂಭಸಲು 

ಆತನು [ಯೆೀಸು] ಹಿಯಂತ್ರುಗಿಕೆೊಯಂಡು 
ತನನೊ ರ್ಷ್್ರನುನೊ ನೊೀಡಿ ಪೆೀತರಿನಿಗೆ 
– ಸೆರೈತಾನನೀ, ನನನೊ ಮುಯಂದೆ ನಿಲ್ಲ-
ಬೀಡ, ನಡೆ, ನಿನನೊ ಯೀಚನ ಮನುಷ್್ರ 
ಯೀಚನಯೆೀ ಹೊರತು ದೆೀವರದಲ್ಲ 
ಎಯಂದು ಗದರಿಸ್ ಹೀಳಿದನು. ಆ ಮೆೀಲೆ 
ಆತನು ತನನೊ ರ್ಷ್್ರ ಜೊರ್ಗೆ ಜನರ 
ಗುಯಂಪನೊನೊ ಹತ್ತುರ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ 
ಹೀಳಿದೆದಿೀನಯಂದರೆ – ಯಾವನಿಗಾದರೊ 
ನನನೊ ಹಿಯಂದೆ ಬರುವದಕೆ್ಕ ಮನಸ್ಸಿದದಿರೆ 
ಅವನು ತನನೊನುನೊ ನಿರಾಕರಿಸ್ ತನನೊ ರ್ಲು-
ಬಯನುನೊ ಹೊತುತುಕೆೊಯಂಡು ನನನೊ ಹಿಯಂದೆ 
ಬರಲ್.” “ನಿಮ್ಮ ಹಿಯಂದೆ ಬರುವುದೆೀ, 
ಯೆೀಸು? ಅಯಂದರೆ ನಾವು ಹಿರಿಯರಿಯಂದ, 
ಮಹಾಯಾಜಕರಿಯಂದ, ಮತುತು ಶಾಸ್ರಾ-
ಗಳಿಯಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡಬೀಕೆ? ಮತುತು 
ನಾವು ಕೆೊಲ್ಲಲ್ಪಡಬೀಕಾಗಬಹುದೆ, 
ಯೆೀಸು, ಮತುತು ನಿೀವು ಮಾಡಿದಯಂರ್, 
ನಾವೂ ಕೊಡ ನಮ್ಮ ರ್ಲುಬಯ-
ನುನೊ ಹೊತುತುಕೆೊಯಂಡು ಪರಿತ್ದ್ನವೂ 

ಸಾಯಬೀಕೆ, ಯೆೀಸು? ಆದರೆ ಯೆೀಸು, ನಾವು ಭಯಭೀ-
ತರು ಮತುತು ನಯಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರಾಗಿದದಿರೆ? ನಮ್ಮನುನೊ 
ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಬಯಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ ದೊಡಲ್ಪಟು್ಟ ಶಾಶ್ವತ-
ವಾಗಿ ಅಲ್್ಲಯೆ ಇರಬೀಕಾಗುವುದೆ?” ಬರೈಬಲ್ ಸುಳಾ್ಳ-
ಡುವುದ್ಲ್ಲ ಮತುತು ದೆೀವರು ಸುಳಾ್ಳಡುವುದು ಅಸಾಧ್ 
(ಇಬಿರಿಯರಿಗೆ 6:18). ಯೆೀಸುವೀ ಸತ್ – “ಮಾಗಚ್ವೂ, 
ಸತ್ವೂ, ಜೀವವೂ” ಆಗಿದಾದಿರೆ (ಯೀಹಾನನು 14:6)

  “ತನನೊ ಪಾರಿಣವನುನೊ ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳಬೀಕೆಯಂದ್ರುವವನು 
ಅದನುನೊ ಕಳಕೆೊಳು್ಳವನು; ಆದರೆ ನನನೊ ನಿಮಿತತುವಾಗಿಯೊ 
ಸುವಾರ್ಚ್ಯ ನಿಮಿತತುವಾಗಿಯೊ ತನನೊ ಪಾರಿಣವನುನೊ ಕಳ-
ಕೆೊಯಂಡವನು ಅದನುನೊ ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳವನು. ಒಬ್ಬ ಮನು-
ಷ್್ನು ಲೆೊೀಕವನನೊಲಾ್ಲ ಸಯಂಪಾದ್ಸ್ಕೆೊಯಂಡರೊ ಆತ್ಮವ-
ನುನೊ ಕಳಕೆೊಯಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಪರಿಯೀಜನವೀನು? ಒಬ್ಬನು 
ತನನೊ ಆತ್ಮಕೆ್ಕ ಏನು ಈಡು ಕೆೊಡಬಹುದು? ವ್ಭಚಾ-
ರಿಣಿಯಯಂತ್ರುವ ಈ ಪಾಪಷ್್ಠ ಸಯಂತತ್ಯಲ್್ಲ ಯಾವನು 
ನನಗೊ ನನನೊ ಮಾತುಗಳಿಗೊ ನಾಚಿಕೆೊಳು್ಳತಾತುನೊೀ 
ಅವನಿಗೆ ಮನುಷ್್ಕುಮಾರನು, ತಾನು ತನನೊ ತಯಂದೆಯ 
ಮಹಿಮೆಯಡನ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೆೀವದೊತರ ಸಮೆೀತ-
ವಾಗಿ ಬರುವಾಗ ನಾಚಿಕೆೊಳು್ಳವನು ಅಯಂದನು” (ಮಾಕಚ್ 
8:35-38). “ಹೌದು, ಆದರೆ ಯೆೀಸು, ನಾವು ಭಯಪ-
ಟ್ಟರೆ, ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಯಂಕಿಯ ಕೆರೆಗೆ 
ದೊಡಲ್ಪಡಬೀಕೆ?” ಆತನ ಪದಗಳು ಅದನನೊ ಹೀಳುತತುವ, 
ಮತುತು ಯೆೀಸು ಸುಳು್ಳ ಹೀಳುವುದು ಅಸಾಧ್.15

ಆದುದರಿಯಂದಲೆ ಪರಿವಾದ್ಯಾದ ಯೆಹಜ್ಕೀಲನು 
ಮಾಡಿದಯಂರ್ (ಯೆಹಜ್ಕೀಲನು, ಅಧಾ್ಯ 47) ಆತ್ಮದ-
ಲ್್ಲ ಉಳಿಯುವುದು ಹೀಗೆ, ಜೀವದ ನದ್ಯಲ್್ಲ ಉಳಿ-
ಯುವುದು ಹೀಗೆ, ಜೀವದ ಮರದ್ಯಂದ ತ್ನುನೊವುದು ಹೀಗೆ, 
ಮತುತು ಜೀವದ ನದ್ಯಲ್್ಲ ಈಜುವುದು ಹೀಗೆ ಎಯಂಬುದರ 
ಬಗೆಗೆ ನನನೊ ಸೊಚನಗಳು ಅಷ್ು್ಟ ಸ್ಪಷ್್ಟವಾಗಿವ. 
ಒಮೆ್ಮ ನಿಮಗೆ ಜೀವದ ನದ್ಯಯಂದ್ಗೆ ಸಯಂತೃಪತುರಾದಾಗ 
(ಸಯಂಪೂಣಚ್ ತೃಪತು), ಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾದ, ದೆೀವ ಪರಿವೃ-
ತ್ತುಯಿಯಂದ ನಿಮಗೆ ಜೀವದ ನದ್ಯಲ್್ಲ, ಪವಿತಾರಿತ್ಮನಲ್್ಲ 
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೀಕೆಯಂದೆನಿಸುತತುದೆ. ನಿೀವು ಜೀವದ 
ಪವಿತಾರಿತ್ಮನಲ್್ಲದದಿರೆ, ಜೀವದ ನದ್ಯಲ್್ಲದದಿರೆ, ನಿೀವು 
ದುಷ್್ಟತನಕೆ್ಕ ಭಯಪಡುವುದ್ಲ್ಲ. ದೆೀವರು ನಿಮೊ್ಮಯಂ-
ದ್ಗಿದಾದಿರೆ ಮತುತು ನಿಮೊ್ಮಳಗಿದಾದಿರೆ ಎಯಂದು ನಿಮಗೆ 
ತ್ಳಿದ್ರುತತುದೆ; ಮತುತು ನಿೀವು ಸಾವಿನ ನರಳಿನ ಕಣಿವಯ-
ಲ್್ಲ ನಡೆದರೊ ನಿೀವು ದುಷ್್ಟತನಕೆ್ಕ ಭಯಪಡುವುದ್ಲ್ಲ, 
ಏಕೆಯಂದರೆ ದೆೀವರು ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ಗಿದಾದಿರೆ ಮತುತು ನಿರಯಂತ-
ರರ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಯಂದೆಯಂದ್ಗೊ ನಿಮೊ್ಮಯಂದ್ಗಿರುತಾತುರೆ.16 

ನಿೀವು ಎಯಂದೊ ಭಯಭೀತರ ಮತುತು ನಯಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರ 
ಗುಯಂಪನಲ್್ಲರಬೀಕೆಯಂದು ಬಯಸುವುದ್ಲ್ಲ, ಏಕೆಯಂದರೆ 
ಅವರು ಪಾಪಗಳ ಪಟ್್ಟಯಲ್್ಲ ಪಾರಿರಯಂಭದಲ್್ಲದಾದಿರೆ. 
ಪುನಃ, “ತನನೊ ಪಾರಿಣವನುನೊ ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳ್ಳಬೀಕೆಯಂದ್ರುವ-
ವನು ಅದನುನೊ ಕಳಕೆೊಳು್ಳವನು; ಆದರೆ ನನನೊ ನಿಮಿತತು-
ವಾಗಿಯೊ ಸುವಾರ್ಚ್ಯ ನಿಮಿತತುವಾಗಿಯೊ ತನನೊ ಪಾರಿ-
ಣವನುನೊ ಕಳಕೆೊಯಂಡವನು ಅದನುನೊ ಉಳಿಸ್ಕೆೊಳು್ಳವನು” 
(ಮಾಕಚ್ 8:35). ಜ್ಾನೊೀಕಿತುಗಳು 28:1ರಲ್್ಲ ದೆೀವರ 
ಪದ ಹಿೀಗೆನುನೊತತುದೆ, “ಹಿಯಂದಟ್ಟದ್ದದಿರೊ ದುಷ್್ಟನು 
ಹದರಿ ಓಡುವನು; ರ್ಷ್್ಟನು ಸ್ಯಂಹದಯಂರ್ ಧರೈಯಚ್ದ್ಯಂದ್-
ರುವನು.”

ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ಬದುಕನುನೊ ಪಡೆಯಲು ಈ 
ಭೊಮಿಯ ಮೆೀಲೆ ಏನನನೊಲಾ್ಲ ಅನುಭವಿಸಬೀಕೆೊೀ 

14 ದಾನಿಯೆೀಲನು 8:9-14, 11:31, 12:11   15 ಅರಣ್ಕಾಯಂಡ 23:19, 1 ಸಮುವೀಲನು 15:29, ಯೆಶಾಯ 40:8, 
ಮತಾತುಯ 24:35, ಇಬಿರಿಯರಿಗೆ 6:17-18, 1 ಪೆೀತರಿನು 2:22, 1 ಯಹಾನನು 3:5   16  ಧಮೊೀಚ್ಪದೆೀಶಕಾಯಂಡ 31:6, 
8, 2 ಪೂವಚ್ಕಾಲವೃತಾತುಯಂತ 15:2, ಎಜರಿನು 8:22, ಕಿೀತಚ್ನಗಳು 27:10, ಮತಾತುಯ 28:18-20, ಯಹಾನನು 16:33, 
ಇಬಿರಿಯರಿಗೆ 13:5-6, 1 ಯಹಾನನು 4:4   

ಯುಗಾಯಂಡಾ
ಪರಿೀತ್ಯ ಪಾ್ಸ್ಟರ್,

ಮಾನವಿೀಯರ್ಗೆ ಈ ದೆೊಡ್ಡ ಬದರಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇಯಂತಹ ಆಳವಾದ 
ಮತುತು ಮೊಲ ಸತ್ಗಳನುನೊ ಪರಿಕಟ್ಸಲು ನಿೀವು ರ್ಗೆದುಕೆೊಯಂಡಿರುವ 
ಬಲವಾದ ಮತುತು ದೃಢವಾದ ಅಡಿಪಾಯಕಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ ನಿಮ್ಮ 
ಮಿಷ್ನ್ಅನುನೊ ಬಹಳ ಮೆಚು್ಚತತುದೆ. ಬಹಳ ಜ್ಾನದಾಯಕವಾದ, 
ಸೊಫುತ್ಚ್ದಾಯಕವಾದ ಮತುತು ಆಧಾ್ತ್್ಮಕವಾಗಿ ಉತತುಮಗೆೊಳಿಸುವಯಂಥ 
ನಿಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ವು ನನಗೆ ಸ್ಕಿ್ಕತು. ಪರಿೀತ್ಯ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇಯಂತಹ 
ಸತ್ವನುನೊ ಪರಿಕಟ್ಸುವ ಮತುತು ಬಹಿರಯಂಗಪಡಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವಿಗಾಗಿ 
ನಿಮಗೆ ಧನ್ವಾದಗಳು. ಈ ಸತ್ದೆೊಯಂದ್ಗೆ ವರೈರಿಯ ಮೆೀಲೆ ದಾಳಿ 
ನಡೆಸಲು ನಿೀವು ನಮಗೊ ಬಹಳ ನರವಾಗಿದ್ದಿೀರಿ.

ಇಯಂತಹ ಸಾಹಿತ್ದೆೊಯಂದ್ಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದೆೀವರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ 
ಜನರಿಗೆ ನರವಾಗಲು ಇಯಂತಹ ಶಕಿತುಯುಳ್ಳ ಮತುತು ಅದುಭುತ 
ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಯಯಂದ್ಗೆ ಮುಯಂದುವರಿಯಲು ಕತಚ್ನು ನಿಮ್ಮನುನೊ ಹಚು್ಚ 
ಹಚು್ಚ ರಕ್ಷಿಸಲ್ ಮತುತು ನರವಾಗಲ್. ಯುಗಾಯಂಡಾದಲ್್ಲ, ಇಯಂಥ 
ಸತ್ದೆೊಯಂದ್ಗೆ ಹಲವರನುನೊ ಸಶಕತುರನಾನೊಗಿಸಲು ಪಾರಿರಯಂಭಸಲು ನನನೊ 
ತಯಂಡ ಸ್ದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ದುಷ್್ಟ ಸಯಂದೆೀಶವಾಹಕರಿಯಂದ ಅನೀಕರನುನೊ 
ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವರನುನೊ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ವಾಗುವಯಂರ್ ನಿೀವು ನಮ್ಮನುನೊ 
ಇನೊನೊ ಹಚು್ಚ ಇಯಂತಹ ಸಾಹಿತ್ದೆೊಯಂದ್ಗೆ ಸಶಕತುಗೆೊಳಿಸ್.
ಆತನ ದಾರಿಕ್ಷಿ ರ್ೊೀಟದಲ್್ಲ,
ರೆವರೆಯಂಡ್ ಎಮ್.ಎನ್.ಎಮ್
ರಿವರೈವಲ್ ಬರೈಬಲ್ ಎಕ್ಸಿ ಪೊಸ್ಟರ್ ಚಚಚ್ಸ್
ಕಯಂಪಾಲಾ, ಯುಗಾಯಂಡಾ
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(ಪುಟ 3 ರಿಯಂದ ಮುಯಂದುವರಿದಿದೆ)
ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಚಿಯಂರ್ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಯಂದರೆ ಈ ಬದುಕು ಬಹಳ 
ಚಿಕ್ಕದು.17 ನಾನು ಈ ಬಳಗೆಗೆಯಷ್್ಟ ಆರು ವಷ್ಚ್ದವನಾಗಿ-
ದದಿವನಯಂರ್ ರ್ೊೀರುತತುದೆ, ಮತುತು ಈಗ ನೊೀಡಿ ಸೆಪೆ್ಟಯಂಬರ್ 
20, 2015ಕೆ್ಕ ಆಗಲೆೀ ಎಯಂಬರ್ೊತುಯಂದು ವಷ್ಚ್ದವನಾಗಿದೆದಿೀ-
ನ. ಆದರೆ ನಾವು ಪರಲೆೊೀಕ ಸೆೀರಿದಾಗ ಮತುತು ಅಲ್್ಲ ನಾವು 
10,000 ವಷ್ಚ್ ಇದಾದಿಗ, ನಾವು ಪಾರಿರಯಂಭಸುತ್ತುರುರ್ತುೀವ-
ಷ್್ಟ, ಏಕೆಯಂದರೆ ನಿರಯಂತರರ್ಯು ದಶಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅಷ್್ಟ ಅಲ್ಲ, 
ಶತಕೆೊೀಟ್ ವಷ್ಚ್ಗಳಷ್ು್ಟ ಆಗಿರುತತುದೆ. ಅದನುನೊ ತಪ್ಪಸ್-
ಕೆೊಳ್ಳಬೀಡಿ. ನಿಮಗೆೊೀಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿೀತ್ಪಾತರಿರಿಗೆೊೀ-
ಸ್ಕರ, ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬಾದಿರಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆೊೀಸ್ಕರ, 
ಕತಚ್ನಲ್್ಲ ಮುಯಂದುವರಿಯಿರಿ. ಜೀವ ನದ್ಯನುನೊ, ಅಯಂದರೆ 
ಪರಿಭು ಯೆೀಸುವನುನೊ, ಪವಿತಾರಿತ್ಮನನುನೊ, ಪರಿವೀರ್ಸ್ ಮತುತು 
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲ್್ಲ ಉಳಿಯಿರಿ. ನಿೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ರದ್-
ದದಿರೆ, ದೆೀವರಿಗೆ ಈ ಪಾರಿಥಚ್ನಯನುನೊ ಸಲ್್ಲಸ್:

ನನನೊ ಪರಿಭುವೀ ಮತುತು ನನನೊ ದೆೀವರೆೀ, ಪಾಪಯಾದ 
ನನನೊ ಮೆೀಲೆ ಕರುಣೆ ರ್ೊೀರಿ.18 ಯೆೀಸು ಕಿರಿಸತುರು ಜೀವಸ್ವ-
ರೊಪನಾದ ದೆೀವರ ಮಗನು ಎಯಂದು ನಾನು ನಯಂಬುರ್ತುೀನ.19 

ಆತನು ರ್ಲುಬಯ ಮರಣ ಹೊಯಂದ್ದನು ಮತುತು ನನನೊ 
ಹಿಯಂದ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಾಗಿ ತನನೊ ಅಮೊಲ್ 
ರಕತುವನುನೊ ಸುರಿಸ್ದನು ಎಯಂದು ನಾನು ನಯಂಬುರ್ತುೀನ.20 

ದೆೀವರು ಪವಿತಾರಿತ್ಮನ ಶಕಿತುಯಿಯಂದ ಯೆೀಸುವನುನೊ ಸತತುವ-
ರಿಯಂದ ಪುನರುತಾ್ಥನಗೆೊಳಿಸ್ದರು,21 ಮತುತು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್್ಲ 
ನನನೊ ಪಾಪನಿವೀದನಯನುನೊ ಮತುತು ಈ ಪಾರಿಥಚ್ನಯನುನೊ 
ಕೆೀಳುತಾತು ಆತ ದೆೀವರ  ಬಲಗಡೆಯಲ್್ಲ ಕುಳಿತ್ದಾದಿನ 
ಎಯಂದು ನಾನು ನಯಂಬುರ್ತುೀನ.22 ಪರಿಭು ಯೆೀಸುವೀ, ನಾನು 
ನನನೊ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲನುನೊ ರ್ರೆದು ನಿಮ್ಮನುನೊ ನನನೊ ಹೃ-
ದಯದೆೊಳಗೆ ಆಮಯಂತ್ರಿಸುರ್ತುೀನ.23 ಕಾಲಾ್ವರಿಯ ರ್ಲುಬಯ 
ಮೆೀಲೆ ನನನೊ ಜಾಗದಲ್್ಲ ನಿೀವು ಸುರಿಸ್ದ ಅಮೊಲ್ ರಕತು-
ದಲ್್ಲ ನನನೊ ಎಲಾ್ಲ ಹೊಲಸು ಪಾಪಗಳನುನೊ ರ್ೊಳೆದು-

ಬಿಡಿರಿ.24 ನಿೀವು ನನನೊನುನೊ ತ್ರಸ್ಕರಿಸುವುದ್ಲ್ಲ, ಪರಿಭು 
ಯೆೀಸುವೀ; ನಿೀವು ನನನೊ ಪಾಪಗಳನುನೊ ಕ್ಷಮಿಸುವಿರಿ ಮತುತು 
ನನನೊ ಆತ್ಮವನುನೊ ರಕ್ಷಿಸುವಿರಿ. ನನಗೆ ಗೆೊತುತು, ಏಕೆಯಂದರೆ 
ನಿಮ್ಮ  ವಾಕ್ವಾದ ಬರೈಬಲ್ ಹಿೀಗೆಯಂದು ಹೀಳುತತುದೆ.25 

ನಿೀವು ಯಾರನೊನೊ ತ್ರಸ್ಕರಿಸುವುದ್ಲ್ಲ ಎಯಂದು ನಿಮ್ಮ 
ವಾಕ್ ಹೀಳುತತುದೆ, ಮತುತು ಅದರಲ್್ಲ ನಾನೊ ಸೆೀರಿದೆದಿೀನ.26 

ಆದದಿರಿಯಂದ ನಿೀವು ನನನೊ ಮಾತು ಕೆೀಳಿಸ್ಕೆೊಯಂಡಿದ್ದಿೀರಿ ಎಯಂದು 
ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ಮತುತು ನಿೀವು ನನಗೆ ಉತತುರಿಸ್ದ್ದಿೀರಿ ಎಯಂದು 
ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ, ಮತುತು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ದೆದಿೀನ ಎಯಂದು 
ನನಗೆ ತ್ಳಿದ್ದೆ.27 ನನನೊ ಆತ್ಮವನುನೊ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದದಿಕಾ್ಕಗಿ, 
ಪರಿಭು ಯೆೀಸುವೀ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞನು, ಮತುತು ನಿೀವು 
ಆದೆೀರ್ಸ್ದಯಂರ್ ನಡೆದುಕೆೊಯಂಡು ಮತುತು ಇನುನೊ ಮೆೀಲೆ ಪಾಪ 
ಮಾಡದೆ ನಾನು ನನನೊ ಕೃತಜ್ಞರ್ಯನುನೊ ರ್ೊೀರಿಸುರ್ತುೀನ.28

ರಕ್ಷಣೆಯ ನಯಂತರ, ಯೆೀಸುವು ತಯಂದೆಯ, ಮಗನ, 
ಮತುತು ಪವಿತಾರಿತ್ಮದ ಹಸರಿನಲ್್ಲ ನಿೀರಿನಲ್್ಲ ಸಯಂ-
ಪೂಣಚ್ವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ದ್ೀಕ್ಾಸಾನೊನ ಪಡೆದರು.29 

ಬರೈಬಲ್ ಸೆೊಸೆರೈಟ್ ಆಫ್ ಇಯಂಡಿಯಾದ ’ಸತ್ವೀದವು” 
[ಇಯಂಗಿ್ಲಷ್ ನ ಕೆಜವಿ] ಬರೈಬಲ್ ಅನುನೊ  ಓದ್, ಮತುತು 
ನಿಮ್ಮ ಪರಿಯೀಜನಕಾ್ಕಗಿ ಹಾಗೊ ಇತರರ ಪರಿಯೀಜ-
ನಕಾ್ಕಗಿ ಅದು ಹೀಳಿದದಿನುನೊ ಮಾಡಿ.30

ಕಿರಿಸತುರು ಮತುತು ದೆೀವರಾದ ತಯಂದೆ ಈಗ ಪವಿ-
ತಾರಿತ್ಮರ ಮೊಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್್ಲ ನಲೆಗೆೊಯಂಡಿದಾದಿರೆ. 
ದೆೀವರ ದೆರೈವಿಕ ಸ್ವರೊಪದ ಪೂಣಚ್ ಪರಿಮಾಣವನುನೊ 
ಹೊಯಂದಲು ನಿಮಗೆೊಯಂದು ದಾರಿಯಿದೆ. ದೆೀವರ ದೆರೈವಿಕ 
ಸ್ವರೊಪವು ನಮ್ಮಲ್್ಲ ಹಚು್ಚ ಹಚು್ಚ ನಲೆಗೆೊಯಂಡಯಂ-
ರ್ಲಾ್ಲ ಸಹಸಾರಿರು ಕೆರಿರೈಸತುರು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯಿಯಂದ 
ವಿಮುಖರಾಗುವಯಂರ್  ಮಾಡಿದ ಶೊೀಧನಗಳ ವಿರುದ್ಧ  
ಹೊೀರಾಡಲು ನಿಮ್ಮನುನೊ ಹಚು್ಚ ಸಮಥಚ್ರನಾನೊಗಿ 
ಮಾಡುತತುದೆ.  ಪವಿತಾರಿತ್ಮದ್ಯಂದ ದ್ೀಕ್ಾಸಾನೊನ ಪಡೆ-
ಯುವುದಕಾ್ಕಗಿ ಪಾರಿರ್ಚ್ಸ್. ಪವಿತಾರಿತ್ಮನ ದ್ೀಕ್ಾಸಾನೊ-
ನವನುನೊ ಹೀಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಯಂಬ ಕುರಿತ ಸೊಚ-
ನಗಳನುನೊ ಮತುತು ದೆೀವರ ಪವಿತರಿ ಸ್ವರೊಪವನುನೊ 

ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಕಾ್ಕಗಿ ವಿಚಾರಿಸ್ ಅಥವಾ 
ಕರೆಮಾಡಿ. ಏಕೆಯಂದರೆ ಪವಿತರಿರ್ಯಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವೂಬ್ಬ-
ನೊ ದೆೀವರನುನೊ ಕಾಣಲಾರನು (ಇಬಿರಿಯರಿಗೆ 12:14) 

ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಿೀವು ಇತರರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಬೀಕೆಯಂ-
ದು ಪರಿಭು ಬಯಸುತಾತುರೆ. ನಿೀವು ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಟೊೀನಿ 
ಅಲಾಮೊ ಅವರ ಸುವಾರ್ಚ್ಯ ಸಾಹಿತ್ದ ವಿತರಕರಾ-
ಗಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ವನುನೊ ಯಾವುದೆೀ 
ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಕಳುಹಿಸುರ್ತುೀವ. ಹಚಿ್ಚನ ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ 
ನಮಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇಮೆೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಯಂ-
ದೆೀಶವನುನೊ ಬೀರೆಯವರೆೊಯಂದ್ಗೆ ಹಯಂಚಿಕೆೊಳಿ್ಳ.

ಜಗತುತು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೀಕೆಯಂದು ನಿೀವು ಬಯಸ್ದರೆ 
ಯೆೀಸು ಆದೆೀರ್ಸುವಯಂರ್ ದೆೀವರಿಯಂದ ಆತನ ದಶಾಯಂಶಗಳನುನೊ 
ಮತುತು ಕೆೊಡುಗೆಗಳನುನೊ ಕದುದಿಕೆೊಳ್ಳಬೀಡಿ. ದೆೀವರು ಹಿೀಗೆ 
ಹೀಳಿದರು, “ನರಮನುಷ್್ನು ದೆೀವರಿಯಂದ ಕದುದಿಕೆೊಳ್ಳಬ-
ಹುದೆೀ? ನಿೀವೂೀ ನನಿನೊಯಂದ ಕದುದಿಕೆೊಳು್ಳತ್ತುದ್ದಿೀರಿ. ನಿನಿನೊಯಂದ 
ಏನು ಕದುದಿಕೆೊಯಂಡಿದೆದಿೀವ ಎಯಂದು ಕೆೀಳುತ್ತುೀರೆೊೀ? ದಶಾಯಂಶ, 
ನನಗೆೊೀಸ್ಕರ ಪರಿರ್್ೀಕಿಸಬೀಕಾದ ಪದಾಥಚ್, ಇವುಗಳನನೊೀ. 
ನಿೀವು ಅಯಂದರೆ ಈ ಜನಾಯಂಗದವರೆಲಾ್ಲ [ಮತುತು ಈ ಸಯಂಪೂಣಚ್ 
ಜಗತುತು] ನನಿನೊಯಂದ ಕದುದಿಕೆೊಳು್ಳವವರಾದ ಕಾರಣ ಶಾಪಗರಿ-
ಸತುರಾಗಿದ್ದಿೀರಿ. ನನನೊ ಆಲಯವು [ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಯಂದ್ರುವ ಆತ್ಮ-
ಗಳು] ಆಹಾರಶೊನ್ವಾಗದಯಂರ್ [ಆಧಾ್ತ್್ಮಕ ಆಹಾರ] ನಿೀವು 
ದಶಾಯಂಶವನುನೊ [ದಶಾಯಂಶ ಎಯಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟು್ಟ ಆದಾಯದ 
10%] ಯಾವತೊತು ಬಯಂಡಾರಕೆ್ಕ ರ್ಗೆದುಕೆೊಯಂಡು ಬನಿನೊರಿ; 
ನಾನು ಪರಲೆೊೀಕದ ದಾ್ವರಗಳನುನೊ ರ್ರೆದು ನಿಮ್ಮಲ್್ಲ 
ಸ್ಥಳ ಹಿಡಿಯಲಾಗದಷ್ು್ಟ ಸುವರವನುನೊ ಸುರಿಯುವನೊೀ 
ಇಲ್ಲವೂೀ ನನನೊನುನೊ ಹಿೀಗೆ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ್ರಿ; ಇದು ಸೆೀನಾಧಿೀಶ್ವರ 
ಯೆಹೊೀವನ ನುಡಿ. ನುಯಂಗುವ ಹುಳವನುನೊ ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ 
ತಡೆಯುವನು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭೊಮಿಯ ಫಲವನುನೊ ನಾಶ 
ಮಾಡದು; ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಕ್ಷಿಯ ಹಣುಣೆ ರ್ೊೀಟದಲ್್ಲ ಉದು-
ರಿಹೊೀಗದು; ಇದು ಸೆೀನಾಧಿೀಶ್ವರ ಯೆಹೊೀವನ ನುಡಿ. ಆಗ 
ಸಕಲ ಜನಾಯಂಗಗಳವರು ನಿಮ್ಮನುನೊ ಧನ್ರೆಯಂದು ಕೆೊಯಂಡಾಡು-
ವರು; ನಿಮ್ಮ ದೆೀಶವು ಆನಯಂದವಾಗಿರುವದು; ಇದು ಸೆೀನಾ-
ಧಿೀಶ್ವರ ಯೆಹೊೀವನ ನುಡಿ” (ಮಲಾಕಿಯ 3:8-12).

ಭಯಭೀತರು 
ಮತುತು ನಯಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು

ಹಚಿ್ಚನ ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಸಕಿತುಕರವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಕಾ್ಕಗಿ ದಯವಿಟು್ಟ ನಮ್ಮನುನೊ ಸಯಂಪಕಿಚ್ಸ್.
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ತಮ್ಮ ಸಯಂಪೂಣಚ್ ಹೃದಯ, ಆತ್ಮ, ಮನಸುಸಿ, ಮತುತು ಬಲದ್ಯಂದ ಪರಿಭುವಿನ ಸೆೀವ ಮಾಡಲು ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ಎಲಾ್ಲ ಯು.ಎಸ್. ತಾಣಗಳಲ್್ಲ
ರುವವರಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಅಗತ್ವಾದ ಎಲಾ್ಲ ಸೌಕಯಚ್ಗಳೆೊಯಂದ್ಗೆ ವಾಸ್ಸಲು ಟೊೀನಿ ಅಲಾಮೊ ಕಿರಿರ್್ಚಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಲ್ಡ್ವರೈಚ್ಡ್ ಸ್ಥಳ ಒದಗಿಸುತತುದೆ.

ನೊ್ ಯಾಕ್ಚ್ ನಗರದಲ್್ಲ ಪರಿತ್ ಮಯಂಗಳವಾರ ಸಯಂಜ 8 ಗಯಂಟಗೆ ಮತುತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್್ಲ ರಾತ್ರಿ ವೀಳೆ ಪಾರಿಥಚ್ನಾ ಸಭೆಯನುನೊ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹಚಿ್ಚನ ವಿವರ-
ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಸಯಂಖ್್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. (908) 937-5723.

333ಕೊ್ಕ ಹಚಿ್ಚನ ಭವಿಷ್್ವಾಣಿಗಳಲ್್ಲ ಹಳೆ ಒಡಯಂಬಡಿಕೆಯಿಯಂದ ಕಿರಿಸತುರನುನೊ ರ್ೊೀರಿಸುವ ಪಾ್ಸ್ಟರ್ ಅಲಾಮೊ ಅವರ, ದ ಮೆಸಾಸಿಯ, ಪುಸತುಕವನುನೊ ಕೆೀಳಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಲಾಸ್ ಏಯಂಜಲ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಪರಿದೆೀಶ: 13136 ಸ್ಯೆರಾ ಹರೈವೀ, ಸಾಯಂಟಾ ಕಾ್ಲರಿಟಾ, ಕಾ್ಲ್ಫೊೀನಿಚ್ಯಾ 91390 (661) 251-9424ದಲ್್ಲ ಪರಿತ್ ಸಯಂಜ 8 ಗಯಂಟಗೆ ಮತುತು 

ಭಾನುವಾರದಯಂದು ಮಧಾ್ಹನೊ 3 ಗಯಂಟಗೆ ಮತುತು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಯಂಟಗೆ ಪಾರಿಥಚ್ನಾ ಸಭೆಯನುನೊ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 
ಉಚಿತ ವಾಹನ ಸೆೀವಯನುನೊ ಹಾಲ್ವುಡ್ ಬೊಲೆವಾಡ್ಚ್ ಮತುತು ಹರೈಲಾ್ಯಂಡ್ ಅವನೊ್, ಹಾಲ್ವುಡ್, ಕಾ್ಲ್ಫೊೀನಿಚ್ಯಾದ ಮೊಲೆಯಿಯಂದ ಪರಿತ್ ಸಯಂಜ 

6.30ಕೆ್ಕ, ಭಾನುವಾರಗಳಯಂದು ಮಧಾ್ಹನೊ 1.30ಕೆ್ಕ ಮತುತು ಸಯಂಜ 6.30ಕೆ್ಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪರಿತ್ಯಯಂದು ಪಾರಿಥಚ್ನಾ ಸಭೆಯ ನಯಂತರ ಊಟದ  ವ್ವಸೆ್ಥ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಈ ಸಾಹಿತ್ವು ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಜವಾದ ಯೀಜನಯನುನೊ ಹೊಯಂದ್ದೆ (ಅಪೊೀಸತುಲರ ಕೃತ್ಗಳು 4:12). 
ಇದನುನೊ ಬಿಸಾಡಬೀಡಿ, ಬೀರೆ ಯಾರಿಗಾದರೊ ಕೆೊಡಿ.

ಇತರ ದೆೀಶಗಳಲ್್ಲರುವವರೆೀ, ಈ ಸಾಹಿತ್ವನುನೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಭಾಷ್ಗೆ ಭಾಷಾಯಂತರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮನುನೊ ಪೊರಿೀತಾಸಿಹಿಸುರ್ತುೀವ. 
ನಿೀವು ಮರುಮುದರಿಣ ಮಾಡುವುದೆೀ ಆದಲ್್ಲ, ದಯವಿಟು್ಟ ಈ ಕೃತ್ಸಾ್ವಮ್ ಮತುತು ನೊೀಯಂದಣಿಯನುನೊ ಸೆೀರಿಸ್:
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