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ಅ�ಾ�ಯ 33. .... ?ಾ LೋJನ 5ಾಪಗಳ"  257 
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ಪದಪ�� 
ಪದ                                         ಅಥ4 5ದಲು 

ಕಂಡುಬರು

�+ೆ 

=ೕಸು*	ಸ, �ೆf=ೕಕ UೇವರುSH ಒಬgರು ಈ 
Lೋಕ Aಾಗೂ �ಶaದ ಸೃi�ಕತ2, 
2000 ವಷ2ಗಳ  9ಂUೆ 
#ಾನವ)ಾm ಜJK, ತನ� 33)ೇ 
ವಯKoನSH 
�ೊಲHಲYಟು�ಪ8ನರು�ಾBನAೊಂp ಈಗ  
ನಮ` ರ%&ೆ@ಾm ಪರLೋಕದSH 
*	�ಾಸಕ,)ಾmರುವವನು, ಈತನು 
ಪ8ನಃ ಭೂM@ೆ ಬಂದು ಎLಾHದರ 
rೕLೆ ಅ_�ಾರ  Aೊಂp 
Jರಂತರ1ಾm ಆಳ"ವನು 

 

�ೈ�ಾನ sbಾಚನು, ಎLಾH ದುಷ�ತನದ  
ತಂUೆ, ಅಪ	Iಮ ಸುಂದರ)ಾm, 
ಪ�ಪtಣ21ಾm 
ಸೃi�ಸಲYಟ�ವನು,ಆದDೆ  
UೇವDೆದು�@ೆ Iರುm ದು; 

>Dೋ)ಾ
r 
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ಪ	Iಭ�ಸಲು Iೕ#ಾ2JKದವನು.  
ಈಗಲೂ ದುಷ�ತನವ)ೆ�ೕ 
ನ\ೆಸುI,ರುವವನು, ಅಂತ�ದSH 
Uೇವ�ಂದ )ಾಶ1ಾಗುವನು,  

ಕತ2 =ೕಸು *	ಸ,ನು. ತಂUೆ�ಾದ 
Uೇವರು  

ಅ�ಾ�ಯ 
01 

)ಾನು,)ೋ
�Uೆನು, 
ನನ@ೆ 
�ೋ�ಸLಾ
wತು 

Lೇಖ*, ಎLೆy 1ೈz ರವರು 
ದಶ2ನ �ಾಣುI,ರು1ಾಗ 
ಒವ2ದೂತನು ಎಲHವನು� 
�ೋ�ಸು�ಾ, �ವ�ಸುI,ದ;ನು. 
�ಾನು   ಏನನು� ಕಂಡ|}ೇ ಅದನು� 
ಈ�ೆ ಬDೆದಳ" , 

ಅ�ಾ�ಯ   
01 

Uೇವರು ತಂUೆ,ಮಗ, [=ೕಸು *	ಸ,ನು] ಮತು,  
ಪ��ಾ	ತ`, ಈ ಮೂವರೂ 
UೇವDಾmUಾ;Dೆ , 

ಅ�ಾ�ಯ   
01 

Uೇವರ 
ಮಗನು 

=ೕಸು*	ಸ,  ಅ�ಾ�ಯ  
01  

Uೇವರ1ಾ
ಕ� 

01] Uೇವರು ನು�ದದು;  ಅ�ಾ�ಯ 
02 

 2] ಸತ�1ೇದ ಅ�ಾ�ಯ 



 

 

Page 7 of 298 

18  
�-ೕಚ)ೆ
ಯ ಈಡು 

#ಾನವರು ಮೂಲತಃ Uೇವ�@ೆ 
�ೇ�ದವರು, ಆದDೆ ಪt�2ಕರು 
5ಾಪ#ಾ�. )ಾ�ೕಗ �ೈ�ಾನJ@ೆ 
�ೇ�U ;ೇ1ೆ. �ೈ�ಾನJಂದ ರ�ಸಲು 
=ೕಸು�ನ  )ಾಮ 
�ಾಯ2#ಾಡುತ,Uೆ,  

ಅ�ಾ�ಯ  
03 

ದೂತನು  ಎLೆy 1ೈz ರವರು ದಶ2ದSHUಾ;ಗ 
ಆ�ೆ'ಂ_mರಲು ಕಳ"9ಸಲYಟ�ವನು  

 

ಬರುವಣ  =ೕಸು ಈ ಭೂM@ೆ ಅ_ಕೃತ1ಾm 
ಬರುವ8ದು , 2000 ವಷ2ಗಳ 
9ಂUೆಬಂpದು; .ಎರಡ)ೆ ?ಾ� 
ಬರುವವ)ಾmದ;)ೆ. 

ಅ�ಾ�ಯ  
04 

Uೇವರ 
ಕು�ಮ�  

=ೕಸು *	ಸ,ನು ಅ�ಾ�ಯ  
04 

�ಾ�Jಕ)ಾ
ದ 
'ೕAಾನ
ನು 

ಒವ2 ಪ	1ಾ_, =ೕಸು�ನ Nಾತೃ 
ಸಂಬಂ_ 
ಪbಾ��ಾ,ಪಕೂ�,_ೕ�ಾ�ಾ�ನಕೂ� 
ಕDೆ�ೊಟ�ವನು, 

ಅ�ಾ�ಯ 
04 

pೕ�ಾ�ಾ�ನ  �ೆfಸ,)ಾಗಲು Jೕ�)ೊಳ@ೆ ಅ�ಾ�ಯ  
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ಇ�ೕUೇಹವನು�  ಮುಳ"mK 
ಎತು,ವ8ದು  

04 

ಎSೕಯ ಮರಣವನು� ಅನುಭ�ಸUೆ 
ಪರLೋಕ�ೆ� ಎತ,ಲYಟ� ಪ	1ಾp 

ಅ�ಾ�ಯ  
04 

ಬS Uೇವ�@ೆ �ೊಡುವ 5ಾ	� ಬS 
[�ಾ��ೆ]Aಾಗೂ =ೕಸು*	ಸ,ನು ಸಹ 
ಬS�ಾದದು;  

ಅ�ಾ�ಯ  
05 

ಆತನ 
ಜ)ಾಂಗ 
Uೇವರ 
ಮಕ�ಳ" 

01]ಪtವ2�ಾಲದ ಇ�ಾ	=ೕ� 
ಮತು, ಯೂದ ಜ)ಾಂಗ 

2] ಪ	ಸು,ತ *	ಸ,ನನು� ನಂ  ಆತನ 
�ತ, ನ\ೆಸುವವರು 

ಅ�ಾ�ಯ 
05 
 

ಅ�ಾ�ಯ 17  

Uೇವರ 
ಪ8ಸ,ಕ  

01] ಪರLೋಕದSHರುವ �ೕವNಾದ�ರ 
ಪ��- Jತ��ೕವ Aೊಂpದವರ 
Aೆಸರುಗಳ" ಇSH ಬDೆpರುತ,Uೆ 
2] ಸತ�1ೇದ   

ಅ�ಾ�ಯ  
06  

M�ಾ=ೕಲ
ನು  

ಪರLೋಕದ ಎLಾH ದೂತರ )ಾಯಕ  ಅ�ಾ�ಯ  
06 

 

T 
ಯೂ[Rue] 

ಮದ�ಪtವ2 ಪ	UೇಶಗಳSH 
?ೆ|ೆಯುವ ಮರ, ಔಷpೕಯ 
ಗುಣAೊಂ_ರುವ ಎLೆಗXUೆ  

ಅ�ಾ�ಯ  
07  
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[)ಾಗUಾX mಡದಂIರುತ,Uೆ]  
ಸAೋದರ 
ಸAೋದ�  

=ೕಸುವನು� ನಂ  ಆತನ �ತ,ದಂ�ೆ 
)ೆ\ೆಯುವವರು   

ಅ�ಾ�ಯ  
07  

Aೊಸನ� Uೇವರ �ೊ,ೕತ	  ಅ�ಾ�ಯ  
10  

ಸಬg� ಶುಕ	1ಾರ ಸೂಯ2ಸ,#ಾನpಂದ 
5ಾ	ರಂಭ1ಾm ಶJ1ಾರ 
ಸೂಯ2ಸ,#ಾನ�ೆ� �ೊ)ೆಗೂಳ"�ವ 
�bಾ	ಂIpನ, ಆp�ಾಂಡ 2;2-3  

ಅUಾ�ಯ 
10  

ಸಂUೇಶ  Uೇವ�ಂದ ಬರುವ 1ಾಕ� Aಾಗೂ ಆ 
1ಾಕ�ವನು�  ಪ	<ಾರಪ�ಸುವ 
ಚಳ"ವX  

ಅ�ಾ�ಯ     
10  

ಆDೋಹಣ  ಪರLೋಕ�ೆ� ಎತ,ಲYಡುವ8ದು 
�ಾಯುವ ಅಥ2ವಲH  

ಅ�ಾ�ಯ      
11 

ಅ�ೕಸ,ಲ
ರು  

ಜನ�@ೆ ಸು1ಾ�ೆ2�ಾರುವ 
ಪtಣ2ವ_ವೃI �bೇಷ1ಾm 
=ೕಸು�ನ >ಷ�ರು ಮತು, 5ೌಲನು 

ಅ�ಾ�ಯ    
12 

ಮನುಷ�ಕು
#ಾರ  

=ೕಸುಕ	ಸ, ಅ�ಾ�ಯ     
13  

ಅನ�ರು  ಯಹೂದ�ರಲHದವರು  ಅ�ಾ�ಯ     
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14  
5ೌಲನು #ಾ5ಾ2\ಾಗುವ ಮುನ� 

�ೌಲ)ೆಂUೆ�Kಕೂಂಡವನು, )ೋ� 
ಅ�ೕಸ,ಲರ ಕೃತ� 13:9  

ಅ�ಾ�ಯ      
15  

 

1843,1844 
=ೕಸು�ನ ಬರುವಣ ಮತು, ಈ 
Lೋಕದ ಅಂತ� ಬರುವ8Uೆಂದು 
ನಂ ದ ವಷ2. Jಜ1ೆಂದDೆ 
UಾJ=ೕಲ 8;14 ಪ	1ಾದ)ಾ 
ಸಮಯವ8  �ೊ)ೆಗೂಳ"�ವ ವಷ2 

ಅ�ಾ�ಯ     
23  

ಕುರುಬ 01] ಸNೆಯ )ಾಯಕರು, ?ೋದಕರು 
,�ಾಜಕರು 
 

2] =ೕಸು*	ಸ,   

ಅ�ಾ�ಯ       
23  

ಸಂತರು 
ಭಕ,ರು  

Uೇವರನು� ಹೃUಾ�ಾಂತDಾಳpಂದ  
s	ೕIಸುವವರು ಮತು, ಆತನು 
AೇXದ #ಾIನಂ�ೆ )ೆ\ೆಯುವವರು  

ಅ�ಾ�ಯ       
24 

Uೇವದಶ2ನ
ದ ಗು\ಾರ 

ನಮ` ರ%&ೆ@ಾm =ೕಸುವ8 �ೆಲಸ 
#ಾಡುI,ರುವ ಪರLೋಕದ ಸBಳ. 
,ಅದರSH ಅಂಗಳ, ಪ�ತ	ಸBಳ 
[-ದಲ Nಾಗ ] ಮAಾಪ�ತ	ಸBಳ 

ಅ�ಾ�ಯ        
25  
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[ಎರಡ)ೆ Nಾಗ ] �Uೆ  ,-ೕbೆಯು 
ಈ #ಾದ�ಯಂ�ೆ JM2Kದನು. 
ಇದನು� ‘Uೇವ�ಾBನ’ ‘ಪಣ2bಾLೆ ‘ 
ಎಂದೂ Aೇಳ"ವರು .  

ಪ�Aಾರ  =ೕಸುವ8 ತನ� ಸaಂತ ರಕ, ಸು�ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮನುಷ�ರನು� 
UೇವDೊಂp@ೆ ?ೆ�ೆಯಲು #ಾಡುವ 
�ಾಯ2  

ಅ�ಾ�ಯ 
25  

�'ೕy  01] ಪರLೋಕದSHರುವ ಸBಳ  
02]Uೇವರನು� 9ಂ?ಾSಸುವ ಜನರ 
ಗುಂsನ Aೆಸರು  

ಅ�ಾ�ಯ  
26  

Aೊಸ 
=ರೂಸLೇ
�  

ಈಗ ಪರLೋಕದSHರುವ ನಗರ 
Uೇವರ ಮತು, ದೂತರ 1ಾಸಸBಳ ಈ 
ನಗರ ಭೂM@ೆ ಬಂದು 
Jರಂತರ1ಾmರುತ,Uೆ  

ಅ�ಾ�ಯ  
27  

�ೆರೂ   ಪ	�ಾನ ದೂತರು ಅ�ಾ�ಯ 
27  

ಮದ�KB�ೆ 5ಾsಗXಗೂ ಮತು, ತಂUೆ�ಾದ 
ಸವ2ಶಕ, ದೂತJಗೂ ನಡು1ೆ Jಂತು 
=ೕಸು ನ\ೆಸುವ ನಮ` 

ಅ�ಾ�ಯ 
27 
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ರ%&ಾ�ಾಯ2   
ಮೃಗ Uೇವ�@ೆ �ರುದ;1ಾmರುವ ಮAಾ 

ಜನ ಸಮೂಹ )ೋ�ಪ	ಕಟ&ೆ 13 
ಅ�ಾ�ಯ  
28 

=Aೋವ ತಂUೆ�ಾದ  Uೇವರ ಒಂದು Aೆಸರು  ಅ�ಾ�ಯ 
28 

�ಾ)ಾy 
Uೇಶ 

ಇ�ಾ	=ೕಲ�ರ 1ಾಗ;ತ, Uೇಶ 
ಪರLೋಕವನು� ಸೂ�ಸುತ,Uೆ 
ಅp�ಾಂಡ 12;5  

ಅ�ಾ�ಯ 
28  

ಪಂ<ಾಶತ
ಮ pನ  

Uೇವರು ಇ�ಾ	=ೕಲ��@ೆ �ೊಟ� 
ಒಂದು ಹಬg �ಾಜಕ�ಾಂಡ 23;15-
16 ಮತು, ಅ.ಕೃತ�. 2 ಸಂp  

ಅ�ಾ�ಯ 
29  

ಅ\ೆaಂ�ಸ�
ರು  

=ೕಸುವ8 ಭೂM@ೆ ಮ� ,ೆ  
ಬರುವ)ೆಂದು ನಂ ರುವ ಜನ 
ಗುಂsನ Aೆಸರು  

ಅ�ಾ�ಯ  
29 

ಲ�ೕದ*ೕ
ಯ  

ಪ	ಕಟ&ೆ 2.3)ೇ ಅUಾ�ಯದSHರುವ 
7ಸNೆಗಳSH ಕೂ)ೆಯ ಸNೆ , ಈ 
ಗುಂಪ8 �ಾನು ಐಶaಯ2ವಂತ)ೆಂದು 
IXದು ಅUಾ�I`ಕದ 
ಅಗತ��ಲHದವDೆಂದು �ೊಂಡರೂ 
Jಜ1ಾm ದ�ದ	ರೂ UೌNಾಗ�ರೂ 

ಅ�ಾ�ಯ 
32  
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ಆmUಾ;Dೆ 
9ಂ@ಾರು 
ಮ|  ೆ 

=ೕಸು�ನ ಎರಡ)ೆಯ ಬರುವಣದ 
-ದಲು ಆತನ ಜನರ rೕLೆ 
Aೇರಳ1ಾm ಸು�ಸಲ�ಡುವ 
ಪ��ಾ	ತ`ನ ಮ|  ೆ'ೕ1ೇಲ 2;23, 
ಅ�ೕಸ,ಲರ ಕೃತ�  3;19  

ಅ�ಾ�ಯ  
32  

ಜೂ� S  ಡುಗ\ೆಯ ಸಂವತoರ ,50 
ವಷ2�ೊ�ಮ` ತಮ` ಒ\ೆಯ�@ೆ 
ಎಲHವನೂ� ಒsYಸುವ �ಾಲ ಈ ವಷ2 
�ಾವ ವ�ವ�ಾಯ #ಾಡುವ8pಲH 
�ಾಜಕ�ಾಂಡು 25;10 )ೋ� 

ಅ�ಾ�ಯ 
37  
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�ೕವನ ಚ��ೆ	 
ಎLೆy @ೌ�� 1ೈz 1827- 1915 
*	ಸ,=ೕಸು�ನ ಒವ2 ಭ� ,ೆ�ಾದ ಈ�ೆ ತನ� 17)ೇ ವಯKoನವDೆಗೂ 
r�ೊ��ಸ�|ಾmದ;ಳ",1843ರSH Uೇವರು,ದಶ2ನವನೂ� ಮತು, ಈ 
Lೋಕ�ೆ� ಅರುಹLೇ ?ೇ�ಾದ ಸಂUೇಶಗಳನು� ಈ�ೆ@ೆ Jೕ�ದರು. 
ಇದ�ೆ� -ದLೇ ಇಬg�@ೆ ಈ ವರ UೊDೆ*ದ;ರೂ, ಅವರು 
Iರಸ��KUಾಗ ಈ�ೆ ಅಂmೕಕ�K *	ಸ,ನ ಎರಡ)ೇ ಬರುವಣವನು� 
ನಂ  ಪ	<ಾರ#ಾಡುI,ದು;ದ�ಂದ  r�ೊ�ಸ�ರು ತಮ` 
ಸದಸ�ತapಂದ  AೊರAಾ*ದರು,  ಈ�ೆ ಹಲ1ಾರು Lೇಖನಗಳನೂ�, 
Iದು;5ಾ� Aಾಗೂ ಎಚ���ೆಗಳನು� ಒಳ@ೊಂಡ ಪ8ಸ,ಕಗಳನು� 
ಬDೆpUಾ;| .ೆ ಒ| �ೆಯ ಅDೋಗ� ಸಂUೇಶದ ?ೆಳಕನು� Aೊಂpದ 
ನಂತರ ಏUೆy �ೋಟದSHದ; ಮೂಲ ಪ�ಾ�AಾರUೆ\ೆ@ೆ ಒತು,�ೊಡುವ 
Aಾಗೂ ಆDೋಗ��ೆ� ಆ5ಾಯ�ಾ� ವಸು, ವಜ2)ೆಗೂ ಮತು, 
ಎಲHದರಲೂH Mತ�ಾ_ಸುವ ಒವ2 ಪ	ಬಲ ಪ%1ಾp�ಾmUಾ;| .ೆ 

 

>	ೕಮI 1ೈz ರವರನು� ‘ಪ	1ಾpJ ‘ ಎಂದು ಇತರರು 
AೇX�ೊಂಡರೂ .�ಾನು #ಾತ	 Aಾ@ೆ AೇಳUೆ ‘ಸಂUೇಶಕಳ"’ ಎಂUೇ 
ಸಂ?ೋ_K�ೊಂಡಳ", ಇದ�ೆ� ಉತ,ರ1ಾm Uೇವರ ದೃi� ಯSH 
ಎ[ೊ�ೕ ಪ	1ಾpಗ|ೆJK�ೊಂಡವರು Aೇಳ"I,ದ;- #ಾ�I,ದ;  
ಭ�ಷ�ದSH ಸಂಭ�ಸುವ ಘಟ)ೆಗXಗೂ Aೆ<ಾ�m ಒಳಗೂಂಡಂತಹ 
ಆDೋಗ� ಸು�ಾರ&ೆಗಳ", 5ಾಪ�ೆ� ಪbಾ��ಾ,ಪದ ಕDೆ, ಒಡಕುಗಳನು� 
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ಸ�ಪpಸುವ ಚಳ"ವXಗX@ೆ ಒತು,�ೊಡುವ �ೆಲಸಗಳನು� 
#ಾಡುI,ದ;ಳ". Uೇವಭ*, ತುಂ ದ ಹಲ1ಾರು ಕೃIಗಳನು� ರ�Kದು;, 
ಅದರSH ‘�ೆ��o ಟು �ೆfಸ�’ ಎಂಬುದು ಪ	Kದ;1ಾmUೆ. ಅದDೆ *	ಸ,ನು 
ಮತು, ಅತನ  ದೂತ�ಗೂ, �ೈ�ಾನನೂ, ಮತು, ಅತನ ದೂತ�ಗೂ 
ನಡು�ನ ಮ�ಾ��ಾದ’ ವನು� IXಸುವ ಪ8ಸ,ಕವ8 
ಬಹುಮುಖ�1ಾದU ;ೆಂದು ಈ�ೆ ಎ�KUಾ;ಳ. 
 

  



 

 

Page 16 of 298 

ಮುನು�� 

)ಾ�ಯಪ	#ಾಣ ಮತು, �ಾ�ಯ �ಷಯದSH ಈ 1ಾಕ�ದಪ	�ಾರ 
Aೇಳpರುವ8ದು ಅವರSH ?ೆಳ*ಲHದ;�ಂದLೇ. 
=bಾಯ 8;20 
 

ಇpೕಗ 21)ೇ ಶತ#ಾನ 5ಾ	ರಂಭದSH ಬಹುಜನರು 
ಪ	1ಾpಗ|ಾmರುವ8ದು ಕಂಡುಬರುತ,Uೆ.ಅಂತ�ಾ2ಲದಲೂH ಅವರ 
ಹಲ1ಾರು �ಾಲವತು2ಲ [web-rings]�ಾಣುತ,1ೆ�ಾದರೂ ಅವರ 
AೇX�ೆಗಳ" ��ತ	1ಾmUೆ.  �ಾ1ೇ AೇX�ೊಂಡಂ�ೆ 
Uೇವರ1ಾಕ�ವನು� ಅವರು Aೊಂpರುವ8ದು  AೌUೋ ಅಲH�ೕ 
ಎಂಬುದು ನಮ@ೆ Aೇ@ೆ IXಯುತ,Uೆ? ಅವರ AೇX�ೆಗಳನು� 
ಅ�ೆಗXಗೂ ಮತು, Uೇವರ �ಷಯ1ಾದ �ಾ�ಗ|}ೆಂp@ೆ AೋS�ೆ 
#ಾಡುವ8ದ�ಂದLೇ ಅಲH1ೆ! ಪtವ2�ಾಲದSHದ; ಜನDೊಂp@ೆ 
#ಾ�ಾ)ಾ� ಅವ8ಗಳನು� S ತ ರೂಪದSH ತಂದ ಅUೇ Uೇವರು 
ತನ� AೇX�ೆಗಳನು� ಎಂpಗೂ ಪ	I[ೇ_ಸLಾರನು.  
 

ಅಂತ��ಾಲದಲHರುವವ�@ೆ ಪ	1ಾದ)ೆಯ ಸಂಗIಗಳ" ಒಂದು Uೊಡ� 
ಪ�ೕ�ೆ�ಾಗಬಹುUೆಂದು IXUೇ, =ೕಸುವ8 )ೇರ1ಾm 9ೕ@ೆ 
ಪ	1ಾpKದನು- “ಬಹುಮಂp ಸುಳ"�ಪ	1ಾpಗಳ"  ಸಹ ಎದು; 
ಅ)ೇಕರನು� -ೕಸಗೂXಸುವವರು ಮ�ಾ,ಯ 24;11” ಈ AೇX�ೆ@ೆ 
ಒತು,�ೊಂಡುವಂ�ೆ Uೇವರು 'ೕAಾನJ@ೆ ‘s	ಯDೆ, ಅ)ೇಕಮಂp 
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ಸುಳ"�ಪ1ಾpಗಳ" LೋಕUೊಳ@ೆ ಬಂpರುವ8ದ�ಂದ Jೕವ8 ಅತ`ದ 
ಎLಾH ನು�ಗಳನು� ನಂಬUೆ Uೇವ�ಂದ 5ೆ	ೕ�ತ1ಾದವ8ಗ|}ೇ 
ಅಲHAೋ ಎಂದು ಅವ8ಗಳನು� ಪ�ೕ�ಸ?ೇಕು”  1'ೕAಾನನು 4;1 
ಎಂದು IXKದರು. 
 

9ೕ@ಾm ಎLೆy 1ೈz ರವ�ಗೂ �)ಾwI ಇಲH. ಈ ಪ8ಸ,ಕವನು� 
ಸತ�1ೇದUೊಂp@ೆ AೋSK�.  ಇದು ಎLಾH ಪ�ೕ�ಗXಗೂ 
ಒಳ@ೊಳ"�ತ,�ೕ  ಇಲH�ೕ? ಎಂದು Jೕ1ೇ ಪ	#ಾ�K )ೋ� , 
ನಮ` ಪರLೋಕದ ತಂUೆ@ೆ 5ಾ	¡2K�. ಅತನು ತನ� ಆತ`ನನು� 
ಕಳ"9K ಸತ��ೆ� ನ\ೆಸುವನು. 
           
ಕ|ೆದ ಇಪYತ,)ೆಯ ಶತ#ಾನದ �ೊ)ೆಯ �ೆಲವ8 ವಷ2ಗಳವDೆಗೂ 
‘ಕೃಸ,ರು’ ಎJK�ೊಂಡವರು  Uೇವರ ಪ	ಕಟ&ೆಗಳನು�  AೊಂpU ;ೇ1ೆ 
ಎಂದು �ಾ_K�ೊಂಡವ�@ೆ ಸಂಪtಣ2 �ರುದ;1ಾmದ;ರು ಇವರು 
ಪ	ಕಟ)ೆ 22;18.19�ಂದ ತಮ`ನು� ಸಮ¡2K�ೊಳ"�ಾ,Dೆ.   ‘ಈ 
ಪ8ಸ,ಕದ ಪ	1ಾದ)ಾ 1ಾಕ�ಗಳನು� �ೇಳ"ವ ಪ	I'ಬgJ@ೆ )ಾನು 
Aೇಳ"ವ �ಾ� ಏ)ೆಂದDೆ ಇವ8ಗX@ೆ �ಾವ)ಾದರೂ Aೆಚು� 
#ಾತುಗಳನು� ತಂದು Aಾ*ದDೆ, Uೇವರು ಅವನ  rೕLೆ ಈ 
ಪ8ಸ,ಕದSH ಬDೆpರುವ ಉಪದ	ವಗಳನು� ತಂದುAಾಕುವನು. 
�ಾವ)ಾದರು ಈ ಪ	1ಾದ)ಾ ಪ8ಸ,ಕದSHರುವ ಒಂದ)ಾ�ದರು 
�ೆ@ೆದು ಟ�Dೆ, ಈ  ಪ8ಸ,ಕದSH ಬDೆpರುವ ಪ�ಶುದ¢ ಪಟ�ಣದSHಯು 
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ಅವJmರುವ 5ಾಲನು Uೇವರು �ೆ@ೆದು  ಡುವನು’. 
 

ಈrೕSನ 1ಾಕ�ಗಳ" 'ೕAಾನನ �ಾLಾನಂತರ ?ೇDಾವ Uೇವರ 
ಪ	1ಾpಗಳ} ಬರLಾರDೆಂದು IXಸುತ,Uೋ? Aಾmದ; rೕLೆ 
‘ಸುಳ"�ಪ	1ಾp’ಗಳ ಬ@ £ೆ ಎಚ��wಂpDೊ ಎಂದು =ೕಸು 
AೇXದುUೇ�ೆ? 'ೕAಾನನ ಮುಖಂತರ ಪ��ಾ	ತ`ನು 
‘ಆತನನು�ಪ�ೕ�K�’ ಎಂUೇ�ೆ Aೇಳ"I,ದ;ನು�? 9ೕmದ;SH 
'ೕAಾನನ ನಂತರ ಬಂUಾ Uೇವರ 1ಾಕ�ವನು� AೋಂpU ;ೇ1ೆಂದು 
AೇX�ೊಂಡವರನು� Jಲ2�ಸುವ8ದು ಎ[ೊ�ೕ ಸುಲುಭವಲH1ೆ? ಆದDೆ 
Uೇವರ 'ೕಜ)ೆ ಇದಲH. ನಮ@ೆ ಅವಶ�ಕ1ಾmರು1ಾಗ Uೇವರು 
Aೊಸ ಸತ�ಗಳನು� IXಸು�ಾ, ಅತನ �ತ,ವನು� ಅರುಹು�ಾ,)ೆ. 
ಸತ�ಹೃದಯದವರು, ಇದು ಎಷ�¤ರ ಮ��@ೆ ಸ� ಎಂದು ಅವLೋ*K 
ಸಂ�ೋಷpಂದ ಅಂmಕ�ೕK 9ಂNಾSಸು�ಾ,Dೆ. Aೌದು! 
�ೊ�ೆ�ೊ�ೆ@ೆ �ೈ�ಾನನೂ �ೆಲಸ #ಾಡುI,ರು�ಾ,)ೆ ಒಂದು 1ೇ|  ೆ
ಅವನನು� ಅನುಮIಸp;Dೆ  Uೇವರು ಅ)ಾ�ಯ@ಾರ)ೆಂದು ಆತನು 
ದೂiಸಬಹುದು.  
 

1�ೊ�ಂಥದವ�@ೆ 12 ರSH 5ೌಲನ ಮುಖಂತರ ಪ��ಾ	ತ`ನು �ೆಲವ8  
ಬಹುಮುಖ�1ಾದ ಮತು, ಅ@ಾ@ £ೆ ಉ5ೇ�ೆ@ೊಳ@ಾದ ಪ	bೆ�ಗಳನು� 
�ೇXUಾ;)ೆ. ಎLಾHರು ಅ�ೕಸ,ಲDೋ? ಎLಾHರು ಪ	1ಾpಗ|}ೇ? 
ಎLಾHರು ಅದುgತ �ಾಯ2#ಾಡುವವDೋ? ಎLಾHರು ಗುಣಪ�ಸುವ 
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ವರ�Uೆ'ೕ? ಎLಾHರು Nಾ[ೆಗಳ)ಾ�ಡುವDೋ? �ೊ)ೆಯSH ಒಂದು 
ಅತು�ತ,ಮ #ಾಗ2ವನು  �ೋರುವ)ೆಂದು ಸYಷ��ಸು�ಾ, sೕI 
ಇಲHp;ದDೆ ಈ ವರಗXಂದ ನಮ@ೆ �ಾವ �ಾವ ಪ	'ೕಜನ�ಲH 
ಎಂpUಾ;)ೆ 14)ೇ ಅUಾ�ಯದSH ಇನೂ ಒಂದು Aೆ� ¥ೆಮುಂUೆ 
Aೋಗು�ಾ, “sೕIಯನು� ಅNಾ�ಸ #ಾ��ೊX��, ಆದರೂ 
ಪ��ಾ	ತ`Jಂದುಂ¦ಾಗುವ ವರಗಳನು� ಅವ8ಗಳ}ಳ@ೆ �bೇಷ1ಾm 
ಪ	1ಾpಸುವ ವರವ)ೆ�ೕ ಅ ಸ*,wಂದ ಅ5ೇ�K�” “ಆದ;�ಂದ 
ಸAೋದDೆDೇ, ಪ	1ಾpಸಲು ಅ5ೇ�K�  ಮತು, 1ಾ�ಗಳ)ಾ�ದಡುಲು 
9ಂಜ�ಯp�”.  “ಪ��ಾ	ತ`ನನು� Jಂpಸ?ೇ��; 
ಪ	1ಾದ)ೆಗಳನು� 9ೕ)ೈಸ?ೇ��; ಆದDೆ ಎಲHವನೂ� bೆeೕpK 
ಒ| �ೇದ)ೇ ಭದ	1ಾm 9�ದು�ೊX��” ‘1�ೆಸLೋJಕದವ�@ೆ 5;19-
21.  
           
ಸಂಯುಕ, ಸಂ�ಾBನದ ಬ9'ೕದ Lೋ1ೆzo ಗೂ	§ ಎಂಬSH 1858ರ 
ವಸಂತ �ಾಲದSH ಎLೆy 1ೈಟX@ೆ ‘ಮAಾ�1ಾದ’ ದಶ2ನವ8 
�ೊಡಲY��ತು. ಈ ದಶ2ನವ8 ಹ)ೊ�ಂದು ವಷ2ಗಳ -ದLೇ 
�ೊಡಲY��ದು;, ಈ ಸಮಯದSH �ೈ�ಾನJಂದ )ಾ)ಾ �ೆರ)ಾದ 
ಅ��ಬಂದರೂ ಸಹ  ದ>2Kದ;)ೆ�LಾH ಬDೆpಡ?ೇ�ೆಂದು 
IXಸLಾwತು,. ಇದರSH ಮುಖ�1ಾm 30)ೇ ಅUಾ�ಯವ8 1847 ರSH 
ಪ	ಕಟ@ೊಂಡDೆ ‘little flock’[�ಕ�9ಂಡು] 1851ರSHಯೂ Christian 

experience & views [�ೆfK,ೕಯ ಅನುಭವ  ಮತು, ದೃi�] ಮತು, 
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Aೆ<ೊ�ೕLೆ ಪ8ಸ,ಕಗಳ" 1854ರSH ಪ	ಕಟ1ಾwತು,. ಇವಲHವt 
ಪ��ಾ	ತ`Jಂದ 5ೆ	ೕDೆsಸಲYಟ� ಒವ2 ದುಬ2ಲ  Uೈವಭ� ,ೆwಂದ 
S ತ1ಾದವ8ಗ|ಾm1ೆ. 1858ರSH ಒ¦ಾ�m ಪ	ಕ�ಸಲYಟ�ವ8.  
          
ನಮ` ಈ LೋಕದSH ಯುದ;ಗಳ", ಅಪDಾದಗಳ" ,ಅಪ�ತ	 Lೈಂmಕ�ೆ 
#ಾತ	ವಲHUೆ �ಾM2ಕ ನಂ �ೆಗಳಲೂH ಸಮ�ೆ�ಗಳ" ಏ*1ೆ? ಎಂದು 
ಹಲವರು ಪ	bೆ�ಸು�ಾ,Dೆ.  ಈಪ	bೆ�ಗX@ೆ ಉತ,ರವt #ಾನವ ಜJK 
ಅK,ವa�ೆ� ಬರುವ -ದLೇ *	ಸ,Jಗೂ  ಮತು, �ೈ�ಾನJಗೂ ನಡು1ೆ 
ಸಂಭ�Kದ ಮAಾ�1ಾದವನು� ಅಥ2#ಾ��ೊಂಡSH ಸಮಪ2ಕ 
ಉತ,ರವ8 Kಗುತ,Uೆ.  
       
ಓದುಗDೆ, ಸತ�1ೇದ ಆ�ಾರpಂದ ಬDೆಯಲYಟ� ಈ ಪ8ಸ,ಕದ 
ಅದ�ಯನpಂದ “ಎಲHವನೂ� �ಾ ೕತು” ಪ�K�ೊಳ"�1ಾಗ  Uೇವರು 
Jಮ`ಲHರನು� ಆ>ೕವ2pಸS.  
       
ಸೂಚ:ೆ ;ಪ	I ಅUಾ�ಯದ �ೊ)ೆಯSH �ೊಡಲY��ರುವಂಥ �ೕವನ 
ಚ��ೆ	, ಮುನು��, ಪದ ಪ��, ಆಕರ ಸೂಚ)ೆಗಳ", ಎLೆy 1ೈz 
ರವರ ಅಥ1ಾ ಮೂಲಗ	ಂಥಗಳSH S ತ1ಾದವ8ಗಳಲH.   
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ಅ�ಾ�ಯ 01. �ೈ�ಾನನ  ೕಳ"��ೆ 
ಕತ2ನು ನನ@ೆ ದಯ5ಾSKದ ದಶ2ದSH, ಪರLೋಕದSH *	ಸ,ನ 
ನತಂರದ �ಾBನದSHದ �ೈ�ಾನನನು� �ೋ�ಸLಾwತು. ಅವನು 
�ಾJ1ಾತa  ದೂತ)ಾm, ಮೃದು ಸaNಾವ �ೋರುವ ಮುಖNಾವpಂದ 
ಇತರ ದೂತರಂ�ೆ �ಾದ ಆನಂದ ತುಂ ದವ)ಾ�mದ;ನು. ಅತು�ತ,ಮ  
�ಾನ ಸೂ�ಸುವ ಅಗಲವt ಉನ�ತವt ಆದ ಹ&ೆಯುಳ�ವ)ಾm  
ಉUಾತ, ಘನ@ಾಂ©ೕಯ2 ವ�*,ತaದ ಪ�ಪtಣ2)ಾmದ;ನು . 
 

Uೇವರು ತನ� ಮಗJ@ೆ, )ಾವ8 ನಮ` ಸaರೂಪದSH ಮನುಷ�ನನು� 
ಸೃi��ೋಣ ಎಂUಾಗ �ೈ�ಾನJ@ೆ  =ೕಸು�ನ rೕLೆ ಅ�ೊ= 
ಉಂ¦ಾದುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. #ಾನವನ ಸೃi�ಯSH ತನ� 
ಅ©5ಾ	ಯವನು �ೆ@ೆದು�ೊಳ�ಬಹುUಾmತು, ಎಂಬ ಆbೆ ಅವJmತು,. 
ಪರLೋಕದSH Uೇವರು  ಮಗು£ಲ �ಾBನದSHದು;  ಮನ�&ೆ 
ಪ\ೆಯ?ೇ�ೆಂಬ ಅ5ೇ�ೆ Aೊಂpದನು. ಇpೕಗ ಅವನSH Uೆaೕಷ 
ಹ@ೆತನ ತುಂ ತು. ಇದುವDೆಗೂ ಸಕಲವt ಬಹು ಕ	ಮಬದ;1ಾm, 
Aೊಂದ��ೆಯುಳ�Uಾ;m�ಾ ಇದು; Uೇವರ ಪ	ಭುತa�ೆ� ಪ�ಪtಣ2 
ಒಳಪ��ತು, . 
 

Uೇವರ �ತ, Aಾಗೂ Jಯಮದ �ರುದ; ಧಂ@ೆ=ೕಳ"ವ8ದು 
ಮAಾಪDಾಧ1ಾmತು,. ಪ	I ದೂತಗಣಗಳ" ಪ	�ಾನದೂತನ  
)ಾಯಕತaದ�ಯSH ನ\ೆಸಲY��ದ;ರು. �ೈ�ಾನನು ಅ�ಾ�bೆ 
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ಮಹ�ಾa�ಾಂ�ೆwಂದ Uೇವರು ಪ	ಭುತa�ೆ� �ರುದ; ಅಪ	ತ�%1ಾm  
=ೕಸು�ನ ಅ_�ಾರ�ೆ� ಒಳಪ�ಲು JDಾಕ�Kದನು. ಇ�ೕ 
ಪರLೋಕ1ೇ  �ೋNೆ@ೆ ಒಳ@ಾದಂ�ೆ �ೋ�ತು. ದೂತರು 
ಮರಗ��Aೋದರು. ದೂತಗಣಗಳSH �ೆಲವರು Uೇವರು �ೈ�ಾನನ 
ದಂ@ೆಯSH ಅನುಕಂಪ �ೋ�ದರು. ಮ� ,ೆ �ೆಲವರು Uೇವರು ತನ� 
ಮಗJ@ೆ ಅನುಗ	9Kದ ಅ_�ಾರ Aಾಗೂ  @ೌರವದSH ತೃಪDಾmದ;ರು. 
9ೕ@ೆ ದೂತರSH  1ಾದ �1ಾದವ8 ಕಂಡುಬಂತು. �ೈ�ಾನನು ಮತು, 
ಅನು�ಾwಗಳ" Uೇವರು =ೕಸು�@ೆ Jೕ�ದ ಅKೕMತ ಬಲH, 
ಅ_�ಾರ, @ೌರವ 5ಾತ	 ಉನ�ತ �ಾBನವನು� Jೕ�ದುದರ 9ಂpರುವ 
�1ೇಕದ ಉU ;ೇಶ IXಯಲು ಉತುoಕರUಾರು. Uೇವಪ8ತ	ನ 
ಆXa�ೆಯ �ರುದ¢ ಪ	Iಭ��Kದ;ರು. ಇವರ s�ಾ2ದನು� 
Iೕ#ಾ2Jಸಲು  ಎLಾH ದೂತರೂ ತಂUೆಯ ಮುಂUೆ Aಾಜರಗಲು ಕDೆ 
JೕಡLಾwತು,. ನಂತರ ದಂ@ೆ 5ಾLೊ£ಂಡ �ೈ�ಾನನೂ Aಾಗೂ ಎLಾH 
ದೂತರನು� ಪರLೋಕpಂದ ತX� ಡ?ೇ�ೆಂದು ಕ\ೆ@ೆ 
Iೕ#ಾ2JಸLಾwತು,. ತದ ನಂತರ  ಪರLೋಕದSH ದೂತರ ಮUೆ� 
ಕದನ 5ಾ	ರಂಭ1ಾwತು,. Uೇವಪ8ತ	 ಮತು, ಆತನ �ತ,�ೆ� 
ಒಡಂಬಟ�ವರ rೕLೆ ಜಯ�ಾpಸಲು �ೈ�ಾನನು ಅ5ೇ�Kದನು. 
ಆದDೆ ಒ| �ೆಯ ದೂತಗಣಗಳ" ಜಯbಾS|ಾದರು, �ೈ�ಾನನೂ, 
ಅವನ ದೂತರು ಪರLೋಕpಂದ �ೆಳ@ೆ UೊಬgಲYಟ�ರು . 
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ಪರLೋಕದ ಪ�ತ	�ೆ ಮತು, ಮ9rಯನು� Jರಂತರ1ಾm 
ಕ|ೆದು�ೊಂಡು ಅ�ವt �ೈ�ಾನ Aಾಗೂ ಅವನ ಗುಂs@ೆ 
ಉಂ¦ಾwತು.  ಅನಂತರ ಮನಮರುm ಪbಾ�ತಪಟು� ಮ�ೊ,r 
ತಮ` -ದSನ �ಾBನ  ಇಲHUೆ ?ೇDಾವ8Uಾದರೂ �ಾBನ 
ದಯ5ಾSKUಾDೆ ಒsY�ೊಳ�ಲು Kದ;Dಾದರು. ಆUೆDೆ ಇಲH  ! 
ಪರLೋಕವನು� �ಪI,@ೆ ದೂಡLಾಗದು.. �ೈ�ಾನನನು� ಮ�ೇ 
�ೇ�KUಾ;ದDೆ ಇ�ೕ ಪರLೋಕ1ೇ ಕಳಂ*ತ1ಾಗುವ8ದು ಏ�ೆಂದDೆ 
5ಾಪದ ಉತYI ಆದU ;ೇ ಅವನSH, ದಂ@ೆಯ  ೕಜಗಳ" ಅವನSH1ೆ. 
ಅವರ 5ಾಪ, ಹ@ೆತನ, Uೋಷ, Aೊ¦ೆ�*ಚು�, ಅ@ಾಧ1ಾದದು;, 
�ೈ�ಾನನ, ಸಂಗಡಗರು ಪbಾ�ತಪಟು� ಕ�ªೕರು ಸು�ಸು�ಾ, Uೇವರ 
ಸJ�_ ಅನುಗ	9ಸ?ೇ�ೆಂದು Uೈನ�Dಾm  ?ೇ�ದರು. ದುಷ�ತaವನು� 
ಅXಸಲು Uೇವ�ಂದ ಅ�ಾದ�1ಾwತು . ಅದು ತನ� ಅಂIಮ 
>�ೆ@ಾm �ಾpರ?ೇಕು! 
 

ಇನು� �ಾನು Uೇವರ ಅನುಗ	ಹ�ೆ� 5ಾತ	)ಾಗಲು �ಾದ��ಲH ಎಂದೂ 
�ೈ�ಾನJ@ೆ IXUಾಗ ಅವನ �ೇ�ಗತನ ಹ@ೆ ಪ	ಕಟ1ಾಗಲು 
5ಾ	ರಂ©Kತು. ತನ� ದೂತDೊಡಗೂ� Uೇವರ ಸ�ಾ2ರವನು� 
ಹI,ಕು�ವ 'ೕಜ)ೆ ಬ@ £ೆ ಸಮLೋ�Kದನು. ಆUಾಮ ಹವaರನು� 
ರಮ�1ಾದ �ೋಟದSH¦ಾ�ಗ ಅವರನು� )ಾಶ#ಾಡಲು 
'ೕ�Kದನು.  ಈ �ೋ�ಯು Uೇವ�@ೆ �UೆಯDಾmp;ದ;Dೆ 
ಪರ#ಾನಂದವನು� ಎಂpಗೂ ಕ|ೆದು�ೊಳ"�I,ರSHಲ. ಅ�UೇಯDಾm 
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Uೇವರ ಅನುಗ	ಹವನು� ಕ|ೆದು�ೊಳ�p;ದDೆ  �ೈ�ಾನನು 
ಬಲಪ	'ೕಗವನು�  #ಾಡLಾಗುI,ರSಲH. ಅವನು ಮತು, ದೂತರು 
ಅUಾಮ ಹವaರನು� 5ೇತ�% ಪ	Nಾವ�ೆ� ಒಳ@ಾmಸಲು ಅವರನು� 
ಅ�ೕUೆDಾmK Uೇವರು �ಾ«ಣ��ೆ� ಒಳಪ�ಸಲು 'ೕಜ)ೆ'ಂದನು� 
Aಾ��ೊಳ�?ೇ�ಾwತು. ಆದ;�ಂದ �ೈ�ಾನನು ?ೇDೆ ರೂಪವನು� 
ಧ�K ಅವರ ಅಸ*,@ೆ �ೆರXಸುವ Iೕ#ಾ2ನವwತು. Uೇವರ 
ಸತ��ೆಯು �ರುದ; ನುಸುX, ಆತನು AೇXದಂ�ೆ ಆಗುವ8Uೇ, ಎಂಬ 
ಸಂಶಯವನು� ಹುಟು�Aಾ*. ಕುತೂಹಲ �ೆರXK, �ೈ�ಾನನಂ�ೆ 
Uೇವರ ಗ	9ಸLಾರದ 'ೕಜ)ೆ@ೆ ತLೆAಾ* ‘ಒ| �ೆದ;ರ �ೆಟ�ದರ 
ಅರುಹುನು�ಂಟು#ಾಡುವ ಮರದ Jಬ2ಂಧದ ಬ@ೆ@ೆ �ಮ>2ಸುವಂ�ೆ 
#ಾ�ದನು. 
 

ಓp: =bಾಯ 14;12,20 ;=Aೆ�ೆ�ೕಲ 28;1-19; ಪ	ಕಟ&ೆ 12;7-9 
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ಅ�ಾ�ಯ 02. #ಾನವನ  ೕಳ"��ೆ 
ಪ�ಶುದ; ದೂತರು ಆ@ಾ@ £ೆ ಏUೆy �ೋಟ�ೆ� Nೇ� Jೕ�,ಆUಾಮ 
ಹವa�@ೆ ಅವರ ವೃI,ಯ ಬ@ £ೆ Aಾಗೂ �ೈ�ಾನನ ದಂ@ೆ ಮತು, 
 ೕಳ"��ೆಯ ಬ@ೆ@ೆ ?ೋpಸುI,ದು;ದನು�  )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಈ 
�ೋ�ಯು ವೃIJರತDಾmರು1ಾಗ ಒಬg�ಂUೊಬgರು 
?ೇಪ2ಡ?ಾರದು ಏ�ೆಂದDೆ ಭೂM@ೆ  ದ; ಶತೃ�ನ �ೊ�ೆ@ೆ 
ಸಂಪಕ2Aೊಂದಬಹುದು ಎಂದು �ೈ�ಾನನ ಬ@ೆ@ೆ ದೂತರು 
ಎಚ��ಸುI,ದ;ರು. Uೇವರ ಆ�ೆಗX@ೆ ��ೇಯDಾm ಆತ)ೊ��@ೆ 
ಅ)ೊ�ೕನ�ೆಯSHರುವ8ದು �ೇಮಕರ1ಾmರುವ8Uೆಂದೂ, �ೈ�ಾನ ನು 
�ಾವ�ೕIಯಲೂH ಅವರ rೕLೆ ಬಲ ಪ	'ೕmಸ)ೆಂದು ದೂತರು 
ಬುp;#ಾತು AೇXದರು.  
 

�ೈ�ಾನನು ತನ� �ಾಯ2ವನು� ಹವaಳ ಮೂಲಕ ಆರಂ©Kದನು. 
ಆವಳ" ಪ	ಥಮ1ಾm  ತನ� ಸಂ@ಾIಯನು�  ಟು� ಏ�ಾಂm�ಾm 
ಸು�ಾ,ಡುವ ತಪ8Y #ಾ�ದಳ". ನಂತರ J[ೇ_ಸಲYಟ� ಮರದ 
ಸು�ಾ,ಮು�ಾ, �ಾಲಹರಣ #ಾ�ದಳ". ಆನಂತರ bೆeೕಧಕನ ಸaರ�ೆ� 
ಓ@ೊಟು� Jೕನು’ ಅ  ಹಣªನು� Iಂದ %ಣ1ೇ �ಾಯು�’ .ಎಂಬ 
#ಾತಗಳನು� ಅನು#ಾನ ಪಡುವ �ೈಯ2 �ೋ�ದಳ". ಬಹುಷಃ 
ಕತ2ನ AೇX�ೆಯ ಅಥ2 ?ೇDೆ=ೕ ಇರ?ೇ�ೆಂದು Nಾ�K 
ಅ�Uೇಯ�ೆ@ೆ Kಲು* ತನ� �ೈಗಳನು� <ಾ� ಆ ಹಣªನು� *ತು, 
Iಂದಳ". ಅದು ಕ�ª@ೆ ರಮ�1ಾmಯು ರು�@ೆ ರಸವ�ಾ,mಯು ಇತು,, 
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Uೇವರು ಇಂತಹ ಮಧುರ1ಾದ ಹಣªನು� J[ೇ_Kದು; ಏ�ೆ? ಎಂದು 
ಅವಳ" ಅಸೂ=@ೊಂಡಳ". ಅ ಹಣªನು� ತನ� ಪIಗೂ �ೊಟು� 
ಅವನನೂ� bೆeೕ_Kದಳ". ಸಪ2ವ8 AೇXU ;ೆ)ೆLಾH ಆUಾಮJ@ೆ IXK 
ಆದು #ಾತ)ಾಡುವ8ದರ ಬ@ £ೆ ಆಶ�ಯ2ಪ��ದ;ನೂ� ಅರು9ದಳ". 
 

ಅUಾಮನ ಮುಖNಾಗದ rೕLೆ ದುಃಖ ಮುಸು*ದು;ದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಅವನು ಭ�ಾಶaಯ2pಂದ ತುಂ ದನು.  ಅವನ ಮನಸುo 
ತಲHಣ@ೊಂ�ತು. ತಮ@ೆ ಎ<ೆ���ೆ �ೊಡಲY��ದ; ಶತೃ1ೇ ಇವನೂ 
ಎಂದು ಅ�ತು, ತನ� AೆಂಡI Jಜ1ಾm �ಾಯುವಳ" 
ಅಂದು�ೊಂಡನು. ಇದ�ಂದ ?ೇಪಡು2��ೆ ಅJ1ಾಯ21ಾwತು. 
ಅವJ@ೆ ಅವಳ rೕSದ; @ಾಢ1ಾದ sೕIಯ ಪ	ಯುಕ,  ��ರLಾರUೆ 
ಆಳ1ಾದ JDಾbೆwಂದ ಹಣªನು� Iನು�ವ JUಾ2ರ �ೆ@ೆದು�ೊಂಡನು 
ಆ�ೆಯ ಗI'ಡ)ೆ 5ಾLೊ£ಳ�ಲು Jಧ2�K ಹಣªನು�  �ೆ@ೆದು 
>ೕಘ21ಾm Iಂದನು , 
 

ಇpೕಗ �ೈ�ಾನJ@ೆ 9ಗು£ ತುಂ ತು. ಪರLೋಕದSH ದಂ@ೆ ಎ gK 
ಅವನನು� 9ಂNಾSKದ ದಂ@ೆ�ೋರರು ಅವ)ೊ��@ೆ ಇದ;ರು. �ಾನು 
ಬದು;ದಲHUೆ ಇತರರನೂ� ತನ�\ೆ@ೆ ಎ|ೆದನು. ಈಗ K¬ೕಯನು� 
bೆeೕಧ)ೆ@ೆ ಒಳಪ�K, Uೇವರನು� ಅನು#ಾJK, ಆತನ �1ೇಕವನು� 
�<ಾ�ಸುವಂ�ೆ #ಾ�, ಆತನ 'ೕಜ)ೆಗಳನು� ೇ_K 
)ೋಡುವಂ�ೆ 5ೆ	ೕDೆsKದ;ನು. K¬ೕ ಏ�ಾಂm�ಾm bೆeೕಧ)ೆ@ೆ 
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 ೕಳ"ವ8pಲH ಎಂಬ ಅ�ವ8 ಅವJmತು,. ಅUಾಮನು. ಹವaಳrೕSನ 
s	ೕIwಂದ Uೈ1ಾ�ೆಗX@ೆ ಅ��ೇಯ)ಾm ಅವ|}ೆಂp@ೆ 
�ಾ� ದ;ನು. 
 

#ಾನವನ  ೕಳ"��ೆಯ ಸಂಗI ಪರLೋಕ�ೆ� ಮು��ತು.ಅSHನ ಸಕಲ 
ತಂI1ಾದ�ಗಳ ಸದ;ಡmತು ದೂತರು ದುಃಖpಂದ ತಮ` ತLೆಯ 
rೕSದ; *�ೕಟವನು� ಇXKದರು. ಇ�ೕ ಪರLೋಕ1ೇ ತಲH�Kತು. 
ಈ �ೋ�ಯ)ೆ�ೕನು #ಾಡುವ8ದು? ಎಂಬುದರ ಬ@ £ೆ ಒಂದು 
ಸ#ಾLೋಚ)ೆ )ೆ\ೆwತು. ಈ #ಾನವರು ತಮ` �ೈ<ಾ� 
�ೕವವೃ%ದ ಹಣªನು� Iಂದು ಅಮರDಾಗಬುಹುUೆಂಬ ಭಯ  ದೂತರSH  
ತುಂ ತು .ಆUೆDೆ Uೇವರು  ಅIಕ	MKದವರನು� �ೋಟpಂದ 
AೊರAಾಕುವ8Uಾm IXK �ೕವವೃ%ದ Uಾ�ಯನು� �ಾಯಲು 
ದೂತಗಣವನು� )ೇMKದನು. 
 

ಆUಾಮ ಹವaಳನು� Uೇವ�@ೆ ಅ�UೇಯDಾmK, ಆತನ 
ಅಸ#ಾUಾನ�ೊ�ಳ@ಾmK, �ೕವವೃ%ದ ಹಣªನು� Iಂದು ಅಮರDಾm 
�ೕ�ಸುವಂ�ೆ #ಾ�, 5ಾಪ ಮತು, ಅ�Uೇಯ�ೆ 
JರಂತDಾ1ಾmರುವಂ�ೆ �ಾ_ಸುವ8Uೇ �ೈ�ಾನನ 
'ೕಜ)ೆ�ಾmತು,. ಆದDೆ ದೂತರ ದಂಡನು� )ೇMK  �ೕವವೃ%ದ 
#ಾಗ2ವನು�  ರ�K,  ದಂಪIಗಳನು� Aೊರತಳ�ಲು 
J'ೕ�ಸLಾwತು. ಅವರಬಲ@ೈಯSH �ಾವ8Uೋ 
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ಕI,ಗ|}ೇ5ಾpಯSH  Aೊ|ೆಯುI,ರುವ8ದು ಕಂಡುಬಂದವ8. 
 

�ೈ�ಾನನು �ಜw�ಾದನು. ತನ�  ೕಳ"��ೆwಂದ ಇತರರು  
ನರಳ"ವಂ�ೆ #ಾ�ದನು. ಪರLೋಕpಂದ ಅವನನು� 
ತX� ಡLಾwತು.  ಇವರನೂ� ಪರUೈKJಂದ ದೂ� ಡLಾwತು. 
 

ಆp�ಾಂಡ 3 ಅUಾ�ಯವನು� )ೋ�� 
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ಅ�ಾ�ಯ 03. ರ%&ಾ 'ೕಜ)ೆ 
ಮನುಷ�ನು ಕ|ೆದುAೋದದು; ಮತು, Uೇವರು ಸೃK�Kದ Lೋಕವ8 
ಸಂಕಟ Dೋಗ ಮರಣpಂದ �ೊ�ದ ಮತ�2�ಂದ ಇನು�ಮುಂUೆ 
ತುಂ ರುವ8ದನೂ�, ಅಪDಾದಮುಕ,Dಾಗಲು �ಾವ8Uೇ Uಾ� 
ಇಲHpರುವ8ದನು� ಮನಗಂಡು ಪರLೋಕದL HೆLಾH bೆeೕಕ ಸಂ�ಾಪ 
ತುಂ ತು. ಆUಾಮನ ಕುಟುಂಬ1ೆLಾH ಮರ�ಸLೇ?ೇ�ಾwತು. ದುಃಖ 
Aಾಗೂ ಅನುಕಂಪ ಹರ�ದ; =ೕಸು�ನ ಮುಖವನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
ಒಡ)ೆ=ೕ ಪ	�ಾಶ ಮುಸು*ದ; Uೇವರ ಬX@ೆ ಆತನು Aೋದನು. ನನ� 
�ೊ�ೆಯSHದ; ದೂತನು “ಅವ�ಬgರೂ ಗಂ©ೕ�1ಾದ 
ಚ<ೆ2ಯSHUಾ;Dೆ” ಎಂದು ನನ@ೆ IXKದನು. ಈ  ಸಮಯದSH ಇ�ೕ 
ದೂತಗಣ1ೆLಾH Iೕವ	 ಆತಂಕpಂದ ಕೂ�ತು,. ಮೂರುNಾ� ತಂUೆಯ 
ಮAಾಪ	�ಾಶpಂದ ಆತನು ಮುಚಲYಟ�ನು. ಮೂರ)ೆ Nಾ� Uೇವರ 
ಸJ�_wಂದ Aೊರಬರುವ  ವ�*,�ಾm ಕಂಡನು. bಾಂತ 
ಮುಖಮುUೆ	wಂದ, ಎLಾH ತಳಮಳ ಸಂಕಟpಂದ ಮುಕ,)ಾm, 
#ಾತುಗX@ೆ Jಲುಕದ ದ�ಾಪರ�ೆ, s	ೕINಾವ   ತುಂ ದ 
=ೕಸು1ಾm ಕಂಡುಬಂದನು. ತsYAೋದ #ಾನವJ@ಾm  ಒಂದು 
#ಾಗ2  Kದ;1ಾmUೆ ಎಂದು ಆತನು ದೂತ�@ೆ IXKದನು. 
#ಾನವನ 5ಾಪ %#ಾಪ&ೆ@ಾm ತನ� 5ಾ	ಣವನು� ಈಡು#ಾ� 
ಮರಣ�ೆ� ಒsYK�ೊಡುವ8ದರ ಬ@ೆ@ೆ ತಂUೆಯನು� ಇದುವDೆ�ಗೂ 
?ೇ��ೊಳ"�I,U ;ೆ)ೆಂದು ಆತನು IXKದನು.ಆ�ೆಗX@ೆ ��ೇಯDಾm 
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ತನ� ರಕ,ದ 'ೕ@ೆ��ೆwಂದ  Uೇವರ ಕೃ5ಾಕ¦ಾ%�ೆ�  ಒಳ@ಾm 
ಮ�ೊ,r` ಏUೆy �ೋಟ�ೆ� ಪ	1ೇ>K �ೕವವೃ%ದ ಹಣªನು� Iನ�ಲು 
ಅವರು 'ೕಗ�Dಾಗುವರು ಎಂದನು.  
 

-ಟ�-ದLಾm ತಮ` ಅ_ಪIಯು  �ಾವ8ದನೂ� ಮು��ಡUೆ 
ರ%&ಾ'ೕಜ)ೆಯನು� IXKUಾಗ ಅವರು ಉLಾHಸಪಡLಾಗSಲH. 
ತಂUೆಯ ಉಗ	�ೋಪಕೂ� , #ಾನವರ 5ಾಪಕೂ� ನಡು1ೆ JಲುH1ೆನು, 
ಆದDೆ �ೆಲವರು #ಾತ	 ತನ�ನು� Uೇವರ ಮಗ)ೆಂದು 
ಅಂmೕಕ�ಸುವರು. Aೆಚು�ಕ�r ಎಲHರೂ UೆaೕiK Iರಸ��ಸುವರು, 
ಅದರೂ �ಾನು ಪರLೋಕದ ಎLಾH ಮ9rಯನು� �ೊDೆದು, 
#ಾನವ)ಾm Lೋಕ�ೆ� ಬಂದು ಅವರ ಎLಾH bೆeೕಧ)ೆಗಳ 
ಅನುಭವವನು�  1ೈಯ*,ಕ1ಾm ಪ�ಚwK�ೊಳ"�1ೆನು ಅದ�ಂದ 
bೆeೕಧ)ೆ@ೆ ಒಳ@ಾದವ�@ೆ �ಾವ�ೕIಯ )ೆರವ8  Jೕಡ?ೇ�ೆಂದು 
IXಯುವ8ದು.?ೋಧಕ)ಾm ತನ� �ಾಯ2 ಸಫಲ1ಾದ rೕLೆ 
#ಾನವರ �ೈ@ೆ ಒಪYಸಲYಡು1ೆನು. �ೈ�ಾನನೂ ಆತನ ದೂತರೂ, 
ದುಷ�ಜನರು ಮು®ಾಂತರ �ೊಡುವ ಎLಾH ಕೂ	ರ>�ೆ ಸಂಕಟಗX@ೆ 
�ೆDೆpಟ�ವ)ಾm ಒವ2 ಮAಾ5ಾsಯ �ೆರp ಭೂಪರLೋಕಗಳ 
ನಡು1ೆ ತೂಗ?ೇ�ಾಗುತ,Uೆ. ದೂತರು ಸಹ ದೃi�ಸಲು ನಡುಗುವಂತಹ 
9ಂಸ@ೆ ಒಳಪಡುವ ಸಮಯ ಬಂUಾಗ ಮುಖವನು� ಮು���ೊಳ"�ವರು. 
ಅದರSH bಾ�ೕರಕ 9ಂ�ೆ #ಾತ	ವಲHUೆ #ಾನKಕ 9ಂ�ೆ=ೕ 
Iೕವ	1ಾmರುತ,Uೆ. Lೋಕದ 5ಾಪNಾರ1ೆLಾH ಅತನ rೕSರುತ,Uೆ. 



 

 

Page 31 of 298 

ಆತನು 5ಾಪ�ಾ�m ಮರ�K ಮೂರ)ೇ pನ ಎದು;, Uಾ� ತsYದವರ 
ಉUಾ¢ರ�ಾ�m ಮದ�KB�ೆವ9ಸಲು UೇವರಬX ಏ� Aೋಗು1ೆನು 
ಎಂದನು. . 
 

Uೇವದೂತರು ಅಡ� ದು; �ಾವt �ೕವ�ೆರು1ೆವ8 ಎಂದರು. =ೕಸು, 
ತನ� ಮರಣpಂದ #ಾತ	 #ಾನವನನು� ರ�ಸುವ,  ಕ	ಯ�ೊಟು� 
 ಡುಸುವ �ಾಯ2ದSH 'ೕಗ�)ೆಂತಲೂ ತನ� �ೕವ #ಾತ	 
Uೇವ�ಂದ ಅಂmೕಕ�ಸಲY��Uೆ, �ಾವ ದೂತನ �ೕವpಂದಲೂ 
ಅ�ಾದ� ಎಂದನು. 
 

ದೂತ�ಗೂ ಈ ಮAಾ�ಾಯ2ದSH ಆತ)ೊಂpmದು; ಬಲಪ�ಸುವ 
5ಾತ	�ರುತ,Uೆ. �ಾನು, #ಾನವನ 5ಾಪಸaರೂಪ �ೆ@ೆದು�ೊಳ"�1ಾಗ 
ಬಲ9ೕನ)ಾಗುವನು. ಆತನ 9ಂ�ೆ, ಅಪ#ಾನಗX@ೆ ದೂತರು 
�ಾ�ಗ|ಾಗು1ಾಗ Iೕವ	 Nಾ�ೕUೆ	ೕಕ�ೆ� ಒಳ@ಾಗುವರು, ಅತನ 
rೕSನ sೕIwಂದ, �ೊLೆ@ಾರರ �ೈwಂದ  �K ತsYಸಲು 
ಮುಂಬರುವರು. ಆದDೆ ಈ ಎLಾH ಘಟ)ೆಗಳನು� ಅವLೋ*ಸ?ೇ�ೇ 
AೊDೆತು ?ೇDಾವ8ದನೂ� ದೂತರು #ಾಡLಾಗದು.  ತನ� 
ಪ8ನರು�ಾBನದSH ಅವರು 5ಾತ	 Jವ29ಸ?ೇಕು,ಈ ರ%&ಾ'ೕಜ)ೆ 
Iೕ#ಾ2JಸಲYಟು� ತಂUೆwಂದ ಅಂmೕಕ�ಸಲY��Uೆ ಎಂದು =ೕಸು 
ದೂತ�@ೆ AೇXದನು.  
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=ೕಸುವ8 ಪ�ತ	bೆeೕಕpಂದ Uೇವದೂತರನು� ಸಂ�ೈKದನು. ಇನು� 
ಮುಂUೆ �ಾನು �-ೕ�ಸ?ೇ�ಾದವDೊಂp@ೆ ಇದು;, 1ಾKK, ತನ� 
ಮರಣpಂದ ಕ	ಯ�ೊಟು�  �K, ಮರಣದ ಅ_�ಾರ 
Aೊಂpರುವವನನು� )ಾಶಪ�ಸು1ೆ)ೆಂದು ಅವ�@ೆ IXಯಪ�Kದನು 
ಮತು, ಆತನ ತಂUೆಯು ತನ@ೆ ಪರLೋಕDಾಜ�ವನೂ�, ಘನ�ೆಯನೂ� 
Jರಂತರ1ಾm ದಯ5ಾSಸುವನು. �ೈ�ಾನನೂ, 5ಾsಗಳ" 
�)ಾಶ�ೆ� ಒಳ@ಾಗುವರು. ಇ)ೆ�ಂpಗೂ ಪರLೋಕವ)ಾ�ಗSೕ, 
ಶು_ೕಕ�ಸಲYಟ� ನೂತನ ಭೂMಯ)ಾ�ಗSೕ ಅವರು 
ಭಂಗ@ೊXಸLಾರರು. ತಂUೆ�ಾದ Uೇವರು ಒsYರುವ ಈ 
'ೕಜ)ೆಯನು� ಅಂmೕಕ�K, ತನ� ಮರಣದ Uೆ�ೆwಂದ Uಾ�ತsYದ 
#ಾನವ ಜ)ಾಂಗವ8 Uೇವರ ಕೃ5ೆ@ೊಳ@ಾm ಪರLೋಕ�ೆ� 
?ಾದ�Dಾಗುವ ಮAಾ�ಾಯ2ದSH ಉLಾHಸ ಪಡುವಂ�ೆ ತ)ೊ�ಂp@ೆ 
Dಾ��ಾಗ?ೇ�ೆಂದು ಮನ�#ಾ��ೊಂಡನು . 
 

ಆನಂತರ1ೇ, ಇ�ೕ ಪರLೋಕ �ೕ�ಗಳSH ಅKೕಮ ಉLಾHಸವ8 
ತುಂ  ತುಳ"*ತು. ದೂತಗಣಗಳ" ಸು,I�ೋತ	 @ಾನವನು�  
Aಾ�ದರು. ತಂI1ಾದ�ಗಳ" -ದSmಂತಲೂ ಏರು ಶೃI 
Aೊರ�Kದವ8. ದಂಗ�ೋರ ಜ)ಾಂಗದ ಏX@ೆ@ಾm ತನ� ಒಬg)ೆ 
ಮಗನನು� �ಾ�ಗ #ಾ�ದ Uೇವರ _ೕನ�ೆ ಕೃ5ೆ@ಾm: =ೕಸು�ನ 
ಸa�ಾ�ಗ�ಾ�m: ತನ� ತಂUೆಯ ಎUೆಯನು�  ಟು� ಬರುವ  
ಅಂmೕ�ಾರ�ಾ�m:, 9ಂ�ೆ ಸಂಕಟದ �ೕವನವನು� ಅsY�ೊಂಡದ�ಾ�m: 
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ಇತರ�@ೆ �ೕ1ಾನುಗ	ಹ #ಾಡಲು ತLೆತm£ಸುವ ಮರಣವನು� 
ತನ�UಾmK�ೊಂಡದ�ಾ�m ಆDಾಧ)ಾ ಸು,I mೕ�ೆಗಳ"ನು� 1ಾದ�ಗಳ" 
AೊರAೊM`Kದವ8. 
 

ದೂತನು ನನ@ೆ �ವ�ಸುತ,, ತಂUೆ�ಾದ Uೇವರು ತನ� ಮಗನನು� 
�ಾವ )ೋವt ಇಲHUೆ  ಟು��ೊಟ�Dೇನು ? ಇಲH, ಇಲH! 
5ಾs#ಾನವನನು� )ಾಶ1ಾಗಲು  ಡುವ8Uೋ ? ಇಲH! ಅವ�@ಾm 
�ಾಯಲು ತನ� ಮಗನನು� ಅs2ಸುವ8Uೋ ? ಎಂಬ �ೊಳLಾಟ 
ತಂUೆ�ಾಲೂH ಇತು,. #ಾನವರ  ರ%&ೆ@ೆ ಬ@ £ೆ Uೇವದೂತ�ಗೂ 
�ಾಳ� ಇದು; )ಾಶಗುವ #ಾನವ�@ಾm ತಮ` ಮ9rಯನು� 
5ಾ	ಣ�ಾ�ಗ #ಾಡಲು Kದ;Dಾದರು. ಆದDೆ ನನ� �ೊ�ೆmದ; ದೂತನು 
AೇXU ;ೇ)ೆಂದDೆ –ಅದ�ಂದ ಏನೂ ಆಗದು. #ಾನವ 5ಾಪವ8 
ಅ@ಾಧ1ಾmದು; �ಾವ ದೂತನೂ ಅದರ �ಾಲ ಭ�ಸLಾಗದು. 
Uೇವಪ8ತ	ನ ಮರಣ ಮತು, ಮದ�KB�ೆ #ಾತ	 ಕ	ಯ�ೊಟು�, 
ತsYAೋದ #ಾನವನ ದುಃಖ ಸಂಕಟಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಬಹುದು  
ಎಂದನು . 
 

ಆದDೆ Uೇವಕು#ಾರನ ಶ	rಸಂಕಟದ ಸಮಯದSH ಪರLೋಕದSH 
ಇXದು ಬಂದು ಬಲಪ�ಸುವ, ಸಂ�ೈಸುವ �ಾಯ2Nಾರವ8 ದೂತ�@ೆ 
ವ9ಸಲY��ತು. �ೈ�ಾನನು ಮತು, ಆತನ ದೂತJಂದ ಆವ�ಸಲYಡುವ 
ಕ� ,ೆLೆwಂದ ಕೃ5ಾ5ಾತ	ರನು�  �ಾ5ಾಡುವ ಜ1ಾNಾ;� 
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ಅವರUಾmತು,. 
 

Uೇವರು �ಾವ8Uೇ �ಾಲಕೂ� )ಾಶನ�ೆ� ಒಳ@ಾದ  ಮನುಷ�J@ಾm 
ಆ�ೆಗಳನು� ಬದLಾಸುವ8ದು ಅ�ಾದ�1ಾದುದ�ಂದ ತನ� ಮಗನನು� 
ಮರಣದ ಕರಗX@ೆ ಒsYKದುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
 

#ಾನವನನು� Uಾ�ತsYಸುವ ಮೂಲಕ Uೇವಕು#ಾರನನು� 
ಉನ�ತ�ಾBನpಂದ ಎ|ೆದು Aಾ*Uೆ)ೆಂದು �ೈ�ಾನನು ತನ� 
ದೂತDೊಂp@ೆ ಆAಾHದ@ೊಂಡನು. =ೕಸುವ8  ದು;Aೋದ  
#ಾನ1ಾವ�ಾರ AೊಂpUಾಗ ಆತನ ರ%&ಾ'ೕಜ)ೆ 
ಸಫಲ1ಾಗದಂ�ೆ ತನ� ಪ	�ಾಂಡ ಬಲ  ಪ	'ೕmಸು1ೆ)ೆಂದು 
�ೈ�ಾನನು ತನ� ದೂತ�@ೆ AೇXದನು . 
 

ಇUಾದನಂತರ, �ೈ�ಾನನು ಹಷ2 ಮತು, ಉತ,ಮ ದೂತಸaರೂಪದ 
ದಶ2ನವ8 ನನ@ಾಗwತು. ಆನಂತರ ಈmನ ಸaರೂಪವನೂ� ಕಂ\ೆನು. 
ಅವJ@ೆ Dಾಜ'ೕಗ� ಸaರೂಪವ8 ಈಗಲೂ ಅK,ತaದSHUೆ.  
UೊಬgಲYಟ� ದೂತ)ಾದುದ�ಂದ bೆ	ೕಷ� ರೂಪಲ%ಣ�Uೆ.  ಆದDೆ 
ಮುಖNಾವದSH ಅಸಂ�ೋಷ, ಹ@ೆ, ಉUೆ	ೕಕ, -ೕಸ, ತುಂಟತನ, 
ಮತoರ ಮುಂ�ಾದ ಎLಾH ದುಷ�ತನ ಮ)ೆ#ಾ�Uೆ. )ಾನು 
ಸೂ%°1ಾm ದೃi�KU ;ೆಂದDೆ, ಒಂದು �ಾಲದSH bೆ	ೕಷ�1ಾmದ; 
ಹುಬುgಗಳ", ಕಣುªಗಳ rೕSJಂದ ಹರ�ರುವ �bಾಲ1ಾದ ಹ&ೆಯ 
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Nಾಗ ,ಬಹು�ಾಲpಂದ �ಾಯ2@ಾತ)ಾmದ; ಪ	ಯುಕ, ಅತನSHದ; 
ಒ| �ೆಯತನವLಾH ಕರm, ದುಷ�Nಾವದ ಮುಖಚ=2 )ೆLೆKದು; 
ಕಣುªಗಳSH ಕುತಂತ	�ೆ ತುಂ  Iೕ%±1ಾmತು,.  UೇAಾ�ಾರವ8 
ಅ@ಾ�ಾmದ;ರೂ ಮುಖ, �ೈಗಳ #ಾಂಸಖಂಡಗಳ" �ೋಲುI,ತು,. 
ಅತನಗಡ�ವ8 ಎಡ@ೈ rೕLೆ ಆತುಕೂXತದ;ನು� )ಾನು ಕಂಡನು. 
ಅವನು �ಾವ8Uೋ pೕ²2Lೋಜ)ೆಯSH ಮುಳ"mದ;ನು. ಅವನ 
rೕLೆ ಪ	ತ�%1ಾದ ವಕ	ನಗು ನನು�ನು� ನಡುmKತು. ಅದರSH ಪtI2 
ಕು�ಲ�ೆ  ತುಂ ದು; �ೈ�ಾನನ ಕಪಟ�ೆwತು, . ಈ ನ@ೆಯು, ಆತನು 
 Sಪಶುವನು� Jಧ2�K ಬLೆ@ೆ  ೕಳ"ಸು1ಾಗ �ೋರುವ �ಕಟ ನ@ೆ, 
 ೕXKದ rೕLೆ ಬರಬರು�ಾ, ಹರಡುವ  ೕಕರ ನ@ೆ ಅUಾmತು,.  
 

=bಾಯ 53 )ೇ ಅUಾ�ಯವನು� )ೋ�� 
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ಅ�ಾ�ಯ 04. *	ಸ,ನ -ದಲ)ೆ ಬರುವಣ 

ಆನಂತರ ನನ�ನು�, =ೕಸು #ಾನ1ಾವ�ಾರ �ಾಳ"ವ, #ಾನವನಷು� 
pೕನ)ಾಗುವ, �ೈ�ಾನನ bೆeೕದ)ೆ@ೆ ಒಳ@ಾಗುವ �ಾLಾವ_@ೆ 
�ೆ@ೆದು�ೊಂಡು AೋಗLಾwತು, 
 

ಆತನ  ಜನನವ8 ಕರುಹ��ಯSH ಸಂಭ�K, @ೋದSಯSH 
�ೕsಸಲYಟು�, ಈ Lೋಕದ �ಾವ 1ೈಭವ�ಲHpದ;ರೂ ಇತರ 
#ಾನವಪ8ತ	�mಂತ  MmLಾದU ;ೆಂದು ಎ�ಸಲY��ತು. ಪರLೋಕದ 
ದೂತರು =ೕಸು�ನ ಬರುವಣವನು� ಕುರುಬ�@ೆ  IXಸು1ಾಗ Uೇವರ 
ಪ	Nೆ ಮತು, ಮ9r ಅವರನು� ಸುತು,ವDೆpತು,. ಪರLೋಕ ಗಣವ8 
ತಮ` ತಂI1ಾದ�ಗXಂದ Uೇವರನು� ಸು,IKದರು. =ೕಸು�ನ  
ಜನನpಂದ 5ಾಪ�ೆ�  ದ; ಈ Lೋಕದ �-ೕಚ)ಾ �ಾಯ2ವನೂ�, 
ಆತನ ಮರಣpಂದ ಸ#ಾ�ಾನ, ಸಂ�ೋಷ ಮತು, ಮನುಷ��@ೆ 
Jತ��ೕವ ಉಂ¦ಾಗುವ8ದನು� �ಜ'ೕ�ಾoಹpಂದ cೂೕiKದರು. 
ಈ ಪ8ತ	ನ ಜನನವನು� ತಂUೆ #ಾನ�#ಾ�ದರು. ದೂತಗಣಗಳ" 
ಆDಾ_Kದರು. 
 

=ೕಸ�ನ pೕ�ಾ�ಾ�ನದ ಘಟ)ೆಯ ಸಂದ2ಭದSH ದೂತಗಣಗಳ" 
AಾರಡುI,ದ;ರು.   ಪ��ಾ	ತ`ನು 5ಾ�1ಾಳದ Uೇಹ�ಾರ1ಾm  ಆತನ 
rೕLೆ ಇXದನು. Uೇವಪ	Nೆ ಆತನ rೕLೆ ಸು�wತು ಸುತ,Sದ; 
ಜನಸಮೂಹವ8 ಆತನ)ೆ�ೕ p��ಸು�ಾ, ಅ�ಾ�ಶ�ಯ2@ೊಂಡರು. 
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“Jೕನು s	ಯ)ಾmರುವ ತನ� ಮಗನು, Jನ�ನು� )ಾನು 
r��U ;ೇ)ೆ’ಎಂಬ Uೇವ1ಾ�ಯು ಜನಸಮೂಹ�ೆ� �ೇXKತು.. 
 

'ೕದ2JನSH �ಾ�ನ#ಾ�K�ೊಂಡವನು ರ%ಕ)ೇ ಎಂಬುದು 
'ೕAಾನJ@ೆ IXpರSಲH ಆದDೆ Uೇವರ ಕು�ಮ�ಯು ಈತ)ೇ 
ಎಂದು ಅಥ2#ಾ��ೊಳ"�ವ ಸೂಚ)ೆಯನು� Uೇವರು 1ಾ@ಾ;ನ 
#ಾ�ದ;ರು. 1ಾ@ಾ;ನದ rೕDೆ@ೆ 5ಾ�1ಾಳದಂ�ೆ ಇXದು ಬಂದು 
pವ�ಪ	Nೆ ಸುತ, ಮುಸು*ತು. 'ೕAಾನನು �ೈ<ಾ� =ೕಸು�ನ 
ಕ\ೆ@ೆ ?ೊಟು�#ಾ� Uೊಡ� ಸaರpಂದ ‘ಅ@ೋ, Uೇವರ ಕು�ಮ�, 
Lೋಕದ 5ಾಪವನು� J1ಾರ&ೆ#ಾಡುವವನು”  ಎಂದನು . 
 

'ೕAಾನನು ತನ >ಷ��@ೆ, ಈತ)ೇ 1ಾ@ಾ;ನ #ಾ�ರುವ 
rKoೕಯನು.  ಈ Lೋಕದ ರ%ಕನು ಎಂದು ಸೂ�Kದನು. ಈ ತನ� 
�ಾಯ2ವ8 ಮುmಯು�ಾ, ಬರಲು >ಷ��@ೆ, ಮAಾ?ೋದಕ)ಾದ 
=ೕಸುವನು� 9ಂNಾSK� ಎಂದನು. 'ೕAಾನನ �ೕವನವ8  
ಸುಖ1ಾmರSಲH. ಅದರSH ಬಹು  ಸಂಕಟವt, �ಾ�ಗವ8 ತುಂ ತು,. 
*	ಸ,ನ -ದಲ ಬರುವಣವನು� ಪ	ಕಟಪ�ಸುವ �ಾಯ2ವನು� 
#ಾ�ದನು. ಅತನ [ *	ಸ,ನ] �ಾವ ಅದುg�ಾಕಯ2ವನು�. 
 

ಇಲH1ೆ pವ�ಬಲ ಪ	ದಶ2ನವನು� �ಾಣುವ ಅನುಮI ಅವJmರSHಲH. 
=ೕಸುವ8  ಪ	?ೋಧಕ)ಾm JಲುH1ಾಗ �ಾನು ಮರ�ಸು1ೆ)ೆಂದು 
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ಆತJ@ೆ IXpತು,. ಅವನ ಸaರವ8 ಅರಣ�ದSH #ಾತ	1ೇ  AೊDೆತು 
?ೇDೆSHಯೂ �ೇXಸSಲH. ತಂUೆಯ ಕುಟುಂಬದವDೊಡ)ೆ ಅಥ1ಾ 
ಸ#ಾಜದSH ?ೆDೆತು ಸಂ�ೋಷ ಪ\ೆUೆ, ತನ@ೆ )ೇMಸಲYಟ� 
�ಾಯ2ವನು� ಪtಣ2@ೊXಸಲು ಏ�ಾಂm�ಾm �ೕ�Kದನು.  ಈ 
ಅದುgತ ಪ	1ಾpಯ ಸaರವನು� �ೇಳಲು ಜನಸಮೂಹವ8 ನಗರ 
ಹX�ಗX�ಂದ  ಅರಣ��ೆ� AೋಗುI,ತು,. 'ೕAಾನನು ಮರದ ಬುಡ�ೆ� 
�ೊಡS Aಾ*ದನು. �ಾವ ಪ�&ಾಮದ ಬ@ೆಗೂ ಭಯಪಡUೆ 
5ಾಪವನು� ಆ�ೇsK Uೇವಕು�ಮ�ಯ Uಾ�ಯನು� Kದ;ಪ�Kದನು. 
 

'ೕAಾನನ ಪ	ಬಲ1ಾದ ಮನಚುಚು�ವ �ಾ�ಯ ಬ@ೆ@ೆ �ೇXದ 
AೆDೋದJ@ೆ ಆಸ*,ಯುಂ¦ಾm, ಆತನ >ಷ�)ಾಗಲು �ಾನು 
ಏನು#ಾಡ?ೇಕು ಎಂದು IXಯಲ5ೇ�Kದನು. ಈ AೆDೋದನು ತನ� 
ಸAೋದರ �ೕವಂತ)ಾmರು1ಾಗLೇ ಅವನ AೆಂಡIಯನು� 
�1ಾಹ1ಾಗ?ೇ�ೆಂpರುವ �ಷಯವ8 'ೕAಾJ@ೆ IXದುಬಂpp;ತು. 
ಇದು ಅ)ಾ�ಯ1ೆಂದು 5ಾ	#ಾ�ಕ1ಾm IXKದನು. ಆದDೆ ಈ 
�ಾ�ಗ#ಾಡಲು AೆDೋದJ@ೆ ಮನKoಲHUೆ ಸAೋದರನ ಪI�ಯನು 
�1ಾಹ1ಾm, ಅವಳ ಆಗ	ಹ�ೆ� ಮ�ದು 'ೕAಾನನನು� 9�K 
�ೆDೆಯSHಟ�ನು.ಅಲHUೆ ಮ� ,ೆ ಅವನನು  ಡುಗUೆ ಮದಡ?ೇ�ೆಂದು 
AೆDೋದನು ಸಂಕSYKದನು.ಈ ಹದು;ಬK,ನSHರುವ ಸಮಯದSH=ೕ 
'ೕAಾನನು ತನ� >ಷ�ರ ಮೂಲಕ =ೕಸು�ನ ಮAಾ�ಾಯ2, 
ಕೃ5ಾಪtಣ2 ?ೋಧ)ೆಗಳ ಬ@ೆ@ೆ IXದು�ೊಂಡನು. >ಷ�ರು �ಾವ8 
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ಕಂಡು �ೇXದುದನು�  IXK ಅವನನು� ಸಂ�ೈಸುI,ದರು. AೆDೋದನ 
ಪI�ಯ ಪ	Nಾವpಂದ 'ೕAಾನನ >ರ< ³ೇದನ1ಾwತು . 
 

=ೕಸುವನು 9ಂ?ಾSKದ >ಷ�DಾದDೋ ಅತನ ಅದುgತ 
�ಾಯ2ಗಳನು� �ಾಣುವ8ದರSH, ಅತನ ತು�ಗXಂದ ಬರುವ 
ಸಂ�ೈ�ೆಯ 1ಾಕ�ಗಳನು� �ೇಳ"ವ8ದರSH ಕJಷ´ �ಾ�ಗ|ಾmದು; 
�ಾ�Jಕ)ಾದ 'ೕAಾನmಂತ Nಾಗ�ವಂತDಾದರು. ಅಂದDೆ ಅವರು 
ಧನ�ರೂ, #ಾನ�Dಾm ತಮ` �ೕ�ತ�ಾಲದSH Aೆ<ಾ�m 
ಉLಾHಸ@ೊಂಡರು. 
 

=ೕಸು�ನ -ದಲ)ೇ ಬರುವಣವನು� �ಾರಲು 'ೕAಾನನು 
ಎSೕಯನ �ೆರp ಬಲpಂದಲೂ ಆತ`pಂದಲೂ ತುಂ ದವ)ಾm  
ಬಂದನು.  ಇUೇ �ೕI �ೊ)ೆಯ �ಾಲದSH ಎSೕಯನಂತಹ 
ಆತ`ವನು� ಬಲವನೂ� ಪ\ೆದು ಬಂದ 'ೕAಾನನು� ಪ	IJ_ಸು�ಾ, 
=ೕಸು�ನ ಎರಡ)ೇ ಬರುವಣವನು� ಮAಾDೌದ	ದ  pನಗಳSH 
ಪ	ಕ�ಸುವವರನು� ನನ@ೆ �ೋ�ಸLಾwತು. 
 

�ಾ�Jಕ)ಾದ 'ೕAಾನJಂದ 'ೕದ2y Aೊ|ೆಯSH pೕ�ಾ�ಾ�ನ 
#ಾ�K�ೊಂಡ =ೕಸುವನು�  sbಾಚJಂದ bೆeೕದ)ೆ 
@ೊಳ@ಾಗುವಂ�ೆ ಆತ`ವ8 ಅಡ�@ೆ )ೆ\ೆKತು. �bೇಷ1ಾದ ಆ 
cೂೕರ bೆeೕಧ)ೆಯ ದೃಶ��ೆ� ಪ��ಾ	ತ`ನು ಆತನನು� Kಲು*Kದನು. 
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ಆ ನಲವತು, pವಸ ಅಡ�ಯSH ನ�ಸಲYಡು�ಾ, �ೈ�ಾನJಂದ 
bೆeೕ_ಸಲYಟ�ನು. ಆ pವಸಗಳSH ಆತನು ಏನೂ Iನ�SಲH. 
=ೕಸು�ನ #ಾನವ ಪ	ಕೃI ಮುದು�Aೋಗುವಷು� ಅ9ತಕರ 
ಪ�KBI ಅತನನು ಆವ�Kತು. Jಜ2ನ ಸBಳದSH ಏ�ಾಂm�ಾm 
�ಾಡುಮೃಗಗಳ}ಂp@ೊ ಮತು, sbಾಚ)ೊಂpಗೂ �ೕ�Kದನು. 
Uೇವಕು#ಾರನು ಉಪ1ಾಸ ಸಂಕಟಗXಂದ  X��ೊಂಡು 
ಕೃಶ1ಾmದು;ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಆದDೆ ಆತನು ಬಂದ �ಾಯ2ವನು� 
ಪ�ಪtಣ2@ೊXಸವ ಅವ_ J>�ತ1ಾmತು,. 
 

Uೇವಕು#ಾರನು #ಾನವ)ಾm _ೕ)ಾವ� BೆmXpರುವ ಸಮಯವನು� 
ಉಪ'ೕmK�ೊಂಡು �ೈ�ಾನನು ಆಕ	ಮಣ #ಾ� ಪ�ಪ��ಾದ 
bೆeೕಧ)ೆ@ೆ ಒಳ@ಾmK ಜಯAೊಂದಲು Kದ;)ಾದನು. “Jೕನು Uೇವರ 
ಮಗ)ಾmದ;Dೆ ಈ ಕಲುHDೊ���ಾಗುವಂ�ೆ ಅಪY&ೆ�ೊಡು” ಎನು��ಾ,, 
=ೕಸುವ8 ತನ� Uೈವಬಲ ಪ	'ೕmK �ಾ)ೇ 
rKoೕಯ)ೆಂದು�ಾ ೕತು ಪ�K�ೊಳ�ಲು ತm£ ನ\ೆಯS ಎಂದು 
bೆeೕ_Kದನು. =ೕಸುವ8 ಮೃದ1ಾm “ಮನುಷ�ನು Dೊ�� Iಂದ 
#ಾತ	pಂದ ಬದುಕುವ8pಲH ಎಂದು ಬDೆದUೆ” ಎಂದು ಉತ,ರ 
�ೊಟ�ನು. =ೕಸುವ8 Uೇವಕು#ಾರ)ಾmದು;ದರ ಬ@ £ೆ �ೈ�ಾನನು 
ಕಲಹ�ಾ�m AೊಂಚುAಾಕುI,ದನು.ಆತನ  Jಬ2Lಾವ� Bೆಯನು� 
ಸಂಕಟವನು� AೋSK �ಾನು =ೕಸು�mಂತ ಪ	ಬಲ)ೆಂದು 
�ೊ���ೊಂಡನು, “Jೕನು s	ಯ)ಾmರುವ ನನ� ಮಗನು , Jನ�ನು� 
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)ಾನು r��U ;ೇ)ೆ “ ಎಂಬ Uೇವ1ಾ�=ೕ ಈ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದSH 
ಕುKದು  ೕಳದಂ�ೆ ತ\ೆಯಲು �ಾ�ಾmwತು,. =ೕಸುವ8 ತನ� 
ಸು1ಾ�ೆ2�ೇ1ಾ �ಾಲದLೆLಾH ತನ� ಬಲವನೂ�, �ಾ)ೇ ಈ 
Lೋಕರ%ಕ)ೆಂದೂ �ೈ�ಾನJ@ೆ ಮಂದಟು� #ಾ��ೊಡುವ 
ಅವಶ�ಕ�ೆ ಏನೂ ಅತJ@ೆ ಇರSಲH. ಆತನ ಘನ�ೆ, ಅ_�ಾರದ 
�ಷಯದ ಅ�ವ8 �ೈ�ಾನJmತು,.ಅತನ ಅ_�ಾರ�ೆ� ಒಳಪಡಲು 
ಒsY�ೊಳ�pರುವ8Uೇ ಪರLೋಕpಂದ UೊಬgಲYಡಲು 
�ಾರಣ1ಾwತು. 
 

�ೈ�ಾನನು ತನ� ಶ*,ಯನು� �ೋ�ಸಲು =ೕಸುವನು� 
=ರುಸLೇMನ >ಖರ�ೆ� ಕDೆದು�ೊಂಡು Aೋm JSHK. Jೕನು 
Uೇವರ ಮಗ)ಾmದ;Dೆ ಅದನು� �ಾ ೕತುಪ�ಸಲು ತತ,�ಸುವ 
ಎತ,ರpಂದ �ೆಳ�ೆ� ಧುಮುಕು ಎಂದು bೆeೕ_Kದನು. Uೇವರ 
ಸತ�1ಾಕ�ವನು� ಉಪ'ೕmಸು�ಾ, “ಆತನು Jನ� �ಷಯ1ಾm 
ದೂತ�@ೆ ಅಪY&ೆ�ೊಡುವನು :  Jನ� �ಾಲು ಕSH@ೆ ತಗSೕ�ೆಂದು 
ಅವರು Jನ�ನು� �ೈಗಳSH ಎI,�ೊಳ"�ವರು” ಎಂದು ಬDೆpUೆ ಎಂದನು, 
ಅದ�ೆ� =ೕಸು “Jನ� UೇವDಾದ ಕತ2ನನು� ಪ�ೕ�ಸ?ಾರದು ಎಂದು 
ಬDೆpUೆ “ ಎಂದು ಉತ,�Kದನು. =ೕಸು�ನ 
ಸು1ಾತ2�ೇ1ಾ�ಾಯ2ವ8 ಮುmಯುವ ಮುನ� ತನ� 5ಾ	ಣವನು� 
ಪಣ�ೊ��� Uೇವರ ಕೃ5ಾಬಲವನು� ಪtವ2Nಾ��ಾm=ೕ 
ಬಳK�ೊಳ"�ವಂ�ೆ #ಾಡುವ8Uೇ �ೈ�ಾನನ ಉU ;ೇಶ1ಾmತು,. ಆತನು 
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ರ%&ಾ'ೕಜ)ೆಯನು� �ಫಲ@ೊXಸ?ೇ�ೆಂದು J�ೕ�Kದನು. ಆದDೆ 
ರ%&ಾ'ೕಜ)ೆಯು �ೈ�ಾನJಂದ *ತು, ಎಸಯLಾಗದಷು� ಆಳ1ಾm 
?ೇರೂ��ೊಂ�ರುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
 

�ೆfಸ,ರು bೆeೕಧ)ೆ@ೆ ಒಳ@ಾಗು1ಾಗ ಅಥ1ಾ ಹ*�ನ AೋDಾಟದSH 
*	ಸ,)ೇ #ಾದ��ಾmರ?ೇ�ೆಂದು )ಾನು ಕಂ\ೆನು. Uೇವರ ಪ	ತ�% 
#ಾನ��ೆಗೂ ಮ9rಗೂ �ಾರಣ1ಾಗುವ ಒಂದು �bೇಷ ದೃi� ಇದು; 
ಅವರು �ಾ|ೆ̀ wಂದ ಸ9K�ೊಳ�?ೇ�ಾmUೆ. ತಮ` ಶತೃ�ನ rೕLೆ 
ಜಯ�ಾ_K�ೊಳ�ಲು Uೇವರನು� ?ೇ� ಆತನ ಶ*,ಯನು� ಪ	ಕ�ಸಲು 
ಹ*�Uೆ ಎಂದು 'ೕ�ಸ?ಾರದು. 
 

ಒಂದು1ೇ|  ೆ =ೕಸುವ8 >ಖರpಂದ ಧುಮು*ದ;Dೆ ಅದು ತಂUೆ@ೆ 
ಮ9r ತರುI,ರSಲH ಎಂಬುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅSHದ; 
�ೈ�ಾನನು ಮತು, Uೇವದೂತರು #ಾತ	 ಈ *	=@ೆ 
�ಾ�ಗ|ಾmರುI,ದ;ರು. ಇದು ಶತೃ�ನ ಮುಂUೆ ತನ� ಬಲವನು� 
ಪ	ದ>2K �ಾ ೕತುಪ�K�ೊಳ"�ವ8ದರSH =ೕಸುವ8 �ಾರ rೕLೆ 
ಜಯಗXK�ೊಳ�?ೇ�ೆಂದು ಬಂದ)ೋ ಅವJ@ೇ 
ತm£ನ\ೆದಂ�ಾಗುI,ತು,. 
 

ಬXಕ �ೈ�ಾನನು ಆತನನು� ಬಹಳ ಎತ,ರ1ಾದ ?ೆಟ��ೆ� ಕರ�ೊಂಡು 
Aೋm ಪ	ಪಂಚದ ಎLಾH Dಾಜ�ಗಳನೂ� ಅವ8ಗಳ 1ೈಭವವನೂ� 
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%ಣ#ಾತ	ದSH �ೋ�Kದನು. ಆrೕLೆ �ೈ�ಾನನು, ಈ ಎLಾH 
1ೈಭವವನೂ� ನನ@ೆ ವ9ಸLಾmUೆ ನನmಷ� ಬಂದವ�@ೆ )ಾನು 
�ೊಡಬL Hೆ ಎನಲು, =ೕಸು ಅವJ@ೆ “�ೈ�ಾನ)ೇ Jೕನು �ೋಲm 
Aೋಗು ,Jನ� UೇವDಾದ ಕತ2J@ೆ ಅಡ� ದು; ಆತ)ೊಬgನ)ೆ�ೕ 
ಆDಾ_ಸ?ೇಕು “ ಎಂಬುUಾm ಬDೆದUೆ ಅಂದನು. 
 

ಇSH �ೈ�ಾನನು ಪ	ಪಂಚದ Dಾಜ�ಗಳನು� �ೋ�Kದನು.  
ಅವ8ಗಳನು� ಬಹು ಆಕಷ2ಕ1ಾದ ?ೆಳ*ನSH �ೋ�ಸLಾwತು. 
ಅವನನು� ಆDಾ_KದDೆ ತನ� �ಾa_ೕನದSHರುವ ಇ1ೆಲHವನೂ� 
=ೕಸು�@ೆ  ಟು��ೊಡು1ೆನಂದು AೇXದನು. ಆದDೆ ಒಂದು 1ೇ|  ೆ
ರ%&ಾ'ೕಜ)ೆ ಸಫಲ1ಾದDೆ ತನ� KೕMತ ಶ*,ಯ ಅಂತ� 
ಆಗುವ8Uೆಂದು �ೈ�ಾನJ@ೆ IXpತು,. #ಾನವನನು� �-ೕ�ಸಲು 
=ೕಸುವ8 ಮರ�KದDೆ %�ಕ1ಾದ ತನ� ಶ*, %ಣ#ಾತ	ದL Hೇ 
%wಸುವ8ದು, �ಾನು )ಾಶ1ಾಗು1ೆ)ೆಂದೂ ಆತJ@ೆ IXpತು, . 
 

ಆದ�ಾರಣ Uೇವಕು#ಾರJಂದ 5ಾ	ರಂ©ಸಲYಟ� ಮAಾ�ಾಯ2ವನು� 
�ಾಧ�1ಾದDೆ ಅಂತ�@ೊಳ�ದಂ�ೆ ತ\ೆಗಟು�ವ8ದು �ೈ�ಾನನ 
'ೕಜ)ೆ�ಾmತು,. ಒಂದು1ೇ|  ೆ ರ%&ಾ'ೕಜ)ೆ ಕುKದDೆ 
ತನ�Uೆಂದು AೇXದ Lೋಕವ8 Aಾ@ೇ ಉXಯುI,ತು,. ಸಫಲ)ಾದDೆ 
ಪರLೋಕದ Uೇವರ �ರುದ;1ಾm ಆXa�ೆ ನ\ೆಸು1ೆ)ೆಂದು 
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�ೊ��ಕಂಡನು. 
 

=ೕಸುವ8 ಪರLೋಕದSHದ; ತ)ೆ�LಾH ಶ*, ಮ9rಯನು� �ೊDೆUಾಗ 
�ೈ�ಾನನು �ಜೃಂ©Kದನು. Uೇವಕು#ಾರನು ತನ� ಶ*,ಯ ಅ�@ೆ 
ಇಡಲY��Uಾ)ೆ ಎಂದು �ೊಂಡನು. ಏUೆJನSHದ; ಪ�ತ	 
ದಂಪIಗಳ"ನು� ಬಹು ಸುಲಭ1ಾm bೆeೕಧ)ೆ@ೆ 
ಒಳ@ಾmK�ೊಡುದ�ಂದ ತನ� ಕುತಂತ	pಂದ Uೇವಕು#ಾರನನೂ� 
ಉ<ಾ��K ತನ��ೕವ ಮತು, Dಾಜ�ವನು� ಉXK�ೊಳ�ಬಹುದು, 
ತಂUೆಯ �ತ,pಂದ =ೕಸುವನು� ?ೇಪ2�KದDೆ ತನ� ಗು��ಾ_ಸು1ೆ 
ಎಂದು�ೊಡನು. =ೕಸುವ8 �ೈ�ಾನನು� ‘�ೊಲಗು’ ಎಂದು 
ಅ�ಾªsKದನು. �ಾನು  ತಂUೆ@ೆ #ಾತ	 ತLೆNಾಗುವವ)ಾmದ;ನು. 
ತನ� 5ಾ	&ಾಪ2&ೆwಂದ �ೈ�ಾನನ �ಾa_ೕನದSHರುವ8Uೆ)ೆLಾH 
 �K�ೊಳ"�ವ ಸಮಯ ಬರ?ೇ�ಾmUೆ.ಆನಂತರ ಭೂ 
ಪರLೋಕ1ೆLಾH  ಆತನ  ಅ_ೕನದSHರುವ8ದು, �ೈ�ಾನನು ಪ	ಪಂಚದ 
Dಾಜ�1ೆLಾH ತನ�Uೆಂದು �ಾ_K, =ೕಸು ಶ	r ಸಂಕಟ ಗಳನು� 
ತsYK�ೊಳ�ಬಹುUೆಂದೂ ಅಪ	ತ�%1ಾm IXKದನು. ಈ Lೋಕವನು� 
ಪ\ೆಯಲು ಮರ�ಸುವ8ದು ?ೇ*ಲH. ಆದDೆ ಈ ಭೂMಯSHರುವ8UೆLಾH 
=ೕಸುವ8 ಅಡ� ದ;Dೆ ಪ\ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು ಎಂದೂ, ಎLಾHವನೂ� 
ಅ_ೕನ ಪ�K�ೊಂಡು ಪ	ಭುತa 1ೈಭವ AೊಂದಬಹುUೆಂದನು. ಆದDೆ 
=ೕಸು ದೃಡ1ಾmದ;ನು. ಭೂLೋಕ Dಾಜ�ಗಳ ಆK,@ೆ Jರಂತರ 
ಹಕು�Uಾರ)ಾಗಲು ತಂUೆwಂದ 'ೕ�ಸಲYಟ� ಶ	rಸಂಕಟದ 
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�ೕವನವನು� ಅಂmೕಕ�K ಭಯಕರ ಮರಣವನು� ಆತ AಾDೈKದನು. 
=ೕಸುವನು� ಮತು, ಮ9rಯ ಭಕ,ರನು� �ೈ�ಾನನು 
�ಾ�ಸLಾಗದಂ�ೆ ಅವನ )ಾಶವನು� =ೕಸು�ನ ಹಸ,�ೆ� 
ಒsYಸLಾಗುತ,Uೆ. 
 

ಓp; ಧ-ೕ2ಪUೇಶ�ಾಂಡ 6;16: 8;3,;  2ಅರಸು 17;35-36 *ೕತ2)ೆ 
91;11-12; ಲೂಕ ಅUಾ�ಯ 2-4 
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ಅ�ಾ�ಯ 05. *	ಸ,ನ  ಸು1ಾ�ಾ2�ೇ1ೆ 
�ೈ�ಾನನ bೆeೕಧ)ೆಗಳ" �ೊ)ೆ@ೊಂಡ rೕLೆ �ೆಲುವ8�ಾಲದ ಮ��@ೆ 
ಅವನು =ೕಸುವನು�  ಟು�Aೋದನು.  Uೇವದೂತರು =ೕಸು�@ಾm 
ಅಡ�ಯSH ಆAಾರವನು� Kದ;ಪ�Kದರು, ಬಲ@ೊXKದರು, ಮತು, 
Uೇವರ ಆ>ೕ1ಾ2ದವ8 ಆತನ rೕLೆ )ೆLೆ@ೊಂ�ತು. �ೈ�ಾನನು 
bೆeೕ_ಸುವ8ದರSH �ೋತುAೋದನು, ಆದರೂ =ೕಸು�ನ 
ಸು1ಾ�ಾ2�ೇ1ಾ ಅವ_ಯನು� ಎದುರು)ೋಡು�ಾ, ಆತನ �ರುಧµ 
ಕುತಂತ	ವನು� ��ಧ �ಾಲಗಳSH �ಾಯ2ಗತ@ೊXಸಲು 
�ಾಯು;�ೊಂ�ದ;ನು. =ೕಸುವನು� ಅಂmೕಕ�ಸದವರನು� ಎI,ಕ�� 
ಅವರು ಆತನನು�  ಹ@ೆ#ಾ�, )ಾಶ@ೊXK ಜಯ�ಾ_ಸಲು 
AೊಂಚುAಾಕುI,ದ;ನು. ಅದ�ಾ�m ತನ� ದೂತರ ಕೂಟ ಒಂದನು� 
ಏಪ2�Kದನು. Uೇವಕು#ಾರನ �ರುದ; ಜಯಗಳಸLಾಗSಲHವಲH 
ಎಂದು ಅವರು JDಾಶDಾದುದಲHUೆ �ೊ	ೕಧ@ೊಂಡುರು.  
Lೋಕರ%ಕ)ಾmUಾ;ಗೂ� ಆತನ ಜ)ಾಂಗದವರ ಮನKoನSH=ೕ 
ಅಪನಂ �ೆ ಉದ¶�ಸುವಂ�ೆ #ಾಡುವ8ದರSH Iೕವ	 ಕುತಂತ	pಂದ 
Aೆ��ನ ಬಲ ಉಪ'ೕmಸ?ೇ�ೆಂದು ಅವರು I#ಾ2JK�ೊಂಡರು. 
ಯAೋದ�ರು ತಮ` ಬS ಆ<ಾರಗಳSH ಎ[ೆ�ೕ Jಖರ1ಾದರೂ 
ಪ	1ಾದ)ೆಗX@ೆ ಕುರು\ಾmರುವಂ�ೆ ಪ	ಬಲ)ಾದ ಒವ2 Lೌ*ಕ 
Dಾಜನು ಪ	1ಾದ)ೆಯನು� ಈ\ೇ�ಸುವನು ಎಂದು ನಂ ದDೆ ಅವರ 
ಮನKoನSH rKoೕಯನು ಬರುವನು ಎಂದು ಸUಾ �ಾಯುವಂ�ೆ 
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ಆಗುವ8ದು. 
 

*	ಸ,ನ ಸು1ಾ�ಾ2�ೇ1ಾ �ಾಲದSH �ೈ�ಾನನೂ ಮತು, ದೂತರು 
ಜನರSH ಅಪನಂ �ೆ, ಹ@ೆತನ ಮತು, ಅಪAಾಸ� #ಾಡುವಂ�ೆ 
ಪ	<ೋpಸುವ8ದರSH �ಾಯ2ಮಗ�Dಾmರುವ8ದನು� ನನ@ೆ 
�ೋ�ಸLಾwತು. =ೕಸುವ8 ಆ@ಾ@ £ೆ 5ಾಪವನು� ಆ�ೇsಸುವ 
ಕಡುಸತ�ವನು� ನು�1ಾಗ ಜನರು �ೊ	ೕಧ@ೊಳ"�I,ದ;ರು. �ೈ�ಾನನೂ 
ಅವನ ದೂತರು ಅತನನು� �ೊಲುHವಂ�ೆ ಪ	<ೋpಸುI,ದ;ರು. ಒr` 
ಕSHJಂದ Aೊ\ೆUೋ�ಸಲು ಯI�KUಾಗ, Uೇವದೂತರು 
=ೕಸುವನು� ಅSHಂದ ಸಂರ�ತ ಸBಳ�ೆ� �ೆ@ೆದು�ೊಂಡು Aೋದರು. 
ಮ�ೊ,r` ಆತನ ಪ�ತ	 ತು�ಗXಂದ ಸರಳಸತ�ಗಳ" Aೊರ 
 ೕಳ"I,Uಾ;ಗ ಜನರ ಗುಂಪ8 ಆತನನು� 9�ದು ?ೆಟ�ದ rೕLೆ 
ಕDೆದು�ೊಂಡು Aೋm ಅSHಂದ ತX� ಡಲು ಹವ�Kದರು. ಈತನನು� 
ಏನು#ಾಡುವ8ದು ಎಂಬುವ8ದರ ಬ@ £ೆ ತಮ`ತಮ`L Hೆ 1ಾ�ಜ� 
ಜಗಳಗಳ" 5ಾ	ರಂಭ1ಾದವ8. Uೇವದೂತರು ಮ�ೋr` 
=ೕಸುವನು� ಕುsತ ಜನರ ಗುಂsJಂದ ಬ��ಡಲು, ಆತನು ಅವರ 
ಮದ�ದL Hೆ �ಾm ತನ� Uಾ� 9�ದನು.  ಮAಾರ%&ಾ'ೕಜ)ೆಯು 
�ಫಲ@ೊಳ"�ವ8ದನು� �ೈ�ಾನನು ಇನೂ� J�ೕ�Kದನು. ಜನರ 
ಮನಸoನು� ಕ«ಣ@ೊXK =ೕಸು�)ೆ\ೆ@ೆ ಕ«ಣNಾವ Aೊಂದುವಂ�ೆ 
ತನ�LಾH  ಶ*,ಯನು� ಪ	'ೕmKದನು. #ಾತ	ವಲHUೆ 
Uೇವಕು#ಾರನನು� ಅಂmೕಕ�K�ೊಳ"�ವವರ ಸಂ®ೆ� ಅಲY1ಾmದು;, 
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ಇವ�@ಾm �ಾನು ಅನುಭ�ಸುವ  ಶ	r �ಾ�ಗವ8 ಅ_ಕ1ಾದದು; 
ಎಂಬುUಾm =ೕಸು Nಾ�ಸಬಹುUೆಂದು J�ೕ�Kದನು. ಆದDೆ, )ಾನು 
ಕಂಡU ;ೇ)ೆಂದDೆ =ೕಸುವನು� Uೇವಕು#ಾರ)ೆಂದು ನಂ  ತಮ` 
ಆತ`ವನು� ರ�K�ೊಳ"�ವ ಒಂpಬgDಾದರೂ ಸ� ಆತನು ತನ� 
'ೕಜ)ೆಯನು� �ಾ�@ೊXಸುI,ದ;ನು.  �ೈ�ಾನನು ಜನರನು� ತನ�  
ಬಲpಂದ ನರXಸುI,ದ;ನು.ಈ �ೈ�ಾನನ ಬಲವನು ·ದ	@ೊX�ಸುವ 
ಮೂಲಕ =ೕಸುವ8 ತನ� �ೆಲಸವನು� 5ಾ	ರಂ©Kದನು ದುಷ�ಶ*,wಂದ 
ನರಳ"I,ದ;ವರನು� ಗುಣಪ�Kದನು. Dೋಗಗಳನು� 1ಾK#ಾ�ದನು,  
ಕುಂಟರನು� ನ�K, Uೇವರ)ಾಮವನು� ಮ9rಪ�ಸು�ಾ, 
ಕು�Uಾಡುವಂ�ೆ #ಾ�ದನು. ಕುರುಡ�@ೆ ಕಣುª �ೊಟ�ನು.  ಹಲ1ಾರು 
ವಷ2ಗXಂದ Uೆವa9�ದವDಾmದು; �ೈ�ಾನನ ಕೂ	ರ ಶ*,wಂದ  
ನರಳ"I,ದ;ವರನು�  �Kದನು. ಬಲ9ೕನರನು�, ತರತರ)ೆ 
ನಡುಗುI,ದ;ವರನು�, �ಷಣªDಾm ಎUೆಗುಂpದವರನು� ತನ� 
ದಯಪt�ತ #ಾತುಗXಂದ  ಸ#ಾ�ಾನ ಪ�Kದನು. ಸತ,ವರನು� 
ಎ gKದನು ಮತು, ಅವರು Uೇವರ  ಮAಾಶ*,ಯ ಪ	ದಶ2ನವನು� 
�ೊಂ\ಾ�ದರು.  ಆತನನು� ನಂ ದವ�@ಾm =ೕಸು ಪ	ಬಲ1ಾm 
ದು�ದನು. �ೈ�ಾನನು ಆವ�K �ಜೃಂ©ಸುI,ದ;  ಬಲ9ೕನರನು� 
ಆತನ 9�ತpಂದ  �K ತನ� ಪ	ಬಲ ಶ*,wಂದ UೇAಾDೋಗ�ವನು� 
ತಂದು,, ಮAಾಉLಾHಸ ಸಂ�ೋಷವನು� �ೊಟ�ನು.  
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*	ಸ,ನ �ೕವತವ8 ದ= ಕರು&ೆ ಮತು, s	ೕIwಂದ ತುಂ ತು,. ಆತನು 
ತನ� ಬX@ೆ ಬರುವವರ ಅಳಲನು� ಬಹು ಆಸ*,wಂದ ಆSಸುI,ದ;ನು. 
ಅತನ pವ�ಶ*,ಯನು� ಜನಸಮೂಹವ8 1ೈಯ*,ಕ1ಾm ಗುರುIKದವ8. 
ಆದDೆ ತಮ` �ೆಲಸ1ಾದ ತ%ಣ �ನಮ	)ಾರದರೂ ಈ 
ಮAಾ?ೋಧಕನ ಬ@ £ೆ 9ೕ)ಾಯ1ಾm Nಾ�Kದರು. ಏ�ೆಂದDೆ 
ಅ_�ಾ�ಗಳ" ಆತನನ� ನಂಬSಲH ಆತ)ೊಂp@ೆ ಕಷ�ದSH 
5ಾತ	ವ9ಸಲು ಇ�³ಸSಲH. =ೕಸುವ8 bೆeೕಕತಪ,ನೂ ಮತು, 
ದುಃಖಪt�ತ)ಾmದ;ನು. ಆದDೆ �ೆಲವ8 ಜನರು #ಾತ	 ಈತನ bಾಂತ 
,ಸa�ಾ�ಗದ �ೕವನ�ೆ� ಅ_ೕನದSHರಲು ಸಮ`IKದರು, ಇತರರು ಈ 
Lೋಕ �ೊಡುವ ಘನ�ೆ@ೌರವಗಳನು� ಅನುಭ�ಸಲು ಆ>Kದರು. 
ಬಹುಜನರು Uೇವಕು#ಾರನನು� 9ಂ?ಾSಸು�ಾ, ಆತನ ?ೋಧ)ೆ@ೆ 
ಕು�@ೊಡಲು, ಆತನ ಕೃ5ಾಪt�ತ ತು�ಗXಂದ ಸು�ಯುವ 
1ಾಕ�ಗಳSH ಉLಾHಸ@ೊಂಡರು. ಆತನ 1ಾಕ�ಗಳ", �ಾ�ಾರಣ 
ವ�*,ಗಳ} ಅಥ2#ಾ��ೊಳ"�ವಷು� ಸರಳವt ಅಥ2ಪt�ತವt 
ಆmತು,. 
 

�ೈ�ಾನನೂ  ಆತನ ದೂತರು ಅ�bಾ	ಂತ1ಾm ದು�ಯುI,ದರು.  
ಯAೊದ�ರನು�  ಕುರು\ಾmK ಆತನನು� ಅಥ2#ಾ��ೊಳ�Lಾಗದಂ�ೆ 
ಅಂಧ�ಾರದSHಟ�ರು. ಜನರು ಅ_ಪIಗಳನೂ� Dಾಜರನೂ� =ೕಸು�ನ 
5ಾ	ಣ�ೆ@ೆಯಲು ಪ	<ೋ_Kದರು. ಅವರು =ೕಸುವನು� ತಮ`ಬX@ೆ 
ಕDೆತರಲು ಅ_�ಾ�ಗಳನು J'ೕ�Kದರು. ಅವರು ಆತನ ಹI,ರ  
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ಬಂUಾಗ pಗ¶¸r@ೊಳ@ಾದರು, #ಾನವರ ಸಂಕಟ 9ಂ�ೆ@ೆ 
=ೕಸುವ8 ಅನುಕಂಪ@ೊಳ"�ವ8ದನು� ಕಂಡರು. ಶ*,9ೕನರೂ ಮತು, 
ವ��ೆ ತುಂ ದವ�ಗೂ ತ)ೆ�LಾH s	ೕIwಂದ ಉ�ೇ�K 
#ಾತ)ಾಡುವ =ೕಸುವನು� ಅವರು ಕಂಡರು. ಆತನು 
ಅ_�ಾರಯುತ1ಾm �ೈ�ಾನನ ಶ*,ಯನು� ಗದ�ಸುವ8ದನೂ�, ಅವನ 
9�ತದSHದ;ವರನು�  �ಸುI,ರುವ ಮAಾದaJಯನು� �ೇXದರು. 
�1ೇಕ ತುಂ ದ ಆತನ 1ಾಕ�ಗX@ೆ ಬಂ_ಸಲYಟ�ರು. ಆತನ rೕLೆ 
�ೈ ಎತ,LಾಗSಲH. ಅವರSH ಬ�@ೈಯSH =ೕಸು�ಲHUೆ �ಾಜಕರ, 
9�ಯರ ಸಮ%ಮ�ೆ� 9ಂIರುmದರು “Jೕ1ೇ�ೆ ಅವನನು� 
ಕDೆತDೇಲH?” ಎಂUಾಗ, �ಾವ8 ಕಂಡ ಅದ¶ತಗಳನೂ�, �ೇXದ 
�1ೇಕಯುತ s	ೕI ಮತು, �ಾನತಂ ದ ಪ�ತ	 #ಾತುಗಳನು� 
IXKAೇಳ"�ಾ, -�ಾವ ಮನುಷ�ರು ಆತನಂ�ೆ ನು�ಯSಲH ಎಂದರು 
ಮAಾ�ಾಜಕರು, ಅವರೂ -ೕಸAೋದDೆಂದು ಜ�ದರು. �ೆಲವರು 
ಆತನನು� 9�ದು ತರSಲHವLಾH ಎಂದು )ಾ��ೊಂಡರು. ಇತರ 
Dಾ�ಾ�_�ಾ�ಗಳ" �ಾDಾದರೂ ಆತನನು� ನಂ ದDೋ ಎಂದು 
ಮAಾ�ಾಜಕರು ವ�ಂಗ�ವ�ದರು. ಬಹಳ ಮಂp )ಾ�ಯ_ಪIಗಳ" 
ಮತು, 9�ಯರು ಆತನSH ನಂ �ೆw��ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಆದDೆ 
�ೈ�ಾನನು ಅದನು� ಅಂmೕಕ�ಸದಂ�ೆ #ಾ�ದನು ಅವರು 
Uೇವ�mಂತ Aೆ<ಾ�m #ಾನವರ ಖಂಡ)ೆ@ೆ ಭಯಪಟ�ರು. 
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ಈ ಮ��@ೆ �ೈಐ�ಾನನು Uೆaೕಷ, ಕುತಂತ	 ಬುp;ಯು 
ರ%#ಾ'ೕಜ)ೆಯನು� ·ದ	@ೊXಸLಾಗSಲH. =ೕಸು ಈ Lೋಕ�ೆ� 
ಬಂದ �ಾ�ಾ2ಥ2ವ8 ತನ� ಗು�ಮುಟು�ವSH ಮುಂUೆ �ಾmತು. 
�ೈ�ಾನನೂ ಆತನ ದೂತರೂ ತ-`ಳ@ೆ ಸ#ಾLೋ�Kದರು. 
=ೕಸು�ನ ರಕ,5ಾತ�ಾ�m �ೊಗು�ಾ, ಕೂ	ರತaAಾಗೂ _�ಾ�ರವನು�  
ಅತನ rೕLೆ 5ೇ�ಸಲು *	ಸ,ನ ಜ)ಾಂಗವನು� ಎI,ಕಟ�ಲು 
Iೕ#ಾ2JKದರು. ಇಂಥಹ ಸಮಯದSH =ೕಸು �ೋಪpಂದ �ೆರX 
ತನ� _ೕನ Aಾಗೂ �ಾಧುಸaNಾವವನು� �ೊDೆಯಬಹುUೆಂಬುದು 
�ೈ�ಾನನ J�ೕ�ೆ�ಾmತು,. 
 

�ೈ�ಾನನು ಈ ಹವ��ೆಯSHರು1ಾಗ =ೕಸುವ8 ಆತJ@ೆ 
ಸಂಭ�ಸಬುಹುUಾದ 9ಂ�ೆಯ ಬ@ೆ@ೆ ಸೂ%°1ಾm >ಷ��@ೆ 
IXಸುI,ದ;ನು. ಅUಾವ8UೆಂದDೆ, �ಾನು ಕೂ	�ಾಮರಣ�ೆ� 
ಒsYಸಲYಡುವ8ದು, ಮೂರ)ೆಯ pನ  ಸತ,ವDೊಳmಂದ 
ಎದು;ಬರುವ8Uೇ ಆmತು,. ಆದDೆ >ಷ�ರ Iಳ"ವX�ೆ ಮಂದ1ಾmದು; 
ಅತನ #ಾತುಗಳ ಅಂ�ಾDಾಥ2 ಅವ�@ೆ @ೋಚ�ಸSಲH. 
 

)ೋ��; ಲೂಕ 4;29; 'ೕAಾನ 7;45-48: 8;59               
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ಅ�ಾ�ಯ 06. ಪ	�ಾಶ ರೂ5ಾಂತರವ8 
=ೕಸು�ನ ಪ	�ಾಶ ರೂ5ಾಂತರದ ಸಮಯದSH >ಷ�ರ ನಂ �ೆಯು 
ಬಹಳ1ಾm ಬಲ@ೊಂಡುದನು�. )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ತಮ` 
ಕ9ಸಂಕಟಗಳ", JDಾbೆಗಳ ನಡು1ೆ =ೕಸುವ8 1ಾ@ಾ;ನ #ಾಡಲYಟ� 
rKoೕಯನು ಎಂಬ ಭರವ�ೆ ಉಂಟು#ಾ� �ಾ ೕತು ಪ�ಸಲು 
Uೇವರು ಈ ಘಟ)ೆ ಸಂಭ�ಸುವಂ�ೆ #ಾ�ದನು. ರೂ5ಾಂತರದ 
1ೇ|ೆಯSH =ೕಸು�ನ ಶ	rಮರಣದ �ಷಯ1ಾm #ಾತ)ಾಡಲು 
Uೇವರು -ೕbೆ ಎSೕಯನನು� ಕಳ"9Kದನು.Uೇವದೂತರ ಬದುಲು 
ಭೂLೋಕದ �<ಾರ&ಾ ಪ�ೕ%ಗಳ" ಅನುಭವ�ದ;ವರನು� ತನ� 
ಕು#ಾರ)ೊಂp@ೆ ಸಂNಾiಸಲು ಕಳ"9Kದನು.  �ೆಲವ8 >ಷ�ರು ಈ 
Dಾ5ಾಂತರವನು� )ೋಡಲ ಅವ�ಾಶ ಪ\ೆದರು. ಅSH ಅವರ ಕಣª 
ಮುಂUೆ ಆತನ ಮುಖವ8 ಪ	�ಾ>ಸಲYಟು� Aೊ|ೆwತು,  ರೂಪ 
?ೇDೆ�ಾwತು, ಆತನ ವಸ¬ಗಳ" ಬಹು ?ೆಳ�@ೆ Aೊ|ೆಯುI,ದ;ವ8; 
“ಈತನು s	ೕಯ)ಾmರುವ ನನ� ಮಗನು ; ಈತನ #ಾತನು �ೇX�.” 
ಎಂಬ ಬಹು ಗಂ ೕರ Uೇವ1ಾ�ಯನು� >ಷ�ರು �ೇXK�ೊಂಡರು . 
ಎSೕಯಯನು Uೇವರ ಪ	1ಾpಯmದು; ಆತನ �ೊ�ೆ�ೊ�ೆ@ೆ 
ನ\ೆದವನು . ಅವನ �ೆಲಸವ8 ಸುಗ1ಾmರರSಲH. ಈತನ ಮು®ಾಂತರ 
Uೇವರು 5ಾಪವನು� )ೇರ1ಾm ಖಂ�Kದನು . ತನ� �ೕವವನು� 
ರ�K�ೊಳ�ಲು ಒಂದು ಸBಳpಂದ ಮ�ೊ,ಂದ�ೆ� ಓಡ?ೇ�ಾwತು 
�ಾಡುಮೃಗ�ಂದನು� )ಾಶಪ�ಸಲು ?ೇ¦ೆ�ಾಡುವಂ�ೆ ಜನರು 
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ಎSೕಯನನು� ಅ��K�ೊಂಡು Aೋದರು. Uೇವರು ಎSೕಯನನು� 
ಸಶ�ೕರ1ಾm ರೂ5ಾಂತ�Kದನು. ದೂತರು ಮAಾಮ9rwಂದ 
ಜಯbಾSಯಂ�ೆ ಅವವನನು� ಪರLೋಕ�ೆ� ಕDೆUೊಯ;ರು. 
 

Uೇವರು Aೆ<ಾ�m @ೌರ�Kದ   ವ�*, -ೕbೆ, ಇವJmಂತ 
ಪtವ2ದಲHದ;ವ�mಂತಲೂ Aೆ<ಾ�mದ;ವನು. ಒವ2 ಮನುಷ�ನು ತನ� 
@ೆ|ೆಯ)ೊಂp@ೆ #ಾ�ಾಡುವಂ�ೆ UೇವDೊಂp@ೆ ಮುಖಮು �ಾm 
#ಾತ)ಾಡುವ ಅವ�ಾಶ Aೊಂpದ ವ�*,. Uೇವರನು� ಆವ�Kದ 
Iೕವ	ಪ	�ಾಶವನೂ� ಉಜaಲ ಪ	Nೆಯನು� ಕ&ಾªDೆ �ಾಣುವ ಅವ�ಾಶ 
ಪ\ೆದವನು.  -ೕbೆಯ ಮೂಲಕ ಐಗುಪ¹ರ ಗುLಾಮತapಂದ 
ಇ�ಾ	=ೕಲರು  �ಸಲYಟ�ರು. ಇವನು ಮದ�ಸB@ಾರ)ಾmದ;ನು. 
ಜನ�ಗೂ Uೇವರ ಉಗ	�ೋಪ�ೊ�ನಡು1ೆ Jಂತವ)ಾmದ;ನು. 
ಇ�ಾ	=ೕಲರು ಗುಣಗು��Uಾಗ, ಅಪನಂ �ೆ �ೋ�Uಾಗ, 
ದೂಷ�ೕಯ 5ಾಪ1ೆಸmUಾಗ Uೇವರ �ೋಪವ8 ಉ�wತು. ಇದು 
-ೕbೆ@ೆ ಈ ಜನರ rೕSದ; s	ೕIಯ ಪ�ೕ�ೆ�ಾmತು,.ಒಂದು1ೇ|  ೆ
-ೕbೆಯು, ಇ�ಾ	=ೕಲರ )ಾಶ�ೆ� ಒsYದ;Dೆ, ತರು1ಾಯ 
ಆತJಂದLೇ ?ೇDೆ ಒಂದು ಜ)ಾಂಗ ಉಂ¦ಾಗುವಂ�ೆ #ಾಡು1ೆನು. 
ಎಂದು Uೇವರು 1ಾ@ಾ;ನ #ಾ�ದನು. ಆಗ ಇ�ಾ	=ೕಲ�@ಾm 
?ೇ��ೊಳ"�ವ8ದರSH ತನ� s	ೕIಯನು� ಪ	ದ>2Kದನು. 
ಈJDಾbೆಯSH�ಾ Uೇವರು �ೋಪm�ಯನು� 
9ಂ�ೆ@ೆದು�ೊ| �ೆ?ೇಂದೂ, ಅವ�@ೆ ಕರು&ೆ �ೋ�K 
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ಮJ�ಸ?ೇ�ೆಂದೂ ಇಲH1ಾದDೆ �ೕ�ತರ ಪ��wಂದ ತನ� Aೆಸರನು� 
ಅXK ಡ?ೇ�ೆಂದು 5ಾ	¡2Kದನು . 
 

ಕು�ಯುವ8ದ�ೆ� Jೕ�ಲHದ �ಾರಣ ಇ�ಾ	=ೕಲರು Uೇವ�@ೆ 
�ರುದ;1ಾm�ಾ, -ೕbೆ@ೆ �ರುದ;1ಾm�ಾ ಗುಣಗು��ದರು. 
ನಮ`ನು� ನಮ` ಮಕ�ಳನೂ� ಕDೆತಂದು �ಾಯ#ಾ�p;ೕಯ ಎಂದು 
ತಪ8Y Aೋ�Kದರು. Uೇವರು ಇವರ ಗುಣಗುಟು���ೆಯನು�  �ೇX 
ಇ�ಾ	=ೕಲ�@ೆ Jೕರು Kಗುವಂ�ೆ  ಬಂ\ೆಯನು� ಮುಟ�ಲು -ೕbೆ@ೆ 
AೇXದರು. -ೕbೆ �ೋಪpಂದ ಬಂ\ೆಯನು� Aೊ\ೆದು ಆ 
ಪ	I[ೆ́ಯನು� ತನ�UಾmK�ೊಂಡನು. ಇ�ಾ	=ೕಲರ ಎ\ೆ ಡದ 
-ಂಡುತನ, ಗುಣುಗುಟು���ೆ ಆತನSH ಅ5ಾರ1ಾದ )ೋವನು�ಂಟು 
#ಾ�ತು.ಒಂದು %ಣದSH Uೇವರ ಅ5ಾರ ಸಲAೆಯನು� ಮDೆತನು 
ಮತು, ಅವರ ಗುಣಗುಟು���ೆ ತನ�  �ರುದ;1ಾಗಲH Uೇವರ ವರುದ; 
ಎಂಬುದನು� ಮDೆತನು. ಆತನು ತನ� ಬ@ £ೆ #ಾತ	 'ೕ�Kದನು. 
ಅವನು ಇ�ಾ	=ೕಲರ rೕLೆ ಎ[ೋ s	ೕIಯJ�ಟ�ರೂ ಪ	I�ಾm 
ಅವರು ಕೃತ ಘ��ೆ ಪ	ಕ�KದರಲH ಎಂದು�ೊಂಡನು. ಜನರು ತನ@ೆ 
ಕಟು1ಾm  ತ5ೆYಸmUಾ;Dೆ ಎಂದು�ೊಂಡನು, 
 

-ೕbೆಯು ಬಂ\ೆಯನು� ಒ\ೆಯು1ಾಗ Uೇವ�@ೆ @ೌರವ 
ಸSHಸುವ8ದರSH ಮತು, ಇ�ಾ	=ೕಲರೂ ಆತJ@ೇ  ಘನ#ಾನ 
ಸSHಸುವಂ�ೆ #ಾಡುವ8ದರSH �ೋತನು. ಇದ�ಂದ 
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ಅಸ#ಾ�ಾನ@ೊಂಡ Uೇವರು, ಆತನು 1ಾ@ಾ;ತ, Uೇಶ�ೆ� 
�ೇರುವ8pಲH1ೆಂದು AೇXದನು. ಇ�ಾ	=ೕಲರನು� )ೇರUಾ�@ೆ ತರಲು 
ಆ@ಾ£@ೆ ಅವ�ಾಶ ಕSYK, ತನ� �ಾಮಥ�2 ಪ	ದ>2K, ಅವರ 
)ೆನsನSH ಉXಯುವಂ�ೆ,ಘನ#ಾನ ಪ\ೆಯುವಂ�ೆ #ಾಡುವ8Uೇ 
Uೇವರ 'ೕಜ)ೆ�ಾmತು,. 
 

ಆ�ಾbಾಸನಗ|ಾದ ಆ ಎರಡು ಕSHನ ಹಲ@ೆಗಳನು� 9�ದು�ೊಂಡು 
-ೕbೆಯು ?ೆಟ�pಂದ ಇXದು ಬರಲು, ಇ�ಾ	=ೕಲರು �ನ�ದ 
ಬಸವನನು� ಆDಾ_ಸುI,ರುವ8ದ;ನು� ಕಂಡನು.  ಅವನ �ೋಪವ8 
�ಾರಕ�ೆ�ೕ� ಕSHನ ಹಲ@ೆಗಳನು� )ೆಲ�ೆ� Aಾ* ಒ\ೆದು   ಟ�ನು. 
ಇದರSH -ೕbೆ �ಾವ 5ಾಪ  #ಾಡpರುವ8ದ;ನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
Uೇವರಮ9rಯ ಉ5ೇ�ೆಯನು�  ಸ9ಸUೆ ಅವನು K��@ೆದ;ನು. 
ಆದDೆ ತನ� ಹೃದಯದ )ೈಜNಾವ)ೆಗX@ೆ Kಲು* Uೇವ�@ೆ 
ಸಲH?ೇ�ಾದ ಮ9rಯನು� ತನ�UಾmK�ೊಳ"�ವSH 5ಾಪ#ಾ�ದನು. 
ಈ 5ಾಪ�ಾ�m 1ಾ@ಾ;ತ Uೇಶದ ಪ	1ೇಶpಂದ ವಂ�ತ)ಾದನು . 
 

ದೂತರ ಮುಂUೆ -ೕbೆಯನು� Uೊiಸಲು �ೈ�ಾನನು ಸಮಯ, 
ಮತು,  �ಾರಣ�ಾ�m ಹುಡುಕುI,ದ;ನು.  Uೇವರನು� 
ಅಪ	ಸನ�ಗೂXಸುವಂ�ೆ #ಾಡುವ8ದರSH �ಜw�ಾದನು ತನ�ನು� 
�ಾ)ೇ �ೊ���ೊಳ"��ಾ,, ಇUೇ �ೕI Lೋಕರ%ಕನು #ಾನವ 
�-ೕಚ)ೆ@ಾm ಬರು1ಾಗಲೂ ಅ_ೕನ#ಾ��ೊಳ"�1ೆ)ೆಂದು 
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AೇXದನು. ಈ ರೂ5ಾಂತರದSH -ೕbೆ �ೈ�ಾನನ ಶ*,@ೆ ಪ�ಾ�m 
ಮರಣದ ದ?ಾgX�ೆ@ೆ ಈ\ಾದನು. ಒಂದು1ೇ|  ೆ ದೃಡ)ಾದು; ತನ�ನು� 
ಮ9rಪ�K�ೊಳ�pದ;Dೆ Uೇವರು -ೕbೆಯನು� 1ಾ@ಾ;ತ, Uೇಶ�ೆ� 
ಕDೆUೊಯು; ಅನಂತರ ಮರಣ�ೊ�sYಸUೆ ರೂ5ಾಂತರ@ೊXK 
ಪರLೋಕ�ೆ� �ೇ�ಸುI,ದನು. 
 

-ೕbೆಯು ಮರಣ Aೊಂpದುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು ,ಆದDೆ �ಾವ 
ಭ	ಷ��ೆಯನು� �ಾಣುವ -ದLೇ M�ಾ=ೕಲನು ಬಂದು ಆತJ@ೆ 
�ೕವವನು� ಅನುಗ	9Kದನು. ಈ ಸಂದಭ2ದSH �ೈ�ಾನನು ಬಂದು ಈ 
Uೇಹವ8 ನನ�ದು ಎಂದು ಆಗ	9Kದನು. ಆದDೆ -ೕbೆಪ8ನರು�ಾBನ 
Aೊಂp M�ಾ=ೕಲ)ೊಂp@ೆ ಪರವನು�  �ೇ�ದನು.  ತನ@ೆ 
ತು�ಾ,mದ; Uೇಹವನು� �ೊಡUೆAೋದುದ�ಂದ �ೈ�ಾನನು Uೇವರನು� 
Iೕº1ಾm  �Dೋpಸು�ಾ, ಅ)ಾ�ಯ@ಾರ)ೆಂದು UೊiKದನು. 
�ೈ�ಾನನ bೆeೕಧ)ೆ@ೆ ಒಳ@ಾm Uೇವರ �ೇವಕನು �ಾ� p;ದರೂ 
M�ಾ=ೕಲನು sbಾಚನನು� ಆ�ೇsಸUೆ ತಂUೆ�ಾದ 
Uೇವ�@ೊsYK ‘Uೇವರು Jನ�ನು� ಖಂ�ಸS’ ಅಂದನು. 
 

=ೕಸುವ8 >ಷ�Dೊಂp@ೆ ಸಂNಾiಸುತ, Uೇವರು ತನ� ಮAಾ 
ಘನ#ಾನ ಮ9rಗ|}ೆಂp@ೆ ಬರ1ಾಗ ಮರಣವನು�  �ಾಣದ 
ಹಲ1ಾರು ಜನರು ತ)ೊ�ಂp@ೆ JಲುHವರು ಎಂದನು. ಅಂತ=ೕ 
ಪ	�ಾಶರೂಪಂತರದSH ಇದು ಸಂಭ�Kತು. ಅತನ ಮುಖNಾವ 
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ಬದLಾm ಸೂಯ2ನಂ�ೆ ಪ	�ಾ>Kತು,  ವಸ¬ಗಳ" ?ೆಳ�@ೆ 
Aೊ|ೆಯುI,ದ;ವ8. =ೕಸು�ನ ಎರಡ)ೇ ಬರುವಣದSH ಸತು, 
rೕLೆದ;ವರು ಸೂಚಕ1ಾm -ೕbೆಯೂ, ಮರಣವನು� �ಾಣUೆ 
#ಾಪ2�ಸಲYಟು� ಪರLೋಕ�ೆ�ೕ�ದವರನು� ಸೂ�ಸುವಂ�ೆ 
ಎSೕಯನು ಕಂಡುಬಂದರು. >ಷ�ರು ಬಹು  ಭ�ಾಶ�ಯ2pಂದ 
=ೕಸು�ನ ಮAೋನ�ತ ಪ	ಭುಶ*,ಯನು� ಕಂಡರು ಮತು, -ೕಡವ8 ಆ 
ಮೂವರನು� ಆವ�K�ೊಂ�ತು. ಈತ)ೇ s	ಯ)ಾದ ನನ� ಮಗನು; 
ಈತನ #ಾತನು� �ೇX� ಎಂಬ Uೇವ1ಾ�ಯನು� �ೇXK�ೊಂಡರು. 
 

)ೋ�; �-ೕಚನ�ಾಂಡ 32)ೇ ಅ�ಾ�ಯ : ಅರಣ��ಾಂಡ 20;7-12: 
ಧ-ೕ2ಪUೇಶ�ಾಂಡ 34:5: 2ಅರಸು 2:11: #ಾಕ2 ಅ�ಾ�ಯ 9: 
�ಾದ 9      . 
  



 

 

Page 58 of 298 

ಅ�ಾ�ಯ 07. *	ಸ,ನನು� 9�ದು�ೊಟ�ದು; 
ಆನಂತರ ನನ�ನು�,=ೕಸುವ8 ತನ� >ಷ�Dೊಂp@ೆ ಪಸ�ದ 
Nೋಜನ#ಾ�ದ �ಾಲ�ೆ� �ೆ@ೆದು�ೊಂಡು AೋಗLಾwತು. 
�ೈ�ಾನನು ಯೂದನನು� ವಂ�K, �ಾ)ೊಬg *	ಸ,ನ ನಂ ಗಸB  
>ಷ�ನು ಎಂದು 'ೕ�ಸುವಂ�ೆ #ಾ�ದನು. ಆದDೆ  ಅವನ 
ಹೃದಯವ8 ಐ9ಕ1ಾm=ೕ ಇತು,. =ೕಸು�ನ ಅದುgತ 
�ಾಯ2ಗಳ)ೆ�LಾH ಕಂ�ದ;ನು, ಅವನ ಸು1ಾ�ಾ2�ೇ1ೆಯ 
�ಾಲದL HೆLಾH �ೊ�ೆmದ;ನು. ಆತ)ೇ rKoೕಯನು ಎಂಬ ಪ	ಬಲ 
�ಾ�@ೆ ತನ�ನು� ಒsYK�ೊ��ದ;ನು; ಆದDೆ ಅವನು ಹI,ರದL Hೇ ಇದ; 
Lೋ©�ಾmದ;ನು. ಧನUಾbೆಯುಳ�ವ)ಾmದ;ನು. ಅಂ�ೆ=ೕ 
=ೕಸು�ನ rೕLೆ ಸು�Kದ; ಬಹು?ೆLೆಯುಳ� �ೈಲದ ಬ@ £ೆ 
�ೋಪpಂದ ಆ�ೇsKದನು, ಮ�ಯಳ" ಕತ2ನನು� s	ೕIKದಳ". 
ಅವಳ ಅಸಂ®ಾ�ತ 5ಾಪಗಳನು� =ೕಸು %MKದ;ನು, ಅವಳ 
s	ೕI5ಾತ	 ತಮ`ನನು� ಮರಣpಂದ ಎ gKದ;ನು, =ೕಸು�@ಾm 
ಅs2Kದ �ಾವtದೂ Aೆ��ನದಲH ಎಂಬುದು ಅವಳ 
Nಾವ)ೆ�ಾmತು,. ಅI Aೆಚು� ?ೆLೆಯೂ, ಅಮೂಲ�ವt ಆದ 
�ೈಲ1ಾmದ;ಷೂ� ಅದನು� ಆತJ@ೆ  J1ೇpಸುವ8ದು ಅವXmದ; Aೆಚು� 
ಧನ��ೆಯನು�  ಪ	ಕ�ಸುವ8ದು. ಯೂದನು, ತನ� ದುDಾ�ೆಯನು�  
ಮು���ೊಳ�ಲು �ೈಲವನು� #ಾ�  ಬಡವ�@ೆ �ೊಡಬಹುUಾmತು, 
ಎಂದನು. ಇದು ಯೂದJ@ೆ ಬಡವರ ಪರ1ಾm ಇದ; �ಾಳ�wಂದಲH: 
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ಅವನು �ಾa¡2, ಬಡವರ ಸAಾಯ�ಾ�m  ಅವJ@ೆ ವ9ಸಲYಟ� 
ಹಣವನು� ಆ@ಾ@ £ೆ ಸaಂತ�ೆ� ಉಪ'ೕmK�ೊಳ"�I,ದ;ನು. ಯೂದನು 
=ೕಸು�ನ �ೊರ�ೆ ಅಥ1ಾ �ೌಕಯ2ದ ಬ@ೆ@ೆ ಗಮನ 
ಕೂಡುI,ರSಲH. ಬಡವರ)ೆಪpಂದ ದುDಾ�ೆಯನು� 
�ಾ_K�ೊಳ"�I,ದ;ನು. ಮ�ಯಳ ಈ ಔUಾಯ2�ೆ, Uೊಡ�ಮನಸುo 
ಅವನ ದುDಾbಾ ಪ	ವೃI,ಯನು� Kೕಳ"ವ ಖಂಡ)ೆ�ಾwತು. 
 

ಯೂದನ ಹೃದಯವ8 �ೈ�ಾನನ bೆeೕಧ)ೆಯ ಅಂmೕ�ಾರ�ೆ� 
Kದ;1ಾwತು. ಯAೋದ�ರು =ೕಸುವನು� ಹ@ೆ#ಾ�ದರು; ಆದDೆ 
ಆತನ �1ೇಕ ತುಂ ದ #ಾತುಗಗನು� �ೇಳಲು ಜನರ ಗುಂಪ8 )ೆDೆದು 
ಆತನ ಅದುgತ�ಾಯ2ಗಳನು� �ಾಣಲು ಬರುI,ತು,. ಈ ಅದgತ1ಾದ 
?ೋದಕನ ಪ	?ೋಧ)ೆ �ೇಳ"ವ8ದರSH Aೆ<ಾ�ದ ಆಸ*, ವ9ಸು�ಾ, 
ಮAಾ�ಾಜಕರು ಮತು, 9�ಯರನು�  ಟು� =ೕಸು�)ೆ\ೆ@ೆ 
9ಂ?ಾSಸLಾರಂ©Kದರು.   
 

ಅ_�ಾರಸBರSH �ೆಲವರು =ೕಸುವನು� ನಂ ದರೂ ತಮ`ನು� 
9�ೕಸNೆwಂದ AೊರAಾಕುವDೇ)ೋ ಎಂಬ ಭಯpಂದ ಆತನನು� 
ಒsY�ೊಳ�ಲು ಭಯಪಟ�ರು. ಏ)ಾದರೂ #ಾ� ಜನರು =ೕಸುವನು� 
9ಂ?ಾSಸುವ8ದನು� ತ\ೆಗಟ�?ೇ�ೆಂದು �ಾಜಕರೂ 9�ಯರೂ 
Iೕ#ಾ2JKದರು. ಎಲH ಜನರೂ ಆತನನು� ನಂಬುವDೆಂದು 
ಭಯ@ೊಂಡರು. ತಮ@ೆ ಸುರ�ೆ ಇಲHpರುವ8ದನು� ಮನಗಂಡರು. 
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ಒಂUೋ ತಮ` �ಾBನವನು�  ಡ?ೇಕು ಇಲH1ೇ =ೕಸುವನು� 
�ೊಲH?ೇಕು. ಆದDೆ  ಆತನನು� �ೊಂದರೂ ಆತನ ಶ*,ಯನು� 
ಸಮ¡2ಸುವ ಸ�ೕವ �ಾ`ರಕಗಳ" ಇದ;ವ8. =ೕಸುವ8 Lಾಜರಸನನು� 
ಮರಣpಂದ ಎ gKದ;ನು. ಒಂದು1ೇ|  ೆ =ೕಸುವನು� �ೊಂದDೆ 
Lಾಜರಸನು ಆತನ ಶ*,@ೆ �ಾ��ಾm ಇದ;ನು. ಜನರು ಮರಣpಂದ 
ಎ gಸಲYಟ� Lಾಜರಸನನು� �ಾಣಲು ಕೂ�ಬರುI,ದ; �ಾರಣ ಅವನನೂ� 
�ೊಂದು ಜನರ ಉUೆ	ೕಕವನು� ತಣª@ಾmಸ?ೇಕು ಎಂದು�ೊಂಡರು.  
ಅನಂತರ ಸಂಪ	Uಾಯ, ತತaಗಳ ಕ\ೆ@ೆ ಜನರನು �ೆ|ೆದು �ೋಂಪ8 
�ೕ�@ೆಯSH ಹತ,ರLೊHಂದು Nಾಗವನು� ಪ\ೆಯುವಂ�ೆ ತಮ` ಕ\ೆ@ೆ 
�ೆ|ೆಯಬಹುದು ಎಂದು 'ೕ�Kದರು. =ೕಸುವನು� 
ಏ�ಾಂm�ಾmUಾ;ಗ 9�ಯ?ೇಕು ಎಂದು�ೊಂಡರು;  ಒಂದು1ೇ|  ೆ
ಗುಂsನ ಮದ�ದSH 9�ದDೆ ಆತನ rೕLೆ ಆಸಕ,Dಾದ ಜನರು 
ಹು<ೆ�ದು; ತಮ`ನು� ಕL Hೆ�ೆದು Aೊ\ೆUಾರು ಎಂದು ಭಯ@ೊಂಡರು. 
 

ಮAಾ�ಾಜಕರೂ 9��ಾರೂ =ೕಸುವನು� 9�ಯಲು ಎಷು� 
�ಾತುರDಾmUಾ;Dೆ ಎಂಬುದು ಯೂದJ@ೆ IXpತು,. �ೆಲವ8 ?ೆX�ಯ 
�ಾಸುಗX@ಾm ಆತನನು� 9�ದು�ೊಡಲು ಒsY�ೊಂಡನು. ಹಣದ 
ದುDಾbೆ=ೕ =ೕಸುವನು� ಕಡುಶತೃಗಳ �ೈ@ೆ 9�ದು �ೊಂಡುವಂ�ೆ 
5ೆ	ೕDೆsKತು. �ೈ�ಾನನು ಯೂದನ ಮೂಲಕ �ಾಯ2 #ಾಡುI,ದ;ನು. 
DಾI	?ೋಜನದ ಪ	Nಾವಭ�ತ ಸಂದಭ2ದ ಮUೆ� =ೕಸುವನು� 
9�ದು�ೊಡಲು AೊಂಚುAಾ*ದನು. ಈತJಂUಾm  ಎLಾH >ಷ�ರು ಆ 
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DಾI	 ಮನ)ೋಯುವDೆಂದು ಬಹುದುಃಖpಂದ =ೕಸು AೇXದನು. 
ಆದDೆ 5ೇತ	ನು, ಎಲHರೂ 9ಂಜ�ದರೂ )ಾನು Jನ�ನು�  ಟು� 
9ಂಜ�ಯನು ಎಂದು ದೃಡ1ಾm AೇXದನು. =ೕಸುವ8, �ೈ�ಾನನು 
Jನ�ನು� �ೆ|ೆದು�ೊಳಲು ಇ��K, Jನ�ನು� @ೋ_ ಒ)ೆಯುವಂ�ೆ 
ಒ)ೆಯಲು �ಾpUಾ;)ೆ ಆದDೆ Jನ� ನಂ �ೆ Aಾ|ಾಗ?ಾರUೆಂದು 
)ಾನು 5ಾ	¡2KU ;ೇ)ೆ. Jೕನು ಪ�ವತ2)ೆ@ೊಂ\ಾಗ ಸAೋದರರನು� 
ದೃಡಪ�ಸು ಎಂದನು.  
 

ಆನಂತರ )ಾನು, =ೕಸು >ಷ�Dೊಂp@ೆ �ೋಟದSHರುವ8ದನು� 
ಕಂ\ೆನು. bೆeೕಧ)ೆ@ೆ ಒಳಗದಂ�ೆ ಎಚ�ರ1ಾmದು; 5ಾ	¡2K� ಎಂದು 
ಆತನು >ಷ�ರSH  ಆಳ1ಾದ 1ೇದ)ೆwಂದ ?ೇ��ೊಂಡನು. ಇವರ 
ನಂ �ೆಯು ಪ�bೆeೕ_ಸಲYಟು� J�ೕ�ೆಗ|ೆLಾH 
JDಾbೆAೊಂದುವ8Uೆಂದೂ ಎಚ�ರ1ಾmದು; 5ಾ	ಥ2)ೆಯSH 
JರತDಾಗುವ8ದರ ಮೂಲಕ ಬಲAೊಂp�ೊಳ�ಬಹುUೆಂದು =ೕಸು�@ೆ 
IXpತು,. =ೕಸುವ8 �ೋDಾm ಆಳ"�ಾ, ‘ನನ� ತಂUೆ=ೕ 
�ಾದ�1ಾmದ;Dೆ ಈ 5ಾ�ೆ	ಯು ನನ�ನು�  ಟು�AೋಗS; Aೇಗೂ ನನ� 
�ತ,ದಂ�ಾUೆ Jನ� �ತ,ದಂ�ೆ=ೕ ಆಗS’ ಎಂದು 5ಾ	¡2Kದನು. 
Uೇವಕು#ಾರನು ಬಹು �ಾತ)ೆwಂದ 5ಾ	¡2Kದನು. ಆತನ 
ಮುಖpಂದ ?ೆವ�ನ Uೊಡ�ಹJಗಳ" ರಕ,ದಂ�ೆ ಸು�ದವ8. ದೂತರ 
ಗುಂಪ8 ಈದೃಶ�ವನು� )ೋಡು�ಾ, AಾರಡುI,Uಾ;ಗ, ಒಬg ದೂತನು 
#ಾತ	 ಆತನ ಬX@ೆ Aೋm ಬಲ@ೊXಸಲು ಅನುಮIಸಲYಟ�ನು.  
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ಪರLೋಕದSHದ; ದೂತDೆLಾH ತಮ` ಮುಕುಟ Aಾಗೂ 1ಾದ�ಗಳನು� 
�ೈ ಟು� ಬಹು ಶ	U ¢ೆwಂದ ದೃi�ಸುI,ದ;ರು.ಪರLೋಕದSH  
ಉLಾHಸ�ರSಲH. ದೂತDೆLಾH Uೇವಪ8ತ	ನನು� ಸುತು,ವDೆಯಲು 
ಇ��Kದರು. ಪ	Uಾನ ದೂತರು ಅದ�ೆ� ಅವ�ಾಶ @ೊಡSಲH. ಏ�ೆಂದDೆ 
ಈ 9ಡು�ೊಡು��ೆಯನು� ಅವರು ಕಂಡು =ೕಸುವನು� 
 �K�ೊಳ"�ವರು , ಅದDೆ Uೇವ'ೕಜ)ೆಯು Jಧ2�ಸಲY��ದು; ಅದು 
ಸಫಲ@ೊಳ�Lೇ?ೇ�ಾmತು,.  
 

=ೕಸು 5ಾ	¡2Kದ rೕLೆ >ಷ�ರನು� )ೋಡಲು ಬಂದನು , ಅವರು 
JU ;ೆ#ಾಡುI,ದ;ರು. ಈ  ೕಕರ ಗX@ೆಯSH >ಷ�ರ  5ಾ	ಥ2)ೆಯ 
ಸಂ�ೈಸು��ೆಯೂ  ಆತJmರSಲH. ಕಲವ8 %ಣಗಳ ಮುಂUೆ ಬಹು 
ಪ8�ಯುI,ದ; 5ೇತ	ನ ಕಣುªಗಳ} JU ;ೆwಂದ Nಾರ1ಾmದ;ವ8,=ೕಸು 
ಆತನ ಸ�ಾDಾತ`ಕ AೇX�ೆಯನು� )ೆನsK, ಏನು! ಒಂದು 
ಗಂ¦ೆ#ಾತ	ವt ನನ@ಾm ಎಚ�ರ1ಾmರLಾDೆ�ಾ? ಎಂದು 
ಪ	>�ಸುದನು. ಯೂದನು ಜನರಗುಂಪನು� �ೇ�K�ೊಂಡು ಹI,ರ 
ಬರುವ8ದರSH Uೇವಪ8ತ	ನು ಮೂ�?ಾ� �ಾತ)ೆwಂದ  
5ಾ	¡2Kದನು. ಯೂದನು ಯ�ಾಪ	�ಾರ ವಂದಸುವಂ�ೆ =ೕಸು�ನ 
ಬX@ೆ ಬಂದನು. ಗುಂಪ8 =ೕಸುವನು� ಆವ�K�ೊಂಡುರು:  ಆಗ ತನ� 
Uೈವಶ*,ಯನು� ಪ	ಕ�ಸು�ಾ,, �ಾರನು� ಹುಡುಕುI,p;ೕ�? )ಾ)ೇ 
ಅವನು ಎಂದನು. ಆ ಜನDೆLಾH 9ಂUೆ ಸ�ದು )ೆಲದ rೕLೆ  ದ;ರು. 
ಇವರು ಆತನ ಶ*,ಯನು� �ಾಣLೆಂದೂ Aಾಗೂ  �ಾ)ೇ ಇ��ಪಟ�Dೆ 
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ಅವ�ಂದ  �K�ೊಳ�Lಾಗುವ8Uೆಂದು �ಾ ೕತು ಪ�ಸಲು =ೕಸು 
ಅವರನು� �<ಾ�Kದನು.  
 

ಜನಸಮೂಹವ8 ಕI, Uೊ& ªೆಗ|}ೆಡ)ೆ �ೆಳ@ೆ  Uಾ;ಗ >ಷ�ರು ಭರವ�ೆ 
AೊಂದLಾರಂ©Kದರು. ಅವDೆದು; Uೇವಪ8ತ	ನನು� ಮುI,�ೊಳ"�1ಾಗ 
5ೇತ	ನು ಕI,ಯನು� �ೆ|ೆದು ಒವ2ನ *�ಯನು� ಕತ,�Kದನು. ಆಗ 
=ೕಸು ಕI,ಯನು� ಒDೆಯSH Aಾಕು  ಎಂದು AೇX )ಾನು ನನು� 
ತಂUೆಯನು� ?ೇ��ೊಳ�LಾDೆ)ೆಂದೂ, ?ೇ��ೊಡDೆ ಆತನು ನನ@ೆ 
ಇpೕಗLೇ ಹ)ೆ�ರಡು ಗಣಗXmಂತ Aೆ<ಾ�m Uೇವದೂತರನು� 
ಕಳ"9K�ೊಡುವ8pಲH1ೆಂದು )ೆ)ೆಸುI,ೕ�ಾ? ಎಂದನು. ಈ 
#ಾತ)ಾ�ಡುI,ರು1ಾಗ ದೂತDೆಲHರ ಮುಖNಾವವ8 
ಸಂಚಲ)ೆ@ೊಂಡುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ತ� %ಣ1ೇ ತಮ` 
ಅ_ಪIಯನು� ಸುತು,ವ�ದು �ೊ	ೕ_ತ ಜನರ 9ಂಡನು� ಚದು�ಸಲು 
ಇ��Kದರು; ಕಳ"9K�ೊಟ�Dೆ ನನ@ೆ ಇಂ¡ಂಥದು; ಆಗ?ೇ�ೆಂಬುವ8ವ 
bಾಸ¬ದ #ಾತುಗಳ" )ೆರ1ೇರುವದು Aೇ@ೆ ?ಎಂದು =ೕಸು 
AೇXUಾಗ ದೂತರ ಮುಖವ8 ಸಪY@ಾದವ8. =ೕಸುವ8 ಇUೆLಾH 
ಸಂಭ�ಸಲು ಅನುಮI Jೕ�Uಾಗ >ಷ�ರ ಹೃದಯವ8 JDಾbೆwಂದ 
ಕುಂpAೋwತು. 
 

>ಷ�ರು 5ಾ	ಣಭಯpಂದ ಒ?ೊgಬgರೂ ಅI,ತ, ಚದು� Aೋದರು. 
=ೕಸು ಒಂ��ಾದನು. ಓಹ! ಆಗ �ೈ�ಾನನ �ಜ'ೕ�ಾoಹ1ೇನು! 
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UೇವದೂತರSH ದುಃಖ ತುಮುಲ ಉಂ¦ಾwತು. ಹಲ1ಾರು 
Uೇವದೂತಗಣಗಳ" ಗಣ�ೊ�ಬg ಎತ,ರ1ಾದ ಪ	�ಾನದೂತDೊಡ)ೆ ಈ 
ದೃಶ�ವನು� �ೕ�ಸಲು ಕಳ"9ಸLಾwತು. Uೇವಕು#ಾರನ 
rೕLಾಗುವ ಪ	I*	=, ಅಪ#ಾನ, ಮತು, ಕೂ	ರತaವನು� ಅವರು 
UಾಖSಸ?ೇ�ಾmತು,, =ೕಸು ಅನುಭ�ಸುವ ಪ	I ಆತಂಕದ %ಣವನು� 
ನಮೂpಸ?ೇ�ಾmತು,, ಏ�ೆಂದDೆ ಮನುಷ�ರು ಇUೆಲHವನು� 
�ೕವ5ಾತ	ರSH ಮ�ೊ,ಮ`  �ಾಣ?ೇ�ಾmತು,. 
 

ಓp: ಮ�ಾ,ಯ 26:1-56; #ಾಕ2 14:1-52 ; ಲೂಕ 22:1-46 ; 
'ೕAಾನ ಅ�ಾ�ಯ 11, 12:1-11, 18:1-12 
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ಅ�ಾ�ಯ 08. *	ಸ,ನ �<ಾರ&ೆ 
ದೂತರು ಪರLೋಕವನು�  ಡು1ಾಗ ತಮ` Aೊ|ೆಯುವ 
ಮುಕುಟವನು� ದಃಖpಂದ �ೆ@ೆpಟ�ರು. ತಮ` ಅpಪIಯು ಮುX�ನ 
*�ೕಟ ಧ�K  9ಂ�ೆಪಡುI,ರು1ಾಗ ಅವ�@ೆ ಧ�ಸಲು 
ಅ�ಾದ�1ಾwತು. ಇತ, ಮನುಷ�ತaವನು�, ಸAಾನುಭೂIಯನು� 
)ಾಶ#ಾಡಲು �ೈ�ಾನನೂ ಆತನ ದೂತನ �<ಾರ&ಾ ಅಂಗಳದSH 
ಗಡ ��ಾmದ;ರು.  ಅವರ ಪ	Nಾವpಂದ 1ಾ�ಾರಣ1ೆLಾH 
Nಾರ1ಾmಯೂ, ಮSನ1ಾmಯೂ ಇತು,. ಮAಾಯಜಕರೂ 
9�ಯರೂ ಮನುಷ�#ಾತ	ದವರು ಸ9ಸLಾಗದ ದೂಷ&ೆ ಮತು, 
ಅಪ#ಾನವನು� =ೕಸು�@ೆ #ಾಡುವಂ�ೆ �ೈ�ಾನ ಮತು, 
ದೂತ�ಂದ ಪ	<ೋpಸಲYಟ�ರು. ಈ 9ಂ�ೆಯು Uೇವಕು#ಾರನನು� 
@ೊಣಗುವಂ�ೆ #ಾಡುವ8ದು; ಅಥ1ಾ  ತನ� Uೈವ ಶ*,ಯನು� 
ಪ	ಕ�ಸುವಂ�ೆ #ಾ� ಜನರ ಗುಂsನ 9�ತpಂದ ತನ�ನು� 
 �K�ೊಳ�ಲು ಬLಾತ��ಸಬಹುದು, 9ೕ@ೆ ಅಂIಮ1ಾm 
ರ%&ಾ'ೕಜ)ೆಯು �ೋಲಬಹುದು ಎಂದು �ೈ�ಾನನು 
J�ೕ�Kದನು. 
 

ಕತ2ನನು� ವಶಪ�K�ೊಟ�rೕLೆ 5ೇತ	ನು 9ಂ?ಾSKದನು. 
=ೕಸು�@ೆ ಏ)ಾಗಬಹುದುUೆಂದು ಅವನು IXಯಲು 
�ಾತುರ)ಾmದ;ನು.   ಅವನನು� >ಷ�ರSH ಒಬg)ೆಂದು ಜನರು 
ಗುರುIKUಾಗ ಒsY�ೊಳ�SಲH; ಅವJ@ೆ 5ಾ	ಣಭಯ ಆವ�K,  “ಆ 
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ಮನುಷ�ನನು� )ಾನ�ಯನು” ಎಂದನು. >ಷ�ರು. ಅವರ ಸYಷ�ಶುದB 
Nಾಷwಂದ ಗುರುIಸಲYಡುI,ದ;ರು. 5ೇತ	ನು, ಜನರನು� 
-ೕಸ@ೊXK *	ಸ,ನ >ಷ�ರSH ಒಬgನಲH1ೆಂದು ಒsYಸಲು, ಮೂರ)ೇ 
Nಾ� ಆ&ೆ ಪ	#ಾಣಗXಂದ  ?ೊಂ*ದನು, 5ೇತ	Jಂದ ಸaಲY 
ದೂರದSHದ; =ೕಸು �ಾತ)ೆ ತುಂ ದ ಆ�ೇಪ&ಾ ದೃi�ಯನು� ಅವನ 
rೕLೆ ಹ�Kದನು. ಆಗ �ಾ)ೇ rೕಲುಪY�@ೆಯSH =ೕಸು 
ತ)ೊ�ಂp@ೆ ಆ�ದ #ಾತು, ಆ #ಾI@ೆ ತನ� ಹುರುsನ AೇX�ೆ 
‘Jನ�ನು� ಎಲHರೂ   ಟು�Aೋದರು )ಾನು 9ಂಜ�=ನು’ ಎಂpದು; 
)ೆನ5ಾwತು. ಅವನು ಕತ2ನನು� ಆ&ೆಪ	#ಾಣಗXಂದ ?ೊಂ*ದನು; 
ಆದDೆ =ೕಸು�ನ )ೋಟ ಅವನನು� ಕರmKತು, ಮತು, ರ�Kತು. 
�ಾನು #ಾ�ದ ಮAಾ5ಾಪ�ಾ�m ಬಹು1ಾm ಅಳ"�ಾ, ಪbಾ��ಾ,ಪ 
ಪಟ�ನು ಮತು, ಪ�ವತ2)ೆ Aೊಂpದನು ನಂತರ ಸAೋದರರನು� 
ಧೃಡಪ�ಸಲು Kದ;)ಾದನು.   
 

 

ಜನರಗುಂಪ8 =ೕಸು�ನ ರಕ,�ಾ�m ತ@ಾUೆ #ಾಡLಾರಂ©Kತು. 
ಅವನು ಕೂ	ರ1ಾm �ೊರ\ೆwಂದ ?ಾ�Kದರು. ಅವನ rೕLೆ ಒಂದು 
ಹ|ೆಯ �ೆಂಪ8 DಾಜವSHಯನು�  AೊpKದರು ಮತು, ಮುಳ"�ಗXಂದ 
Aೆ&ೆದ *�ೕಟವನು� ಆತನ ತLೆ@ೆ �ೊ�Kದರು. ?ೆತ, ಒಂದನು� ಆತನ 
�ೈ@ೆ �ೊಟು� @ೇS#ಾಡು�ಾ, ಮುಂUೆ ?ಾm ಯಹೂದ� ಅರಸ)ೇ, 
Jನ@ೆ ನಮ�ಾ�ರ ಎಂದರು. ನಂತರ ?ೆತ,ವನು� ಕಸ@ೊಂಡು ಆತನ 
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ತLೆrೕLೆ Aೊ\ೆಯಲು ಮುಳ"�ಗ|ೆLಾH ಹ&ೆ@ೆ ಚು�� ರಕ,ವ8 
ಹJಹJ�ಾm ಹ�ದು ಆತನ ಗಡ� ಮತು, ಮುಖದ rೕLೆ ಹ�wತು. 
 

Uೇವದೂತ�@ೆ ಈ ದೃಶ�ವನು� �ಾX�ೊಳ�ಲು ಅ�ಾದ�1ಾwತು. 
ಅವರ �ೈಗXಂದ =ೕಸುವನು�  �ಸಬಹುpತು,. ಆದDೆ ಪ	�ಾನ 
ದೂತರು, �ೈ�K�ೊಳ�?ೇ�ೆಂದು IXK, ಈ ಘಟ)ೆಯು #ಾನವನ 
 ಡುಗ\ೆ@ಾm �ೊಡುI,ರುವ ಮAಾಕ	ಯ; ಈ 9ಂ�ೆ ಪ�ಪtಣ21ಾm 
ಸಂಭ�K ಮರಣದ rೕLೆ ಅ_�ಾರ�ರು1ಾತನನು� ಮರಣ�ೆ� 
ಒsYಸುತ,Uೆ ಎಂದರು. =ೕಸು�@ಾಗುI,ದ; ಈ 9ೕ)ೈಸು��ೆಯ)ೆ�LಾH 
ದೂತರು �ಾಣುI,Uಾ;Dೆಂಬುದು ಆತJ@ೆ IXpತು,. ದೂತರSH ಅI 
Jಬ2ಲದೂತನು ಜನರಗುಂಪನು� J�ಾ	ಣ@ೊXK =ೕಸುವನು� 
 �ಸಬಲH ಶಕ,)ಾmರುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಒಂದು1ೇ|  ೆ
=ೕಸುವ8 ತಂUೆwಂದ ಅ5ೇ�Kದ;Dೆ ದೂತರು ತ� %ಣ1ೆ  ಡುಗ\ೆ 
#ಾಡಬಲHವDಾmದ;ರು. ಅದDೆ ರ%&ಾ'ೕಜ)ೆಯನು� )ೇರ1ೇ�ಸಲು 
=ೕಸು ಈ ದುಷ�ರ ಹಲವ8 ಕೃತ�ಗಳನು� ಅನುಭ�ಸLೇ ?ೇ�ಾmತು,. 
 

Dೊ��@ೆದ; ಜನರಗುಂಪ8 ಅIತುಚ³1ಾm �ೆ@ೆದು�ೊಳ"�I,Uಾ;ಗ =ೕಸು 
_ೕನ)ಾm, ನಮ	)ಾm JಂIದ;ನು =ೕಸು�ನ �ಾವ 
ಮುಖವ8;)ೋಡLಾಗUೆ ಬ��ಟು��ೊಳ"�ವDೋ, Uೇವರ Dಾಜ��ೆ� 
ಪ	�ಾಶ ಪ	�ಾpಸುತ,Uೋ, ಸೂಯ2Jmಂತ Iೕವ	1ಾm 
Aೊ|ೆಯಬಲHUೋ, ಆ ಮುಖದ rೕLೆ ಉಗುXದರು. ಇಂಥ 
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ಆ�ಾ	ಮಣ�ಾರರ rೕLೆ ಆತನು �ೋಪದ ದೃi�ಯ)ಾ�ದರೂ 
ಹ�ಸSಲH. ಬಹು �JೕI)ಾm ತನ� �ೈಗXಂದ ಉಗುಳನು� 
ಒDೆK�ೊಂಡನು.ಅವರು  ಹ|ೆಯ ವಸ¬ಗಳನು� ಆತನ rೕLೆ 
AೊpKದರು; ಏನೂ�ಾಣLಾಗದಂ�ೆ #ಾ� ಮುಖದ rೕLೆ 
Aೊ\ೆದರು. Jನ�ನು� �ಾರು Aೊ\ೆದDೆಂದು ಪ	1ಾಧ)ೆ  Aೇಳ"? 
ಎಂದು ಕೂmದರು.  ಈಗ ದೂತರSH �ೋLಾಹಲ1ಾwತು. ಅವರು ಆ 
%ಣ1ೇ =ೕಸುವನು�  �ಸಬಲHವDಾmದ;ರು; ಆದDೆ ಪ	�ಾನ ದೂತರು 
ಅವರನು� Jಗ	9Kದರು,  
 

=ೕಸು ಇU ;ೆ\ೆ@ೆ Aೋm �<ಾರ)ೆಯನು� �ಾಣಲು >ಷ��@ೆ �bಾaಸ 
ಉಂ¦ಾwತು. ಆತನು ತನ� Uೇವಬಲವನು� ಪ	'ೕmK,  ಶತೃಗಳ 
�ೈwಂದ  �K�ೊಂಡು ಅವರ ಕೂ	ರತaವನು� >�ಸುವ)ೆಂದು 
Nಾ�Kದರು. ಒಂUೊಂUೇ ದೃಶ�ವನು� )ೋಡುತ, AೋUಾಗ ಅವರ 
J�ೕ�ೆ ಏರು5ೇDಾಗುI,ತು,. �ೆಲವ8?ಾ� �ಾವ8 -ೕಸAೋUೆವ8 
ಎಂದು�ೊಂಡರು ಆದDೆ ರೂ5ಾಂತರ ?ೆಟ�ದSH ಅವರು ಕಂಡ ಪ	�ಾಶ 
Aಾಗೂ 1ಾ�ಯು ಈತನು Uೇವಕು#ಾರ)ೇ ಎಂದು ನಂಬುವಂ�ೆ 
#ಾ� ಬಲಪ�Kತು. �ಾವ8 ಕ&ಾªDೆ )ೋ�ದ ದೃಶ�ಗX@ೆ 
�ಾ��ಾದುದು )ೆನ5ಾwತು. Dೋಗಗಳನು� 1ಾK#ಾ�ದುದು. 
ಕುರುಡ�@ೆ ಕಣುª�ೊ��ದು,  *ವ8ಡರನು� �ೇಳ"ವಂ�ೆ #ಾ�ದು;, 
Uೆವaಗಳನು�  �K ಖಂ�Kದು;, ಸತ,ವರನು� ಎ gKದು;, #ಾತ	ವಲHUೆ 
 ರು@ಾXಯನು� ಗದ�KUಾ;ಗ ಅದು ��ೇಯ1ಾದದು; ಎಲHವt 
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)ೆನs@ೆ ಬಂದವ8. =ೕಸು ತನ� ಬಲpಂದ K\ೆU ;ೆದು; 
ಅ_�ಾರ1ಾ�wಂದ  ರಕ,s5ಾಸು ಜನಜಂಗುXಯನು�   
ಚದು�ಸಬಹುದು ಎಂದು ಎದುರು )ೋ�ದರು. ಏ�ೆಂದDೆ ಅಂದು 
Uೇ1ಾಲಯವನು� 1ಾ�5ಾರ �ೇಂದ	ವ)ಾ�m #ಾ��ೊಂ�ರುವ8ದನು� 
ಕಂಡು �ೋಪpಂದ ಓ�KUಾಗ, ಸಶಸ¬ �ೈJಕರ ಗುಂಪ8 
ಎದು�ಸುI,Uೆ'ೕ ಎಂಬಂ�ೆ  ಜನರು ಚದು�ದ;ನು� ಕಂ�ದ;ರು. 
ಆತನು �ಾಯುವ)ೆಂಬುದನು� ನಂಬLಾಗSಲH. =ೕಸುವ8 ತನ� 
ಪDಾಕ	ಮ ಪ	ದ>2K, �ಾನು ಇ�ಾ	=ೕSನ ಅರಸ)ೇ ಎಂಬುದನು� 
ಮನದಟು� #ಾ��ೊಡುವ)ೆಂದು�ೊಂಡರು. 
 

ಯೂದನು =ೕಸುವನು� 9�ದು�ೊಡುವ ತನ� �bಾaಸ²ತುಕ 
ಕೃತ��ಾ�m Iೕವ	 ಪbಾ��ಾ,ಪ ಪಟು� )ಾ��ೊಂಡನು. ಆತನ 
9ಂ�ೆಯನು� ಕಂಡು ಎ<ೆ�ತು,�ೊಂಡನು. ಅವನು =ೕಸುವನು� 
s	ೕIKದನು ಆದDೆ ಹಣವನು� =ೕಸು�mಂತ Aೆ<ಾ�m s	ೕIKದನು. 
�ಾ)ೇ ನ\ೆKದ ಜನರಗುಂsJಂದLೇ ಸಂಕಟ�ೆ� ಒಳ@ಾಗು1ೆ)ೆಂದು 
ಯೂದJ@ೆ IXpರSಲH. =ೕಸು �ಾವ8Uಾದರು ಅದುgತ ಪ1ಾಡ 
�ೋ� ಜನ�ಂದ  �K�ೊಳ"�ವ)ೆಂದು  'ೕ�Kದ;ನು. ಆದDೆ 
Uೇ1ಾಲಯದ ಅಂಗಳದSH ಉ�U ;ೆದ ಜನರು ಆತನ ರಕ,�ಾ�m 
ಕೂ@ಾಡುI,Uಾ;ಗ ತನ� ಅಳ"ಕನು� ಅ�ತನು. ಬಹುಮಂp ಆ1ೇಶpಂದ 
ದೂiಸುI,Uಾ;ಗ ಯೂದನು ಮದ� ನುಸುX “ತsYಲHದವನನು� 
9�ದು�ೊಟು� 5ಾಪ #ಾ�U ;ೇ)ೆ” ಎಂದು ಅ��ೆ  #ಾ�ದನು. ಅವನು 
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�ೆ@ೆದು�ೊಂ�ದ; ಹಣವನು� 9ಂIರುmK ?ೇ��ೊಳ"��ಾ, =ೕಸುವನು�  
 ಡ?ೇ�ೆಂದೂ ಅವನು ಮುಗ;)ೆಂದು ಪ	ಚುರ ಪ�Kದನು. ಈ ಗS S 
ಮತು, �ಾಟವ8 �ಾಜಕರನು� ಸaಲY�ಾಲದ ಮ��@ೆ ಸp;ಲHದಂ�ೆ 
ಸುಮ`)ಾmKತು. �ಾವ8 =ೕಸುವನು� 9ಂ�ಯಲು ಆತನ >ಷ�ರSH 
ಒಬgನನು� ಹಣ�ೆ� �ೊಂಡು�ೊಂಡದು; ಜನ�@ೆ IXಯ?ಾರUೆಂpದ;ರು. 
=ೕಸುವನು� ಕಳ�ನಂ�ೆ ರಹಸ�1ಾm ?ೇ¦ೆ�ಾ� ಮು��ಡಲು 
ಬಯKದರು. ಆದDೆ   ಯೂದನು ಅ��ೆಯು, ಆತನ ಅಳ"ಕು ತುಂ ದ;, 
ಕಂ@ೆಟು� ��ಾರ1ಾದ ಮುಖವ8, �ಾಜಕ�@ೆ =ೕಸು�ನ rೕSದ; 
ಹ@ೆ=ೕ ಆತನನು� 9�ಯಲು �ಾರಣ1ಾದದ;ನು� ಜನ�@ೆ 
�ೋ�ಸುತ,Uೆ  ಎಂದು IXದರು. ‘ಯೂದನು ತsಲHದವನನು� 
ಮರಣ�ೆ� ಒsYK 5ಾಪ #ಾ�Uೆನು’ ಎಂದು �ೋDಾm ಕೂmUಾಗ - 
ಅದು ನಮ@ೇನು? Jೕ)ೆ )ೋ��ೊ ಅಂದರು. =ೕಸು ಅವರ 
9�ತದSHದ;ನು  ಮತು, �ಾವ8 )ೆ\ೆKದಂ�ೆ �ೊ)ೆ@ಾ�ಸಲು 
Jಧ2�Kದರು. ಯೂದನು ?ೇಗುp@ೊಂಡವ)ಾm ತನ�ನು� 
�ೊಂಡು�ೊಂಡವರ �ಾಲಬುಡದSH ಹಣವನು�  �ಾಟು ಟು�   ಸಂಕಟ 
Aಾಗೂ ಭಯಭ�ತ)ಾm ಉಲು2Aಾ*�ೊಂಡು ಸತ,ನು.  
 

ಆ ಉUೆ	ೕಕ@ೊಂಡ ಜನರ ಗುಂsನ ಮUೆ� =ೕಸು�ನ rೕLೆ 
ಅನುಕಂಪ�ದ;ವ�@ೆ  ಆತನು ಬಹುಪ	bೆ�ಗX@ೆ ಉತ,�ಸUೆ 
#ೌನ1ಾmದ;ದು; ಆಶ�ಯ2 ತಂpತು. ಅವರು ಎLಾH ಅಪ#ಾನ, 
ವ�ಂಗ��ೆ� �ಾವ8Uೇ ಅಸ#ಾ�ಾನ ಅಥ1ಾ ಸಂಕಟದ 
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ಮುಖNಾಗ1ಾಗSೕ ಅವನSH ಕಂಡುಬರSಲH.  ಆತನು ಗಂ©ೕರ1ಾm 
KBMತpಂpದ;ನು. ಪ�ಪtಣ2 ಉUಾ;ತ, >ೕLಾ)ಾmದ;ನು.  �ೕ%ಕರು 
ಆಶ�ಯ2pಂದ )ೋಡುI,ದರು. )ಾ�ಯ�<ಾರ&ೆ 
#ಾಡುI,ದ;ವDೊಡ)ೆ ಈತನ ಪ�ಪtಣ2 ರೂಪ, ದೃಡ�ತ,, 
ಗಂ©ೕರ�ೆಯನು� AೋSK )ೋ��ಾ,, ಇತರ ಆಡXತ 
ವಗ2ದವ�mಂತ  ಈತನು Dಾಜ�Nಾರವನು� Aೊ�ಸಬಹುUಾದ 
ಅರಸನಂ�ೆ �ಾಣುI,ರುವನಲH1ೆ? ಎಂದು ಒಬg�@ೊಬgರು  
#ಾತ)ಾ��ೊಂಡರು. ಅಪDಾ_ಯ �ಾವ ಕುರುಹು ಇವನSHರSಲH. 
ಆತನ ಕಣುªಗಳ" ಶುದ;1ಾm, ಕಳಂಕ�ಲHUೆ bಾಂತ1ಾmತು,. 
ಅಗಲ1ಾದ ಎತ,ರದ ಹ&ೆ, ದ�ಾಪರ�ೆ Aಾಗೂ ಉUಾತ� ,ೆಯ 
bೇಷ´ಸaರೂಪ ಅವನUಾmತು,. #ಾನವರSH ಕಂಡುಬರದ �ಾ|ೆ̀  
pೕಘ2bಾಂIwಂದ ಜನರು ನಡುmದರು. ಈತನ Uೈವತa ತುಂ ದ 
ಅK,ತapಂದ AೆDೋದನೂ, sLಾತನೂ Aೆ<ಾ�m ತಳಮಳ@ೊಂಡರು. 
 

=ೕಸುವ8 �ಾ�ಾರಣ ವ�*,ಯಲH, ಅತು�ನ�ತ ಗುಣವ8ಳ�ವ)ೆಂದು 
sLಾತನು -ದSJಂದLೇ ಮನಗಂ�ದ;ನು. ಆತನು ಪtಣ21ಾm 
ಮುಗ;)ೆಂದು ನಂ ದನು. sLಾತನು ಮನಗಂ�ದನು�, =ೕಸು�ನSHದ; 
ಅನುಕಂಪ ಮತು, ಕJಕರವನು� )ೋ� ದೂತರು =ೕಸುವನು� ಕೂ	�ೆ@ೆ 
ಒsYಸುವ cೂೕರ*	=wಂದ ತsYಸಲು, ಒಬg ದೂತನನು� sLಾತನ 
AೆಂಡIಯ ಬX@ೆ ಕಳ"9K, ಕನKನ ಮೂಲಕ ಅವX@ೆ sLಾತನ 
�<ಾರನ �ಾಯ2ದSH ನರಳ"I,ರುವ ಈ ಮುಗ;ವ�*,ಯು Uೇವರ 
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ಮಗ)ೆಂಬುದನು� IXKದರು. ಆ�ೆ ತ� %ಣ1ೇ sLಾತJ@ೆ �ಷಯ 
ಮು��K, =ೕಸು�ನ ಪರ1ಾm  ಕನKನSH ಬಹಳ �ೊಂದDೆ@ೆ 
ಒಳ@ಾmರುವ|ೆಂತಲೂ, ಆ ಪ�ತ	 ವ�*,ಯ @ೊಡ1ೆ@ೆ  
Aೋಗ?ಾರUೆಂದು ಎಚ��Kದಳ". ಈ �ಷಯವನು� Aೊತ, 
ಸಂUೇಶಕನು >ೕಘ	1ಾm ಜನಸಮೂಹದ ಮUೆ� Aಾಯು; ಅದನು� 
sLಾತJ@ೆ �ೊಟ�ನು. ಅದನು� ಓpU ;ೇ ತಡ sLಾತನು ನಡುm 
 X��ೊಂಡನು. ಈ �ಷಯದSH ತLೆ Aಾಕುವ8pಲH ಎಂದು 
'ೕ�Kದ;ನು; =ೕಸು�ನ ರಕ,�ಾ�m ಜನರು ಒ�ಾ,wKದರೂ �ಾನು 
ಅದ�ೆ� ಸಮ`IಸUೆ ಆತನನು� �-ೕ�ಸಲು 
ಶ	ಮವ9ಸು1ೆ)ೆಂದು�ೊಂಡನು.  
 

AೆDೋದನು =ರಸLೇMನSHರುವ)ೆಂದು IXದು sLಾತJ@ೆ 
ಸಂ�ೋಷ1ಾwತು. =ೕಸು�ನ rೕLೆ ತಪ8Y Aೊ�ಸಲು �ಾವ8Uೇ 
�ಾರಣ�ಲHದ ಪ	ಯುಕ, ಎLಾH ಅಸಮ`ತ �ಷಯಗXಂದ Uೊರ�ರಲು 
ಬಯKದನು. =ೕಸು�)ೊಂp@ೆ »�ಾ2pಗಳನು� AೆDೋದನ ಬX@ೆ 
ಕಳ"9Kದನು. AೆDೋದನು ಕ«ಣ ವ�*,�ಾmದ;ನು. �ಾ�Jಕ)ಾದ 
'ೕAಾನನನು� �ೊSHKದ ಕಳಂಕpಂದ ಮುಕ,)ಾಗದ ಅಳ"ಕು 
ಮನ�ಾo� ತುಂ ದವ)ಾmದ;ನು. =ೕಸು�ನ  Aಾಗೂ ಆತನ ಅದುgತ 
�ಾಯ2ಗಳ ಬ@ೆ@ £ೆ �ೇXದು;, 'ೕAಾನ)ೇ =ೕಸು�ನ ರೂಪದSH 
ಹು��ಬಂpUಾ;)ೆ ಎಂದು�ೊಂಡನು. ಆದ;�ಂದ ಭಯಪಟು� ನಡುmದನು. 
=ೕಸು sLಾತJಂದ ಹDೋದನ �ೈ@ೆ ವ@ಾ2wಸಲYಟ�ನು. ಈ 
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�ಾಯ2pಂದ ತನ� ಬಲ, ಶ*,, ಅ_�ಾರ Aಾಗೂ )ಾ�ಯIೕಪ2ನು� 
#ಾನ�#ಾಡLಾmUೆ ಎಂಬುವ8ದು AೆDೋದನ  ಅJK�ೆ�ಾwತು. 
ಈ -ದಲು ಅವ�ೕವ2ರೂ ಶತೃಗ|ಾmದ;ರು. ಈ ಘಟ)ೆwಂದ 
�ೆ�ೕ9ತDಾದರು =ೕಸುವನು� ಕಂಡು AೆDೋದನು ಸಂ�ೋಷಪಟ�ನು. 
ಏ�ೆಂದDೆ =ೕಸು �ಾವ8Uಾದರು ಅದುgತ �ಾಯ2ವನು� 
#ಾಡಬಹುUೆಂದು ಅವನು ಎದುರು )ೋ�ದನು. ಇವನ 
ಕುತೂಹಲವನು� ತ�ಸುವ8ದು =ೕಸು�ನ  �ಾಯ21ಾmರSಲH. 
ಈತನ Uೈವತaದ ಅದುgತ ಶ*,ಯನು� ಇತರರ ರ%&ೆ@ಾm=ೕ  
AೊDೆತು ತನ� ಸaಂತ�ಾ�m ಪ	'ೕmಸ?ಾರUಾmತು,. 
 

AೆDೋದನ ಅಸಂ®ಾ�ತ ಪ	bೆ�ಗX@ೆ =ೕಸು ಉತ,�ಸSಲH; 
ಅ1ೇಶpಂದ ದೂರುI,ದ; ಶತೃವಗ2ವನು� #ಾನ�#ಾಡSಲH. ಆತನ 
ಬಲ ಶ*,@ಾಗSೕ, �ೈನ��ಾ�ಗSೕ, ಅವರ ?ೈಗುಳ, ವ�ಂಗ��ಾ�ಗSH 
=ೕಸು ಭಯಪಡUೆ ಇUಾ;ಗ AೆDೋದನು ಉUೆ	ೕಕ@ೊಂಡನು. 
=ೕಸು�ನ pವ� ಉUಾ� ,ೆ ಸaರೂಪವನು� ಕಂಡ AೆDೋದನು 
ಉUೆ	ೕಕ@ೊಂಡನು, ಆತನನು� ದೂiಸಲು ಭಯಪಟ�ವ)ಾm  ಮ� ,ೆ 
sLಾತJ@ೆ ಒsYKದನು. 
 

�ೈ�ಾನನೂ ಅತನು ದೂತರೂ sLಾತನನು� bೆeೕಧ)ೆ@ೊಳ@ಾmK 
ಅತನ ಸa)ಾಶ�ೆ� ನ\ೆಸಲು ಪ	ಯI�Kದರು. ಅವರು JೕನಲHpದ;Dೆ  
ಮ�ೊ,ಬgರು =ೕಸು�ನ )ಾ�ಯ�ೆ�|ೆಸುವರು  ಎಂದರು. 
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ಜನಸಮೂಹವ8 ರಕ,�ಾ�m Aಾ�ೊDೆಯುI,Uಾ;Dೆಂದು; >ಲು?ೆ@ೆ 
Aಾಕಲು ಅವರ �ೈ@ೆ ಒsYKpದ;Dೆ, ಆತನ �ಾBನ Aಾಗೂ Lೌ*ಕ 
@ೌರವ�ೆ� ಧ�ೆ�  ಬರಬಹುUೆಂದೂ;  ಇಲHpದ;Dೆ ಅವDೇ AೇXದಂ�ೆ 
�ೋಗು@ಾರನSH ಭರವಸ���ರುವ)ೆಂದು  ತX� ಡLಾಗುವ8Uೆಂದು 
�ೈ�ಾನನ ಗುಂಪ8 ಸೂ�Kದರು. ಈ ಭಯpಂದ =ೕಸು�ನ 
ಮರಣ�ೆ� ಒsY@ೆ �ೊಟ�ನು. ಆದ;�ಂದ UೊiKದವರ rೕLೆ 
=ೕಸು�ನ ರಕ,ದ Aೊ&ೆ Aೊ�Kದರು. ಜನರು, ಅತನ  ರಕ,�ೆ� 
ಅವರೂ ಅವರ ಮಕ�ಳ} Aೊ��ಾಗು� ,ೇ1ೆಂದು ಕೂmದರು. ಆದರೂ 
*	ಸ,ನ ರಕ,ದ ಅಳ"ಕು ಅವನSHದ; �ಾರಣ sLಾತನು ಮುಕ,)ಾಗSಲH. 
ತನ� �ಾBನ#ಾನದ ಆಕಷ2&ೆwಂದಲೂ, ಈ Lೋಕದ 
ಮAಾಜನ�ಂದ ಮ�ಾ2Uೆ ಪ\ೆದು�ೊಳ"�ವ ಸಲು1ಾm ಒವ2 ಮುಗ; 
ತsYಲHದವನನು� ಮರಣ�ೆ� ಒsYKದನು. ಒಂದು1ೇ|  ೆsLಾತನು ತನ� 
ಮನಃ�ಾ�@ೆ ಒಳ@ಾmದ;SH =ೕಸು�ನ Iೕs2ನSH 
5ಾಲು@ಾರ)ಾಗುI,ರSಲH. 
 

=ೕಸು�ನ �<ಾರ&ೆ ಮತು, Iೕಪ82 ಹಲವರ ಮನKoನ rೕLೆ 
ಪ�&ಾಮ  ೕ�ತು. ಆದರ ಪ	Nಾವ ಆತನ ಪ8ನುರು�ಾBನದ ನಂತರ 
ಪ	ಕಟ@ೊಳ"�ವ8Uಾmತು,; =ೕಸು�ನ �<ಾರ&ೆಯ  �ಾಲದSHದು; 
ಪ	ತ�% ಅನುಭವ�ದರು ಬಹು ಜನರು ಸNೆ�ಾm �ೇರುI,ದ;ರು.  
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�ೈ�ಾನನು, ಮAಾ�ಾಜಕರ ಮು®ಾಂತರ *	=@ೊಂಡು 
ಕೂ	ರತa1ೆLಾH =ೕಸುವನು� ಗುಣಗುಟು�ವಂ�ೆ #ಾಡLಾಗSಲHವLಾH 
ಎಂದು ಬಹು �ೋಪ@ೊಂಡನು. =ೕಸುವ8 #ಾನವ ಸaNಾವ 
Aೊಂpದ;ರೂ pವ�ಶ*,ಯು �ೋ¦ೆ'ೕ5ಾpಯSHದು; �ಾವ *ರು 
bೆeೕಧ)ೆಯು ಅತನನು� ತಂUೆಯ �ತ,pಂದ ?ೇಪ2�ಸLಾಗದುದನು� 
)ಾನು ಕಂ\ೆನು.  
 

)ೋ�: ಮ�ಾ,ಯ 26:57-75; 27:1-31; #ಾಕ2 14:53-72; 15:1-20; 
ಲೂಕ 22:47-71; 23:1-25; 'ೕAಾನ 18; 19:1-16. 
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ಅ�ಾ�ಯ 09. =ೕಸುವನು� >ಲು?ೆ@ೆ Aಾ*ದು;  
Uೇವಕು#ಾರನನು� >ಲು?ೆ@ೆ Aಾ*ಸಲು ಜನರ �ೈ@ೆ ಒsYಸLಾwತು. 
ಅವರ s	ಯ ರ%ಕನನು� ಮುನ�\ೆKದರು. <ಾವ�ಯ 
ಪ	Aಾರದಂದಲೂ, Aೊ\ೆತpಂದಲೂ ಆತನು )ೋವ8 ಸಂಕಟpಂದ 
ಬಹು J�ಾ	ಣ)ಾmದ;ನು, ಆದರೂ ಆತನನ� ಜ�ಯ?ೇ�ಾದ 
Nಾರ1ಾದ >ಲು?ೆಯನು� ?ೆ)ೆ�rೕLೆ Aೊ�Kದರು. ಆದDೆ =ೕಸು�ನ 
Nಾರ AೊರLಾರUೆ ಬವX ಬರುವಂ�ಾwತು. ಮೂರು?ಾ� 
>ಲು?ೆಯನು�  Aೊ�KUಾಗ ಮೂರು?ಾ�ಯೂ ಮೂೆ2 Aೋದನು. 
ಬXಕ ಆತನ 9ಂ?ಾಲಕರSH ಒಬg)ಾದ, *	ಸ,ನ rೕSH��ದ 
ನಂ �ೆಯನು�  AೊDೆ�ೋಪ2�ಸpದ;ವನನು� 9�ದು >ಲು?ೆ@ೆ 
Aಾಕುವ ಸBಳವನು� �ೇರುವDೆಗೂ ಅವನ rೕLೆ >ಲು?ೆ Aೊ�Kದರು. 
ಆ ಸBಳದ rೕLೆ ಸುತ,ಲೂ ದೂತರು ದಂಡು rೕSa<ಾ�ಸುI,ದ;ರು.  
ಆತನ ಆ)ೇಕ >ಷ�ರು ಬಹುದುಃಖpಂದ @ೋಳಡು�ಾ, 
ಕLಾa�ಯವDೆಗೂ 9ಂ?ಾSKದರು. ಅವರು =ರುಸLೇM@ೆ 
Aೋಗು1ಾಗ ‘ಮAೋನತJ@ೆ Aೊಸನ�’ ಎಂಬ ಜಯ�ಾರUೊಂp@ೆ 
ಸ1ಾ� #ಾ��ೊಂಡು ಬಂದ =ೕಸು�)ೊಂp@ೆ ಬಂpದ;ರು.  ಆತನು 
ಬರುವ Uಾ�ಯSH ತಮ` ಬ¦ೆ�ಗಳನೂ� ಸುಂದರ1ಾದ �ಾ|ೆಯ 
Dೆಂ?ೆಗಳನು� ಹರ�ದುದನು� ನನಪ8#ಾ��ೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದSH 
ಅವರು Nಾ�KU ;ೇ)ೆಂದDೆ ಈತನು  ಇ�ಾ	=ೕ� ಅರಸ)ಾm ಈ 
Lೌ*ಕ Dಾಜ�ವನು� �ಾBsಸುವನು ಎಂದು. ಈ@ೆ Aೇ@ೆ ದೃಶ�ವ8 
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ಬದLಾwತು! ಅವರ )ೋಟ ಎಷು ಅಲY1ಾmತು,! ಅವರು 
=ೕಸುವನು�  9ಂ?ಾSಸು�ಾ, Aೋದರು; ಉLಾHಸpಂದಲH; 
ತು�ಯುವ ಹೃದಯ ಅಥ1ಾ ಪ	ಸನ� J�ೕ�ೆwಂದಲH; ಆದDೆ ಭಯ 
ತಂ ದ ಹೃದಯpಂದ, JDಾbೆwಂದ _ೕನ1ಾm �ಾವ 
@ೌರವ�ಲHUೆ �ೆಲ1ೇ ಸಮಯದSH �ಾಯS*�ರುವವನ 9ಂUೆ 
J�ಾನ1ಾm ಬಹು ದುಃಖpಂದ )ೆ\ೆದರು. 
 

=ೕಸು�ನ �ಾw ಅSHದ;ಳ". ಒಬg ಮಮ�ಾಮw �ಾwಯ 
ಹೃದಯದಂ�ೆ ಆವಳ" ಹೃದಯ ಸಂ�ಾಪpಂದ ·ದ	1ಾmತು,. ಇತರ  
>ಷ�ರಂ�ೆ ಈ�ೆಯೂ ಸಹ , ತನ� ಮಗನು �ಾವ8Uಾದರೂ ಪ1ಾಡ 
�ಾ_K �ೊLೆ@ಾರರ �ೈwಂದ  �K�ೊಳ"�ವನು  ಎಂದು�ೊಂಡಳ". 
ಆತನು, ತನ�)ೆ�ೕ >ಲು?ೆಯ ಮರಣ�ೆ� 
ಒಳ@ಾmK�ೊಳ"�ವ)ೆಂಬುದನು� ಅವಳ" ಸ9ಸLಾಗSಲH ಆದDೆ  
ಎಲHವt Kದ;@ೊX�ಸಲYಟು�, ಆತನನು� >ಲು?ೆಯ rೕLೆ ಇಟ�ರು. ಸುI, 
-|ೆಗಳನು� ತಂದರು. >ಷ�ರು ಹೃದಯ ತಲH�Kತು . ಇದನು� ಕಂಡು 
=ೕಸು�ನ �ಾw@ೆ ಸ9ಸಲ�ಾಧ�1ಾದ ಸಂಕಟ1ಾwತು; 
=ೕಸುವನು� >ಲು?ೆಯ rೕLೆ|ೆದು ಆತನ �ೈಗಳನು� ಮರದ 
>ಲು?ೆ@ೆ �ೇ�K -|ೆAೊ\ೆಯುವ ಸಮಯದSH �ಾwಯು ಈ 
ದೃಶ�ವನು� )ೋಡpರS; -|  ೆ Aೊ\ೆಯುವ ಶಬ;; ಆತನ 
�ೈ�ಾಲುಗಳ" ಮೂ|  ೆ#ಾಂಸಗಳ"ನು� ತೂ��ೊಂಡು Aೋಗುವ8ದನು� 
�ಾಣ?ಾರUೆಂದು >ಷ�ರು �ಾwಯನು� ?ೇDೆ\ೆ@ೆ ಕDೆದು�ೊಂದು 
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Aೋದರು. =ೕಸು ಗುಣಗುಟ�SಲH; ಆದDೆ )ೋ�Jಂದ ನರXದನು, 
ಆತನ ಮುಖವ8  X��ೊಂ�ತು; ?ೆವ�ನ Uೊಡ� ಹJಗಳ" ಹ&ೆಯ 
rೕLೆ ಹ�ದವ8. �ೈ�ಾನನು Uೇವಕು#ಾರನ �ಾತ)ೆಯSH 
ಆAಾHದ@ೊಂಡರೂ ಇನು� ತನ� Dಾಜ� )ಾಶ1ಾm �ಾಯು1ೆ)ೆಂದು 
ಭಯಪಟ�ನು.  
 

=ೕಸುವನು� >ಲು?ೆ@ೆ ಜ�ದrೕLೆ ,ಅದನು� ಬಹು ರಭಸpಂದ 
)ೆಲದSH )ೆಟ�ರು. ಆಗ #ಾಂಸಖಂಡಗಳ" KೕXAೋm ಅತ�ಂತ 
)ೋವನು�ಂಟು#ಾ�ತು. ಆತನ ಮರಣವನು� ಆದಷೂ� )ಾ��ೆ@ೆ 
ಒಳ@ಾಗುವಂ�ೆ ಅವರು ಈಡು#ಾ�ದರು.  =ೕಸು�)ೊಂp@ೆ  
ಇಬgರು ಕಳ�ರನು� ಬಲವಂತpಂದ ಅವರು JDಾಕ�ಸುI,ದ;ರೂ  ಡUೆ 
ಅವರ �ೈಗಳನು� ಎ|ೆದು >ಲು?ೆ@ೆ ಜ�ದರು. =ೕಸು1ಾದDೋ 
ನಮ	1ಾm ಒsYK�ೊಟ�ನು. ಆತನ �ೈಗಳ"ನು� >ಲು?ೆ@ೆ <ಾಚಲು 
�ಾರು ಒ�ಾ,ಯ #ಾಡ?ೇ*ರSಲH. ಆದDೆ ಕಳ�DಾದDೊ 
ಶsಸುI,ದ;ರು. =ೕಸು ಈ )ೋ�ನಲೂH ಶತೃಗX@ಾm 5ಾ	¡2Kದನು 
“ತಂUೆ=ೕ ಅವDೇನು #ಾಡುI,ರುವDೆಂದು ಅ�ಯರು. ಅವರನು� 
%Mಸು” ಎಂದನು .ಆತನು Uೈ9ಕ 9ಂKಯನು� #ಾತ	1ೇ ಅಲH. 
ಇ�ೕ Lೋಕದ 5ಾಪNಾರವನು� ಸ9ಸ?ೇ�ಾwತು. 
 

=ೕಸುವ8 >ಲು?ೆಯSH ತೂಗುI,ರು1ಾಗ ಅSH Aಾದು Aೋಗುವವರು 
ದೂiKದರು. Dಾಜ�ನ ಮುಂUೆ ತLೆ?ಾಗುವ �ೕI ?ಾmK, 
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Uೇ1ಾಲಯವನು� �ೆಡ� ಮೂರು pನದSH ಕಟು�ವವ)ೇ Jನ�ನು� 
ರ�K�ೋ ಎಂದರು. Uೇವಮಗ)ಾmದ;Dೆ >ಲು?ೆwಂದ ಇXದು ?ಾ 
ಎಂದರು. ‘Jೕನು Uೇವ ಮಗ)ಾmದ;Dೆ’ ಎಂಬ #ಾತನು� �ೈ�ಾನನು 
ಸಹ ಅಡ�ಯSH ನು�pದ;ನು. ಮAಾ�ಾಜಕರೂ, bಾK¬ಗಳ}, 
9�ಯರೂ – ಅವನು ಮ�ೊ,ಬgರನು� ರ�Kದನು, ತನ�ನು� 
ರ�K�ೊಳ�Lಾರನು ಎಂದು ವ�ಂಗ�1ಾ�ದರು. ಇವನು ಇ�ಾ	=ೕSನ 
ಅರಸ)ಾmದ;Dೆ >ಲು?ೆwಂದ ಇXದು ಬರS )ಾವ8 ನಂಬು�ೇ1ೆ 
ಎಂದರು. ಅ_�ಾ�ಗ|ೆLಾH ‘Jೕನು Uೇವರ ಮಗ)ಾmದ;Dೆ Jನ�ನು� 
Jೕನು ರ�K�ೋ’ ಎಂದು 9�ಾ�XಸುI,ರು1ಾಗ =ೕಸು�ನ 
>ಲು?ೆಯ ಪ	ಕರಣವನು� �ೕ�ಸು�ಾ, AಾರಡುI,ದ; ದೂತಗಣವ8 
Dೋಷ@ೊಂ�ತು. ಅವರು =ೕಸುವನು�  �ಸಲು �ಾತುರDಾದರು. 
ಆದDೆ ಅವ�@ೆ ಅನುಮI K*�ರSಲH. ಆತನ �ೇ1ೆಯು Aೆಚು� ಕ�r 
ಗು�ಮು��ತು ಆ ಮAಾ )ೋ�Jಂದ >ಲು?ೆಯSH ತೂ@ಾಡುI,ದ;ರು 
=ೕಸು �ಾwಯನು� ಮDೆಯSಲH ಎಂಬುದು. =ೕಸು�ನ ಕ\ೆಯ 
5ಾಠ1ಾmತು,. ಈ ದುಃಖ ತಪ, ದೃಶ�ವನು� �ಾಣಲು ಈ 
�ಾw@ಾಗSಲH  ಆತನ )ೋ�Jಂದ ಹೃದಯವ8 ·ದ	1ಾmದ; 
�ಾwಯನು�, ತನ� s	ಯ >ಷ� 'ೕAಾನನೂ� )ೋ�ದನು. 
�ಾw@ೆ – ಇ@ೋ Jನ� ಮಗನು ,>ಷ�J@ೆ – ಇ@ೋ Jನ� �ಾw 
ಎಂದು ಒsYKದನು. ಅಂpJಂದ 'ೕAಾನನು ಅವಳನು ತನ� ಮ)ೆ@ೆ 
ಕDೆದು�ೊಂಡು Aೋದನು. 
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=ೕಸು �ಾತ)ೆಯSH  Jೕರ��ೆ�ೊಂಡನು; ಅವರು ಮತ,ಷು� 
ಅವ#ಾJಸಲು ಹುX ಮತು, ಕಡುಕ9 ರಸವನು� �ೊಟ�ರು. 
Uೇವದೂತರು, ತಮ` ಅ_ಪIಯು ಅನುಭ�ಸುI,ದ; ಭಯಂಕರ 
>ಲು?ೆಯ )ೋವನು� )ೋಡLಾಗUೆ ತಮ` ಮುಖವನು� 
ಮು���ೊಂಡರು. ಸೂಯ2ನೂ ಸಹ ಈ ಭಯಂಕರ ದೃಶ�ವನು� 
)ೋಡLಾಗUೆ ಮಂ�ಾದನು. =ೕಸು ಮAಾಧ½Jwಂದ ‘Iೕ�ತು’ 
ಎಂUಾಗ ಆ �ೊLೆಗಡುಕರು ಭಯpಂದ ತಲH�Kದರು. Uೇ1ಾಲಯದ 
�ೆDೆಯ rೕSJಂದ �ೆಳmನವDೆಗೂ ಹ�ದುAೋwತು, 
ಭೂಕಂಪ1ಾwತು, ಬಂ\ೆಗಳ" KೕXAೋದವ8, ಮAಾಕತ,Lೆಯು 
ಭೂMಯನು� ಮು���ೊಂ�ತು. =ೕಸು ಮರ�KUಾಗ >ಷ��mದ; 
�ೊ)ೆಯ J�ೕ%ಯೂ ಕುಂpAೋwತು. ಈ ಸಂಕಟ 9ಂ�ೆ ಮತು, 
ಮರಣವನು� ಆತನ 9ಂ?ಾಲಕರSH ಅ)ೇಕರು �ೕ�Kದರು. ಅವರ 
ದುಃಖದ ಬಟ�ಲು ತುಂ Aೋwತು.  
 

�ೈ�ಾನನು 9ಂpನಂ�ೆ ಈಗ ಉLಾHಸ@ೊಳ�LಾಗSಲH, 
ರ%&ಾ'ೕಜ)ೆಯನು� Aಾಳ"#ಾಡ?ೇ�ೆಂpದ;ನು. ಆದDೆ ಅದರ 
?ೇರು ಆಳ1ಾm  ಊ�Aೋmತು. =ೕಸು�ನ ಮರ&ಾನಂತರ 
ಅಂIಮ1ಾm �ಾನು �ಾಯLೇ?ೇ�ಾmUೆ ಮತು, ತನ�Dಾಜ�ವ8 
=ೕಸು�@ೆ �ೊಡಲYಡುತ,Uೆ ಎಂಬುದರ ಅ�1ಾwತು. ಆತನು ತನ� 
ದೂತರೂಂp@ೆ ಸ#ಾLೋಚ)ೆ ನ\ೆKದನು. Uೇವಕು#ಾರನ 
�ರುದ¢1ಾm ಏನು#ಾಡLಾಗSಲH. ಈಗ ಆತನ 9ಂ?ಾLಾಕರ rೕLೆ 
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ತನ� ಕುತಂತ	 Aಾಗೂ ಬಲಪ	'ೕಗವನು� Aೆಚು�#ಾಡಲು 
ಹವ�Kದನು. =ೕಸು�Jಂದ ಕ	ಯ�ೆ� �ೊಳ�ಲYಟು� ರ%&ೆಯನು� 
Aೊಂp�ೊಳ"�ವ8ದನು� ಹI,�ೆ�?ೇಕು ಎಂದು�ೊಂಡನು. 9ೕ@ೆ 
#ಾಡುವSH Uೇವರ ಅ_ಪತ��ೆ� �ರುದ¢1ಾm ಇ)ೊ� 
�ಾಯ2#ಾಡಬಹುದು, =ೕಸು�Jಂದ ದೂರ�ಡಲು 
ತJ�ಂUಾಗುವ8ದ)ೆ�LಾH #ಾಡ?ೇ�ೆಂದು 'ೕ�Kದನು. ಏ�ೆಂದDೆ 
*	ಸ,ನ ರಕ,pಂದ �-ೕಚ)ೆ@ೊಂಡವರ 5ಾಪವ8 �ೊ)ೆಯSH, 5ಾಪದ 
ಉತYI,@ೆ �ಾರಣ)ಾದ sbಾ<ಾನ rೕLೆ ಉರುಳ"ವ8ದು.  ಅವನು 
5ಾಪವ)ೆ�LಾH Aೊರ?ೇ�ಾಗುವ8ದು, =ೕಸು�ನ ಮೂಲಕ ಬಂದ 
ರ%&ೆಯನು� JDಾಕ�Kದವರ 5ಾಪವ8 ಅವನ rೕLೆ=ೕ 
Aೊ�ಸಲYಡುವ8ದು.  
 

=ೕಸು�ನ �ೕವನವ8 ಈ Lೋಕದ �ಾವ 1ೈಭವ ಅಥ1ಾ 
Aೊರ�ೋ��ೆಯUಾ;mರSಲH. ಆತನ ಸa�ಾ�ಗದ, �JೕI �ೕವನವ8 
�ಾಜಕರು Aಾಗೂ 9�ಯ�ಗೂ ಅI �ರುದ¢1ಾದUಾ;mತು. ಅವರ ಈ 
Lೋಕದ @ೌರವ ಭ�ತ, ಸSೕ�ಾದ 5ಾಪತುಂ ದ �ೕವನ s	ೕI@ೆ, 
=ೕಸು�ನ ಪ�ಶುದ; >K,ನ �ೕವನವ8 ಎಡ ಡUೆ ಖಂಡ)ೆ�ಾmತು,. 
ಆತನ ಶುದ; �ನಮ	�ೆಯನು� ಇವರು �ೇವಲ1ಾm ಕಂಡರು. ಒಂದು 
pನ =ೕಸುವ8 ತನ� ತಂUೆಯ ಅನುಪಮ ಮ9rAೊಂpದವ)ಾm 
ಪರLೋಕದ 1ೈಭವpಂದ ಬರುವ8ದನು� ಇವರು �ಾಣುವರು. �<ಾರಣ 
ಅಂಗಳದSH ಶತೃಗXಂದ ಸುತು,ಗಟ�ಲYಟು�, ಆತನ ರಕ,�ೆ� 
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?ಾ�ಾರು�ಾ, ಕ«ಣ1ಾm, ಆ ರಕ,ವ8 ತಮ` Aಾಗೂ ತಮ` ಮಕ�ಳ 
rೕSರS ಎಂದವರೂ ಸಹ ಘನ@ೌರವವ8ಳ� ಅರಸ)ಾದ =ೕಸುವನು� 
�ಾಣುವರು.  
 

�ೊಲHಲYಟ�ರೂ Dಾಜ�«ೕ�wಂದ �ಜw�ಾm ಬರುವವನು ಸುತ,ಲೂ 
ಪರLೋಕದೂತರು ಆತನ ಬಲಶ*,ಯ ಜಯmೕತವನು� Aಾಡುವರು. 
1ೈಭ�ೕ5ೇತ  Dಾಜ)ಾm ಅತನು �ೕ�ಸುವನು. ಅವನ�ನು� 
ಅವ#ಾನ@ೊXಸಲು ಹು<ೆ�ದು; ಕೂಗುI,ದ;ರ ಕೂ	ರ ಜನಸಮೂಹವ8 
ಕೂಗು1ಾಗ ಬಡ ಬಲ9ೕನ ದುರವ� Bೆಯ #ಾನವರು ಮ9#ಾDಾಜನ 
ಮುಖದ rೕLೆ ಉಗುXದರು. ಆ ಮುಖವನು� ತಮ` ಕೂ	ರ 
ಗುದು;ಗXಂದ Aೊ\ೆUಾಗ ಪರLೋಕದL HೆLಾH ಆಶ�ಯ2ದ ಉUಾ£ರ 
ತುಂ ತು. ಅUೇ ಮುಖವ8 ಮUಾ�ಹ�ದ ಸೂಯ2ನಂ�ೆ 
ಪ	ಜaSಸುವ8ದನು� ಅವರು ಕಂಡು ಓ�Aೋಗಲು ಹವ�ಸುವರು. 
ಕೂ	ರcೂೕಷ&ೆ #ಾಡುವ ಬದಲು ಭಯpಂದ @ೋXಡುವರು. 
=ೕಸುವ8 >ಲು?ೆಯ ಗುರುIರುವ �ೈಗಳನು� �ೋ�ಸುವನು ಈ 
ಕೂ	ರ*	ಯಗXಂUಾದ ಮ<ೆ�ಯ ಗುರುತು ಆತನ rೕLೆ 
Jರಂತರ1ಾmರುತ,Uೆ. -|ೆಯ ಪ	I ಗುರುತು �-ೕಚ)ೆ ಮತು, 
ಕ	ಯ#ಾ�ದ s	ಯ ?ೆLೆಯನು� Aೇಳ"ವ8ದು. �ಾರು �ೕ�ತ ಕತ2ನ 
ಪ�ೆ�@ೆ  ಚು��ದ;Dೋ ಅವರ ಈ�ಯ @ಾಯವನು� ಕಂಡು ಅತನ 
Uೇಹವನು� ಜಜ2�ತ@ೊXKದ;ನು� )ೆ)ೆದು ಆಳ1ಾದ )ೋ�Jಂದ 
ಪ	Lಾsಸುವರು.  ಯಹೂದ�ರ ಅರಸನು ಎಂಬ ಬರಹವನು� ಕಂಡು 
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ಸ9ಸದ �ೊLೆ@ಾರರು, ಆತನು ಮ9r�ಾಡ)ೆ Dಾಜ1ೈಭವpಂದ 
ಬರುವ8ದನು� �ಾಣುವರು. ಅಲHUೆ ಅತನ ವಸ¬ Aಾಗೂ �ೊ\ೆಯ rೕLೆ 
ಬDೆpರುವ Eಾ/ಾFEಾಜ ಮತು� ಕ�ಾ4Fಕತ4 ಎಂಬುದನು� �ಾಣುವರು 
*	ಸ,ನು >ಲು?ೆಯ rೕLೆ ತೂಗುI,Uಾ;ಗ ಇ�ಾ	=ೕಲರ ಅರಸ)ಾದ 
*	ಸ,ನು  >ಲು?ೆwಂದ ಇXದು ಬರS, )ಾವ8 )ೋ� ನಂಬು1ೆವ8 
ಎಂದು @ೇS#ಾ�ವವರು ಆತನು Dಾ�ಾ_�ಾರpಂದಲೂ 
1ೈಭವpಂದಲೂ ಬರುವ8ದನು� �ಾಣುವರು. ಆಗ ಇ�ಾ	=ೕಲರ 
ಅರಸನ �ಾವ ಗುರುತನೂ� ಅವರು �ೇಳ"ವ8pಲH - ಆತನ 1ೈಭವ, 
MIM�ದ ಮ9rwಂದ 5ೆ	ೕ�ತDಾm “ಕತ2ನ Aೆಸ�ನSH 
ಬರುವವJ@ೆ ಜಯ1ಾಗS” ಎಂದು ಒsY�ೊಳ�Lೇ ?ೇ�ಾಗುವ8ದು.  
 

ಭೂMಯು ಕಂsಸುವ8ದು, ಬಂ\ೆಗಳ" Kೕಳ"ದುದು, ಕತ,Lೆ 
ಭೂMಯನು� ಮು���ೊಂಡದು;,  ‘Iೕ�ತು’ ಎಂದು 5ಾ	ಣ ಟ� 
=ೕಸು�ನ ಮAಾದaJಯು ಶತೃಗಳSH ತುಮುಲ ಉಂಟು#ಾ�ದ;ಲHUೆ 
�ೊLೆಗಡುಕರನು� ಥರಥರ)ೆ ನಡುmKದವ8. ಈ 1ೈಯ*,ಕ ಪ	ಕಟ)ೆ@ೆ 
>ಷ�ರು ಅಶ�ಯ2ಪಟ�ರು ಅದDೆ ಅವರ ಎLಾH J�ೕ�ೆಯು 
ಚದು�Aೋmತು,. ತಮ`ನೂ� ಯಹೂದ�ರು )ಾಶ#ಾಡಬಹುದು ಎಂದು 
ಅವ�@ೆ ಭಯ1ಾwತು. Uೇವಕು#ಾರನ rೕLೆರmದ Uೆaೕಷ ಇSH@ೆ 
JಲHLಾರದು ಎಂದು Nಾ�Kದರು. JDಾbೆಯSH ತುಂ UಾವDಾm 
ಏ�ಾಂmತನವನು� ಅನುಭ�ಸು�ಾ, ದುಃಖpಂದ @ೋಳ�ದರು. =ೕಸು 
ಐ9ಕDಾಜ)ಾಗುವನು ಎಂದು ಅವರು Nಾವ8Kದ;ರು; =ೕಸು�ನ 
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ಮರಣದSH ಅವರ J�ೕ�ೆಯೂ ಸI,ತು. =ೕಸು ತಮ`ನು� 
ವಂ�Kದ)ೇ)ೋ ಎಂದು ದುಃಖ ಮತು, JDಾbೆಯSH 
ಅನು#ಾನಪಟ�ರು. �ಾwಯು ಕುಂpದವ|ಾm  ಆತನು 
rKoೕಯನಲH1ೇ)ೋ ಎಂಬ ಅನು#ಾನpಂದ ಅವಳ ನಂ �ೆಯು 
ತತ,�Kತು.  
 

ಇ[ೆ�LಾH JDಾbೆ@ೊಂಡು. J�ೕ�ೆ ಕಳ�ೊಂಡರೂ >ಷ�ರು ಆತನನು� 
s	ೕIKದರು. ಆತನ Uೇಹವನು� ಆದ�K @ೌರ�Kದರು. ಆದDೆ 
ಅದನು� Aೇ@ೆ ಪ\ೆದು�ೊಳ�?ೇ�ೆಂದು IXಯSಲH ಆಗ =ೕಸು�ನ 
Jಜ >ಷ�ರSH ಒಬg)ಾದ ಅ�ಮ�ಾ,ಯದ 'ೕ�ೇಫನು, 
9�ೕಸNೆಯSH ಘನವಂತ)ಾmದು;ದ�ಂದ ಪ	Nಾವ Aೊಂpದು;, 
Uೈಯ21ಾm sLಾತನSH@ೆ Aೋm =ೕಸು�ನ ಶ�ೕರವನು� 
?ೇ�ದನು. ಆತನು ಯಹೂದ�ರ ಭಯpಂದ ಗುಪ,1ಾm Aೋದನು; 
ಯಹೂದ�ರ ಹ@ೆ ಬಹು1ಾmದು; ಆತನ ಶ�ೕರ�ೆ� @ೌರವವ8ಳ�  
�bಾ	ಂIಸBಳವ8 Kಗುವ8Uೇ ಎಂದು >ಷ�ರು ಭಯಪಟ�ರು. sLಾತನು 
'ೕ�ೇಫJ@ೆ ಅಪY&ೆ �ೊಟ�ನು. =ೕಸು�ನ Uೇಹವನು� 
>ಲು?ೆwಂದ ಇXKUಾಗ >ಷ�ರ ದುಃಖ ಮುmಲುಮು��ದು; J�ೕ�ೆಯ 
ಮ&ಾªದುದನು� )ೆ)ೆದು @ೊ|ಾ�ದರು. =ೕಸು�ನ ಶ�ೕರವನು� 
)ಾರುಬ¦ೆ�ಯSH ಸುI,ದರು. ತದನಂತರ ಅ�ಮ�ಾ,ಯದ 'ೕ�ೇಫನ 
ಸaಂತ  Aಾಗೂ AೊಸUಾದ ಸ#ಾ_ಯSH ಹೂXಟ�ರು. =ೕಸುವ8 
�ೕ�ತ)ಾmUಾ;ಗ ಸUಾ 9ಂNಾSಸುI,ದ; K¬ಯರು ಈಗಲೂ 
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9ಂ?ಾSಸುI,ದು; ಆತನ ಪ�ಶುದ; Uೇಹವನು� ಸ#ಾ_ಯSH 
ಹೂ�ಡುವವDೆ�ಗೂ �ಾಯುI,ದ;ರು.   ಆನಂತರ ಶತೃಗಳ Uೇಹವನು� 
�ೆ@ೆದು�ೊಂಡು Aೋಗ?ಾರUೆಂದು Uೊಡ�Nಾರ1ಾದ ಬಂ\ೆಯನು� 
ಮು��ದರು; ಆದDೆ ಅವರು ಭಯಪಡ?ೇ�ಾmರSಲH; ಏ�ೆಂದDೆ 
=ೕಸು�ನ �bಾ	ಂI ಸBಳವನು� ಬಹು ಆಸ*,wಂದ ದೂತಗಣವ8 
�ಾಯುI,ದು;ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅವರು ಸ#ಾ_ಯನು� �ಾಯು�ಾ, 
ಮAಾಮ9rಯ Dಾಜನನು� �ೆDೆಮ)ೆwಂದ  �ಸುವ �ಾಯ2ದSH 
ತಮ` 5ಾತ	 Jವ29ಸಲು Uೇವನ ಅಪY&ೆ@ಾm ಎದುರು 
)ೋಡುI,ದರು.  
 

*	ಸ,ನ �ೊLೆ@ಾರರೂ ಈಗಲೂ =ೕಸು ತsYK�ೊಂಡು �ೕ�ತ)ಾm 
ಬರಬಹುUೆಂದು ಭಯಪಟು�ರು. ಮೂರುpನದವDೆಗೂ �ಾವಲನು� 
Aಾಕ?ೇ�ೆಂದು sLಾತನನು� �ೇX�ೊಂಡರು. sLಾತನು 
ಸ#ಾ_ಯನು� ಭದ	ಪ�ಸಲು ಸಶಸ¬ ಪ\ೆಯನು� ಅವ�@ೆ �ೊಟ�ನು 
>ಷ�ರು Uೇಹವನು� ಕದು;�ೊಂಡು Aೋm ಆತನು ಎp;Uಾ;)ೆ ಎಂದು 
AೇX�ಾDೆಂದು ಈ ಕSH@ೆ ಮುUೆ	 Aಾ* ಸ#ಾ_ಯನು� 
ಭದ	ಪ�Kದರು. 
 

)ೋ�: ಮ�ಾ,ಯ 21:1-11; 27:32-66; #ಾಕ2 15:21-47; ಲೂಕ 
23:26-56; 'ೕAಾನ 19:17-42; ಪ	ಕಟ&ೆ 19:11-16      
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ಅ�ಾ�ಯ 10. *	ಸ,ನ ಪ8ನರು�ಾBನವ8 
ಮ9rಯ ಅರಸ)ಾದ =ೕಸುವ8 ಸ#ಾ_ಯSH �bಾ	ಂI  
ಪ\ೆಯುI,Uಾ;ಗ >ಷ�ರು ಕತ2ನ ಮರಣದ ಬ@ £ೆ ದಃ ಸು�ಾ, ಸಬg� 
pನದ �bಾ	ಂIಯSHದ;ರು. DಾI	ಯು  J�ಾನ1ಾm �ಾಗು�ಾ, ಇನೂ� 
- gರು1ಾಗ ಅL Hೆ AಾDಾಡುI,ದ; ದೂತ�@ೆ ತಮ` s	ೕIಯ ಅ_ಪI 
Aಾಗೂ Uೇವರ s	ೕIಯ ಕು#ಾರನು  ಡುಗ\ೆ Aೊಂದುವ ಸಮಯ 
ಹI,ರ1ಾಗುI,Uೆ ಎಂದು IXpತು,. ಆತನ �ಜ'ೕತoವದ ಗX@ೆ@ಾm 
�ಾಯುI,ರುವSH, ಒಬg ಪ	ಬಲನೂ ಸಮಥ2ನೂ ಆದ Uೇವದೂತನು 
ಪರLೋಕpಂದ 1ೇಗ1ಾm ಇXದು ಬಂದನು. ಆತನ ಮುಖವ8 
Mಂ�ನಂ�ೆ, ವಸ¬ವ8 9ಮದಂ�ೆ ?ೆ| �ೆmತು,. ಆತನ ?ೆಳಕು ಸುತ,ಲೂ 
ಹರ� ಮುK*ದ; ಕತ,Lೆಯೂ ಓ� Aೋwತು. =ೕಸು�ನ Uೇಹವನು� 
ಅ_ನಪ�K�ೊಳಲು �ಾಯುI,ದ; ದುಷ�ದೂತಗಣಗಳ"  ಅತನ 
ಮ9rಯ ಪ	�ಾಶpಂದ ಭಯ@ೊಂಡವDಾm ಪDಾ�ಯದರು. 
=ೕಸು�ನ 9ಂ�ಾಕೃತ�ಗX@ೆ �ಾ�ಯmದು;. ಆತನ ಪ�ಶುದ¢ 
ಸ#ಾ_ ಸBಳವನು� �ಾದು�ೊಂಡು ಕುXIದ; ದೂತನು ಪರLೋಕ 
ದೂತ)ೊಂp@ೆ �ೇ��ೊಂಡನು, ಅವರು ಒ¦ಾ�m ಸ#ಾ_ ಹI,ರ 
ಬಂದರು. ಅವರು ಹI,ರ ಬರು1ಾಗ ಭೂMಯು ನಡುm ಭಯಂಕರ 
ಭೂಕಂಪ1ಾwತು. ಪ	ಬಲ)ಾದ ದೂತನು ಕಲHನು�  9�ದು 
ಸ#ಾ_wಂದ ಉರುXK ಅದರ rೕLೆ ಕುXತನು.  
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Uೇವದೂತರ ಅIಶಯ1ಾದ ಪ	�ಾಶವ8  ಸೂಯ2ನಂ�ೆ 
ಪ	�ಾ>KUಾಗ �ಾವಲು@ಾರ�@ೆ Iವ	 ಭಯ ಉಂ¦ಾwತು. 
=ೕಸು�ನ Uೇಹವನು� �ಾಯುವ ಅವರಶ*, ಎSH Aೋwತು?  ತಮ` 
�ೆಲಸ ಬ@ೆ@ಾಗSೕ, >ಷ�ರು ಅತನನು� ಕದು;�ೊಂಡು 
Aೋಗುವ)ಾ�ಗSೕ �ಂIಸLಾರUಾದರು. ಅವ�@ೆ ಅಶ�ಯ2 M>	ತ 
pmLಾwತು. Dೋಮy ಪಹDೆಯವರು ದೂತರು ಕಂಡು ಸತ,ವರಂ�ೆ 
?ೋರಲು  ದ;ರು. ಒವ2 ದೂತನು �ಜ'ೕLಾHಸ pಂದ ಕಲHನು� 
ಉರುXಸು�ಾ, Uೊಡ� ಸaರದSH ‘Uೇವಕು#ಾರ)ೇ! Jನ� ತಂUೆಯು 
ಕDೆಯುI,Uಾ;)ೆ! ಎದು; ?ಾ!’ ಅಂದನು. ಮರಣವ8 ಇನೂ� Aೆಚು� 
ಅ_ಪತ� �ಾ_ಸLಾಗSಲH. =ೕಸು �ಾ�Jಂದ ಎ<ೆ�ತ,ನು. ಮ�ೊ,ಬg 
ದೂತನು ಸ#ಾ_ಯೂಳ@ೆ ಬರಲು =ೕಸು �ಜw�ಾm ಎದ;ನು. ಆ 
ದೂತನು =ೕಸು�ನ ತLೆಯ ಸುತ,ಲೂ ಕ��ದ; ವಸ¬ವನು�  ��ದನು,  
=ೕಸುವ8 ಜಯbಾS�ಾm ಮುಂUೆ )ೆ\ೆದನು ದೂತಗಣವ8 ಪ�ತ	 
ಗಂ©ೕರ�ೆwಂದ ದೃಶ�ವನು� p��Kದರು. =ೕಸು 
Dಾಜ�@ಾಂ©ೕಱ�pಂದ)ೆ\ೆದು ಬರು1ಾಗ Aೊ|ೆಯುI,ದ;ನು, ದೂತರು 
�ಾ[ಾ�ಂಗ  ದು; ಆDಾ_Kದರು.  
 

ಬXಕ �ಜಯ@ಾನpಂದ ಜಯ�ಾರ #ಾ�ದರು. ಏ�ೆಂದDೆ 
�ೈ�ಾನನು pವ� �ೆDೆ�ಾವನನು� 9�pಡLಾm. ಈಗ 
ಜಯಗXಸSಲH, Uೇವದೂತರು ಪ	ಜaಲ  ?ೆಳ*)ೆದುರು JಲHUೆ ದುಷ� 
ದೂತರು ಓ�ದರು. ಅವರು ತಮ` Dಾಜನ ಬX@ೆ ಬಂದು, ಅವರು 
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�ಾರನು� UೆaೕiಸುI,ದ;Dೋ ಆತನು �ಾ�Jಂದ ಎ<ೆ�ತ,ನು. ಅವರ 
ಬLೆ@ೆ  p;ದ =ೕಸುವನು� ಬಲಪ	'ೕಗpಂದ ದೂತರು 
*ತು,�ೊಂಡDೆಂದು ಬಹು Jಷು́ರ1ಾm @ೊಣmದರು.   
 

�ೈ�ಾನನು ಮತು, ಅವನ ದೂತರು, 5ಾಪದSH  ದು; ಜನರ rೕSನ 
ತಮ` ಶ*,ಯು ಕತ2ನ �ೕವ�ೆ� ಎರ1ಾm ಸ#ಾ_Aೊಂpದ;ನು 
IXದು ಕುHಪ,�ಾಲ #ಾತ	 ಉLಾHಸpಂpದ;ರು; ಆದDೆ ಅವರ  ನರಕ 
ಸದೃಶ @ೆಲುವ8 %ಣ#ಾತ	1ಾmತು,. =ೕಸುವ8 ಮರಣದ �ೆDೆwಂದ 
ಎದು; ಅ_�ಾ�ಯುತ1ಾm )ೆ\ೆದು ಬರಲು, �ೆಲವ8 ಸಮಯದL Hೆ 
�ಾಯು1ೆ)ೆಂದೂ ತನ� Dಾಜ�ವ8 Nಾದ�ಸBJ@ೆ 
ಹ�ಾ,ಂತರ1ಾಗುವ8Uೆಂದು �ೈ�ಾನನು IXದು�ೊಂಡನು. ತ)ೆ�LಾH 
ಯು*,ಶ*,ಗXಂದ =ೕಸು�ನ rೕLೆ ಜಯ�ಾ_ಸLಾಗSಲHವLಾH, 
#ಾನವJ@ಾm ರ�ಸಲYಟ� ರ%&ಾ'ೕಜ)ೆಯ #ಾಗ2 
�ೆDೆಯಲY��ದು; ಅವDೆಲHರ ರ%&ೆ@ೆ Uಾ��ಾwತLಾH ಎಂದು 
�ೈ�ಾನನು ಬಹು Dೌದ	)ಾm ಪ	LಾsKದನು.  
 

ಕಲವ8 ಗX@ೆ #ಾತ	 �ೈ�ಾನನು ದುಃಖಪಟು� JDಾbೆ@ೊಂಡನು. 
ಆತನು ತನ� ದೂತDೊಂp@ೆ, Uೇವರ Dಾಜ�_�ಾರದ�ರುದ; �ೆಲಸ 
#ಾಡುವ8ದು Aೇ@ೆ ಎಂದು ಸ#ಾLೋಚ)ೆ@ೆ ಇXದನು. ನಂತರ 
�ೈ�ಾನನು ತನ� ದೂತ�@ೆ, ಮAಾ�ಾಜಕರೂ 9�ಯರ ಬX@ೆ 
Aೋm�. ಈ@ಾಗLೇ ಅವರನು� -ೕಸ@ೊXK, ಅಂಧರ)ಾ�m  
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#ಾ�, ಅವರು =ೕಸು�ನ ಕ\ೆ@ೆ ಹೃದಯವನು� 
ಕ«ಣ#ಾ��ೊಳ"�ವ8ದರSH �ಜಯ �ಾ_KU ;ೇ1ೆ. =ೕಸುವನು� 
ವಂಚಕ)ೆಂದು ನಂಬುವಂ�ೆ #ಾ�U ;ೇ1ೆ. �ಾಜಕರು 9ರುಯರು 
=ೕಸುವನು� �ೊಲುHವಂ�ೆ #ಾ�U ;ೇ1ೆ. Dೋಮy ಪಹDೆಯವನು 
*	ಸ,ನು ಎp;Uಾ;)ೆಂಬ ಹ@ೆಯ1ಾ�ೆ2 �ೆ@ೆದು�ೊಂಡು AೋmUಾ;)ೆ.  
=ೕಸುವ8 ಎp;ರುವ8ದು ಜನ�@ೆ IXದುಬಂದSH JDಾಪರ_ಯ 
�ೊLೆ@ೆ 5ಾತ	Dೆಂದು ಅವರನು� ಕL Hೆಸದು �ೊಲುHವರು ಎಂಬ 
�ಷಯವನು� ಪ	ಜaಲ ?ೆಳ*ನSH ಎI, 9�'ೕಣ ಎಂದನು . 
 

Dೋಮy ಪಹDೆಯವರು, Uೇವದೂತರು ಅUೇಮ9#ಾ ಪ	�ಾಶpಂದ 
ಪರLೋಕ�ೆ� 9ಂIರುm Aೋದುದನು� ಕಂಡು ಎದು; ಸು�ಾ,ಮು�ಾ, 
)ೋಡು�ಾ, ತಮ@ೆ �ೇಮ1ೇ ಎಂದು )ೋ��ೊಂಡದ;ನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಆ Uೊಡ� ಕಲುH ಉರುX =ೕಸುವ8 ಎದು;ದನು� 
�ಾವಲು@ಾರರು ಕಂಡರು, pಗg¸r@ೊಂಡರು. ಕಂಡ ದೃಶ�ವನು� 
ಮAಾಯಜಕಗೂ 9�ಯ�ಗೂ  ಮು��ಸಲು �ೆaDೆ@ೊಂಡರು;         
 

ಈ ಸುp¢wಂದ �ೊLೆ@ಾರDೆಲHರ ಮುಖ J� ,ೇಜ1ಾwತು. ತಮ` 
�ಾಯ2ಗX@ಾm ಥರಥ��ೆ ಉಂ¦ಾwತು. ಒಂದು1ೇ|  ೆಈ ಸುp;ಯು 
Jಜ1ಾದDೆ )ಾವ8 ಸ� ,ೆವ8 ಎಂದು�ೊಂಡರು. ಏ)ೋ #ಾಡ?ೇ�ೊ, 
ಏನು Aೇಳ?ೇ�ೋ IXಯUೆ ಒಬg)ೊ�ಬgರು #ೌನpಂದ )ೋಡು�ಾ,  
%ಣ#ಾತ	 ಮಂ�ಾದರು. ಅವರು ತಮ` ಸaಖಂಡ)ೆ  #ಾ��ೊಂಡDೆ 
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Aೊರತು ನಂಬLಾಗದ KBIಯSHದ;ರು. ಮುಂUೇನು #ಾಡುವ8Uೆಂದು 
ಒತ,��@ೆ �ೇ� ಆLೋ�Kದರು. =ೕಸುವ8 ಸ#ಾ_wಂದ ಎದು; 
ಅದುgತ ಸಂಗIಯೂ, ಅದನೂ� ಕಂಡ ಪಹDೆ�ಾವರು ಸತ,ಂ�ೆ   ದ; 
ಸುp;ಯು ಎಲH ಜನ�@ೆ IXದDೆ ಅವರು Jಜ1ಾm �ೋಪpಂದ 
ಹು<ೆ�ದು ನಮ`ನು� �ೊಲHUೆ ಇರLಾರರು ಅಂದು�ೊಂಡರು. ಸುp;ಯನು� 
ರಹಸ�mಡLೋಸುಗ �ೈJಕರನು� �ೊಡು�ೊಳ�ಲು 
Iೕ#ಾ2JK�ೊಂಡರು. ಅವ�@ೆ Aೆಚು� ಹಣವನು� Jೕ�, =ೕಸು�ನ 
>ಷ�ರು DಾI	ಯSH ಬಂದು )ಾವ8 JU ;ೆ#ಾಡುI,ರು1ಾಗ Uೇಹವನು� 
ಕದು;�ೊಂಡು Aೋದರು ಎಂದು AೇX�  ಎಂದು �ಾ*ೕತು #ಾ�ದರು. 
ಒಂದು1ೇ|  ೆ �ೆಲಸದ ಸಮಯದSH JU ;ೆ#ಾ�U ;ೇ�ೆಂದು ಪ	>�ದDೆ 
ಎಂದು ಪಹDೆ�ಾವರು �ೇXUಾಗ �ಾಜಕರು ಮತು, 9�ಯರು, 
Uೇbಾ_ಪIಯನು� ಒsYK ರ�ಸು� ,ೇ1ೆ ಎಂದು ಅಭಯ  Jೕ�ದರು. 
ಹಣದ  ಆbೆ@ಾm Dೋಮy �ಾವಲು@ಾರರು ತಮ` @ೌರವನು� 
#ಾ��ೊಂಡು �ಾಜಕರ ಮತು, 9�ಯರ ಸಲAೆ@ೆ ಓ@ೊಟ�ರು.  
 

=ೕಸುವ8>ಲು?ೆಯSH ತೂ@ಾಡು�ಾ, ಮAಾದaJwಂದ ‘Iೕ�ತು’ 
ಎಂದು ಕೂmUಾಗ ಬಂ\ೆಗಳ"  KೕXದವ8, ಭೂM ಕಂsKತು,, �ೆಲವ8 
ಸ#ಾ_ಗಳ" �ೆDೆದವ8, ಏ�ೆಂದDೆ =ೕಸುವ8 ಮರಣpಂದ ಎದು; 
�ಾವನೂ� ಸ#ಾ_ಯನು� @ೆದ;ನು; �ಜ'ೕ�ಾoಹpಂದ 
ಮರಣ�ಾDಾಗೃಹpಂದ ಎದು; )ೆ\ೆದು ಬಂದನು; ಭೂMಯು 
ಕಂsಸುI,ರಲು ಆ ಪ�ಶುದ¢ ಸBಳದ ಸುತ, ಪರLೋಕದ ಮAಾಮ9r 
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ಸುತು,ವ�wತು. ಆತನ ಕDೆ@ೆ ��ೇಯDಾm, JU ;ೆAೋmದ; ಅ)ೇಕ 
ಭಕ,ರ Uೇಹಗಳ" ಎದು; *	ಸ,ನು ಎದು; ಬಂದುದ�ೆ� �ಾ�ಯದರು. 
ಪ8ನರು�ಾBನ Aೊಂpದ s	ಯ ಭಕ,ರು ಮ9r Aೊಂpದರು. ಇವರ 
ಸೃi��ಾಯ2 ಸಂಭ�Kದ �ಾಲpಂದ *	ಸ,ನ �ಾಲದವDೆಗೂ 
ಆ�ಸಲYಟ� �ೆಲವರು ಪ�ತ	ರು. ಮAಾ�ಾಜಕರು ಮತು, 
ಫರು�ಾಯರು *	ಸ,ನ ಪ8ನರು�ಾBನವನು� ಮು��ಡ?ೇ�ೆಂದು 
'ೕ�ಸುI,ರು1ಾಗ Uೇವರು ಸ#ಾ_wಂದ ದಂಡನು� ಎ gK 
=ೕಸು�ನ ಮ9r@ೆ �ಾ��ಾಗುವಂ�ೆ #ಾ�ದರು.  
 

ಪ8ನರು�ಾBನ Aೊಂpರುವ ��ದ Uೇಹ�ಾರದ KBIಯSHದ;ರು 
ಭೂLೋಕದವರು ಸಂತIwಂದ ಸಂತI@ೆ ಹಂತಹಂತ1ಾm ತಮ` 
ಶ*,, ಸಹ)ೆ ಕ|ೆದು�ೊಂಡು %wಸು�ಾ, AೋಗುI,Uಾ;Dೆಂದು ನನ@ೆ 
IXಸLಾwತು. �ೈ�ಾನJ@ೆ Dೋಗ ಮರಣ ಉಂಟು#ಾಡುವ ಶ*, 
ಇUೆ. ಪ	I �ಾಲ#ಾನದSH ಈ  bಾಪವ8 Aೆ<ಾ�mದು; �ೈ�ಾನನ ಶ*, 
Aೆಚು� �ಜೃಂ©ಸು�ಾ, ಬರುತ,Uೆ. ಪ8ನರು�ಾBನ AೊಂpದವರSH 
�ೆಲವರು ಇತರmಂತ ರೂಪದಲೂH ಆ�ಾರದಲೂH Aೆಚು� 
�JೕತDಾmದ;ರು. )ೋಹ ಅಬ	Aಾಮನ �ಾಲದSHದ;ವರು Aೆಚು�ಕ�r 
ದೂತರಂ�ೆ ಸಮ�ಾJಗ|ಾm ಬಲಯುತDಾmಯೂ ಇದ;Dೆಂದು ನನ@ೆ 
�ವ�ಸLಾwತು. ಆದDೆ ಪ	I ಸಂತIಯೂ ಬರಬರುತ, DೋಗಗX@ೆ 
ತು�ಾ,m, p)ೇp)ೇ ಬಲ9ೕನ1ಾm ಕುHಪ, �ೕ�ತ�ಾಲವನು� 
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AೊಂpUಾ;Dೆ. ಜನರನು ?ೇಸರ@ೊX�K ಕೃಶ1ಾmಸುವ ತಂತ	ವ8 
Aೇ@ೆಂದು �ೈ�ಾನನು ಕSಯುತ,SUಾ;)ೆ  
 

=ೕಸು�ನ ನಂತರ ಪ8ನರು�ಾBನ Aೊಂpದ ಪ�ತ	ರು ಹಲವ�@ೆ 
@ೋಚ�Kದರು, #ಾನವ ಬಲ ಸಂಪtಣ21ಾwತು, ಯಹೂದ�ರು 
>ಲು?ೆ@ೆ =ೕಸುವ8 ಮರಣವನು� ಜwK ಎp;Uಾ;)ೆ .)ಾವt 
ಅತ)ೊಂp@ೆ ಎU ;ೆವ8 ಎಂದು ಅವರು IXKದರು. ಅತನ ಮAಾಶ*,ಯ 
ಮೂಲಕ �ಾವt ಸ#ಾ_wಂದ ಎ gಸಲY¦ೆ�1ೆಂದು �ಾ� ನು�ದರು. 
�ೈ�ಾನನ ದೂತರು Aಾಗೂ ಮAಾ�ಾಜಕರು ಹರ�ದ 
ಸುಳ"�ಸುp;ಯ ಮUೆ� JಜಸಂಗI ಮು��ಡLಾಗSಲH; ಏ�ೆಂದDೆ 
ಸ#ಾ_wಂದ ಎ gಸಲYಟ� ಪ�ತ	ದಂಡು ಅದುgತ ತುಂ ದ 
ಹ[ೋ2LಾHಸದ ಸು1ಾ�ೆ2ಯನು� ಹರ�ದರು, #ಾತ	ವಲHUೆ 
=ೕಸುವ8 ಬಹು ದುಃಖpಂದ ಹೃದಯಸBಂ ತDಾm >ಷ��@ೆ 
ಪ	ತ�%)ಾm ಅವರ ಭಯವನು� �ೆ@ೆದು ಉLಾHಸ ತುಂ ದನು.  
 

ಈ ಸುp;ಯು ಪಟ�ಣpಂದ ಪಟ�ಣ�ೆ�, ನಗರpಂದ ನಗರ�ೆ� ಹರಡು�ಾ, 
ಬರಲು ಯಹೂದ��@ೆ ಮರಣpಂದ ಭಯ ತುಂ ತು. ಅವರು >ಷ�ರ 
rೕLೆ ತಮ`mದ; Uೆaೕಷವನು� @ೋಪ�1ಾmಟ�ರು. ಅವರ �ೆಲಸ ಸುಳ"� 
ಸುp;ಯನು�  ಹರಡುವ8ದು. �ೆಲವರು ಇದ)ೆ�ೕ ಸತ�1ೆಂದು ನಂ ದರು. 
ಆದDೆ sLಾತನು ನಡುmದನು. =ೕಸುವ8 ಮರಣpಂದ ಎದ;ದು; 
Aಾಗೂ ಅತ)ೊಂp@ೆ ಎ gಸಲYಟ� ಅಸಂ®ಾ�ತ ಜನರು �ಾ��ೊಟ� 
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ಸಂಗIಯನು� ಅವನು  ಬಹಳ1ಾm ನಂ ದನು. ಅವನSHದ; bಾಂI 
Jರಂತರ1ಾm ಅಡmತು.  ಈ Lೋಕದ @ೌರವ, �ಾBನ#ಾನ ಮತು, 
5ಾ	ಣವನು� ಕ|ೆದು�ೊಳ�?ೇ�ಾಗುತ,Uೆಂದು ಅವನು =ೕಸುವನು� 
�ಾ�@ೆ ಒsYKದ;ನು. �ಾವನ ರಕ,�ೆ� Aೊ&ೆ�ಾದ)ೋ ಅವನ  
ರಕ,ವ8 �ಾ#ಾನ� ಮುಗ; ಮನುಷ�ನದಲH ಆದDೆ Uೇವಕು#ಾರನUೆಂದು 
ಈಗ ಪ�ಪtಣ21ಾm ಮನಗಂಡನು. sLಾತನ �ೕವನ 
ದುರವ� Bೆmೕ\ಾwತು; ಅಂತ�ದವDೆಗೂ ದುರವ� BೆಯSHತು; ಆತನ 
J�ೕ�ೆ ಆನಂದವನು� JDಾbೆ ಆತಂಕವ8 r��Aಾ*ತು. �ಾವ 
ಸಂ�ೈ�ೆಗೂ ಎ\ೆ@ೊಡUೆ � Hೇಶpಂದ ಸತ,ನು.  
 

AೆDೋದನ ಹೃದಯವ8 Aೆಚು� Aೆಚು� ಕ«ಣ1ಾಗು�ಾ, ಬಂತು. =ೕಸುವ8 
ಮ� ,ೆ ಎದು; ಬಂದ 1ಾ�ೆ2 ಮು��Uಾ;ಗ AೆDೋದನ ಹೃದಯವ8 
ಅ[ೆ�ೕನೂ ಕಳವಳ @ೊಳ�SಲH. ಅವನು �ಾ�ೋಬನನು� �ೊSHKದನು; 
ಇದ�ಂದ ಯಹೂದ��@ೆ ಮಹUಾನಂದ1ಾw�ೆಂದು ಉ� ,ೇ�ತ)ಾm 
5ೇತ	ನನು� �ೊSHಸ?ೇ�ೆಂದು 9�ದು �ೆDೆಯSHಟ�ನು. ಆದDೆ 5ೇತ	ನು 
#ಾಡ?ೇ�ಾದ �ೆಲಸವ8 ಇನೂ� ಇದು;ದ�ಂದ Uೇವರು ತನ� 
ದೂತರನು ಕಳ"9K ಅವನನು�  �Kದನು. AೆDೋದJ@ೆ �<ಾರಣ 
�ಾಲವ8 ಬಂpತು. ಬಹು ಜನಜಂಗುXಯ ಮದ�ದSH=ೕ ತನ� ಬ@ £ೆ 
�ೊ���ೊಳ"�I,ರು1ಾಗLೇ Uೇವರು ಅವನನು� Aೊ\ೆದರು. ಅವನು 
ಬಹು ತುಚ³ಮರಣವನು� Aೊಂpದನು. 
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?ೆಳ@ £ೆ Aೊತು, ಮೂಡುವ -ದLೇ ಪ�ತ	 K¬ೕಯರು ಸುಗಂಧ 
ದ	ವ�ಗಳನು� �ೆ@ೆದು�ೊಂಡು =ೕಸು�ನ Uೇಹವನು� ಅ©[ೇ*ಸಲು 
ಸ#ಾ_ಯ ಬX@ೆ ಬಂದರು, ಆಗ ಇ@ೊ! ಆ Nಾರ1ಾದ ಕಲುH 
ಉರುXಸಲY��ರುವ8ದನೂ�, ಸ#ಾ_ಯSH =ೕಸು�ನ Uೇಹ 
ಇಲHp;ರುವ8ದನೂ� ಕಂಡರು. ಅವರ ಹೃದಯವ8 ಕುಂpತು. ಶತೃಗಳ" 
Uೇಹವನು� �ೆ@ೆದು�ೊಂಡು AೋmUಾ;Dೆಂದು ಭಯಪಟ�ರು. 
)ೋಡುI,ರು1ಾಗLೇ,  Xವಸ¬ವನು� ಧ�K�ೊಂಡು 
ಪ	�ಾಶ#ಾನ1ಾm Aೊ|ೆಯುವ ಇಬgರು Uೇವದೂತರು ಕಂಡು 
ಬಂದರು. ಅವ�@ೆ K¬ೕಯರ ಗS S ಅಥ21ಾwತ. ಅವರು 
=ೕಸುವನು� ಹುಡುಕುI,Uಾ;Dೆ, ಆದDೆ ಆತನು ಅSHಲH, ಆತನು 
ಎp;Uಾ;)ೆ Aಾಗೂ Uೇಹವನು� ಮಲmKದ; ಸBಳವನು� ಅವರು 
)ೋಡಬಹುದು ಎಂದರು. ಮತು, Jೕವ8 ಆತನ >ಷ�ರ ಬX@ೆ Aೋm, 
ಅವ�mಂತ ಮುಂ<ೆ =ೕಸು ಗSLಾಯ�ೆ� Aೋಗು�ಾ,)ೆಂದೂ ಅವ�@ೆ 
IXK� ಎಂದರು. ಆದDೆ K¬ೕಯರು ಭ�ಾಶ�ಯ2@ೊಂಡರು. ಕತ2ನು 
>ಲು?ೆ@ೆ AಾಕಲY��ದ;�ಂದ ಬಹು ದುಃಖಪಟು� ಪ	LಾsಸುI,ದ; >ಷ�ರ 
ಬX@ೆ ಅವರು ತaDೆ�ಾm ಓ�ಬಂದು �ಾವ8 ಕಂ�ದ;)ೆ�LಾH 
ಆತುDಾತುರ1ಾm IXKದರು. >ಷ�ರು =ೕಸು �ೕ�ತ)ಾm ಎp;ದ;ನು�  
ನಂಬUೆ, ಸುp;ತಂದ K¬ೕಯDೊಡ)ೆ ಸ#ಾ_@ೆ ಬಂದು ಅSH =ೕಸು 
ಇಲHpರುವ8ದನು� ಕಂಡರು. )ಾರುಬ¦ೆ� #ಾತ	 ಅSHತು,. =ೕಸುವ8 
ಸತ,ವDೊಳmJಂದ �ೕ�ತ)ಾmರುವ ಶುಭಸುp;ಯನು� ನಂ ದವDಾm 
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�ಾವ8 ಕಂ�ದು; Aಾಗೂ K¬ೕಯ�ಂದ ಬಂದ ಸುp;ಯ ಬ@ £ೆ 
ಆಶ�ಯ2@ೊಂಡರು. ಮ)ೆ@ೆAೊಂದರು. ಆದDೆ ಮ�ಯಳ" ಸ#ಾ_ಯ 
ಸುತ,ಮುತ, Iರು@ಾಡುI,ದ;ಳ". -ೕಸAೋUೆ)ೇ)ೋ ಎಂದು 
JDಾbೆಗೂಂಡಳ". Aೊಸ �ೊಂದDೆಗಳ" �ಾp1ೆ ಎಂದು 
ತಳಮಳ@ೊಂಡಳ". ಅವಳ ದುಃಖವ8 ಉಲgಣ@ೊಂಡು ಬಹು1ಾm 
ಅಳLಾರಂ©Kದಳ". ಮ�ೊr` ಸ#ಾ_ಯSH ?ೊm£ )ೋಡಲು 
?ೆ| �ೆmರುವ ವಸ¬ಗಳನು� ಧ�Kದ; ಇಬgರು Uೇವದೂತರನು� ಕಂಡಳ". 
ಅವರ ಮುಖNಾವವ8 ಪ	�ಾಶ#ಾನ1ಾm Aೊ|ೆಯುI,ತು,. ಒಬgನು 
ತLೆUೆ�ೆಯಲೂH ಮ�ೊ,ಬg =ೕಸುವ8 ಮಲmದ; 5ಾದಬXಯSHಯೂ 
ಕುXIದ;ನು. ಅವರು ಆ�ೆ'ಂp@ೆ ಬಹು ಕರು&ೆwಂದ “�ಾ�ೆ 
ಅಳ"�I,?” ಎಂದರು ಅವರು ನನ� �ಾaMಯನು� �ೆ@ೆದು�ೊಂಡು 
AೋmUಾ;Dೆ; ಆತನ�ನು� ಎSH��Uಾ;Dೋ ನನ@ೆ @ೊI,ಲH ಅಂದಳ".  
 

ಅವಳ" ಸ#ಾ_wಂದ Aೊರಬರು1ಾಗ =ೕಸು ಅವಳ ಬXಯSH 
JಂI,ರುವ8ದನು� ಕಂಡಳ". ಆದDೆ ಆತ =ೕಸುಎಂಬುವ8ದನು� 
IXಯUಾದಳ". =ೕಸು ಅವ|}ೆಂp@ೆ ಮೃದು1ಾm, ಅವಳ ಅಳ"�@ೆ 
�ಾರಣವನೂ� ಮತು, �ಾರನು� ಹುಡುಕುI,ರುವ|ೆಂದು �ೇXದನು. ಆ�ೆ  
ಆತನನು� �ೋಟ@ಾರ)ೆಂದು ಬ@ೆದು ಅ�ಾ� Jೕನು ಎI,�ೊಂಡು 
Aೋmದ;Dೆ ಎSH ಇ��p;? ನನ@ೆ Aೇಳ" )ಾನು �ೆ@ೆದು�ೊಂಡು 
Aೋಗು� ,ೇ)ೆ ಎಂದು ?ೇ�ದಳ". =ೕಸು ತನ� ಪರಮ ದaJwಂದ 
ಆ�ೆ'ಂp@ೆ #ಾತ)ಾಡುತ, ‘ಮ�ಯ| !ೆ’ ಎಂದು AೇXದನು. ಆ 
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ದaJಯ ಪ�ಚಯ ಅವXmದು;ದ�ಂದ ಗುರು1ೇ! ಎನು��ಾ, ಬಹು 
ಸಂಭ	ಮ ಸಂ�ೋಷpಂದ ತ g�ೊಳ�ಲು �ಾತುರ|ಾUಾಗ; 
=ೕಸು9ಂUೆ ಸ�ದು ನನ�ನು� 9�ಯ ?ೇಡ, )ಾನು ಇನೂ� ತಂUೆಯ 
ಬX@ೆ  ಏ�Aೋದವನ�ಲH; Jೕನು ನನ� ಸAೋದರರ ಬX@ೆ Aೋm – 
)ಾನು, ನಮ` ತಂUೆಯು Jಮ` ತಂUೆಯೂ, ನನ�Uೇವರೂ Jಮ` 
Uೇವರೂ ಆmರು1ಾತನ ಬX@ೆ ಏ�Aೋಗು�ೇ)ೆ ಎಂದು ಅವ�@ೆ 
Aೇಳ" ಎಂದನು. ಮಗ;ಲದ ಮ�ಯಳ" ಬಹು ಆನಂದpಂದ >ಷ�ರ 
ಬX@ೆ  ಶುಭ1ಾ�ೆ2ಯನು� Aೊತು, ಓ�ದಳ". =ೕಸು ತತÀಣ1ೇ 
ತಂUೆಯ ಬX@ೆ Aೋದನು. ಆತನ ತು��ಗXಂದLೇ ತನ� ಬSಯು 
Kaೕಕ�ಸಲY��ರುವ8ದನು�, ಆತನು ಎLಾHವನು ಸುಸೂತ	1ಾm 
ನ\ೆKದ)ೆಂದು ಅಲHUೆ ತಂUೆwಂದ ಭೂಪರLೋಕಗಳ ಒ\ೆತವನು� 
ಪ\ೆpರುವ)ೆಂದೂ IXದು�ೊಳ�ಲು Aೋದನು.  
 

Uೇವಕು#ಾರನ ಸುತ,ಲೂ  Uೇವದೂತರು rೕಘUೋ5ಾpಯSH 
ಸುತು,ವDೆದು, ಮ9#ಾDಾಜನು ಒಳಬರಲು ಅನು1ಾಗುವಂ�ೆ 
ಅನಂತ�ಾಲದ ?ಾmಲನು� �ೆDೆpಟ�ರು.  )ಾನು )ೋ�U ;ೇ)ೆಂದDೆ, 
=ೕಸುವ8 ಪ	�ಾಶಭ�ತ ಪರLೋಕ ಗಣಗಳ" �ೊ�ೆ Aಾಗೂ 
ತಂUೆಯು ಪ	ಸನ��ೆಯSH Uೇವರ ಮ9r ಸುತು,ವDೆpರು1ಾಗಲೂ 
ಆತನು ತನ� ಬಡ >ಷ�ರನು� ಮDೆಯSಲH; ತಂUೆwಂದ ಪ	Nಾವ ಬಲ 
Aೊಂpದ ನಂತರ ಅವರು 9ಂIರುm ಆ ಶ*,ಯನು� ಅವ�ಗೂ 
ಹ�ಾ,ಂತ�ಸಲು ಬಯKದನು. ಅUೇ pನ ಇXದು ಬಂದು >ಷ�ರ 
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ಮದ�ದSH �ಾ�K�ೊಂದರು; ಆತನು ತಂUೆಬX@ೆ ಏ�Aೋm 
ಪರಮಶ*, Aೊಂpದ;ನ; ಅವರು ಆತನನು� ಮು��)ೋಡಲು 
ಅನುಮIKದನು.  
 

ಈ ಸಮಯದSH �ೋಮನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರSಲH; >ಷ�ರು AೇXದ 
ಸುp;ಯನು� ಬಡ5ೆ��@ೆ ನಂಬSಲH; ಅತನ �ೈಗಳSH -|ೆಗXಂUಾದ 
@ಾಯಗಳನು� )ೋಡUೆ, ಕೂ	ರ1ಾದ ಈ�ಯು )ೆ��ದ ಪ�ೆ�ಯ 
@ಾಯದSH ?ೆರಳJ�ಟು� ಪ�ೕ�ಸದ AೊDೆತು ನಂಬುವ8pಲH ಎಂದನು. 
ಇದರSH ಆತನು ಸAೋದರರSH ಇ��ದ; ಅಪನಂ �ೆಯನು� 
�ೋ�Kದನು. ಈ �ೕI�ಾದ  ಗುರುತುಗಳನು�   ಎಲHರು 
ಅ5ೇ�KUಾದSH �ಾರು =ೕಸುವನು�  ಅಂmೕಕ�K ಆತನ  
ಪ8ನರು�ಾBನದSH ನಂ �ೆ ಇಡುವ8pಲH. ದDೆ >ಷ�ರ ವರpಯೂ 
ಒಬg�ಂದೂಬg�@ೆ Aೋಗು�ಾ, ಕಂಡವರು Aಾಗೂ �ೇXದವರ 
ತು�ಗXಂದ ಬಂದುದನು� ಅಂmೕಕ�ಸ?ೇ�ೆಂಬುವ8ದ Uೇವರ 
�ತ,1ಾmUೆ. ಈ ಅಪನಂ �ೆ Uೇವ�@ೆ ಇಷ�1ಾಗSಲH .=ೕಸು 
ಮ�ೊ,r` >ಷ�ರ ಸಂ_KUಾಗ �ೋಮನು ಅSHದ;ನು. =ೕಸುವನು� 
ಕಂಡ #ಾತ	pಂದLೇ ನಂ ದನು. ಆದDೆ ಈ -ದಲು ಅವನು 
)ೋಡುವ Nಾವವ8 ತೃs,@ೊಳ�ದ Aೊರತು ನಂಬುವ8pಲH ಎಂದು 
ಪ	ಕ�Kದನು. ಅವJ@ೆ ಇ< ³ೆಪಟ� ಗುರುತನು �ಾಣಲು =ೕಸು ಅವ�ಾಶ 
Jೕ�ದನು. ಆಗ �ೋಮನು, �ಾaM=ೕ, ನನ� UೇವDೇ ಎಂದು 
ಉದa�Kದನು .ಆದDೆ =ೕಸು �ೋಮನ ನಂ �ೆಯನು� ಖಂ�Kದನು. 
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ಆತನು �ೋಮJ@ೆ – Jೕನು ನನ�ನು� )ೋ�ದ;�ಂದ ನಂ p¢!; 
)ೋಡUೆ ನಂ ದವರು ಧನ�ರು ಎಂದು AೇXದರು  
 

ಆಗ )ಾನು ಕಂ�U ;ೇ)ೆಂದDೆ, �ಾ�@ೆ -ದಲು Aಾಗೂ ಎರಡ)ೇ 
ದೂತನ ಸಂUೇಶದSH ಅನುಭವ�ಲHವt ಅವರು, ಅದನು� 
ಅನುಭ�Kದವರ ಮೂಲಕ �ೇX ಸಂUೇಶವನು� 9ಂ?ಾSಸ?ೇ�ಾmUೆ 
ಎಂಬುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. =ೕಸುವನು� >ಲು?ೆ@ೆ Aಾ*ದಂ�ೆ ಈ  
ಸಂUೇಶಗಳ} >ಲು?ೆ@ೆ AಾಕಲYಡುತ,Uೆ ಎಂಬುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
>ಷ�ರು ಪ	ಕ�Kದಂ�ೆ ಮನುಷ�Dೊಳ@ೆ �ೊಡಲY��ರುವ ?ೇDೆ �ಾವ 
Aೆಸ�JಂದಲHUೇ  ಆ Aೆಸ�JಂದಲHUೇ ಆ Aೆಸ�JಂದLೇ ರ%&ೆ  
UೊDೆಯುತ,Uೆ. ಅದರಂ�ೆ Uೇವರ �ೇವಕರು ಭಯ�ಲHUೆ 
5ಾ	#ಾ�ಕ1ಾm ಮೂರ)ೆ ದೂತನ ಸಂUೇಶದ ಸತ�ದ ಒಂದು 
Nಾಗವನು� ಅಂmೕಕ�Kದವರು ಸಂ�ೋಷpಂದ -ದಲ, ಎರಡ)ೆಯ 
ಮತು, ಮೂರ)ೆಯಸಂUೇಶವನು� Uೇವರು �ೊಟ�ಂ�ೆ 
ಅಂmೕಕ�ಸ?ೇ�ಾmUೆ. ಇಲH1ಾದDೆ ಅವ�@ೆ �ಾವ �ಷಯದಲೂH 
5ಾತ	1ಾಗSH Aಾಗೂ ಆ=��ಾಗS ಇರುವ8pಲH.  
 

)ಾನು )ೋ�U ;ೇ)ೆಂದDೆ – ಪ�ತ	 K¬ೕಯರೂ =ೕಸು�ನ 
ಪ8ನರು�ಾBನದ ಸುp;ಯನು� ಹರಡುI,ರುವ ಸಮಯದSH, Dೋಮy 
ಪಹDೆಯವರು, ಮAಾ�ಾಜಕರು, 9�ಯರೂ ಅವರ ?ಾಯSH  I,ದ 
ಸುಳ�ನು� ಅಂದDೆ >ಷ�ರು DಾI	ಯSH ಬಂದು ಅವರು ಮಲm Uಾ;ಗ 
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=ೕಸು�ನ Uೇಹವನು� ಕದು;�ೊಂಡು Aೋದರು ಎಂಬುದನು� 
�ಾರLಾರಂ©Kದರು. ಈ ಸುಳ�ನು �ೈ�ಾನ)ೇ ಮAಾ�ಾಜಕರ, 
9�ಯರ ಹೃದಯ ಮತು, ?ಾಯSH�Kದನು. ಈ #ಾತುಗಳನು� 
ಒsY�ೊಳ�ಲು ಜನDೆLಾH Kದ;�ದ;ರು. ಆದDೆ Uೇವರು, ರ%&ೆಯು 
ಆತು�ೊಳ"�ವ ಈ ಸಂಗIಯನು� ಸತ�1ಾmK, ಈ ಮುಖ�1ಾದ ಘಟ)ೆ 
ಸಂಭ�ಸುವಂ�ೆ #ಾ� �ಾವ ಅನ#ಾನಕೂ� Mೕ�ದ Aಾ@ೆ 
#ಾ�ದನು. ಮAಾ�ಾಜಕ�ಗೂ 9�ಯ�ಗೂ ಮು��ಡಲು 
ಅ�ಾದ�1ಾಗುವಂ�ೆ #ಾಡLಾwತು. *	ಸ,ನ ಪ8ನರು�ಾBನ�ೆ� 
ಹಲ1ಾರು ಭಕ,ರು ಸತ,ವDೊಳmಂದ ಎದು; ಬಂದು �ಾ�ಗ|ಾದರು.    
 

=ೕಸುವ8 ನಲaತು, pನಗಳ" >ಷ�Dೊಂp@ೆ ಇರು�ಾ,, ಅವರ ಹೃದಯ�ೆ� 
ಉLಾHಸ, ಆನಂದವ8ಂ¦ಾಗುವಂ�ೆ #ಾ�ದ;ಲHUೆ UೇವDಾಜ�ದ ಬ@ೆ@ೆ 
ಸಂಪtಣ2 ಅ�ವನು� ಉಂ¦ಾ#ಾ�ದನು. ಅತನ ಶ	ಮ ಸಂಕಟ, 
ಮರಣ Aಾಗೂ ಪ8ನರು�ಾBನದ �ಷಯದSH �ಾವ8 ಕಂಡು �ೇXದ;ರ 
ಬ@ £ೆ �ಾ�ಗ|ಾmರ?ೇಕು; ಆತನು  5ಾಪ�ೆ� ಬS�ಾmದ;�ಂದ 
ಎLಾHರು ಆತನ  ಬX@ೆ ಬಂದು �ೕವವನು� ಕಂಡು�ೊಳ�?ೇ�ೆಂದು 
ಅಪY� �ೊಟ�ನು. ಅವರು ಸಹ 9ಂ�ೆ@ೊಳ�@ಾಗುವರು ಮತು, �ಾತ)ೆ 
ಪಡುವರು; ಆದDೆ ತಮ` ಅನುಭವವನು� ಪtರಕ@ೊXK�ೊಂಡು 
Aೇಳ"1ಾಗ ಮತು, =ೕಸು ನು�ದU ;ೆಲHವನೂ� )ೆನs@ೆ 
ತಂದು�ೊಳ"�1ಾಗ ಅವ�@ೆ ಉಪಸಮನ Uೊರಕುವ8ದು ಎಂದು 
=ೕಸು ಮೃದು1ಾm 5ಾ	#ಾ�ಕ1ಾm ನು�ದನು. ಆತನು �ೈ�ಾನನ 
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bೆeೕಧ)ೆಗ|ೆಲHವನೂ� @ೆದು;, ಕಷ� ಸಂಕಟ ಮೂಲಕ Aೊರ ಬಂದು 
ಜಯ Aೊಂpರು1ೆ)ೆಂತಲೂ, ಅಲHUೆ ಆತನ rೕLೆ �ೈ�ಾನJ@ೆ 
�ಾವ ಅ_�ಾರವ8 ಇಲH ಆದDೆ  >ಷ�ರ rೕLೆ Aಾಗೂ ಆತನ 
Aೆಸ�ನ�SH ನಂ �ೆwಡುವವರ rೕLೆ bೆeೕಧ)ೆ Aಾಗೂ 
ಬಲಪ	Aಾರ1ಾಗುವ8ದು ಎಂದನು.  
 

ಆತನು ಜwKದಂ�ೆ=ೕ ಅವರೂ ಜಯಗXಸಬಹುUೆಂದು ನು�ದನು. 
ಅದುgತ �ಾಯ2ಗಳನು� #ಾಡಲು ಅ_�ಾರ ಬಲವನು� >ಷ��@ೆ 
ಅನುಗ	9Kದನು. ಆದರೂ ದುಷ�ಜನರು ಅವರ Uೇಹದ rೕLೆ 
ಅ_�ಾರ �ೋ�Kದರೂ, ಸಂದಭ2�ೆ�ನು�ಾರ1ಾm  ದೂತರನು� 
ಕಳ"9K  ಡುಸುವ)ೆಂದು; ಅವರು ಸು1ಾ�ಾ2�ೇ1ೆಯ ಜ1ಾ?ಾ;� 
ಮುmಯವವDೆ�@ೊ �ಾರು �ೕವ �ೆ@ೆಯLಾರದು ಎಂದು 
AೇXದನು. >ಷ�ರ �ಾ��ಾಯ2ವ8 ಮುmUಾಗ ಅದ�ೆ� ಮುUೆ	 Aಾಕಲು 
ಅವರ �ೕವ�ೆ� ಎರ1ಾಗುವDೆಂದನು. ಆತನ ಕುತೂಹS 9ಂ?ಾಲಕರು 
ಸಂ�ೋಷpಂದ *�@ೊಟ�ರು. ಆತನ ಪ�ತ	 ಅಧರಗXಂದ ಉದು�ದ 
ಪ	I ಪದವನು� ಭುಜKದರು. ಆಗ ಈತ)ೇ Lೋಕರ%ಕ)ೆಂದು ಅವರು 
ದೃಡಪ�K�ೊಂಡರು. ಪ	I#ಾತು ಹೃದಯದ Aಾಳ�ೆ� 
ಇXಯುI,ರು1ಾಗ ಇಂತಹ ಪರಮ NೋದಕJಂದ ?ೇಪ2ಡ?ೇಕLಾH; 
ಆ %ಣವ8 ಕ|ೆದ rೕLೆ �ಾವ ಸಂ�ೈ�ೆಯ ಕೃ5ಾ1ಾಕ�ಗಳನು�  
ಆತನ ತು��ಗXಂದ �ೇ|ಾಗುವ8pಲHವLಾH ಎಂಬ ದುಃಖ 
ಅ1ಾ�@ಾwತು. ಆದDೆ ಆತನು - Jಮ@ೆ ಸBಳವನು� 
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Kದ;#ಾಡುವ8ದ�ೆ� Aೋಗು� ,ೇನಲH, )ಾನು Aೋm Jಮ@ೆ ಸBಳವನು� 
Kದ;#ಾ�ದ rೕLೆ Iರುm ಬಂದು Jಮ`ನು ಕDೆದು�ೊಂಡು Aೋm 
ನನ� ಬX@ೆ �ೇ�K�ೊಳ"�1ೆನು, ಎಂUಾಗ >ಷ�ರ ಹೃದಯವ8 s	ೕI 
ಮತು, ಮAಾUಾನಂದpಂದ ತುಂ ತು. Jಮ@ೆ ಪ��ಾ	ತ`)ೆಂಬ 
ಸAಾಯಕನನು� ಕಳ"9ಸು1ೆನು ಆತನು Jಮ`ನು� ಹರK, 
#ಾಗ2ದಶ2ನ Jೕ� ಸತ��ೆ� ನ\ೆಸುವನು ಎಂದು AೇX �ೈಗಳ)ೆ�I, 
ಆ>ೕ1ಾ2pKದನು.  
 

)ೋ��:  
1) ಪ	ಕಟ&ೆ 14:6-8 ಅ�ಾ�ಯ 23 ಮತು, 24ರSH �ವ�ಸLಾmUೆ  
2) ಪ	ಕಟ&ೆ 14:9-12 ಅ�ಾ�ಯ 28ರSH �ವ�ಸLಾmUೆ; ಮ�ಾ,ಯ 
27:52-53 ;ಅ�ಾ�ಯ 28; #ಾಕ2 16:1-18; ಲೂಕ 24:1-50; 
'ೕAಾನ ಅ�ಾ�ಯ 20; ಅ. ಕೃತ� ಅ�ಾ�ಯ 12 
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ಅ�ಾ�ಯ 11. =ೕಸು�ನ ಆDೋಹಣ 

=ೕಸುವ8 ಪರLೋಕದ ತಂUೆಯ ಬX@ೆ @ೆಲು�)ೋ�ಾoಹpಂದ 
ಬರುವ ಗX@ೆ@ಾm ಇ�ೕ ಪರLೋಕ1ೇ ಎದುರು)ೋಡುI,ತು,. 
ಪ	Nಾವವ8ಳ� ಅರಸJ@ೆ ?ೆಂ@ಾವLಾmದು; �ಜ�ಾನಂದpಂದ 
ಕDೆದು�ೊಂಡು Aೋಗಲು Uೇವದೂತರು ಇXದು ಬಂದರು ,=ೕಸುವ8 
>ಷ�ರನು� ಆ>ೕವ2pKದ rೕLೆ ಅವ�ಂದ ?ೇಪ2ಟು� ಎತ,ಲYಟ�ನು. 
ಅತನು rೕಲ�ೆ� ಏ�Aೋಗು�ಾ, ಇರು1ಾಗ, ಪ8ನರು�ಾBನದ 
ಸಮಯದSH ಎ gಸಲY¦ೆ�ವDೆLಾH ಆತನನು� 9ಂ?ಾSKದರು. 
ಪರLೋಕದ ಮAಾತಂಡವt AಾಜDಾmದ;ವ8; ಅUೇ ಸಮಯದSH 
ಅಸಂ®ಾ�ತ ದೂತಗಣವ8 ಆತನನು� �ಾaಗIಸಲು ಪರLೋಕದSH 
�ಾpದ;ರು. ಇವDೆLಾH ಪ�ಶುದ; ಪಟ�ಣ�ೆ� ಏರುI,ರು1ಾಗ, =ೕಸು�ನ 
?ೆಂ@ಾವLಾmದ; ದೂತರು ಮAಾಧ½Jwಂದ ,Uಾaರಗ| ೕೆ 
,ಉನ�ತ1ಾm�	 ;ಪ8Dಾತನ ಕದಗ| ೕೆ, �ೆDೆದು�ೊಂ��	 
.ಮAಾಪ	Nಾವವ8ಳ� ಅರಸುನು ಆಗMಸ�ಾ,)ೆ ಎಂದು ಕೂಗುI,ದ;ರು. 
ಪರLೋಕದSH �ಾಯುI,ದ; ದೂತರು Nಾ1ಾ1ೇಶpಂದ- 
ಮAಾಪ	Nಾವವ8ಳ� ಈ ಅರಸನು �ಾರು? ಎಂದು ಗ���ಾm 
ಕೂಗುI,ದ;ರು. ?ೆಂ@ಾವLಾmದ; ದೂತರು ಉತ,�ಸು�ಾ, ಪ	ಬಲನು 
ಮತು, ಪ	Nಾವವ8ಳ� �ಾaM ಈತ)ೇ! �ೇ)ಾ_ೕಶaರ)ಾದ ಕತ2ನು! 
Uಾaರಗ@ೇ �ೆDೆದು�ೊಂ��	! Jರಂತ1ಾದ ಕದಗ| ೕೆ 
�ೆDೆದು�ೊಂ��	! ಮAಾಪ	Nಾವವ8ಳ� ಅರಸನು ಬಂದನು ಎಂದು 
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cೂೕiKದರು , ಮ� ,ೆ  ಪರLೋಕದSHದ; ದೂತರು ಕೂಗು�ಾ,, ಈ 
ಮAಾಪ	Nಾವವ8ಳ�  ಅರಸನು �ಾರು? ಎಂದು �ೇಳಲು , 
?ೆಂ@ಾವLಾmದ; ದೂತರು ಮಧುರ1ಾದ ಸaರpಂದ 
�ೇ)ಾ_ೕಶaರ)ಾದ ಕತ2ನು ! ಮAಾಪ	Nಾವವ8ಳ� ಅರಸು ! ಎಂದು 
ಉತ,�ಸುI,ದ;ರು. ಈ ಪರLೋಕದ ಸಮೂಹವ8 ಪಟ�ಣವನು� 
ಪ	1ೇ>Kತು. ದೂತಗಣಗ|ೆLಾH Uೇವಕು#ಾರನನು� ಸುತುಗ��ತು. 
ತಮ` ಮAಾ_ಪIಯ 5ಾದದSH Aೊ|ೆಯುವ *�ೕಟ�ವJ�ಟು�¤ 
ಮAಾಘನ@ೌರವpಂದ ತLೆ ?ಾmದರು , ನಂತರ �ೊSHಲYಟ� 
ಕು�ಮ�ಯು, ಮAಾಪ	Nಾವ ಮ9rwಂದ �ೕ�ತ)ಾm 
ಬಂದ)ೆಂದು ತಮ` ಸುವಣ2 ತಂI1ಾದ�ಗಳನು� ಸುಮಧುರ1ಾm 
M� ಸaರಗಳನು� Aೊರ�ಸಲು , ಅದು ಪರLೋಕದL HೆLಾH  
Âೕಂ�ಾರವ)ೆ� gKತು.  
 

ಆನಂತರ  ನನ@ೆ �ೋ�ಸಲYಟ�U ;ೇ)ೆಂದDೆ –ಆDೋಹಣ1ಾಗುI,ರುವ 
�ಾaMಯ ಕ\ೆಯ ದಶ2ನ #ಾಡಲು >ಷ�ರು ಪರLೋಕUೆ\ೆ@ೆ ತLೆ 
ಎI, ದುಃಖpಂದ ದೃi�ಸುI,ದ;ರು ಶುಭ	ವಸ¬�ಾ�ಗ|ಾದ ಇಬgರ 
ದೂತರು ಅವರ ಹI,ರ Jಂತು , ಗSLಾಯದವDೇ, Jೕವ8 �ಾ�ೆ 
ಆ�ಾಶದ ಕ\ೆ@ೆ )ೋಡು�ಾ, JಂIp;ೕ�?  Jಮ` ಬXwಂದ 
ಆ�ಾಶUೊಳ�ೆ� ಏ�Aೋದ ಈ =ೕಸು �ಾವ�ೕIಯSH 
ಆ�ಾಶUೊಳ�ೆ� Aೋmರುವ8ದನು� ಕಂ�Dೋ ಅUೇ �ೕIಯSH 
ಬರುವನು ಎಂದು AೇXದರು. Uೇವಕು#ಾರನ ಆDೋಹಣವನು� 
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ಕ&ಾªDೆ ಕಂಡ >ಷ�ವೃಂದದವರೂ, =ೕಸುವನ �ಾwಯು  ಆ 
DಾI	=LಾH ಆತನ ಅದುgತ�ಾಯ2ಗಳನು�,�ೆಲವ8 1ೇ|  ೆ ಸಂಭ�ಸದ 
ಅದು¶ತವt ಅIಶಯವt ಆದ ಸಂಗIಗಳ ಬ@ೆ@ೆ  #ಾತ)ಾಡು�ಾ, 
ಸಮಯ ಕ|ೆದರು.  
 

UೇವDಾ�ಾ�p�ಾರದ ಎ\ೆ@ೆ ಕ9ಹ@ೆಯನು� ಉಗುಳ"�ಾ, �ೈ�ಾನನು 
ದೂತDೊಂp@ೆ ಸ#ಾLೋಚ)ೆ ನ\ೆK -ಅವನು ಈ Lೋಕದ rೕLೆ 
ತನ� ಬಲ ಪ	Nಾವವನು� Aೊಂpರು1ಾಗ ತನ� �ಾಯ2ಗಳ" 
=ೕಸು�ನ ಅನು�ಾwಗಳ rೕLೆ ಹತು, ಪಟು� Aೆ<ಾ�mರ?ೇಕು 
ಎಂದು AೇXದನು .=ೕಸು�@ೆ �Dೋದ1ಾmUೆ ಏನೂ ಅKತa�ೆ� 
ಬರSಲH; �ಾದ�1ಾದDೆ ಆತನ 9ಂ?ಾಲಕರನು� ಜwಸLೇ?ೇಕು, 
ಪ	I ಸಂತIಯಲೂH ತಮ` �ಾಯ2 �ಾ_ಸ?ೇಕು; =ೕಸುವನು� 
ನಂ  ಆತನ ಪ8ನರು�ಾBನ ಆDೋಹಣದSH ಭರವಸ�ಟ�ವರನು� 
ಬLೆAಾ* 9�ಯ?ೇಕು ಎಂದನು. =ೕಸುವ8 ಆತನ >ಷ��@ೆ 
�ೈ�ಾನನ 9�ತದSHರುವವರನು�  �ಸುವ, ಖಂ�ಸುವ, 
ಗುಣಪ�ಸುವ ಅ_�ಾರವನು� Jೕ�Uಾ;)ೆಂದು ಆತನ ದೂತ�@ೆ 
ಸYಷ�ಪ�Kದನು ಅವರು ಅಬg�ಸುವ Kಂಹದ Aಾ@ೆ =ೕಸು�ನ 
9ಂ?ಾಲಕರನು� )ಾಶಪ�ಸಲು Aೊರಟರು, 
 

ಓp; *ೕತ2)ೆ 24;7-10; ಅ�ೕಸ,ಲರ ಕೃತ� 1:1-11  
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ಅ�ಾ�ಯ 12. =ೕಸು�ನ  >ಷ�ರು 
>ಷ�ರು, ಕೂ	�ೆ@ೆ AಾಕಲYಟು� �ೕ�ತ)ಾm ಎದು;ಬಂದವನ ಬ@ೆ@ೆ ಬಹು 
ಪ	ಬಲ1ಾm ?ೋ_ಸುI,ದ;ರು. Dೋಗಗಳನು� ಗುಣಪ�Kದರು, ಒಬg 
ಹುಟು� ಕುಂಟನನು� ಸaಸBಪ�Kದರು, ಅವನು ಜನDೆಲHರ ಎದು�@ೆ 
Uೇವರನು� �ೊಂ\ಾಡು�ಾ,, ನ\ೆಯು�ಾ,, Aಾರು�ಾ, ಇದ;ನು. ಈ 
ಸುp;ಯು ಹರಡಲು ಜನDೆLಾH >ಷ�ರನು� ಒತ,�ಸು�ಾ, 
ಆವ�K�ೊಂಡರು. ಈ �ಾಯ2ವ8 ಸಂಭ�Kದುದ�ೆ� ಬಹು 
ಆಶ�ಯ2pಂದ �ಸ`ಯ ತುಂ ದವDಾm ?ೆDಾ@ಾದರು.  
 

=ೕಸು ಮರಣAೊಂpದ rೕLೆ ಇ)ಾ�ವ ಅದುgತ �ಾಯ2 ಜನರ 
ಮದ�ದSH ನ\ೆಯLಾರUೆಂದೂ,  ಅವರ ಉUೆaೕಗ1ೆLಾH  ಸತು,Aೋm 
ತಮ` 9ಂpನ ಸಂ�ಾ�ರಗX@ೆ ಅ_ೕನDಾಗುವDೆಂದು 
ಮAಾ�ಾಜಕರು 'ೕ�Kದರು. ಆದDೆ ಇ@ೋ! ಎಲHರ ಮ�ೆ� 
>ಷ�ರು ಅದುgತ �ಾಯ2ಗಳನು� �ಾ_ಸುವವDಾದರು, ಜನರು ಬಹು 
pಗ¶¸rwಂದ ಅವDೆ\ೆ@ೆ ?ೆರ@ಾm )ೋಡLಾರಂ©Kದರು. 
=ೕಸುವನು� >ಲು?ೆ@ೆ Aಾ*Uಾ;wತು, ಇವ�@ೆ ಇ)ೆ�SHಂದ  ಈ 
ಶ*,ಯು Kp;KUೆ ಎಂದು ಆಶ�ಯ2@ೊಂಡರು. =ೕಸುವ8 
�ೕವಂತ)ಾmUಾ;ಗ >ಷ��@ೆ ಈ ಬಲವನು� ಅನುಗ	9Kದ;ನು; ಆತನು 
ಸತ, ನಂತರ ಅದುgತ�ಾಯ2ಗಳ" ಅಂತ�1ಾಗುವ8ದು ಎಂದು�ೊಂಡರು. 
5ೇತ	ನು ಅವರ ಗS Sಯನು� ಅಥ2#ಾ��ೊಂಡವ)ಾm 
‘ಇ�ಾ	=ೕ� ಜನDೇ, Jೕವ8 �ಾ�ೆ ಇದ�ಾ�m ಆಶ�ಯ2 ಪಡುI,ೕ�? 
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Jೕವ8 ನಮ`ನು ದೃi�ಸುವ8Uೇನು? )ಾವ8 ಸaಂತ ಶ*,wಂದಗSೕ, 
ಪ��ೆ	wಂದಗSೕ ಇವನನು� ನ\ೆಯುವಂ�ೆ #ಾ�U ;ೇ1ೆಂದು 
Nಾ�ಸ?ೇ��. ನಮ` sತೃಗ|ಾದ ಅಬ	Aಾಮ, ಇ�ಾಕ, 
�ಾ�ೋಬರ Uೇವರು ತನ� ಮಗ)ಾದ =ೕಸುವನು� ಮ9r 
ಪ�KUಾ;)ೆ.  Jೕವಂತೂ ಆತನನು� 9�ದು�ೊ���; ಮತು, sLಾತನು 
ಆತನನು�  �ಸ?ೇ�ೆಂದು Jಣ2wKUಾಗ ಪ�ಶುದ;ನೂ, 
JೕIವಂತನೂ  ಆmರು1ಾತನನು� ?ೇಡ1ೆಂದು AೇX �ೊLೆ@ಾರನನು� 
 �ಸ?ೇ�ೆಂದು ?ೇ��ೊಂಡು �ೕವ)ಾಯಕನನು�   �ೊSHKp�. 
ಆದDೆ Uೇವರು ಆತನನು� ಸತ,ವDೊಳmಂದ ಎ gKದನು; ಈ 
�ಷಯ1ಾm )ಾ1ೇ �ಾ�ಗಳ". ಕುಂಟ)ಾmದ ಈ  ಮನುಷ�ನು 
)ೆಟ�@ಾದುದ�ೆ� ಆತನು =ೕಸು�ನ rೕLೆ ನಂ �ೆwಟ�U ;ೇ �ಾರಣ 
ಎಂದು AೇXದನು. ಮAಾ�ಾಜಕ�ಗೂ 9�ಯ�ಗೂ ಈ 
#ಾತುಗಳನು� �ೇX ಸ9ಸLಾಗSಲH. >ಷ�ರನು� 9�ದು �ೆDೆ@ೆ 
Aಾ*ದರು. ಆದDೆ >ಷ�ರು ಒಂUೇ ಒಂದು ಉಪ)ಾ�ಸ �ೇXದವರSH 
�ಾ�Dಾರು ಜನರು ನಂ ದರು, *	ಸ,ನ ಪ8ನರು�ಾBನ ಮತು, 
ಆDೋಹಣದ rೕLೆ  ಭರವ�ೆ ಇಟ�ರು. ಆದDೆ ಮAಾ�ಾಜಕ�ಗೂ 
9�ಯ�ಗೂ ತಳಮಳ ಉಂ¦ಾwತು. ಜನರ ಮನಸುo ತಮ`ಕ\ೆ@ೆ 
Iರುmಸಲು =ೕಸುವನು� �ೊSHKದ;ರು. ಆದDೆ �ಷಯವ8 
-ದSmಂತ M�Aೋwತು Uೇವಕು#ಾರನ �ೊLೆ@ಾರDೆಂದು 
>ಷ�ರನು� ಪ	ತ�%1ಾm ಅವರನು� ಖಂ�ಸLಾರಂ©Kದರು. ಇದು 
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ಇನೂ� ಎ[ೋ ಮ��@ೆ ?ೆ|ೆಯೂತ,Uೋ ಅಥ1ಾ ಜನರು ತಮ`ನು 
Aೇ@ೆ ಗ�ಸಬಹುUೆಂದು ಇತ�ಥ2#ಾಡLಾಗSಲH. >ಷ�ರನು�  ಬಹು 
ಸಂ�ೋಷpಂದ �ಾwಸಬಹುUಾmತು,  ಆದDೆ ತಮ`rೕLೆ ಕL Hೆ�ೆಯ 
ಬಹುUೆಂದು ಭಯ@ೊಂಡರು. ಅವರು >ಷ�ರನು� )ಾ�ಯಮಂಡS@ೆ 
ಕDೆದರು. JೕIವಂತನ ರಕ,�ಾ�m   Aಾ�ೊDೆpದ;ವರು ಅSHದ;ರು. 
5ೇತ	ನನು�  =ೕಸು�ನ >ಷ�)ೆಂದು ಗುರುIಸಲು ಅವನು ಆ&ೆ 
ಪ	#ಾಣ #ಾ�  ?ೊಂ*ದ;ನು� ಅವರು �ೇXದ;ರು. ಈಗ ಅವರು 
5ೇತ	ನನು� ?ೆದ�ಸಬಹುದು ಎಂದು �ೊಂಡರು; ಆದDೆ 5ೇತ	ನು 
ಪ�ವತ2)ೆ Aೊಂpದ;ನು.  ಈ ಸJ�1ೇಶದSH =ೕಸುವನು� 
ಮ9r5ೆ�ಸುವ ಅವ�ಾಶ ಒಂದು 5ೇತ	J@ೆ �ೊಡಲY��ತು. 
ಆತುರ@ಾರ)ಾm, Aೇ��ಾm �ಾ)ೇ ?ೊಂ*ದ Aೆಸರನು� 
ಘನಪ�ಸುವ8ದರ ಮೂಲಕ ಕಳಂಕವನು� 
�ೊ|ೆದು�ೊಳ"�ವಂ�ಾwತು. Aೇ�ತನದ �ಾವ ಭಯವ8 5ೇತ	ನ 
ಎUೆಯSHಡmರSಲH; ಪವತ	�ಾ`ನ ಬಲpಂದ �ಾವ  Aೆದ��ೆಯೂ 
ಇಲHUೆ Jೕವ8 �ೊSHKದ Aಾಗೂ Uೇವರು ಸತ,ವರೂಳmಂತ 
ಎ gಸಲYಟ� ನಜDೇIನ =ೕಸು*	ಸ,ನ )ಾಮ ಬಲpಂದLೇ )ಾನು 
Jಮ` ಮುಂUೇ )ೆಟ�@ೆ JಂI,ರು1ೇ)ೆಂದು ಪ�ತ	 Uೈಯ2pಂದ �ಾ� 
AೇXದನು. ಮ)ೆಕಟು�ವವDಾದ Jೕವ8 9ೕ)ೈKದ ಕಲುH ಆತನು 
;ಆತ)ೇ ಮುಖ�1ಾದ ಮೂLೆಗLಾHದನು.  ಬರ?ೇ�ಾದ ರ%&ೆಯೂ 
ಇ)ಾ�ರSHಯೂ ಇಲH; ಆ Aೆಸ�JಂದLೇ  Aೊರತು ಆ�ಾಶದ �ೆಳ@ೆ 
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ಮನುಷ�Dೊಳ@ೆ �ೊಡಲY��ರುವ ?ೇDೆ �ಾವ Aೆಸ�Jಂದಲೂ ನಮ@ೆ 
ರ%&ೆ ಆಗುವ8pಲH ಎಂದನು.  
 

5ೇತ	 'ೕAಾನರು Uೈಯ2pಂದ #ಾತ)ಾಡುವ8ದನು� )ೋ� 
ಜನರು ಆಶ�ಯ2@ೊಂಡರು. ಅವರು =ೕಸು�ನ ಸಂಗಡ ಇದ;ವರು 
ಎಂಬುದನು� ಮನKo@ೆ ತಂದು�ೊಂಡರು. �ೊLೆ@ಾರ�ಂದ =ೕಸುವ8 
9ಂ�ೆ@ೊಳ@ಾmದ; ಸಂದಭ2ದSH ಕಂಡುಬಂದ ಅUೇ _ೕನ, ಅಭಯ 
ಮುಖNಾವದ AೋS�ೆ ಅವರSH �ಾಣುವ8ದನು� ಮನಗಂಡರು 
.5ೇತ	ನು ?ೊಂ*ದ rೕLೆ ಒಂUೇ ಒಂದು ದುಃಖ Aಾಗೂ ಕರು&ೆಯ 
ದೃi�wಂದ =ೕಸು ಅವನನು� ಖಂ�Kದನು. ಈಗ ಅವ)ೇ �ಾaMಯ 
�ೊ�ೆ@ೆ ತನ�ನು� ಗುರುIK�ೊಂಡನು. 5ೇತ	ನು ಆ>ೕವ2pಸಲYಟ�ನು 
ಮತು, ಅಂmೕಕ�ಸಲYಟ�ನು. =ೕಸು�ನ ಅಂmೕ�ಾರದ �9��ಾm 
ಪ�ತ	�ಾ`ನು ಅವನSH ತುಂ �ೊಡನು. 
 

ಮAಾ�ಾಜಕ�@ೆ, ತಮmದ;  Uೆaೕಷವನು� ಎLಾHರ ಮುಂUೆ 
ಪ	ಕ�ಸಲು Uೈಯ2�ಲHUಾwತು. ಆ rೕLೆ ಸNೆwಂದ AೊDೆ@ೆ 
AೋmDೆಂದು ಅಪY&ೆ �ೊಟು�, ಈ ಮನುಷ��@ೆ )ಾ1ೇನು #ಾ\ೋಣ? 
ಪ	Kಧµ1ಾದ ಸೂಚಕ�ಾಯ2ವ8 ಇವರ ಮೂಲಕ ನ\ೆw�ೆಂದು 
=ೕರುಸLೇMನSH 1ಾಸ1ಾmರುವವDೆಲH�ಗೂ @ೊ�ಾ,mUೆಯ[ೆ�ೕ, 
ಅದು ಅಗSಲH ಎನು�ವ8ದ�ಾ�ಗದು ಎನು�ತ, ತಮ`ತಮೂ`ಳ@ೆ 
#ಾ�ಾ��ೊಂಡರು. ಈ ಒ| �ೆಯ�ಾಯ2ವ8 ಹರಡುವ8ದು ಎಂದು 
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ಅವರು ಭಯ@ೊಂಡರು, 9ೕ@ೆ ಹ gದDೆ ನಮ` �ಾBನ�ೆ� ಧ�ೆ� 
ಉಂ¦ಾಗುವ8ದು ಮತು, =ೕಸು�ನ �ೊLೆ@ಾರDೆಂದು )ಾವ8 
�ಾಣಲYಡು1ೆವ8 ಎಂದು Nಾ�K, ಆ Aೆಸರ)ೆ�I, �ಾರ ಸಂಗಡಲೂ 
#ಾತ)ಾಡ?ಾರUೆಂದು ?ೆದ��ೋಣ ಎಂದು #ಾತ)ಾ�ದDೆ Jೕವ8 
�ಾಯು�� ಎಂದ[ೆ�ೕ AೇಳLಾwತು. ಆದDೆ 5ೇತ	ನು, )ಾನು ಕಂಡು 
�ೇXದ;ನು #ಾತ	 #ಾತ)ಾಡು� ,ೇ)ೆಂದು Uೈಯ2pಂದ AೇXದನು.  
 

=ೕಸು�ನ ಬಲpಂದ, >ಷ�ರು ತಮ` ಬX@ೆ ಬಂದ ಎLಾH �ೊಂದDೆ@ೆ 
ಈ\ಾದವರುನೂ�, Dೋmಗಳನೂ� 1ಾK#ಾಡು�ಾ, ಬಂದರು. 
ಮAಾ�ಾಜಕರೂ 9�ಯರೂ ಅವDೊಡJದ;ವDೆಲHರSH @ಾಬ� 
ತುಂ ತು. ಕೂ	�ೆ@ೆ AಾಕಲYಟು�, ಎದು; ಪರLೋಕ�ೆ�ೕ�ದ ರ%ಕನ 
Aೆಸ�ನ ಪ��ಯSH ನೂDಾರು ಜನರು �ೇ��ೊಡರು. ಅವರ >ಷ�ರನು� 
�ೆDೆ@ೆ Aಾ*ದರು. ಜನರ ಉUೆ	ೕಕವ8 ಇನು� ಮುಂUೆ 
ಕುಂpAೋಗುವ8Uೆಂದು�ೊಂಡರು. �ೈ�ಾನನು @ೆದ;ನು, ದುಷ�ದೂತರು 
ಸಂಭ	MKದರು; ಆದDೆ �ೆDೆಮ)ೆಯ ?ಾmಲನು� �ೆDೆಯಲು 
Uೇವದೂತರು ಕಳ"9ಸಲYಟ�ರು ಮAಾಯಜಕರ 9�ಯರ ಅಪY&ೆ@ೆ 
ಪ	I�ಾm, >ಷ��@ೆ Jೕವ8 Aೋm Uೇ1ಾಲಯದSH Jಂತು�ೊಂಡು 
ಈ ಸ�ೕವ1ಾದ #ಾತುಗಳ)ೆ�LಾH ಜನ�@ೆ AೇX� ಎಂದರು. 
ಸNಾಮಂಡSಯವರನು� ಕೂ�K ಅವರನು� ಕDೆತರುವ8ದ�ೆ� 
�ೆDೆಮ)ೆ@ೆ ಕಳ"Kದರು. ಓLೇ�ಾರರು �ೆರಮ)ೆ Nಾmಲನು� �ೆDೆದರು, 
ಆದDೆ �ೆDೆ@ೆ Uೊ gದವರನು� �ಾಣUಾದರು. ಅವರು, 
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ಮAಾ�ಾಜಕರು Aಾಗೂ 9�ಯ�@ೆ -�ಾವSನ ಮ)ೆ 
ಪtಣ2ಭದ	1ಾm ಮು��ದು;ದನು�, �ಾವಲು@ಾರರು ?ಾmಲSH 
JಂIರುವ8ದನೂ� ಕಂ\ೆವ8; ಆದDೆ �ೆDೆUಾಗ ಒಳ@ೆ ಒಬgರನೂ� 
�ಾಣSಲH ಎಂದರು.  9ೕmರLಾm �ಾDೋ ಒಬgನು - ಬಂದು ಅ@ೋ 
Jೕವ8 �ೆDೆಮ)ೆಯSH��ದ;  ಆ ಮನುಷ�ರು Uೇ1ಾಲಯದSH 
Jಂತು�ೊಂಡು ಜನ�@ೆ ಉಪUೇಶ #ಾಡುI,Uಾ;Dೆಂದು AೇXದನು. 
ಅಗ ಅ_ಪIಯು ಓLೇ�ಾರರ ಸಂಗಡ Aೋm )ೋ�, ಜನರು ತಮ@ೆ 
ಕL Hೆ�ೆUಾDೆಂದು ಭಯಪಟು� ಅವರನು� ?ೆದ�ಸSಲH. �ಾವ 9ಂ�ೆಗೂ 
ಒಳಪ�ಸUೆ ಕDೆದು�ೊಂಡು  ಬಂದರು .ಅವರನು� ತಂದು 9�ೕಸNೆಯ 
ಮುಂUೆ JSHಸಲು ಮAಾ�ಾಜಕರು �<ಾರ&ೆ #ಾ�ದರು. Jೕವ8 ಆ 
Aೆಸರ)ೆ�I, ಉಪUೇಶ #ಾಡLೇ?ಾರUೆಂದು Aೇಳ�ಲH1ೇ? ಆದDೆ 
Jೕವ8 =ರುಸLೇM)ೆ�LಾH Jಮ` ಉಪUೇಶpಂದ ತುಂ Kp� ಆ 
ಮನುಷ�ನ ರಕ,�ೆ� ನಮ`ನು Aೊ&ೆ#ಾ�p;ೕ� ಎಂದರು.  
 

ಅವDೆLಾH ಕಪ�ಗಳ"; Uೇವರು r���ೆmಂತ ಜನರ r���ೆ@ೆ 
5ಾ	ಶಸ¹�ೊಟ�ವರು. ಅವರು ಹೃದಯವ8 ಕ«ಣ1ಾmದೂ; 
ಅ�ೕಸ,ಲರ�ಾಯ2ಗಳ" ಅವರನು� ಹು<ೆ� gKದ;ವ8. >ಷ�ರು, 
=ೕಸು�ನ ಕೂ	�ಾಮರಣ, ಪ8ನರು�ಾBನ Aಾಗೂ ಆDೋಹಣದ ಬ@ £ೆ 
?ೋ_KದDೆ ಅವರ ಕಳಂ�ೆ�ೆ� ಒಳ@ಾm �ೊLೆ@ಾರDೆಂದು 
�ಾ ೕ�ಾಗುವ8Uೆಂದು ಅವ�@ೆ IXpತು,. =ೕಸು�ನ ರಕ, ನಮ` 
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rೕLೆ Aಾಗೂ ನಮ` ಮಕ�ಳ rೕLೆಯೂ ಇರS ಎಂದವರು ಈಗ 
*	ಸ,ನ ರಕ,ವನು� ತಮ` rೕLೆ ಅ5ಾpK�ೊಳ�ಲು 9r`��ದರು.  
 

ಅ�ೕಸ,ಲDಾದDೋ Uೈಯ2pಂದ ಮನುಷ�ರು Uೇವರ #ಾತನು� 
�ೇಳ?ೇ�ೆಂದು  ಪ	<ಾರ #ಾ�ದರು. 5ೇತ	ನು –Jೕವ8�ೊಂದು >ಲು?ೆ 
ಯSH ತೂಗುAಾ*ದ =ೕಸುವನು� ನಮ` sತೃಗಳ Uೇವರು 
ಸತ,ವDೊಳmಂದ ಎ gKದನು. ಇ�ಾ	=ೕಲ�@ೆ 5ಾಪ%#ಾಪ&ೆಯನು� 
ಪbಾ��ಾ,ಪವನು� JೕಡLೋಸುಗ Uೇವರು ತನ� ಬಲ@ೈwಂದ 
ಆತನನು Dಾಜನ)ಾ�mಯೂ, ರ%ಕನ)ಾ�mಯೂ ಘನಪ�Kದನು. ಈ 
ಎLಾH ಸಂಗIಗX@ೆ )ಾವ8 ಮತು, Uೇವ�@ೆ �UೇಯDಾದವ�@ೆ 
�ೊಡಲYಡುವ ಪ�ತ	�ಾ`ನೂ �ಾ�ಗ|ಾmU ;ೇ1ೆ ಎಂದನು. 
�ೊLೆ@ಾರರು �ೌದ	Dಾದರು. ಅ�ೕಸ,ಲರನು� �ೊSHK ತಮ` 
�ೈಗಳನು� ರಕ,pಂದ )ೆನK�ೊಳ�ಲು ಇ��Kದರು ಇದನು Aೇ@ೆ 
�ಾ_ಸ?ೇ�ೆಂದು 'ೕ�ಸುI,ರು1ಾಗ, Uೇವದೂತ)ೊಬgನು 
ಕಳ"KಲYಟ� ಗ#ಾS=ೕಲ)ೆಂ?ಾತನ ಹೃದಯವನು� Kದ;@ೊXK, 
ಮAಾಯಜಕ�ಗೂ 9�ಯ�ಗೂ ಬುp;1ಾದ �ೊಡುವಂ�ೆ 
ಒsYಸLಾwತು. ಗ#ಾS=ೕಲನು – ಈ ಮನುಷ�ರನು� ಅವರ 
5ಾ�@ೆ  ಟು� ದೂರ1ಾm�; Jೕವ8 ಮನುಷ�ರ �ಷಯದSH 
#ಾಡ?ೇ�ೆಂpರುವ8ದರ ಬ@ £ೆ ಎಚ���ೆಯುಳ�ವDಾm�	; ಈ 
'ೕಚ)ೆಯು Uೇವ�ಂUಾmದ;Dೆ ಅದನು� �ೆ�ಸುವ8ದ�ೆ� JM`ಂದ 
ಆಗುವ8pಲH; ಒಂದು1ೇ|  ೆ Uೇವರ rೕLೆ  ಯುದ;#ಾಡುವವDಾm 
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�ಾ�K�ೊ�ೕ� ಎಂದನು. ದುಷ� ದೂತರು ಅ�ೕಸ,ಲರನು� �ೊಲHಲು 
�ಾಜಕರು, 9�ಯರನು� 5ೆ	ೕDೇsKದರು. ಆದDೆ Uೇವರು ಅವರ 
ಮದ�ದL Hೇ ಸ#ಾನ @ೌರವ Aೊಂpದ ವ�*,ಯ ದaJಯನು� ಎ gK 
>ಷ�ರ ಪರ#ಾತ)ಾಡಲು ದೂತನನು� ಕಳ"9Kದರು.  
 

ಅ�ೕಸ,ಲರ �ೆಲಸಗಳ" ಇನೂ� ಮುmಯSಲH. ಅವರು ಕಂಡು 
�ೇXದುದರ ಬ@ £ೆ =ೕಸು�ನ �ಾ�ಗ|ಾmರಲು Dಾಜರ ಮುಂUೆ 
ತರಲYಡ?ೇಕು. ಮAಾಯಜಕರು 9�ಯರು ಅವರನು�  ಡುಗ\ೆ 
#ಾಡುವ ಮುನ� Aೊ\ೆದು, Aೇಗೂ #ಾತ)ಾಡ?ಾರUೆಂದು 
ಅಪY&ೆ�ೊಟು� Aೊರ�Kದರು. �ಾವ8 ಆ Aೆಸ�ನ JMತ,1ಾm 
ಅವ#ಾವ ಪಡುವ8ದ�ೆ� 'ೕಗ�ರJK�ೊಂಡು, ಮಂಡSwಂದ 
>ಷ�ರು Aೊರಟು Aೋದರು. ಅವರು ಎಡ ಡUೆ Uೇ1ಾಲಯದSHಯೂ, 
ತಮ`ನು� ಅAಾaJKದ ಪ	I ಮ)ೆಮ)ೆಯSHಯೂ ಉಪUೇಶ 
#ಾಡು�ಾ, ತಮ` �ೇ1ೆಯSH ಮುಂದುವ�ದರು. Uೇವರ 1ಾಕ�ವ8 
?ೇ|ೆಯು�ಾ, Aೋwತು. �ೈ�ಾನನು ಮAಾಯಜಕರು Aಾಗೂ 
9�ಯರನು� 5ೆ	ೕ�K Dೋ� ಪಹDೆಯವರನು� �ೊಂಡು�ೊಂಡು  
ಅವರ ಮೂಲಕ �ಾವ8 ಮಲmರು1ಾಗ >ಷ�ರು =ೕಸುವನು� 
ಕದು;�ೊಂಡು AೋದDೆಂದು ಸು| �ೇ ನು�Kದರು; ಈ ಸುX�Jಂದ 
ಸತ�ವನು� ಮDೆಮಚಲು J�ೕ�Kದರು; ಆದDೆ ಇ@ೋ! ಅವರ ಸುತ,ಲು 
=ೕಸು�ನ ಪ8ನರು�ಾBನದ ಪ8Dಾ1ೆಗಳ" �ಲುrಯಂ�ೆ  ಪ8�ದವ8. 
>ಷ�ರು Jಭ2ಯ1ಾm ಪ	<ಾರ #ಾ� �ಾವ8 ಕಂಡು�ೇXದನು� 
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�ಾ��ೊಡು�ಾ, =ೕಸು�ನ Aೆಸ�ನSH ಸೂ<ಾಕ �ಾಯ2ಗಳನು� 
#ಾಡLಾರಂ©Kದರು. Uೇವಕು#ಾರನ rೕLೆ ಶ*,ಪ	'ೕಗ 
#ಾಡಲು #ಾAಾಯಜಕ�@ೆ ಅನುಮI UೊDೆ�ಾಗ Uೈಯ21ಾm 
=ೕಸು�ನ ರಕ,ವನು� Aೊ&ೆ�ಾm ಅಂmೕಕ�ಸಲು ಸಮ`IKದವರ 
rೕLೆ Aೊ�Kದರು.  
 

)ಾನು )ೋ�U ;ೇ)ೆಂದDೆ - Uೇವದೂತರು ಈ ಸಂತIಯSH ಬರುವ 
*	ಸ,ನ >ಷ�ರನು� ಲಂಗ�ನಂIರುವ ಈ ಶುದ; ಪ	ಮುಖ ಸತ�ಗX@ೆ 
ಬಂ_K �bೇಷ ಸು�ೇಮವನು�, �ಾವಲನೂ� �ೊಡಲು Uೇವರು 
'ೕ�Kದರು. =ೕಸು�ನ ಕೂ	�ಾಮರಣ, ಪ8ನರು�ಾBನ ಮತು, 
ಆDೋಹಣ�ೆ� �ಾ�ಗ|ಾmದ; ಅ�ೕಸ,ಲರ rೕLೆ ಪ�ತ	�ಾ`ನು 
)ೆLೆ@ೊಂ�ದ;ನು�. ಮುಖ�1ಾದ ಸತ�ವ8  ಇ�ಾ	=ೕ� ಮಕ�ಳ 
J�ೕ%ಯmತು,. ಅವರು ಒಂUೇ J�ೕ�ಾದ Lೋಕರ%ಕನನು� ಎಲHರು 
ಎದುರು )ೋಡ?ೇ�ಾmದು; ಎಲHರೂ =ೕಸುವ8 �ೕವ�ಾ�ಗ #ಾ� 
Kದ;ಪ�Kದ #ಾಗ2ದLೇ ನ\ೆದು Uೇವರ ಆ�ೆಗX@ೆ ��ೇಯDಾm  
�ೕ�ಸ?ೇ�ಾwತು. �ಾವ �ಾಯ2�ಾ�m ಯಹೂದ�ರು =ೕಸುವನು� 
ಹ@ೆ#ಾ� �ೊಂದDೋ ಅUೇ �ಾಯ2ವನು� ಮುದುವ�ಸಲು >ಷ��@ೆ 
�ೊಟ� ಶ*,ಯSH =ೕಸು�ನ �1ೇಕ ಮತು, ಸದು£ಣವನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. �ೈ�ಾನನ �ಾಯ2ದ rೕLೆ ಅವ�@ೆ ಅ_�ಾರ 
�ೊಡಲY��ತು. 9ೕ)ೈಸಲYಟು� ದುಷ�ರ ಹಸ,pಂದ �ೊಲHಲYಟ� 
=ೕಸು�ನ )ಾಮದ ಮೂಲಕ ಅದುgತ�ಾಯ2ವನೂ�, 
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ಸೂಚಕ�ಾಯ2ವನೂ�, >ಷ�ರು ನ\ೆKದರು. =ೕಸು1ೇ ಈ Lೋಕದ 
ರ%ಕ)ೆಂಬ ಶುದ; ಸತ�ವನು� ಆತನ ಮರಣದ ಮತು, ಪ8ನರು�ಾBನದ 
ಸಮಯದSH ಆವ�Kದ ?ೆಳ*ನ ಪ	NಾವX Aಾಗೂ �ೇ�ೋವಲಯವ8 
ಅಮರ@ೊXKತು. 
 

ಓp; ಅ�ೕಸ,ಲರ ಕೃತ�ಗಳ" ಅ�ಾ�ಯ 3-5       
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ಅ�ಾ�ಯ 13. � ,ೆFೆನನ ಮರಣವ8  
=ರುಸLೇMನSH >ಷ�ರ ಸಂ®ೆ�ಯು ?ೆ|ೆಯು�ಾ, Aೋwತು. 
Uೇವರ 1ಾಕ�ವ8 ಪ	ಬಲ1ಾwತು. �ಾಜಕರSH ಬಹುಜನರು 
*	ಸ,ನಂ �ೆ@ೆ ��ೇಯDಾದರು. � ,ೆಫನನು ನಂ �ೆಯSH 
ತುಂ ದವ)ಾm ಜನರ ಮUೆ�ದSH ಅದುgತ�ಾಯ2, 
ಸೂ<ಾಕ�ಾಯ2ಗಳನು� #ಾಡುವವ)ಾದನು. �ಾಜಕರು 
ಸಂ�ಾ�ರಗಳನು�, ಬS �ಾ��ೆಗಳನು� �ೊDೆದು =ೕಸು1ೇ ಮAಾಬS 
ಎಂದು ಅಂmೕಕ�ಸುI,ದು;ದು ಬಹುಜನರSH �ೋಪವ)ೆ� gK. � ,ೆFೆನನು 
ಪರLೋಕ ಬಲವನು� ಪ\ೆದು �ಾಜಕರನೂ� 9�ಯರನೂ� 
ಖಂ�ಸು�ಾ,  ಅವರ ಮುಂUೆ =ೕಸುವನು� ಮ9r@ೊXಸುI,ದ;ನು. 
ಅವನು ?ೋ_ಸುI,ದ; �ಾನ ಮತು, ಶ*,ಯನು� ಅವರು ಸ9ಸSಲH. 
ಅವನ �ರುದ; Aೇಳಲು �ಾವ �ಾರಣವt Kಗpರಲು -  ಇವನು 
Uೇವ�@ೆ �Dೋಧ1ಾmಯೂ -ೕbೆ@ೆ �Dೋಧ1ಾಯೂ ದೂಷ&ೆಯ 
#ಾತುಗಳ)ಾ�ಡುವ8ದನು� )ಾವ8 �ೇXU ;ೇ1ೆಂದು Aೇಳಲು, ಸುಳ"� 
ಪ	#ಾಣ #ಾಡಲು ಜನರನು� ?ಾ�@ೆ@ೆ 9�ದರು .ಅವರು ಜನರನು� 
�ೆರXK ಸುಳ"��ಾ� ಸೃi�K � ,ೆFೆನನನು� 9�ದು Uೇ1ಾಲಯಕೂ� 
ಧಮ2bಾಸ¬ಕೂ� �Dೋದ1ಾm #ಾ�ಾಡುವನು ಎಂದು AೇXದರು. 
ನಜDೇIನ =ೕಸು ಈ Uೇ1ಾಲಯವನು� �ೆಡ�, -ೕbೆ ನಮ@ೆ 
)ೇMKರುವ ಆ<ಾರವನು� ?ೇDೆ#ಾಡುವ)ೆಂಬುವ8Uಾm 
Aೇಳ"ವ8ದನು� )ಾವ8 �ೇXU ;ೇ1ೆ ಅಂದರು.  
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9�ೕಸNೆಯSH ಕೂIದ;ವDೆಲHರೂ � ,ೆFೆನನ ರೂಪವ8 pವ�ಪ	�ಾಶpಂದ 
Aೊ|ೆಯುI,ದು;ದನು� ಕಂಡರು. ಅದು Uೇವದೂತನ ಮುಖದಂ�ೆ 
ಪ	ಜaSಸುI,ತು,. ಅವನು ಪtಣ2ನಂ �ೆwಂದಲೂ, 
ಪ�ತ	�ಾ`pಂದಲೂ ತುಂ ದವ)ಾm ಪ	1ಾpಗXಂದ 
-ದಲು@ೊಂಡು =ೕಸು�ನ ಬರುವಣದವDೆಗೂ ಆತನ 
ಕೂ	�ಾಮರಣ, ಆತನ ಪ8ನರು�ಾBನ, ಆತನ ಆDೋಹಣದ ಬ@ £ೆ 
Aೇಳ"�ಾ, Uೇವರು �ೈಗXಂದ ಕ��ದ Uೇ1ಾಲಯದSH 1ಾKಸುವ8pಲH 
ಎಂದು AೇXದನು. ಅವರು Uೇ1ಾಲಯಗಳನು� ಆDಾ_ಸುI,ದ;ರು. 
Uೇವರ �Dೋಧ1ಾm #ಾತ)ಾಡುವ8ದ*�ಂತಲೂ, Uೇ1ಾಲಯದ 
�ರುಧµ Aೆ<ಾ�m ಏ)ಾದರು #ಾತ)ಾ�ದDೆ ಅದು ಅವ�@ೆ Dೋಷ  
ತಂದು �ೆರXಸುI,ತು,. ಈ ಜನರು ದುಷ�Dಾmದು ಹೃದಯ 
ಸುನ�IwಲHದವDಾmರುವ8ದ�ಂದ � ,ೆFೆನನು ಪರLೋಕದ 
ಧಮ2Dೋಷpಂದ cೂೕiKದನು Jೕವ8 �ಾ1ಾಗಲೂ 
ಪ�ತ	�ಾ`ನನು� ಎದು�ಸುವವDಾmp;ೕ� ಎಂದನು. ಅವರ ಹೃದಯವ8 
ಮSನ1ಾm @ಾಢ ದುಷ�ತನpಂದ ತುಂ �ೊಂಡು ಬ�ೕ �ೋ��ೆಯ 
ಆ<ಾರಗಳSH �ೊಡmದ;ರು. ಪ	1ಾpಗಳನು� 9ಂ�ೆಪ�Kದ ಅವರ 
ಪt�2ಕರ �<ಾರವನು� � ,ೆFೆನನು )ೆನಪ8#ಾ�ಸು�ಾ, 
AೇXU ;ೇ)ೆಂದDೆ, JೕIಸaರೂಪನ ಆಗಮನದ �ಷಯ 
ಮುಂIXKದವರನು�  ಅವರು �ೊಂದರು, Jೕವ8 ಈಗ ಅತನನು� 
9�ದು �ೊಟು� �ೊLೆ@ಾರDಾp� ಎಂದನು. 
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ಸರಳ1ಾmದ;ರೂ Iೕº ಸತ�ವ8 ನು�ಯಲYಡಲು ಮAಾ�ಾಜಕರು 
ಅ_ಪIಗಳ} Dೌದ	Dಾದರು; ಅವರು � ,ೆFೆನನ rೕLೆ  ದ;ರು. 
ಪರLೋಕ ಪ	Nಾವವ8 ಅವನ rೕLೆ ಸು�wತು, ಆ�ಾಶದ ಕ\ೆ@ೆ 
ದೃi�K )ೋ�1ಾಗ Uೇವರ ಪ	Nಾವವನು� ಸ,ಫನನು ಕಂಡನು. ಮತು, 
ಅವನ ಸುತ,ಲೂ ದೂತರು AಾDಾಡುI,ದ;ರು . ಅದನು� )ೋಡು�ಾ, – 
ಆ@ೋ, ಆ�ಾಶವ8 �ೆDೆpರುವ8ದನೂ�, ಮನಷ�ಕು#ಾರನು Uೇವರ 
ಬಲಗ\ೆಯSH JಂIರುವ8ದನು� )ೋಡು� ,ೇ)ೆ ಎಂದು cೂೕiKದನು. 
ಜನರು #ಾI@ೆ *�@ೊಡSಲH,  ಅವರು ಮAಾಶಬ;pಂದ ಕೂm 
*�ಗಳನು� ಮು���ೊಂಡು ಒ¦ಾ�m ಅವನ rೕLೆ  ದು; ಊರAೊರ@ೆ 
ನೂ*�ೊಂಡು Aೋm ಕL Hೆ�ೆದರು, ಆಗ � ,ೆಫನನು, -ಣ�ಾಲೂ�’ 
ಕತ2)ೆ ಈ 5ಾಪವನು� ಅವರrೕLೆ Aೊ�ಸ?ೇಡ’ ಎಂದು 
ಮAಾಶಬ;pಂದ ಕೂmದನು.  
 

� ,ೆFೆನನು Uೇವರ  ಮAಾಪ	ಬಲ ಮನುಷ�)ಾmದು; ಸNೆಯSH ಪ	ಮುಖ 
�ಾBನವನು� ತುಂ ಲು  �bೇಷ1ಾm ಆ�ಸಲY��ದ;ನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
ಇವನು ಕL Hೆ�ೆದು �ೊಲHಲY¦ಾ�ಗ �ೈ�ಾನನು 9ಗು£�ಾ, �ಜೃಂ©Kದನು; 
ಏ�ೆಂದDೆ ಅವನ JರುಪKBIಯು >ಷ��@ೆ ನಷ�ವ8ಂಟು#ಾಡುವ8ದು 
ಎಂಬುವ8ದು �ೈ�ಾನJ@ೆ IXpತು,. ಆದDೆ �ೈ�ಾನನು �ಜಯವ8 
%ಣ#ಾತ	ದು;; ಆ Uೊಡ�ಗುಂsನ ಮದ�ದSH � ,ೆFೆನನ ಮರಣ�ೆ� 
�ಾ��ಾm JಂIದ;ವJ@ೆ =ೕಸುವ8 ತನ�)ೆ�ೕ 
ಪ	ಕ�ಸುವವ)ಾmದ;ನು. ಅವನ ಕL Hೆ�ೆಯುವ8ದರSH ಆ ಮನುಷ�ನ 
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5ಾತ	�ಲHpದ;ರೂ � ,ೆFೆನ ಮರಣ�ೆ� ಸಮ`Iಸುವವ)ಾmದ;ನು. 
�ೌಲನು UೇವರಸNೆಯನು� 9ಂ�ೆಸುವ8ದರSH ಛಲ1ಾp�ಾmದ;ನು, 
ಅವರನು� ?ೇ¦ೆ�ಾಡು�ಾ,, ಮ)ೆಮ)ೆ@ೆ Aೊಕು� �ೆDೆ9�ಯು�ಾ,, 
ಅವರನು� �ೊಲುHವವರ  �ೈ@ೆ ಒsYಸು�ಾ, ಇದ;ನು.  
 

�ೈ�ಾನನು �ೌಲನನು� �ಾಯ2�ಾಧಕನ)ಾ�m ಉಪ'ೕmಸುI,ದ;ನು. 
ಅವJಂದ �ೆDೆ9�ಯಲYಟ�ವರನು�  �K�ೊಳ�ಲು Uೇವರು �ೈ�ಾನನ 
ಶ*,ಯನು� Aೊ\ೆಯಬಲHನು. �ೌಲನು �Uಾ�ವಂತ)ಾmದ;ನು, 
�ೈ�ಾನನು ಅವನ ತLಾಂತುಗಳನು� Uೇವಕು#ಾರನ Aಾಗೂ 
ಆತನನು� ನಂ ದವರ �ರುದ; ಪ	Iಭ�ಸಲು ಪರ-ೕ�ಾoಹpಂದ 
ಉಪ'ೕmKದನು ಆದDೆ =ೕಸು �ೌಲನನು� ಆತನ Aೆಸ�ನSH 
?ೋ_ಸಲು >ಷ�ರ �ೆಲಸದSH, ಬಲಶ*, Jೕಡಲು ಮತು, � ,ೆFೆನನ 
ಸBಳವನು� ಅವJmಂತ Aೆ<ಾ�m ತುಂಬಲು ಆ�K�ೊಂಡನು. �ೌಲನು 
ಯಹೂದ��ಂದ ಮAಾ ಉನ�ತ�ಾBನದSH ಇಡಲYಟ�ವ)ಾmದ;ನು. ಅವನ 
ಉ�ಾoಹ, 5ಾಂ�ತ�ವt Aೆ<ಾ�mದ; ಪ	ಯುಕ, >ಷ�ರSH  ಬಹು ಜನರು 
ಭಯಪಟ�ರು. 
 

)ೋ�: ಅ�ೕಸ,ಲಕೃತ� ಅ�ಾ�ಯ 6 ಮತು, 7    
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ಅ�ಾ�ಯ 14. �ೌಲನ ಪ�ವತ2)ೆ 
�ೌಲನು, =ೕಸು�ನ ಬ@ೆ@ೆ ?ೋ_ಸುI,ರುವ ಗಂಡಸDಾಗSೕ 
AೆಂಗಸDಾಗSೕ ಸ�=ೕ, ?ೇ�Aಾ*K =ರುಸLೇM@ೆ ತರುವಂ�ೆ 
ಅ_�ಾರ Jೕಡುವ ಓLೆ �ೆ@ೆದು�ೊಂಡು ಧಮಸ��ೆ� ಪ	ಯಣ 
#ಾ�Uಾಗ, ದುಷ�ದೂತರು 9ಗು�ಾ, ಅವನನು� ಸುತು,ವ�ದರು. 
ಅವನು ಪ	ಯಣ #ಾಡು�ಾ, ಇರು1ಾಗ ಆ�ಾಶpಂದ ಒಂದು ?ೆಳಕು 
ಫಕ�)ೆ ಅವನ ಸುತ,ಲೂ Mಂ�ತು. ಅದು ದುಷ�ದೂತರು 
ಓ�Aೋಗುವಂ�ೆ #ಾ�ದ;ಲHUೆ �ೌಲನು ತ� %ಣ1ೇ )ೆಲ�ೆ� 
 ೕಳ"ವಂ�ೆ #ಾ�ತು. ಆಗ ಒಂದು 1ಾ&ೆಯು �ೇX ಬಂತು – 
�ೌಲ)ೇ, �ೌಲ)ೇ ನನ�ನು� �ಾ�ೇ 9ಂ�ೆಪ�ಸುI,ೕ ಎಂUಾಗ 
ಅವನು -  ಕತ2)ೆ ,J)ಾರು ಎಂದು �ೇಳಲು ಕತ2ನು – ‘Jೕನು 
9ಂ�ೆಪ�ಸುI,ರುವ =ೕಸು1ೇ )ಾನು’ ಎಂpತು, ಮುಳ�ನು 
ಒUೆಯುವ8ದು Jನ@ೆ ಕಷ�1ಾಗುತ,Uೆ ಎನಲು �ೌಲನು 
ನಡುಗುವವ)ಾm ಆಶ�ಯ2pಂದ “ಕತ2)ೆ )ಾನು Jನ@ೇನು 
#ಾಡ?ೇ�ೆನು�Iೕ”   ಎಂದು ಪ	>�Kದನು ಕತ2ನು ‘Jೕ)ೆದು; 
ಊDೊಳ�ೆ� Aೋಗು, Jೕನು #ಾಡ?ೇ�ಾದದು; ಅSH 
IXಸಲYಡುವ8ದು’  ಎಂದು AೇXದನು.  
 

ಅವನ �ೊ�ೆಯSH ಪ	ಯಣ #ಾಡುI,ದ;ವರು ದaJಯನು� #ಾತ	 �ೇX 
�ಾರನೂ� �ಾಣUೆ ಮೂಕರಂ�ೆ Jಂತರು. ಆ ?ೆಳಕು #ಾಯ1ಾಗಲು 
�ೌಲನು )ೆಲpಂದ ಎದು; ಕಣುª �ೆDೆUಾಗ �ಾರೂ �ಾ�ಸSಲH. 
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ಆ�ಾಶದ Iೕºಪ	�ಾಶವt ಅವನನು� ಕುರುಡನ)ಾ�mKತು. 
�ೊ�ೆಯSHದ;ವರು ಅವನ�ನು� �ೈ9�ದು ಧಮಸ�Uೊಳ@ೆ 
ಕDೆದು�ೊಂಡು Aೋದರು. ಅವನು ಮೂರುpವಸ ಕಣುª�ಾಣUೆ ಏನೂ 
Iನ�SಲH, ಏನೂ  ಕು�ಯSಲH ,�ೌಲನು �ೆDೆ�ಾm �ೆ@ೆದು�ೊಂಡು 
Aೋಗ?ೇ�ೆಂpದ; ಒವ2ನSH@ೆ ಕತ2ನು ತನ� ದೂತನನು� 
ಕಳ"9Kದನು ಮತು, ಕತ2ನು ದಶ2ನದSH ಅವJ@ೆ – Jೕ)ೆದು; )ೆಟ�)ೆ 
 ೕp ಎಂಬSH@ೆ Aೋm ಯೂದನ ಮ)ೆಯSH �ಾಸ2ದ 
�ೌಲ)ೆಂಬುವವನನು� �<ಾ�ಸು; ಇ@ೋ ಅವನು 
5ಾ	ಥ2)ೆ#ಾಡುI,Uಾ;)ೆ ಮತು, ಅನJೕಯ)ೆಂಬ ಒಬg ಮನುಷ�ನು 
ಒಳ@ೆ ಬಂದು ತನ� rೕLೆ �ೈ9ಡುವ8ದನೂ�, ಅವನ ಕಣುªಗಳ" 
�ಾಣುವ8ದನೂ� 5ೌಲನು ದ>2KUಾ;)ೆ ಎಂದು AೇಳLಾwತು . 
 

ಈ �ಷಯದSH ಎLೋ ತsYUೆ ಎಂದೂ Nಾ�ಸು�ಾ, ಅನJೕಯನು 
ಕತ2)ೊಂp@ೆ, �ಾನು �ೌಲನ �ಷಯ1ಾm �ೇXದ;ನು� 
ಪ	�ಾBsKದನು. ಆದDೆ ಕತ2ನು ಅನJೕಯ�@ೆ – Jೕನು Aೋಗು; ಆ 
ಮನುಷ�ನು  ಅನ�ಜನ�ಗೂ, ಅರಸಗXಗೂ ಇ�ಾ	=ೕಲ�ಗೂ ನನ� 
Aೆಸರನು� IXಸುವ8ದ�ಾ�m ಆ�K�ೊಂಡ �ಾಧನ1ಾmUಾ;)ೆ ಅವನು 
ನನ� JMತ, ಎಷು� 9ಂ�ೆಯನು� ಅನುಭ�ಸ?ೇ�ೆಂಬುದನು� )ಾ)ೇ 
ಅವJ@ೆ �ೋ�ಸು1ೆನು ಎಂದು AೇXದನು. ಅನJೕಯನು ಕತ2ನ 
#ಾಗ2ದಶ2ನವನು� ಅನುಸ�Kದನು, ಆ ಮ)ೆ�ಾಳ�ೆ� Aೋm 
ಅವನ rೕLೆ ತನ� �ೈಗಳJ�ಟು� – ಸAೋದರ)ಾದ �ೌಲ)ೇ, Jೕನು 
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ಬಂದ Uಾ�ಯSH �ಾ�K�ೊಂಡ ಕತ2)ಾದ =ೕಸು Jನ@ೆ ಕಣುª 
�ಾಣುವಂ�ೆಯೂ Jೕನು ಪ��ಾ	ತ` ಭ�ತ)ಾಗುವಂ�ೆಯೂ ನನ�ನು� 
Jೕನ ಬX@ೆ ಕಳ"9KUಾ;)ೆ ಎಂದು AೇXದನು . 
 

ಆ %ಣ1ೇ �ೌಲನ ಕಣುª �ಾ�Kದವ8, ಅವನು ಎದು; pೕ�ಾ�ಾ�ನ 
#ಾ�K �ೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಸ?ಾಮಂpರಗಳSH =ೕಸು�ನ 
�ಷಯ1ಾm ಆತ)ೇ Uೇವಕು#ಾರ)ೆಂದು �ಾರುವ8ದ�ೆ� 
5ಾ	ರಂ©Kದನು. �ೇXದ ಜನರು ಬಹು ಆಶ�ಯ2pಂದ �ೊ�ದವDಾm,  
ಆ Aೆಸರು AೇXದವರುನು� =ರುಸLೇMನSH )ಾಶ#ಾಡುI,ದ;ವನು 
ಇವ)ೇ ಅಲH1ೇ? ಅಂಥವರನು� ?ೇ�Aಾ*K ಮAಾ�ಾಜಕರ ಬX@ೆ 
�ೆ@ೆದು�ೊಂಡು Aೋಗ?ೇ�ೆಂUೇ ಇSH@ೆ ಬಂದವನಲH1ೇ ಎಂದು 
#ಾತ)ಾ��ೊಂಡರು. ಅUೇ �ೌಲನು ಅ_ಕ �ಾಮಥ�2ವ8ಳ�ವ)ಾm 
ಯಹೂದ�ರನು� pಗ¶¸r@ೊXKದನು. ಅವರು ಮ� ,ೆ 
�ೊಂದDೆಗೂಳ�@ಾದರು. ಪ�ತ	ಭ�ತ)ಾm �ೌಲನು ತನ� 
ಅನುಭವವನು� �ವ�Kದನು. �ೌಲನು =ೕಸು�ನ �ರುದ;1ಾmದ; 
ಸತ�ವ8 ಎಲH�ಗೂ IXpತು,, ಆತನ Aೆಸ�ನSH ನಂ �ೆwಟ�ವರನು� 
?ೇ¦ೆ�ಾ� ಮರಣ�ೆ� ಈಡು#ಾಡುವSH �ೌಲJmದ; ಆಸ*,ಯೂ 
ಎಲH�ಗೂ IXpತು,. ಈತನ ಅದುgತ1ಾದ ಪ�ವತ2)ೆಯು 
=ೕಸುವನು� Uೇವಕು#ಾರ)ೇ ಎಂದು ಬಹುಜನರು ಒsY�ೊಳ"�ವಂ�ೆ 
#ಾ�ತು. �ೌಲನು ಜನ�@ೆ ತನ� ಅನುಭವವನು� �ವ�ಸುI,ದ;ನು 
�ಾನು ಗಂಡಸDಾಗSೕ AೆಂಗಸDಾಗSೕ ಸ�= ಅವರನು� 
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9ಂ�ೆಪ�K ಬಂ_K ಮರಣ�ೆ� ಒsYK�ೊಡಲು ಧಮಸ��ೆ� 
ಪ	ಯಣ#ಾಡುI,ರು1ಾಗ, ಇದ;*�ದ;ಂ�ೆ ಆ�ಾಶ pಂದ 
ಮAಾಪ	�ಾಶವ8  ಅವನ ಸುತ,ಲೂ ?ೆಳm�ೆಂದು, =ೕಸು ಅವJ@ೆ 
ತನ�ನು� ಪ	ಕ�K �ಾ)ೇ Uೇವಕು#ಾರ)ೆಂದು ತನ@ೆ ?ೋpKದನು 
ಎಂದನು. �ೌಲನು _ೕರ)ಾm =ೕಸು�ನ ಬ@ £ೆ ಉಪUೇಶಸು1ಾಗ 
ಪ	Nಾಲ1ಾದ ಪ	Nಾವವ8 ಅವನSHತು,. ಅವJ@ೆ 1ೇದದSH ಬಹು 
5ಾಂ�ತ��ತು,. ಪ�ವತ2)ೆ�ಾದ ನಂತರ =ೕಸು�ನ ಪ	1ಾದ)ೆ 
rೕLೆ  pವ� ?ೆಳಕು –?ೆಳmತು ಅದು. ಸತ�ವನು� ಸYಷ�1ಾm 
,Uೈಯ21ಾm ಎI,9�ಯಲು )ೆರ1ಾwತು. 1ೇದbಾಸ¬ದ ಬ@ £ೆ 
ಅ5ಾಥ2�ದ;Dೆ Ip;�ೊಡುವಂ�ೆ 5ೆ	ೕDೆsKತು. Uೇವರ ಆತ`ನು 
ಅವನSH )ೆLೆ@ೊಂ�ದು;ದ�ಂದ ತನ� �ೇಳ"ಗರನು� *	ಸ,ನ -ದಲ)ೇ 
ಬರುವಣವ8 AೇಳಲY��ದ;  ಪ	1ಾದ)ಾ �ಾಲ�ೆ� Uೈಯ2 Aಾಗೂ 
ಕ\ಾ�ಯpಂದ �ೆ@ೆದು �ೊಂಡು Aೋm bಾಸ¬ವ8 )ೆರ1ೇರುವ8ದನು�, 
ಅದರSH *	ಸ,ನ 9ಂ�ೆ ಮರಣ ಮತು, ಪ8ನರು�ಾBನ �ರುವ8ದನು� 
KUಾBಂತಪ�Kದನು . 
 

ಓp: ಅ�ೕಸ,ಲರ ಕೃತ� ಅ�ಾ�ಯ 9  
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ಅ�ಾ�ಯ 15. ಯಹೂದ�ರು 5ೌಲನನು� �ೊಲHಲು 
Iೕ#ಾ2JKದು;  

5ೌಲನು ತನ@ಾದ ಅನುಭವವನು� �ವ�KUಾಗ ಆದ ಪ	Nಾವವ8 
ಮAಾ�ಾಜಕರೂ 9�ಯರೂ ಹ@ೆ@ೊಳ"�ವಂ�ೆ #ಾ�ದವ8. ಈತನು 
_ೕರ)ಾm =ೕಸುವನು� ?ೋ_ಸು�ಾ, ಅದುgತ�ಾಯ2ಗಳನು� 
#ಾಡುವ8ದನು� ಜನಸಮೂಹವ8 ಕಂಡು ತಮ` ಅ<ಾರಗಳನು� 
�ೊDೆದು ಅವರನು� Uೇವಕು#ಾರನ �ೊLೆಗಡುಕDೆಂದು 
)ೋಡLಾರಂ©Kದರು. ಅವರ �ೋಪವ8 ಉ�Uೆp;ತು. ಈ 
ಉUೆ	ೕಕವನು� Ji�¸ೕಯ @ೊXಸಲು ಏನು #ಾಡ?ೇ�ೆಂದು 
'ೕ�ಸಲು ಸNೆ �ೇ�ದರು. ಒಂUೇ ಒಂದು ಪ��ಾರ1ೆಂದDೆ 
5ೌಲನನು� �ೊಲುHವ8ದು ಎಂದು ಒsY�ೊಂಡರು. ಇವರ 
ಒಳ�ೋ�ಗಳ)ೆ�LಾH ಬಲH Uೇವರು 5ೌಲನ �ೇ1ೆ ಸುಗಮ1ಾm 
ಪtI2@ೊಳ"�ವ ಸಲು1ಾm =ೕಸು�ನ )ಾಮದSH 9ಂ�ೆಯನು� 
ಅನುಭ�ಸಲು �ೕವಂತ1ಾm?ೇ�ೆಂದು ತನ� ದೂತರನು� �ಾವS@ೆ 
)ೇMKದನು.  
 

ಯಹೂದ�ರು 5ೌಲನ 5ಾ	ಣ�ೆ� AೊಂಚುAಾಕುI,ರುವ8ದು ಅವJ@ೆ 
IXಸಲY��ತು. ನಂಬUೆ Aೋದ ಯಹೂದ�ರು DಾI	 ಹಗಲು ದಮಸ�ದ 
?ಾmಲSH 5ೌಲನ ಬರು��ೆಯನು� �ಾಯುವಂ�ೆಯೂ; ಅವರು ತ%ಣ 
�ೊಲHLೆಂದು �ೈ�ಾನನು ಅವರನು� ನ\ೆKದನು. ಆದDೆ >ಷ�ರು 
DಾI	�ಾಲದSH ಅವನನು� Aೆ�@ೆಯSH ಕೂ�K @ೋ\ೆಯ rೕSಂದ 
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ಇXK ಕಳ"9K ಟ�ರು, ಯಹೂದ�ರು ತಮ` ಸ)ಾ�ಹ 
�ಫಲ@ೊಂಡದ;ನು� IXದು )ಾ��ೊಂಡರು  ಮತು, �ೈ�ಾನನ 
ಗು�ತsYತು. 5ೌಲನು >ಷ�Dೊಂp@ೆ �ೇ��ೊಳ�ಲು  =ರುಸLೇM@ೆ 
ಬಂUಾನು; ಅವರSHರು pmಲು@ೊಂಡರು. ಅವನನು� >ಷ�)ೆಂದು 
ಒsY�ೊಳ�ಲು 9ಂ�ೆ@ೆದರು. ದಮಸ�ದSH ಯಹೂದ�ರು ಅವನ 5ಾ	ಣ 
?ೇ¦ೆ�ಾ�ದರು ಮತು, ಅವನ ಸAೋದರDೇ ಅವನನು� 
�ೇ�K�ೊಳ�SಲH; ಆದDೆ ?ಾನ2ಬನು ಅವನನು� ಅ�ೕಸ,ಲರ ಬX@ೆ 
ಕDೆದು�ೊಂಡು Aೋm, ಅವನು Uಾ�ಯSH ಕತ2ನನು� 
ಕಂಡು�ೊಂಡದ;ನೂ�, ದಮಸ�Uೊಳ@ೆ =ೕಸು�ನ Aೆಸ�ನSH 
Uೈಯ2pಂದ #ಾತ)ಾ�ದ;ನು� AೇXದನು. 
 

ಆದDೆ 5ೌಲನನು� )ಾಶ@ೊXಸಲು �ೈ�ಾನನು ಯಹೂದ�ರನು� 
ಪ	<ೋpKದನು. =ೕಸುವ8 ಅವನನು�, =ರುಸLೇMJಂದ Aೊರಟು 
Aೋಗ?ೇ�ೆಂದು ಆ�ಾsKದನು. Aಾ@ೆ ಅವನು ಪಟ�ಣಗX@ೆ 
Aೋಗು�ಾ,, =ೕಸು�ನ �ಷಯ �ಾರು�ಾ,, ಅದುgತ�ಾಯ2 
#ಾಡುI,ರಲು ಅ)ೇಕರು ಪ�ವತ2)ೆ Aೊಂpದರು. ಒಬg ಹುಟು� 
ಕುಂಟನನು� ಸaಸB#ಾ�Uಾಗ, �ಗ	AಾDಾಧಕDಾmದ; ಜನರು ಅದನು�  
ಕಂಡು >ಷ��@ೆ ಬS ಅs2ಸಲು ಮುಂUಾದರು. 5ೌಲನು ದುಃ ತ)ಾm 
)ಾವ8 Jಮ`ಂ�ೆ ಮನುಷ�Dೇ, Jೕವ8 ಭೂ#ಾ��ಾಶಗಳನೂ�, 
ಸಮುದ	ವನೂ� ಅವ8ಗಳSHರುವ ಸಮಸ,ವನೂ� J#ಾ2ಣ#ಾ�ದ  
Uೇವರನು� #ಾತ	 ಆDಾ_ಸ?ೇಕು ಎಂದನು. ಅವರು ಮುಂUೇ)ೋ 
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5ೌಲನು Uೇವರನು� ಮ9rಪ�Kದನು; ಆದರೂ ಜನರನು� 
ತ\ೆಯುವ8ದು ಕಷ�1ಾwತು. ಆದDೆ ಸತ�1ೇದದSHನ ನಂ �ೆಯ 
�ಾನವ8, ಆತನು ಆDಾಧ)ೆಗೂ ಘನ#ಾನಕೂ� 'ೕಗ�ನು ಎಂಬ 
ಪ	ಥಮ �ಾನವ8 ಅವರ ಮನKoನ rೕLೆ ಪ�ಮೂಡLಾರಂ©ಸುI,ತು,; 
ಅವರು 5ೌಲನನು� �ೇಳ"ವವDಾmರು1ಾಗ �ೈ�ಾನನು, ಪಟ�ಣದSHದ; 
ಇತರ ನಂಬದ ಯಹೂದ�ರನು� ಎ gK 5ೌಲJಂದ ಸಂಭ�Kದ 
ಒ| �ೆಯ �ಾಯ2ಗಳನು� ಮಟ�Aಾ* )ಾಶ@ೊXಸ?ೇ�ೆಂದು 
ಒ�ಾ,wKದನ. ಅವರು 5ೌಲನ �ರುದ; ಸುಳ"� ವರpಗಳನು�  AೇX 
�ಗ	AಾDಾಧಕರ ಬುp¢ಯನು� �ಚಲ@ೊXಸುವಂ�ೆ ಯಹೂದ�ರು 
5ೆ	ೕDೇsKದರು, ಜನರ ಆಶ�ಯ2 Aಾಗೂ r���ೆಯೂ ಈಗ ಹ@ೆ@ೆ 
Iರುmತು, �ೆಲವ8 %ಣದ 9ಂUೆ >ಷ�ರನು� ಆDಾ_ಸಲು 
Kದ;1ಾmದ;ವರು 5ೌಲನನು� �ೊಲುHವ8ದ�ೆ� ಕL Hೆ�ೆದರು. ಅವನನು� 
ಸI,Uಾ;)ೆಂದು Nಾ�K ಊರAೊರ�ೆ� ಎ|ೆದು ಟ�ರು, ಆದDೆ >ಷ�ರು 
5ೌಲನ ಸುತ,ಲೂ Jಂತು�ೊಂಡು bೆeೕ*ಸುI,ರು1ಾಗ ಅವನು ಎದ;ನು. 
ಅವರು ಸಂ�ೋಷ@ೊಂಡು ಅವ)ೊಂp@ೆ ಪಟ�ಣUೊಳ��ೆ� Aೋದರು . 
 

5ೌಲನು =ೕಸು�ನ �ಷಯ1ಾm ?ೋ_ಸುI,ರು1ಾಗ 
@ಾರುಡ@ಾI2�ಾದ ಒವ2 ಮ9|  ೆ ಅವರ 9ಂUೆ Aೋಗು�ಾ, 
ದುDಾತ`ತುಂ ದವ|ಾm, ಈ ಮನುಷ�ರು ಪರತYರ)ಾದ Uೇವರ 
Uಾಸರು, ನಮ@ೆ ರ%&ೆಯ #ಾಗ2ವನು� �ಾರು�ಾ,Dೆ ಎಂದು ಆ)ೇಕ 
pವಸ ಕೂಗುI,ದ;ಳ". ಈ ಕೂಗು ಜನರನು� ಸತ�ದ #ಾಗ2pಂದ 
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�ರುದ; �ೆ|ೆಯುವ8Uೆಂದು 5ೌಲನು ?ೇಸರ@ೊಂಡನು. ಈ K¬ೕಯನು� 
ಮುಂpಟು� ಜನರ ಮನKoನ rೕSರುವ >ಷ�ರ ಪ	Nಾವನು� 
)ಾಶಪ�ಸ?ೇ�ೆಂಬುದು �ೈ�ಾನನ ಗು��ಾmತು,. ಆದDೆ 5ೌಲನSHದ; 
ಆತ`ವ8 ಪ	<ೋpKದ;�ಂದ ಅವನು ಆ K¬ೕ=\ೆ@ೆ Iರುm Uೆವa�ೆ� – 
ಅವಳನು�  ಟು� Aೋಗು ಎಂದು *	ಸ,ನSH ಅಪY&ೆ �ೊಂಡು� ,ೇ)ೆ ಎಂದು 
AೇXದನು. ಅUೇ ಗX@ೆಯSH=ೕ ಅದು  ಟು� Aೋwತು,  
 

>ಷ�ರ 9ಂUೆ ಕೂಗುI,ರು1ಾಗ ಅವಳ �ಾಜ#ಾನರುಗX@ೆ ಬಹು 
ಸಂ�ೋಷ1ಾmತು,; ಆದDೆ ಆ Uೆವaವ8 ಅವಳನು�  ಟು� Aೋm ಅವಳ" 
*	ಸ,ನ _ೕನ >ಷ�|ಾದದು; ಅವ�@ೆ Dೊ��@ೆ gKತು. ಅವಳ" 
ಕ�Aೇಳ"ವ8ದ�ಂದ ಅವ�@ೆ ಬಹಳ ಹಣ ಸಂಗ	ಹ1ಾಗುI,ತು,, ಈಗ 
ಆUಾಯ�ೆ� ಕಲುH ತು,. �ೈ�ಾನನ ಗು� �ೋತುAೋwತು; ಆದDೆ 
ಅವನ >ಷ�ರು 5ೌಲ Kೕಲರನು� 9�ದು ಅ_�ಾ�ಗಳ} ಅ_ಪIಗಳ 
ಬX@ೆ  <ಾ1ಾ�@ೆ ಎ|ೆದು�ೊಂಡು Aೋದರು. ಇವರು 
ಯಹೂದ�ರmದು; ಪಟ�ಣದSH ಗS S ಉಂಟು#ಾಡು�ಾ,Dೆ ಎನು��ಾ, 
ಜನರು Uೊಂ ಗೂ�K ಎದುರು  ದ;ರು. ಅ_IಪIಗಳ"  ಇವರು 
ವಸ¬ಗಳ"ನು� ಹ�ದು �ೆ@ೆದು ಛ�ಗXಂದ Aೊ\ೆಯ?ೇ�ೆಂದು 
ಆ�ಾsKದರು. ಅವ�@ೆ 5ೆಟು� Aಾ*K Aೊ\ೆKದ rೕLೆ 
�ೆDೆಮ)ೆ'ಳ@ೆ ತX� ಇವರನು� ಭದ	1ಾm �ಾಯ?ೇ�ೆಂದು �ೆDೆಯ 
�ಾಜ#ಾನJ@ೆ ಖಂ�ತ1ಾm AೇXದರು, ಈ ಅಪY&ೆwಂದ ಅವನು 
�ೆDೆಮ)ೆ'ಳ@ೆ Uೊ g ಅವರ �ಾಲುಗX@ೆ �ೋಳವನು� Aಾ* 
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 mKದನು. ಆದDೆ �ೆDೆಮ)ೆ �ೋ&ೆಗ|}ೆಳ@ೆ Uೇವದೂತರು 
ಒಡ)ಾ�ಗ|ಾmದ;ರು. ಈ ಬಂಧನವ8 Uೇವರ ಮ9rಯನು� �ಾ�ತು. 
ಅವರ �ೆಲಸದSHಯೂ ಆತನು ಆಯು;�ೊಂಡ �ೇವಕDೊಂpಗೂ  
Uೇವರು )ೆLೆKರುವ)ೆಂದು ಜನ�@ೆ �ೋ�ಸಲು, ಆತನು �ೆDೆಮ)ೆ 
@ೋ\ೆಯನು� ಕದSK ಅದರ ಗ��ಕ gಣದ ಸರಳ"ಗಳನೂ� ಬಹು 
ಸುಲಭ1ಾm ಕಳ�  ೕಳ"ಸುವ ಸಶಕ,1ಾmUಾ;)ೆ ಎಂದು 
�ೋ�Kದನು.  
 

ಆ ಮಧ�DಾI	 5ೌಲKೕಲರು 5ಾ	ಥ2)ೆ#ಾಡುವವDಾm Uೇವ�@ೆ 
�ೊ,ೕತ	@ಾನವನು� AಾಡುI,ದ;ರು. ಅಕ�ಾ`�ಾ,m ಮAಾ ಭೂಕಂಪ 
ಉಂ¦ಾwತು; �ೆDೆಮ)ೆಯ ಅK,1ಾರಗಳ" ಕದSದವ8; ಆಗ )ಾನು 
ಕಂ�U ;ೇ)ೆಂದDೆ, Uೇವದೂತನು ಅವರ �ೈಗಳ �ೋಳವನು�  ��ದನು 
�ೆDೆಯ ಯಜ#ಾನನು  JU ;ೆwಂದ ಎಚ�ತು, ಕದಗಳ"  
�ೆDೆpರುವ8ದನು� ಕಂಡು ©ೕತ)ಾದನು, �ೆDೆಯSHದ;ವರು 
ಓ�Aೋದರು, ತನ@ೆ ಮರಣ >�ೆ ಆಗುವ8Uೆಂದು Nಾ�Kದನು. 
ಅವನು� ತನ�)ೆ�ೕ �ೊಂದು�ೊಳ�ಲು ಹವ�KUಾಗ, 5ೌಲನು 
ಮAಾಶಬ;pಂದ ಕೂm Jೕ)ೇನೂ �ೇಡು#ಾ��ೊಳ�?ೇಡ, 
)ಾವಲHರೂ ಇL Hೆ ಇU ;ೇ1ೆ ಅಂದನು. Uೈವಶ*,ಯು �ೆDೆ�ಾವನನು� 
ಪ�ವI2Kತು. ಅವನು pೕಪತರ?ೇ�ೆಂದು ಒಳ�ೆ� Aಾ� ನಡುಗು�ಾ, 
5ೌಲKೕಲರ ಮುಂUೆ  ದ;ನು. ಮತು, ಅವರನು Aೊರ@ೆ ಕDೆದು�ೊಂಡು 
ಬಂದು �ಾaMಗ| ೕೆ, )ಾನು ರ%&ೆAೊಂದುವ8ದ�ೆ� 
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ಏನು#ಾಡ?ೇ�ೆಂದು �ೇಳಲು, ಕತ2)ಾದ =ೕಸು*	ಸ,ನSH 
ನಂ �ೆwಡು, ಆಗ Jೕನು ರ%&ೆAೊಂದು�, Jನ� ಮ)ೆಯವರೂ 
ರ%&ೆAೊಂದುವರು ಎಂದರು ತರು1ಾಯ ಅವನ ಮ)ೆಯವರ)ೆ�LಾH 
�ೊ�Kದನು ಮತು, 5ೌಲ =ೕಸು�ನ �ಷಯವನು� ಅವರು@ೆ 
?ೋ_Kದನು. 
 

�ೆDೆಯವನ ಹೃದಯವ8 ಆ ಸAೋದರDೊಂp@ೆ ಸM`ಲನ@ೊಂ�ತು. 
ಅವನು, ಅವರ @ಾಯಗಳನು �ೊ|ೆದನು. ಆ DಾI	=ೕ ಅವ)ೊ��@ೆ 
ಮ)ೆಯವರೂ pೕ�ಾ�ಾ�ನ #ಾ�K�ೊಂಡರು. ಬಹು ಉLಾHಸpಂದ 
ಅವನು Uೇವರನು� ನಂ ದನು ಅವರನು� ಮ)ೆ@ೆಕDೆದು�ೊಂಡು Aೋm 
ಊಟ#ಾ�Kದನು . 
 

�ೆDೆಮ)ೆಯ ಕದಗಳ" �ೆDೆದದು;, �ೆDೆಯಜ#ಾನನ Aಾಗೂ ಅವನ 
ಮ)ೆಯವDೆಲHರ pೕ�ಾ�ಾ�ನದ ಅದುgತ ಸುp;ಯು, Uೇವರ 
ಮ9#ಾಶ*,ಯು ಎL Hೆ\ೆ ಹರಡುವಂ�ೆ #ಾ�ತು. ಅ_ಪIಗಳ" 
ಇದನು� �ೇX  ಭಯ@ೊಂಡು, �ೆDೆ ಯಜ#ಾನJ@ೆ AೇX ಕXK 
5ೌಲKೕಲರನು�  ಡುಗ\ೆ#ಾಡ?ೇ�ೆಂದು ?ೇ��ೊಂಡರು, ಆದDೆ 
5ೌಲನು ಗುಪ,1ಾm  ಡುಗ\ೆ Aೊಂದಲು ಒಪYSಲH. ಅವನು ಅವ�@ೆ – 
ಅ1ಾರ �<ಾರ#ಾಡUೆ Dೋ#ಾಪ8ರದ ಹಕು�Uಾರ)ಾದ ನಮ`ನು 
ಬ9ರಂಗ1ಾm Aೊ\ೆK �ೆDೆಮ)ೆ'ಳ@ೆ Aಾ*Kದರು; ಈಗ 
ನಮ`ನು ಗುಪ,1ಾm Aೊರ@ೆ ಕಳ"9ಸು�ಾ,Dೋ? ಎಂದು ಪ	>�Kದನು, 
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Aಾ@ೆ ಎಂpಗೂ ಆಗಕೂಡದು; ಅವDೇ  ನಮ`ನು� ಬಂದು Aೊರ@ೆ 
ಕDೆದು�ೊಂಡು AೋದDೆ ಸ� ಎಂದನು. Uೇವರ ಶ*,ಪ	ದಶ2ನವ8 
ಗುಪ,1ಾm ಸಂಭ�ಸ?ಾರUೆಂಬುದು 5ೌಲKೕಲರ ಅJK�ೆ�ಾmತು,. 
ಜ1ಾನರು ಈ #ಾತುಗಳನು� ಅ_ಪI@ೆ IXKದರು; Dೋ#ಾಪ8ರದ 
ಹಕು�Uಾರರು ಎಂಬುವ8ದು IXUಾಗ ಅವರು  ಭಯಪಟ�ರು; ಮತು, 
5ೌಲKೕಲರ ಬX@ೆ ಅವDಾ@ೆ ಬಂದು, �ನಯ1ಾm ಒsYK Aೊರ�ೆ� 
ಕDೆದು�ೊಂಡು ಬಂದು – Jೕವ8 ಊರನು�  ಟು�Aೋm� ಎಂದು 
?ೇ��ೊಂಡರು.  
 

)ೋ�: ಅ�ೕಸ,ಲರ ಕೃತ�ಗಳ" ಅ�ಾ�ಯ 14 ಮತು, 16        
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ಅ�ಾ�ಯ 16. 5ೌಲನು =ರುಸLೇM@ೆ Nೇ��ೊಟ�ದು; 
5ೌಲನು ಪ�ವತ2)ೆ@ೊಂಡ ಅಲY�ಾಲದL Hೇ =ರುಸLೇM@ೆ Nೇ� 
�ೊಟು�, =ೕಸು�ನ �ಷಯ1ಾmಯೂ, ಆತನ ಕೃ5ೆಯ 
ಅದುgತಗಳನೂ� ?ೋ_Kದನು. ಅವನು ತನ� ಅದುgತ ಪ�ವತ2)ೆ 
ಬ@ೆ@ೆ �ವ�ಸು1ಾಗ �ಾಜಕರು ಅ_ಪIಗಳ} Dೊ��@ೆದು; ಆತನ 
�ೕವ�ೆ@ೆಯಲು )ೋ�ದರು. ಆದDೆ 5ೌಲನು 5ಾ	ಥ2)ೆ #ಾಡುI,ದ 
ಸಮಯದSH �ಾ�ನಪರವಶ)ಾದನು, =ೕಸುವ8 ಅವನ �ೕವ 
ಉXಸ?ೇ�ೆಂದು ದಶ2ನ�ೊಟು� =ರುಸLೇMJಂದ Jೕನು ತaDೆಪಟು� 
Aೋಗು; ಏ�ೆಂದDೆ ನನ� ಬ@ೆmನ Jನ� �ಾ�ಯನು� ಇSHನವರು 
ಅಂmೕಕ�ಸುವ8pಲH ಎಂದನು. 5ೌಲನು ಬಹು �Jೕತ)ಾm 
=ೕಸುವನು� ?ೇಡು�ಾ,, �ಾaM Jನ�SH �ಾDಾರು 
ನಂ �ೆw��Uಾ;Dೋ  ಅವರ)ೆ�LಾH )ಾನು ಸNಾಮಂpರ ಥXK 
�ೆDೆ@ೆ Aಾ*Kದನು� ಅವರು ಬಲHರು. ಮತು, ಧಮ2ಬS�ಾm 
�ಾ��ಾದ � ,ೆFೆನನ ರಕ,ವ8 <ೆSHUಾಗ )ಾನು ಅL Hೇ JಂIದು; 
ಮರಣ�ೆ� ಸಮ`IKUೆನು. ಅವವ�ನು� �ೊಂದವರ ವಸ¬ಗಳನು� 
�ಾಯುI,U ;ೆನು. ಯರುಸLೇMನ ಯಹೂದ�ರು ನನ� �ಾ�ಯನು� 
ತX�Aಾಕುವ8pಲH; ನನ�LಾHದ ಮAಾ ಪ�ವತ2)ೆಯು Uೇವರ 
ಬಲpಂUೆ ಆದU ;ೇ ಎಂದು ಅಥ2#ಾ��ೊಳ"�ವರು ಎಂದು AೇXದನು. 
ಆದDೆ =ೕಸುವ8, ಇSHಂದ Aೋಗು )ಾನು Jನ�ನು� ದೂರ�ೆ� 
ಅನ�ಜನರ ಬX@ೆ ಕX9ಸು� ,ೇ)ೆಂದು AೇXದನು . 
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=ರುಸLೇMJಂದ Aೊರಟ ನಂತರ , 5ೌಲನು ��ಧ ಸBಳಗX@ೆ 
ಪತ	 ಬDೆದು, ತನ� ಅನುಭವವನು� �ವ�K ಬಲ1ಾದ �ಾ� 
�ೊಡುI,ದ;ನು. ಆದDೆ �ೆಲವರು ಆ ಪತ	ಗಳ" ಪ�&ಾಮ  ೕರದ Aಾ@ೆ 
Aಾಳ"#ಾಡಲು ಶ	MಸುI,ದ;ರು. ಅವನಪತ	ಗಳ" ಬಹು 
#ೌಲ�ವ8ಳ�ದೂ; ಮತು, ಶ*,ಯುತ1ಾmUೆ ಎಂದು ಅವರು 
ಒsY�ೊಳ�?ೇ�ಾmತು,; ಆದDೆ ಆ NೌIಕಅK,ತaವ8 ಬಹು 
ಬಲ9ೕನ1ಾmUೆ ಮತು, ಉಪUೇಶವ8 Iರ�ಾ�ರ�ೆ� 'ೕಗ�1ಾmUೆ 
ಎಂದು ಪ	ಚುರಪ�Kದರು. 
 

5ೌಲನು ಬಹು 5ಾಂ�ತ�ವ8ಳ�ವ)ಾmದು;, ಆತನ �ೇಳ"ಗರನು� ತನ� 
�ಾನ ಮತು, ನಡವX�ೆwಂದ -ೕ�#ಾಡುI,ದು;ದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಘನಪಂ�ತDೆLಾH ಅವನ ಬುp;ಮ� ,ೆ@ೆ  rಚು�@ೆ 
�ೋರುಸು�ಾ, =ೕಸು�ನSH ನಂ �ೆwಟ�ರು. ಅರಸರ ಮುಂUೆ ಮತು, 
ಬಹು Uೊಡ� ಸNೆಗಳSH Jರಗ2ಳ1ಾm 1ಾ_ಸುವ8ದು ಅವನ ಮುಂUೆ 
ಎಲHರೂ ?ಾಗುವಂ�ೆ  #ಾಡುI,ತು,. ಇದು �ಾಜಕರನೂ� 
9�ಯರನೂ� ಉ�@ೊXಸುI,ತು,. 5ೌಲನು ಬಹು ಸುಲಭ1ಾm 
1ಾ@ಾaದ�ೆ�  ಎ|ೆಯು�ಾ, �ೆದಕು�ಾ, ತ)ೊಂp@ೆ ಜನರನು� ತನ� 
'ೕಚ)ೆಯ �ಾ�ನL Hೇ ಎ|ೆದು�ೊಂಡು ಬಂ_K Uೇವರ ಕೃ5ೆಯ 
ಮAಾ ಸಂಪತ,ನು� ದ>2ಸಲು, *	ಸ,ನ ಪರ#ಾದುgತ1ಾದ s	ೕIಯನು� 
ಅವರ ಮುಂUೆ �I	ೕಕ�ಸುI,ದ;ನು. ಬXಕ �ಾಮನ� ಜನ�@ೆ ಬಹು 
ಸರಳ1ಾm ಅವರ Iಳ"ವX�ೆಯ �ಾBನ�ೆ� ಇXಯುI,ದ;ನು. ಮತು, 
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ಮAಾ ಪ	Nಾಲ1ಾm ಅನುಭವವನು� �ವ�ಸಲು, ಅದು *	ಸ,ನ 
>ಷ�Dಾಗಲು ಅವರSH ಅIೕವ ಹುರುಪನು� ಎ gಸುI,ತು,.  
 

5ೌಲನು ಮ� ,ೆ =ರುಸLೇM@ೆ Aೋm, ಬಂpಸಲYಟ� 9ಂ�ೆ@ೆ 
ಒಳ@ಾಗ?ೇ�ೆಂದು ಕತ2ನು ಪ	ಕ�Kದನು. ಬಹು �ಾಲದವDೆಗೂ 
ಅವನು �ೆDೆ�ಾವ)ಾmದ;ವನು; ಆದರೂ ಕತ2ನು ಅತನ ಮೂಲಕ 
�bೇಷ�ಾಯ2ವನು� #ಾ�ಸುI,ದ;ನು. *	ಸ,ನ ಬ@ೆmನ Iಳ"ವX�ೆ 
�ಾರುವ8ದು ಮತು, Uೇವರನು� ಮ9r ಪ�ಸುವ8Uೇ 5ೌಲನ 
ಸಂ�ೋLೆ�ಾmತು,. �<ಾರ&ೆ@ಾm ಪಟ�ಣpಂದ ಪಟ�ಣª�ೆ� 
ಕಳ"9ಸಲY¦ಾ�ಗ =ೕಸು�ನ �ಷಯ1ಾm �ಾ� Jೕಡು�ಾ, Dಾಜರು 
ಅ_ಪIಗಳ ಮುಂUೆ ಅ�ಾ�ಸ*,ಕರ1ಾದ ತನ� ಪ�ವತ2)ೆಯ 
ಘಟ)ೆಯನು� �ವ�ಸುI,ದ;ನು. ಏ�ೆಂದDೆ ಈ �ಾ��ೇಳ"ವSH ಅವರೂ 
ವಂ�ತDಾಗ?ಾರದು  ಎಂಬುUೇ. �ಾ�ರರು ಜನರು ಅವನನು� ನಂ  
ಹಷ2@ೊಂಡರು. 5ೌಲನು ಜಲಪ	ಯಣ #ಾಡು1ಾಗ Uೇವರ �bೇಷ 
ಉU ;ೇಶವ8 ಗು�ಮು��ದು;, 5ೌಲನ ಮೂಲಕ ಹಡmನ )ೌಕರರು 
Uೇವರ ಶ*,@ೆ �ಾ��ಾದರು; ಮತು, ಅನ�ಜನರೂ ಸಹ =ೕಸು�ನ 
)ಾಮವನು� �ೇX, ಅತನ ?ೋಧ)ೆಯನು� �ೇX ಅದುgತ�ಾಯ2ಗX@ೆ 
�ಾ��ಾm ಪ�ವತ2)ೆ@ೊಳ@ಾದರು. ಇವನ ವದ ಪ	I1ಾದದSH 
ಅರಸರೂ ಅ_ಪIಗಳ} ಮಂತ	ಮುಗ;Dಾದರು, ಅವನು 
ಉತುoಕ�ೆwಂದ ಪ�ತ	�ಾ`ಭ�ತ)ಾm =ೕಸುವನು� ?ೋ_K, ತನ� 
ಅನುಭವದ ಘಟ)ೆಯನು� �ವ�ಸು1ಾಗ =ೕಸು Uೇವರ ಮಗ)ೇ 
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Aೌದು! ಎಂಬ ಮನ�ಾ� ಅವರSH ಸುY�Kತು; 5ೌಲ 1ಾದ�ೇಳ"�ಾ, 
ಆಶ�ಯ2ಭ�ತ)ಾm ಒವ2ನು �ೆfಸ,)ಾಗುವ8ದ�ೆ� ಬಹುಮ��@ೆ 
ಒಡಂಬ�ಸುI,ಯೂ ಎಂದುAೇXದನು. ಬಹುಷಃ ಭ�ಷ�ದSH ಅವರು 
�ೇXರುವ �ಷಯದ ಬ@ £ೆ ಪ�ಾ2Lೋ�ಸಬಹುUೆಂದು Nಾ�Kದನು. 
ಅದDೆ ಅವರು ಉUಾKೕನ#ಾಡು�ಾ, ತ\ೆ#ಾಡುI,ರು1ಾಗ 
�ೈ�ಾನನು ಅದನು� ತನ� ಅನುಕೂಲ�ೆ� ಬಳK�ೊಂಡುನು.  ಹೃದಯವ8 
ಮೃದು1ಾmರು1ಾಗ ಬಂದ ಅವ�ಾಶವನು� Jಲ2�Kದರು ಇವ�ಂದ 
ಅವ�ಾಶವನು� Jರಂತ1ಾm ಉUಾKೕನ #ಾ�ದಂ�ಾwತು 
.ಹೃದಯಗಳ" ಕ«ಣ1ಾದವ8. 
 

ಪ	ಥಮ1ಾm =ೕಸುವನು� ರ%ಕನ)ಾ�m 
ಅಂmೕಕ�K�ೊಳ�?ಾರUೆಂದು �ೈ�ಾನನು ಯಹೂದ�ರ ಕಣುªಗಳನು� 
ಕುರು\ಾmKದನು; ನಂತರ ಆತನ ಘನ�ಾಯ2ಗಳನು� )ೋ� 
ಮತoರpಂದ ಅವನ 5ಾ	ಣವನು� ಅ5ೇ�ಸುವ8ದರSH �ೈ�ಾನನ 
ನಡುಸು��ೆಯನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. �ೈ�ಾನನು =ೕಸು�ನ ಸaಂತ 
>ಷ�ರSH ಒಬg)ೊಳ�@ೆ �ೇ� =ೕಸುವನು� ಅವರ �ೈ@ೆ 9ಡು�ೊಟ�ನು, 
ಮ� ,ೆ �ೕವUಾಯಕನೂ ಮ9rಯ ಕತ2ನನು� ಅವರು >ಲು?ೆ@ೆ 
Aಾ*ದರು. =ೕಸು�ನ ಪ8ನರು�ಾBನ1ಾದ rೕLೆ ಈ ಸತ�ವನು� 
ಮDೆ#ಾ� ಸುಳ"��ಾ�Aೇಳ"ವ Dೋಮy ಪಹDೆಯವರನು� ಹಣ�ೆ� 
�ೊಂಡು�ೊಂಡರು. ಆದDೆ =ೕಸು�ನ ಪ8ನರು�ಾBನ�ೆ� �ಾ��ೊಡಲು 
ಬಹು ಜನರು ಪ8ನರು�ಾBನ Aೊಂp  ಎರಡರಷು� ಸYಷ�ಪ�Kದರು. 
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=ೕಸು ತನ� >ಷ��ಗೂ ಮತು, ಐದುನೂರಕೂ�  Aೆಚು� ಮಂp@ೆ 
ಪ	ತ�%)ಾದನು ಆತ)ೊಂp@ೆ ಎ gಸಲYಟ� ಇತರರು ಬಹು ಜನ�@ೆ 
�ಾ�K�ೊಂಡು, =ೕಸು ಎp;Uಾ;)ೆ ಎಂದು �ಾ�ದರು . 
 

�ೈ�ಾನನು, Uೇವರ �ರುದ¢1ಾm ಯಹೂದ�ರನು� ಎI,ಕ��ದನು 
ಅವರು ಆತನ ಮಗನನು� ಅಂmೕಕ�ಸUೆ ಕೂ	�ೆ@ೆ ಜ�ದು ತಮ` 
�ೈಗಳನು� ಆತನ ರಕ,pಂದ ಮSನ#ಾ��ೊಂಡರು. =ೕಸು1ೇ 
Uೇವಕು#ಾರ)ೆಂದೂ, Lೋಕ�-ೕಚಕ)ೆಂದೂ ಎ[ೆ�ೕ ಬಲ1ಾದ 
ಗುರುತು KUಾ;ಂತಗಳನು� �ೊ¦ಾ�ಗೂ� ಅವರು ಆತನನು� 
�ೊLೆ@ೈದರು, ಆತನ ಬ@ೆmನ �ಾವ ಪ8Dಾ1ೆಗಳನೂ� Kaಕ�ಸSಲH. 
�ೈ�ಾನನು  ೕಳ"��ೆಯ ನಂತರ ಇದ;ಂ�ೆ ಅವರೂ Uೇವಕು#ಾರನ 
�ರುದ¢1ಾmರುವ8Uೇ ಅವರ J�ೕ�ೆಯೂ ಸಂತೃs,ಯೂ ಆmತು,. 
>ಷ�ರನು� 9ಂKK �ೊಲುHವ8ದರSH ಅವರ ದಂ@ೆಯನು� 
ಮುಂದುವ�Kದರು. �ಾ1ೇ ಕೂ	�ೆ@ೆ Aಾ*ದ =ೕಸು�ನ Aೆಸ�ನಷು� 
*�@ೆ ಕಕ2ಶ1ಾದದು; ?ೇDಾವ8ದೂ ಇರSಲH. ಆದ;�ಂದ ಆತನ 
ಪರ1ಾದ �ಾವ KUಾ¢ಂತಕೂ� *�@ೊಡNಾರUೆಂದು 
Iೕ#ಾ2JKದರು. � ,ೆFೆನನ �ಷಯದSHದ;ಂ�ೆ, ಅವನ ಮೂಲಕ 
ಪ��ಾ	ತ`ನು Uೇವಕು#ಾರನ ಆK,ತaದ ಬ@ £ೆ ಪ	ಕ�KUಾಗ ಎSH 
ಮಂದಟು� #ಾ��ೊಳ"�ವ�ೕ ಎಂದು *�ಗಳನು� ಮು���ೊಂಡರು. 
Uೇವರ ಪ	�ಾಶದSH � ,ೆFೆನನು ಸುತು,ವ�Uಾಗ ಅವನನು� ಕL Hೆ�ೆದು 
�ೊಂದರು. �ೈ�ಾನನು =ೕಸು�ನ �ೊLೆ@ಾರರನು� ತನ� 9�ತದSH 
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ಭದ	1ಾm 9�pದ;ನು. ದಷ��ಾಯ2 #ಾಡುವ8ದರSH ಆತನ 
ಪ	�ೆಗ|ಾmರಲು ಅವರು ಸಮ`IKದರು, ಇವರ ಮೂಲಕ *	ಸ,ನSH 
ನಂ �ೆwಟ�ವರನು� �ೊಂದDೆ@ೆ Kಲು*K ?ೇಸರ ಪ�Kದರು. 
=ೕಸು�ನ Aೆಸ�ನ �ರುದ¢1ಾಗೂ ಮತು, ಆತನು� ನಂ   
9ಂ?ಾSKದವರ �ರುದ; ಅನ�ರನು� ಪ	<ೋ_ಸುವ8ದರSH  
ಯಹೂದ�ರ ಮೂಲಕ �ಾಯ2ಪ	ವೃತ)ಾದನು. ಆದDೆ >ಷ�ರನು�, 
ಅವರು �ೆಲಸದSH ಬಲ@ೊXK, ಕಂಡು �ೇXದುದರ �ಷಯವನು� �ಾ� 
Aೇಳಲು ಮತು, ಅಂತ�ದSH ತಮ` ರಕ,pಂದ �ಾ�@ೆ ಮುUೆ	Aಾ* 
ದೃಡ1ಾm JಲುHವಂ�ೆ  ಬಲ@ೊXಸಲು Uೇವರು ತನ� ದೂತರನು� 
ಅವನ ಬX@ೆ ಕಳ"9Kದನು.  
 

ಯಹೂದ�ರು ತನ� ಬLೆಯSH �ೇಮ1ಾmUಾ;Dೆಂದು �ೈ�ಾನನು 
ಆನಂದಪಟ�ನು, ಅವರು �ೆಲಸ�ೆ� Nಾರದ ಆ<ಾರಗಳ", ಬS ಮತು, 
ಸಂ�ಾ�ರಗಳSH  JರಂತDಾದರು .*	ಸ,ನು >ಲು?ೆ rೕLೆ ತೂಗು�ಾ, 
‘Iೕ�ತು’ ಎಂದು #ಾಶಬ;pಂದ ಕೂmUಾಗ  Uೇ1ಾಲಯದ 
ಪರUೆಯು rೕSಂದ �ೆಳ�ೆ� ಹ�ದುAೋwತು. ಅದು ಇ)ೋ ಮುಂUೆ 
�ಾಜಕರನು� Uೇವರ Uೇ1ಾಲಯದSH ಸಂ_ಸುವ8pಲH1ೆಂತಲೂ, 
ಅವರ ಆ<ಾರ�_ಗಳ" ಮತು, ಬSಯನು� 
ಅಂmೕಕ�ಸುವ8pಲH1ೆಂತಲೂ; ಮತು, ಯಹೂದ��ಗೂ ಅನ��ಗೂ 
ನಡು�ದ; @ೋ\ೆಯು  ದು;AೋmUೆ ಎಂದು �ೋ�ಸುವ 
�ಾಯ21ಾmತು,. ಇಬg�ಗೂ =ೕಸು ತನ�)ೆ�ೕ ಬS�ಾm  ಒsYKದನು, 
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ಮತು, ಒಂದು1ೇ|  ೆ ರ�ಸಲYಡುವ8UಾದDೆ, ಇಬgರೂ =ೕಸು1ೇ 
5ಾಪ�ೆ� ಬS ಎಂದೂ, Lೋಕರ%ಕ)ೆಂದೂ ನಂಬ?ೇ�ಾwತು,  
 

=ೕಸುವ8 >ಲು?ೆಯSH ತೂಗುI,Uಾ;ಗ �ೈJಕರು ಆತನ ಪ�ೆ�ಯನು� 
I�ಯಲು ರಕ,ವt Jೕರೂ ಸು�ದವ8. ಅಂದು ಎರಡು �ೊDೆ�ಾmತು,, 
ಒಂದು ರಕ,ದು; ಮ�ೊ,ಂದು Jೕ�ನದು ಆತನ )ಾಮವನು� ನಂ ದವರ 
5ಾಪವನು� �ೊ|ೆಯಲು ರಕ,ವt, �bಾaKಗX@ೆ Jೕತ��ೕವ�ೊಂಡುವ 
�ೕವಜಲವ8 =ೕಸು�ನSH UೊDೆಯುವ8Uೆಂಬುದನು� ಸೂ�ಸಲು Jೕರು 
ಹ�wತು’ 
 

ಓp:  ಮ�ಾ,ಯ 27:51; 'ೕAಾನ 19:34; ಅ�ೕಸ,ಲರ ಕೃತ� 
ಅ�ಾ�ಯ 24 ಮತು, 26                                                                                   
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ಅ�ಾ�ಯ 17. ಮAಾ ಧಮ2ಭ	ಷ��ೆ 
ಆ ನಂತರ ನನ�ನು�, �ಗ	AಾDಾಧಕDಾದ ಅನ�ಜನರು �ೆ	ಸ,ರನು� 
9ಂKK �ೊಲHಲYಟ� �ಾಲಘಟ��ೆ� ಕDೆUೊಯ�Lಾwತು. ಕುSೕನರು, 
ಕSತವರು, �ಾಮನ�ವ�*,ಗ|ೆಂದು )ೋಡUೆ ಎಲHರೂ ದಯ�ೋ�ಸUೆ 
�ೊಲHಲYಟ�ರು. ರಕ,ವ8 UಾDಾ�ಾರ1ಾm ಸು�wತು. ಅವರ ಧಮ2�ೆ� 
ಒಳ@ಾಗpರಲು, K�ವಂತ ಕುಂಟುಂಬಗಳ)ೆ�LಾH  ಬಡತನ�ೆ� 
ಎ|ೆಯLಾwತು. �ೆfಸ,ರು ಆ ಘನ9ಂ�ೆ ಸಂಕಟ ಬಂUಾಗ� 
ಅದನು�ಸ9K ತಮ` �ಾBನವನು� ತm£K�ೊಳ�SಲH.  ತಮ` ಧಮ2ವನು� 
ಶುದ;1ಾm=ೕ ಇರುವಂ�ೆ )ೋ��ೊಂಡರು. Uೇವಜನರು 
ಮAಾ9ಂ�ೆಯSH �ೈ�ಾನನು �ಜ'ೕ�ಾoಹ ಪಡುI,ದು;ದನು )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಆದDೆ Uೇವರು ಆ ಧಮ2ಬSಗಳನು� ಬಹು r���ೆwಂದ 
)ೋ�ದನು. ಆ ಭಯಂಕರ �ಾಲದSHದ; �ೆfಸ,ರು ಆತನ s	ೕI@ೆ 
5ಾತ	Dಾದರು; ಏ�ೆಂದDೆ ಅವರು ಆತJ@ಾm 9ಂ�ೆ@ೊಳ@ಾಗಲು 
ಇ��Kದರು. ಅವರು ಅನುಭ�Kದ ಪ	I9ಂ�ೆಯು ಪರLೋಕದSH 
ಪ	Iಫಲವನು� Aೆ��Kತು. ಭಕ,DೆLಾH ಬಹು 9ಂ�ೆಪ¦ಾ�ಗೂ� 
�ೈ�ಾನJ@ೆ ತೃs,�ಾಗSಲH. ಅವರ ತನು ಮನಗ|ೆಲHದರ rೕSನ 
ಹ�ೋ�ಯನು� ಅವನು ಅ5ೇ�ದನು. �ೆfಸ,ರ ಸಂಕಟ ಸ9ಷುª�ೆಯು 
ಅವರನು� Uೇವರು ಸJ��ಾನ�ೆ� ಎ|ೆದು, ಒಬgರ)ೊ�ಬgರು  
s	ೕIಸುವಂ�ೆ #ಾ�ತು. Uೇವರನು� ಉಲHಂÄಸUೆ ಇ)ೊ�ೕ Aೆ<ಾ�m 
ಭಯಭ*,wಂpರಲು 5ೆ	ೕ�Kತು. ಅವರು Uೇವರನು� r���ೊಳ�ದಂ�ೆ 
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ನ\ೆಸಲು  �ೈ�ಾನನು  ಇ��Kದನು; ಆಗ ಅವರು ಬಲ ದೃಢ�ೆ 
ಕ|ೆದು�ೊಂಡು ದೃI@ೆಡುವರು ಅಂದು�ೊಂಡನು. ಅವರSH �ಾ�Dಾರು 
ಮಂp �ೊಲHಲYಟ�ರು. ಈ �ೊಲHಲYಟ�ವರ ಸBಳವನು� ತುಂಬಲು ಇತರರು 
ಎದು; ಬಂದರು. �ೈ�ಾನನು, ತನ� ಪ	�ೆಗಳ)ೆ�LಾH 
ಕ|ೆದು�ೊಳ"�I,ರುವ8ದನು� ಕಂಡನು, ಅವರು 9ಂ�ೆ ಮರಣವನು� 
AೊಂpUಾಗೂ� *	ಸ,=ೕಸು�ನSH ಭದ	1ಾm ಆತನ Dಾಜ�ದ 
ಪ	�ೆಗ|ಾದರು. �ೈ�ಾನನು ಇನೂ� UೇವರDಾಜ�ದ ಎದುDಾm 
AೋDಾ� �ಜw�ಾಗಲು ಪ	ಮುಖ1ಾದ 'ೕಜ)ೆ Aಾ*�ೊಂಡು 
ಸNೆಯನು� ·ದ	@ೊXಸ?ೇ�ೆಂpದ;ನು.ಆದ�ಂದ ಆ �ಗ	AಾDಾ�ಾಕ 
ಅನ�ಜನರು �ೆfಸ, ನಂ �ೆಯ ಒಂದು Nಾಗವನು� ಅಂmೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 
ಅವನು 5ೆ	ೕDೇsKದನು. ಹೃದಯ ಪ�ವತ2)ೆ#ಾ��ೊಳ�Uೆ *	ಸ,ನ 
ಕೂ	�ಾಮರಣವನೂ� ಮತು, ಪ8ನರು�ಾBನವನೂ� ನಂಬು� ,ೇ1ೆ ಎಂಬ 
Aೊರ�ೋ��ೆwಂದ =ೕಸು�ನ ಅನು�ಾwಗಳ}ಂp@ೆ 
�ೇ��ೊಂಡರು. ಓಹ! ಇದು ಸNೆ@ೆ ಭ�ಾನಕ1ಾದ ಅ5ಾಯ! ಇದು 
#ಾನKಕ ಅತಂಕದ ಸಮಯ1ಾwತು �ೆಲವರು ಇಂತಹ Nಾಗಷಃ 
�ೆfಸ,Dಾದ �ಗ	AಾDಾಧಕರ ನಂ �ೆ'ಂp@ೆ ಐಕ�1ಾದDೆ, ಅದು 
ತಮ` ಪ�ವತ2)ೆ@ೆ �ಾಧನ1ಾಗುತ,Uೆಂದು�ೊಂಡುರು. �ೈ�ಾನನು, 
ಸತ�1ೇದದ ತತaಗಳನು� ಮSನ@ೊXಸಲು )ೋ�ದನು. �ೊ)ೆ@ೆ 
)ಾನು, �ೆfK,ೕಯ KBIಗIಯು ಮಟ�1ಾದುದ;ನೂ�, ಅನ�ರು 
�ೆfಸ,Dೊಂp@ೆ ?ೆDೆತು�ೊಂಡುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಈ ಜನರು 
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�ೆfಸ,Dೆಂದು �ಾ_Kದರೂ �ಗ	AಾDಾಧಕDಾmದ;ವDಾದ �ಾರಣ 
�ಗ	AಾDಾಧ)ೆಯನು� ತ-`ಂp@ೆ ತ@ೆದು�ೊಂಡು ಬಂದರು. ತಮ` 
ಆDಾಧ)ೆಯ �ೇಯವಸು,ವನು� #ಾತ	 ಬದSKದರು. ಸಂತರ 
�ಗ	ಹಗX@ೆ, =ೕಸು�ನ �ಗ	ಹ�ೆ� ಮತು, #ಾ�ೆ ಮ�ಯX@ೆ 
ಬದLಾwKದರು. �ೆfಸ,ರು ಬರೂಬರು�ಾ, ಅವDೊಂp@ೆ 
MXತ1ಾದರು, �ೆfಸ,ದಮ2ವ8 ಕಲುiತ1ಾwತು. ಸNೆಯು ತ)ೆ�LಾH 
ಪ�ಶುದ;�ೆ  ಮತು, ಪ	Nಾವವನು� ಕ|ೆದು �ೊಂ�ತು. �ೆಲವರು #ಾತ	 
ಅವDೊಂp@ೆ �ೇ��ೊಳ�ಲು JDಾಕ�K  ತಮ` ಪ�ತ	�ೆಯನು� 
ಉXK�ೊಂಡು Uೇವರನು� #ಾತ	 ಆDಾ_Kದರು. ಪರLೋಕದ 
ಅಥ1ಾ ಭೂLೋಕದSHರುವ �ಾವ �ಗ	ಹಗXಗೂ ಅವರು 
ತLೆ?ಾಗSಲH . 
 

ಈ ಬದLಾ&ೆಯSH �ೈ�ಾನನು ಹಷ2@ೊಂಡನು;  ದು;Aೋದ 
ಸNೆಯನು�, �ಾM2ಕ 5ಾ�ತ	�ೆಯನು�  �ಾಪ��ೊಂಡವರ rೕLೆ 
ಇತರರನು� ಹು�ದುಂ Kದನು; ಅವರು ತಮ` ಆಚರ&ೆಗಳನು� 
ಅಂmೕಕ�K �ಗ	AಾDಾಧ)ೆ@ೆ ಒಳ@ಾಗ?ೇಕು ಇಲH1ೇ �ಾ�@ೆ 
ಶರ&ಾಗ?ೇ�ಾwತು. =ೕಸು*	ಸ,ನ ಸNೆಯ rೕLೆ 9ಂ�ೆಯ ದಳ"�� 
ಎ gಸಲYಟು� �ೋ¦ಾ�ನು�ೋ� ಜನರನು� ಕರು&ೆwಲHUೆ 
�ೊ��AಾಕLಾwತು.  
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ಈ �ೆಳಕಂಡಂ�ೆ ನನ� ಮುಂUೆ �ೋ�ಸLಾwತು; 
�ಗ	AಾDಾಧಕDಾmದ; ಬಹು ಜನರು, ಸೂಯ2, ಚಂದ	 ಮತು, ನ%ತ	ದ 
�ತ	ವನು� Aೊಂpದ; ಕಪ8Y ದaಜವನು� 9�pದ;ರು. ಆ ಗುಂಪ8 
ಉಗ	�ೋಪpಂದ �ೊ�ತು,. ಮ�ೊ,ಂದು ಜನರ ಗುಂಪನು� ನನ@ೆ 
�ೋ�ಸLಾwತು ಅದು  Xಧ½ಜವನು� Aೊಂpದು;, ಅದರSH ಕತ2J@ೆ 
ಪ�ತ	�ೆ Aಾಗೂ ಪ�ಶುದ;�ೆ ಎಂದು ಬDೆಯLಾwತು. ಆಜನರ 
ಮುಖದSH ದೃಡ�ೆwದು; ಪರLೋಕದ ಒsY@ೆಯ ಗುರುತು 
ಕಂಡುಬಂpತು. �ಗ	AಾDಾಧಕ ಅನ�ಜನರು ಇವರ ಹI,ರ ಬಂದರು 
ಮತು, ಮAಾ ಸಂAಾರಬS ನ\ೆದದ;ನು )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅವರು 
ಮುಂUೆ �ೆfಸ,ರು ಕರm Aೋದರು. ಅದರೂ ಸಹ ಅವರ ಗುಂಪ8 ಒ�ಾ,m 
ಕೂ��ೊಂಡು ತಮ` ಧ½ಜವನು� ದೃಡ1ಾm 9�ದರು. ಬಹು ಜನರು 
 ೕಳ"I,ದ;ರೂ, ಇತರರು ಅವರ ಸುತು,ವ�ದು ಧ½ಜದೂಂp@ೆ ಆ 
ಸBಳವನು� ಆಕ	MK�ೊಂಡರು.  
 

�ಗ	AಾDಾಧಕರ ಗುಂಪ8 ತಮ`ತ-`ಳ@ೆ �<ಾರ&ೆ ನ\ೆಸುI,ದು;ದನು� 
)ಾನು ಕಂ\ೆನು, �ೆfಸ,ರು ತLೆ?ಾಗುವಂ�ೆ #ಾಡುವ8ದರSH ಅವರು 
�ೋತುAೋದರು, ಮ�ೊ,ಂದು 'ೕಜ)ೆಯನು� 
�ಾಯ2ಗತ@ೊX�ಸಲು 'ೕ�Kದರು. ಅವರು ತಮ` ಧ½ಜಪ��ಯನು� 
�ೆಳmXK ದೃಡ1ಾದ �ೆfಸ,ಗುಂsನವರು ಬX�ಾ� 
ಪ�ಾ2Lೋಚ)ೆಯನು� ಮುಂpಟ�ರು. -ಟ�-ದಲು ಪ	�ಾ,ಪವ8 
ಬಹು1ಾm Iರಸ��ಸಲY��ತು, ಮ� ,ೆ )ಾನು ಶುದ; �ೆfಸ,ರ ತಂಡವ8 
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ತ-`ಳ@ೆ ಪ	�ಾ,sK�ೊಳ"�ವ8ದನು� ಕಂ\ೆನು. �ೆಲವರು ತಮ` 
ಧ½ಜವನು� ಇXK, ಅವರ 'ೕಚ)ೆ@ೆ ಒಡಂಬಟು�, 5ಾ	ಣವನು� 
ಉXK�ೊ|}ೆ �ೕಣ ಎಂದರು. ಆದDೆ �ೊ)ೆ@ೆ  ಶ*,ಯನು� 
ಕೂ�K�ೊಂಡು �ಗ	AಾDಾಧಕರ ಮUೆ� ಧ½ಜವನು� ಎI, 9�'ೕಣ 
ಎಂದು�ೊಂಡರು ಮ� ,ೆ �ೆಲವರು ಈ 'ೕಜ)ೆ@ೆ ಸaಲYವ8  ಒಳ@ಾಗUೆ 
ತಮ` ಧ½ಜವನು� ಎI, 9�ದಂ�ೆ=ೕ �ಾಯಲು Jಧ2�Kದರು. ಆ 
ನಂತರ �ೆಲವ8 �ೆfಸ,ರ ತಂಡವ8 ತಮ` ಧ½ಜವJ�XK ಅವDೊಂp@ೆ 
ಒಂUಾಗುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು; ಆ ಸಮಯದSH ಗ���ಾm 
ದೃಡಮನKoJಂpದ;ವರು  ಅವರ ಧ½ಜವನು� �ೆ|ೆದು 
ಎ��9�ದು�ೊಡರು. ಪ�ಶುದ; ಧ½ಜ9�ದ �ೆfಸ, ತಂಡದ ಪ%pಂದ 
ಜನರು ಒ?ೊgಬgDಾm Aೊರಬರು�ಾ, ಕಪ8Y ಧ½ಜ 9�ದವDೊಂp@ೆ 
ಒಂUಾm  Xಧ½ಜದವರನು� 9ಂKKದರು. ಬಹುಮಂpಯನು� ಸಂAಾರ 
#ಾ�ದರು; ಆದರೂ ಸಹ  Xಧ½ಜವ8 ಎI,9�ಯಲYಟು� ಜನರು 
ಪ8ನಃವt�ಹ ರ�K ಎದು; JಂIದ;ನು� )ಾನು ದ>2KUೆನು. 
 

=ೕಸು�ನ �ರುದ¢ ಅನ�ಜನರನು� ಪ	ಥಮ1ಾm Dೊ��@ೆ gKದ 
ಯಹೂದ�ರು ತsYK�ೊಳ�LಾಗSಲH. )ಾ�ಯಸNೆಯSH �ೋಪ@ೊಂಡ 
ಯಹೂದ�ರು ಕೂಗು�ಾ, sLಾತನು =ೕಸುವನು� Uೋ[ಾDೋಪ&ೆ 
Aೊ�ಸಲು 9ಂUಾUಾಗ, ಆತನ ರಕ,ವ8 ನಮ` rೕLೆಯೂ, ನಮ` 
ಮಕ�ಳ rೕLೆಯೂ ಇರS ಎಂದು cೂೕiKದ;ರು.  ಈ bಾಪವ8 
ತಮ`ತLೆಯ rೕLೆ ಎರಗುವ8ದನು� ಯಹೂದ� ಜ)ಾಂಗವ8 
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ಅನುಭ�Kತು ಅನ�ಜನರೂ, �ೆfಸ,DೆJK�ೊಂಡವರೂ ಯಹೂದ�ರಂ�ೆ  
ಶತೃಗ|  ೆ ಆದರು. ಯಹೂದ�ರು =ೕಸುವನು� ಕೂ	�ೆ@ೆ Aಾ*ದರು. 
�ೋ��ೆ �ೆfಸ,ರು *	ಸ,ನ >ಲು?ೆಯSH ಶ	U ;ೆ AೊಂpದವDಾm  
'ೕ�KU ;ೇ)ೆಂದDೆ, Aೆಚು� Aೆಚು� ಸಂಕಟವನು� ತಮ` rೕLೆ 
ತಂದು�ೊಂಡDೆ Aೆಚು�Aೆ<ಾ�m Uೇವರನು� r��ಸಬಹುದು 
ಎಂದು�ೊಂಡರು. ಆದDೆ ಅಪನಂ �ೆಯುಳ� ಬಹು ಜನ ಯಹೂದ�ರು 
ಸಂಹ�ಸಲYಟ�ರು. �ೆಲವರು ಸBಳpಂದ ಸBಳ�ೆ� ಅ¦ಾ��ಸಲYಟ�ರು.  
ಅಲHUೆ ಎLಾH �ಧದSHಯೂ >�ಸಲYಟ�ರು.  
 

�ೊಲHಲYಟ� *	ಸ,ನ Aಾಗೂ >ಷ�ರ ರಕ,ವ8 ಅವರ rೕSತು,, ಅವರು 
ಭಯಂಕರ1ಾದ )ಾ�ಯ�<ಾರ&ೆ@ೆ ಒsYಸಲYಟ�ರು. ಅವರನು� Uೇವರ 
bಾಪವ8 9ಂ?ಾSK ಅನ�ಜನರು Aಾಗೂ �ೆfಸ,ರ @ಾUೆ#ಾI@ೆ ಮತು, 
ಅಪAಾಸ��ೆ� ಒಳ@ಾದರು. �ಾwನನ ಮುUೆ	rೕSUೆ=ೕ)ೋ 
ಎಂಬಂ�ೆ ಅವರು ಬ9ಷ��ಸಲYಟು�, 9ೕ)ೈ�ೆ@ೊಳ�@ಾm 
ಅಸಹ�ಪಡುವಂ�ಾದರು ಆದರೂ Uೇವರು ಅವರನು� ಅದುgತ1ಾm 
ರ�K ಇ�ೕ LೋಕದSH ಚದು�K Uೇವ�ಂದ bಾಪಗ	ಸ,DಾದವDೆಂದು 
�bೇಷ1ಾm �ಾಣುವಂ�ೆ #ಾ�ದುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು.  
ಜ)ಾಂಗ1ಾm Uೇವರು ಯಹೂದ�ರನು� ತ��Kದುದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು;  ಆದರೂ ಅವರSH �ೆಲವರು ತಮ` ಹೃದಯದ �ೆDೆಯ �ೆಲವ8 
Nಾಗವನು� ಹ�ದು�ೊಂಡುರು.  ಅವರನು� ಸಂಬಂ_Kದಂ�ೆ ಪ	1ಾದ)ೆ 
)ೆರ1ೇ�ರುವ8ದನು� ಇನೂ� ಕಂಡು�ೊಳ"�ವವರು ಅವರSHUಾ;Dೆ. 
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=ೕಸುವನು� Lೋಕರ%ಕನ)ಾ�m ಅಂmೕಕ�ಸು�ಾ,Dೆ, =ೕಸುವನು� 
Iರಸ��K, ಕೂ	�ೆ@ೆ ಜ�Kದ ತr`ಜನರ 5ಾಪವನು� 
�ಾಣುವವ�Uಾ;Dೆ. ಯಹೂದ�ರSH ವ�*,ಗಳ" ಪ�ವತ2)ೆ 
Aೊಂದು�ಾ,Dಾದರೂ ಜ)ಾಂಗ1ಾm Uೇವ�ಂದ ಎಂUೆಂpಗೂ 
ತ��ಸಲY��Uಾ;Dೆ. 
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ಅ�ಾ�ಯ 18. 5ಾಪದ ರಹಸ� 
ಜನರ ಮನಸoನು� =ೕಸು�Jಂದ ಮನುಷ�ನ ಕ\ೆ@ೆ �ೆ|ೆಯುವ8ದು 
Aಾಗೂ 1ೈಯ*,ಕ Aೊ&ೆಯನು� )ಾಶಪ�ಸುವ8ದು �ೈ�ಾನನ 
ಸಂಕಲY1ಾmತು,. ಅವನು Uೇವಕು#ಾರನನು� bೆeೕಧ)ೆ@ೆ 
ಒಳಪ�KUಾಗ ಆತನ ಸಂಕಲY�ೆ� �ೋLಾwತು. ಅವನು �ಾ� ದ; 
ಮನುಷ�)ೆ\ೆ@ೆ ಬಂUಾಗ ಜಯಗXKದನು. �ೆfK,ೕಯ ತತaವ8 
ಕಲುiತ1ಾದವ8. �ೕಪನೂ 5ಾp	ಗಳ" ಆ ಮ9#ಾ �ಾBನವನು� 
ಆಕ	MK�ೊಂಡರು. ತಮ@ಾm, ತಮ` 5ಾಪ %#ಾಪ&ೆ@ಾm 
*	ಸ,)ೆ\ೆ@ೆ )ೋಡುವ8ದರ ಬದಲು ತಮ`\ೆ@ೆ ಬರ?ೇ�ೆಂದು ಜನ�@ೆ 
?ೋ_Kದರು. ಅವರನು� ಖಂ�ಸುವ ಸತ�ವನು� ಮು��ಡಲು 
ಸತ�1ೇದವನು� ಅವ�ಂದ ದೂರ�ಟ�ರು. 
 

ಜನರು ಪ�ಪtಣ21ಾm ವಂ�ಸಲYಟ�ರು. �ೕಪನೂ 5ಾp	ಗಳ" 
*	ಸ,ನ ಪ	IJ_ಗ|ೆಂಬುUಾm Nೋ_ಸLಾwತು, ಆದDೆ ಸತ�1ೆಂದDೆ 
ಅವDೆLಾH �ೈ�ಾನನಪ	IJ_ಗಳ"; ಮತು, ಅವ�@ೆ ತLೆ?ಾmUಾಗ, 
�ೈ�ಾನನನು� ಆDಾ_Kದರು, ಜನರು ಪ�ತ	1ೇದವನು� 
ಅ5ೇ�Kದರು; ಅದDೆ ಅವರು, Uೇವ1ಾಕ�ವನು� ಜನರು �ಾ1ಾm=ೕ 
ಓp ಅಥ2#ಾ��ೊಳ"�ವ8ದು ಅ5ಾಯಕರ1ೆಂದು 5ಾp	ಗಳ" 
'ೕ�Kದರು, ಏ�ೆಂದDೆ  ಅವ�@ೆ �ಾ)ೋದಯ1ಾm ತಮ` 
5ಾಪಗಳ" @ೋಚ�ಸಲYಡುವ8ದು. ಜನರು ಈ ವಂಚಕರ ಕ\ೆ@ೆ 
)ೋಡುವವDಾm, ತಮ` ?ಾwಂದ ಬರುವ #ಾತುಗಳ" Uೇವರ 
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#ಾತುಗ|ೆಂದು ಅವ�@ೆ ?ೋ_Kದರು. Uೇವರು  #ಾತ	1ೇ 
ಮನKoನ ಹ�ೋ�ಯನು� �ೆ@ೆದು�ೊಳ�?ೇ�ಾದುದನು�  ಟು� ತಮ` 
�ೈ@ೆ �ೆ@ೆದು�ೊಂಡರು. ಒಂದು1ೇ|  ೆ ಜನರು ತಮ` ಮನ�ಾ�@ೆ 
ಒಳಪಡಲು �ೈಯ2ವ9KದDೆ, �ೈ�ಾನನು ಮತು, ಯಹೂದ�ರು 
=ೕಸು�@ೆ �ೋ�Kದ ಅUೇ ಕಡುUೆaೕಷವನು� ಇವDೆ\ೆಗೂ 
�ೋ�KLಾಗುI,ತು,. ಅ_�ಾರ ವಗ2ದSHರುವವರು ಇವರು ರಕ, 
Uಾಹ@ೊಂಡವDಾದರು.  �ೈ�ಾನನು �bೇಷ1ಾm ಜಯಗXKದ 
�ಾಲಘಟ�ವನು� ನನ@ೆ �ೋ�ಸLಾwತು. ತಮ` ಧಮ2ದ 
ಪ�ಶುದ;�ೆಯನು� �ೋ5ಾನ #ಾ��ೊಂಡ �ೆfK,ೕಯ 
ಜನಸಮುUಾಯವ8 ಬಹು ಭಯಂಕರ1ಾm ಸಂಹ�ಸಲY��ತು. 
 

ಸತ�1ೇದವ8 UೆaೕiಸಲY��ತು. ಭೂLೋಕpಂದ ಅಮೂಲ� Uೇವರ 
1ಾಕ�ವನು� Jಮೂ2ಲ#ಾಡಲು ?ೇ�ಾದ ಎLಾH ಪ	ಯತ�ವನು� 
#ಾಡLಾwತು. ಮರಣಕ1ಾದ )ೋ�Jಂದ ಸತ�1ೇದ ಪಠಣವನು� 
J[ೇpಸLಾwತು. �ೈ@ೆKಕ� ಎLಾH ಸತ�1ೇದಗಳನು� 
ಸುಟು�Aಾ*ದರು. ಆದDೆ Uೇವರು ತನ� 1ಾಕ��ೆ� �bೇಷ ಕಳಕX 
Aೊಂpದು; ಅದನು� ರ�Kದ;ನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು, ��ಧ 
�ಾLಾವ_ಯSH ಸತ�1ೇದದ �ೆಲವ8 ಪ	Iಗಳ" #ಾತ	 ಲಭ��ದು; 
ಆತನ 1ಾಕ�ವ8 )ಾಶ1ಾಗದಂ�ೆ Uೇವರು ರ�Kದರು. ಆದDೆ 
ಅಂತ��ಾಲದSH, ಪ	I ಕುಂಟುಂಬವ8 Aೊಂpರುವಂ�ೆ ಸತ�1ೇದದ 
ಪ	Iಗಳ" ಅಸಂ®ಾ�ತ1ಾm UೊರಕುವಂತUಾ;mUೆ. ಆದDೆ ಸತ�1ೇದದ 
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�ೆಲವ8 ಪ	Iಗಳ" #ಾತ	 UೊರಕುI,Uಾ;ಗ 9ಂ�ೆ@ೊಳ@ಾದ 
=ೕಸು�ನ 9ಂ?ಾಲಕ�@ೆ ಅಮೂಲ�1ಾದದೂ; 
ಸ#ಾUಾನಕರ1ಾದದೂ; ಆmತು, ಎಂಬುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
ಅದನು� ಬಹು ರಹಸ�1ಾm ಓದLಾಗುIತು,.  ಈ ಮAಾ ಅವ�ಾಶ 
Aೊಂpದವರು, �ಾವ8 UೇವDೊಂpಗೂ, ಆತನ ಮಗ)ಾದ 
=ೕಸು�)ೊಂpಗೂ ಮತು, ಆತನ >ಷ�Dೊಂpಗೂ ಸಂದಶ2ನ 
ಪ\ೆದು�ೊಂಡು ಅನುಭೂI Aೊಂpದರು. ಆದDೆ ಈ ಧನ� ಅವ�ಾಶವ8 
ಬಹು ಜನರ �ೕವ �ೆ@ೆwತು. ಒಂದು1ೇ|  ೆ ಪ�ತ	1ಾಕ�ಗಳ"ನು� 
ಓದುI,ರುವ8ದು, IXದುಬಂದDೆ,  ಅವರನು� ತ\ೆಗ�� 
�ೊ��Aಾಕುವ8ದು, ಅ��ೊರ�@ೆ, ಸುಡುಕಂಬಗX@ೆ ಕಟು�ವ8ದು 
ಅಥ1ಾ ಗ�@ೆ ನೂ*, ಹK�Jಂದ �ಾಯಲು ಕDೆದು�ೊಂಡು 
AೋಗುI,ದ;ರು. 
 

�ೈ�ಾನನು ರ%&ಾ'ೕಜ)ೆಯನು� ತ\ೆಗಟ�LಾಗSಲH. =ೕಸು 
>ಲು?ೆ@ೆ AಾಕಲYಟು� ಮೂರ)ೆpನ ಪ8ನರು�ಾBನ Aೊಂpದನು. ಅವನು 
ತನ� ದೂತ�@ೆ, ಈ >ಲು?ೆಯ ಮರಣ Aಾಗೂ ಪ8ನರು�ಾBನವನು� 
ತನ@ೆ �ಾಧಕವ)ಾ�m ಬಳK�ೊಳ"��ೇ)ೆ ಎಂದು AೇXದನು. 
=ೕಸು�ನSH  @ಾಢ ನಂ �ೆ Aೊಂpದವರು ಯಹೂದ�ರ ಆ<ಾರಗಳ", 
ಬS ಮತು,  �ಾ&ೆ�ೆಗಳ" *	ಸ,ನ ಮರಣದSH �ೊ)ೆ@ೊಂ�ತು ಎಂದು 
ನಂಬುವ8ದು #ಾತ	ವಲHUೆ ಮತೂ, ಒಂದು Aೆ<ೆ� ಮುಂದೂ� ಹತು, 
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ಆ�ೆಗಳ" ಸಹ *	ಸ,ನ ಮರಣದSH ಅ1ಾಸನ ಗಂ�ತು ಎಂದು 
ನಂ ಸಲು �ೈ�ಾನನು ಹವ�Kದನು.  
 

ಬಹುಮಂp �ೈ�ಾನನ  ಈ  ತಂತ	�ೆ� ಒಳ@ಾದವನು� )ಾನು 
)ೋ�Uೆನು. Uೇವರ ಪ�ತ	 ಆ�ೆಗಳ" �ಾSನ� ತುXಯಲYಟು�ದನು� 
ಕಂಡು ಇ�ೕ ಪರLೋಕ1ೇ ಧಮ2�ೊ	ೕಧ�ೊ�ಳ@ಾwತು. =ೕಸು 
Aಾಗೂ ಇ�ೕ ಪರLೋಕದವರು Uೇವರ ಆ�ೆಗಳ ಸaರೂಪ�ೆ� 
ಪ�ಚಯಸBDಾmದ;ರು; ಅದು Uೇವ�ಂದ ಎಂpಗೂ 
ಬದLಾಗುವ8UಾಗSೕ ಅಥ1ಾ ರದು;#ಾಡಲYಡLಾಗSೕ ಆಗದು 
ಎಂಬುದರು ಅ�ವ8 ಅವ�mತು,. ಮನುಷ�ನ _ೕ)ಾವ� Bೆಯು 
ಪರLೋಕದSH ದುಃಖವನು�ಂಟು #ಾ�ತು. Uೈವಕ¦ Hೆಯ 
Mೕರು��ೆಯು, =ೕಸು ತನ� 5ಾ	ಣ �ಾ�ಗ #ಾಡುವಂ�ೆ 
5ೆ	ೕDೇsKತು . ಆ�ೆಗಳನು� ರದು;ಪ�ಸಲು ಆಗುವಂIದ;Dೆ #ಾನವನು 
=ೕಸು�ನ ಮರಣ�ಲHUೆ ರ�ಸಲYಡಬಹುUಾmತು,. *	ಸ,ನ ಮರಣವ8 
ತಂUೆಯಅ�ೆಗಳನು� )ಾಶ#ಾಡSಲH; ಆದDೆ ಅದು ವ_2ಸಲYಟು� 
#ಾನ��ೆ@ೆ ಒಳ@ಾwತು.  ಅದರ ಪ�ತ	 JೕI?ೋ�ೆ@ೆ 
��ೇಯDಾಗಲು Jಭ2ಂ_Kತು. ಒಂದು1ೇ|  ೆ ಸNೆಯು ಶುದ;1ಾm 
ದೃಡ1ಾmp;ದDೆ, �ೈ�ಾನನು ವಂ�ಸLಾಗುI,ರSಲH, Uೇವರ 
ಆ�ೆಗಳನು� ತುXಯುವಂ�ೆ ನ\ೆಸLಾಗುI,ರSಲH. �ೈ�ಾನನು, ತನ� 
pಟ� 'ೕಜ)ೆwಂದ ಪರLೋಕ ಮತು, ಭೂLೋಕದSH Uೇವರ 
Dಾಜ�ದ ಬು)ಾpಯ �ರುದ; ಪ	ತ�%1ಾm �ೆ¦ೆದನು, ಅವನು 
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ಪ	Iಭಟ)ೆ=ೕ ಅವನನು� ಪರLೋಕpಂದ UೊಬgಲYಡುವಂ�ೆ 
#ಾ�ತು.  ಪ	Iಭಟ)ೆಯ ನಂತರ ತನ�ನು� ರ�K�ೊಳ�Lೋಸುಗ, 
Uೇವರ ಆ�ೆಗಳನು� ಬದLಾವ&ೆ #ಾಡಲು ಬಯKದನು; ಆದDೆ 
ಪರLೋಕದ ಪ	�ೆಗ|ೆಲHರ ಮುಂUೆ Uೇವರು �ೈ�ಾನJ@ೆ, ಅತನ 
ಆ�ೆಗಳ" ಪಲH�ಸLಾಗದು; ಎಂದು AೇX�ೆ Jೕ�ದರು. ಇತರರು 
Uೇವರ ಆ�ೆಗಳನು� ಉಲHಂÄಸುವಂ�ೆ #ಾ�ದDೆ ಅವDೆಲHರೂ 
�ಾಯ?ೇ�ಾಗುವ8ದು ಎಂದು �ೈ�ಾನJ@ೆ IXpತು,.  
 

�ೈ�ಾನನು ಇನೂ�  ಮುಂUೆ �ಾಗಲು Iೕ#ಾ2JKದನು; ಅವನು ತನ� 
ದೂತ�@ೆ, ಇನೂ� �ೆಲವರು Uೇವರ ಆ�ೆ@ೆ ಬದ;Dಾmದು; ಈ ಬLೆಯSH 
 ೕಳLಾರರು, ಹತು, ಆ�ೆಗಳ" ಸರಳ1ಾmದು; ಬಹುಜನರು ಇನೂ� 
ಅದರ �ೊ�ೆ ಬಂ_ಸಲY��U ;ೇ1ೆಂದು ನಂಬುವವDಾmUಾ;Dೆ ಎಂದು 
AೇXದನು; ಅದ;�ಂದ Uೇವರನು� �ೕ�ಸಲು �ಾಧ�1ಾಗುವ 
)ಾಲ�)ೆಯ ಆ�ೆಯನು� ಕಲುiತ@ೊXಸಲು ಗು�wಟ�ನು. ಆತನು 
ತನ� ಪ	IJ_ಗX@ೆ ಸಬgತ,ನು� #ಾಪ2�ಸಲು IXKದನು. ಪರLೋಕ 
ಭೂLೋಕಗಳ ಸೃi�ಕತ2)ಾದ ಸತ�Uೇವರನು� ಅವLೋ*ಸಲು 
�ಾದ�1ಾದ ಹತ,ರSH ಒಂUೇ ಆ�ೆಯನು� ಬದLಾwಸಲು 
ಒ�ಾ,wKದನು �ೈ�ಾನನು ಅವರ ಮುಂUೆ =ೕಸು�ನ 
ಮ9-ೕನ�ತ ಪ8ನರು�ಾBನವನು� ಪ	�ಾ,sಸು�ಾ,, 1ಾರದ -ದಲ 
pನದSH ಎದು;ಬರುವ ಮೂಲಕ, ಸಬgತ,ನು� ಏಳ)ೇಯ pನpಂದ 
1ಾರದ -ದಲ)ೆಯ pನ�ೆ� ವ@ಾ2wKUಾ;)ೆಂದು AೇXದನು. 
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ಆತನ ಉU ;ೇಶದ )ೆರ1ೇ��ೆ@ೆ ಪ8ನರು�ಾBನದ  pನವನು� 
ಉಪ'ೕmKದನು. �ೆfಸ,Dೆಂದು ತಮ`ನು� ಕDೆದು�ೊಂಡು *	ಸ,ನ 
@ೆ|ೆಯರ rೕLೆ �ಾವ8 ಉದ¶ವ #ಾ�ದ ಈ ತಪ8Y ಬಹು <ೆ)ಾ�m 
ಪ	Nಾವ@ೊಂಡದ;ನು� ಕಂಡು �ೈ�ಾನ Aಾಗೂ ದೂತರು 
ಹಷ2@ೊಂಡರ. ಒಬg�@ೆ �ಾM2ಕ ಭಯಂಕರ�ೆಯ Aಾ@ೆ ಕಂಡDೆ, 
ಮ�ೊ,ಬg�ಂದ ಅಂmೕಕ�ಸLಾwತು. ��ಧ ತಪ8Y ಅ©5ಾ	ಯಗಳ" 
ಅಂmೕಕ�ಸಲYಟು�, ಆಸ*,wಂದು �ಾsಡುವಂ�ಾwತು. 
Uೇವ1ಾಕ�ಗಳSH ಆತನ �ತ,ವ8 ಪ	ಕ�ಸಲY�Uೆ ಎಂದು  
?ೋ_ಸLಾmದು;; ಅದನು� Uೋಷ ಮತು,  ಆಚರ&ೆಗXಂದ 
ಮDೆ#ಾ� ಅದ)ೆ�ೕ Uೇವರ ಆ�ೆ ಎಂದು ?ೋ_ಸLಾwತು. ಆದDೆ 
ಪರLೋಕ ವಂಚತ �ಾಯ2ವ8 =ೕಸು�ನ ಎರಡ)ೆಯ ಬರುವಣದ 
�ಾLಾವ_ಯವDೆಗೂ ಮುಂದುವ�ಯಲು  ಡLಾmUೆ�ಾದರೂ ಈ 
Uೋಷ ವಂ�ತ �ಾLಾವ_ಯಲೂH Uೇವರು �ಾ�ಗXಲHUೆ  ��ಲH. 
ಸNೆಯ ಅಂಧ�ಾರ ಮತು, 9ಂ�ಾ�ಾಲದಲೂH ನಂಬು@ೆಯ ಸತ� 
�ಾ�ಗಳ" ಅK,ತaದSHUಾ;Dೆ. 
 

ಮ9r Dಾಜನ 9ಂ�ೆ ಮರಣವನು� �ೕ�ಸುI,ದ Uೇವದೂತರು 
pಗg¸rwಂದ ತುಂ ದು;ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಪರLೋಕವನು� 
ಸಂ�ೋಷ ಸಂಭ	ಮಗXಂದ ತುಂ ದ; �ೕವUಾಯಕನೂ�, 
ಭೂiತ)ಾದ ಕತ2ನು, ಮರಣದ ಬಂಧನ  �K�ೊಂಡು ಆತನ 
�ೆDೆwಂದ �ಜ'ೕ�ಾoವpಂದ ನ\ೆದುಬಂದದು; ದೂತಗಣಗXಗ 
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?ೆರಗು@ೊXಸುವಂಥದು; ಆmರಲH1ೆಂದು )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಒಂದು1ೇ|  ೆ
�bಾ	ಂIpನ1ೆಂದು ಇವ8ಗಳSH �ಾವ8Uಾದರು  ಒಂದು ಘಟ)ೆಯ 
ಸ`ರ&ಾಥ21ಾಗ?ೇ�ಾದDೆ, ಅದು >ಲು?ೆಯ ಮರಣದ pನ1ೇ, ಆದDೆ 
ಈ �ಾವ ಘಟ)ೆಗಳ" Uೇವರ ಆ�ೆಯನು� ಬದLಾಸುವ8ದ�ೊ� 
ಅಥ1ಾ ರದು;#ಾಡುವ8ದ�ೊ� ರ�ಸಲYಡSಲH; ಆದDೆ ಅವ8 
ಬದLಾವ&ೆ@ೆ ಅವ�ಾಶ�ಲHದ�ೆ� ಬಲ1ಾದ KUಾ;ಂತ1ಾmUೆ.  
 

ಈ ಎರಡು ಪ	ಮುಖ ಘಟ)ೆಗಳ" �ಾ`ರ�ಾಥ2ವನು� Aೊಂp1ೆ. 
ಮು�ದ Dೊ��ಯSH, Uಾ	�ಾರಸ �ೆ@ೆದು�ೊಳ"�ವ DಾI	?ೋಜನದSH 
Nಾಗವ9ಸುವ8ದು  ಆತನ ಮ� ,ೆ ಬರುವವDೆಗೂ ಕತ2ನ ಮರಣವನು� 
ಸೂ�ಸುತ,Uೆ. ಈ ಸಂ�ಾ�ರದSH ?ಾಗವ9ಸು1ಾಗ ಆತನ ಶ	ಮ 
ಮರಣದ ದೃಶ�ವ8 Aೊಚ�AೊಸUಾm ಮನKoನSH ಮೂಡುತ,Uೆ. *	ಸ,ನ 
ಪ8ನರು�ಾBನವ8, _ೕ�ಾ�ಾ�ನ Aೊಂp ಎದು;ಬರುವ8ದು Jೕ�ನ 
@ೋ�wಂದ ಎದು;ಬಂದ ಸ`ರ&ಾಥ21ಾm Aೊಸ�ೕವನ 
�ೕ�ಸುವ8UಾmUೆ. 
 

Uೇವರ ಆ�ೆಗಳ" ದೃಡ1ಾm ಸUಾ ಅK,ತaದSHದು; ನೂತನ 
ಭೂಮಂಡಲದSH Jರಂತರ1ಾmರುವ8ದನು� ನನ@ೆ �ೋ�ಸLಾwತು. 
ಸೃi��ಾಯ2ದSH ಭೂM@ೆ ತಳಹp Aಾಕು1ಾಗ ಸೃi�ಕತ2ನ 
�ೆಲಸವನು�  Uೇವಕು#ಾರರು r���ೆwಂದ �ೕ�ಸುI,ದರು. ಮತು, 
ಪರLೋಕಗಣಗಳ" ಸಂ�ೋಷpಂದ ಉಧ½�Kದರು. ಆಗLೇ 
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ಸಬgI,ಗೂ ತಳಹp AಾಕLಾwತು  ಆರು pನಗಳ ಸೃi��ಾಯ2ವ8 
ಅಂತ�@ೊಂ\ಾಗ ತ)ೆ�LಾH �ೆಲಸpಂದ ಏಳ)ೆಯ pನ Uೇವರು 
�ಶ	MK�ೊಂಡನು; ಅತನು ಏಳ)ೆಯ pನವನು� ಆ>ೕವ2pK 
ಪ�ಶುದ;@ೊXKದನು, ಏ�ೆಂದDೆ ಅದು ಅತನ �bಾ	ಂI pನ1ಾmUೆ. 
#ಾನವನ  ೕಳ"��ೆ@ೆ -ದLೇ ಏUೆy �ೋಟದSH ಸಬgI,ನ 
ಉದಯ1ಾwತು, ಆUಾಮ ಹವaಳ" -ದLೊ£ಂಡು ಎLಾH 
ಪರLೋಕಗಣಗಳ" ಅದನು� �ೈ@ೊಂಡವ8. Uೇವರು ಏಳ)ೆಯ pನದSH 
�bಾ	ಂI ಪUೆದು, ಆ>ೕವ2pK, ಪ�ತ	@ೊXKದನು; ಈ ಸಬg�  
ಎಂpಗೂ  ದು; Aೋಗದು ಎಂಬುದನು )ಾನು ಕಂ\ೆನು; ಆದDೆ ಎLಾH 
�-ೕಚ)ೆ@ೊಂಡ ಸಂತರೂ, ಪರLೋಕ ಗಣಗಳ}, ಅನಂತ 
ಮAಾಸೃi�ಕತ2J@ೆ ಘನ#ಾನ ಸSHಸಲು ಸಬgತ,ನು� ಎಂUೆಂpಗೂ 
ಆಚ�ಸುವರು. 
 

ಓp: UಾJ=ೕಲನು ಅ�ಾ�ಯ 7; 2�ೆಸLೋJಕ ಅ�ಾ�ಯ  2     
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ಅ�ಾ�ಯ 19. ಮರಣ, Jರಂತರ ದುರವ� Bೆಯ �ೕ�ತವಲH  
�ೈ�ಾನನು ತನ� ವಂಚ)ೆಯ  �ಾಯ2ವನು�  ಏUೆJನSH 
5ಾ	ರಂ©Kದನು. ಅವನು ಹವaX@ೆ, Jೕನು Aೇಗೂ �ಾಯುವ8pಲH 
ಎಂದನು. ಇದು ಆತ`ದ ಅಮರತaದ ಬ@ೆ@ೆ �ೈ�ಾನನ -ದಲ 
5ಾಠ1ಾmUೆ; ಅಂpJಂದ ಇಂpನವDೆಗೂ ಮುಂದುವ�K�ೊಂಡು 
ಬಂpರು�ಾ,ನಲHUೆ  Uೇವರ ಮಕ�ಳ ಬಂಧನpಂದ 
ಮುಕ,DಾಗುವವDೆಗೂ ಮುಂದುವ�ಸು�ಾ,)ೆ. ಏUೆJನSHದ;  ಆUಾಮನು 
ಹವaಳ ಕ\ೆ@ೆ, ?ೊಟು� #ಾ� ನನ@ೆ �ೋ�ಸLಾwತು. ಅವರು 
J[ೇ_ಸಲY��ದ; ಮರದ ಫಲದSH 5ಾLೊ£ಂಡರು, �ೕವವೃ%ದ 
ಸುತ,ಲೂ ಧಗಧಗ)ೆ ಪ	ಜaSಸು�ಾ, ಸುತು,ವ ಕI,ಯನು� 
ಇ�ಸLಾwತು, ನಂತರ �ೋಟpಂದ ಅವರನು� ಬ9ಷ��ಸLಾwತು, 
ಏ�ೆಂದDೆ ಅವರು �ೕವವೃ%ದ ಹಣªನು� Iಂದು ಅಮರ 
5ಾsಗ|ಾಗುI,ದ;ರು. �ೕವವೃ%ವ8 ಅಮರತaವನು� 
Jರಂರತ@ೊXಸುI,ತು,. ಒಬg ದೂತನು -  ಅUಾಮನ ಸಂತIಯSH 
�ಾDಾದರು ಪ	ಜaSಸುವ ಕI,wಂದ 5ಾDಾm ಬಂದು �ೕವವೃ%ದ 
ಫಲದSH 5ಾಲು@ೊಂ�Uಾ;)ೋ ಎಂದು ಪ	>�ಸುವ8ದನು� )ಾನು 
�ೇXUೆನು, ಆಗ ಇ)ೊ�ವ2 ದೂತನು – ಆUಾಮನ ಕುಂಟುಂಬದ 
�ಾDೊಬg)ೊ ಪ	ಜaSಸುವ ಕI,ಯನು� Uಾ�Aೋm �ೕವವೃ%ದ 
ಫಲದSH 5ಾLೊ£ಂ�ಲH ಎಂದು ಉತ,ರ �ೊಟ�ನು. ಆದ;�ಂದ  �ಾವ 
ಒಬg ಅಮರ 5ಾsಯು ಇಲH. 5ಾಪ#ಾ�ದ ಅತ`ವ8 Jತ�ಮರಣ 



 

 

Page 153 of 298 

Aೊಂದುವ8ದು; ಪ8ನರು�ಾBನದ J�ೕ�ೆwಲHದ Jತ�ಮರಣ�ೆ� 
ಈ\ಾಗುವ8ದು; ಬXಕ Uೇವರ �ೋಪವ8 bಾಂತ@ೊಳ"�� ,ೆUೆ. 
 

5ಾಪ�ೊ�ಳ@ಾದ ಆತ`ವ8 ಸ� ,ೇ�ಾಯುವ8ದು  ಎಂಬ Uೇವರ #ಾIನ 
ಅಥ2ವ8, ಅದು �ಾಯುವ8pಲH ಸಂಕಟದSH Jತ��ೕ�ಸುವ8ದು ಎಂದು 
ಜನರು ನಂಬುವಂ�ೆ #ಾ� �ೈ�ಾನನು @ೆದು;�ೊಡುದು;  ನನ@ೆ 
ಆಶ�ಯ2ವನು� ತಂpತು. ಆಗ Uೇವದೂತರು AೇXU ;ೇ)ೆಂದDೆ – 
�ೕವನ �ೕವನ1ೇ, ಅದು �ಾತ)ೆ ಅಥ1ಾ ಆನಂದpಂದLಾದರೂ 
ಸ� ಆದDೆ ಮರಣವ8 )ೋ�ಲHದು; , ಹಷ2�ಲHದು;, ಹ@ೆwಲHದು; . 
 

Jೕವ8 Aೇಗೂ  �ಾಯುವ8pಲH ಎಂದು ಆUಾಮ ಹವa|}ೆಂp@ೆ AೇXದ 
ಸುಳ�ನು� Aಾಗೂ  ವಂಚ)ೆಯನು�  ಹರಡಲು �bೇಷ ಪ	ಯತ� 
#ಾಡ?ೇ�ೆಂದು  �ೈ�ಾನನು ಆತನ ದೂತ�@ೆ ಆ�ಾsKದನು. ಈ 
ತಪ8Y Iಳ"ವX�ೆಯನು� ಜನರು ಅಂmೕಕ�ಸು�ಾ, ಬರಲು �ೈ�ಾನನು 
ಅವರನು� ಮ�ೊ,ಂದು ಗ	9�ೆ@ೆ ಎ|ೆದು 5ಾsಯ Jತ� �ಾತ)ೆಯSH 
�ೕ�ಸುವ)ೆಂದು ನಂ Kದನು. ಇದ�ಂದ �ೈ�ಾನನ ಪ	IJ_ಗಳ 
ಮೂಲಕ �ೆಲಸ #ಾಡಲು Aಾಗೂ Uೇವರು �ೇಡು Iೕ�K�ೊಳ"�ವ 
ಕೂ	�ಎಂಬ Nಾವವನು� ಜನರ ಮನKoನSH  ತು,ವ #ಾಗ2ವ8 
Kದ;1ಾwತು. �ಾರು Uೇವರನು� rಚು�ಸುವ8pಲH� ಅವರನು� 
ನರಕ�ೆ� ತಳ"�ವನು, ಮತು, ಆತನ �ೋಪವನು� ಸUಾ 
ಅನುಭ�ಸುವಂ�ೆ #ಾಡುವನು; ಆಗ ಅವರು AೇX�ೊಳ�Lಾಗದ 
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�ಾತ)ೆಯSH ಒUಾ;ಡುವರು; bಾಶaತ ?ೆಂ*ಯSH ಭಯಂಕರ 
ಕಷ�ಪಡು�ಾ, �ಲ�ಲ)ೆ ಒUಾ;ಡುವ8ದನು� )ೋ� Uೇವರು 
ತೃs,Aೊಂದುವನು. 9ೕ@ೆ �ೈ�ಾನನು ಸೃi�Kದ ಸುಳ�ನು� 
ಅಂmೕಕ�KದSH Uೇವರು s	ೕIಯನು r���ೆ@ೆ 5ಾತ	)ೆಂಬುದನು� 
ಬಹು ಜನರು ತX�Aಾ* ಮನKoನSH UೆaೕiK ಅIಭಯಂಕರ)ೆಂದು 
Nಾ�ಸ ?ೇ�ಾಗುವ8ದು ಎಂದು ಅವನು  IXpದ;ನು; ಆ ನಂತರ 
Uೇವರ 1ಾಕ�ದ ?ೆದ��ೆಯು  ಅ%ರಶಃ )ೆDೆ1ೇರುವ8pಲH ಎಂದು 
ಅ)ೇಕರು ನಂಬುವಂ�ಾಗುವ8ದು; ಏ�ೆಂದDೆ Uೇವರು ಸುಗುಣಗ|ಾದ 
s	ೕI,ದr, �ಾ)ೇ ಸೃi�Kದವರನು� Jತ� �ತ	9ಂ�ೆ@ೆ ತಳ"�ವ8ದ�ೆ� 
�ರುದ;1ಾದUಾ;mUೆ. �ೈ�ಾನನು, Uೇವರ )ಾ�ಯವನೂ�, 1ಾಕ�ದ 
?ೆದ��ೆಯನು� ಜನರು ಪ�ಪtಣ2 ಅಲ�ಸುವಂ�ೆ #ಾಡಲು, 
ಒಬg)ಾದರೂ )ಾಶ1ಾಗUೆ ಎಲHರೂ  ರ�ಸಲYಡುವರು ಎಂಬ 
#ಾIನಂ�ೆ ಸಂತರೂ 5ಾsಗ|ೆಲHರೂ ಆತನ Dಾಜ�ದSH 
ರ�ಸಲYಡುವ8ದು ಎಂಬ #ಾ�ೊ,ಂದು ಪರ#ಾವ_@ೆ �ೆ|ೆದನು ಆತ`ದ 
ಅಮರತa, Jತ��ಾತ)ೆ ಎಂಬ ಜನs	ಯ ಸುಳ"� ಪ�&ಾಮ�ಾ�ಯm 
ಆಗು1ಾಗ ಮ�ೊ,ಂದು ವಗ2ದವರ ಬಲ9ೕನ�ೆಯನು� ಬಳK 
ಸತ�1ೇದವ8 ಸೂYI2ಶeನ�1ಾದU ;ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸುವಂ�ೆ #ಾ�ದನು 
.ಅವರ ,ಸತ�1ೇದವ8 ಹಲ1ಾರು ಒ|ೆಯದನು� Nೋ_ಸು� ,ೇUೆ; ಆದDೆ 
ಅದರ rೕLೆ ಆತು�ೊಂಡು s	ೕIಸLಾಗUಾwತು; ಏ�ೆಂದDೆ ಅವ�@ೆ 
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Jತ��ಾತ)ೆಯ ತತaವನು� ಮನKoನSH @ಾಢ1ಾm ಪ	Nಾವ 
 ೕರುವಂ�ೆ Nೋ_ಸLಾmತು,.  
 

�ೈ�ಾನನೂ, ಮ�ೊ,ಂದು ವಗ2ದವರನು� ತನ� ಅನುಕೂಲ�ೆ� 
�ೆ@ೆದು�ೊಳ"��ಾ, Uೇವರ ಅK,ತaವ)ೇ JDಾಕ�ಸುವಂ�ೆಯೂ 
#ಾಡುವನು.Uೇವರು  #ಾನವ ಕುಂಟುಂಬದSH ಒಂದು Nಾಗವನು� 
�ತ	9ಂ�ೆ@ೊಳ�ಪ�K, ಬಹು1ಾm Jತ��ಾತ)ೆ@ೆ ಒsYಸುವ8UಾದDೆ 
ಸತ�1ೇದದ Uೇವರ ಗುಣದSH KBರ�ೆ ಕಂಡುಬರದು ಎಂದು 
ಸತ�1ೇದವ8ವನು� ಅದರLೇಖಕರನು� Iರಸ��K, ಮರನವ8 Jರಂತರ 
JU ;ೆ�ಾmUೆ ಎಂದು ಅವರು Nಾ�ಸುವರು.  
 

ಆ ನಂತರ �ೈ�ಾನನು ಮ�ೊ,ಂದು ವಗ2ದ ಜನರನು� ಅಂದDೆ 
ಭಯಪಡುವ ಪ8ಕ�ಲರನು� 5ಾಪ�ೆ�|ೆಯುವನು, ಅವರು 
5ಾಪ�ೊ�ಳ@ಾದ ನಂತರ, 5ಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ, 
Jತ��ತ	9ಂ�ೆ@ೊಳ@ಾಗು�ಾ, ಅಂತ�1ೇ ಇಲHದ �ೕವನ 
ಅವರUಾಗುತ,Uೆ  ಎಂಬುದನು� ಎI,9�ಯುವನು. �ೈ�ಾನನು ತನ� 
ಅವ�ಾಶಗಳನು� ವೃpK�ೊಳ"��ಾ,, ಅವರು ಬಲ9ೕನ ಮನKoನ rೕLೆ 
Jತ� ನರಕದ ಭ�ಾನಕ�ೆಯನು� �ಜೃಂ©ಸುವಂ�ೆ #ಾ�, 
ಆLೋಚ)ಾ ಶ*,ಯ)ೆ�ೕ  ಕುm£ಸುವನು. ಆಗ �ೈ�ಾನನೂ ಆತನ 
ದೂತರೂ ಉLಾHಸpಂದ ಸಂಭ	Mಸುವರು. ಮತು, 
ದಮ2�Dೋ_ಗಳ} )ಾK,ಕರೂ ಒಂದುಗೂ� �ೆfಸ,ತaನು� 
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ಆ�ೇsಸುವರು. ಈ ಪ	Kದ; ಧಮ2�Dೋದತaದ ದುಷY�&ಾಮವ8 
ಸತ�1ೇದ Aಾಗೂ ಅದರ Lೇಖಕರನು� ನಂ ದುದರ )ೈಜ ಫS�ಾಂಶ 
ಎಂದು IXದು�ೊಳ"�ವರು.  
 

�ೈ�ಾನನ ಈ ಕೃತ�ಗಳ rೕLೆ ಪರLೋಕಗಣಗಳ" 
�ೊ	ೕಧ@ೊಳ"�ವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. Uೇವದೂತರು ಮAಾ 
ಪರ�ಾ	Mಗ|ಾm ಶತೃ�ನ ಬಲವನು� ಮಟ�Aಾಕಲು 
J'ೕ�ತ1ಾmರುವSH, �ೈ�ಾನನ  ಈ ಭ	rಯು ಮನುಷ�ನ 
ಮನKoನ rೕLೆ ಅ@ಾಧ ಪ�&ಾಮ ಉಂಟು#ಾ� ಏ�ೆ ಸಂಕಟ 
ಪಡ?ೇಕು?  ಎಂದು )ಾನು ಪ	>�Kದನು. ಆಗ )ಾನು, ಮನುಷ�ನನು�  
)ಾಶ@ೊXಸಲು  �ೈ�ಾನನು ತJಂUಾಗುವ ಎLಾH ಪ	ಯತ� 
#ಾಡುವ8ದು Uೇವ�@ೆ IXpತು, ಎಂಬುದನು� ಕಂ\ೆನು; ಆದ;�ಂದ 
ಅತನು ತನ� #ಾತುಗಳ)ೆ�LಾH S ತ@ೊXK. ಬಲ9ೕನ 
ಮನುಷ�)ಾದರು 5ಾಪ#ಾಡNಾರUೆಂದು ತನ� 'ೕಜ)ೆಗಳನು� 
ಸರಳ@ೊXKದನು.  ಅತನು 1ಾಕ�ವನು�  �ೊಟ�rೕLೆ ಅದನು� 
�ೈ�ಾನನೂ ಅವನ ಪ	IJ_ಗಳ" �ಾವ�ೕIwದಲೂ 
)ಾಶ#ಾಡNಾರUೆಂದು ಅದನು� ಭದ	ಪ�K ರ�Kದನು. ಇತರ 
ಗ	ಂಥಗಳ" )ಾಶ1ಾಗುವ8ದು ಆದDೆ ಈ ಪ�ತ	 ಗ	ಂಥವ8 )ಾಶ1ಾಗUೆ 
ಅಮರ1ಾಗುವ8ದು, ಅಂತ��ಾಲವ8 ಹI,ರ1ಾಗು1ಾಗ �ೈ�ಾನನ ಭ	r 
Aೆಚು� Aೆ<ಾ�ಗು�ಾ, ಬರಲು Uೈವಗ	ಂಥದ ಪ	Iಗಳ" ಸಹ 
ಅಸಂ®ಾ�ತ1ಾಗುವವ8. Uೇವರ  �ತ,ವನು� IXದು�ೊಳ�ಲು ಇ�³ಸುವ 
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ಪ	I'ಬg�ಗೂ �ೊಡಲYಡುವ8ದು. �ಾದ�1ಾದDೆ �ೈ�ಾನನ 
ಅದುgತ1ಾದ M�ೆ� Aಾಗೂ ವಂಚ)ೆಯನು� ತ\ೆಯಲು ತಮ`ನು� 
1ಾಕ�ದ ಶಸ¬ಗXಂದ ರ�K�ೊಳ�ಬಹುದು . 
 

Uೇವರು ಸತ�1ೇದವನು� ಬಹು ಭದ	1ಾm �ಾsಡುವ8ದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಆದDೆ ಅದರ �ೆಲವ8  ಪ	Iಗಳ" #ಾತ	ದೂರಕು1ಾಗ 
�Uಾ�ವಂತರು �ೆಲವ8 ಸಂದಭ2ದSH ಪದಗಳನು� ಸರಳ@ೊXಸು1ೆವ8 
ಎಂದು 'ೕ�K, ಆ<ಾರ ಸಂ�ಾ�ರಗXಂದ ವ�ವKBತ1ಾmರುವ ತಮ` 
ಅJK�ೆಗಳನು� �ಾBsಸು�ಾ, ಕ�ª@ೆ ಮ& ªೆDೆ�ದರು. ಆದDೆ Uೇವರ 
1ಾಕ�ವ8 ಸರಪXಯಂ�ೆ ಪ�ಪtಣ21ಾmದು; ಒಂದುNಾಗದ ಬರವ8 
ಮ�ೊ,ಂದು NಾಗದSH �ವ�ಸLಾmದು;ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
ಸ�ಾ�)ೆaೕಷ&ೆಯSHರುವವರು ತಪ8Y #ಾಗ2ದSH AೋಗLಾಗದು; 
ಏ�ೆಂದDೆ �ೕವನ #ಾಗ2ವನು� ಪ	ಕಟ@ೊXಸುವ Uೇವರು 1ಾಕ�ವ8 
ಸರಳಸುಲಭ1ಾದದು; #ಾತ	ವಲHUೆ ಆತನ 1ಾಕ�ದSH ಅಡmರುವ 
�ೕವನ ��ಾನವನು� IXK�ೊಡಲು ಪ��ಾ	ತ`ನನು� 
ಅನುಗ	9ಸLಾwತು.  
 

Uೇವದೂತರು �ಾರ �ತ,ವನೂ� ತಮ` 9�ತದSHಟು��ೊಳ"�ವ8pಲH 
1ೆಂಬುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. Uೇವರು ಮನುಷ�ರ ಮುಂUೆ �ೕವ 
ಮತು, ಮರಣವನು� ಇ��Uಾ;)ೆ. ಅವ�@ೆ ಆ=� �ೊಡಲY��Uೆ, 
ಬಹುಜನರು �ೕವವನು� ಇ�³ಸು�ಾ,Dಾದರೂ ��ಾ,ರ1ಾದ  
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#ಾಗ2ದSH ನ\ೆಯು�ಾ,Dೆ ಏ�ೆಂದDೆ ಅವರು �ೕವವನು� 
ಆ=�#ಾ�ರುವ8pಲH . 
 

5ಾಪpಂದ ಕಳಂಕ@ೊಂಡ #ಾನ1ಾJಗm ತನ� ಮಗನ)ೆ�ೕ ಅs2Kದ 
Uೇವರ ಕರು&ೆ ಸಂ�ಾಪವನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಬಹುs	ೕIwಂದ 
ಕ	ಯ�ೆ� �ೊಳ�ಲYಟ� ರ�ೆ&ೆಯನು� ಅಂmೕಕ�ಸದ ಬಹುಜನರು >�ೆ@ೆ 
ಒಳ@ಾಗLೇ ?ೇಕು. Uೇವರ ಸೃiಗ| ೕೆ ಆದವರು ಆತನ ಅ_ಪತ��ೆ� 
�ರುದ;1ಾm ದಂ@ೆ ಎಂದರು ; ಆದDೆ Uೇವರು ಅವರನು� Jತ��ಾತ)ೆ 
ಅನುಭ�ಸಲು ತX� ಡSಲH ಎಂಬುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅವರನು� 
ಪರLೋಕಕೂ� ಕDೆದು �ೊಂಡು Aೋಗಲು �ಾದ��ಲH; ಏ�ೆಂದDೆ 
ಪ�ಶುದ;ರೂ, ಪ�ತ	ರೂ 1ಾಸವmರುವSH ಅವರೂ ಇದ;Dೆ ಪ�ಪtಣ2 
ತಲHಣ�ೆ� ಒಳ@ಾಗುವ8ದು  
 

Uೇವರು ಪರLೋಕಕೂ� ಕDೆದುಕೂಂಡು AೋಗLಾರರು ಮತು, 
Jತ�ಸಂಕಟಕೂ�  ಡLಾರರು. ಅಂIಮ1ಾm, ಅವರು �ೕ�KರLೇ 
ಇಲH1ೇ)ೋ ಎಂಬಂ�ೆ  )ಾಶ1ಾಗುವರು, ಆಗ ಆತನ )ಾ�ಯJೕI@ೆ 
ತೃs,�ಾಗುವ8ದು. ಆತನು ಮನುಷ�ರನು� ಮ�ªJಂದ ಸೃi�Kದನು. 
ಅಪ�ತ	ರೂ ಅ��ೇಯರೂ ?ೆಂ*wಂದ ಬೂp�ಾm 
9ಂpರುಗುವರು. ಈ �ಾಯ2ದSH Uೇವರ ಧಮ2>ೕಲ�ೆ Aಾಗೂ 
ಅನುಕಂಪ�ದು; ಎಲHರೂ ಆತನ ಸದು£ಣಗಳನು� r���ೊಂಡು 
ಆDಾ_ಸುವಂ�ೆ #ಾಡ?ೇ�ೆಂಬುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು;  ನಂತರ 
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ಎLಾH ದುಷ� ಸಮು�ಾಯವ8 ಭೂMwಂದ )ಾಶ1ಾಗುವ8ದು , 
ಪರLೋಕಗಣಗ|ೆLಾH, ಆry!  ಎಂದು ಉದa�ಸುವರು. 
 

�ೈ�ಾನನು, �ೆfಸ,Dೆಂದು ತಮ`ನು� ಕDೆK�ೊಂಡು �ಾನು ಸೃi�Kದ 
ಭ	rಗX@ೆ ಬಹು ಹI,ರ ಬಂದವರನು� ಸಂತೃs,wಂದ )ೋ�ದನು. 
ಮತೂ, Aೆ<ಾ�ದ Aೊಸಭ	rಗಳನು� ಹು��ಸುವ8ದು ಆತನ 
�ೆಲಸ1ಾmUೆ. ಬಲವೃ_K ಉತ,ಮ ಕಲ�ಾರ)ಾm ಅವನು 
ವೃp¢ಸುವನು� ತನ� ಪ	IJ_ಗಳ},�ೕಪDೊ, 5ಾ_	ಗಳ" ತಮ`ನು� 
�ಾ1ೇ ಅIDೇಕ@ೊXಸು�ಾ, Aಾಗೂ ಜನರನು� ಉUೆ	ೕಕ@ೊXK, 
Uೇವರನು� s	ೕIಸು�ಾ, ಭ	r Nಾ	ಂIಗX@ೆ �ೆLೆNಾಗದವರನು� 
ಉಗ	1ಾm 9ಂ�ೆ@ೊXಸುವಂ�ೆ #ಾ�ದನು. *	ಸ,ನ ಭಕ,Dಾದ 
9ಂ?ಾಲಕರನು� )ಾಶ#ಾಡಲು ತನ� ಅನು�ಾwಗಳನು� 
ಪ	<ೋpKದನು.  ಓಹ! ಅಮೂ�ಲ Uೇವಜನರು �ಾX�ೊಳ�?ೇ�ಾದ 
ಕಷ� ಸಂಕಟಗಳ"  ವ�2ಸಲ�ಾದ�1ಾದದು;! Uೇವದೂತರು 
ಅUೆಲHವನೂ� ನಂಬು@ೆಯ UಾಖLೆಗಳ)ಾ�m #ಾ�Uಾ;Dೆ. ಆದDೆ 
�ೈ�ಾನನೂ ಅವನ ದೂತರು, �ಜೃಂ©K ಸತ��ಾ�m 
9ಂ�ೆಪಡುI,ದ;ವರನು� �ಾ5ಾ� ಬಲಪ�KI,ದ; Uೇವದೂತ�@ೆ, 
ಭಕ,ರನು� �ೊಂದುAಾ* ಭೂLೋಕದ rೕLೆ Jಜ�ೆfಸ,ರು ಅK,ತa1ೇ 
ಇಲHದಂ�ೆ #ಾಡು1ೆ1ೆಂದು IXKದರು. UೇವರಸNೆಯು 
ಪ�ತ	1ಾmದುದ;ನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. �ಾವ ಕಪಟ ಹೃದಯದವರೂ 
Uೇವರ ಸNೆ@ೆ �ೇರುವ8ದನು� ಆಗ )ಾನು �ಾಣSಲH; ಏ�ೆಂದDೆ 
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Uೈಯ21ಾm ಆತನ ನಂ �ೆಯSH ದೃಡ1ಾm Jಜ�ೆfಸ,ರು �ೈ�ಾನನೂ 
ಆತನ ದುಷ�ದೂತರು ಕಂಡು9�ದ Aಾಗೂ ಮನುಷ�ನ ಮನKoನSH 
ತುಂ Kದ; ಪ	I9ಂ�ೆ, � Hೇಶ ಮತು, ಸುಡುಗಂಬದ �ಾ�ನ ಸಂಗIಗಳ 
ಅ5ಾಯದSHದ;ರು,  ಅವರನು� ಭಯವ8 ಆವ�Kತು, . 
 

ಓp ; ಆp�ಾಂಡ ಅ�ಾ�ಯ 3; ಪ	ಸಂm 9:5,12:7; ಲೂಕ 21:33; 
'ೕAಾನ 3:16  2I-ೕ¡ 3:16 ಪ	ಕಟ&ೆ 20:14-15, 21:1, 22:12-19        
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ಅ�ಾ�ಯ 20. ಸು�ಾರ&ೆಯು 
Uೈವಭಕ,ರನು� �ಾX�ೊಳ�Lಾಗದ �ತ	9ಂ�ೆ Aಾಗೂ ಮರಣ�ೆ� 
ಒಳಪ�Kದರೂ ಎL HೆಲೂH ಸ�ೕವ �ಾ�ಗಳ ಉದ¶ವ1ಾಗುI,ತು,. 
Uೇವದೂತರು ಅವರ ಭರವ�ೆ@ೆ ಒsYಸುI,ದ; �ಾಯ2ವನು� 
#ಾಡುI,ದ;ರು. ಕತ,ಲSHUಾ;ಗೂ� ಹೃದ�ಾಂತDಾಳpಂದ 
Jಷ´Dಾmದ;ವರನು� ಕಡುಕತ,Sನ ಸBಳpಂದ ಹುಡು* �ೆ@ೆಯುI,ದ;ರು. 
ಅವDೆಲHರೂ ತಪ8YIಳ"ವX�ೆwಂದ ಕೂ�ದ;ರೂ, Uೇವರು �ೌಲನನು� 
Aೆ*��ೆ@ೆದಂ�ೆ ತನ� ಸತ�ವನು� ಎI,9�ಯಲು ಮು*,5ಾ�ೆ	ಗಳ)ಾ�m 
ಪ	'ೕmಸು�ಾ, Aೊರ�ೋ��ೆಯ ಜನರ 5ಾಪವನು� ಒI,Aೇಳಲು 
ತಮ` ಸaರವನು� ಎI,9�ಯುವ ಸಲು1ಾm ಆ�K�ೊಳಲYಟ�ರು, 
��ಧ ಸBಳಗXಂದ #ಾ�2y ಲೂಥT, ಮಲy� �ಾy, ಮತು,  
ಇತರರನು� Uೇವರ1ಾಕ��ಾ�m ?ಾ�ಾ� ಸ�ೕವ�ಾ�ಗ|ಾಗುವಂ�ೆ 
Uೇವದೂತರು ಅವರನು� 5ೆ	ೕDೇsKದರು. ಸತೃವ8 ಪ	1ಾಹದಂ�ೆ 
ರಭಸ1ಾm ನುmUಾ;)ೆ ಆತನ �ರುದ; ನಮ` ಮಟ�ವನು� 
Aೆ��K�ೊಳ�?ೇಕು.   ರು@ಾX@ೆ ಎUೆ'ಡ�ಲು ,  ದು;Aೋದ ಸNೆಯ 
K��@ೆ ಎದುDಾm JಲHಲು Aಾಗೂ ತಮ` ಪ�ತ	 ವೃI@ೆ 
5ಾ	#ಾ�ಕರನು� ಬಲ@ೊXಸಲು Uೇವರು ಲೂಥರನನು� 
ಆ�K�ೊಂಡನು. ಈತನು Uೇವ�@ೆ ಎದುರು ೕಳ"ವ8ದ�ೆ� ಸUಾ 
ಭಯಪಡುವವ)ಾmದ;ನು. ತನ� *	ಯಗಳ ಮೂಲಕ Uೇವರ rಚು�@ೆ 
ಪ\ೆಯಲು ಪ	ಯI�ಸುI,ದ;ನು; ಆದDೆ ಪರLೋಕpಂದ ?ೆಳ*ನ 
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*ರಣ�ಂದು ಬಂದು ಆತನ ಮನKoನSHದ; ಕತ,Lೆಯನು� ಒ�K, 
*	=wಂದಲHUೆ *	ಸ,ನ ರಕ,ದ 'ೕಗ��ೆwಂದ #ಾತ	 ಸತ�ದ ಕ\ೆ@ೆ 
ನ\ೆಸಲYಡುವವDೆ@ೆ ಅವJ@ೆ ತೃs,�ಾಗSಲH; �ೕಪ�ಂದ@ಾSೕ 
ಅಥ1ಾ 5ಾಪJ1ೇದ)ೆ �ೇಳ"ವ 5ಾp	ಗXಂದಗSೕ ಬರUೆ, 
=ೕಸು*	ಸ,ನ ಮೂಲಕ #ಾತ	 �ಾ)ಾ@ೇ Uೇವರನ�ರಸು�ಾ, 
ಬರ?ೇ�ಾwತು. ಲೂಥರJ@ೆ ಈ Iಳ"ವX�ೆಯು ಎಷು� 
ಅಮೂಲ�1ಾದ;mUೆ! ಅವನ ಕಗ£ತ,ಲ �ಾನದ rೕLೆ  ದ; ?ೆಳಕು 
ಮೂಢಭ*,ಯನು� Aೊ\ೆUೋ�Kದು;, 5ಾ	ಪಂ�ಕ ಸಂಪI,mಂತಲೂ 
MmLಾದ Aೊಸ?ೆಳಕು ಅಮೂಲ�1ಾದ;Uೆಂದು ಅವನು 
ಪ�ಗ�Kದನು, Uೇವರ1ಾಕ�ವ8 ನೂತನ1ಾದದು;, ಅದು ಎಲHವನು� 
#ಾಪ2�Kತು.  �ಾವ ಪ8ಸ,ಕದSH ರಮ��ೆಯನು� �ಾಣUೆ ಓದಲು 
ಭಯಪಡುI,ದ;ನೂ� ಅpೕಗ ಅವJ@ೆ ಸ�ೕವ1ಾmತು,. ಅದು ಅವನ 
ಹಷ2, ಸಂ�ೈ�ೆ Aಾಗೂ ಧನ�?ೋಧಕ)ಾwತು, ಅವನ 
ಅ�ಾ�ಯವನು� �ಾವ8ದೂ ತ\ೆಗಟ�LಾಗSಲH .ಅವನ ಮರಣ�ೆ� 
AೆದುರುI,ದ;ನು; ಆದDೆ Uೇವ1ಾಕ�ವನು� ಓದು�ಾ, Aೋದಂ�ೆLಾH 
ಅವನ ಭಯ ಹ�ದು Aೋm Uೇವರನು� s	ೕIK 
ಪ	ಶಂKಸುವವ)ಾದನು. ತನ@ಾm Uೇವರ 1ಾಕ�ವನು� ಹುಡು*ದನು. 
ಅದರSHರುವ ಮAಾಸಂಪತ,ನು� ಆ�ಾapKದನು, ಅನಂತರ ಸNೆಯ 
�ಷಯ�ಾ�m ಅದರSH ಹುಡು*ದನು. ರ%&ೆ@ಾm �ಾನು 
ಆತು�ೊಂಡವರ 5ಾಪಗXಂದ ಅವJ@ೆ JDಾbೆ�ಾwತು. ಅವನನು� 
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ಸುತು,ವDೆpದ; ಕತ,Lೆ=ೕ ಬಹು ಜನ�@ೆ ಆವ�K�ೊಂ�ರುವ8ದನು� 
ಕಂಡು�ೊಂಡನು. Lೋಕದ 5ಾಪವನು� ಪ�Aಾ�ಸುವ  
ಕು�ಮ�ಯನು� ಅವ�@ೆ �ೋ�ಸ?ೇ�ೆಂದು ಬಹು �ಾತುರpಂದ 
ಅವ�ಾಶ�ಾ�m �ಾದು�ೊಂಡನು. �ೕಪನ ಸNೆಯ 5ಾಪUೋಶಗಳ 
�ರುದ; ತನ� ದaJ=I, �ಾರು�ಾ,, *	=wಂದLೇ ರ%&ೆ ಎಂದು  
ನಂಬುI,ದ;, ಕತ,Lೆ�ಾವ�Kದ; �ಾ�Dಾರು ಮಂpಯ ಕತ,Lೆ 
ಸರಪXಯನು� *� ,ೆ�ೆಯಲು ಶ	Uಾ;ಪtವ21ಾm ಆ>Kದನು. Uೇವರ 
ಕೃ5ೆಯ Jಜಸಂಪತ,ನೂ�, =ೕಸು*	ಸ,ನ ಮೂಲಕ Uೊರಕುವ ರ%&ೆಯ 
bೆ	ೕಷ´�ೆಯ ಕ\ೆ@ೆ ಜನರ ಮನKoನು� Iರುmಸಲು ಅ5ೇ�K ತನ� 
ಉಚ³ದaJಯ)ೆ�I, ಪ��ಾ	ತ`ನ ಶ*,wಂದ ಪ	ಸು,ತ ಸNೆಯ 9�ಯರ 
5ಾಪಗಲ �ರುದ; �ಾರLಾರಂ©Kದನು; �ಾಜಕ�ಂದ 1ೈರುದ��ೆಯ 
 ರು@ಾX ಎUಾ;ಗ ಅವನ � Bೈಯ2 ಕುKಯSಲH; ಏ�ೆಂದDೆ ಅವನು 
Uೇವರ ಬಲ1ಾದ ಹಸ,ದ rೕLೆ ಆತು�ೊಂ�ದು;, ಜಯ�ಾಧ)ೆ@ೆ 
ಆತನನು� ನಂ �ೆwಂದ ಆಶ	wKದನು. ತನ� ಸಮರವ8 Aೆಚು� ಹI,ರ 
ಸ�ಯLಾರಂ©KUಾಗ 5ಾp	ಗಳ Dೋಷ1ೇಶವ8 ಅವ)ೆ\ೆ@ೆ ಧಗ£)ೆ 
ಉ�wತು. ಅವರ ಸು�ಾರ&ೆಯನು� ಇ��ಸSಲH, ಅವರು 
ಸDಾಗ1ಾmದು; <ೆLಾHಟ1ಾಡು�ಾ, ದುಷ�ತನದSH ಸಂಭ	Mಸುವ8ದನು� 
ಆಯು;�ೊಂಡರು, ಸNೆಯನು� ಅಂಧ�ಾರದSHಡುವ8ದು ಅವರ 
ಉU ;ೇಶ1ಾmತು,.  
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ಲೂಥರನು ಸತ�ದ ಪ%1ಾp�ಾm Uೈಯ2pಂದ 5ಾಪವನು� 
ಖಂ�ಸುವ8ದರSH ಬಹು ಹುರುsJಂದ ಕೂ� ಛಲ1ಾp�ಾmದು;ದನು� 
)ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅವನು ದುಷ�ರು Aಾಗೂ ದaವಗX@ೆ ಲ%Å�ೊಡSಲH 
ಎಲH�mಂತಲೂ ಬSಷ´)ಾದವನು ತನ� ಕ\ೆmರುವ)ೆಂದು ಅವನು  
ಅ�Iದ;ನು. ಲೂಥರನು ಅಸ*,, *ಚು�, �ೈಯ2, � Bೈಯ2, 
ತುಂ ದವ)ಾm �ೆಲವ8 ಸಂಧಭ2ಗಳSH ದುಡು*Jಂದ 
MIMರುI,ದ;ನು�; ಅದDೆ Uೇವರು rಲy� �ಾನನನು� 
ಆ�K�ೊಂಡನು ಈತನು ಲೂಥರನ  ಗು&ಾIಶಯಗX@ೆ 
�ರುದ;1ಾmದ;ನು. ಸು�ಾರ&ೆ�ಾಯ2ದSH ಲೂಥರನ 
ಸAಾಯಕ)ಾದನು. rಲy� �ಾನನು ಮೃದು ಸaNಾವದವನೂ, 
 ೕತನೂ ಮುಂ�ಾಗ	�ೆಯುಳ�ವನೂ ಮತು, ಮAಾ�ಾ|ೆ̀  
ತುಂ ದವ)ಾm Uೇವರ s	ಯ)ಾmದ;ನು. bಾಸ¬ದSH ಬಹು 
�ಾನವ8ಳವ)ಾmದು;, ಇವನ �1ೇಕವt, Iೕಪ82Jಣ2ಯವ8 
ಅತು�ನ�ತ1ಾದUಾ;mತು, ಇವನು Uೇವರ �ಷಯದ rೕSನ 
s	ೕIಯSH ಲೂಥರJ@ೆ ಸ#ಾನ)ಾmದ;ನು. ಈ ಎರಡೂ 
ಹೃದಯಗಳನೂ�  Uೇವರು ?ೆ�ೆದರು; ಎಂUೆಂದೂ 
?ೇಪ2�ಸLಾಗದಂ�ೆ ಅವರು @ೆ|ೆಯDಾದರು. rLೆy� �ಾನನು 
ಭಯ ೕತನೂ� J�ಾನಸB)ಾm ಅ5ಾಯದSHರು1ಾಗ ಲೂಥರನು 
ಅವ�@ೆ ಸAಾಯಕ)ಾmದ;ನು. ಲೂಥರನು ದುಡು*Jಂದ 
�ಾಯ2#ಾಡು1ಾಗ rLೆy� �ಾನನು ಅವJ@ೆ ಸAಾಯಕ)ಾmದ;ನು. 
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ಲೂಥರನುಬgJ@ೇ �ಾಯ2ವ9KUಾಗ Uೇವರ ಉU ¢ೇಶದ JMತ,ವ8 
�ೊಂದDೆ@ೆ Kಲುಕದಂ�ೆ rLೆy� �ಾನನ ಮುಂ�ಾಗ	�ೆ 
�ೆಲಸ#ಾಡುI,ತು,; ಒಂದು1ೇ|  ೆ rಲy� �ಾನ)ೊಬgJ@ೇ 
�ೆಲಸವ9KದDೆ ಅವನ J�ಾನತapಂದ �ಾಯ2ಮುಂUೆ �ಾಗUೆ 
ಜಡ1ಾಗುI,ತು,. ಸು�ಾರ&ೆಯ �ಾಯ2Jವ2ಹ&ೆ@ೆ ಈ ಇಬgರು 
1ೆ�*,ಗಳನು� J'ೕ�ಸುವSHನ Uೇವರ �1ೇಕವನು� ನನ@ೆ 
�ೋ�ಸLಾwತು  
 

ಆನಂತರ ಅ�ೕಸ,ಲರ �ಾLಾವ_@ೆ ನನ�ನು� ಕDೆದು 
�ೋ�ಸLಾwತು. Uೇವರು ಆಯು;�ೊಂಡ ಸಂಗ�ಗರSH ಹುರುಪ8, 
ಉ�ಾoಸ ತುಂ ದ 5ೇತ	ನು, �ಾಧುತa, �ಾ|ೆ̀  _ೕನಸaNಾವದ 
'ೕAಾನನನೂ� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. �ೆಲವ8 Nಾ� 5ೇತ	ನು ಉUೆ	ೕಕ 
ತುಂ ದ ಒರಟ)ಾmದ;ನು. ಈ ಗುಣಗXಂದ MIMೕರು1ಾಗ s	ಯ 
>ಷ�ನು ಆ@ಾ@ £ೆ 5ೇತ	ನನು� ತ\ೆಯುI,ದ;ನು. ಆದDೆ ಇದು ಅವನSH 
ಪ�ವತ2)ೆ ತರSಲH. 5ೇತ	ನು ಕತ2ನನು� ?ೊಂ*ದು; – 
ಪbಾ��ಾ,ಪಪಟು�, ಮನ ಪ�ವತ2)ೆ Aೊಂpದ rೕLೆ ಅವJ@ೆ 
?ೇ�ಾದದು; �ಾವ8UೆಂದDೆ ಅವನ ದುಡುಕನು� ಹುರುಪನು� 
ತ\ೆ9�ಯಲು 'ೕAಾನನ ಲಘÆ 9�ತದ  ಅವಶ�ಕ�ೆ. 'ೕAಾJ@ೆ 
#ಾತ	 *	ಸ,ನ �ಾಯ2�ಾಧ)ೆ ವ�Kದ;Dೆ ಅದು ಆ@ಾ@ £ೆ 
ಕುಂ«ತ1ಾಗುI,ತು,. 5ೇತ	ನ ಹುರುಪ8 'ೕAಾನJ@ೆ ಅವಶ�1ಾmತು,. 
ಅವನ pಟ�ತನ Aಾಗೂ ಶ*,ಯು ಅವರನು� �ೊಂದDೆಗXಂದ 
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 �ಸುI,ತು,. ಮತು, ಶತೃಗಳನು� Ji�¸ೕ=@ೊXಸುI,ತು,. 
'ೕAಾನನು ತನ� pೕಘ2bಾಂI Aಾಗೂ ಆಳ1ಾದ ಭ*,wಂದ 
*	ಸ,ನ JMತ,�ೆ� ಬಹು ಜನರನು� ಒSಸುI,ದ;ನು. ಅವರ �ಾಧ)ೆಯSH 
ಜಯಗXಸುI,ದ;ನು.  
 

ಸು�ಾರ&ೆಯನು� ಮುದುವ�ಸಲು Uೇವರು �ೕಪಸNೆಯ 
5ಾಪUೋಷಗX@ೆ �ರುದ; ಜನರನು� ಎ gKದನು. ಈ 
ಸ�ೕವ�ಾ�ಗಳನು� ಮಟ�Aಾಕಲು �ೈ�ಾನನು 'ೕ�Kದನು; ಆದDೆ 
Uೇವರು ತನ�ವರ ಸುತ, ತ\ೆಗಟು� Aಾ*ದರು. �ೆಲವರು 
ತಮ`ರಕ,�ಾ�ಗ|ಾm ಆತನನು ಮ9rಪ�ಸಲು ಅನುಮIಸಲYಟ�ರು; 
ಆದDೆ ಲೂಥT ಮತು, rಲy� �ಾನರಂಥ ಬಲbಾSಗ|ಾದ ಇತರರು 
�ೕಪರ. 5ಾp	ಗಳ, ಅರಸರ 5ಾಪಗಳ �ರುದ; ಸ�ೕವ1ಾm 
�ಾರು�ಾ, ಅತು�ತ,ಮ Uೇವರ )ಾಮ�ೆ� ಮ9rಯನು� 
ಉಂಟು#ಾ�ದರು. ಲೂಥರನ ದaJ@ೆ ಅವರು ನಡುmದರು. ಈ 
ಆಯು;�ೊಂಡ ವ�*,ಗಳ ಮೂಲಕ ?ೆಳ*ನ *ರಣವ8 ಕತ,Lೆಯನು� 
ಓ�ಸಲು 5ಾ	ರಂ©Kತು, ಬಹು ಜನರು ?ೆಳಕನು� ಸಂ�ೋಷ1ಾm 
Kaೕಕ�K ಅದರSH ಮುನ�\ೆಯLಾರಂ©Kದರು. ಒಬg�ಾ�ಯು 
ಹತ)ಾದDೆ ಅವನ �ಾBನದSH ಇಬgರು ಅಥ1ಾ ಹಲವರು 
ಉದ¶�ಸುI,ದ;ರು.  
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ಆದDೆ �ೈ�ಾನನು  ಅತೃಪ,)ಾದನು. ಅವJ@ೆ #ಾನವರ ಶ�ೕರದ 
rೕLೆ #ಾತ	 ಹಕು� ಇp;ತು. �bಾaKಗಳ" ತಮ` �bಾaಸ 
J�ೕ�ೆಯನು�  ಟು� ಡುವಂ�ೆ  #ಾಡಲು ಅವJ@ೆ 
ಅ�ಾದ�1ಾwತು,ಮರಣಮುಖದಲೂH ಸಹ, JೕIವಂತನ 
ಪ8ನರು�ಾBನದSH ಅಮರDಾಗುವ ಭರವ�ೆಯ J�ೕ�ೆ ಪ	�ಾ>K 
�bಾaKಗಳ" ��ೇತDಾದರು. ಸು�ಾರಕ�@ೆ �ಾ#ಾನ� ಶ�ೕರ 
ಬಲ*�ಂತ Aೆ<ಾ�ದ ಬಲ�ತು,. ಅವರು  ಒಂದು %ಣವt J_	ಸಲು 
ಯI�ಸSಲH. ರ�ಸುವ �ೆfK,ೕಯ ಶ�ಾ¬ಸ¬ಗXಂದ ತಮ`ನು� 
ಅಲಂಕ�K�ೊಂಡರು. ಅ�ಾ�I`ಕ ಶತೃಗಳ �ರುದ; AೋDಾಡಲು 
Kದ;Dಾದದು; #ಾತ	ವಲHUೆ ವ�*,ಗಳ ರೂಪದSHದ �ೈ�ಾನನು – Jಮ` 
ನಂ �ೆಯನು�  ಟು� �� ಇಲH1ಾದDೆ ಮರಣAೊಂpೕ� ಎಂದು 
ಸತತ1ಾm ಉಚ³ಕಂಠpಂದ ಕೂಗುI,ದ;ವರು �ರುದ; AೋDಾಡಲು 
Kದ;Dಾದರು. ಈ Lೋಕದ ಅಥ2ದಷು� ಜನರು *	ಸ,ನ Aೆಸರನು� 
Aೊಂpದ;ವರೂ, ಆತನ ಉU ;ೇಶ�ೆ� Aೇ�ಗ|ಾmದ;ವ�mಂತ �ೆಲವ8 
�ೆfಸ,ರು #ಾತ	 ನಂ �ೆwಂದ UೇವರSH ಸಶಕ,Dಾm ಆತನ ದೃi�ಯSH 
ಅಮೂಲ�DೆJK�ೊಂಡರು. ಸNೆಯು �ತ	9ಂ�ೆ@ೊಳ@ಾUಾಗ ಅವರ 
s	ೕI ಐಕ��ೆಯSH )ೆLೆ@ೊಂ�ದ;ರು. UೇವರSH ಸದೃಢDಾmದ;ರು. 
ಅವDೊಂp@ೆ 5ಾsಗಳ" ಐಕ�Dಾಗಲು ಅನುಮIಸSಲH; 
ವಂಚಕರೂ,ವಂ�ಸಲYಟ�ವರೂ ಅವDೊಂpmರSಲH. *	ಸ,J@ಾm 
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ಸವ2ಸaವನೂ� �ಾ�ಗ#ಾಡುವವರು #ಾತ	 ಆತನ >ಷ�ರು. ಅವರು 
pೕನರೂ, ಅಲYರೂ ಆm *	ಸ,ನಂ�ೆ=ೕ ಇರಲು ಇ�³ಸುವವDಾmUಾ;Dೆ. 
 

)ೋ�; ಲೂಕ 22:61,62; 'ೕAಾನ 18:10; ಅ�ೕಸ,ಲರಕೃತ� 
ಅ�ಾ�ಯ 3 ಮತು, 4 Aೆ��ನ ಅಧ�ಯನ�ಾ�m �ಶa�ೋಶದSHನ “the 

reformation” “ ಸು�ಾರ&ೆ” ಎಂಬುದನು� )ೋ��  
  



 

 

Page 169 of 298 

ಅ�ಾ�ಯ 21. ಸNೆ ಮತು, Lೋಕವ8 ಐಕ�@ೊಂಡದು; 
�ೈ�ಾನನು ತನ� ದೂತDೊಂp@ೆ, �ಾವ8 ಪ\ೆದು�ೊಂಡ Lಾಭದ 
�ಷಯ1ಾm ಪ�ಾ2Lೋ�Kದನು. ಅವರು �ೆಲವ8 ಮೃದು ಸaNಾವದ 
ಪ8ಕ�ಲರು ಸತ�ವನು� ಅsY�ೊಳ�ದಂ�ೆ ಮರಣ ಭಯಹು�Kದು; Jಜ; 
ಆದDೆ ಹಲವರು ಅದರSH ಅತಂತ� ಮೃದು ಸaNಾವದವರು ಸತ�ವನು�  
ಅಂmೕಕ�Kದರು.  ಇಂಥವರು  ಸAೋದರರ ಮರಣ�ೆ� 
�ಾ�ಗ|ಾUಾಗ ಅವರ ಪ8ಕ�ಲುತನ, ಭಯ #ಾಯ1ಾwತು. 
ಸAೋದರರ ದೃಢ�ೆ Aಾಗೂ �ಾ|ೆ̀ ಯನು� ಕಂ\ಾಗ, Uೇವರು ಮತು, 
ದೂತರು ಆ ಸಂಕಟಗಳನು� �ಾX�ೊಳ�ಲು ಅವ�@ೆ  ಸಹಕ�Kದ;ನು� 
IXದು�ೊಂ\ಾಗ, ಪ8ಕ�ಲು ಸaNಾವದರು Jಭ2ಯರೂ 
�ೈಯ2bಾSಗಳ} ಆದರು. ಇವರು ತಮ` ಸaಂತ �ೕವ�ೆ� 
ಎರ1ಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂUಾಗ ತಮ` ನಂ �ೆಯSH KBರ1ಾmದು; 
ಸಹ)ೆ, ದೃಡ�ೆ ಉXK�ೊಂ�ದ;ನು� ಕಂಡು �ೊLೆ@ಾರರು ಕೂಡ 
ನಡುmದರು. �ೈ�ಾನನು ಮತು, ಅವನ ದೂತರು, ಆತ`ಗಳನು�  
)ಾಶ#ಾಡಲು ಮ�ೊ,ಂದು ಜಯbಾS ಮಗ2ವನು� 'ೕ�K ಅದರ 
ಅಂತ� pಟ�1ಾmರ?ೇ�ೆಂದು Iೕ#ಾ2JKದರು. ಅವರು �ೆfಸ,ರನು� 
ಎ[ೆ�¤ೕ 9ಂ�ೆ ಪ�Kದರೂ ದೃಡ�ೆ, Jಚ�ಳ J�ೕ�ೆಯು ಅವರನು� 
@ೆಲು1ಾm�Kತು. ಬಲ9ೕನರನು� ಬSಷ´ರ)ಾ�mKತು,. ��ತ	 9ಂ�ೆ 
ದಳ"H�ಯು ಅವರನು� *ಂ�ತೂ, Aೆದ�ಸpರುವ8ದನು� ಕಂಡರು. 
�ೊLೆ@ಾರರ ಮುಂUೆ *	ಸ,ನ ಉUಾತ, �ಾ|ೆ̀  ಅನುಕ�Kದರು, ಇವರು 
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Jಶ�ಲ�ೆಯನು� ಕ&ಾªDೆ ಕಂಡು ಸತ�ವನು� ಮಂದಟು�#ಾ��ೊಳ"�1ಾಗ 
Uೇವರ ಪ	Nಾವವ8 ಅವರ rೕLೆ )ೆLೆ@ೊಂ�ತು. ಇpೕಗ �ೈ�ಾನನು 
�ೌಮ�ರೂಪpಂದ �ಾ�K�ೊಳ�ಲು Iೕ#ಾ2JK ಸತ�1ೇದ 
ತತaಗಳನು� ಕಲುiತ@ೊXKದನು; �ೋ¦ಾ�ನು�ೋ� ಜನರನು� 
)ಾಶಪ�ಸುI,ದ; ಸಂಪ	Uಾಯ ಪದ¢Iಗಳ" ?ೇರೂ��ೊಡವ8. ಅವನು 
ತನ� ಹ@ೆಯನು� �ೆ\ೆ9�ದು ಅಂಥಹ �ತ	9ಂ�ೆಯನು� ಜನರSH 
�ಾ�@ೊX�ಸNಾರUೆಂದು Iೕ#ಾ2JKದನು; ಆದDೆ ಈ@ಾಗLೇ 
ಸಂತ�@ೆ �ೊಡಲYಟ� ನಂ �ೆಯನು�  ಟು� ��ಧ ಇತರ 
ಪಧIಗ|ೆ\ೆ@ೆ ಸNೆಯನು� ಮುನ�\ೆಸ?ೇ�ೆಂದು�ೊಂಡನು. ತಮ@ೆ 
ಪ	'ೕಜನ1ಾಗುವ ಸುಳ"��ೋmJಂದ ಸNೆಯು ಈ Lೋಕದ @ೌರವ 
ಮ���ೆಯ ಕ\ೆ@ೆ ಅವJಂದ ನ\ೆಸಲY¦ಾ�ಗ ಅದು Uೇವರ 
r���ೆwಂದ ದೂರ1ಾwತು. ಈ Lೋಕದ @ೆ|ೆಯರನೂ�, 
ಸು®ಾನುಭವದSH ಆನಂpಸುವವರನು� ದೂರ�ಡುವ ಅಪYಟ ಸತ� 
ಪ	ಕ�ಸುವ8ದನು� ತX�Aಾ*Uಾಗ ಸNೆಯು ಬರುಬರು�ಾ, ಶ*,ಯನು� 
ಕ|ೆದು�ೊಂ�ತು,. �ತ	9ಂ�ೆ, ದಳ"��@ೆ ಗು��ಾಗುI,Uಾ;ಗ ಅದು 
�>ಷ´ ಜನ�ಂUಾದ ಸNೆ�ಾmತು,. ಈಗ ಅUೆಲHವನೂ� 
ಕ|ೆದು�ೊಂ�ತು.  
 

�ನ�ವ8  ಮಂ�ಾmದು; Aೇ@ೆ? ಅತು�ತ,ಮ ಅಪರಂ�ಯು ಬದLಾದದು; 
Aೇ@ೆ? ಒಂದು1ೇ|  ೆ  ಸNೆಯು ತನ� ಪ�ತ	 �bೇಷ ಗುಣಗಳನು� 
ಉXK�ೊಂ�ದ;  ಪ%ದSH >ಷ��@ೆ ಅನುಗ	9ಸಲYಟ� ಪ��ಾ	ತ` 
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ಬಲವ8 ಅವ|}ೆಂpಗೂ [ಸNೆ] ಇರುI,ತು, ಎಂಬುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
Dೋmಗಳ" ಗುಣ1ಾಗುI,ದ;ರು, Uೆವaಗಳ" ಖಂ�ಸಲYಟು� 
ಓ�AೋಗುI,ದ;ವ8 ಮತು, ಅವಳ" ಶತೃಗX@ೆ ಭಯಂಕರಳ} ಆ_ಕ 
ಬಲbಾSಯೂ ಆmರುI,ದ;ಳ".  
 

*	ಸ,ನ Aೆಸರನು� ತಮ`UಾmK�ೊಂಡ ಬಹು Uೊಡ; ಗುಂಪನು� )ಾನು 
)ೋ�Uೆನು, ಆದDೆ Uೇವರು ಅವರನು� ತನ�ವDೆಂದು ಗುರುIಸSಲH. 
ಅವರSH �ಾವ ಸಂ�ೋಷವನೂ� ಪಡSಲH, �ಾM2ಕ ಸaNಾವವನು� 
Aೊಂpದವರಂ�ೆ Nಾ�K�ೊಂಡ ಜನರು, �ಾವ8 �ೆfಸ,Dೆಂದು 
ಕDೆK�ೊಳ"�ವ8ದರSH �ೈ�ಾನJ@ೆ �ಾವ ಅಭ�ಂತರವt ಇರSಲH. 
ಅವರು *	ಸ,ನನು�, ಆತನ >ಲು?ೆಯ ಮರಣ Aಾಗೂ 
ಪ8ನರು�ಾBನವನು� ನಂಬುವ8ದರSH ಅವJ �ಾವ ಅಭ�ಂತರವ8 
�ರSಲH.  �ೈ�ಾನನೂ ಅವನ ದೂತರು ಸಹ ಇ1ೆಲHವನೂ�  
ಪ�ಪtಣ21ಾm ನಂ ದರು, ಮತು, ಕಂsKದರು. ಈ ನಂ �ೆಯು 
ಒ|ೆಯ *	=ಗಳನು� ಪ	<ೋpಸUೆ, *	ಸ,ನ ಸa�ಾ�ಗದ �ೕ�ತವನು� 
ಅನುಕ�ಸುವಂ�ೆ ನ\ೆಸp;ದDೆ ಅವನು �ಚSತವ)ಾಗುವ8pಲH; 
ಏ�ೆಂದDೆ Aೆಸ�@ೆ #ಾತ	 ಅವರು �ೆfಸ,Dಾmದು; ಅವರ ಹೃದಯಯು 
5ಾ	ಪಂ�ಕ1ಾದUಾ;mUೆ; ಇಂಥವರು �ಾವ8 �ೆfಸ,Dೆಂದು 
AೇX�ೊಂ\ಾಗ �ೈ�ಾನನು ತನ� �ಾಯ2�ಾಧ)ೆಯSH ಉತ,ಮ1ಾm 
ಅವರನು� ಬಳK �ೊಳ"�ವಂ�ಾwತು. ಇವರು �ೆfಸ,ರು ಎಂಬ 
Aೆಸ�ನSH ತಮ` \ೊಂಕನು� ಮು���ೊಂಡರು .ಅಪ�ತ	 ಸaNಾವpಂದ 
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ನ\ೆದರು ಮತು, ದುಷ� ಮ)ೋ��ಾರಗಳ" Jಗ	ಹ�ೆ� ಬಗ£SಲH. ಇವ8 
ಅ�bಾa�ಗX@ೆ ಸಂದಭ2 ಒಂದನು� Jೕ� ತಮ` ಅಪtಣ2�ೆಯನು� 
=ೕಸು*	ಸ,ನ ಮುಖದ rೕLೆ  �ಾಡಲು ಆತನನು� �ೆ@ೆಳ"1ಾಗ 
ಪ�ಶುದ;ವt ಅಕಳಂಕ ಧಮ2ವನು� Aೊಂpದವ�@ೆ ಅಪ*I2 
ತರುವಂ�ೆ #ಾ�ತು . 
 

5ಾp	ಗಳ" Lೌ*ಕ ಪಂ�ತ�@ೆ rಚು�@ೆ�ಾಗುವಂ�ೆ ನಯ1ಾm 
?ೋ_Kದರು. ಇದು �ೈ�ಾನJ@ೆ ತಕು�Uಾmತು,. ಅವರು =ೕಸು 
ಮತು, ಶುದ; ಸತ�ವನು� ?ೋ_ಸಲು ಅUೈಯ2@ೊಂಡರು. ಒಂದು1ೇ|  ೆ
?ೋ_Kದರೂ ಈ Lೌ*ಕ ಉಪನ�ಸಕರು �ೇಳ"I,ರSಲH ಇವDೆLಾH 
�ೈ�ಾನ Aಾಗೂ ಅವನ ದೂತ�ಗೂ ತಕ�ವರಂIದ;ರೂ ಬಹು 
ಧJಕDಾmದು;ದ�ಂದ ಇವರನು� ಸNೆಯSH=ೕ 
9�pಟು��ೊಳ�?ೇ�ಾಗುI,ತು,. Lೋಕದ ಕ�ªನSH =ೕಸು�ನ 
ಧಮ2ವನು� ಪ	Kದ; Aಾಗೂ @ೌರ1ಾJaತ1ಾm #ಾಡLಾwತು. 
�ಾರು ಈ ಧಮ2ವನು� ಒsY�ೊಳ"��ಾ,Dೋ ಅವರು Lೋಕದ 
#ಾನ��ೆ ಪ\ೆಯುವDೆಂದು ಜನ�@ೆ AೇಳLಾwತು. ಈ?ೋಧ)ೆಯು 
*	ಸ,ನ  ?ೋಧ)ೆmಂತ ಅ5ಾರ  ನ�1ಾmತು,. ಆತನ ತತa Aಾಗೂ ಈ 
Lೋಕವ8 ಸ#ಾUಾನ pಂpರLಾSಲH. �ಾರು ಆತನನು� 
9ಂNಾSಸು�ಾ,Dೋ ಅವರು Lೋಕವನು� ತ��ಸ?ೇ�ಾwತು. ಈ 
ನಯ@ಾ��ೆಯು �ೈ�ಾನನು ಮತು, ಅತನ ದೂತ�ಂದ ಉದ¶�Kತು. 
ಇವರು 'ೕಜ)ೆ Aಾ*ದDೆ ಅದನು� ಮAೋ5ಾ�ಾ�ಯರು �ಾ�@ೆ 
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ತಂದರು. ಕಪ�ಗಳ} 5ಾsಗಳ} ಸNೆ'ಂp@ೆ ಐಕ�1ಾದರು. 
ಮನKo@ೆ ಸಂತಸ ತರುವ ಕಟು�ಕ�ೆಗಳನು� ?ೋ_ಸLಾwತು. ಅದು 
ಒ\ೆಯ)ೇ ಅಂmೕಕ�ಸಲYಟ�ವ8. ಆದDೆ ಸತ�ವನು� ಶುದ;1ಾm 
ಪ	ಸಂmKದುUಾ;ದDೆ ಅದು ಕಪ�ಗಳನೂ� 5ಾsಗಳನೂ� 
ಓ�ಸುI,ದ;ತು. ಆದDೆ ಈ Lೋಕಕೂ� *	ಸ,ನ 9ಂ?ಾಲಕDೆಂದು 
ತಮ`ನು� ಕDೆದು�ೊಂಡವ�ಗೂ  �ಾವ8Uೇ ವ��ಾ�ಸ�ರSಲH. 
ಒಂದು1ೇ|  ೆ ಸುಳ"� ಮುಖ1ಾಡವ8 ಸ©ಕ�ಂದ *ತು,AಾಕಲYಟ�Dೆ, 
ಅವರ 5ಾಪಗಳ", Jೕಚತನ ,ಭ	[ಾ�<ಾರಗಳ" ಪ	ಕಟ@ೊಂಡು 
ಸಂ�ೋಚವ8ಳ� Uೇವರ ಮಕ�ಳ} ಸಹ �ಾವ 9ಂಜ��ೆwಲHUೆ, 
ಇವರು ಆ ತಂUೆ �ೈ�ಾನನು ಮಕ�|  ೆ ಎಂದು cೂೕiಸುವರು; 
ಏ�ೆಂದDೆ ಆತನ �ೆಲಸವ)ೇ ಇವರೂ #ಾಡುವರು ಎಂಬುದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಈ ದೃಶ�ವನು� =ೕಸು ಮತು, ಪರLೋಕದ ಗಣಗಳ" 
?ೇಸ��ೆwಂದ )ೋ�ದರು; ಆದರೂ ಸNೆ@ಾm ಪ�ತ	ವt 
5ಾ	ಮುಖ�ವt ಆದ ಸಂUೇಶವ8 Uೇವ�mತು,. ಒಂದು1ೇ|  ೆ
ಅಂmೕಕ�KUಾ;ದDೆ ಸNೆಯSH ಪ�[ಾ�ರ1ಾದ ಸು�ಾರ&ೆಯನು� ಅದು 
ತಂದು�ೊಟು�, ಸ�ೕವ �ಾ�ಗಳನು� ಪ8ನರು�¥ೕವನ@ೊXK, 
ಕಪ�ಗಳನೂ� 5ಾsಗಳನೂ� �ೊ|ೆದು ಶುದ; #ಾಡುವ8ದು ಅಲHUೆ 
ಸNೆಯನು� ಮ�ೊ,r` Uೇವರ r���ೆ@ೆ ಪ8ನT �ಾBsಸುತ,Uೆ.  
 

ಓp: =bಾಯ ; 30:8-21; �ಾ�ೋಬ 2:19; ಪ	ಕಟ&ೆ ಅ�ಾ�ಯ 3.     
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ಅ�ಾ�ಯ 22. �Sಯಂ MಲHT  
Uೇವರು ತನ� ದೂತನನು�, ಸತ�1ೇದ ನಂ ದ ಒವ2 Dೈತನ 
ಹೃದಯವನು� 5ೆ	ೕDೇsಸಲು ಕಳ"9Kದನು   Uೇವರ ಮಕ�X@ೆ 
�ಾಣದಂ�ೆ ಕತ,LೆಯSH ಇಡಲY��ದ; ಪ	1ಾದ)ೆಯನು�  
ಅ�ೈ2K�ೊಳ"�ವಂ�ೆ Iಳ"ವX�ೆ  Jೕ�, ಬುp;@ೆ #ಾಗ2ದಶ2ನ 
#ಾಡಲು  Uೇವದೂತರು ಈತನನು� ಆ@ಾ@ £ೆ ?ೇ¦ೆ#ಾಡುI,ದ;ರು.  
ಸತ�ದ ಸರಪXಯ ಆರಂಭವನು� ಅವJ@ೆ �ೆDೆದು �ೊ\ಾLಾwತು, 
ನಂತರ ಒಂದು ಕು��ೆwಂದ ಮ�ೊ,ಂದು ಕು��ೆಯನು� ಹುಡುಕು�ಾ,  
Uೇವರು 1ಾಕ�ದ ಆದುgತವನು� ಕಂಡು rಚು�ವವ)ಾಗುವವDೆಗೂ 
ನ\ೆಸಲYಟ�ನು. ಈತನು ಪ�ಪtಣ2ಸತ�ದ ಸರಪXಯನು� ಕಂಡನು. 
�ಾವ 1ಾಕ�ವ8 5ೆ	ೕ�ತ1ಾದುದಲH1ೆಂದು�ೊಂಡ)ೊ ಅpೕಗ ಬಹು 
ಸುಂದರವt, ಪ	Nಾವವ8ಳ�Uಾ;m ಕಂಡು ಬಂತು. �ೆfಸ,1ೇದದ 
ಒಂದುNಾಗವ8 ಮ�ೊ,ಂದರSH �ವ�ಸಲY��ರುವ8ದನು� 
ಕಂಡು�ೊಂಡನು. ಒಂದು NಾಗದSH Iಳ"ವX�ೆಯು JಂತುAೋUಾಗ 
ಮ�ೊ,ಂದು Nಾಗದ 1ೇದ1ಾಕ�ದSH ಮುಂದುವDೆpರುವ8ದನು� ಹುಡು* 
ಕಂಡು�ೊಂಡನು.   ಪ�ತ	 Uೇವರ1ಾಕ�ವ8  ಆನಂದಕರವt, 
ಆಶ�ಯ2ಕರವt, ಮತು, @ೌರವJaತ1ಾmUೆ ಎಂದು ಈತನು 
ಲ%Å�ೊಡLಾರಂ©Kದನು. 
 

ಇವನು ಪ	1ಾಧ)ೆಗಳನು� ಅನುಸ�K�ೊಳ"��ಾ, ಬರಲು, ಈ Lೋಕದ 
J1ಾKಗಳ" ಇIAಾಸದ ಅಂIಮ pನಗಳSH 1ಾKಸುI,ದು; ಅದರ 
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�ಾನ�ಲHpರುವ8ದನು� ಕಂಡು�ೊಂಡನು.  ಸNೆಯSHರುವ 
ಭ	ಷ�<ಾರ1ೆLಾH ಕಂಡು ಬಂತು. ಅವರ s	ೕIಯು =ೕಸು�Jಂದ 
�ಮುಖ@ೊಂಡು LೋಕUೆ\ೆ@ೆ JಂIರುವ8ದೂ Aಾಗೂ ಅವರು  
Uೇವ�ಂದ Uೊರಕುವ #ಾನ��ೆ@ೆ ?ೆLೆ �ೊಡUೆ Lೋಕದ 
#ಾನ��ೆಯನು� ಅ5ೇ�Kದ;ನು� ಕಂಡು�ೊಂಡನು; ಐ9ಕ ಸಂಪI,@ೆ 
ಮAಾ�ಾಂ�ೆwಂpದು; ಪರLೋಕದ ಸಂಪI,)ೆ\ೆ@ೆ ಜನರು Iರ�ಾ�ರ 
�ೋ�ದರು. ಕಪಟತನ ,ಕತ,Lೆ ,ಮರಣ ಎLೆ\ೆ ತುಂ ರುವ8ದನು� 
)ೋ�ದನು. ಅವನ ಆತ`ವ8 ಅLೊHೕಲ ಕLೋಲ1ಾwತು. 
ಎSೕಯನನು� 9ಂ?ಾSಸಲು ಎSೕಶನು ತನ� ಎತು,, Aೊಲವನು� 
�ೊDೆದು ಬರಲು Uೇವರು ಕDೆದಂ�ೆ �Sಯಂನನೂ� ಸಹ ತನ� 
ಜMೕನನು� �ೊDೆದು ಬರಲು Uೇವರು ಕDೆದರು. �Sಯಂ MಲHT 
ನಡುಗು�ಾ, ಜನ�@ೆ UೇವರDಾಜ�ದ ರಹಸ�ವನು� 
 ��ಡLಾರಂ©Kದನು. ಪ	I ಪ	ಯತ�ದಲೂH ಆತನ ಬಲ ವೃp¢ಸುI,ತು,. 
ಈತನು ಜನರನು� ಪ	1ಾದ)ೆಗಳ" ಮೂಲಕ *	ಸ,ನ ಎರಡ)ೆ 
ಬರುವಣ�ೆ� �ೆ|ೆಯುI,ದ;ನು. �ಾ�Jಕ)ಾದ 'ೕAಾನನು =ೕಸು�ನ 
-ದಲ ಬರುವಣವನು� cೂೕiಸು�ಾ, ಅದ�ಾ�m #ಾಗ2ವನು� 
Kದ;#ಾಡುI,ದ;ಂ�ೆ �SಯಂMಲHT ಮತು, ಅನುಚರರು 
Uೇವಕು#ಾರನ ಎರಡಯ ಬರುವಣವನು� �ಾ�ದರು.  
 

ನನ�ನು�, >ಷ��ದ; �ಾLಾವ_@ೆ ಕDೆUೊಯು;, s	ಯ)ಾದ 
'ೕAಾನJ@ೆ Jವ29ಸ?ೇ�ಾmದ; �bೇಷ �ೆಲಸವ8 Uೇವ�ಂದ 
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J'ೕ�ಸಲY��ದ;ನು� )ಾನು ಕಂಡನು. �ೈ�ಾನನು ಈ �ೆಲಸ�ೆ� 
ಅ\ೆತ\ೆ ಉಂಟು#ಾಡಲು Iೕ#ಾ2JK ಅವನನು� )ಾಶ#ಾಡಲು 
ತನ� �ೇವಕರನು� ಕಳ"9Kದನು. ಆದDೆ 'ೕAಾನನನು� Uೇವರು 
ತನ� ದೂತರನು� ಕಳ"9K ಅದುgತ1ಾm ರ�Kದನು. 'ೕAಾನನ 
 ಡುಗ\ೆಯSH ವ�ಕ,1ಾದ =ೕಸು�ನ ಮAಾಶ*,@ೆ �ಾ�ಗ|ಾmದ;ವರು 
pಗg¸r@ೊಂಡರು , Uೇವರು ಆತ)ೊಂpmದು;ದನು� ಮನವ��ೆ 
#ಾ��ೊಂಡು =ೕಸು�ನ ಬ@ೆmನ  ಅವನ �ಾ�ಯು 
ಯ�ಾಥ21ಾದU ;ೆಂದು�ೊಂಡರು. ಈತನನು� 
)ಾಶಪ�ಸ?ೇ�ೆಂpದ;ವರು ಮ�ೊ,r` �ೕವ�ೆ@ೆಯುವ ಪ	ಯತ��ೆ� 
�ೈAಾಕಲು ಭಯಪಟ�ರು, =ೕಸು�@ಾm ಎಲHವನು� ಸ9K�ೊಳ�ಲು 
ಅವJ@ೆ  ಅನುಮI JೕಡLಾwತು. ಆತನ ಶತೃಗಳ" ಸುಳ"� 
ಆ5ಾದ)ೆ Aೊ�Kದರು , Jಜ2ನ1ಾದ paೕಪವtಂದ�ೆ� 
%ಣ#ಾತ	ದSH ಬ9ಷ��ಸLಾwತು. ಅSH �ಾ)ೇ, Uೇವರು, ಈ 
ಭೂMಯ rೕLೆ ಸಂಭ�ಸSರುವ8ದ)ೆ�LಾH IXKದನು Aಾಗೂ 
ಅಂತ��ಾಲದವDೆಗೂ ಸNೆಯ KBIಗIಯನು� , ಅವಳ 
9r`ಟು���ೆಯನು� ಮತು, Uೇವರ rಚು��ೆ@ೆ 5ಾತ	|ಾದSH Kಗುವ 
�ಾBನ#ಾನ ಮತು, �ೊ)ೆಯSH Uೊರಕುವ ಜಯದ ಬ@ೆ@ೆ ಪ	ಕ�ಸಲು 
ಕತ2ನು ತನ� ದೂತರನು� 'ೕAಾನನ ಬX@ೆ ಕಳ"9Kದರು. 
ಪರLೋಕpಂದ 'ೕAಾನನ ಕಂ\ೆ@ೆ Dಾಜ@ಾಂ©ೕಯ2pಂದ 
ದೂತನು ಇಳ"ದು ಬಂದನು , ಅವನ ಮುಖವ8 ಪರLೋಕದ 
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ಮAಾಪ	�ಾಶpಂದ Aೊ|ೆಯುI,ತು,. Uೇವರ ಸNೆಯ rೕSನ 
ಆಳ1ಾದ ಪ8ಳ*ತ@ೊಳ"�ವ ಆ ಸ*,ಯ �ಷಯವನು� ಪ	ಕ�Kದನು. 
ಮತು, ಅವರು ಸ9K�ೊಳ�?ೇ�ಾಂದ ಅ5ಾಯ�ಾರ1ಾದ ಸಂಘಟ)ೆಯ 
ಸಂಗIಗಳನು� IXKದನು,  'ೕAಾನನು, �ಾವ8 ಉಗ	�<ಾರ&ೆ 
ಮೂಲಕ AಾದುAೋm ಪ8ಟ*ಟು� ಪ�ಶುಭ	Dಾಗುವ8ದೂ, �ೊ)ೆಯSH 
ಜಯbಾSಗ|ಾm UೇವರDಾಜ�ದSH ಮAಾಮ9rwಂದ 
ರ�ಸಲYಡುವ8ದನು� ದ>2Kದನು. Uೇವರ ಸNೆಯು ಅಂತ�ದSH 
ಜಯ@ೊXಸುವ8ದನು� 'ೕAಾನJ@ೆ ದೂತನು �ೋ�ಸು1ಾಗ, 
ದೂತನಮುಖವ8 ಪರಮ ಸಂ�ೋಷpಂದ ಉಜaಲ1ಾm 
ಪ	�ಾ>ಸುI,ತು, . ಸNೆಯು ಅಂIಮ  ಡುಗ\ೆಯನು� 
ದ>2ಸುI,ರು1ಾಗ 'ೕAಾನನು ಪರವಶ)ಾದನು ಆ ದೃಶ�ದ 
ಮAಾಮ9rಯನು� ಕಂ\ಾಗ ಬಹು ಭಯಭ*,wಂದ, 
Iೕವ	@ೌರವpಂದ Uೇವದೂತನ 5ಾದಗಳ rೕLೆ  ದ;ನು. ಆ 
ದೂತನು ಅವನ)ೆ�I,, ಮೃದು1ಾm ಖಂ�ಸು�ಾ, ಅವJ@ೆ- #ಾಡ?ೇಡ 
)ೋಡು; )ಾನು Jನಗೂ =ೕಸು�ನ �ಷಯ1ಾದ �ಾ�ಯನು� 
AೇXರುವ Jನ� ಸAೋದರ�ಗೂ �ೊ�ೆಯ Uಾಸ)ಾmU ;ೇ)ೆ; 
Uೇವರನು� ಆDಾ_ಸು ಏ�ೆಂದDೆ =ೕಸು�ನ �ಷಯ1ಾದ �ಾ�ಯು 
ಪ	1ಾದನ ಆತ`1ೇ ಅಂದನು. ನಂತರ ದೂತನು ಪರLೋಕದ ಉಜaಲ 
�ೇಜಸುo, ಕಣುª�ೋDೈಸುವ 1ೈಭವವನು� �ೋ�Kದನು. 
'ೕAಾನನು ಈ ಪಟ�ಣದ ಮAಾಪ	�ಾಶವನು� ಕಂಡು 
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ಪರವಶ)ಾದನು. ಈ -ದLೇ ದೂತನು Jೕ�ದ ಎಚ���ೆಯನು� 
ಮDೆತು ಮ�ೊ,r` ಅವನ 5ಾದ�ೆ�  ೕಳಲು  ದೂತನು ಮ� ,ೆ 
ಮೃದು1ಾm ಖಂ�ಸು�ಾ, - #ಾಡ?ೇಡ )ೋಡು, )ಾನು Jನಗೂ 
ಪ	1ಾpಗ|ಾmರುವ  Jನ� ಸAೋದರ�ಗೂ ಈ ಪ8ಸ,ಕದSH ಬDೆpರುವ 
#ಾತುಗಳನು� �ೈ�ೊಂಡು ನ\ೆಯುವವ�ಗೂ �ೊ�ೆಯ 
Uಾಸ)ಾmU ;ೇ)ೆ, Uೇವರನು� ಆDಾ_ಸು ಎಂದರು.  
 

?ೋಧಕರೂ ಮತು, ಇತರ ಜನರು ಪ�ತ	ಗ	ಂಥದ ಇತರ 
ಪ8ಸ,ಕಗXmಂತ  ಪ	ಕಟ)ೆಯು ರಹಸ�1ಾದುU ;ೆಂದೂ ಅUೇನೂ 
ಅಷು�ಮುಖ�1ಾಲ1ೆಂದು Nಾ�ಸು�ಾ,Dೆ. ಆದDೆ ಅಂತ��ಾಲದSH 
�ೕ�ಸುI,ರುವವ�@ೆ ಅವರ KBIಗIಯ Jಜ ಪ�KBIಯನು� Aಾಗೂ 
ಜ1ಾ?ಾ;�ಯನು�  Jಚ�ಳ1ಾm IXದು�ೊಳ�ಲು ಮತು, �bೇಷ 
ಸAಾಯ Aೊಂದಲು ಈ ಪ8ಸ,ಕವ8 ಪ	ಸಕ, ಪ	ಕಟ)ೆ�ಾmUೆ 
ಎಂಬುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. �Sಯಂ MಲHರನ ಮನಸoನು Uೇವರು 
ಪ	1ಾದ)ೆಗ|ೆ\ೆ@ೆ IರುmKದರು ಮತು, ಪ	ಕಟ&ೆಯ ಪ8ಸ,ಕದ rೕLೆ 
ಅವJ@ೆ ಮAಾ?ೆಳಕನು� Jೕ�ದರು. 
 

ಒಂದು1ೇ|  ೆ ಜನರು UಾJ=ೕಲನ ದಶ2ನವನು� 
ಅಥ2#ಾ��ೊಂ�ದDೆ 'ೕAಾನನ ದಶ2ನವನು� ಅದ*�ಂತ 
MmLಾm ಅಥ2#ಾ��ೊಳ"�I,ದ;ರು. ಆದDೆ ಸೂಕ,1ಾದ ಸಮಯದSH 
Uೇವರು, ಆತನು� ಆ�K�ೊಂಡ UಾಸJ@ೆ IXKದನು, MಲHರನು� 
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ಪ��ಾ	ತ`ನ  ಬಲpಂದ ಬಹು ಸYಷ�1ಾm ಪ	1ಾದ)ೆಗಳನು�  ��ದನು 
ಮತು, UಾJ=ೕಲನ Aಾಗೂ 'ೕAಾನನ ದಶ2ನದ 
�ಾಮರಸ�ವನೂ� ಮತು, ಸತ�1ೇದದ ಇತರ ಪ8ಸ,ಕಗಳನು� �ೆDೆpಟು�, 
ಪ�ತ	 Aಾಗೂ ಭಯಂಕರ Uೇವರ ಎಚ���ೆ�ಗಳನು� ಮನುಷ�ದ 
ಹೃದಯದSH ಮ)ೆ#ಾ��ೊಳ"�ವಂ�ೆ ಅ<ೊ�I,ದನು, ಈತನ 
bೆeೕತೃಗಳ, ?ೋಧಕರು,  ಜನರು, 5ಾsಗಳ" Aಾಗೂ )ಾK,ಕರSH 
)ಾ�ಯ�<ಾರ&ೆಯ pನದSH ದೃಡ1ಾm JಲHಲುH #ಾ��ೊಳ�?ೇ�ಾದ 
Kದ;�ೆ ಬ@ೆ@ೆ ಬಹು ಆಳ1ಾದ ಭ*,Nಾವದ ಮನ@ಾ&ೆ� ಕಂಡುಬಂತು.  
 

Uೇವರು ಮತು, ಆತನ ದೂತರು �Sಯಂ MಲHT ನ 
ಸು1ಾ�ಾ2�ೇ1ೆಯSH �ೊ�ೆ �ೇ�ದರು. ಅವನು ದೃಡನೂ 
ಎUೆಗುಂದದವನೂ. ಆದನು ಅವನ �ೈ@ೆ ನಂ �ೆwಂದ ವ9Kದ 
�ಾಯ2ವನು� Uೈಯ2pಂದ ಪ	<ಾರ#ಾ�ದನು. ದುಷ�ತನpಂದ 
ಕೂ�ದ; ಈ Lೋಕದ Aಾಗೂ ತಣmದ; Lೌ*ಕ ಸNೆಯ KBIಯು 
MಲHರJ@ೆ ತನ� ಶ*,ಯನು� *	�ಾ>ೕಲ@ೊXಸುವಂ�ೆ  
�ೊಂದDೆಗಳನು� ಅನುಭ�ಸುವಂ�ೆಯೂ, ಏ�ಾಂmತನವನೂ� 
ಸಂಕಟವನೂ� ಸaಇ< ³ೆwಂದ �ಾX�ೊಳ"�ವಂ�ೆ #ಾ�ತು. 
�ೋ��ೆಯ �ೆfಸ,ರೂ ಮತು, ಈ Lೋಕವ8 �Dೋ_Kದರೂ ಮತು, 
�ೈ�ಾನನು ಅವನ ದೂತರು sೕಡ)ೆwಂದ ಅಪYXKದರೂ ಸಹ  
ಆತನನು� ಆAಾaJಸಲYಟ� ಸBಳಗಳLೆLಾH Jರಂತರ1ಾm 
Jತ�ಸು1ಾ�ೆ2 �ಾರುವ8ದನು� JSHಸUೆ ಮತು, Uೇವ�@ೆ ಭಯಪಟು�, 
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ಆತJ@ೆ ಘನಪ�K�, ಆತನು )ಾ�ಯIೕಪ82 #ಾಡುವ ಗX@ೆಯು 
ಬಂpUೆ ಎಂಬ ಸತ�ವನು� ಪ	<ಾರ #ಾ�ದನು . 
 

ಓp: 1 ಅರಸು 19:16-21 ;  UಾJ=ೕಲ ಅ�ಾ�ಯ 7-12; ಪ	ಕಟ)ೆ 
ಅ�ಾ�ಯ 1, 14:7; 19:8-10  22:6-10  
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ಅ�ಾ�ಯ 23. -ದಲ)ೇ ದೂತನ ಸಂUೇಶ  
1843ರSH Uೇವರು ಸಮಯದ cೂೕಷ&ೆಯSHದು;ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
ಇದು ಅತನು ಜನರನು� ಎಚ��ಸುವ ಮತು, Iೕ#ಾ2ನ �ೆ@ೆದು�ೊಳ"�ವ 
ಪ�ೕ�ಸುವ ಅಂಶ�ೆ� ತರುವ �)ಾ�ಸ1ಾmUೆ. ಪ	1ಾದ)ಾ 
�ಾLಾವ_ಯ ಸYಷ��ೆಯ KBIಯನು� ಧಮ2?ೋಧಕರು ಅ�ತು 
ಒsY�ೊಂಡು, ಅವರು ತಮ` �ೊಕ�ನು�, ಸಂಬಳವನು� ಮತು, 
ಸ?ೆಯನು� �ೊDೆದು ಸಂUೇಶವನು� �ಾರಲು ಸBಳpಂದ ಸBಳ�ೆ� 
�ಾ�Kದರು. �ೆಲವ8 *	ಸ,ನ?ೋಧಕರ ಮನKoನSH #ಾತ	 
ಪರLೋಕpಂದ ಬಂದ ಸಂUೇಶವ8 ಸBಳ ಪ\ೆದು�ೊಂ\ಾಗ, 
?ೋಧಕರಲHದ ಬಹುಜನರ rೕLೆ �ೆಲಸ ವ9ಸಲY��ತು. 
ಸಂUೇಶ�ೆ�ಧ½J@ೊಟ�  �ೆಲವರು ತಮ` Aೊಲವನು�  ಟು� Aೊರಟರು. 
�ೆಲವ8ರು ತಮ` 1ಾ�5ಾರ ವ�1ಾAಾರಗಳನು� JSHK ಅಂಗ�ಗಳನು� 
 ಟು� Aೊರಟರು. #ಾತ	ವಲHUೆ  ವೃIJರತ ವ�*,ಗಳ} ಸಹ 
ಅ[ೆ�¤ೕನೂ  Aೆಸರು1ಾKಯಲHದ -ದಲ ದೂತನ ಸಂUೇಶವನು� 
�ಾರಲು ತಮ` �ೆಲಸವನು� �ೈ ಡ?ೇ�ಾwತು, ಧಮ2?ೋಧಕರೂ 
ಸಹ ಪಂ�ಾ©#ಾನದ ದೃi� Nಾವ)ೆಗX@ೆ �ಮುಖDಾm =ೕಸು�ನ 
ಎರಡ)ೇ ಬರುವಣವನು� cೂೕiಸಲು ಒ¦ಾ�m �ೇ��ೊಂಡರು. ಜನರು 
ಎLಾH ಕ\ೆ ಚSಸಲು ಸಂUೇಶವ8 ಎL Hೆ\ೆ ಹರ�ತು. 5ಾsಗಳ" 
ಪbಾ��ಾ,ಪ ಪಟ�ರು, %#ಾಪ&ೆ@ಾm ಅತು, 5ಾ	¡2Kದರು 
,ಅ5ಾ	ಮ�ಕDೆJK�ೊಂಡವರು ಯ�ಾKBI@ೆ ಬರಲು ಉತoಕDಾದರು.  
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ತಂUೆ �ಾwಗಳ" ತಮ` ಮಕ�X@ಾm ತವಕಪಟ�ರು. ಸಂUೇಶ 
ಪ\ೆದು�ೊಂಡವರು, ಪ�ವತ2)ೆ@ೊಳ�ದ ತಮ` @ೆ|ೆಯರು 
ಬಂಧುಗ|}ೆಂp@ೆ ಅದನು� ಹಂ��ೊಂಡರು  ಮತು, ಅವರ ಆತ`ಗಳ" 
ಪ8Jೕತ ಸಂUೇಶ Nಾರpಂದ ತುಂ �ೊಂ�ದು;, Uೇವಕು#ಾರನ 
ಬರುವಣ�ೆ� Kದ;ಪ�K�ೊಳ�ಲು ಎಚ��ಸು�ಾ, -Dೆwಟ�ರು. 
ಹೃದಯಮುಟು�ವ ಎ<ೆ���ೆಗXಂದ ತುಂ ದ ತೂಕ1ಾದ ಪ8Dಾ1ೆಗX@ೆ 
ಪ	Iಫಲ �ೊಡದವರು  ಬಹು ಕ«ಣDಾದರು .  
 

ಆತ`ಶುp¢ �ೆಲಸವ8  5ಾ	ಪಂ�ಕ ವಸು,ಗಳ rೕSನ ಆbೆwಂದ 
9ಂUೆಂದೂ ಅನುಭವ �ಾಣದ ಸಂಶುp¢ ಅಥ1ಾ J1ೇದ)ೆಗ|ೆ\ೆ@ೆ 
IರುmKತು. �Sಯಂ MಲHT ನ ?ೋಧ)ೆ@ೆ �ಾ�Dಾರು ಜನರು 
ಸYಂpK ಸತ�ದ ಕ\ೆ@ೆ ನ\ೆಸಲYಟ�ರು.  ಸಂUೇಶವನು� �ಾರಲು 
ಎSೕಯನ ಆತ` ಮತು, ಬಲUೊಂp@ೆ ಹಲವರು Uೇವರ �ೇವಕರು 
ಎ gಸಲYಟ�ರು. =ೕಸು�ಾaMಯ ಅಗ	@ಾM �ಾJ�ಕ)ಾದ 
'ೕAಾನನಂ�ೆ  ಈ ಸಂUೇಶವನು� ?ೋ_ಸಲು  ಬಂದವDೆLಾH 
ಮರದ ಬುಡ�ೆ� �ೊಡS Aಾಕುವಂ�ೆಯೂ Aಾಗೂ ಪbಾ��ಾ,ಪpಂದ 
ಫಲ�ೊಡಲು ಜನ�@ೆ ಕDೆ�ೊಡುವ ಒತ,ಡ ಅವ�ಗುಂ¦ಾwತು. ಅವರ 
�ಾ� ಸNೆಗಳನು� ಎ gK ಬಲ1ಾm ಪ	Nಾವ  ೕ�ತು ಮತು, ಸNೆಯ 
)ೈಜ ಗುಣವನು� ಎI, ಪ	ಕ�ಸುವಂ�ೆ #ಾ�ದವ8. ಮುಂಬರುವ 
�ೌದ	�ೆwಂದ ಓ�Aೋಗುವ ಗಂ©ೕರ ಸಂUೇಶವನು� �ೊಡು1ಾಗ, 
ಸNೆ'ಂp@ೆ �ೇ��ೊಂಡ ಬಹು ಜನ�@ೆ ಗುಣAೊಂದುವ 
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ಸಂUೇಶಗಳ" �ೊಡಲYಟ�ವ8; ಅವರು ತಮ` 9r`ಟು���ೆಯನು� 
ಮನಗಂಡು ಪbಾ��ಾ,ಪದ ಕ�ªೕ�Jಂದಲೂ ಆತ`ದ ಅಳ1ಾದ 
ದುಃಖpಂದಲೂ Uೇವರ ಮುಂUೆ ತm£K�ೊಂಡರು. Uೇವರ ಆತ`ವ8 
ಅವರ rೕLೆ )ೆLೆ@ೊಂ�ತು, ಅವರು ಎತ,ರದ ದaJwಂದ Uೇವ�@ೆ 
ಭಯಪಟು� ಅತನನು� ಘನಪ�K�, ಆತನು )ಾ�ಯIೕಪ82#ಾಡುವ 
ಗX@ೆಯು ಬಂpUೆ ಎಂದು ಕೂಗLಾರಂ©Kದರು.  
 

J_2ಷ� �ಾಲದ ?ೋಧ)ೆ ಎLಾH ವಗ2ಗಳ ಅಂದDೆ 
ಧಮ2?ೋಧಕ�ಂದ 9�ದು ಎಚ�ರ@ೇ�ಗ|ಾದ ಪರLೋಕ�ೆ� 
ಅಂಜದ 5ಾsಗಳವDೆಗೂ ಮAಾ �Dೋದವ)ೆ� gKತು. ಕಪ�ಗ|ಾದ 
?ೋಧಕರು ಮತು, Uೈಯ21ಾm 9�ಾ�Xಸುವವರು ಆ pನ ಮತು, 
ಸಮಯವ8 �ಾವ ಮನುಷ�Jಗೂ IXpಲH ಎಂದರು;Uೇವ ವಚನದ 
ಮೂಲಕ ಪ	1ಾದನ�ಾಲವ8 ಉರುXAೋmದು; *	ಸ,ನ ಬರುವಣದ 
�Aೆ�ಗಳ" ?ಾmಲ ಹI,ರದSHUೆ ಎಂದು IXಸುವ ಸತ�1ೇದದ 
ವಚನಗಳ" #ಾ9I ಅಥ1ಾ Iದು;ಪ�@ೆ ಒಳಪಡSಲH. =ೕಸು*	ಸ,ನ 
s	ೕIಯು Aೊರ�ೋ�2�ೆಯು 9ಂ�ನ ಕುರುಬರು *	ಸ,ನ ಬರುವಣದ 
�ಷಯದ ?ೋಧ)ೆ@ೆ ತಮ` �ಾವ �Dೋದ�ಲH1ೆಂದರು ಆದDೆ 
J_2ಷ� �ಾಲವ_ಯ ?ೋಧ)ೆ@ೆ #ಾತ	 ಆ�ೇsKದರು. ಎಲHವನೂ� 
ದೃಷ�ಸುವ Uೇವರ ಕಣುªಗಳ" ಅವರ ಹೃದಯವನು� ಪ�>ೕSKತು. ಅಲH 
=ೕಸು�@ೆ s	ೕIwರSಲH. ಮುಂಬರುವ ಪ�ೕ�ೆಯ ಎದುರು ತಮ` 
ಅ�ೆfಸ, �ೕ�ತವ8 JಲುHವ8pಲH ಎಂಬುದನು�  ಅವರು IXpದ;ರು; 
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ಏ�ೆಂದDೆ ಅವನು �ಾBsKದ _ೕನ#ಾಗ2ದSH ಅವರು 
ನ\ೆಯುI,ರSಲH. ಈ ಸುಳ"� ಕುರುಬರು Uೇವರ �ೆಲಸದ #ಾಗ2ದSH 
ಅಡಚ&ೆ�ಾದರು. ಅಂmೕ�ಾರದ  ಬಲpಂದ ?ೋ_ಸಲYಟ� ಸತ�ವ8, 
ಆ �ೆDೆಯುವನಂ�ೆ ಕ& ,ೆDೆKದವ8. ‘)ಾನು ರ%&ೆ Aೊಂದ?ೇ�ಾದDೆ 
ಏನು #ಾಡ?ೇಕು’, ಎಂದು ಜನರು �ೇಳLಾರಂ©Kದರು. ಆದDೆ ಈ 
ಸುಳ"� ಕುರುಬರು ಸತ��ೊ� ಜನ�ಗೂ ಮಧ� ಪ	1ೇ>K ನಯ1ಾದ 
ಸಂಗIಗಳನು� ?ೋ_ಸು�ಾ, ಸತ��ೆ� ದೂರು ಎ|ೆದು �ೊಂಡು 
Aೋದರು ಅವರು �ೈ�ಾನ ಮತು, ಅವನ ದೂತDೊಂp@ೆ 
�ೇ��ೊಂಡು bಾಂI ಇಲHUೆ\ೆಯSH bಾಂI, bಾಂI ಎಂದು 
ಕೂಗುI,ದ;ರು. Uೇವದೂತರೂ ಇವಲHವನೂ� UಾಖSಸುI,ದು;ದನೂ�, 
ಅಪ�ತ	 ಕುರುಬರ ವಸ¬ಗಳ" ರಕ,pಂದ ಕೂ�ರುವ8ದನೂ� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು . �ಾDೆಲH J>�ಂತDಾmರ?ೇ�ೆಂದು ಇ��K Uೇವ�ಂದ ಬಹು 
ದೂರ�ರುವ8ದರSH  ತೃಪDಾmದ;Dೋ ಅವರು ತಮ` Lೌ*ಕ 
ಭದ	�ೆwಂದ ಎ gಸಲYಡುವ8Uೇ ಇಲH.  
 

ಈ ರ%&ೆ ತರುವ ಸಂUೇಶವನು� ಬಹು ಜನ ಧ-ೕ2ಪUೇಶಕDೇ 
ಅಂmೕಕ�ಸSಲH, ಮತು, ಅಂmೕಕ�Kದವರನೂ�  ಅ��ಪ�Kದರು. 
ಇಂತಹ ಜನರ ರಕ,ವ8 ಅವರ rೕSUೆ. ಪರLೋಕದ ಈ ಸಂUೇಶವನು� 
ಪ	Iಭ�ಸಲು ?ೋಧಕರ �ೊ�ೆ@ೆ ಜನರು �ೇ��ೊಂಡರು. ಅವರು 
�Sಯಂ MಲHT Aಾಗೂ ಆತನ ಸಂಗ�ಗರನೂ� 9ಂKKದರು, 
ಈತನ ಪ	Nಾವನು� ·ದ	@ೊXಸಲು ಸುಳ"� ?ೋಧ)ೆಗಳ" 
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ಪ	ಚSತ1ಾದವ8. ಈತನು Uೇವರ ಆLೋಚ)ೆಗಳನು� ಸರಳ1ಾm 
ಪ	ಕ�K, �ೇಳ"ಗರ ಹೃದಯದSH ಕಟು�ಸತ�ವನು�  ತು,I,ದ; ��ಧ 
ಸಂಧ2ಭಗಳSH ಈತನ �ರುದ; Dೌದ	ವನು� ಎ gಸLಾwತು. ಅದ;�ಂದ 
ಆ ಸBಳವನು�  ಟು� Aೊರಡು1ಾಗ �ೕವವನು� �ೆ@ೆಯ?ೇ�ೆಂದು 
Uಾ�@ೆ ಅಡ�ಗಟ�Lಾwತು. ಆದDೆ MಲHರನ �ೕವವನು� ರ�ಸಲು 
Uೇವದೂತರು ಕಳ"9ಸಲYಟ�ರು. ಅವರ �ೋ�ೕp	ಕ  ಜನರ 
ಗುಂsJಂದ ಸುರ�ತ1ಾm ಅವನನು� ನ\ೆKದರು. ಆತನ �ೆಲಸವt 
ಇನೂ� ಮು�ಾ,ಯ1ಾmರSಲH. 
 

ಮAಾಭಕ,DೆLಾH ಆನಂದpಂದ  ಸಂUೇಶವನು� ಅಂmೕಕ�Kದರು. ಇದು 
Uೇವರ ಸಂUೇಶ1ೆಂದೂ ಯುಕ, ಸಮಯದSH ಪ	ಕಟ1ಾmUೆ ಎಂದೂ 
ಅಥ2#ಾ��ೊಂಡರು.  ಈ ಪರLೋಕ ಸಂUೇಶದ ಪ	Iಫಲವನು� 
Uೇವದೂತರು Iೕವ	 ಆಸ*,wಂದ ಎದುರು )ೋಡುI,ದ;ರು. ಆದDೆ 
ಸNೆಗಳ" ಅದನು� Iರಸ��K �ಮುಖ1ಾಗಲು ಅವರು 
ಅಸಂ�ೋಷpಂದ =ೕಸು�ನ ಸಲAೆ �ೇXದರು. ಆತನು ಸNೆಗXಂದ 
ತನ� )ೋಟವನು� ಸ�K, �ಾ�ಗಳನು� Iರಸ��Kದ ಅಮೂಲ�ರನು� 
5ಾ	#ಾ�ಕ�ೆwಂದ ಗಮJK� ಏ�ೆಂದDೆ ಮ�ೊ,ಂದು ?ೆಳಕು ಅವರ 
rೕLೆ ಪ	�ಾ>ಸSUೆ ಎಂದು ದೂತ�@ೆ AೇXದನು. 
 

ಒಂದು1ೇ|  ೆ�ೋ��ೆಯ �ೆfಸ,ರು ರ%ಕನ ಬರುವಣವನು� s	ೕIKದ;Dೆ, 
ಆತನ rೕLೆ s	ೕIಯJ���ದ;Dೆ, ಆತ)ೊಂp@ೆ 
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AೋSಸLಾಗುವಂಥವರು �ಾರು ಭೂMಯSಲH1ೆಂದು ನಂ ದ;Dೆ, 
ಆತನ ಬರುವಣ -ದಲ ಪ�ಚಯದL Hೇ @ೆಲು�Jಂದ ಜಯ�ಾರ 
#ಾ�I,ದ;ರು ಎಂಬುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಆದDೆ ಕತ2ನ ಬರುವಣದ 
ಬ@ £ೆ IXUಾಗ ಅವರು ಅಸಮ`Iಯನು� �ೋ�Kದ;ರSH, ಆತನನು� 
s	ೕIಸSಲH ಎಂಬ ಎಂಬ ಕಟುIೕ#ಾ2ನ�ೆ� ಪ8ರ1ೆ�ಾmUೆ. ಇpೕಗ 
�ೈ�ಾನನೂ ಆತನ ದೂತರು �ಜ'ೕ�ಾoಹpಂದ *	ಸ,Jಗೂ ಆತನ 
ದೂತ�ಗೂ ಸಮು`ಖದL Hೇ �ೋ��ೆಯ �ೆfಸ,�@ೆ =ೕಸು�ನ rೕLೆ 
*ಂ�ತೂ, s	ೕI ಇಲH1ಾದ;�ಂದ ಆತನ ಎರಡ)ೆಯ ಬರುವಣವನೂ� 
ಅ5ೇ�ಸುI,ಲH1ೆಂದು ಮುಖದ rೕLೆ Aೊ\ೆದಂ�ೆ IXKದರು.  
 

Uೇವಜನರು ಕತ2ನನು� )ೋಡಲು ಅ�ಾ�ನಂದವ 
ಅ5ೇ�ೆwಂpರುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಆದDೆ Uೇವರು ಅವ�@ೆ 
ರುಜು1ಾತು #ಾ��ೊಡಲು 'ೕ�Kದನು. ಪ	1ಾದ)ೆಯ 
�ಾLಾವ_ಯ ಎ��ೆಯSHನ ತಪYನು� ಕತ2ನ ಕರಗಳ" ಮು��ಟ�ವ8. 
ಕತ2J@ಾm �ಾಯುI,ದ;ವರೂ ಅದನು� ಸ��ಾm ಕಂಡು�ೊಳ�SಲH, 
ಆ�ಾಲವನು� ಪ	Iಭ�ಸುI,ದ; �Uಾ�ವಂತರೂ ಸ��ಾm 
ಅಥ2#ಾ��ೊಳ"�ವ8ದರSH �ೋತರು. UೇವDೇ, ಈ ಜನರು 
JDಾbೆAೊಂದLೆಂದು ಉU ;ೇ>Kದರು ಸಮಯವt ಕ|ೆUಾಗ ಆತನು 
ಬರವಣವನು� ಎದುರು)ೋಡುI,ದ;ವರು ದುಃಖpಂದ ಮನಗುಂpದರು, 
ಆದDೆ =ೕಸು�ನ ಬರುವಣವನು� ಇಷ�ಪಡUೆ ಭಯpಂದ 
ಸಂUೇಶವನು� ಅಂmೕಕ�Kದವ�@ೆ, ಎದುರು)ೋಡುI,ದ; ಸಮಯ�ೆ� 
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ಅತನು ಬರSಲH1ೆಂದು ಬಹು ಸಂ�ೋಷ1ಾwತು. ಅವರು 
ಕಂÇೋಕ,1ಾm AೇX�ೊಂಡರೂ ಅUೊ ಹೃದಯದ rೕLೆ �ಾವ 
ಪ�&ಾಮವನೂ� #ಾಡSಲH ಮತು, �ೕವವನು� ಶುದ¢#ಾಡಲೂ ಇಲH. 
ಇಂತಹ ಜನರ ಹೃದಯವನು� ಬ9ರಂಗಪ�ಸಲು �ಾLಾವ_ಯ 
ಮುಂದೂಡು��ೆ ಸ��ಾm=ೕ  ಆmತು,. -ಟ�-ದಲ)ೆಯUಾm 
ಇವDೆLಾH ರ%ಕನ ಬರುವಣವನು� Jಜ1ಾm s	ೕIKದು; ದುಃಖಪಟು� 
JDಾbೆAೊಂpದವರ ನು�  9�ಾ�XKದರು. Uೇವರು ಸಂಕಟ�ಾಲದSH 
ಕುಂpAೋm  9r`ಟು�ವವರನು� ಕಂಡು�ೊಳ�ಲು ಅ)ೆaೕಷ&ೆಯ 
ಪ�ೕ�ೆ'ಂದನು� Jೕ� ತನ� ಜನ�@ೆ ಪ	#ಾಣಪtವ2ಕ1ಾm 
�ೋ�Kದುದನು�  )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
 

Uೇವರನು� )ೋಡ?ೇ�ೆಂದು ಬಹು s	ೕIwಂದ ಆ>K 
ಮನಃಪtವ2ಕ1ಾm �ಾದು�ೊಂ�ದ;ವರನು� =ೕಸು ಮತು, 
ಪರLೋಕಗಣಗಳ" s	ೕIwಂದಲೂ ಮತು, ಅನುಕಂಪpಂದಲೂ 
ದೃi�Kದರು ಸಂಕಟ�ಾಲದSH ಇವರನು� �ಾ5ಾಡಲು Uೇವದೂತರು 
ಸುತ,ಲು AಾDಾಡುI,ದ;ರು. ಪರLೋಕ ಸಂUೇಶವನು� 
ಅಲ%Å#ಾ�ದವರು ಕತ,ಲL Hೇ ಇಡಲYಟ�ರು. ಅವರ rೕLೆ Uೇವರ 
�ೋಪವ8 ಭಗ£)ೆ AೊI,�ೊಂ�ತು. ಏ�ೆಂದDೆ ಆತನು ಪರLೋಕpಂದ 
ಅನುಗ	9Kದ ?ೆಳಕನು� ಅವರು ಅಂmೕಕ�ಸSಲH ಆದDೆ ಕತ2ನು ಏ�ೆ 
ಬರSSH ಎಂದು �ಂIಸು�ಾ, JDಾbೆ Aೊಂpದ; ನಂ ಗಸBರನು� 
Uೇವರು ಅಂಧ�ಾರದSH ಇಡSಲH ಮ� ,ೆ ಅವರು ಪ	1ಾದನ �ಾಲವನು� 
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ಸ��ಾm ಹುಡು*�ೊಳ�ಲು ಸತ�1ೇದದ ಕ\ೆ@ೆ  �ೆ|ೆಯಲYಟ�ರು. 
ಸಂ®ೆ�ಗಳ rೕSಂದ Uೇವರ ಹಸ,ವ8 ಸ�ಸಲYಟು� ತಪ8Yಗ	9�ೆಯನು� 
�ವ�Kತು. ಅವರು ಪ1ಾದ)ಾ �ಾLಾವ_ 1844�ೆ�ಬಂದು �ೇ�ದ;ನು� 
ಕಂಡು�ೊಂಡರು. ಇUೇ ಕುರುಹ)ೇ ಅವರು -ದಲು 1843�ೆ� 
ಪ	1ಾದ)ಾ �ಾಲವ8 �ೊ)ೆ@ೊಳ"�ತ,Uೆಂದು ಮಂ�Kದ;ರು, ಅದು 
1844�ೆ� ಅಂತ�@ೊಳ"�ವ8Uೆಂದು  ಈಗ �ಾ ೕ�ಾwತು. ಅವರ KBI@ೆ 
Uೇವರ 1ಾಕ�ದ ?ೆಳಕು  ಹ�ಸಲYಟು� ತಡ1ಾಗುI,ದ; �ಾಲವನು� 
ಅ)ೆaೕiKದರು – ಒಂದು1ೇ|  ೆ ದಶ2ನವ8 ತಡ1ಾದDೆ, 
�ಾದು�ೊಂ��	. =ೕಸು�ನ ತ� %ಣದ ಬರುವಣದSH ಅ�ಾಂ�ೆwಂದ 
�ಾದು�ೊಂ�ದ;�ಂದ ತಡ1ಾದ �ಾಲದ ದಶ2ನವನು� ಉ5ೇ�ೆ 
#ಾ�ದರು ಅದು Jಜ1ಾm �ಾಯುI,ದ;ವರನು� ?ೆಳ*@ೆ ತಂದು 
ಪ	ಕ�ಸಲು Lೆ�ಾ�<ಾರ#ಾ�ದುUಾmತು,. ಮ� ,ೆ ಅವ�@ೆ 
�ಾLಾವ_ಯ ಅಂಶ�ಂದು �ೊಡಲY��ತು. ಆದDೆ ಬಹು ಜನರು 
JDಾbೆಯ ಆಳpಂದ ಎ<ೆ�ತು, 1843 ರSH��ದ; ನಂ �ೆಯ rೕSನ 
ಉತುoಕ�ೆ ಮತು, ಶ*,ಯ ಮಟ�ವನು� Aೊಂp�ೊಳ�LಾಗSಲH.  
 

ಸಂUೇಶವನು� ಅಂmೕಕ�ಸದವರು, ಅವರಂದು�ೊಂಡಂ�ೆ ಈ 
ಭ	rಯನು� ಅಂmೕಕ�ಸದವರು #ಾ�ದ ತಮ` 1ೈ<ಾ�ಕ�ೆ ಮತು, 
�1ೇಕದ ಬ@ೆ@ೆ ತಮ`ತ-`ಳ@ೆ ಅ©ನಂpK�ೊಂ\ಾಗ �ೈ�ಾನನೂ 
ಮತು, ಆತನ ದೂತರು ಸಂಭ	ಮ ಪಟ�ರು. ಅವರು Uೇವರ 
ಸಲAೆಯನು� ಅಲ�ಸುI,ರು1ೆ1ೆಂದು IXದು�ೊಳ�SಲH. 



 

 

Page 189 of 298 

ಪರLೋಕದುದ¶ವ ಸಂUೇಶ�ೆ� ಅನು�ಾರ1ಾm �ೕ�ಸುI,ದ; 
Uೇವಜನರನು� ಕಳವಳ@ೊXಸುವ8ದರSH, ಅವರು ಸೃ�ಾನನೂ ಅವನ  
ದೂತDೊಂp@ೆ ಐಕ�@ೊಡರು. 
 

ಈ ಸಂUೇಶದSH ನಂJ�ೆwಟು� �bಾaKಗಳ" ಸNೆಯSH ತುXತ�ೆ� 
ಒಳ@ಾದರು. ಅವರ ಹೃದಯದ ಮ)ೋNಾವಕ�ನು�ಾರ1ಾm 
ನ\ೆಯSಲHವಲH ಎಂದು ಸaಲY�ಾಲ ಭಯ1ಾವ�Kತು. ಆದDೆ 
ಸಮಯದ ಮುಂದೂಡು��ೆ ಅವರ JಜNಾವ)ೆಯನು� ಪ	ಕ�Kತು. 
ಪ	1ಾದನ �ಾಲವ8 1844ರ ವDೆ@ೆ ಮುಂದುವDೆpರುವ8ದನು� 
ಕಂಡು�ೊಂಡ �bಾaKಗಳ �ಾ�ಯನು� #ೌನ1ಾm�ಸಲು ಅವರು 
ಒತ,ಡ Aೇ�ದರು. ಆದರೂ ಅವರು ಸYಷ�1ಾm ಎSH ತಪYU ;ೇ1ೆಂದು 
IXಸುವವDಾದರು ಮತು, 1844ರSH ಕತ2J@ಾm ಏ�ೆ 
�ಾದು�ೊಂ�ರ?ೇಕು ಎಂಬುದ�ೆ� �ಾರಣವನೂ� Jೕ�ದರು. ಇವರು 
Jೕ�ದ ಪ	ಬಲ �ಾರಣ�ೆ� ಎದುDಾm �Dೋ_ಗಳ" �ಾವ 1ಾದವನು� 
#ಾಡLಾಗSಲH. ಸNೆಗಳ �ೋಪ ಅವರ rೕLೆ ಉ�wತು, �ಾವ 
ಪ8Dಾ1ೆಗಳನೂ� �ೇXK�ೊಳ�?ಾರUೆಂದು Jಧ2�K ಇತರರು 
�ೇXK�ೊಳ�Lಾಗದಂ�ೆ ಇವರು �ಾ�ಯನು� ಮು��Aಾಕಲು 
Iೕ#ಾ2Jದರು .�ಾರು ತಮ@ೆ Uೇವ�ಂದ ಬಂದ ?ೆಳಕನು� 
ಮು��ಡUೆ AೋದDೋ ಅವರನು� ಸNೆwಂದ ಬ9ಷ��ಸLಾwತು; 
ಆದDೆ =ೕಸುವ8 ಅವDೊಂpmದ; �ಾರಣ ಆತನ ಸaರೂಪದ ?ೆಳ*ನSH 
ಆನಂದತುಂpಲDಾದರು  ಅವರ ದೂತರು ಎರಡ)ೆಯ ಸಂUೇಶವನು� 
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ಅಂmೕಕ�ಸಲು Kದ;Dಾದರು. 
 

ಓp: UಾJ=ೕಲ 8:14; ಹಬಕೂ�ಕ 2:1-4; ಮLಾ*ಯ ಅ�ಾ�ಯ 3 
ಮತು, 4; ಮ�ಾ,ಯ 24:36; ಪ	ಕಟ)ೆ 14:6-7       
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ಅ�ಾ�ಯ 24. ಎರಡ)ೇ ದೂತನ ಸಂUೇಶ  
Uೇವರ rಚು�@ೆwಂದ  ೕಳ"I,ದ; ಪರLೋಕದ ?ೆಳಕನು� 
JDಾಕ�Kದ �ಾರಣ -ದಲ ದೂತನ ಸಂUೇಶವನು� ಸNೆಗಳ" 
ಅಂmೕಕ�ಸSಲH. ಅವರು ತಮ` ಬಲವ)ೆ�ೕ ಆ�ಾರ1ಾmಟು��ೊಂಡು 
-ದಲ)ೇಸಂUೇಶ�ೆ� �ರುದ; ಪ%1ಾದ �ಾರಣ ಎರಡ)ೇ ದೂತನ 
ಸಂUೇಶದ ?ೆಳಕನು� )ೋಡLಾಗSಲH. ಆದDೆ ತುXತ�ೊಳ�@ಾದ 
Uೇವರ ಮಕ�ಳ" ?ಾ?ೇಲು  p;ತು, ಎಂಬ ಸಂUೇಶ�ೆ� ಉತ,ರ�ೊಟು� 
 ದ; ಸNೆಗಳನು� �ೊDೆದುAೋದರು.  
 

ಎರಡ)ೇದೂತನ ಸಂUೇಶದ  ಅಂತ�ದSH Uೇವರ ಮAಾ ?ೆಳಕು 
ಪರLೋಕpಂದ Uೇವರಮಕ�ಳ rೕLೆ ಥಳಥಳ)ೆ 
Aೊ|ೆಯುI,ದು;ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಇದು ಸೂಯ2ನಂ�ೆ ಬಹು 
ಪ	�ಾಶ#ಾನ1ಾm Aೊ|ೆಯುI,ದ; ?ೆಳ*ನ *ರಣ1ಾmತು,. 
Uೇವದೂತರು – ಇ@ೋ ಮದSಂಗನು, ಅವನನು� 
ಎದುರು@ೊಳ"�ವ8ದ�ೆ� Aೊರ�� ಎನು�ವ ಕೂಗನು� )ಾನು �ೇXUೆನು. 
 

ಈ ಅಧ2DಾI	ಯ ಕೂಗು ಎರಡ)ೆಯ ಸಂUೇಶ�ೆ� ಬಲ�ೊಡುವ 
ಕೂ@ಾmತು, . JDಾbೆ@ೊಂ�ದ; ಭಕ,ರ)ೆ�LಾH ಎ gಸಲು ಮತು, ಅವರ 
ಮುಂpನ �ಾಯ2ವನು� Kದ;ಪ�ಸಲು ಪರLೋಕpಂದ ದೂತರನು� 
ಕಳ"9ಸLಾwತು ಬಹು ಪ	INೆಯುಳ� ಈ ವ�*,ಗಳ" ಈ ಸಂUೇಶವನು� 
ಅಂmೕಕ�ಸುವ8ದರSH -ದಲ)ೆಯವDಾಗSಲH. Uೇವದೂತರನು�, 
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_ೕನವ�*,ಗಳ" Aಾಗೂ ಭಕ,ರ ಬXಗೂ ಕಳ"9ಸಲYಟು�, ಅವರು ಇ@ೋ 
ಮದSಂಗನು ಬರು�ಾ,)ೆ, ಅವನನು� ಎದುರು@ೊಳ"�ವ8ದ�ೆ� Aೊರ�� 
ಎಂಬ ಕೂಗುನು� ಹI,ಕ�LಾರUೆ Aೋದರು. ಈ ಕೂಗನು� 
Aೊಂpದವರು ಆತುರpಂದ ಪ��ಾ	ತ`ನ ಬಲpಂದ ಹ gKದರು 
ಮತು, JDಾbೆAೊಂpದ ಸAೋದರರನು� ಎ gKದರು. ಈ ಕೂಗು 
#ಾನವನ Iಳ"ವX�ೆ ಮತು, �1ೇಕದ rೕLೆ ಆತು�ೊಳ�Uೆ 
Uೈವಬಲದ rೕLೆ ಆತು�ೊಂ�ತು, ಕೂಗನು� �ೇXದ ಆತನು ಭಕ,ರು 
ಇನು� �ಾX�ೊಳ�LಾSಲH. ಬಹು ಭಕ,wಂpದ;ವರು ಈ ಸಂUೇಶವನು� 
-ದಲು ಅಂmೕಕ�Kದರು ಮತು, ಈ -ದLೇ 
�ಾ'ೕ2ನು`ಖDಾದವರು �ೊ)ೆಯವDಾmದು; ಇ@ೋ ಮದSಂಗನು, 
ಅವನನು�   ಎದುರು@ೊಳ�ಲು Aೊರ�� ಎಂದು ಆಭ2�ಸುವ8ದರSH 
ಸAಾಯಕDಾದರು. 
 

ಪ	Uೇಶದ ಪ	INಾಗದಲೂH ಎರಡ)ೇ ದೂತನ ಸಂUೇಶದ rೕLೆ 
?ೆಳಕು  ೕರLಾwತು. ಈ ಕೂಗು �ಾ�Dಾರು ಜನರನು� ಕರmKತು.  
Uೇವ�@ಾm �ಾದು�ೊ�ದ; ಜನDೆLಾH ಎ<ೆ�ತು,�ೊಳ�ಲು ಈ ಸಂUೇಶವ8 
ನಗರpಂದ ನಗರ�ೆ�, ಹX�wಂದ ಹX�@ೆ ಹಬುg�ಾ, ಬಂತು.  
 

ಈ ಸಂUೇಶವ8 ಸNೆಯನು� ಮುಟ�NಾರUೆಂದು ಅ)ೇಕರು ಅಡ�ಗ��ದರು 
ಆದDೆ ಸNೆಯSH ಅ@ಾಧ ಸಂ®ೆ�ಯSHದ; ಸ�ೕವ�ಾ�ಗಳ"  ದು;Aೋದ 
ಸNೆಗಳನು� �ೊDೆದರು. ಈ ಅಧ2DಾI	ಯ ಕೂmJಂದ ಅವರು 
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ಘನ1ಾದ �ಾಯ2ವನು� �ಾ_Kದರು. ಈ ಸಂUೇಶವ8 ಹೃದಯ 
ಪ�ೕ�ೆಹು��K �bಾaKಗಳನು� �ಾ1ಾm=ೕ ಸaತಃ ಸ�ೕವ 
ಅನುಭವವನು� ಪ\ೆದು�ೊಳ�ಲು ನ\ೆwKತು. ಅವರು ಒಬg�)ೊ�ಬgರ 
rೕLೆ ಆತು�ೊಳ�?ಾರUೆಂದು ಅವ�@ೆ IXpತು,. ಭಕ,ರ 
ಉಪ1ಾಸpಂpದು; ಎಚ���ೆwಂದ ಬಹು ಮ��@ೆ ಸತತ1ಾm 
5ಾ	ಥ2)ೆ #ಾಡು�ಾ, ಕತ2J@ಾm �ಾತುರpಂದ �ಾp;ದರು. �ೆಲವ8 
5ಾsಗಳ} ಸಹ ಬರುವಣದ ಗX@ೆಯನು�  ಭಯpಂದ �ಾಯುI,ದ;ರು 
ಈ ಸಂUೇಶpಂದ ಮAಾಸಮೂಹವ8 ಗಲ S@ೊಡಂ�ಾm �ೈ�ಾನನ 
ಆತ`ವ8 ಪ	ಕ�Kತು. ಅವರು ಎLಾH ಕ\ೆ@ೆ �ೇXಸುವಂ�ೆ 
ಅವAೇಳನ#ಾಡು�ಾ, 9�ಾ�Xಸು�ಾ,, ಆ pನದ �ಷಯವt ಆ 
ಗX@ೆಯ �ಷಯವt �ಾವ ಮನುಷ�Jಗೂ IXpಲH ಎನು�I,ದ;ರು. 
ದುಷ�ದೂತರು ಅವರ ಸುತ,ಲೂ �ಜೃಂ©Kದರು ಮತು, 
ಪರLೋಕpಂದ ಬರುವ ಪ	I *ರಣವನು� Iರಸ��ಸಲು ಅವರು 
ಹೃದಯಗಳನು� ಕ«ಣ#ಾ��ೊಳ"�ವಂ�ೆ ಒ�ಾ,wKದರು. ಜನರನು� 
ತಮ`ಬLೆಯSH ಬಂpಸಬಹುUೆಂದು Nಾ�Kದರು. ಕತ2J@ಾm 
ಎದುರು)ೋಡುI,U ;ೇ1ೆ ಎನು�I,ದ; �ೋ�2�ೆಯ �ೆfಸ,ರು ಈ 
�ಷಯದSH ಇತ, ಕ\ೆಗೂ ಅಲHUೆ ಅತ, ಕ\ೆಗೂ ಅಲHUೆ JಂIದ;ರು. 
ಇವರು Uೇವರ ಮ9r@ೆ �ಾ�ಗ|ಾmದ;ರು,  �ಾpದ;ವರ �ಾಧುತa, 
ಆಳ1ಾದ ಭ*,ಮತು, ತುಂ ತುಳ"ಕುI,ದ; ಪ8Dಾ1ೆಗಳ ಪ	#ಾಣವ8 
ಅವ�@ೆ ಸತ�ವನು� ಅಂmೕಕ�ಸಲು ಸAಾಯ#ಾ��ಾ,ದರೂ  
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ಮನಃಪ�ವತ2)ೆ AೊಂದSಲH;  ಅವರು Kದ;DಾmರSಲH. ಭಕ,ರು 
ಎLಾHಕ\ೆಗಳSH ಗಂ©ೕರ ಮತು, ಮನಃಪtವ2ಕ1ಾm 5ಾ	ಥ2)ಾ 
ಆತ`ವನು� ಸY>2Kದರು. ಪ�ತ	ಗಂ©ೕರ�ೆ ಅವರ rೕLೆ 
)ೆLೆ@ೊಂ�ತು. Uೇವದೂತರು ಬಹು ಆಸ*,wಂದ ಫS�ಾಂಶವನು� 
ಎದುರು )ೋಡುI,ದ;ರು ಪರLೋಕ ಸಂUೇಶ ಅಂmೕಕ�Kದವರನು� 
ಎI, 9�ಯುI,ದ;ರು. #ಾತ	ವಲHUೆ ರ%&ೆಯ �ಲುrwಂದ ಮAಾ 
ಸDಾಬDಾಜು ಪ\ೆಯಲು ಐ9ಕ �ಷಯಗXಂದ ಅವರನು� ತಮ`\ೆ@ೆ 
�ೆ|ೆದು�ೊಳ"�I,ದ;ರು. ಆತ)ೊಂp@ೆ Uೇವರ ಮಕ�ಳ} 
ಅಂmೕಕ�ಸಲYಟ�ರು. =ೕಸುವ8 ಅವರನು� ಬಹು r���ೆwಂದ 
ದೃi�Kದನು. ಅವರSH ಅತನ  ಂಬವ8 ಪ	Iಫಲನ@ೊಂ�ತು .ಅವರು 
ಸಂಪtಣ2 �ಾ�ಗ#ಾ�, ಪ�ಪtಣ2 ಶುp¢Aೊಂp ಅಮರತa 
Aೊಂp�ೊಳ"�ವ ಸಲು1ಾm #ಾಪ2ಡಲು ಅ5ೇ�Kದರು. ಆದDೆ 
ಅವರು ಮ� ,ೆ ಬಹು ದುಃಖpಂದ JDಾbೆ@ೊಳ@ಾಗುವಂ�ೆ 
@ೊತು,#ಾಡಲY��ತು ಅವರು  ಟ� ಕ�ªJಂದ �ಾಯುI,ದ;  ಡುಗ\ೆಯ 
ಗX@ೆಯು ಕ|ೆದುAೋwತು. ಅವರು ಇನೂ� ಭೂMಯ rೕLೆ 
ಇದ;ರು. bಾಪದ ಪ�&ಾಮ ಸ��ಾm ಪ	ತ�%1ಾಗದಂ�ಾwತು 
.ಅವರು ಪರLೋಕದ rೕLೆ ಬಹು ಒಲವನು� ಇ��ದ;ರು, ಮತು, 
Jರಂತರ  ಡುಗ\ೆಯನು� ಅನುಭ�ಸುವ ಮಧುರ J�ೕ�ೆಯSHದ;ರು; 
ಆದDೆ ಅವರ J�ೕ�ೆಯು �ೈ@ೊಡSಲH. 
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ಬಹುಜನರ rೕLೆ ಎರmದ ಭಯವ8 ತ� %ಣ�ೆ� #ಾಯ1ಾಗSಲH. 
ಅವರು JDಾbೆ@ೊಂಡವರ rೕLೆ ಜಯ�ಾ_ಸLಾಗSಲH. Uೇವರ 
�ೊ	ಧದ ಅನುಭವ ಅವ�@ಾಗpUಾ;ಗ, ಅವರಲHಡmದ; ಭಯವ8 
AೊರಟುAೋwತು. ಅದ;�ಂದ ಅವರ ಅವAೇಳನ, 9ೕ�ಾ�X�ೆ, 
ಹಂmಸು��ೆಯ 5ಾ	ರಂಭ1ಾwತು, Uೇವರ ಮಕ�ಳ} 
ಪ8ನಃಪ�ೕ�ೆ@ೊಳ@ಾm ಪ	#ಾ�ೕಕ�ಸಲYಟ�ರು. Lೋಕವ8 ಅವರನು� 
ಹಂmK, ಖಂ�K , ಅಟ�Aಾಸpಂದ ನ*�ತು  ಆದDೆ �ಾವ8Uೇ 
ಅನು#ಾನ�ಲHUೆ =ೕಸುವ8 ಬರುವನು, ಸತ,ವರನು� ಎ gK, 
ಬದು*ರುವ ಭಕ,ರನು� #ಾಪ2�K ಪರLೋಕ�ೆ� ಕDೆದು �ೊಂಡು 
Aೋm Jರಂತರ1ಾm )ೆLೆಸು1ೆ1ೆಂದು   ನಂ �ೊಂಡ *	ಸ,ನ 
>ಷ�ರಂ�ೆ ಅವರು ನನ� �ಾaMಯನು� ಎI,�ೊಂಡು AೋmUಾ;Dೆ .; 
ಎSH��Uಾ;Dೋ IXಯದು ಎಂದು  Nಾ�K�ೊಂಡರು. 
 

ಓp: ಮ�ಾ,ಯ 24:36, 25:6; 'ೕAಾನ 20:13; ಪ	ಕಟ)ೆ 14:8  
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ಅ�ಾ�ಯ 25. ಪ8ನDಾಗಮನದ ಚಳ"ವX ಸYಷ�ಪ�Kದು;  
ಒಂUೇ 5ಾಶpಂದ ಕ��ಲY��ರುವ ಅಸಂ®ಾ�ತ ತಂಡಗಳನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಇವ8ಗಳSH ಬಹು ತಂಡಗಳ" ಪ�ಪtಣ2 ಕತ,SನSHತು, ಅವರ 
ಕಣುªಗಳ" ಭೂLೋಕದ ಕ\ೆ@ೆ )ೋಡುI,ದ;ವ8. ಅವ�ಗೂ =ೕಸು�ಗೂ 
ಯವ8Uೇ ಸಂಬಂಧ�ಲHpರುವಂ�ೆ ಕಂ�ತು. ಈ ತಂಡದSHU ;ೆ 
ಚದು�Aೋmರುವ ಜನರ ಮುಖವ8 ?ಾ�Aೋmದು; ಅವರ ಕಣುªಗಳ" 
ಪರLೋಕದ ಕ\ೆ@ೆ ದೃi�ಸುI,ದು;ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಸೂಯ2ನ 
*ರಣಗಳಂIರುವ  ?ೆಳಕು =ೕಸು�Jಂದ ಬಂದ �ೋIi�ರಣ1ಾm 
ಅವ�@ೆ �ೊಡಲY��ತು. ಒವ2 ದೂತನು, ಅವDೆ\ೆ@ೆ ಗಮನ�ಟು� 
)ೋಡು ಎಂದು ನನ@ೆ AೇXದನು. ?ೆಳ*ನ *ರಣಗಳನು�  ೕರುI,ದ; 
ಒ?ೊgಬgರ ಮುಖವನು� ದೂತನು ಗಮJಸುI,ರುವ8ದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು, ಕತ,ಲSHದ;ವರನು� ದುಷ� ದೂತರು ಸುತು,ವ�pದ;ರು. ಒವ2 
ದೂತನು - Jೕ1ೆಲHರೂ ಭಯಪಟು� ಆತನನು� ಘನಪ�K�, ಆತನು 
)ಾ�ಯIೕಪ82 #ಾಡುವ ಗX@ೆಯು ಬಂpUೆ ಎಂದು ಕೂಗುವ8ದನು� 
�ೇXUೆನು.  
 

ಮAಾಪ	Nೆwಂದ ಕೂ�ದ ?ೆಳಕು ಎLಾH ತಂಡಗಳ rೕಲೂ 
)ೆLೆ@ೊಂಡು ಅಂmೕಕ�Kದವ�@ೆ �ಾ)ೋದಯ ಉಂಟು#ಾಡಲು 
ಹ�wತು. ಕತ,ಲSHದ; �ೆಲವರು ಈ ?ೆಳಕನು� ಅಂmೕಕ�K 
ಹಷ2@ೊಂಡರು; ಮ� ,ೆ �ೆಲವರು ಅಂmೕಕ�ಸUೆ, ಇದು ತಮ`ನು� 
Uಾ�ತsYಸುವ ವಂಚ)ೆ ಎಂದು AೇXದರು. ?ೆಳಕು ಅವರನು� 
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AಾದುAೋwತು Aಾಗೂ ಕತ,Lೆಯು ಅವರSH )ೆLೆ@ೊಂ�ತು. 
=ೕಸು�Jಂದ  ?ೆಳಕನು� Kaೕಕ�K�ೊಂಡವರು, ಅವರ rೕLೆ 
ಪಸ�Kದ ಅಮೂಲ� ?ೆಳ*ನSH ಉLಾHಸ@ೊಂಡರು. ಅವರ ಮುಖ 
ಪ	ಜaSKತು @ಾಢ1ಾದ ಆಸ*,wಂದ =ೕಸು�ನ rೕLೆ ದೃi� 
)ೆ¦ಾ�ಗ ಪ��ಾ	ನಂದpಂದ ?ೆಳಗು�ಾ, ಆ ದೂತನ ಕೂm)ೊಂp@ೆ 
ಧ½J�ೇ�ಸು�ಾ, – Jೕ1ೆಲHರೂ ಭಯಪಟು� ಆತನನು� ಘನಪ�K� 
ಆತನು )ಾ�ಯIೕಪ82 #ಾಡುವ ಗX@ೆಯು ಬಂpUೆ ಎಂದರು, ಇವರು 
ಉಚ�ಕಂಠpಂದ ಕೂಗುI,ರು1ಾಗ ಕತ,LೆಯSHದ;ವರು ತಮ` 
ಭುಜಗXಂದ  ಒತ,�ಸು�ಾ, ತಳ"�I,ದ;ರು. ಬXಕ ಪ�ಶುದ; ?ೆಳಕನು� 
ಆದ�Kದವರು ತಂಡದವDೊಂp@ೆ ತಮ`ನು ಕಟ�ಲY��ದ; 5ಾಶವನು� 
*� ,ೆ�ೆದು ಅವ�ಂದ ?ೇಪ2ಟು� Jಂತರು.  9ೕ@ೆ ತಮ` ಕಟು�ಗಳನು� 
*� ,ೆ�ೆUಾಗ  ?ೇDೆ ?ೇDೆಗುಂsನSHದ; @ೌರ�ಸಲYಡುI,ದ;ವರSH 
�ೆಲವರು, ಇವರ ಮUೆ� AಾದುAೋಗು1ಾಗ r��@ೆಯ 
#ಾತುಗಳ)ಾ��ದರು. ಮ� ,ೆ �ೆಲವರು �ೋಪpಂದ p��ಸು�ಾ, 
?ೆಧ��ೆಯ ಚಲನವಲನವನು� �ೋ�ದರು. ಬಲ9ೕನ1ಾದ 
ಕಟು�ಗಳನು�  m@ೊXಸುI,ದು;, Uೇವರು ನ-`ಂpmUಾ;)ೆ )ಾವ8 
?ೆಳ*ನSHU ;ೇ1ೆ  ನಮ`SH ಸತ��Uೆ  ಎನು�I,ದ;ರು ಇ1ೆDೆLಾH �ಾರು 
ಎಂದು )ಾನು �ೇXUಾಗ, ಅವDೆLಾH ಧಮ2?ೋಧಕರು, )ಾಯಕರು, 
?ೆಳಕನು� �ಾ1ಾm=ೕ Iರಸ��Kದವರು ಮತು, ಇತರರೂ ?ೆಳಕನು� 
Aೊಂದಲು ಇ�³ಸದವDೆಂದು ನನ@ೆ �ವ�ಸLಾwತು. �ಾDೆLಾH 
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?ೆಳ*ನSH )ೆLೆJಂIದ;Dೋ ಅವರು ಅIೕವ ಆಸ*, ಮತು, 
ಆ�ಾಂ�ೆwಂದ rೕLೆ )ೋಡು�ಾ,, =ೕಸುವ8  ಬಂದು ತಮ`ನು� 
ಆತನ �ೊ�ೆ@ೆ ಕDೆದು�ೊಂಡು  Aೋಗುವ)ೆಂದು�ೊಂಡರು. ಕೂಡLೆ 
ಆನಂದಭ�ತDಾm �ಾpದ;ವರ rೕLೆ -ೕಡದ �ೆDೆ ಮುಸು*ತು, 
ಅವರು ದುಃ ತDಾದರು. ಈ -ೕಡದ �ಾರಣ1ೇನು? ಎಂದು )ಾನು 
�ೇXUೆನು. ಇದು ಅವ�@ಾದ JDಾbೆ ಎಂದು ನನ@ೆ 
�ೋ�ಸLಾwತು. ಅವರು �ಾವ ಸಮಯದSH =ೕಸು 
ಬರುವ)ೆಂದು�ೊಂಡDೋ ಆ ಸಮಯ ಸ�ದು Aೋwತು. JDಾbೆ 
ಅವರನು� ಮುಸು*ತು. ಈ ಮೂದLೇ )ಾನು ಕಂ�ದ 
ಧಮ2?ೋದಕರೂ )ಾಯಕರು 9m£ದರು, ?ೆಳಕನು� Iರಸ��Kದವರು 
ಬಹು1ಾm  �ಜ'ೕ�ಾoಹ@ೊಂಡರು  �ೈ�ಾನನು ಅವನ ದೂತರೂ 
ಅವDೊಂp@ೆ �ೇ� ಉ�ಾoಹ@ೊಂಡರು.  
 

ಆ ಬXಕ )ಾನು ಮ�ೊ,ಬg ದೂತನ ಕೂಗನು� �ೇXUೆನು, ಅವನು –
 ದ;ಳ",  ದ;ಳ" ?ಾ?ೆLೆಂಬ ಮAಾನಗ�ಯು   ದ;ಳ" ಎಂದು 
AೇXUಾಗ ಮಂ�ಾm �ಷಣªವದನDಾmದ;ವರ ಮುಖಗಳ" 
ಕ|ೆ@ೊಂಡವ8. ಆತನ ಬರುವಣದSH ಉಜaಲ ಅ5ೇ�ೆwದ;ವರು 
=ೕಸು�ನ rೕLೆ ಮ� ,ೆ )ೋಟವನು� )ೆಟ�ರು.  ಆನಂತರ ಈ 
ಎರಡ)ೆಯ ದೂತ)ೊಂp@ೆ ಅಸಂ®ಾ�ತ ದೂತರು 
ಸಂNಾiಸುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅವರೂ ಸಹ  ದ;ಳ",  ದ;ಳ" 
?ಾ?ೆLೆಂಬ ಮAಾನಗ�ಯು  ದ;|ೆಂದು ಆತ)ೊಂp@ೆ 
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ಧ½Jಗೂ�Kದರು.  ಇ@ೋ, ಮದSಂಗನು, ಅವನನು� 
ಎದುರು@ೊಳ"�ವ8ದ�ೆ� Aೊರ��! ಎಂದು ಕೂಗು1ಾಗ, ಅವರ ಮಧುರ 
ಸಂmೕತ ದaJಯು ಎLಾHಕ\ೆ ಪಸ�Kತು. ?ೆಳ*ನ ಅನುಗ	ಹ1ಾm 
�ಾDಾರು ಅಂmೕಕ�KದDೋ ಅವರ ಸುತ,ಲೂ ಉಜaಲ ಪ	Nೆwಂದ 
ತುಂ ದ; ?ೆಳಕು ಆವ�Kತು ಇವರು ಸಹ ತಮ`ಮAಾ ಪ	Nೆ ತುಂ ದ 
ಮುಖpಂದ ದೂತDೊಂp@ೆ �ೇ� - ಇ@ೋ ಮದSಂಗನು ಅವನನು� 
ಎದುರು@ೊಳ"�ವ8ದ�ೆ� Aೊರ�� ಎಂದು ಅಬg�Kದರು. ��ದ 
ತಂಡಗಳ ಮUೆ� ಇವರು ಕೂಗುI,Uಾ;ಗ ?ೆಳಕನು� 
Jಲ2�Kದವರು,ಅವರನು� �ೋಪpಂದ ತಳ"��ಾ, ಕು<ೋದ�1ಾಡು�ಾ, 
_ಕ��Kದರು. ಆದDೆ Uೇವದೂತರು 9ಂ�ೆ@ೊಳ@ಾದವರ rೕLೆ 
ತಮ` Dೆ�ೆ�ಗಳನು� ಹರ� ಹಗುರ1ಾm �ಾmKದರು, �ೈ�ಾನನು 
ಮತು, ದೂತರು ಇವರ ಸುತ,ಲೂ ತಮ` ಅಂಧ�ಾರವನು� AೊpK 
ಪರLೋಕpಂದ ಬರುವ ?ೆಳಕನು� JDಾಕ�ಸುವ ಒತ,ಡ Aೇರಲು 
ಪ	ಯI�Kದರು . 
 

ಈ ಕು<ೋದ�@ೊXಸಲYಟು� ಒತ,�Kದವ�@ೆ, ಅವ�ಂದ Aೊರ@ೆ 
ಬJ��, ಅಶುದ¢1ಾದದನು� ಸY>2ಸ?ೇ�� ಎನು�ವ ದaJ ನನ@ೆ 
�ೇXKತು. ಅಸಂ®ಾ�ತ ಜನರು ಅವರನು� ಬಂ_Kದ; 5ಾಶಗಳನು� 
*�ೊ,@ೆದು, ಧ½J ಓ@ೊಟು�, ಕತ,LೆಯSHದ;ವರನು�  ಟು�, ಈ@ಾಗLೇ 
ಬಂಧನpಂದ ಮುಕ,Dಾದವರ �ೊ�ೆ@ೆ �ೇ� ಅವDೊಂp@ೆ ತಮ` 
ಧ½Jಗೂ�Kದರು. ಅಂಧ�ಾರದ @ೊಂsನವರSH ಇನೂ� ಇದು; 
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ಅಕ�Dೆwಂದ �ಾತ)ೆಯ 5ಾ	ಥ2)ೆ#ಾಡುI,ದ;ವರ ಧ½Jಯನು� 
�ೇXUೆನು. ಈ ��ದ ಗುಂಪ8ಗಳ  ನಡು1ೆ ಧಮ2?ೋದಕರು ಮತು, 
)ಾಯಕರು ಒ\ಾಡು�ಾ, ತಮ` 5ಾಶವನು�  m#ಾಡುI,ದ;ರು ಆದರೂ 
ಅಕ�Dೆwಂದ 5ಾ	¡2ಸುI,ದ;ವರ ಸaರಗಳನು� )ಾನು �ೇXUೆನು. 
ಇವರು ತಮ` �ೈಗಳನು� <ಾ� ಈ@ಾಗLೇ UೇವರSH ಉLಾHKಸು�ಾ, 
ಸaತಂತ	Dಾmದ;ವDೊಂp@ೆ �ೇ��ೊಳ�ಲು ಸAಾಯ ?ೇಡುI,ದ;ರೂ 
ಶ	U ;ೆwಂದ ಆ�ಾಶದ ಕ\ೆ@ೆ ದೃi�ಸುI,ದ;ವ�@ೆ – ಅವ�ಂದ Aೊರ@ೆ 
ಬJ��, ?ೇಪ2�� ಎಂಬ ಉತ,ರವ8 K*�ತು, ಜನರು ಸaತಂತ	Dಾಗಲು 
ಒUಾ;ಡುI,ದು;ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಮತು, �ೊ)ೆ@ೆ ಕಟ�ಲY��ದ; 
ಬಂಧನವನು� ಹ�ದು ಅವರು Aೊರಬಂದರು, ಬಂಧು5ಾಶವನು� 
 m#ಾಡುವ ಶ	ಮದ �ರುದ; Iರುm  ದ;ರು, Uೇವರು 
ನ-`ಂpmUಾ;)ೆ, ನಮ`SH ಸತ��Uೆ ಎಂದು ಪUೇ ಪUೇ ಉK�I,ದ; 
ಅವರ AೇX�ೆ@ೆ �ಾವ #ಾನ��ೆ JೕಡSಲH. ಕತ,ಲಗುಂsJಂದ 
ಜನರು ಸತತ1ಾm AೊರಬರLಾರಂ©Kದರು, ಅವರು 
ಭೂLೋಕpಂದ ಎತ,ರದSHದು;, ಮುಕ, )ೆಲದSHದ;ವರಂ�ೆ �ಾಣುI,ದ; 
ಪ	�ೆ�ೕ*ಸಲYಟ�ವರನು� �ೇ��ೊಂಡರು. ಅವರ )ೋಟವ8 
rೕSನUಾmತು,, ಮತು, Uೇವರ ಪ	Nಾವವ8 ಅವರ rೕSತು,. ಅವರು 
Uೇವ�@ೆ ಘನ#ಾನವನು� cೂೕiಸುI,ದ;ರು. ಅವDೆLಾH ಐಕ�1ಾm 
ಪರLೋಕದ ಪ	Nೆwಂದ ಆವ�ಸಲYಟ�ಂ�ೆ �ಾಣುI,ದ;ರು  ಆ ಗುಂsನ 
ಸುತ,ಲೂ ?ೆಳ*ನ ಪ	NಾವUೊಳ@ೆ �ೇ�ದ;ವ�ದ;ರು, ಆದDೆ 
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ಗುಂsನವDೊಂp@ೆ ಅವರು �bೇಷ1ಾm ಸಂ'ೕ�KದವರಲH.  
�ಾರ rೕLೆLಾH  ?ೆಳಕು ಪ	ಸ�K�ೊ ಅವDೆಲH ಬಹು ಆಸ*,wಂದ 
rೕLೆ )ೋಡುI,ದ;ರು.  =ೕಸುವ8 ಅವರನು� ಬಹು r��@ೆwಂದ 
ದೃi�Kದನು. ಅವರು =ೕಸು ಬರುವ)ೆಂದು J�ೕ�Kದರು. ಆತನ 
ಬರುವಣ�ೆ� �ಾತುರ@ೊಂಡರು. ಅವರು ಭೂMಯ ಕ\ೆ@ೆ ಒಂUೇಒಂದು 
ಹುಡುಕುವ )ೋಟವJ�ಡSಲH ಮ� ,ೆ -ೕಡ �ಂದು 
�ಾದು�ೊಂ�ದ;ವರ rೕLೆ )ೆLೆJಂತದ;ನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು, ಆಗ 
ತಮ` ಆ�ಾಸ@ೊಂಡ ದೃi�ಯನು� �ೆಳ@ೆ IರುmKದ;ನೂ� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಈ ಬದLಾವ&ೆ@ೆ �ಾರಣವನು�  )ಾನು ಪ	>�KUೆನು. ಆಗ 
ನನು� ಸಂಗ�ಗ ದೂತನು, ಅವರು ತಮ` J�ೕ%&ೆಯSH ಮ� ,ೆ 
JDಾbೆAೊಂpದDೆಂದು AೇXದನು. =ೕಸುವ8 ಇನೂ� ಭೂM@ೆ 
ಬರSಲH. ಇವರು =ೕಸು�@ಾm ಇನೂ� ಬಹು ಸಂಕಟವನೂ�, 
9ಂ�ೆಯನೂ� ಅನುಭ�ಸ?ೇ�ಾmUೆ, ಮನುಷ��ಂದ ಕSತ 
ಸಂಪ	Uಾಯ, ತ5ಾYದ �_��ಾನಗಳನು�  ಟು��ೊಟು� Uೇವ�ಗೂ 
ಆತನ 1ಾಕ�ಕೂ� ಸಂಪtಣ21ಾm 9ಂIರುಗ?ೇ�ಾmUೆ. ಇವರು 
ಪ�ಶುp¢ಸಲYಟು� ಪ8ಟ�ೆ� Aಾ* ಶುಭ	Dಾಗ?ೇ�ಾmUೆ. ಈ ಕಟು�1ಾದ 
bೆeೕಧ)ೆ ಸಂಕಟವನು� �ಾX�ೊಂಡವರು #ಾತ	 Jತ�ಜಯವನು� 
Aೊಂದುವರು.  
 

�ಾದು�ೊಂ�ದ; ಆನಂದಭ�ತ ಗುಂಪ8 IXದು�ೊಂಡಂ�ೆ Uೇವದಶ2ನ 
ಗು\ಾರವನು� ಶುp¢ಕ�K ?ೆಂ*wಂದ ಭೂMಯನು� 
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ಪ�ಶುದ¢@ೊXಸಲು =ೕಸುವ8 ಬರSಲH. ಅವರು ಪ	1ಾದ)ಾ 
�ಾಲವನು� ಎ��ೆ#ಾ�ದುದರSH ಸ��ಾmದ;ರು 1844ರSH 
ಪ	1ಾದ)ಾ �ಾಲವ8 ಅಂತ�@ೊಂ�ತು. ಗು\ಾರ Aಾಗೂ ಅದರ  
ಶುp;ೕಕರ&ೆಯ ��ಾನ ಎಂದDೇ)ೆಂಬುದನು� 
ಅಥ2#ಾ��ೊಳ"�ವ8ದರSH ಅವರು ತಪ8Y #ಾ�ದ;ರು. ಅಂತ��ಾಲದSH 
ಗು\ಾರವನು� ಶುp;ೕಕ�ಸಲು =ೕಸುವ8 ಮAಾಪ�ಶುದ¢ ಸBಳವನು� 
ಪ	1ೇ>Kದನು, )ಾನು ಮ� ,ೆ, JDಾbೆ@ೊಂಡು �ಾಯುI,ದ; ಗುಂಪನು� 
)ೋ�Uೆನು. ಅವರು ದುಃಖpಂದದ;ರು. ಅವರು ತಮ` ನಂಬು@ೆಯ 
ಗುರುತನು� ಬಹು ಗಮನ�ಟು� ಪ�ೕ�Kದರು, ಪ	1ಾದ)ಾ �ಾಲದ 
ಎ��ೆಯನು� ಮ� ,ೆ ಪ�>ೕSKದರು, ಆದDೆ �ಾವ ತಪ8Y 
ಕಂಡುಬರSಲH  �ಾಲವ8 ಪ�ಪtಣ21ಾmUೆ, ಆದDೆ ರ%ಕನು ಬರSಲH ? 
ಅವರು ಆತನನು� ಕ|ೆದು�ೊಂಡರು . 
 

ಆಗ ನನ@ೆ ಸ#ಾ_ಸBಳ�ೆ� ಬಂದು =ೕಸು�ನ ಶ�ೕರವನು� �ಾಣUೆ 
JDಾ�ೆ@ೊಂಡ >ಷ�ರನು� �ೋ�ಸLಾwತು. ಮ�ಯಳ", ಅವರು 
ನನ� �ಾaMಯನು� �ೆ@ೆದು�ೊಂಡುAೋmUಾ;Dೆ ಅವನ)ೆ�SH��Uಾ;Dೋ 
ನನ@ೆ IXಯದು ಎಂದಳ", ದುಃಖಭ�ತDಾmದ; >ಷ��@ೆ ದೂತನು, 
ಕತ2ನು �ೕ�ತ)ಾm  ಎp;Uಾ;)ೆ, ಆತನು ನಮ` ಮುಂUೆ 
ಗSLಾಯ�ೆ� Aೋಗು�ಾ,)ೆ ಎಂದರು – =ೕಸುವ8 
JDಾbೆ@ೊಂಡವರನು� ಅನುಕಂಪpಂದ )ೋ�ದನು. ತನ� ದೂತರನು� 
ಕಳ"9K ಆತJರು1ೆ\ೆ@ೆ 9ಂ?ಾSK ಕಂಡು�ೊಳ�ಲು  #ಾಗ2ದಶ2ನ 
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Jೕ�ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು; �ಾ�ೆಂದDೆ ಈ Lೋಕವ8 Uೇವದಶ2ನ 
ಗು\ಾರವಲH ಎಂದು ಜನರು ಅಥ2#ಾ��ೊಳ�SಲH; Aಾಗೂ ಆತನು 
ಪರLೋಕದ ಮAಾಪ�ಶುದ¢ ಸBಳ�ೆ� ಪ	1ೇ>K ಶುದ¢#ಾಡ?ೇಕು 
ಇ�ಾ	=ೕಲ��@ಾm �bೇಷ ಶುp;ೕಕರ&ೆ #ಾ� ತಂUೆಯ Dಾಜ��ೆ� 
?ಾಧ�)ಾm, ಈ ಈ ಭೂM@ೆ ಬಂದು ತ)ೊ�ಂp@ೆ 1ಾಸ#ಾಡಲು 
ಕDೆದು�ೊಂಡು Aೋಗುವನು. >ಷ�ರ JDಾbೆಯು, 1844ರSH 
JDಾbೆ@ೊಂಡವರನು� ಪ	IJ_ಸುತ,Uೆ *	ಸ,ನು ಜಯcೂೕಷpಂದ 
=ರುಸLೇM@ೆ ಪ	1ೇ>Kದ ಸಮಯ�ೆ� ನನ�ನು� 
ಕDೆUೊಯ�Lಾwತು. ಆಗ ಹಷ2@ೊಂಡ >ಷ�ರು ಆತನು ಈ 
Dಾಜ�ವನು� ಪ\ೆದು�ೊಂಡು ಇಹLೋಕDಾಜ)ಾm 
ಆಳ"ವ)ೆಂದು�ೊಂಡರು. ಬಹು J�ೕ�ೆwಂದ  ತಮ` Dಾಜನನು� 
9ಂ?ಾSKದರು. ಅವರು ಈಚಲು �ಗುರನು� *ತ,ರು, ತಮ` 
Aೊರವಸ¬ಗಳನು� �ೆ@ೆದು ಬಹು ಉತುoಕDಾm #ಾಗ2ದSH ಹರ�ದರು; 
�ೆಲವರು ಆತನ ಮುಂUೆ AೊಂದDೆ ಮ� ,ೆ �ೆಲವರು 9ಂ?ಾSK 
Uಾ�ೕದಕು#ಾರJ@ೆ ಜಯ! ಕತ2ನ Aೆಸ�ನSH ಬರುವವJ@ೆ 
ಆ>ೕ1ಾ2ದ! rೕಲಣLೋಕದSH ಜಯ! ಎಂದರು. ಈ ಉUೊaೕಷವ8 
ಪ��ಾಯರನು� ಗಲ S@ೊXKತು =ೕಸುವ8 >ಷ�ರನು� 
ಗದ�ಸುವನು  ಎಂದು ಅವರು ಇ�³Kದರು, ಆದDೆ =ೕಸು ಅವ�@ೆ – 
ಇವರು ಸುಮ`)ಾದDೆ ಈ ಕಲುHಗ|ೇ ಕೂಗುವವ8 ಎಂದನು – ಜಕಯ2 
9:9 ರ ಪ	1ಾದ)ೆ )ೆರ1ೇರ?ೇಕು, ಆದರು >ಷ�ರು @ಾÈಾ1ಾದ 
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JDಾbೆ@ೊಳ@ಾದುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು,- �ೆಲ1ೇ pನಗಳSH ಅವರು 
ಕಲa�@ೆ =ೕಸುವನು� 9ಂ?ಾSKದರು, ಆತನ ರಕ,ಸು�ಸು�ಾ, 
>ಲು?ೆಯSH �ರೂಪ@ೊಂಡದ;ನು� ಕಂಡರು. ಆತನ �ಾತ)ೆಯ 
ಮರಣ�ೆ� �ಾ�ಗ|ಾದರು, ಮತು, ಸ#ಾ_ಯSH ಮಲmKದರು. ಅವರ 
ಹೃದಯ 1ೇದ)ೆಯSH ಮುಳ"mತು. ಅವರ ಅ5ೇ�ೆ ಒಂUಾದರೂ 
)ೆರ1ೇರSಲH. =ೕಸು�ನ �ೊ�ೆಯSH=ೕ ಅವರ J�ೕ�ೆಯು ಸI,ತು. 
ಆದDೆ ಆತನು ಸತ,ವDೊಳmಂದ  ಎದು; ಬಂದು, ದುಃಖಭ�ತ >ಷ��@ೆ 
�ಾ�K�ೊಳ�ಲು, ಅವರ J�ೕ�ೆಯು ಪ8ನಃ ಉದ¶�Kತು. ಅವರು 
ರ%ಕನನು� ಕ|ೆದು�ೊಂ�ದ;ರು; ಆದDೆ ಮ� ,ೆ ಕಂಡು�ೊಂಡರು. 
1844ರSH ಕತ2ನ ಬರುವಣವನು� ನಂ ದ;ವರ JDಾbೆಯು >ಷ�ರ 
JDಾbೆ@ೆ AೊಂUಾ��ೆಯಲH ಎಂಬುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. -ದಲ 
ಮತು, ಎರಡ)ೆಯ ದೂತರ ಸಂUೇಶವ8 )ೆರ1ೇರುವ8ದSH 
ಪ	1ಾದ)ೆಯು )ೆರ1ೇ�ತು, ಅವ8 ಸ��ಾದ �ಾಲದSH �ೊಡಲYಟು� 
Uೇವ�ಂದ J'ೕ�ಸಲYಟ� �ಾಯ2ವನು� �ಾ_K�ೊಂಡವ8.   
 

ಓp: UಾJ=ೕಲ 8:14; ಮ�ಾ,ಯ 21:4-16; 25:6; #ಾಕ2 16:6-7; 
ಲೂಕ 19:35-40; 'ೕAಾನ 14:1-3; 20:13; 2�ೊ�ಂಥ;6:17; 
ಪ	ಕಟ&ೆ 10:8-11, 14:7-8     
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ಅ�ಾ�ಯ 26. ಮ�ೊ,ಂದು ದೃ[ಾ�ಂತ  
ಈ ಭೂLೋಕದSH ನ\ೆಯುI,ದ; �ೆಲಸ�ಾಯ2ಗಳSH  ಇ�ೕ 
ಪರLೋಕ1ೇ ಆಸಕ,1ಾmದುದ;ನು� ನನ@ೆ �ೋ�ಸLಾwತು. 
=ೕಸು�ನ ಎರಡ)ೇ ಬರುವಣ�ೆ� Kದ;Dಾಗ?ೇ�ೆಂದೂ, 
ಭೂJ1ಾKಗಳನು� ಎಚ��ಸ?ೇ�ೆಂದು ಪರLೋಕದSH =ೕಸು�ನ 
ಸಮು`ಖpಂದ ಒವ2 ಬSಷ�Uೇವದೂತನು ಇXದುಬಂದನು. ಆ 
ಭLಾಢ� ದೂತನನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅವನ ಮುಂUೆ MIMೕ�ದ 
ಪ	�ಾಶ Aಾಗೂ bೆeೕNಾಯ#ಾನ1ಾದ ?ೆಳಕು ಸ�ದು Aೋwತು 
ಇವನ �ೆಲಸ ಭೂMಯನು� ತನ� ಮ9rwಂದ ?ೆಳmಸುವ8ದು ಮತು, 
ಮುಂಬರುವ Dೌದ	�ೆಯ ಬ@ £ೆ ಎಚ��ಸುವ8UಾmUೆ ಎಂದು ನನ@ೆ 
AೇಳLಾwತು. ಜನಸಮೂಹವ8 ?ೆಳಕನು� ಅಂmೕಕ�Kತು �ೆಲವರು. 
ಗಂ©ೕರDಾದರು ಅUೇ ಸಮಯದSH ಇತರರು ಮAಾದನpಂದ 
ಪರವಶDಾದರು. ಎಲHರ rೕಲೂ ?ೆಳಕು ಪ	�ಾ>K�ಾದರೂ �ೆಲವರು 
ಬ�ೕ ಅದರ ಪ	Nಾವ�ೆ� ಒಳ@ಾದರು, ಆದDೆ ಹೃದಯ ಪtI2�ಾm 
ಅಂmೕಕ�ಸSಲH. �ಾDೆಲH ಅಂmೕಕ�KದDೋ ಅವರು ತಮ` 
ಮುಖವನು� rೕLೆ ಪರLೋಕUೆ\ೆ@ೆ ಎI,, Uೇವರನು� 
ಮ9rಪ�Kದರು. ಬಹು ಜನರು �ೋ�ೕp	ಕ,Dಾದರು. ಭLಾಢ� 
ದೂತJಂದ  ೕರಲYಟ� ?ೆಳಕನು� ಅಲ�Kದ ಧಮ2?ೋಧಕರೂ 
Aಾಗೂ �ೆ<ೆ�Uೆಯ ದುಷ� ದೂತDೊಂp@ೆ ಜನರು �ೇ��ೊಂಡರು. 
ಆದDೆ ಅಂmೕಕKದವDೆLಾH ಈ Lೋಕpಂದ ತಮ`ನು�  �K�ೊಂಡು 
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ಒಂUಾm ಒಟು�ಗೂ�ದರು. 
 

�ಾಧ�1ಾದಷು� ಈ ?ೆಳ*Jಂದ 9ಂp�ೆ|ೆದು�ೊಳಲು �ೈ�ಾನನೂ 
ಮತು,  ಅವನ ದೂತರೂ ಬಹಳ �ಾಯ2ಮಗ�Dಾದರು. ಅಲ�Kದ 
�ೆಲವರು ಅಂಧ�ಾರದSH ಇಡಲYಟ�ರು. ಪರLೋಕಜJತ ಸಂUೇಶವ8 
ಪ�ಚwಸಲY¦ಾ�ಗ  �ೋ��ೆಯ Uೇವರ ಮಕ�ಳ ಕ\ೆ@ೆ 
Uೇವದೂತನು Iೕವ	 ಆಸ*,wಂದ )ೋಡು�ಾ, ಅವರು ?ೆ|ೆK�ೊಂಡ 
ಗುಣ�ಾaಭವವನು� UಾಖSಸುI,ರುವ8ದನು� ನನ@ೆ �ೋ�ಸLಾwತು. 
=ೕಸು�ನ rೕLೆ ಕಪಟ s	ೕIಯನು� ನ�ಸುI,ದ;ವರು 
Uೆaೕಷ,�ೊ<ೋದ�ದ _�ಾ�ರpಂದ ಪರLೋಕ ಸಂUೇಶ�ೆ� 
�ಮುಖDಾದರು. ಚಮ2ದ �ಾಗದವನು� 9�ದು ದೂತನು ಈ 
)ಾ��ೆಯ �ಷಯಗಳ)ೆ�LಾH Uಾಖಲು #ಾ��ೊಂಡನು. 
�ೋ�2�ೆಯ ಅನು�ಾwಗಳ" =ೕಸುವನು� ಹಗುDಾm ಕಂಡ 
�ಾರಣpಂದ ಇ�ೕ ಪರLೋಕ1ೇ ಇವರ ದುನ2\ೆ�ೆ@ೆ 
Dೋಷ@ೊಂ�ತು.  
 

�bಾaಸಗಳ JDಾbೆಯನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅವರು ಎದುರು 
)ೋಡುI,ದ; �ಾLಾವ_@ೆ  ಅನುಗುಣ1ಾm ಕತ2ನನು� �ಾಣSಲH.  
ಭ�ಷ�ವನು� ಮು��ಟು� ತನ� ಜನರನು� J�ಾ2ರದತುp@ೆ 
ತರ?ೇ�ೆಂಬುದು Uೇವರ ಉU ;ೇಶ1ಾmತು,. �ಾಲವ8 ಪ�ಪtಣ21ಾಗದ 
Aೊರತು Uೇವರು Jಶ�wKದ �ಾಯ2ವನು� �ಾ_ಸLಾಗುI,ರSಲH. 
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ಭ�ಷ�ದSH ಬಹುದೂರ ಮನಸoನು� �ೊಡmಸುವಂ�ೆ ಬಹು ಜನರನು� 
�ೈ�ಾನನು ನ\ೆKದನು. *	ಸ,ನ ಬರುವಣ�ಾ�m ಪ	ಕ�ಸಲYಟ� 
�ಾLಾವ_ಯSH  ಅಕ�Dೆwಂದ Kದ;�ೆ#ಾ��ೊಳ�ಲು 
ಮನಸುo#ಾ��ೊಳ�?ೇ�ಾwತು. Aಾ@ೆ=ೕ �ಾಲವ8 ಮು)ಾoಗು�ಾ, 
ಬರಲು Uೇವದೂತನು ?ೆಳಕನು� ಪ�ಪtಣ21ಾm 
ಅಂmೕಕ�K�ೊಳ�ದವರು ಪರLೋಕ ಸಂUೇಶವನು� 
ಉ5ೇ�KದವDೊಂp@ೆ �ೇ��ೊಂಡು JDಾbೆ@ೊಂಡವರನು� 
9�ಾ�Xಸಲು 5ಾ	ರಂ©Kದರು. ದೂತರು =ೕಸು�ನ ಸಲAೆ 
�ೇಳ"I,ದು;ದನು� )ಾನು )ೋ�Uೆನು. ಈ ದೂತರು *	ಸ,ನ 
�ೋ�2�ೆಯ 9ಂ?ಾಲಕರ KBIಯನು� ಗುರುIK�ೊಂ�ರುವ8ದನೂ� 
)ಾನು ಕಂಡನು. J_2ಷ� ಸಮಯವ8 ತ\ೆ9�ಯಲYಟು� ಜನರು 
ಪ�ೕ�ೆ@ೆ  ಒಳ@ಾm Iೕ#ಾ2JಸಲYಟ�ರು ಮತು, ಬಹು ಜನರು 
ತಕ��ಯSH  ತೂಗಲYಟು� ಕ�r�ಾm ಕಂಡುಬಂದರು. ಅವDೆLಾH, 
�ಾವ8 �ೆfಸ,Dೆಂದು ಎತ,ರದ ಧ½JಯSH ಕೂmದವರು, ಆದDೆ ಪ	Iಸೂ%° 
�ಷಯದಲೂH *	ಸ,ನನು� 9ಂ?ಾSಸುವSH �ೋತವDಾmದ;ರು.  ಈ 
�ೋ�2�ೆಯ �ೆfಸ,ರ KBI@ೆ �ೈ�ಾನನು  �ಜೃಂ©Kದನು. ಇವನ 
ಬLೆಯSH ಅವ�ದ;ರು. ಬಹುಸಂ®ೆ�ಯSH ಜನರು )ೇರ#ಾಗ2ವನು� 
 ಟು� Aೋಗುವಂ�ೆ ಅವನು #ಾ�ದನು� ಮತು, ಅವರು ಇತರ 
#ಾಗ2ಗXಂದ ಪರLೋಕ�ೆ� Aೋಗಲು ಪ	ಯತ�Kದರು. 
�'ೕJನSH ಪ�ತ	ರೂ, ಪ�ಶುದ¢ರೂ Lೋಕವನು� s	ೕIಸುI,ದ; 
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ಕಪ�ಗಳ",5ಾsಗಳ" ಎಲHರು Mಶ	1ಾm ಇದು;ದನು� ದೂತರು 
ಕಂಡರು. =ೕಸುವನು� Jಜ1ಾm s	ೕIಸುI,ದ;ವರನು� ಅವರು 
ಗಮJಸುI,ದ;ರು; ಈ ಭ	ಷ�ರು ಪ�ಶುದ¢ರನು� ?ಾ_ಸುI,ದ;ರು.   
 

=ೕಸುವನು� )ೋಂಡ?ೇ�ೆಂದು ಹೃದ�ಾಂತDಾಳpಂದ 
�ಾಯುI,ದ;ವರನು� ಆತನ ಬ@ೆ@ೆ #ಾತ)ಾಡ?ಾರUೆಂದು  
�ೋ�2�ೆಯ �ೆfಸ,ರು J[ೇ_Kದರು. =ೕಸು�ನ ಪ	�ೆ�%�ೆಯನು� 
ಆ>ಸುI,ದ; ಉXದ ಜನರ rೕLೆ ಅನುಕಂಪ ಸು�ಸು�ಾ, 
Uೇವದೂತರು ಇ�ೕ ದೃಶ�ವನು� �ೕ�ಸುI,ದ;ರು. ಮ�ೊ,ಬg ಪ	ಭಲ 
UೇವದೂತJ@ೆ ಭೂLೋಕ�ೆ� ಇXದುAೋಗ?ೇ�ೆಂದು 
ಅUೇ>ಸLಾwತು. =ೕಸುವ8 ಅವನ �ೈ@ೆ ಒಂದು ಓLೆಯನು� 
ಇತ,ನು. ಅವನು ಇXದು ಬರು�ಾ,  ದ;ಳ"!  ದ;ಳ"! ?ಾ?ೆLೋy 
 ದ;ಳ" ಎಂದು ಕೂಗುದನು. ಅನಂತರ JDಾbೆ@ೊಂಡವರು ಮ� ,ೆ 
ಉತoಕDಾm ಪರLೋಕದ ಕ\ೆ@ೆ ತLೆ ಎI, ನಂ �ೆ ಮತು, 
J�ೕ�ೆwಂದ ಅವರು ಕತ2ನ ಪ	ತ�%�ೆಯನು� )ೋಡLೆಳKದುವನು� 
)ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಆದDೆ ಬಹು ಜನರು JUೆ	ಯ ಮೂಖ2KBIಯSH 
ಇರುವಂ�ೆ  ಕಂಡಬಂದರು. ಅವರ  ಮುಖದ rೕLೆ ಅIೕವ  ದುಃಖ 
ತುಂ ದು;ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. JDಾbೆ@ೊಂಡವರು ಸತ�1ೇದದ 
ಮೂಲಕ �ಾ�ನೂ� J�ೕ%&ೆಯ �ಾಲದSHದು; ಬಹು�ಾ|ೆ̀ wಂದ 
ದಶ2ನವ8 ಪ�ಪtಣ21ಾಗಲೂ �ಾಯು;�ೊಂ�ರ?ೇಕು ಎಂಬುದನು� 
ಮನಗಂಡರು.1843ರSH ಕತ2J@ಾm ಎದುರು)ೋಡ?ೇ�ೆಂpದು; ಅUೇ 
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ಸೂಚ)ೆ 1844�ೆ� ಆತನನು� ಎದುರು )ೋಡುವಂ�ೆ ನ\ೆKತು.  
1843ರSH ಬಹು ಜನರSH )ೆLೆKದು; ನಂ �ೆಯ ಶ*,ಯ ಅUೇ 
ಪ	#ಾಣವ8 ಅವರSಲH )ೆLೆ@ೊ�ರSಲH 1ೆಂಬುವ8ದು )ಾನು 
ಕಂಡು�ೊಂ\ೆನು. ಅವರ JDಾbೆಯು ನಂ �ೆಯನು� ಕುಂpKತು.ಆದDೆ 
JDಾbೆ@ೊಂಡವರು  ಎರಡ)ೇ ದೂತನ ಕೂm)ೊಂp@ೆ 
ಧ½J�ೇ�Kದ;ನು� ಪರLೋಕದ ಗಣಗಳ" ಆಸ*,wಂದ ಗಮJಸು�ಾ, 
ಸಂUೇಶದ ಪ	Nಾವವನು� ಗುರುIK�ೊಂಡರು.�ೆfಸ,ರJK�ೊಂಡವರು 
JDಾbೆ@ೊಂಡವರನು� _ಕ��ಸು�ಾ, ಕು<ೋದ�1ಾಡುI,ದು;ದನು� 
ಅವರು ಗಮJKದರು. ಅಪAಾಸ�@ಾರರ ತು�ಗXಂದ, Jೕ�ನು� 
rೕಲಣ Lೋಕಕ� AೋಗSಲH! ಎಂಬ #ಾತುಗಳ" Aೊರ Uಾ;ಗ ಒಬg 
ದೂತನು ಬDೆಯು�ಾ, ಅವರು Uೇವರನು� ಅಪAಾಸ� #ಾ�ದರು 
ಎಂದು UಾಖSKದನು.  
 

ಎSೕಯನು ಸa@ಾ2Dೋಹಣ1ಾದ �ಾಲಘಟ�ವನು� ನನ@ೆ 
�ೋ�ಸLಾwತು. ಅವನು ಕಂಬXಯು ಎSೕಷನ rೕLೆ  ತು,. ದುಷ� 
ಹುಡುಗರು 9ಂ?ಾSK�ೊಂಡು Aೋಗು�ಾ, - ?ೋಳ"ಮಂ\ೆಯವ)ೇ 
,ಏರು; ?ೋಳ"ಮಂ\ೆಯವ)ೇ, ಏರು ಎಂದು ಪ�Aಾಸ� #ಾ�ದರು! 
ಅವರು Uೇವರನು� ಪ�Aಾಸ� #ಾ�ದರು ಮತು, ಅದ�ೆ� ತಕು�Uಾದ 
>�ೆಯನು� ಅನುಭ�Kದರು. ಈ ಮಕ�ಳ" ತಮ` ತಂUೆ�ಾwಯ�ಂದ  
ಈ ನ\ೆವX�ೆಯನು� ಕSIದ;ರು. Uೇವಭಕ,ರು ಏ�Aೋಗಲು �ಷವನು� 
ಜ�ದು @ೇS #ಾ�ದವರು Uೇವರ ಉಪದ	ವಗಳನು� ಸಂ_ಸುವರು 
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ಆದDೆ ಅಪAಾಸ� #ಾಡುವ8ದು ಸಣª �ಷಯವಲH ಎಂಬ ಅ�ವ8 
ಅವ�@ಾಗುವ8ದು. 
 

=ೕಸುವ8 ತನ� ಜನರ ಕುಂದುI,ರುವ ನಂ �ೆಯನು� ಬಲ@ೊX�K 
ಪ8ನbೆ�ೕತನ@ೊXಸಲು �ೆaDೆ�ಾm ಅವರ ಬX@ೆ ದೂತರನು� ಕಳ"9K 
ಎರಡ)ೇ ದೂತನ ಸಂUೇಶವನು� ಅಥ2#ಾ��ೊಳ�ವಂ�ೆ ಅವರನು� 
Kದ;ಪ�ಸಲು Aಾಗೂ ಪರLೋಕದSH ಆಗುವ ಮುಖ�1ಾದ ಚಲ)ೆಯ 
ಬ@ೆ@ೆ IXಸ?ೇ�ೆಂದು ಆUೇಶ Jೕ�ದರು. ಈ ದೂತರು 
=ೕಸು�Jಂದ ಮAಾಶ*,ಯ?ೆಳಕನು� ಪ\ೆದು�ೊಂಡು ಭೂM@ೆ 
>ೕಘ	1ಾm Aಾರು�ಾ, Aೋm ಆUೇಶವನು� )ೆರ1ೇ�ಸಲು ಮತು, 
ಎರಡ)ೆಯ ದೂತನ �ಾಯ2ದSH  ಸAಾಯಕDಾಗಲು ಇXದು 
ಬಂದುದನು�  ಕಂ\ೆನು. ಈ ದೂತರು ಇ@ೋ, ಮದSಂಗನು; 
ಅವವನನು� ಎದುರು@ೊಳ"�ವ8ದ�ೆ� Aೊರ�� ಎಂದು ಕೂಗು1ಾಗ 
Uೇವರ ಮಕ�ಳ ಮುಖದ rೕLೆ ಮAಾಪ	�ಾಶವ8 )ೆLೆKತು. ಆ ಬXಕ 
JDಾbೆ@ೊಂ�ದ; ಭಕ,ರು ಎದು; ಎರಡ)ೆಯ ದೂತ)ೊಂp@ೆ 
�ೇ��ೊಂಡು ಇUೋ; ಮದSಂಗನು; ಅವನನು� ಎದುರು@ೊಳ"�ವ8ದ�ೆ� 
Aೊರ�� ಎಂದು ಪ	ಕ�Kದುದನೂ� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ದೂತ�ಂದ 
Aೊರಟ ?ೆಳಕು ಎL HೆಲೂH )ೆLೆKದ;  ಕತ,Lೆ'ಳ@ೆ ತೂ�Aೋwತು. 
ಆದDೆ �ೈ�ಾನನು ಮತು, ದೂತರು, ಈ ?ೆಳಕು ಪಸ�Kದಂ�ೆ ಅದರ 
J�ಾMತ ಪ	Nಾವವನು� ಅ��ಪ�Kದರು. ಅವರು 
UೇವದೂತDೊಂp@ೆ, Uೇವರು ಆತನ ಜನರನು� ವಂ�KUಾ;Dೆ, 
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ಆದ;�ಂದ Jಮ`ಶ*, ಮತು, ?ೆಳ*Jಂದ ಜನರು =ೕಸು 
ಬರುವ)ೆಂಬುವ8ದುನು� ನಂ ಸLಾmಲH ಎಂದು AೇX �ಾUಾ�ದರು. 
�ೈ�ಾನನು ಮತು, ದೂತರು ಜನರ ಮನಸoನು� ?ೆಳ*Jಂದ �ೆ|ೆದು 
ದೂತರ #ಾಗ2�ೆ� ?ೇS Aಾ*Uಾಗೂ� Uೇವದೂತರು ತಮ` 
�ೆಲಸವನು� ಮುಂದುವ�Kದರು. �ಾರು �ಾರು ಅಂmೕಕ�KದDೋ 
ಅವರು ಸಂ�ೋಷ ಪಟ�ರು. ಅವರು ತಮ` ಕಣುªಗಳನು� rೕಲ�ೆ�I, 
=ೕಸು�ನ ಬರುವಣವನು� �ಾಣಲು �ಾತುರ@ೊಂಡರು. �ೆಲವರು 
ಬಹುಮನಗುಂpದವDಾm ಅಲು�ಾ, 5ಾ	¡2ಸುI,ದ;ರು. ಅವರ ಕಣುªಗಳ" 
ತಮ`)ೇ �ೇಂp	ಕ�Kದಂ�ೆ �ಾಣುI,ತು, ಮತು, rೕLೆ )ೋಡಲು 
ಅವ�@ೆ Uೈಯ2ಬರSಲH . 
 

ತ-`ಳ@ೆ JDಾbೆwpದ;ವರ rೕLೆ ಪರLೋಕದ ಅಮೂಲ�1ಾದ 
?ೆಳಕು ಹ�ದು ಅವರು ಮತು, ಅವರ ಕಣುªಗಳSHದ; ಕತ,Lೆಯನು� 
ಓ�Kತು, ಆಗ ಅವರ rೕLೆ�ೆ� )ೋ�Uಾಗ ಧನ��ೆಯು 
ಪ��ಾ	ನಂದವt ಅವರ UೇAಾ�ಾರದSH ವ�ಕ,1ಾwತು =ೕಸು ಮತು, 
ದೂತಗಣಗಳ" ಬಹು r��@ೆwಂದ �ಾದು;�ೊಂ�ದ; ನಂ ಗಸ,ರನು� 
ದೃi�Kದರು.  
 

-ದಲ ದೂತನ ಸಂUೇಶವನು� pಕ��K �Dೋ_Kದವರು 
ಎರಡ)ೆಯ ದೂತನ ?ೆ|ೆಕನೂ� ಕ|ೆದು�ೊಂಡರು, ಮತು, ಇ@ೋ 
ಮದSಂಗನು ಎಂಬ ಸಂUೇಶವನು� �ಾರುI,ದ;ವರ 
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ಶ*,ಪ	Nಾವpಂದಲೂ Lಾಭವನು� ಪ\ೆಯSಲH. =ೕಸು 
ಅಸಂತುi�wಂದ ಅವDೆ\ೆ@ೆ �ಮುಖ)ಾದನು. ಅವDೋ, 
=ೕಸುವನು� ಹಗುರ1ಾm  ಕಂಡು Iರಸ��Kದರು. ಸಂUೇಶವನು� 
ಅಂmೕಕ�Kದವರು ಮAಾಪ	Nೆಯ -ೕಡpಂದ ಸುತುವDೆಯಲYಟ�ರು. 
ಅವರು Uೇವರು �ತ,ವನು� IXಯಲು �ಾದು�ೊಡು ಎಚ���ೆwಂದ 
5ಾ	¡2ಸುI,ದ;ವರು. =ೕಸುವನು� )ೋwಸಲು ಭಯಪಟ�ವರು. 
Uೇವರ ಮಕ�Xಂದ ಈ pವ�ಪ	Nೆಯನು� ನಂpಸ?ೇ�ೆಂದು )ೋಡುI,ದ; 
�ೈ�ಾನನನೂ� ಅವನ ದೂತರನೂ� )ಾನು ಕಂ\ೆನು; ಆದDೆ ?ೆ|ೆಕನು� 
Aೊಂpದ;ವರು ಎಷ�ರವDೆ@ೆ ಅದನು� 5ಾಲ)ೆ#ಾ��ೊಂಡು ಈ 
Lೋಕpಂದ ತಮ` ದೃi�ಯನು� IರುmK rೕLೆ�ೆ� =ೕಸು�ನSH 
)ೆLೆ@ೊXKದ;Dೋ ಅವರ rೕLೆ �ೈ�ಾನನು ತನ� ಶ*,ಯನು� 
ಪ	'ೕmK ಆ ?ೆ|ೆ*Jಂದ ಅವರನು� ಅಪಹ�ಸLಾಗSಲH, 
ಪರLೋಕpಂದ ಬಂದು ಸಂUೇಶವ8; �ೈ�ಾನ Aಾಗೂ ದೂತರೂ 
=ೕಸುವನು� s	ೕIಸು� ,ೇ1ೆಂದು AೇX�ೊಳ"��ಾ, 
�ೋರು��ೆwಂದದ;ವರು ಮತು, ಆತನ ಬರುವಣವನು� ಕ\ೆಗ�K, 
ನಂ ಗಸ,ರನು� ಕು<ೋದ�#ಾಡು�ಾ, @ೇS#ಾಡುI,ದ;ವರನು� 
Dೊ��@ೆ gKತು. ಬಂದು ಪ	I ಕು<ೋದ�, ಅಪAಾಸ� ,9ೕ�ಾ�X�ೆ 
ಮತು, ?ೈಗುಳನು� ಒವ2ದೂತನು ಗುರುತು#ಾ��ೊಂಡನು. 
ಬಹುಜನರು ಇ@ೋ ಮದSಂಗನು ಬರು�ಾ,)ೆ ಎಂಬ 1ಾ�ೆ2ಯನು� 
ಉಚ³ಕಂಠpಂದ ಕೂಗುI,ದ;ವರು =ೕಸು�ನ ಬರುವಣವನು� s	ೕIಸUೆ 
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ಇರುವವರನು� ಮತು, ಆತನು ಎರಡ)ೆ ಬರುವಣವನು� 
)ೆLೆ@ೊಂ�ರ?ಾರUೆಂದು ತ\ೆ9�ದವರನು� ತX� ಟ�ರು =ೕಸುವ8, 
ಆತನ ಬರುವಣವನು� ಅಲ�Kದವ�ಂದ ಮುಖವನು� 
IರುmK�ೊಂಡನು. ಮತು, ಈ ಅಶುದ¢�ಂದ ಕಳಂ*ತDಾಗ?ಾರUೆಂದು 
ತನ� ಜನರನು� ?ೇಪ2�K Aೊರ@ೆ ಕDೆದು ತರಲು ದೂತರನು� 
ಕಳ"9Kದನು. ಸಂUೇಶ�ೆ� ��ೇಯDಾದವರು ಸaತಂತ	Dಾm ಎದು; 
ಐಕ��ೆwಂದ Jಂತು�ೊಂಡರು.  ಪ�ತ	1ಾದ ಮAೋನ�ತ �ಾಂI 
ಅವರ rೕLೆ Aೊ|ೆwತು, ಅವರು Lೋಕವನು� ತ��K, ಅದರ 
1ಾ�-ೕಹವನು� ಹ�ದು�ೊಂಡು, ಎLಾH ಐ9ಕ ಆಸ*,ಯನು� 
�ಾ�ಗ#ಾ�ದರು. Lೋಕದ ಸಂಪತ,ನು� �ೊDೆದರು ಮತು, ಅವರ 
s	ೕIಮಯ �-ೕಚಕನನು� �ಾಣಲು ಆ�ಾಶದ ಕ\ೆ@ೆ ದೃi�ಸಲು 
�ೊಡmದರು ಪ��ಾ	ನಂದವ8 ಅವರ ಮುಖದSH ತುಂ �ೊಂಡು 
ಅವDೊಳ@ೆ ಸ#ಾ�ಾನ bಾಂI ತುಂ  )ೆLೆKತು ಅವರ bೆeೕಧ)ೆಯ 
�ಾಲವ8 ಮುಂದುವDೆಯುವ8ದ�ಂದ ಅವರನು� ಬಲ@ೊXಸಲು =ೕಸು 
ದೂತರನು� ಕಳ"9Kದನು. ಈ �ಾದು�ೊಂ�ದವರು ಇನೂ� �ಾಕಷು� 
ಪ8ಟ��ೆ� AಾಕಲYಡSಲH ಎಂಬುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅವ�ನೂ� 
ತಪ8YUೋಷಗXಂದ  ಮುಕ,DಾmರSಲH. ಅನ�ಜನ�ಂದಲೂ 
�ೕಪ�ಂದಲೂ ತಮ@ೆ ಹ�ಾ,ಂತ�ಸಲYಟ� ತಪ8Y UೋಷಗXಂದ 
ಕಳ��ೊಳ�ಲು Uೇವರ  ಕರು&ೆ ಶುಭವt ಭೂLೋಕದವ�@ೆ 
ಎಚ���ೆಯನು� ಕಳ"9ಸುವ8ದರSH Aಾಗೂ �ಾLಾವ_@ೆ ಕDೆತರಲು 
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�ೊಟ� ಪ8ನDಾವI2ತ ಸಂUೇಶಗXಂದ ಅವರು ತಮ`)ೆ�ೕ 
ಪ�ೕ�K�ೊಳ�ಲು ನ\ೆKದುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು, Uೇವರು 
ಅವ�@ಾm ಮAಾಬಲpಂದ �ಾಯ2#ಾಡಲು Aಾಗೂ ಅವರು Uೇವರ 
ಎLಾH ಆ�ೆಗಳನು�   �ೈ�ೊಳ"�ವಂ�ೆ #ಾಡಲು ತನ� ಸಂUೇಶಗಳ 
ಮೂಲಕ ತನ� ಜನರನು� ಆ�K AೊDೆತಂದನು ತನ� ಮAಾಬಲpಂದ 
ಅವDೆಲH ಆತನ ಕಟ�|ೆಗಳನು� 5ಾSಸLಾಗುವಂ�ೆ �ಾಯ2#ಾ�ದನು.  
 

)ೋ�: 2ಅರಸು 2:11-25 ; UಾJ=ೕಲ 8:14; ಹಬಕೂ�ಕ 2:1-4; 
ಮ�ಾ,ಯ 25:6; ಪ	ಕಟ)ೆ 14:8;18:1-5  
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ಅ�ಾ�ಯ 27. Uೇವದಶ2ನ ಗು\ಾರ 

ಆ ನಂತರ ನನ@ೆ Uೇವಜನರ Iೕವ	 Jರbೆಯನು� �ೋ�ಸLಾwತು. 
ಅವರು J�ೕ�Kದ ಸಮಯ�ೆ� =ೕಸು ಬರSಲH. ಅವರು ರ%ಕನು ಏ�ೆ 
ಬರSಲH1ೆಂದೂ ISಯSಲH, ಪ	1ಾದ)ಾ �ಾಲ ಏ�ೆ �ೊ)ೆ@ೊಳ�SಲH 
ಎಂಬುದ�ೆ� �ಾವ ಗುರುತೂ �ಾಣSಲH. ಆಗ ದೂತನು ಬಂದು 
,ಎಂUಾದರೂ Uೇವರು #ಾತುಗಳ" ಸು|ಾ�w�ೇ? Uೇವರು ತನ� 
1ಾ@ಾ;ನವನು� )ೆರ1ೇ�ಸುವ8ದSH ತsYUಾ;Dೋ? ಎಂದು �ೇXದನು. 
ಇಲH ;ಅತನು ತನ� ಎLಾH 1ಾ@ಾ;ನಗಳನು� )ೆರ1ೇ�KUಾ;)ೆ. =ೕಸುವ8 
ಮರಣpಂದ ಎದು; ಪರLೋಕದ Uೇವದಶ2ನ ಗು\ಾರದ ಪ�ಶುದ; 
ಸBಳದSHನ  ?ಾmಲನು� ಮು��ದನು, ಮAಾಪ�ಶುದ¢ ಸBಳದ ?ಾmಲನು�  
�ೆDೆದನು ಮತು, ಪಣ2bಾLೆಯನು� ಶುದ;#ಾಡಲು ಪ	1ೇKUಾ;)ೆ. 
�ಾರಲH �ಾ|ೆ̀ wಂದ �ಾpರುವDೋ ಅವರು ಈ ರಹಸ�ವನು� 
ಅಥ2#ಾ��ೊಳ"�ವರು, ಎಂದು ದೂತನು AೇXದನು. #ಾನವನು 
ತಪ8Y #ಾ�Uಾ;)ೆ; ಆದDೆ Uೇವರ ಕ\ೆ ಎಂದೂ ತsYರುವ8pಲH. 
Uೇವರು 1ಾ@ಾ;ನ#ಾ�U ;ೆಲHವt )ೆರ1ೇ�Uೆ; ಆದDೆ #ಾನವನು, 
ಭೂMಯ)ೆ�ೕ ಪಣ2bಾLೆ ಎಂದು ತ5ಾYm )ೋ�, ಪ	1ಾದ)ಾ 
�ಾಲದ ಅಂತ�ದSH ಇದು ಶುದ¢@ೊXಸಲYಡುವ8ದು ಎಂದು Nಾ�Kದನು 
.#ಾನವನ J�ೕ�ೆಯು ಸು|ಾ�wತು; Uೇವರ 1ಾ@ಾ;ನವಲH. 
JDಾbೆ@ೊಂಡವರನು� ಸ��ಾದ #ಾಗ2ದSH ನ\ೆK, =ೕಸುವ8 
ಪಣ2bಾLೆಯ ಶುp¢ೕಕರ&ೆ@ಾm ಮAಾಪ�ಶುದ¢ ಸBಳ�ೆ� ಪ	1ೇ>K 
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ಇ�ಾ	=ೕಲ��@ಾm �bೇಷ 5ಾ	ಯ>�ತ, #ಾಡುವ)ೆಂದು 
ಗ	9K�ೊಡುವಂ�ೆ =ೕಸು Uೇವದೂತನನು� ಕಳ"9Kದನು. =ೕಸುವ8 
ಆತನ ದೂತ�@ೆ, �ಾರು ಆತನನು� ಕಂಡು�ೊಂಡDೋ ಅವDೆLಾH 
ಆತನ �ಾಯ2ವನು� ಅ�ೈ2K�ೊಳ"�ವDೆಂದು IXKದನು. =ೕಸುವ8 
ಮAಾಪ�ಶುದ; ಸBಳದSH ಇರು1ಾಗ ಆತನು Aೊಸ 
=ರುಸLೇM)ೊಂp@ೆ �1ಾಹ1ಾm, ಮAಾಪ�ಶುದ¢ ಸBಳದ 
�ೆಲಸವನು� ಮುmK�ೊಂಡು, Dಾ�ಾ_Dಾಜನಂ�ೆ ಪ	ಬಲ)ಾm 
ಭೂM@ೆ ಇXದು ಬಂದು, ಆತನ ಬರುವಣ�ಾ�m ಸ#ಾUಾನpಂದ 
�ಾಯುI,ರುವ ಅಮೂಲ�ರನು� ತನ@ಾm ಕDೆದು�ೊಂಡು Aೋಗಲು 
ಬರುವನು. 
 

1844 ರSH ಪ	1ಾದ)ಾ �ಾಲವ_ಯು �ೊ)ೆ@ೊಳ"�I,ದಂ�ೆ 
ಪರLೋಕದSH ಸಂಭ�KU ;ೇ)ೆಂದು ನನ@ೆ �ೋ�ಸLಾwತು. 
ಪ�ಶುದ¢ ಸBಳದSH =ೕಸು�ನ �ೇ1ೆ ಮುmಯಲು ಆತನು ಆ �ೋ&ೆಯ 
?ಾmಲನು� ಮು��ದನು. *	ಸ,ನ ಪ8ನDಾಗಮನ ಸಂUೇಶವನು� �ೇX 
ಅದನು� Iರಸ��Kದವರ rೕLೆ ಮAಾಕತ,Lೆಯು ಆವ�Kತು, 
ಅತನನು� ಅವರು �ಾಣUಾದರು ಎಂಬುದನು� ನನ@ೆ 
�ೋ�ಸLಾwತು. ಅನಂತರ =ೕಸುವ8 ತನ� ಅಮೂಲ�ವಸ¬ವನು� 
ಧ�K�ೊಂಡನು ಆ ವಸ¬ದ ತಳNಾಗದSH  @ೆ� ¥ೆ ಮತು, 
UಾXಂ?ೆಹ�ªನಂತ ಚಂಡುಗಳ" ಅಂ�ನ ಸುತ,ಲೂ ಕಂಡು ಬಂದವ8. 
ಆತನ ಭುಜpಂದ ಕುತೂಹಲ �ಾಯ21ೆಂಬ ಎUೆಕವಚವ8 ತೂಗುI,ತು,. 
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ಆತನು ಅI,ಂppತ, ನ\ೆUಾಡು1ಾಗ ಅದು ವಜ	ದಂ�ೆ Aೊ|ೆದು, 
ಕವಚದ rೕLೆ Aೆಸರು ಬDೆpಂIರುವ8Uೋ ಅಥ1ಾ �ೆತ,ಲY��ರುವಂ�ೆ 
ಅ%ರಗಳ" ಸYಷ�1ಾm ಕಂಡವ8. ಆತನು ಪ�ಪtಣ21ಾm 
ಉಡು@ೆ�ೊಡು@ೆwಂದ ಸುಸ�¥ತ)ಾದ rೕLೆ *�ೕಟದಂ�ೆರುವ 
ಒಂದನು� >ರದSH ಇಡLಾwತು. Uೇವದೂತರು ಆತನ ಸುತ,ಲೂ 
�ೊ�ಬಂದರು, ಜaSಸುI,ರುವ ರಥವ)ೆ�ೕ� ಆತನು ಎರಡ)ೆ ಪರUೆಯ 
ಒಳ@ೆ Aೋದನು. ಆಗ ನನ@ೆ ಪಣ2bಾLೆ ಅಥ1ಾ Uೇವದಶ2ನ 
ಗು\ಾರದ ಎರಡ)ೆ Nಾಗವನು� ಗಮJಸಲು AೇXದರು. ಪರUೆಯು 
�ೆDೆಯಲY��ತು, )ಾನು ಒಳ@ೆ ಪ	1ೇ>KUೆನು, -ದಲ)ೇ NಾಗದSH 
[ಪ�ಶುದ¢ ಸBಳ] ಏಳ"pೕಪಗಳ)ೊ�ಳ@ೊಂಡ pೕಪಸBಂಭವ8 ಇದು, 
ಬಹು ಸಂಪದ¶�ತ1ಾmಯೂ ಅಲಂ�ಾ��ಾ1ಾmಯೂ ಇತು,; ಒಂದು 
rೕಜು ಅದರ rೕLೆ ಸಮs2Kದ Dೊ��, Uೊ5ಾರI,, UೊಪಸBಂಭ 
ಇದ;ವ8 ಈ Nಾಗದ  ಎLಾH  sೕDೋಪಕರಣಗಳ" ಶುದ¢ �ನ�pಂದ 
#ಾಡಲYಟು� ಆ Nಾಗ�ೆ� ಪ	1ೇ>Kದವರನು� ಪ	I ಂ ಸುI,ತು,.  ಈ 
ಎರಡು Nಾಗವನು� ?ೇಪ2�Kದ; �ೆDೆಯು bೆeೕNಾಯ#ಾನ1ಾm 
ಕಂಡುಬಂತು. ಅದು ��ದ ವಣ2ಗXಂದಲೂ )ೇಯು; ವಸು,�Jಂದ 
#ಾಡಲY��ದು ಸುಂದರ1ಾದ ಅಂ�Jಂದ ಕೂಂ�ತು, ದೂತರನು� 
Aೋಲುವ �ಾಸೂIಯನು� �ನ�ದ Uಾರpಂದ AೊSಯLಾmತು,. 
�ೆDೆಯ rೕLೆ ಎತ,ಲYಟು� )ಾನು ಎರಡ)ೆ Nಾಗವನು� ಕಂಡನು. ಒಳ@ೆ 
ಮಂಜೂಷ�ದು; ಅದು ಶುದ¢ �ನ�pಂದ  #ಾ�ರುವ8ದನು� ಕಂ\ೆನು. 
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ಅದರ rೕLೆ *�ೕಟವನು� ಪ	IJ_ಸುವ @ೋಟುಗXದು; ಬಹು 
ಅಲಂ�ಾ�ಕ1ಾm #ಾಡಲY��ತು. ಅದು ಸಹ ಶುದ¢ ಬಂ@ಾರU ;ೇ. 
ಮಂಜೂಷದ ಒಳ@ೆ ಹತು, ಕಟ�|ೆಗಳನು� ಬDೆp;ದ   ಕSHನ 
ಹಲ@ೆಗXದ;ವ8. ಮಂಜೂಷದ ಎರಡೂ ಕ\ೆ ಸುಂದರ1ಾದ  
�ೆರೂ ಯರು ತಮ` Dೆ�ೆ�ಗಳನು� ಆದರ rೕLೆ ಹರ��ೊಂ�ದ;ರು.  
=ೕಸುವ8 ಮಂಜೂಷದ ಪಕ�ದSH JಲHಲು ಅವರ ಎರಡೂ Dೆ�ೆ�ಗಳ" 
rೕLೆ ಎI,ಲYಟು� ಒಂದ�ೊ�ಂದು �ಾm�ೊಂ�ದು; ಆತನ ತLೆಯ 
rೕLೆ ಆ<ಾBpK�ೊಂಡವ8 ಅವರ ಮುಖಗಳ" ಎದುರುಬದುDಾmದು; 
ಮಂಜೂಷದ ಕ\ೆ@ೆ �ೆಳ@ೆ )ೋಡುI,ದ;ರು ಇದು Uೇವರ ಆ�ೆಗಳನು� 
ಬಹು ಆಸ*,wಂದಲೂ ಭ*,Nಾವpಂದಲೂ )ೋಡುI,ರುವ 
ಪರLೋಕದಗಣಗಳನು� ಪ	IJ_ಸುI,ತು,  ಇಬgರು �ೆರೂ ಯರ 
ನಡು1ೆ �ನ�ದ ದೂ5ಾರI ಇತು,. ಭಕ,ರ ನಂಬು@ೆಯ 5ಾ	ಥ2)ೆಗಳ"  
=ೕಸು�)ೆ\ೆ@ೆ ಬರಲು, ಆತನು ಆದನು� ತಂUೆ@ೆ ಅs2Kದನು, 
Uೊ5ಾರIwಂದ ಸು1ಾಸ)ೆ Aೊರ�ತು ಅದು ಬಹು ವಣ2ಗXಂದ 
ಕೂ�ದ Aೊ@ೆ'ೕ5ಾ_ಯSH ಕಂಡು ಬಂpತು. ಮಂಜೂಷದ ಮುಂUೆ 
=ೕಸುವ8 JಂIದ; ಸBಳದ rೕLೆ ಪ	ಜaSಸುವ ಮAಾಪ	Nೆಯು 
ಕಂಡುಬಂತು. ಆದDೆ ಅದನು� )ಾನು )ೋಡLಾಗSಲH ಅದು Uೇವರು 
ಕುXIರುವ KಂAಾಸನದಂ�ೆ ಕಂ�ತು. ಧೂಪದ Aೊ@ೆ ತಂUೆಯ 
ಬX@ೆ ಏ�Aೋಗಲು ಅದುgತ1ಾದ ಮAಾಪ	Nೆ ತಂUೆಯ 
KಂAಾಸನpಂದ =ೕಸು�ನ rೕLೆ ಇXದು ಬಂತು, ಮತು,  
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=ೕಸು�ನ ಮೂಲಕ ಬಕ,ರ 5ಾ	ಥ2)ೆಗಳ" ಸು1ಾಸುತ ಧೂಪದಂ�ೆ 
ಏ��ೋ ಅವರ rೕLೆ ಇXದು ಬಂತು. =ೕಸು�ನ rೕLೆ ಉಜaಲ 
?ೆಳಕು Aಾಗೂ ಪ	Nೆಯು ಬಹು bೆeೕNಾಯ#ಾನ1ಾm ಸು�ಸಲYಟು� 
ಕೃ5ಾಸನದ rೕLೆ ಆ<ಾ³pKತು, ಆನಂತರ ಪ	Nೆಯು 
ಹಂತಹಂತ1ಾm Uೇ1ಾLಾಯದL HೆLಾH ತುಂ �ೊಂ�ತು. ಈ 
ಪ	�ಾಶವನು� Aೆಚು�Aೊತು, )ಾನು )ೋಡLಾಗSಲH. �ಾವ 
Nಾ[ೆಯೂ  ?ೆಳ*ನ Iೕವ	�ೆಯನು� ವ�2ಸLಾಗದು. )ಾನು 
9m£Jಂದ ತುಂ ದವ|ಾm ಈ ದೃಶ�ದ ಮAಾಪ	Nೆ Aಾಗೂ 
ಘನ�ೆwಂದ �ಮುಖ|ಾUೆನು. 
 

ಭೂLೋಕದ ಪಣ2bಾLೆ ಎರಡು Nಾಗಗಳನು� ನನ@ೆ 
�ೋ�ಸLಾwತು ಪರLೋಕದSHದ;ಂ�ೆ=ೕ ಇತು,. ಇದು ಪರLೋಕದ 
ಗು\ಾರವನು� ಪ	IJ_ಸುವ ಭೂLೋಕದ ಗು\ಾರ ಎಂದು ನನ@ೆ 
IXಸLಾwತು. -ದಲ Nಾಗದ sೕÇೋಪಕರಣಗಳ" ಪರLೋಕದ 
ಪಣ2bಾLೆಯ -ದಲ NಾಗದSHದ;ಂ�ೆ=ೕ ಯ�ಾವ�ಾ,mತು, �ೆDೆಯು 
rೕLೆತ,ಲYಡಲು )ಾನು ಮAಾಪ�ಶುದ¢ಸBಳವನು� ಕಂ\ೆನು, ಅದೂ ಸಹ 
ಪರLೋಕದ ಮAಾಪ�ಶುದ;ಸBಳದSHಂತಹ sೕÇೋಪಕರಣಗ| ೕೆ 
ಆmದ;ವ8 �ಾಜಕರು ಭೂLೋಕದ ಎರಡೂ NಾಗಗಳSH �ೇ1ೆ 
#ಾಡುI,ದ;ರು. -ದಲ NಾಗದSH ವಷ2ದ ಪ	Ipನವt 
�ೇ1ೆಸSHಸುI,ದ;Dೆ ವಷ2�ೆ� ಒಂUಾವI2 #ಾತ	 ಮAಾಪ�ಶುದ; 
ಸBಳದ �ೇ1ೆ ನ\ೆಯುI,ತು. ವಷ21ೆLಾH ಅರ�ೆ #ಾಡಲYಟ� 5ಾಪಗಳ" 
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ಶುp¢ೕಕರ&ೆ ಇSH ನ\ೆಯುI,ತು, =ೕಸು ಪರLೋಕದ ಪಣ2bಾLೆಯ 
ಎರಡೂ NಾಗದSH �ೇ1ೆಸSHಸುI,ದು;ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು - ಆತನು 
ತನ� ರಕ,UಾDೆ ಎDೆದು ಪರLೋಕದ ಪಣ2bಾLೆ@ೆ ಪ	1ೇ>Kದನು 
ಭೂLೋಕದ �ಾಜಕDೆಲH ಸತು,AೋಗುI,ದು;ದ�ಂದ 
ಬಹು�ಾಲದವDೆ@ೆ ಅವರು �ೇ1ೆ#ಾಡLಾಗುI,ರSಲH; ಆದDೆ =ೕಸು 
Jರಂತರ ಮAಾ�ಾಜಕ)ಾmರುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
ಇ�ಾ	=ೕಲರು ಭೂLೋಕದ ಪಣ2bಾLೆ@ೆ ತಮ` ಬS ಮತು, �ಾ��ೆ 
ತರುವ8ದರ ಮೂಲಕ ಬರSರುವ ರ%ಕನ bೆ	ೕಷ��ೆಯನು�  
ಎI,9�ಯುI,ದ;ರು Uೇವರ �1ೇಕದSH, ಈ ಮAಾ�ಾಯ2ದ ಎLಾH 
ಸೂ%°�<ಾರಗಳ" IXಸಲY��ದು; )ಾವ8 ಪರLೋಕದ 
ಪಣ2bಾLೆಯSHನ =ೕಸು�ನ �ೇ1ೆಯನು� ಅಥ2#ಾ��ೊಳ�ಲು 
�ಾಧ�1ಾಗುತ,Uೆ.  
 

ಕೂ	�ಾಮರಣದ ಸಂದಭ2ದSH, =ೕಸುವ8 ಕLಾa�ಯSH 
ಮರJಸು1ಾಗ ‘ಎLಾH Iೕ�ತು’ ಎಂದು ಕೂmದನು UೇವLಾಯದ 
�ೆDೆ rೕSJಂದ �ೆಳ@ೆ ಇ?ಾ¶ಗ1ಾwತು. ಇದು ಭೂLೋಕದ 
Uೇವದಶ2ನ ಗು\ಾರದ �ೇ1ಾ�ಾಯ2 Jರಂತರ1ಾm 
ಅಂತ�1ಾw�ೆಂದು ಸೂ�ಸುತ,Uೆ. ಇನೂ� ಮುಂUೆ Uೇವರು ಬಹು 
ಜನರನು� ಭೂLೋಕದ ಪಣ2bಾLೆಯSH ?ೇ¦ೆ#ಾಡುವ8pಲH ಮತು, 
ಬSಯನು� ಅಂmೕಕ�ಸುವ8pಲH ಎಂದು �ೋ�Kತು. ಆಗ =ೕಸು�ನ 
ರಕ,ವ8 ಸು�ಸಲY��ತು. ಪರLೋಕಪಣ2bಾLೆಯSH ಆತ)ೇ 
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�ೇ1ೆಸSHಸುವ �ಾಜಕ)ೆಂದು IXಸುತ,Uೆ. ವಷ2�ೊಂUಾವI2 
ಮAಾ�ಾಜಕನು ಮAಾಪ�ಶುದ;ಸBಳ�ೆ� ಶುp¢ೕ�ಾರಣ�ಾ�m 
UಾJ=ೕಲ 8)ೇ ಅ�ಾ�ಯದ 2300 ವಷ2ಗಳ ಅಂತ�ದSH ಅಂದDೆ 
1844ರSH =ೕಸುವ8 ಪರLೋಕದ ಮAಾಪ�ಶುದ; ಸBಳ�ೆ� ಪ	1ೇ>K 
ಮUೆ�KB�ೆwಂದ ಎಲHರ ಒXI@ಾm Aಾಗೂ ಪಣ2bಾLೆಯನು� 
ಶುp¢ೕಕ�ಸಲು ಪ	1ೇ>Kದನು.  
 

ಓp: �-ೕಚನ�ಾಂಡ ಅ�ಾ�ಯ 25-28; �ಾಜಕ�ಾಂಡ ಅ�ಾ�ಯ 
16; 2 ಅರಸು 2:11; UಾJ=ೕಲ8:14; ಮ�ಾ,ಯ27:50-51; ಇ 	ಯ�@ೆ 
9; ಪ	ಕಟ)ೆ ಅ�ಾ�ಯ 21  
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ಅ�ಾ�ಯ 28. ಮೂರ)ೆ ದೂತನ ಸಂUೇಶ  
ಪ�ಶುದ; ಸBಳದSH =ೕಸು�ನ �ಾಜಕ�ೇ1ೆ ಮುmದ ನಂತರ 
ಮAಾಪ�ಶುದ; ಸBಳ�ೆ� Aೋm ಆ�ಾbಾಸನಗXದ; ಮಂಜೂಷದ 
ಮುಂUೆ Jಂತನು. ಆತನು ಪ	ಬಲ)ಾದ ಓವ2ದೂತನ �ೈಯSH 
ಮೂರ)ೆ ಸಂUೇಶ�ದ; ಚಮ2ದ ಸುರುXಯನು� �ೊಟು� ಭೂLೋಕ�ೆ� 
ಕಳ"9ಸಲು ಅವನು @ಾಂ©ೕಯ2pಂದಲೂ ಅ_�ಾರpಂದಲೂ ಇXದು  
ಬಂದು ಭಯಂಕರ1ಾದ ಎಚ���ೆಯನು� ಪ	ಕ�Kದನು. ಅದು ಇವDೆಗೂ 
ಬಂpರದ ಸಂUೇಶ1ಾmತು,. ಈ ಸಂUೇಶವ8 ,Uೇವರಮಕ�ಳನು� ತಮ` 
�ಾವSನSH ಇಟು��ೊಂಡು ಅವರ ಮುಂpರುವ bೆeೕಧ)ಾ �ಾಲವನು� 
ಮತು,  �ಾತ)ೆಯನು� �ೋ�ಸಲು �)ಾ�ಸ@ೊX�ಸಲY��Uೆ. ಅವರು 
ಮೃಗಕೂ� ಅತನ �ಗ	ಹಕೂ� ಎದುರುಬದುDಾm 
AೋDಾಡ?ೇ�ಾಗುತ,Uೆ, ಅವರ �ೕವವ8 ಪಣ�ೆ� ಒ��Uಾಗೂ� 
ಸತ�ವನು�  ಡUೆ 9�ದು�ೊಂ�ರ?ೇ�ಾಗುತ,Uೆ. ದೃಡ1ಾm JಲುHವ8ದು 
Jತ��ೕವದ ಒಂUೇ J�ೕ�ೆ�ಾmUೆ ಎಂಬುದರSH ಮೂರ)ೆಯ 
ದೂತನ ವತ2#ಾನ �ೊ)ೆ@ೊಳ"�ತUೆ; ಇದರSH Uೇವರ ಆ�ೆಗಳನೂ�  
=ೕಸು�ನ rೕಲನ ನಂ �ೆಯನು� �ೈ@ೊಂಡು ನ\ೆಯುI,ರುವ Uೇವ 
ಜನರ �ಾ|ೆ̀ ಯು �ೋ�ಬರುತ,Uೆ ಈ #ಾತುಗಳನು� Aೇಳ"ತLೇ 
ಪರLೋಕದ ಪಣ2bಾLೆ ಕ\ೆ@ೆ  ದೂತನು ನನ� ಗಮನವನು� 
�ೆ|ೆದನು. ಈ ಸಂUೇಶವನು� Kaೕಕ�K�ೊಂಡುವರ ಮನಸoನು� 
ಮಂಜೂಷದ ಮುಂUೆ JಂIರುವ ಮAಾಪ�ಶುದ¢ ಸBಳದ ಕ\ೆ@ೆ 
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JUೇ2>ಸLಾwತು. ಅSH �ಾರ �ಾರ rೕLೆ  ಇನೂ� ಕೃ5ೆಯು 
)ೆLೆJಂIUೆ'ೕ ಅಲHUೆ ಅ��ಲHUೆ Uೇವರ ಆ�ೆಗಳನು� 
ಉಲHಂÄKUಾ;Dೋ ಅವ�@ೋಸ�ರ =ೕಸು ಅಂIಮ ಮUೆ�KB�ೆ 
#ಾಡುI,ದ;ನು. ಈ 5ಾ	ಯ>�ತ,ವನು� ಸI,ರುವವ�@ೆ #ಾತ	ವಲHUೆ 
�ೕವಂತ JೕIವಂತ�@ಾmಯೂ, ಅ�ಾJಗ|ಾm 
5ಾಪ#ಾ�ದವ�@ಾmಯೂ =ೕಸು #ಾಡುವನು.  
 

=ೕಸುವ8 ಮAಾಪ�ಶುದ; ಸBಳದ ಕದವನು� �ೆDೆದು ನಂತರ ಸಬgI,ನ 
?ೆಳಕು �ಾ�Kತು. ಪtವ2ದSH Aೇ@ೆ ಇ�ಾ	=ೕಲರು ಆ�ೆಗಳನು� 
�ೈ�ೊಂಡು  ನ\ೆಯುವDೋ ಅಥ1ಾ ಇಲH�ೕ ಎಂದು ಪ�ೕ�ಸಲYಟು� 
ಪ	#ಾ�ೕಕ�K�ೊಂಡ Aಾ@ೇ= Uೇವರ ಮಕ�ಳ" ಪ�ೕ�ೆ@ೆ ಒಳ@ಾm 
�ಾ ೕತು ಪ�K�ೊಳ�?ೇಕು. ಮೂರ)ೆಯ ದೂತನು 
JDಾbೆ@ೊಂಡವ�ಗೂ ಮAಾಪ�ಶುದ¢ಸBಳವನು� �ೋ�ಸಲು 
ಅಂತ��%Uೆ\ೆ@ೆ Nೊಟು�#ಾ�ದನು. ಅವರು ನಂ �ೆwಂದ ಅSH 
Aೋm =ೕಸುವನು� ಕಂ\ಾಗ ಅವರ ಆನಂದ J�ೕ�ೆಗಳ" 
ಪ8�Uೆದ;ವ8. 9ಂUೆ ಏ)ೆLಾH ನ\ೆw�ೆಂದ 
ಪ8ನ�2ಮbೆ2#ಾ��ೊಂಡು =ೕಸು�ನ ಎರಡ)ೆಯ ಬರುವಣದ 
ಪ	ಕಟ&ೆwಂದ 9�ದು 1844ರ ವDೆಗೂ ಅವರ ಪ	#ಾಣವ8 
ಮುಂದುವDೆದ ಪ�ಯನು� ಪ�>ೕಲ)ೆ #ಾ�ದ;ನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು 
.ಇವರ JDಾbೆಯ �ವರ&ೆ IXUಾಗ ಆನಂದ, JಸoಂUೇಹ1ಾದ 
ನಂ �ೆ ನನ�SH <ೇತನ@ೊಂ�ತು. ಮೂರ)ೆಯ ದೂತನು  ಭೂತ, 
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ವತ2#ಾನ, ಭ�ಷ��ೆ� ?ೆಳಕನು�  ೕ�Uಾಗ Uೇವರು ತಮ`ನು� ಎಷು� 
ರಹಸ�1ಾm ಅದುgತ1ಾm ಮು)ೆ�ಚ���ೆwಂದ ನ\ೆKUಾ;)ೆಂದು ಅವರು 
ಅಥ2#ಾ��ೊಂಡರು. 
 

ಉXದವರು ಮAಾಪರಶುದ¢ ಸBಳ�ೆ� =ೕಸುವನು� 9ಂ?ಾSK ಅSHದ; 
ಮಂಜೂಷವನೂ� ಮತು, ಕೃ5ಾಸನವನೂ� ಕಂಡು ಆದರ ಉಜaಲ 
ಮAಾಪ	Nೆ@ೆ #ಾರುAೋದುದನು� ನನ@ೆ �ೋ�ಸLಾwತು. 
=ೕಸುವ8 ಮಂಜೂಷದ rೕSನ Aೊp�ೆಯನು� �ೆ@ೆದುನು. ಅ@ೋ! 
ಹತು, ಆ�ೆಗಳ" S ತ@ೊಂಡ bಾಸನ! ಸ�ೕವ p��ೕ*,ಯನು� 
ಅವರು ಗುರುIKದರು; ಅದರSH ಒಂಬತು, ಆ�ೆಗಳನು�  ಟು� ಸ�ೕವ 
)ಾಲು�)ೆಯ ಆ�ೆಯ rೕLೆ ಮ9rಯ ಪ	NಾವX ಸುತು,ವ�ದು 
ಪ	ಜaಲಸುI,ದು;ದ;ನು� ಕಂಡು pಗg¸r@ೊಂಡು ಕಂsಸು�ಾ, 
9r`��ದರು. ಸಬg� pನವ8 ರದು;#ಾಡಲYಟು� 1ಾರದ -ದಲ)ೆಯ 
pನ�ೆ� ಅದನು� ವ@ಾ2wಸಲY��Uೆ ಎಂಬ �ಾವ ಸಂಗIಯೂ 
ಅSHರSಲH. K)ಾw ?ೆಟ�ದ rೕLೆ ಗಂ©ೕರ1ಾm pಗg¸rಯ 
ಸಂಭ	ಮpಂದ Uೇವರ ?ಾwಂದ ಬಂದ #ಾತುಗಳ Aಾ@ೆ=ೕ ಕSHನ 
ಹಲ@ೆಯ rೕLೆ Uೇವರು ತನ� �ೈwಂದ ಬDೆಯು1ಾಗ 
ಉರುಳ"I,ರುವ  ಗುಡುಗು, Aೊ|ೆಯುI,ದ; Mಂ�ನ Aಾ@ೆ=ೕ  “ಆರು 
pವಸಗಳSH Jೕನು ದು�ದು Jನ� �ೆಲಸವ)ೆ�LಾH #ಾಡ?ೇಕು, 
ಏಳ)ೆಯ pನವ8 Jನ� UೇವDಾದ ಕತ2J@ೆ MಸLಾದದು;” ಎಂpತು, 
ಹತು, ಅ�ೆಗಳ" �ೊ��ರುವ 5ಾ	ಶಸ¹ವನು� ಕಂಡು ಮೂಕ 
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�K`ತDಾದರು. ಅದು =Aೋವನ ಬಹು ಹI,ರ ಇಡಲY��ದು ಆತನ 
5ಾ�ತ	�ೆಯು ಆದರ rೕLೆ ಪಸ�Kತು,. ಯAೋವJಂದ  
ಆ>ೕ1ಾ2pಸಲYಟ� ಹತು, ಆ�ೆಗಳನು� ಅವರು ಉಲಂÄK 
ಅನ�ಜನ�ಂದಲೂ, �ೕಪ�ಂದಲೂ �ೊಡಲY��ದ; pನವನು� 
ಆಚ�ಸುI,ದು;ದನು� )ೆ)ೆsK�ೊಳ"��ಾ, ಪtವ2ದ ತಮ` ಅIಕ	ಣ�ಾ�m 
@ೋ|ಾಡು�ಾ, Uೇವರ ಮುಂUೆ ತm£K�ೊಂಡರು. 
 

=ೕಸುವ8 ಇವರ ಅ��ೆಯನು�, 5ಾ	ಥ2)ೆಯನೂ� ತಂUೆ@ೆ 
ಅs2ಸು1ಾಗ ದೂ5ಾರIwಂದ ದೂಪದ Aೊ@ೆ ಏಳ"ವ8ದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಆ Aೊ@ೆ rೕLೇರು1ಾಗ ಪ	�ಾಶ#ಾನ1ಾದ ?ೆಳಕು 
=ೕಸು�ನ ಮತು, ಕೃ5ಾಸನದ rೕLೆ ಆ�ೆಗಳನು�, ಉಲಂÄUೆವLಾH 
ಎಂದು )ೊಂದು _ೕನDಾm 5ಾ	¡2Kದ;ವರು Aಾಗೂ 
ಆ>ೕವ2pಸಲYಟ�ವರ rೕLೆ  ದು; ಅವDೆಲHರ ಮುಖದSH J�ೕ�ೆ 
ಆನಂದವ8  )ೆLೆ@ೊಂಡವ8. ಮೂರ)ೆಯ ದೂತ)ೊಂp@ೆ �ೇ��ೊಂಡು 
ಎಚ���ೆಯನು� ಪ	ಕ�ಸಲು ದaJಯನು� ಉತು,ಂಗ�ೆ�ೕ�Kದರು. 
-ದ-ದಲು �ೆಲ1ೇ ಜನರು ಸಂUೇಶವನು� ಅಂmೕಕ�Kದರು. 
ಆನಂತರ )ಾನು ಕಂಡUೇ)ೆಂದDೆ ಬಹು ಜನರು ಸಂUೇಶವನು� 
ಅಂmೕಕ�K ಅಲYಸಂ®ಾ�ತDೊಂp@ೆ �ೇ� ಪ�ಶುದ¢ 
�bಾ	ಂIpನವನು� ಆಚ�ಸುವ8ದರ ಮುಖಂತರ Uೇವರನು� 
ಘನಪ�Kದರು.  
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-ರ)ೆಯ ಸಂUೇಶದ ಅನುಭವ ಪ\ೆದವರSH ಬಹು ಜನರು -ದಲ 
ಎರಡು ಸಂUೇಶದSH 5ಾLೊ£ಂಡವDಾmರSಲH. ಇದನು� �ೈ�ಾನನು 
ಅಥ2#ಾ��ೊಂ�ದ;ನು. ಅವರನು�  ೕXಸಲು ತನ� ದುಷ� 
ದೃi�ಯJ�ಟ�ನು. ಆದDೆ ಮೂರ)ೆಯ ದೂತನು ಮAಾಪ�ಶುದ¢ಸBಳದ 
ಕ\ೆ@ೆ �ೋ�KUಾಗ -ದಲ ಎರಡು ಸಂUೇಶಗX@ೆ ಸYಂpKದವರು 
ಅವ�@ೆ ಪರLೋಕದ ಪಣ2bಾLೆಯ #ಾಗ2 �ೋ�Kದರು. 
Uೇವದೂತರ ಸಂUೇಶಗXದ; ಸತ�ದ ಸಂಪtಣ2 ಸರಪ�ಯನು� ಕಂಡು 
ಆನಂದpಂದ ಅಂmೕಕ�K, ಒಂದು ಕ	ಮದSH ಒsY�ೊಂಡು  
ನಂ �ೆwಂದ ಪಣ2bಾLೆ@ೆ =ೕಸುವನು� 9ಂ?ಾSKದರು ಈ 
ಸಂUೇಶಗಳ" ಶ�ೕರವನು� 9�pರುವ ಲಂಗ�ನ Aಾ@ೆ ನನ@ೆ 
�ೋ�ಸLಾwತು. ಜನರು ಸಂUೇಶವನು� ಅಥ2#ಾ��ೊಂಡು 
ಅಂmೕಕ�ಸುI,ರು1ಾಗ �ೈ�ಾನನ ವಂಚ)ೆ@ೆ  ೕಳದ Aಾ@ೆ 
�ಾsಡಲYಟ�ರು. 
 

1844ರSH JDಾbೆಯ ನಂತರ �ೈ�ಾನನೂ ಮತು, ಅವನ ದೂತರ 
ನಂ �ೆಯನು� ಅಲು@ಾ�ಸಲು ಬLೆಹರಡುವ8ದSH ಗ� �wಂದ 
�ಾ'ೕ2ನು`ಖDಾದರು, 1ೈಯ*,ಕ ಅನುಭವ Aೊಂpದವರ 
ಮನಸoನು�  �ೆ�ಸಲDಾಂ©Kದರು ಬಹು Uೈನ�Nಾವವನು� 
ಪ	ದ>2ಸು�ಾ, -ದಲ)ೆ ಮತು, ಎರಡ)ೆಯ ಸಂUೇಶವನು� 
ಬದLಾwK ಅದು ಮುಂUೆ )ೆರ1ೇರLಾಗುತ,Uೆ ಎಂದು AೇXದರು. 
ಅUೇ 1ೇ|  ೆಕಲವರು ಈ@ಾಗLೇ )ೆರ1ೇ�Uೆ ಎಂದರು. ಅನುಭವಗಳ 
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ಮನಸoನು� �ೆ|ೆದು ನಂ �ೆಯನು� ಚಂಚಲ@ೊX�K ಗS S 
ಉಂಟು#ಾ�ದರು. �ೆಲಜನರು ಸತ�1ೇದವನು� ಹುಡುಕು�ಾ, ತಮ`Uೇ 
ನಂ �ೆಯನು� KBರಪ�ಸಲು ಪ	ಯI�Kದರು  ಇ1ೆLಾH ಸಂಗIಗಳ" 
�ೈ�ಾನನನು� ಉLಾHಸ@ೊXKತು; ಏ�ೆಂದDೆ ದೃಡ1ಾದ ಲಂಗ�Jಂದ 
�ಾDೆLಾH ಸ�ಲ@ೊಳ"��ಾ,Dೋ ಅವರನು� ತಪY©5ಾ	ಯ, 
ತತaಗಳನು� ಹುಟು�Aಾ* ಅLಾH�ಸಬಹುದು ಎಂದು�ೊಂಡನು. 
-ದಲ)ೇ Aಾಗೂ ಎರಡ)ೇ ಸಂUೇಶದSH ನ\ೆಸಲYಟ�ವರು ಇವರನು� 
ಅಲHಗ|ೆಯಲು ಅವರSH �Nಾಗಗಳ"ಂ¦ಾm ಚದು�Aೋಗಲು 
5ಾ	ರಂ©Kದರು. ಆನಂತರ )ಾನು �Sಯಂ MಲHT ನನು�  ಕಂ\ೆನು 
ಈ ಜನ�@ಾm �Sಯಂ ದುಃಖ JDಾbೆwಂದ ?ಾm 
ಗS S@ೊಂಡಂIದ;ನು. 1844ರSH �ಾ	ಂIಯSH s	ೕIwಂದ 
ಒಗ£¦ಾ�mದ;ವರು ತಮ`L Hೆ �Dೋದ Aೊಂp s	ೕIಯನು� ಕಳ�ೊಂಡ 
ಗುಂಪನು ಕಂ\ೆನು. �ಾತ)ೆ ಅವನ ಬಲವನು� ಕುm£Kತು, �ೆಲವ8 
)ಾಯಕರು �Sಯಂ MಲHರನನು� ಭಯpಂದ ದೃi�ಸು�ಾ, ಎSH 
ಈತನು -ರ)ೆಯ ದೂತನಸಂUೇಶವನು� ಮತು, ಅ�ೆಗಳನು� 
ಅಂmೕಕ�ಸುವ)ೋ ಎಂದು �ೊಂಡದ;ನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
Aಾ@ೊಂದು1ೇ|  ೆ ಪರLೋಕದ ?ೆಳಕನು� ಅಂmೕಕ�K ಆತು�ೊಂಡDೆ 
ಆತನ ಮನಸoನು� �ೆ|ೆದು�ೊಳ�ಲು 'ೕಜ)ೆ AಾಕುI,ದ;ರು. ಇವನ 
ಮನಸoನು� ಅಂಧ�ಾರದSHಟು� ತಮ` ಪ	Nಾವವನು� ಉXK�ೊಳ�ಲು 
#ಾನವ ಶ*,ಯ ಒತ,ಡ AೇರಲY��ದ;ನೂ� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಬಹಳ 
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�ಾಲದ ವDೆಗೂ �Sಯಂ MಲHT  ಪರLೋಕದ ?ೆಳ*@ೆ 
�Dೋಧ1ಾm ತನ� ಧ½Jಯನು� ಎI,ದನು.  ಅವನ JDಾbೆ@ೆ 
ಪ�ಪtಣ2�ವರ&ೆ �ೊಡುವ, ಪtವ2ಪ	Nಾವದ rೕLೆ ?ೆಳಕು 
ಹ�ಸುವ, ಆತನ J�ಾoರ ಶ*,ಯನು� ಪ8ನಃbೆ�ೕತನ@ೊXಸುವ, 
J�ೕ�ೆಯನು� ?ೆಳmಸುವ Aಾಗೂ Uೇವರನು� ಘನಪ�ಸುವಂ�ೆ 
#ಾಡುವ ಸಂUೇಶವನು� ಅಂmೕಕ�ಸುವ8ದರSH �ೋತನು. Uೇವರ 
�1ೇಕದ rೕLೆ ಆತು�ೊಳ"�ವ ಬದಲು #ಾನವ �ಾನದ rೕLೆ 
ಆತು�ೊಂಡನು.ತನ �ಾಜ#ಾನನ JMತ, ಪ	�ಾಸಕರು ಶ	ಮpಂದ 
ಹ�ಾಶ)ಾm ವಯ�ಾoದಂ�ೆ ಇವನನು� ಸತ�pಂದ Aೊರ@ೆ|ೆದರು. 
ಅವDೇ ಈತನ 5ಾಪ�ೆ� Aೊ&ೆ@ಾರDಾದಷು� �Sಯಂ 
Aೊ&ೆ�ಾಗSಲH. ಒಂದು1ೇ|  ೆ �Sಯಂ ಮೂರ)ೇ ದೂತನ 
ಸಂUೇಶದ ?ೆಳಕನು� ಕಂ�ದ;Dೆ ಅವJ@ೆ ರಹಸ�1ಾmಯು 
,ಕತ,Lಾmಯೂ  ಕಂಡ ಸಂUೇಶಗಳ" �ಷದ1ಾm �ವ�ಸಲYಡುI,ದ;ವ8. 
ಸAೋದರು ಇವ)ೆ\ೆ@ೆ �ೋ�ದ ಆಳ1ಾದ s	ೕI, ಆಸ*,ಯನು� 
ಕಂಡು ?ೇಪ2�ಸಲು ಅ�ಾದ�1ಾwತು; ಅವನ ಹೃದಯ1ಾದDೋ 
ಸ�ಾ�)ೆaೕ%&ೆ@ೆ 1ಾಲುI,ತು,; =ೕಸು�ನ ಬರುವಣದ ಪ	ಕಟ&ೆಯSH 
ತ)ೊ�ಂp@ೆ Nಾmಗ|ಾm ಭುಜ�ೊಟ�ವರನು� ಅಗS Aೋಗುವ8ದು 
Aೇ@ೆ? ಅವರು Jಜ1ಾm Uಾ� ತಪ8Yವ8pಲH ಎಂದು ದೃಡ1ಾm 
ನಂ ದನು. 
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Uೇವರು, ಅವನನು� �ೈ�ಾನJ@ೆ ಒsYK, ಮರಣವ8 ಜಯ�ಾ_ಸಲು 
ಅನುಮIKದನು ಸತ�ವನು� �Dೋ_K ಈತನನು� ಸತತ1ಾm 
ತJ�ಂದ ?ೇಪ2�ಸುI,ದ;ವ�ಂದ ದೂರ1ಾm �Sಯಂನನು� 
ಸ#ಾ_ಯSH ಬ��ಟ�ನು 1ಾ@ಾತ,Uೇಶ�ೆ� ಹI,ರ1ಾಗುI,Uಾ;@ೆ -ೕbೆ 
ತಪ8Y#ಾ�ದನು, Aಾ@ೆ= ಸತ��ೆ� �ರುದ;1ಾm ಪ	Nಾವ�ೆ� 
ಒಳಪಡುವ8ದರSH ಪರLೋಕ �ಾ)ಾJ@ೆ ಪ	1ೇ>ಸLಾಗದಂ�ೆ 
�Sಯಂ ತಪ8Y#ಾ�ದುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಇತರರು ಈತನನು� 
ತಪ8YUಾ�@ೆ|ೆದDಾದ;�ಂದ ಅವDೇ ಇದ�ೆ� Aೊ&ೆ@ಾರDಾಗುವರು 
Uೇವದೂತರು UೇವತUಾಸನ ಅಮೂಲ�1ಾದ ದೂಳನು� 
ಗಮJಸುI,Uಾ;Dೆ �ೊ)ೆಯ ತುತೂ,�ಯು ಧ½JKUಾಗ �Sಯಂ 
ಎದು;ಬರುವನು. 
 

ಓp: �-ೕಚನ�ಾಂಡ 20:1-17, 31:18,; 1 �ೆಸLೋJಕ 4:16; 
ಪ	ಕಟ)ೆ 14:9-12                       
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ಅ�ಾ�ಯ 29. ಒಂದು ದೃಢ1ಾದ 1ೇ_�ೆ  
ತಮ`ನು� �ಾಗರೂಕ�ೆwಂದ ರ�K�ೊಂಡ KBರ1ಾm JಂIದ; 
ಜನರನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಇವರು ಅKBರ1ಾದವDೆ\ೆ@ೆ ಮುಖ@ೊಡUೆ 
ಒಟು�-ತ,ದ ನಂ �ೆಯSH ದೃಡ1ಾmದು;ದ�ಂದ Uೇವರು ಇವರನು� 
r��@ೆwಂದ ದೃi�Kದನು. ನನ@ೆ ಮೂರು r��ಲುಗಳ"ನು� 
�ೋ�ಸLಾwತು. ಅUೇ ಮೂರುದೂತರ ಸಂUೇಶಗಳ". ಈ 
ಸಂUೇಶpಂದ ಒಂದು ತುಣುಕನೂ� ಅಥ1ಾ ಸೂ�ಯಷ�)ೊ� 
ಕದSKದವನ KBI ಅ'�ೕ! ಎನು�ವಂ�ಾಗುವ8ದು  ಎಂದು ದೂತನು 
AೇXದನು. ಈ ಸಂUೇಶಗಳನು� ಸ��ಾm ಅಥ2#ಾ��ೊಳ"�ವ8ದು 
ಅIಮುಖ�. ಇವ8ಗಳನು� ಅಂmೕಕ�ಸದ �ೕIಯ rೕLೆ ಆತ`ದ 
ಅಂತ�ವ8 )ೆLೆ@ೊಂ�Uೆ. ನನ�ನು� ಈ ಸಂUೇಶಗಳ ಮುಖಂತರ 
ಕDೆUೊಯ�Lಾwತು. Uೇವರ ಮಕ�ಳ" ಬಹು ಕಷ�ಸಂಕಟ 
AೋDಾಟpಂದ ಅ5ಾ�ಯ#ಾನ1ಾದ ಅನುಭವಗಳನು� 
ಪ\ೆದು�ೊಂಡರು ಎಂಬುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. Uೇವರು  ಹಂತ 
ಹಂತ1ಾm ಇವರನು� ಅಚಲ1ೇ_�ೆಯ rೕLೆ JಲುHವವDೆ�ಗೂ 
ನ\ೆKದರು .ಅನಂತರ )ಾನು ಕಂ�U ;ೇ)ೆಂದDೆ, �ೆಲವ8 ಜನರು 
1ೇp�ೆಯವDೆಗೂ ಬಂದು ಹತು,ವ -ದLೇ ತಳಹpಯನು� 
ಪ�ೕ�ಸLಾರಂ©Kದರು. 1ೇp�ೆಯ ತಳಹpಯ )ೆLೆಗಟ,SH 
ತಪ8Yಹುಡು*, ಅದನು� ಉತ,ಮ@ೊXKUಾ;ದDೆ ಜನರು 
ಸಂ�ೋiಸುವDೆಂದು ಆ>Kದರು. �ೆಲವರು ಉLಾHಸpಂದ ತಟ�)ೆ 
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ಹI,�ೊಂಡರು. ಮ� ,ೆ �ೆಲವ8 ಹI,ದ ಜನರು ಇXp ಪ�ೕ�K 
Uೋಷವನು� ಕಂಡವರಂ�ೆ ಸ��ಾm 1ೇp�ೆಯು )ೆLೆ@ೊಂ�ಲH 
ಎಂದು ಪ	ಕ�Kದರು. ಆದDೆ ಈ@ಾಗLೇ rೕSದ;ವರು 
ದೂರುI,ದವ�@ೆ ಬಹು ಆಸ*,wಂದ UೇವDೇ ಈ 1ೇp�ೆಯ ಮುಖ� 
1ಾಸು,>SY ಆತನ �ರುದ; �)ಾ�ಾರಣ ಯುದ;#ಾಡುI,p;ೕ� ಎಂದು 
ಎಚ��ಸುI,ದು;ದ;ನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅವರು ಗ�� ಬು)ಾpಯ  rೕLೆ 
JSHKದ Uೇವರ ಅದುgತ �ಾಯ2ವನು� ಸ��ಾ,ರ1ಾm ವ�2ಸು�ಾ, 
ಒಗ£¦ಾ�m ತಮ` ಕಣುªಗಳನು� ಪರLೋಕದ ಕ\ೆ@ೆI, ಮAಾಧ½Jwಂದ 
Uೇವ�@ೆ �ೊ,ೕತ	 ಸSHKದರು. ಈ �ಾಯ2ವ8 �ೆಳmXದು 
ದೂರುI,ದ;ವರ rೕLೆ ದಟ� ಪ	Nಾವ  ೕ��ಾದ;�ಂದ pೕ)ಾ 
ದೃi�wಂದ ಮ� ,ೆ rೕLೆ  ಹI,�ೊಂಡರು.  
 

*	ಸ,ನ -ದಲ)ೇ ಬರುವಣದ cೂೕಷ&ೆಯ �ಾಲವನು� ನನ@ೆ 
�ೋ�Kದರು. =ೕಸು�ನ #ಾಗ2ವನು� Kದ;ಪ�ಸಲು, ಎSೕಯನ 
ಉ�ಾoಹ ಮತು, ಬಲpಂದ 'ೕAಾನನನು� ಕಳ"9ಸLಾwತು. 
ಈತನ �ಾ�ಯನು� Jಲ2�Kದವರು =ೕಸು�ನ ಪ	Nೋಧ)ೆಯ 
�ಾವ Lಾಭವನೂ� ಪ\ೆಯSಲH. ಈತನು -ದಲ)ೆ ಬರುವಣದ 
cೂೕಷ&ೆಯನು� �DೋpKದವರು rKoೕಯನು ಈತ)ೇ ಎಂಬ 
ದೃಡ1ಾದ ಗುರುತನೂ� ಅಂmೕಕ�ಸದ KBIಯSHದ;ರು. 'ೕಹನನ 
ಸಂUೇಶವನು� JDಾ�ಾ�Kದವರು =ೕಸುವನು� JDಾಕ�K ಕೂ	�ೆ@ೆ 
Aಾಕುವಂ�ೆ �ೈ�ಾನನು ನ\ೆKದನು. 9ೕ@ೆ #ಾ�ದ;�ಂದ, 
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ಪರLೋಕದ Uೇವದಶ2ನ ಗು\ಾರದ #ಾಗ2ವನು� �ೋ�ಸುವ 
ಪಂ<ಾಶತಮ pನದSH ಬಂದು ಆ>ೕ1ಾ2ದವನೂ� 
ಕ|ೆದು�ೊಂಡರು.Uೇ1ಾಲಯದ ಹ�ದುAೋದ �ೆDೆಯು ಯAೋದ�ರ 
ಬS. ಆ<ೆರ&ೆಗಳನು�  ಇನೂ� ಮುಂUೆ ಅಂmೕಕ�ಸLಾಗದು ಎಂಬುದರ 
ಸಂ�ೇತವನು� AೇXತು. ಮAಾಬSಯು ಕೂ	�ೆಯ rೕLೆ ಮುmದು 
ಅಂmೕಕ�ಸಲY��ತು.  ಮತು, ಪರಶುUಾ;ತ`ವ8 ಪಂ<ಾಶತ,ಮ 
pನದಂದು ಇXದು ಬಂದು  >ಷ�ರ ಮನಸುo ಭೂLೋಕದ 
ಪಣ2bಾLೆwಂದ ಪರLೋಕದ ಪಣ2bಾLೆ@ೆ ಕDೆದು�ೊಂಡು 
Aೋwತು. ಅSH =ೕಸು ತನ� ರಕ,pಂದ ಪ	1ೇ>K, ಸ#ಾ�ಾನದ 
ಫಲವನು� >ಷ�ರ rೕLೆ ಪ	�ಾpKದನು. ಆದDೆ ಇದನು� ನಂಬದಂ�ೆ 
ಯಹೂದ�ರನು� ಪ�ಪtಣ21ಾm ವಂ�K ಅಂಧ�ಾರದSH 
ಇಡLಾwತು. ಇವರು ಇನೂ� Jರುಪಯುಕ, ಬS, �ಾ��ೆಗಳನು� 
ಸSHಸು�ಾ, ರ%&ಾ 'ೕಜ)ೆಯ ?ೆಳಕನು� ಕ|ೆದು�ೊಂಡರು. ಪ�ಶುದ¢ 
ಸBಳದSH ನ\ೆಯುವ =ೕಸು�ನ ಮUೆ�KB�ೆwಂದ ಇವರು �ಾವ 
Lಾಭವನೂ� ಪ\ೆಯSಲH. ಪರLೋಕದ ಪಣ2bಾLೆಯು ಭೂLೋಕದ 
ಪಣ2bಾLೆಯ ಸBಳವನು� �ೆ@ೆದು�ೊಂ�ತು.ಆದರೂ ಪರLೋಕದ 
#ಾಗ2ವನು� ಯಹೂದ�ರು IXದು�ೊಳ�SಲH. 
  
ಯಹೂದ�ರು  =ೕಸುವನು� JDಾಕ�K ಕೂ	�ೆ@ೆ Aಾ*ದ ವೃ�ಾ,ಂತ, 
ಆತನನು ಲ� ¥ೆ@ೆಟು� ನು�ದ ?ೈಗುಳಗಳ ಚ��ೆ	ಯನು� ಬಹು ಜನರು 
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ಓದು1ಾಗ  ಅವರು 5ೇತ	ನಂ�ೆ ?ೊಂಕುವ8Uೋ ಅಥ1ಾ 
ಯಹೂದ�ರಂ�ೆ �ಾವ8 ಕೂ	�ೆ@ೆ  Aಾಕುವ8pಲH *	ಸ,ನನು� 
s	ೕIಸು1ೆ1ೆಂದು ಮನಗಂಡರು. ಆದDೆ Uೇವರು, ತನ� ಮಗನ rೕLೆ 
ಈ ಜನರು Aೊಂpರು1ೆ1ೆಂದು�ೊಂಡು s	ೕI ಅನುಕಂಪವನು� 
ಪ�ೕ�ೆ@ೊಳಪ�K KUಾ;ಂತಪ�ಸುವನು.  
 

ಸಂUೇಶದ ಅಂmೕಕರ&ೆಯನು� ಇ�ೕಪರLೋಕದ ಗಣವ8 ಬಹು 
ಆಸ*,wಂದ �ೕ�Kತು. �ಾರು =ೕಸುವನು� s	ೕIಸು� ,ೆ1ೆಂದು 
Aೇಳ"�ಾ, ಆತನ ಕೂ	�ೆಯ ಕ�ೆಯನು� ಓದು1ಾಗ ಕ�ªೕರು 
ಸು�KದDೋ ಅವರು ಸಂ�ೋಷpಂದ ಸಂUೇಶವನು� Kaೕಕ�ಸUೆ 
K��Jಂದ ಉ�ದದು; =ೕಸು�ನ ಬರುವಣವನು� ಅಪAಾಸ�#ಾ� 
ಅದು ಒಂದು ಭ	r ಎಂದು Iೕ#ಾ2JKದರು. ಆತನನು� Jಜ1ಾm 
s	ೕIKದವDೊಂp@ೆ ಒಡ)ಾಡUೆ ಹ@ೆ#ಾ� ಸNೆwಂದ ಅವರನು� 
ಓ�Kದರು.  
 

-ದಲ)ೆಯ  ಸಂUೇಶವನು� ಅಂmೕಕ�ಸpದ;ವರು ಎರ\ೆನಯ 
ಸಂUೇಶದ Lಾಭವನೂ� ಪ\ೆಯುವ8pಲH. ಮದ�DಾI	ಯ ಕೂಗು 
ಅವರನು� =ೕಸು�)ೊಂp@ೆ ಪಣ2bಾLೆಯ ಮAಾಪ�ಶುದ¢ ಸBಳ�ೆ� 
ಕDೆದು�ೊಂಡು Aೋಗುವ ಫಲವ8 ಅವ�@ೆ Kಗದು. -ದಲ)ೆಯ 
ಎರಡೂ ಸಂUೇಶ�ೆ� �ಮುಖDಾದವ�@ೆ ಮೂರ)ೆಯ ದೂತನ 
ಸಂUೇಶದ ?ೆಳಕು �ಾಣುವ8pಲH. ಯಹೂದ�ರು =ೕಸುವನು� 



 

 

Page 234 of 298 

ಕೂ	�ೆ@ೇ�Kದಂ�ೆ 1ಾಸ,ವವಲHದ  ಸNೆಗಳ" ಆತನ ಸಂUೇಶವನು� 
ಕೂ	�ೆ@ೇ�Kದರು.  Aಾಗೂ ಪರLೋಕದLಾHದ ಸಂಚಲ)ೆ ಅಂದDೆ 
ಮAಾಪ�ಶುದ¢ ಸBಳದ #ಾಗ2ದ Iಳ"ವX�ೆ ಅವ�mಲH1ಾwತು 
=ೕಸು�ನ ಮUೆ�KB�ೆwಂದ �ಾವ ಪ	'ೕಜನವ8 ಇವ�mಲH. 
ಯಹೂದ�ರು ಉಪಯುಕ,ವಲHದ ಬSಯನು� ಅs2ಸದಂ�ೆ ಇಂpನ 
ಜನರು 5ಾ	ಥ2)ೆಗಳ" =ೕಸುವ8  ಟು�Aೋದ [ಪ�ಶುದ¢ ಸBಳ] 
�Nಾಗ�ೆ� ತಲುಪ8ತ,Uೆ. �ೋ�2�ೆಯ �ೆfಸ,�@ಾದ ಈ  -ೕಸpಂದ 
�ೈ�ಾನನು ಸಂತುಷ�)ಾm ಅವರನು� ತನ� ಬLೆಯSH ಬಂ_K, 
�ಾM2ಕ Nಾವವನು� ಧ�K�ೊಂಡು ಅವರಮನಸುoಗಳನು� ತ)ೆ�\ೆ@ೆ 
�ೆ|ೆದು,ತನ� ಶ*,wಂದ ಸೂಚ)ೆ ಅದುgತಗXಂದ 
�ಾಯ2ತತYರDಾಗುವಂ�ೆ #ಾಡುವನು. ಒ?ೊgಬgನು�  ಒಂUೊಂದು 
�ಧ1ಾm ವಂ�K ��ಧ ಮನಸುoಗಳನು� ��ಧ ಪ	Nಾವ�ೆ� 
ಒಳ@ಾmಸುವ ಭ	r ಅವJmUೆ.ಒಂದು ವಂಚ)ೆಯನು� @ಾಬ�wಂದ 
)ೋಡುವವರು ಮ�ೊ,ಂದು   ವಂಚ)ೆಯನು� ಅಂmೕಕ�ಸುವರು 
�ೆಲವರನು� 5ೆ	ೕ�ಾತ`ತaಗಳ ಮೂಲಕ -ೕಸ@ೊXಸುವನು. ಆತನು 
ಪ	�ಾಶ#ಾನ1ಾದ ದೂತನಂ�ೆ ಬಂದು ಪ	Nಾವ  ೕರುವನು. 
 
ಎLಾH ಕ\ೆಯು ಸು�ಾರ&ೆಗ|ಾಗುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ?ೇDೆ 
ಆತ`ವ8 �ೆಲಸ#ಾಡುವಗ ಸNೆಗಳ" ಉ�ೇಜನ@ೊಂಡು ತಮ@ಾm 
Uೇವರು ಅದುgತ1ಾm �ೆಲಸ#ಾಡುI,ರುವ)ೆಂದು ಭ	r@ೊಳ"�ವರು. 
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ಇದು ಬಹು?ೇಗ ಮರ�K ಸNೆಗಳನೂ� Lೋಕವನು� -ದSmಂತ 
Aೆ<ಾ�ದ ದಃKBI@ೆ ತಳ"�ತ,Uೆ.  
 

Aೆಸ�@ೆ #ಾತ	 �ೆfಸ,Dಾದವರ ಮಧ�ದSH,  ದು;Aೋದ ಸNೆಗಳSH 
Uೇವ�@ೆ 5ಾ	#ಾ�ಕDಾmರುವ ಜನರನು� )ಾನು ಕಂಡನು. 
ಉಪದ	ವಗಳ" ಸಂಭ�ಸುವ -ದLೇ ಸNೆಗXಂದ ಜನರನೂ� 
ಧಮ2?ೋಧಕರನು� AೊರತರLಾಗುವ8ದು.ಅವರು ಸಂ�ೋಷpಂದ 
ಸತ�ವನು� ಎI,9�ಯುವರು. �ೈ�ಾನJ@ೆ ಇದರ ಅ��Uೆ ಆದ;�ಂದ 
ಮೂರ)ೇ ದೂತನ ಮAಾಧ½J@ೆ -ದLೆ �ಾM2ಕ ಕೂಟದSH 
ಉUೆ	ೕಕವನು�ಂಟು#ಾ� ಸತ�ವನು� ಅಲHಗ|ೆದವರSH ತ-`ಂp@ೆ 
Uೇವ�Uಾ;Dೆಂಬ ಹುKನಂ �ೆ ಹು��ಸುವನು. ನಂ ಗಸBರನು� 
-ೕಸ@ೊXK Uೇವರು ಇನೂ� ಸNೆಗಳSH �ೆಲಸ#ಾಡುI,ರುವ)ೆಂದು 
'ೕ�ಸುವ8ದನು� J�ೕ�ಸು�ಾ,)ೆ. ಆದDೆ ಸತ�ದ ?ೆಳಕು 
ಪ	�ಾ>ಸುವ8ದು, ಪ	I J[ಾ´ವಂತರು  ದು;Aೋದ ಸNೆಗXಂದ 
Aೊರ ದು; ಉXದ ಸNೆ ಅಥ1ಾ ಜನಸಮೂಹದವDೊಂp@ೆ 
�ೇ��ೊಳ"�ವರು.  
 

ಓp: ಮ�ಾ,ಯ 3; ಅ�ೕಸ,ಲರ ಕೃತ� ಅ�ಾ�ಯ 2; 2�ೊ�ಂಥ 11:11; 
2�ೆಸLೋJಕ  2:9-12; ಪ	ಕಟ)ೆ  14:6-12   
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ಅ�ಾ�ಯ 30. 5ೆ	ೕ�ಾತ`ತa  
Lೋಕವನು� ಸುತು,ವ�pರುವ #ಾ=ಯನು� )ಾನು )ೋ�Uೆನು. 
ಅUೇ)ೆಂದDೆ =ೕಸು�ನSH Jp	ಸುI,ರುವ ನಮ` ಬಂಧುಗಳ" Aಾಗೂ 
�ೆ�ೕ9ತರು ರೂಪ ಮತು, 1ೇಷವನು� ಧ�K�ೊಡು ಬಂದು ಅವರು 
�ೕವpಂUಾ;Dೋ ಎಂಬಂ�ೆ   ಪ	ತ�%1ಾಗುವ8ದು, �ೕ�ತDಾmUಾ;ಗ 
ಆ�ದ ಪ��ತ #ಾತುಗಳ)ಾ�ಡುವ8ದೂ, ಅವರUೇ ಧ½Jಯನು�  
ಅನುಕ�ಸುವ ಶ*,ಯು �ೈ�ಾನJmUೆ ಈ ಎLಾH �ಾಯ2ಗXಂದ  
Lೋಕವನು� -ೕಸ@ೊXK, ಈ #ಾ=ಯSH ಜನರು  
ನಂ �ೆwಡುವರು Aಾ@ೆ #ಾಡುವ8ದರ ಮೂಲಕ ತನ� ಬLೆ@ೆ 
�ೆಡವ8�ೊಳ"�ವನು. 
   
1ೇದದ ಆ�ಾರದ rೕLೆ ಸತ�ದ Iಳ"ವX�ೆಯನು� Uೇವಜನರು  
ಉXK�ೊಳ�?ೇಕು ಎಂಬುದನು�  )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಸತ,ವರ ಸBIಯ 
ಬ@ £ೆ Iಳ"ವX�ೆ ಖಂ�ತ ಪ\ೆpರ?ೇಕು; ಏ�ೆಂದDೆ 5ೆ	ೕ�ಾತ`ಗಳ" 
ಎಂದುರು ಬಂದು @ೆ|ೆಯರು ಬಂಧುಗಳಂ�ೆ �ಾ�K�ೊಳ"�ವ8ದು 
#ಾತ	ವಲHUೆ ಸತ�1ೇದದSH ಇರದ ತತaಗಳನು� ಪ	I5ಾ_ಸುವರು. ಈ 
ಪ	I5ಾದ)ೆಗಳನು� ಪ8i�ೕಕ�ಸಲು   ತಮ` ಬಲpಂದLೇ 
ಅದು¶ತ�ಾಯ2ಗನು� ನ�K ಅನುಕಂಪವನು� m��K�ೊಳ"�ವರು. 
UೇವಜನDಾದವರು ‘ಸತ,ವ�ಗೂ �ಾವ Iಳ"ವX�ೆಯು ಇಲH’ ಎಂಬ 
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1ೇದದ ಸತ�ವನು� ದೃಡ1ಾm ಅ�ತು, ಅವ8 5ೆ	ೕ�ಾತ`ಗ| ೕೆ 
ಎಂಬುದನು� ಗುರುIK ದೃಢಪ�K�ೊಳ�?ೇಕು.  
 

)ಾವ8 ನಮ` J�ೕ�ಯ ತಳಹpಯನು� ಪ�ೕ�K�ೊಳ�?ೇ�ಾmUೆ. 
ಎಂಬುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಏ�ೆಂದDೆ ಎLಾHವನು� ಸತ�1ೇದದ 
ಆ�ಾರದ rೕLೆ ಸಮ¡2K�ೊಳ�?ೇಕು; ಈ ಭ	rಯು ಹರಡು�ಾ, 
ಬಂದು )ಾವ8 ಆದDೊಂp@ೆ ಮು®ಾಮು  �ಾUಾಡ?ೇ�ಾಗುತ,Uೆ. 
ಒಂದು1ೇ|  ೆKದ;ರmದSH ಬLೆ@ೆ K*��ೊಳ"�� ,ೇ1ೆ. ನಮ`ಮುಂpರುವ  
AೋDಾಟವನು� ನಮ@ೆ �ಾದ�1ಾದಷು� ಎದು�KದDೆ ಉXದ 
Nಾಗವನು� Uೇವರು Jವ29ಸು�ಾ,Dೆ. ಆತನು >ೕಘ21ಾm ದೂತರನು� 
ಕಳ"9K �ೈ�ಾನJಂದ ನ\ೆಸಲYಡುವ ಸೂಚಕ�ಾಯ2ಗX@ೆ 
�ೆ|ೆಯಲYಟು� ವಂಚ)ೆ@ೆ ಒಳ@ಾಗದಂ�ೆ ನಂ ಗಸBರ ಸುತ,ಲೂ 
?ೇSಯನು� Aಾಕುವ8ದಲHUೆ ಆತನ ಸವ2ಸಕ, ಕರಗಳ" ನಮ`ನು 
ರ�ಸುತ,1ೆ. 
 

ಈ #ಾ=ಯು ಹರಡುI,ರುವ Iೕವ	 1ೇಗವನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
ಬಂ�ಗಳ ಸರ�'ಂದು  ನನ@ೆ Mಂ�ನಂ�ೆ 1ೇಗ1ಾm �ಾಗುI,ತು,, 
ಇದನು� ಗಮನ�ಟು� )ೋಡ?ೇ�ೆಂದು ದೂತನು AೇXದನು ಆಗ 
ಬಂ�ಯ rೕLೆ  ದೃi�ಯJ�¦ೆ�ನು. ಇ�ೕ Lೋಕ1ೇ 
ಬಂ�'ಳmರುವಂ�ೆ �ಾ�Kತು. ನಂತರ ಬಂ�ಯ Jವ2ಹಕನನು� 
�ೋ�Kದನು. ಅವನು ಘನ1ಾದ ಸುಂದರ ಪ8ರುಷ)ಾmದ;ನು. 
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ಪ	ಯJಕDೆLಾH ಭಯ©ೕIwಂದ ಅವನನು� )ೋಡುI,ದ;ರು. )ಾನು 
ಗS Swಂದ ಸಂಗ�ಗ ದೂತನನು�, ಅವ)ಾರು? ಎಂUೆನು ಅವನು 
�ೈ�ಾನನು, ?ೆಳ*ನ ದೂತನ Aಾmರುವ J1ಾ2ಹಕನು. 
Lೋಕವ)ೆ�LಾH �ೆDೆ9�Uಾ;)ೆ. ಜನDೆLಾH ದಟ�1ಾದ ಭ	r@ೆ ಒಳ@ಾm 
bಾಪಗ	ಸ,Dಾಗುವಂ�ೆ ಅಸತ�ವನು� ನಂ Uಾ;Dೆ ಆತನ 
�ಾಯ2NಾರಗಳSH �ೆಳmನವನು ಅ©ಯಂತನು [Engineer] ತನ@ೆ 
?ೇ�ಾದಂ�ೆ ಅವರು �ಾಯ2Jವ29ಸಲು J'ೕ�ತDಾmUಾ;Dೆ. 
ಎಲHರು �ೇ� Mಂ�ನ 1ೇಗpಂದ ಅಧಃಪತನUೆ\ೆ@ೆ �ಾಗುI,Uಾ;Dೆ 
ಎಂದನು. �ಾDಾದರೂ ಈ ಗುಂsJಂದ  ಡಲYಟ�ವ�Uಾ;Dೋ? 
ಎಂದು ಪ>�KUೆನು. ದೂತನ, �ರುದ¢ p*�)ೆ\ೆ@ೆ )ೋಡು ಎಂದನು. 
ಇಕ�¦ಾ�ದ Uಾ�ಯSH ನ\ೆಯುI,ರುವ �ಕ�ಗುಂಪನು� ಕಂ\ೆನು. 
ಅವDೆLಾH ಸತ�ದ ಒ¦ಾ�m ಕಟ�ಲYಟು� ದೃಡ1ಾmರುವ8ದು ಕಂಡುಬಂತು.  
ಆ �ಕ� ಜನಸಮೂಹವ8 Iೕವ	1ಾದ bೆeೕಧ)ೆ AೋDಾಟದSH Kಲು* 
�ೊರmದವರಂ�ೆ ಕಂಡುಬಂದರು. ಆ ಸಮಯದSH ಅUೇ�ಾ)ೇ 
-ೕಡಗಳ ಮDೆwಂದ ಎಂದುಬಂದ ಸೂಯ2ನ *ರಣಗಳ ಪ	Nೆ 
ಅವರ rೕLೆ ಕಂಡುಬಂದು ಇ)ೆ�ೕನು� �ಜಯ ಪ\ೆದವರಂ�ೆ ಉ�ಾoಹ 
ಭ�ತDಾmದ;ರು.  
 

ಕತ2ನು Lೋಕ�ೆ�, ಈ ಬLೆಯನು� ಗುರುIಸುವ ಅವ�ಾಶ 
Jೕ�ರುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಈ ಬಂದು �ಷಯ �ೆfಸ,�@ೆ 
IXಯLೇ?ೇ�ಾದ KUಾ;ಂತ1ಾmUೆ ಅಮೂಲ��ಗೂ Jೕಚ�ಗೂ 
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�ಾವ ?ೇಧ�ಲHದಂ�ೆ ಅ�ತು�ೊಳ"�ವ ಅವ�ಾಶ �ೊಂದಲY��Uೆ. 
  
�ಾಮÉ 5ೇÊ�  ಎಂNಾತನು ಸತು, ಮ&ಾªmUಾ;)ೆ. ಈತನು �ಾ�ರ 
ವಷ2ಗಳ ನಂತರ ಬರುವ ಎರಡ)ೆಯ ಪ8ನರು�ಾBನದSH ಪ	Iಫಲ 
Aೊಂದಲು ಎ gಸಲYಟು, ಮ� ,ೆ ಎರಡ)ೆ ಮರಣವನು� 
ಅನುಭ�ಸ?ೇ�ಾದ ವ�*,. ಇಂಥವನನು� �ೈ�ಾನನು, ಪರLೋಕದSH 
5ೇÊ� ಈ@ಾಗLೇ ಘನ#ಾನ Aೊಂದು�ಾ, ಇUಾ;)ೆ ಎಂಬ 
ಅ©5ಾ	ಯ ಜನರSH ಹು��Kದನು �ಾಮಸ 5ೇÊ� ಭೂMಯ rೕLೆ 
�ೕವಂತ1ಾmರುವವDೆ�ಗೂ �ೈ�ಾನನು ತನ� �ೆಲಸ�ೆ� 
ಉಪ'ೕmK�ೊಂಡನು. ಇವನು ಭೂLೋಕದSHUಾ;ಗ Aೇ@ೆ 
ಉಪUೇ>Kದ)ೋ Aಾ@ೆ=ೕ ಪರLೋಕದSH ಮುಂದುವ�ಸುI,ರುವ 
Aಾ@ೆ �ಾಣುವಂ�ೆ #ಾಡು�ಾ,)ೆ 5ೇÊ� ಉನ�ತ�ೆ�ೕ�ಸಲYಟು� ಬಹು 
#ಾನ� AೊಂದುI,ರುವ)ೆಂಬ �ೋಗುAಾ* �ಾಯ2ವನು� ಬಣªಗ�� 
�ವ�ಸು�ಾ,)ೆ. ಆದDೆ �ಾಮಸ ನ �ೕ�ತ Aಾಗೂ ಮರಣವನು� 
ಕಂಡು ಭಯಪಟ� �ೆಲವರು, ಅವನು #ಾ�ದ ಭ	ಷ� ?ೋಧ)ೆಗಳ" 
Jೕಚ)ಾm Uೇವರನು� ಆತನ ಆ�ೆಗಳನೂ� Jಲ2�KUಾತನ 
ಉಪUೇಶ�ೆ� ಈಗ ಅ_ೕನDಾಗುವಷು� ಮರ|ಾಗುವರು. 
 

ಸುX�ನ ತಂUೆ�ಾದವನು Lೋಕವನು� ಅಂಧ�ಾರದSHಟು� ವಂ�ಸಲು 
ತನ� ದೂತರನು� ಕಳ"9ಸುವನು. ಅವರು ಪ��ಾ	ತ`ಭ�ತDಾm 
ಬDೆpರುವ ಬರವ�@ೆಯಲH ಪ	IDೋಧ1ಾm �ಾಣುವಂ�ೆ 
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#ಾಡುವರು. ಈ ಸುಳ�)ಾ�ಡುವ ದೂತರು, ತಮ` ?ೋಧ)ೆಗಳ" 
ಕಳಂ*ತ1ಾm1ೆ ಎಂದು ಅ�ೕಸ,ಲರು �ಾ1ೇ Aೇಳ"ವಂ�ೆ 
#ಾ��ಾ,Dೆ; Aೆಸ�@ೆ #ಾತ	 �ೆfಸ,Dಾmದು; 1ಾಸ,1ಾದSH ಸತ,ವರನು� 
Lೋಕ�ೆ� ಕಳ"9K Uೇವರ 1ಾಕ�ವನು� ಚಂಚಳ@ೊX�ಸುವನು ಮತು, 
ಆತನ #ಾಗ2ಗಳನು� ಕ�ದು Aಾಕು�ಾ,, 'ೕಜ)ೆಗX@ೆ ಅ���ಾm 
JಲುHವಂ�ೆ )ೆ\ೆಸುವನು. ಇದ�ಂದ ಸತ�1ೇದದ pವ�ಮೂಲ1ೇ  
ಸಂಶಯ�ೊಳ�@ಾಗುತ,Uೆ. 9ೕ@ಾm *	ಸ,�Dೋ_�ಾm ಸತ, �ಾಮÉ 
5ೇÊ� @ೆ ಪರLೋಕದSH Aಾp2ಕ �ಾaಗತ K*�Uೆ ಎಂದು ಜನರನು� 
ನಂ ಸು�ಾ,)ೆ ಅಲHUೇ ಅವರು ಈ  LೋಕದSHUಾ;ಗ UೆaೕiಸುI,ದ; 
ಅUೇ >ಷ�Dೊಡ@ೊ� ಪ	?ೋ_ಸು�ಾ,)ೆ ಎಂಬಂ�ೆ �ೈ�ಾನನು 
�ೋಪ2�ಸು�ಾ,)ೆ. 
 

�ೈ�ಾನನು ತನ� ಪ	Iದೂತ�ಗೂ ಅವರUೇ ಆದ �ೆಲಸವನು� 
Jವ29ಸಲು ಹಚು��ಾ,)ೆ ಅವರು ಕೃI	ಮರೂ, ತಂತ	@ಾರರೂ ಆmದು;, 
�ೆಲವರನು� >ಷ�ರ 5ಾತ	ವ9K ಪರ1ಾm #ಾತ)ಾಡುವಂ�ೆ 
?ೋ_ಸು�ಾ,)ೆ ಮ� ,ೆ *	ಸ,�Dೋ_ಗ|ಾmದು; ದುಷ�Dಾm Uೇವರನು� 
ಶsಸು�ಾ, ಸತ, �ೆಲವರನು� ಇpೕಗ ಬಹು ಭಕ,Dಾm ವI2ಸುವಂ�ೆ 
5ಾತ	ವ9ಸಲು ಹಚು��ಾ,)ೆ. ಪ�ಶುದ¢ >ಷ��ಗೂ ಮತು, Jೕಚ�ಗೂ 
?ೇಧ �ಾಣUಾಗುತ,Uೆ. ಇಬgರೂ ಒಂUೇ �ಷಯವನು� ?ೋ_ಸು�ಾ,Dೆ. 
�ೈ�ಾನನು �ಾರು #ಾ�ಾ�ದDೇನು? ಅವನ ಗು� ಮುಟ�±Dೆ �ಾಕು, 
5ೇÊ�  �ೕ�ತ)ಾmUಾ;ಗ ಆIËಯ)ಾm ಸAಾಯ #ಾಡುI,ದ;ನು. 
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ಅವನು ಆಡುI,ದ; ಪ	Iಪದವ8 �ೈ�ಾನJ@ೆ IXpತು, ಬಹು 
ನಂ �ೆwಂದ �ೇ�ಸುI,ದ; ತನ� ಭಕ,ನ �ೈ ಬರವ�@ೆಯನು� ತನ� 
ಅಂ*ತದSHಟು��ೊಂಡು ಪ�ಪtಣ1ಾm ತನ� m� �ಾ_K�ೊಂಡನು. 
�ೈ�ಾನನು ಆತನ �ಷಯಗಳ)ೇ ಬDೆwKದನು  ದೂತರ ಮೂಲಕ 
ತನ� Nಾವ)ೆಗಳನು� ಪ	ಕಟಪ�ಸುವ8ದು ಅವJ@ೆ ಸುಲಭ1ಾmUೆ. 
ಅಲHUೇ �ೕ�ಸುI,Uಾ;ಗ ತನ� ಭಕ,)ಾmದ; 5ೇÊ�  ಬರವ�@ೆ 
ಇUೆಂದು �ಾಣುವಂ�ೆ ನಂ ಸು�ಾ,)ೆ. ಇದು �ೈ�ಾನನ 
�ೌಶಲ�1ಾmUೆ. ಈ ?ೋಧ)ೆಗ|ೆLಾH ಸI,ರುವ ಅ�ೕಸ,ಲರೂ, ಭಕ,ರು 
Aಾಗೂ ದುಷ�ರ ಉಪUೇಶಗ|ಾmದು; �ೈ�ಾನನ ಆ�ಾ�ಾರpಂದ 
ಬಂದುUಾmUೆ. 
 

ಪ	I ಅಂಧ�ಾರ ತುಂ ದ  ಮನKoJಂದ �ೆDೆಯನು� ಸ�K �ೈ�ಾನನ 
�ಾಯ2ಗಳ", ಸೂಚಕಗಳನು� ಕಂಡು�ೊಳ"�ಲು ಇವ8 �ಾ�ಾmUೆ – 
Uೇವರನು� ಪ�ಪಣ21ಾm Uೆaೕiಸು�ಾ, ಆತನ ಶುದ¢ ಅ�ೕಸ,ಲರನು�, 
ಮ9rಯSHರುವ ದೂತರುನು� ಹ@ೆ #ಾಡು�ಾ, �ೈ�ಾJಂದ 
s	ೕIಸಲYಡುI,ದ; ವ�*,ಯ  ಮುಖಂತರ Lೋಕ�ೆ� ಮತು, �ೆfಸ, 
�Dೋ_ಗX@ೆ IXಸುವ8Uೇ)ೆಂದDೆ, Jೕವ8 ಎಷ� ದುಷ�Dಾmದರೂ 
ಸ�; Jೕವ8 ಸತ�1ೇದವನೂ� Uೇವರನೂ� s	ೕIಸದ;ರೂ ನಂ pದ;ರೂ 
ಸ�; JM`ಷ�ದಂ�ೆ �ೕ�K�; ಪರLೋಕವ8 Jಮ` ಮ)ೆ�ಾmUೆ; 
ಏ�ೆಂದDೆ ಒಂದು1ೇ|  ೆ�ಾಮÉ 5ೇÊ� ನಂಥವನೂ� ಪರLೋಕದSH 
ಘನ@ೌರವವpಂದ ಇರುವ8UಾದSH )ಾವt ಸಹ Jಶ�ಯ1ಾm 
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ಅSHರ1ೆವ8 ಎಂಬ  ನಂ �ೆ ದೃಢ1ಾಗುತ,Uೆ ಮಸು�ಾmರುವ ಈ 
�Uೆ�ಯನು� ಮನKoದ;Dೆ ಕಂಡು�ೊಳ�ಬಹುದು. �ೈ�ಾನನು �ಾನು 
ಭೂM@ೆ  ದ; �ಾಲpಂದ ಏನು #ಾಡ?ೇ�ೆಂpದ;)ೋ ಅದನು� 
�ಾಮಸ 5ೇÊ� ನಂಥಹ #ಾನವರ ಮೂಲಕ �ಾ_K�ೊಳ"�I,Uಾ;)ೆ 
ಅವನು ತನ� ಬಲಶ*,wಂದ ಕಪಟ ಅದುgತಗXಂದ �ೆfಸ,ರ J�ೕ�ೆಯ 
ಬು)ಾpಯನು� �ೆಡವ8I,Uಾ;)ೆ. ಪರLೋಕ�ೆ� ನ\ೆಸುವ ಇಕ�¦ಾ�ದ 
#ಾಗ2ದSHನ ಸೂಯ2ನ?ೆಳಕನು� ಆ�ಸುI,Uಾ;)ೆ. ಸತ�1ೇದವ8 
ಒಂದು ಕ�ಾಪ8ಸ, ಕ1ೇ AೊDೆತು MmLಾದುದಲH ಎಂದು 
ಪ	#ಾ�ೕಕ�ಸು�ಾ, ಆದರ �ಾಗದSH ಮ�ೊ,ಂದನು� 
ಪ	I[ಾ´sKUಾ;)ೆ. ಅದು1ೇ ಆI`ಕ ಪ	ಕಟ&ೆಗಳ" �ೈ�ಾJ@ೆ 
�ಾಯ2Jವ29ಸುವ ವಹನ �ಾಧನ1ಾm 9�ತದSHದು;  ಅವನು 
ಬಯKದ Aಾ@ೆ Lೋಕವ8 ನಂಬುವಂ�ೆ #ಾಡುವನು� ಅವನನೂ� 
ಅವನ ದೂತರನೂ� �<ಾರ&ೆ@ೊಳಪ�ಸುವ ಪ8ಸ,ಕವನು� ತನ� 
ಇ[ಾ�ನು�ಾರ ಕತ,Sನ ಮೂLೆ@ೆ ಒತ,�KUಾ;)ೆ. ಈLೋಕದ 
ರ%ಕನನು� ಒಬg ಸ#ಾನ� ವ�*,�ಾm #ಾಡುವನು; =ೕಸು�ನ 
ಸ#ಾ_ಯನು� �ಾಯುI,ದ; Dೋಮy �ಾವಲು@ಾರನನು� 
ಮAಾ�ಾಜಕರು, 9�ಯರು ಪ	Lೋಭ)ೆ@ೊಳ@ಾmK ಅಸತ�ವನು� 
�ಾ9ೕರು@ೊXKದಂ�ೆ ಈ ಆIËಕ ಪ	ಕಟ&ೆ [Manifestation] 

ಯ>ಷ�Dಾದ  ವಂಚಕರು ನಮ` ರ%ಕನ ಜನನ, ಮರಣ ಮತು, 
ಪ8ನರು�ಾBನದSH �ಾವ ಅದುgತವt ಅಡಕ1ಾmಲH ಎಂದು 
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�ೋಪ2�ಸುವ �ಾಯ2 #ಾಡು�ಾ,Dೆ. ಜನರು =ೕಸುಮತು, 
ಸತ�1ೇದವನು� ತಮ@ೆ ?ೇ�ಾದಂ�ೆ ಕತ,Lೆ@ೆ ದೂ�, Lೋಕವ8 ತಮ` 
ಸುಳ"� ಅದುgತ�ಾಯ2, ಸೂಚಕ�ಾಯ2ಗಳನು� ದೃi�ಸುವಂ�ೆ 
#ಾಡು�ಾ,Dೆ, ಅವ8 *	ಸ,ನ �ಾಯ2ಗXmಂತ MmLಾದುUೆಂದು 
Aೇಳ"�ಾ,Dೆ, 9ೕ@ೆ Lೋಕವ8 5ಾಶ�ೆ� Kಲು*ಸಲYಟು� ಮಂ�ಾಗುತ,Uೆ; 
ಅವರು �ೊ)ೆಯ ಏಳ" ಉಪದ	ವಗಳ" ಮುmಯುವDೆ�ಗೂ 
ವಂಚ)ೆಯು ಬಯLಾಗದ Aಾ@ೆ ತಟಸB@ೊXಸುವರು ಇ�ೕ ಪ	ಪಂಚ1ೇ 
ತನ� ಬLೆ@ೆ Kಲು*ದು; 'ೕಜ)ೆಗಳLಾH ಸಮಥ21ಾm 
ಫಲJೕಡುವಂ�ಾಗುವ8ದನು� ಕಂಡು ಅವನು ನಗುವನು. 
 

ಓp: ಪ	ಸಂm 9:5; 'ೕAಾನ 11:1-45; 2�ೆಸLೋJಕ; 2:9-12; 
ಪ	ಕಟ)ೆ 13:3-14   
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ಅ�ಾ�ಯ 31. ದುDಾbೆ 
�ೈ�ಾನನು ಅವನ ದೂತರು ಸ#ಾLೋ�ಸುವ8ದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಅವನು ದೂತ�@ೆ =ೕಸು�ನ ಎರಡ)ೇ ಬರುವಣ�ಾ�m 
ಎದುರು)ೋಡು�ಾ, ,Uೇವರ ಎLಾH  ಆ�ೆಗX@ೆ ಬದ;Dಾmರುವವರ 
rೕLೆ �bೇಷ1ಾm ಬLೆ ೕಸ?ೇಕು ಎಂದನು. ಇತರ ಸNೆಗಳ" 
@ಾಢJUೆ	ಯSH1ೆ, )ಾವ8 ಶ*,ಯನು� ಸೂಚಕ �ಾಯ2ಗಳನೂ� Aೆ��K 
9�ತದSHಟು��ೊಳ�ಬಹುದು ಆದDೆ ಸಬg� ಆ<ಾರಕರು ನಮ@ೆ 
�ರುದ¢1ಾm �ೆಲಸ #ಾಡು�ಾ, ನಮ` ಪ	�ೆಗಳನು� �ೆ|ೆದು�ೊಳ"��ಾ,, 
)ಾವ8Uೆaೕiಸುವ ಆ Uೇವರ ಆ�ೆಗಳನು� ಆಚ�ಸುವಂ�ೆ 
#ಾಡುI,Uಾ;Dೆ. ಈ ಗುಂಪನು� ಹ@ೆ#ಾಡು1ೆನು ಎಂದನು. 
 

Jೕವ8 ಎL Hೆ\ೆAೋm ಆK,ವಂತರೂ ಮತು, ಧನವಂತರನು� ದ	1ಾ�bೆಯ 
ಪ	Lೋಭ)ೆ@ೆ Kಲು*K ಅದನು� Aೆ<ಾ�m ಆ>ಸುವಂ�ೆ #ಾ�Uಾ;ದDೆ 
ಅವರು ನಮ` 9�ತದSH ಇರುವರು. ಅವರ AೊDೆ �ೋ�2�ೆ 
Aೇ@ಾದರೂ ಇರS, *	ಸ,ನ Dಾಜ�*�ಂತಲೂ ಅಥವ )ಾವ8 Uೆaೕiಸುವ 
ಸತ�ವನು� ಹರಡುವ8ದ*�ಂತಲೂ Aೆ<ಾ�m ಹಣ�ೆ� 5ಾ	�ಾನ��ೆ 
�ೊಡುವಂ�ೆ #ಾ��. ಅವರ ಕಣªಮುಂpರುವ Lೋಕವ8 
ಪ	ಜaSಸುವಂ�ೆ ಆಕi2K ಅದ)ೆ�ೕ ಪt�ಸುವ ಮೂI2ಯ)ಾ�mK�. 
ಅವರ �ೇ1ಾ�ಾಧನಗಳನೂ� ಆದಷು� ನಮ` ಅ_�ಾರದSH 
ಇಟು��ೊಳ�?ೇಕು.ಏ�ೆಂದDೆ ಅವರSH Aೆಚು� �ಾಧನಗಳ" ಇದ;ಷು� ನಮ` 
ಪ	�ೆಗಳನು� Aೆಚು� ತr`\ೆ@ೆ �ೆ|ೆಯುವರಲHUೆ ನಮ` Dಾಜ��ೆ� ಧ�ೆ� 
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ತರು�ಾ,Dೆ. ಹಲ1ಾರು ಸBಳಗಳSH ಅವರು ಸNೆ �ೇರುವ8UಾದDೆ )ಾವ8 
ಅ5ಾಯದSHU ;ೇ1ೆ. Jೕವ8 ಬಹಳ ಎಚ���ೆwಂpದು;, Jಮ` 
�ೈLಾದಷು� ಮನ ಒSK ಅವರSHರುವ s	ೕINಾಂಧವ�ವನು� 
)ಾಶ@ೊXK�. ಅವರ K1ಾ�ೆ2 �ೇವಕರನು� JDಾbೆ@ೊX�K 
ಅUೈಯ2ಪಡುವಂ�ೆ #ಾ��; ಏ�ೆಂದDೆ )ಾವ8 ಅವರನು� 
Uೆaೕiಸು� ,ೇ1ೆ. �ೇ1ಾ�ಾಧನಗಳನು� Aೊಂpರುವವರು. ಮನಸoನು� 
�ೆ�K ಅವ8ಗಳನು� �ೇ1ೆ@ೆ �ೊಡದಂ�ೆ ಸಂಭವJೕಯ )ೆವಗಳನು� 
ಹು��K �ೊಡದ Aಾ@ೆ #ಾ��. �ಾಧ�1ಾದDೆ ಹಣದ �<ಾರಗಳನೂ� 
ಹ�ೋ��ಯSHಟು��ೊಂಡು ಸು1ಾ�ಾ2�ೇವಕರು ಬವ&ೆ ಪಡುವಂ�ೆ  
�ೊಂದDೆಯುಂಟು #ಾ��. ಆಗ ಅವರ ಉ�ಾoಹ, ಆಸ*, 
�ೊಂpAೋಗುತ,Uೆ. ಪ	I Aೆ� ¥ೆAೆ� ¥ೆಗೂ AೋDಾ��. ದುDಾbೆ Aಾಗೂ 
ಇಹLೋಕ ಸಂಪI,ನ rೕSನ s	ೕIಯು ಅವರ ಗುಣ�ಾaNಾವಗಳSH 
Aೆ<ಾ�m ಆಳ"ವ ಸaNಾವ1ಾಗುವಂ�ೆ 5ೆ	ೕDೇsK� ಆಗ ರ%&ೆ Aಾಗೂ 
ಕೃ5ೆಯು 9ಂUೆ ೕಳ"ತ,Uೆ. Jೕ1ೆಲHರೂ 9ಂ\ಾm ಅವರ ಸುತ,ಲೂ 
)ೆDೆದು ಆಕi2KದDೆ ಅವDೆLಾH ನಮ`ವDಾಗು�ಾ,Dೆ. ಅಲHUೆ 
ಇತರರನು� UೇವರDಾಜ��ೆ� �ೆ|ೆಯುವ8pಲH. UಾJಗX@ೆ ಮನKoದ;ರೂ 
�ೊಸ�ಕೂಳ"��ಾ, �ೇ1ಾ�ಾಯ2�ೆ� �ೈ m 9�ಯುವಂ�ೆ #ಾ�� 
ಎಂದನು. 
 

�ೈ�ಾನನು, ತನ� 'ೕಜ)ೆಗಳSH ಸಫಲ@ೊಂಡುದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. Uೇವರ �ೇವಕರು ಸು1ಾತ2ಕೂಟ ಏಪ2�KUಾಗ 
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�ೈ�ಾನನೂ, ದೂತರು ಕತ2ವ�ದSH ಎ<ೆ�ತು,�ೊಂಡು ಅ��ತರುವ 
ಪ	ಯತ�#ಾಡು�ಾ, Uೇವರ ಜನರ ಮನKoನSH ಎಡ ಡದ 
ಸಲAೆಗಳನು� ತುಂಬLಾರಂ©Kದರು. ಒಬgರನು� ಒಂದುಕ\ೆ 
ಮ�ೊ,ಬgರನು� ಮ�ೊ,ಂದು ಕ\ೆ ಚದು�K ಸAೋದರ 
ಸAೋದ�ಯರSHರುವ ದುಷ�ತನವನು� ಉಪ'ೕmK, 5ಾಪದ 
9�ತದSHರುವ �ಾaNಾ�ಕತನವನು� ಉUೆ	ೕ*Kದನು. ಒಂದು1ೇ|  ೆ
ಅವರು �ಾaಥ2., ದುDಾbೆಯನು� Aೊರಪ�KದDೆ �ೈ�ಾನನು 
ಅವDೊಂpmದು; ತ)ೆ�LಾH ಶ*,wಂದ ಆಕ	ಮಣ�ಾ� ಸaNಾವವನು� 
ಪ	'ೕmಸುವಂ�ೆ #ಾಡು�ಾ, r���ೆwಂದ ದೃi�ಸುವನು. 
ಒಂದು1ೇ|  ೆ Uೇವರ ಕೃ5ೆ, ಸತ�ದ ?ೆಳಕು ದುDಾbೆ �ಾaಥ2�ೆಯನು� 
ಕರmKದರೂ ರ%&ೆಯ ಪ	Nಾವ ಅವರ rೕSರದ �ಾರಣ ಪtಣ2 
ಜಯವನು� AೊಂದLಾರರು. ಇಂತಹ ವ�*,ಗಳ ಮUೆ� �ೈ�ಾನನು 
ಬಂದು �ೊಡು@ೈ UಾJಗಳ ಉUಾತ, ತತaಗಳನು� ಕುಂpಸುವನು ಆಗ 
ಅವರು ಎ[ೊ�ಂದು �ೊಡ?ೇ�ಾLಾH! ಎನು�ವ Nಾವ Aೊಂದುರು. ತಮ` 
ಇದುವDೆmನ ಸದaತ2)ೆಯ ಬ@ £ೆ ಆ�ಾಸ@ೊಂಡು, =ೕಸು 
ಅವ�@ಾm �ಾ�ಗ#ಾ� ಹ�ಾಶಯ ಸಂಕಟpಂದ  �K 
�-ೕ�Kದ;ನು� ಮDೆತು Aೋಗುವರು.  
 

�ೈ�ಾನನು ಯೂದನ ದುDಾbೆ Aಾಗೂ �ಾaಥ2�ೆ rೕLೆ 
rೕLೆ`�ಾ_K, ಮ�ಯಳ" =ೕಸು�@ೆ ಅs2Kದ ಸುಗಂಧ �ೈಲದ 
ಬ@ೆ@ೆ ಗುಣಗುಟು�ವಂ�ೆ #ಾ�ದನು. ಅದನು� ಬಹು ವ�ಥ2ವಂದು 
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)ೋ�ದನು; ಅದನು� #ಾ� ಬಡವ�@ೆ ಹಂಚಬಹುpತು, ಎಂದನು. 
ಆದDೆ ಅವJ@ೆ ಬಡವರ ಬ@ £ೆ �ಾವ ಅಸ*,ಯೂ  ಇರSಲH.  ಆ 
�ಾ��ೆಯು �ೕLಾwತು ಎಂದು �ೊಂಡನು. �ೇವಲ �ೆಲವ8 ?ೆX� 
)ಾಣ�ಗX@ೆ ಕತ2ನನು�  ?ೆLೆಗ��ದನು.  ಕತ2ನ ಬರುವಣ�ಾ�m 
�ಾpರುವ �ೆಲವರು ಈ ಯೂದನಂIರುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು . 
ಅವರು �ೈ�ಾನನ 9�ತದSHUಾ;Dೆಂದು ಅವ�@ೇ IXಯದು .Uೇವರು 
ದುDಾbೆ, �ಾaಥ2�ೆಯ  ಒಂದು ಕಣವನೂ� rಚು�ವ8pಲH, 
Uೆaೕiಸು�ಾ,)ೆ. ಈ ಸaNಾವ Aೊಂpರುವರ 5ಾ	ಥ2)ೆ 
ಪ	?ೋಧ)ೆಯನು� ಉ5ೇ�ಸು�ಾ,)ೆ. �ೈ�ಾನನು ತನ� ಸಮಯವ8 
ಕುHಪ,1ಾmUೆ ಎಂದು ಅ�ತು ಇಂಥವರನು� ಮತು, Aೆ<ಾ�m ದುDಾbೆ 
ದೂ� ಅದರL Hೇ ಆಳ1ಾm ಮುಳ"m �ಾಪ2ಣ�ದSH ನರಳ"ವಂ�ೆ 
#ಾ� ಉLಾHKಸು�ಾ,)ೆ. ಒಂದು1ೇ|  ೆಇವರ ಕಣುªಗಳ" �ೆDೆಯಲYಟ�Dೆ 
ಆತನು 5ೈbಾ�ಕ ಜ'ೕತoವದSHದು; ಆತನ ಸಲAೆ  ಅಂmೕಕ�K 
5ಾಶದSH  ದು; �ಾa¡2ಗಳ" Aೊರ|ಾಡುವ8ದನು� ಕಂಡು �ಕಟ 
ಅಟ�Aಾಸ @ೈಯುI,ರುವ8ದನು� ದ>2ಸುವರು.  
 

ನಂತರ �ೈ�ಾನನು ಅವನ ದೂತರು �ಾa¡2ಗಳ �ಾಧನವಸು,ಗಳನು� 
ದುDಾbೆಯ �ಾಯ2ಗಳನು� =ೕಸು�ನ Aಾಗೂ ಪ�ಶುದ¢ ದೂತರ 
ಮುಂUೆ ಇಡು�ಾ, ಇವDೆLಾH *	ಸ,ನ 9ಂ?ಾSಕರು! ರೂಪಂತರ 
Aೊಂದಲು Kದ;DಾmUಾ;Dೆ ಎಂದು ಖಂಡ)ೆ'ಂp@ೆ 
ಪ	I5ಾ_ಸುವನು. ಅವರು #ಾಗ2ತsYದ %ಣವನು� ಗುರುIK ಅದನು� 
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ಸತ�1ೇದUೊಂp@ೆ AೋSಸು�ಾ,, ಇಂತಹ ವತ2)ೆಯನು� ಖಂ�ಸುವ 
ವಚ)ಾ�ಾರಗಳನು� �ೋ�K ಪರLೋಕದ ದೂತರು 
?ೇಸರ@ೊಳ"�ವಂ�ೆ #ಾಡುವನು. ಇವDೆLಾH *	ಸ,ನ ಮತು, ಆತನ 
1ಾಕ�ದ 9ಂ?ಾಲಕರು! ಆತನ �ಾ�ಗ ಮತು, �-ೕಚ)ೆಯ ಫಲಗಳ"! 
ಎನು�1ಾಗ ದೂತರು JDಾbೆwಂದ ಮುಖ IರುmK�ೊಳ"�ವರು. ತನ� 
ಜನDೆLಾH �ಾಯ2ಮಗ�Dಾಗ?ೇ�ೆಂದು Uೇವರು ಇ�³ಸು�ಾ,Dೆ. ಆದDೆ 
ಅವರ Uಾನಧಮ2ಗಳ" ಆ�ಾಸ@ೊಂ\ಾಗ ಆತನೂ ಅವರ ಬ@ £ೆ 
ಆ�ಾಸ@ೊಳ"�ವನು. 
 

�ಾವ Aೊರ�ೋ�2�ೆಯ �ೆfಸ,�@ಾmಯೂ =ೕಸು ತನ� ಅಮೂಲ� 
�ೕವನವನು�  �ಾ�ಗ#ಾಡುವ8ದರSH 9ಂಜ�ಯ SಲH�ೕ ಅಂಥಹ 
ಜನರ ಕJಷ ́ �ಾaಥ2�ೆಯ ಪ	ಧಶ2ನವನು� ಕಂಡು Uೇವರು 
Iೕವ21ಾm ?ೇಸರ@ೊಂಡದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಪ	IದುDಾbೆಯ 
�ಾa¡2ಗಳ" �ಾ� ೕಳ"ವರು ಕತ2ನನು� #ಾ��ೊಂಡ ಯೂದನಂ�ೆ 
ಅವರು ಇಹLೋಕದ *ಂ�� Lಾಭ�ಾ�m ತಮ` ಒ| �ೆಯ ತತaಗಳ}. 
ಉತ,ಮ �ಾDಾಳತನವನೂ� #ಾ��ೊಳ"�ವರು .ಇಂಥವರು 
Uೇವಜನರ ಮUೆ�pಂದ ತೂರಲYಡುವರು, �ಾ�@ೆ ಪರLೋಕವ8 
?ೇ*Uೆ'ೕ ಅವರು ತಮ`SHರುವ ಎLಾH ಶ*,wಂದ ಆ Lೋಕದ 
ತತaಗಳನು� ಉ�ೇ�ಸ?ೇಕು. ತಮ` ಆತ`ವ8 �ಾaಥ2ಸaNಾವpಂದ 
?ಾ� ಉದುರಲು  ಡUೆ ದ�ಾಪರ�ೆwಂದ 
��ಾ,ರ@ೊXK�ೊಳ�?ೇಕು. ಮತು, ಒಬg�)ೊ�ಬg�@ೆ 
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ಉತ,ಮ1ಾದು;ದ)ೇ #ಾಡುವ  ಅವ�ಾಶpಂದ ವಂ�ತDಾಗNಾರದು. 
ಪರLೋಕ ತ�ಾaನು�ಾರ Aೆ<ಾ�m  ?ೆ|ೆದು ಸಂವೃp;@ೊಳ�?ೇಕು. 
=ೕಸು1ೇ ಪ�ಪtಣ2 ಆದಶ21ಾm ನಮ` ಮುಂUೆ ಇಡಲY��Uಾ;Dೆ. 
ಆತನ �ೕ�ತವ8 J�ಾaಥ2�ೆwಂದ ತುಂ  ಅKೕMತ 
�ಾರಳತನpಂದ ಗುರುIಸಲY��Uೆ.  
 

ಓp; #ಾಕ2 14:3-11 ; ಲೂಕ 12:15-40 ; �ೊLೊ�ೆo3:5-16 ; 
1'ೕAಾನ 2:15-17    
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ಅ�ಾ�ಯ 32. �ೋಸು��ೆ 
�ೆಲವರು ದೃಢ�bಾaಸpಂpದು; �ಾತ)ೆಯ ಕೂmJಂದ UೇವರSH 
��ಾ�ಸುI,ದು;ದನು� )ಾನ ಕಂ\ೆನು. ಅವರು ದೃಢ Aಾಗೂ 
ಶ	Uಾ¢ಪtವ2ಕpಂದದು;ರೂ ಮುಖಗಳ"  ಳ"��ೊಂಡು Iೕವ	 
ಆತಂಕ�ೊ�ಳ@ಾmದು; ಹೃದ�ಾಂತDಾಳದLಾHಗುI,ದ; Aೆಣ@ಾಟವನು� 
�ೋ�ಸುI,ತು,. ಹ&ೆಯ rೕLೆ Uೊಡ� Uೊಡ� ?ೇವ�ನ ಹJಗಳ" 
ಉರುX  ೕಳ"I,ದ;ವ8. ಆ@ಾ@ £ೆ Uೇವರ ಅಂmೕ�ಾರದ ಗುರು�ಾm 
ಚಹDೆಯು ?ೆಳಗುI,ದ;ರೂ ಮ� ,ೆ ಗಂ©ೕರ1ಾದ ಒUಾ;ಟ ಆತಂಕವ8 
)ೆLೆಸುI,ತು,. 
 

ದುಷ�ದೂತರು ಇವರ ಸು�ಾ,ಲೂ ಮುI,�ೊಂಡು ಕ� ,ೆLೆಯನು�  ಹರ�  
�ಷಪt�ತ 1ಾ�ಾರವಣವನು� ಸೃi�Kದರು UೇವರSH ಅಪನಂ �ೆ 
ಹು�� ಗುಣಗುಟು�ವಂ�ೆ #ಾಡಲು ಅವರ ದೃi�ಯನು� =ೕಸು�Jಂದ 
ಕದSK ಅಂಧ�ಾರUೆ\ೆ@ೆ )ೆಡುವಂ�ೆ #ಾ�ದರು. ಈ Uೇವಜನರ 
Aೊ&ೆಯನು� Uೇವದೂತ�@ೆ ವ9KLಾmದು; ಅವರು ತಮ` Dೆ�ೆ�ಗಳನು� 
ಆತಂಕ@ೊಂಡವರ rೕLೆ  ೕಸು�ಾ, ದ¦ೆ�ೖಸುI,ದ; ಅಂಧ�ಾರವನು� 
ಚದು�ಸುI,ದ;ರು.  
 

�ೆಲವರು �ಾತ)ೆwಂದ ��ಾsಸುವ �ಾಯ2ದSH  
5ಾಲು@ಾರDಾಗpರುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಆವರು 
ಉUಾKೕನ1ಾm ತಟಸBNಾವpಂpದ;ರು, ಅವ�ಸುI,ದ; 
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ಅಂಧ�ಾರವನು� ತ\ೆಯSಲH. ಅದು ದಟ�1ಾm ಮು���ೊಂ�ತು 
ತಮ`ನು� ರ�K�ೊಳ"Hಲು �ಾವ ಶ	ಮವನೂ� ಪ\ೆpರುವವರನು� 
�ೊDೆದು  ಟು� Uೇವದೂತರು, ಅಕ�Dೆwಂದ 5ಾ	¡2ಸುI,ದ;ವರ ಕ\ೆ 
Aೊರಟರು. �ಾDೆLಾH ತಮ` ಬಲಶ*,wಂದ ದುಷ�ದೂತರನು� 
Jಗ	9ಸು�ಾ, �ಾ|ೆ̀ wಂದ Uೇವರ ಸAಾಯ�ಾ�m ?ೇಡುI,ದ;Dೋ 
ಅವರ ಸAಾಯ�ಾ�m  �ಾ�ಸುI,ದು;ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
JS2ಪ,Dಾದವರನು� )ಾನು ಮ� ,ೆ �ಾಣSಲH.  
 

5ಾ	ಥ2)ಾ ��ಾಪ)ೆಗಳSH JರತDಾmದ;ವರ rೕLೆ ಆ@ಾ@ £ೆ 
=ೕಸು�Jಂದ ?ೆ|ೆ*ನ *ರಣಗಳ" ಅವರ rೕLೆ ?ೆಳm ಉ�ೇಜನ 
JೕಡುI,ತು,.  )ಾನು )ೋ�ದ ಈ ಕಂಪನ ಅಥ1ಾ �ೋಸು��ೆಯ 
ಅಥ21ೇ)ೆಂದು �ೇXದನು.  ಲ�ೕ_*ೕಯ�@ೆ ಸತ��ಾ�ಯ 
ಆLೋಚ)ೆwಂದ ಬಂದ ದೃಡವಚನವ8 ಇದನು� 
ಉಂಟು#ಾಡುವ8Uೆಂದು ನನ@ೆ �ೋ�ಸLಾwತು. ಈ �ಾ�ಯನು� 
ಅಂmೕಕ�Kದವರ ಹೃದಯದ rೕLೆ  ಪ	Nಾವ  ೕ� ಅವರು ತಮ` 
�ೕವನ ಮಟ�ವನು� ವೃp¢K�ೊಂಡು ಅಪYಟ ಸತ�ವ)ೆ�ೕ ಅರುಹುವರು 
ಇದನು� �ೆಲವರು ತ\ೆದು�ೊಳ"�LಾಗUೆ �ರುದB1ಾm Jಂತ 
UೇವಜನDೊಳ@ೆ ಕಂಪನವನು�ಂಟು#ಾಡುವರು.  
 

Jಜ�ಾ�ಯ ಪ	#ಾಣಗX@ೆ ಅಧ2ದಷು� ?ೆLೆKಗSಲH1ೆಂಬುದನು� 
)ಾನು ಕಂ\ೆನು. �ಾವ ಗಂ©ೕರ �ಾ%Å ಪ	#ಾಣದ rೕLೆ ಸNೆಯ 



 

 

Page 252 of 298 

ಅಂತ�ವ8 )ೆLೆ@ೊಂ�1ೆ'ೕ ಅವ8 ಹಗುDಾm ಪ�ಗ�ಸಲYಟು�ದು 
#ಾತ	ವಲHUೆ ಪ�ಪtಣ21ಾm Iರಸ��ಸಲYಟ�ವ8. ಈ �ಾ%Åವ8 
ಅಂmೕಕ�KದವರSH ಅಳ1ಾದ ಪbಾ��ಾ,ಪವನು� ತರುವ8ದು,  ಆಗ 
ಅವರು ��ೇಯDಾm ಪ�ಶುದ¢@ೊXಸಲYಡುವರು. 
 

ಪ��#ಾಡು! ಎನು�ವ ದೂತನ ಧ½Jಯನು� �ೇXUೆನು, ತ%ಣ1ೇ 
ಹಲ1ಾರು ಸಂmೕತ 1ಾದ�ಗಳ" ಒ¦ಾ�m �ೇ� ಸುbಾ	ವ�1ಾದ ಒಂದು 
ಧ½Jಯನು� Aೊರ�ಸುವ8ದನು�  �ೇXUೆನು. ಅದು )ಾನು �ೇXದ; ಎLಾH 
ಸಂmೕತ*�ಂತಲೂ MmLಾmತು,. ಅದು ಕರು&ೆ, ಅನುಕಂಪ 
,ಪ��ಾ	ನಂದpಂದ ತುಂ ತುಳ"ಕುವಂ�ೆ ಇದು; ನನ�ನು� 
ಪ8X*ತ@ೊXKತು. ದೂತನು, ಇSH )ೋಡು! ಎನಲು ನನ� ಗಮನವ8 
ಕಂಪನ�ೆ� ಒಳ@ಾmದ; ತಂಡದವರು ಕ\ೆ@ೆ Iರುmತು. ಈ -ದಲು 
ಆX�ಾ, �ಾತ)ೆwಂದ 5ಾ	¡2ಸುI,ದ;ವರನು� ನನ@ೆ 
�ೋ�ಸLಾwತು. ಅವರ ಸು�ಾ,ಲೂ ರ%ಕ ದೂತರ ಸಂಖ� 
_½ಗುಣ@ೊಂ�ದು; ಅವರು ತLೆwಂದ �ಾSನವDೆಗೂ ಶ�ಾ¬ಸ¬ಗಳನು� 
ಧ�Kದು;ದನು� ಕಂ\ೆನು. ಒಂದು J>�ತ ಕ	ಮದSH 'ೕಧರ 
ತಂಡದಂ�ೆ ದೃಢ1ಾm ಚSಸುI,ದ;ರು. ಜನರು ಮುಖNಾವವ8 �ಾವ8 
ಅನುಭ�Kದ Iೕವ	AೋDಾಟವನೂ�, pೕಘ2bಾಂIಯನೂ� 
 ಂ ಸುI,ದ;ವ8. ಆದರೂ ಆತಂಕದ ಅಂತDಾಳpಂದ ಕೂ�ದ 
ಮುಖNಾವವ8 ಪರLೋಕದ ?ೆಳಕು Aಾಗೂ ಪ	NೆwಂUಾm ಈಗ 
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 ಂ Kದವ8. ಪ\ೆದು�ೊಂಡ �ಜಯದ �ಾ��ಾm ಅವರSH Iೕವ	 
ಧನ��ಾNಾವ ಮತು, ಪ�ಶುದ¢ ಅನಂದವt )ೆLೆ@ೊಂ�ತು.  
 

ಈತಂಡದ ಸಂ®ೆ�ಯು ಕ�r�ಾwತು. �ೆಲವರು �ೋಸು��ೆ@ೆ 
ಒಳಪಟು�  AೊರಟುAೋದರು. ಉUಾKೕನ1ಾm ತಟ�ಸBNಾವ 
Aೊಂpದ;ವರು �ಾತ)ೆ@ೊಳ@ಾm, bಾಂIwಂದ 
��ಾsಸುI,ದ;ವ�@ೆ �ೊಡಲYಟ� ಜಯ ಮತು,  ರ%&ೆಯSH 
5ಾಲು@ಾರDಾಗSಲH. ಅವDೆLಾH ಕತ,LೆಯSH  ಡಲYಟ�ರು. ತ� %ಣ1ೇ 
ಇವ�ಂದ  ಡಲYಟ� ಸBಳವನು� ಸತ�ವನು� 9�ದು�ೊಂಡವರು 
ತುಂ ದರು. ಈಗಲೂ ದುಷ�ದೂತರು ಸು�ಾ,ಲೂ �ೇ� ಒತ,ಡ 
Aೆ�ದರೂ ಸಹ ಅವರ rೕLೆ ಅ_�ಾರ �ಾ_ಸLಾಗSಲH . 
 

ಸ1ಾ2ಯುಧ ಧ�Kದ;ವರು ಸತ�ವನು� ಅತ�_ಕ ಬಲpಂದ 
ಒI,Aೇಳ"ವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅದು ಬಹು 
ಪ�&ಾ#ಾ�ಾ��ಾwತು. ಬಂಧನ�ೆ� ಒಳ@ಾmದ; ಹಲವರನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು.; �ೆಲವ8 ಪತ�ಯರು ಪIwಂದ ಬಂ_ತDಾmದ;ರು; �ೆಲವ8 
ಮಕ�ಳ" ತಂUೆ�ಾwಯರ  Jಬ2ಂಧ�ೆ� ಒಳ@ಾmದ;ರು. ಸತ��ೆ� 
*�@ೊಡ?ಾರUೆಂದು ತ\ೆ9�ಯಲY��ದ; �ೆಲವ8 5ಾ	#ಾ�ಕರು ಈಗ 
ಆಸ*,wಂದ ಸತ�ವನು� ಭದ	1ಾm 9�ದರು. ಬಂಧು?ಾಂಧವರ 
ಭಯ1ೆLಾH ಕರm Aೋwತು. ಸತ��ಂದು #ಾತ	 ಅವ�@ೆ 
@ಾಢ1ಾm ತಮ` �ೕವ*�ಂತ Aೆ��ನ s	ೕIಯುಳದೂ; ಅಮೂಲದೂ; 
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ಆwತು. ಈ ಸತ��ಾ�m ಅವರು ?ಾ�ಾ�ದ;ರು. ಈ ಮAಾ 
#ಾಪ2�@ೆ �ಾರಣ1ೇನು? ಎಂದು )ಾನು  �ೇXUೆನು. ಒಬg ದೂತನು 
ಉ�ಾ,�ಸು�ಾ, ಇರು 9ಂ@ಾರು ಮ| ;ೆ ಕತ2ನ ಪ	ಸನ��ೆwಂUಾದ  
<ೈತನ�; -ರ)ೇ  ದೂತನ ಮAಾ ಧ½J ಎಂದನು.  
 

ಈ ಆಯು;�ೊಂಡವರSH ಮAಾಬಲ�Uೆ. ಇSH )ೋಡು! ಎಂದು 
ದೂತನು AೇXUಾಗ ನನ� ಗಮನವ8 ಅ�bಾaKಗಳ" ಅಥ1ಾ ದುಷ�ರ 
ಕ\ೆ@ೆ Iರುmತು. ಅವDೆLಾH ಚಟುವ��ೆwಂpದ;ರು. Uೇವರ 
ಮಕ�ಳSHದ; ಹುರುಪ8 ಮತು, <ೈತನ�ವ8 ಅವರ �ೋಪವನು� ತ�� 
ಉUೆ	ೕ*Kತು. ಎL HೆಲೂH  ಗS S ತುಂ ತು, Uೇವರ ಪ	�ಾಶ 
Aೊಂpದ;ವರ �ರುದ; ಕ	ಮ �ೆ@ೆದು�ೊಳ�ಲYಟು�ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
ಅಂಧ�ಾರವ8 ಅವರ ಸು�ಾ,ಲೂ ದಟ�1ಾmದ;ರೂ Uೇವ�ಂದ 
ಸಮ`IಸಲYಟು� ಆತನSH ನಂ �ೆwಟು� ದೃಢ1ಾmದ;ರು. ಸaಲY�ಾಲ 
Uೇವಜನರು ಕಳವಳ@ೊಂಡದ;ನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಆನಂತರ ಅವರು 
ಭ*,Nಾವpಂದ Uೇವ�@ೆ -Dೆwಡುವ8ದನು� �ೇXದನು. ಅವರ 
��ಾಪನ ಹಗಲು ಇರುಳನ�Uೆ ಮುಂದುವ�wತು.  ಓ UೇವDೇ, Jನ� 
�ತ,1ೇ )ೆರ1ೇರSH! ಇದು Jನ� )ಾಮ ಮ9r ಪ�ಸುವ8UಾದDೆ 
Jನ� ಜನ�@ೆ ತsYK�ೊಳ"�ವ #ಾಗ2ವನು� �ೋರು! ನಮ` ಸುತ,ಲೂ 
ಇರುವವ�ಂದ �-ೕ�ಸು! ಅವರು ನಮ`ನು �ಾ�@ೆ 
ತಳ�?ೇ�ೆಂpಂUಾ;Dೆ; ಆದDೆ ನುನ� �ೈಗಳ" �ಾ5ಾಡಬಲHವ8 ಎಂದು 
-DೆwಡುI,ದು;ದನು� �ೇXUೆನು. ಈ #ಾತುಗಳ" #ಾತ	 ನನ� 
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)ೆನsನSH1ೆ.  ಅವ�@ೆ ತಮ` ಅ'ೕಗ��ೆಯ Iಳ"ವX�ೆ  ಇತು,. 
Uೇವರ  �ತ,�ೆ� ಒsYK�ೊಂಡರು, ಒಬgರೂ  ಡಲYಡUೆ ಎಲHರೂ 
�ಾ�ೋಬನಂ�ೆ ಭ*,wಂದ  AೋDಾಡುI,ದ;ರು.  
 

ಇವರ ಹೃದಯಪtವ2ಕ ಅಳಲನು� 5ಾ	ರಂ©Kದ �ೊಡLೇ 
Uೇವದೂತರು ಅನುಕಂಪpಂದ ಅವರ ರ%&ೆ@ೆ �ಾ�Kದರು. ಆದDೆ 
ಒವ2 ಎತ,ರ1ಾದ ಅ_�ಾರಯುಕ, ದೂತನು ಅವರನು� 
Aೋಗ@ೊಡSಲH. Uೇವರ �ತ,ವt ಇನೂ� ಪ�ಪtಣ21ಾmಲH. ಈ 
5ಾ�ೆ	ಯSರುವ8ದನು� ಅವರು ಕು�ಯLೇ ?ೇಕು. ಅವ�@ೆLಾH, 
pೕ�ಾ�ಾ�ನpಂದ ಶುದ¢Dಾಗ?ೇ�ೆ6ದು AೇXದನು.  
 

�ೊಡLೆ ಭೂ#ಾ��ಾಶವನು� ನಡುmಸುವ Uೇವರ ಧ½Jಯನು� 
�ೇXUೆನು. ಆಗ ಭಯಂಕರ1ಾದ ಭೂಕಂಪ1ಾwತು. ಕಟ�ಡಗಳ" 
ನಡುmದವ8, ಎLಾH ಕ\ೆwಂದ ಉರುX ದ;ವ8. ಆನಂತರ 
�ಜ'ೕ�ಾoಹpಂದ ತುಂ ದ ಸYಷ�1ಾದ ಸಂmೕತ1ಾದ�ಗಳ 
ಮAಾಧ½Jwಂದ �ೇXUೆನು. �ೆಲವ8 ಸಮಯದ 9ಂUೆ Jಬ2ಧದSHದು; 
JDಾbೆ@ೊಂಡ ಭಕ,ರತ$ಡವನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅವರ ಬಂಧನವ8 
ಕಳ� ತು,.ಮAಾಪ	�ಾಶವ8 ಅವರ  rೕLೆ ?ೆಳmತು. ಅವರು ಎ[ೊ�ೕ 
ರಮ�ೕಯ1ಾm ಕಂಡರು. JDಾbೆ ,ಅKBರ�ೆಯ ಗುರುತು ಅವ�ಂದ 
ಅXಸಲY��ತು. ಪ	I ಮುಖಗಳ rೕLೆ ಆDೋಗ�ಕ|  ೆತುಂ ತು ಅವರ 
ಶತೃಗ|ಾದ ಅನ�ರು ಸತ,ವರಂ�ೆ �ೆಳ@ೆ  ದ;ರು. �-ೕ�ಸಲYಟ�ವರು 
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ಮುಖದ ಉಜaಲ ಪ	�ಾಶವನು� ಅವ�ಂದ ತ\ೆದು�ೊಳ�LಾಗSಲH. 
rೕಘಗಳSH =ೕಸುವನು� �ಾಣುವವDೆ�ಗೂ  ಈ ಮ9r ಪ	�ಾಶವ8 
)ೆLೆKತು,, ಪ8ಟ�ೆ� AಾಕಲYಟ� �bಾaKಗಳ" %ಣ#ಾತ	ದSH 
ಕಣುªಮುಚು�ವಷ�Dೊಳ@ೆ ಮ9rwಂದ ಮ9r@ೆ #ಾ5ಾ2ಡು 
Aೊಂpದರು. ಆ ನಂತರ  ಸ#ಾ_ಗಳ" �ೆDೆಯಲYಟ�ವ8, JUೆ	ಯSHದ; 
ಭಕ,ರು ಎದು; ಬಂದರು. ಅಮರತaವನು� ಧ�K�ೊಂಡು ಮರಣದ 
Aಾಗೂ ಸ#ಾ_ಯ rೕLೆ ಜಯAೊಂpದ;ನು� ಕೂm Aೇಳ"�ಾ,, 
#ಾ5ಾ2ಡು Aೊಂpದ; ಭಕ,Dೊಡಗೂ� ಅಂತ�%ದSH ಕತ2ನನು� 
ಎದುರು@ೊಳ"Hವ8ದ�ಾ�m Aೋದರು; ಅ ಸಮಯದSH ಜಯ mೕತವ8 
ಪ	I ಅಮರರ )ಾS@ೆಯ rೕLೆ �ಜೃಂ©K ಪ�ಶುದ¢@ೊXಸಲYಟು� 
ಪ	Iತು��ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುbಾ	ವ�1ಾm ಮುಂದುವDೆwತು.  
 

ಓp: *ತ2)ೆ ಅ�ಾ�ಯ 86; Aೊbೇಯ 6:3; ಹ@ಾ£ಯ 2:21-23; 
ಮ�ಾ,ಯ 10:35-39, 20:23; ಎFೆಸದವ�@ೆ 6:10-18; 1�ೆಸLೋJಕ 
4:14-18; ಪ	ಕಟ)ೆ 3:14-22        
   



 

 

Page 257 of 298 

ಅ�ಾ�ಯ 33. ?ಾ LೋJನ 5ಾಪಗಳ"  
ಎರಡ)ೆಯ ದೂತನು ಪ	ಕ�Kದ, ಸNೆಯ  ೕಳ"��ೆಯ ನಂತರ 
ಅದರ KBIಯನು� )ಾನು ಅವLೋ*KUೆನು. ಜನರು *	ಸ,ನ 
ಅನು�ಾwಗ|ೆಂಬ Aೆಸ�ದ;ರೂ Aೆ<ೆ�<ಾ�m ಭ	ಷ�DಾಗುI,ದ;ರು. ಈ 
Lೋಕpಂದ ?ೇDೆ�ಾದವDಾm ಅವರನು�  ಗುರುIಸLಾಗSಲH. 
ಅವರ ಸು1ಾ�ಾ2 �ೇವಕರು ಸತ�1ೇದpಂದ ವಚನಗಳನು� 
ಆ�K�ೊಂಡರು ಸರಳ1ಾm ಅಥ1ಾ ಮೃದ1ಾm  ?ೋ_ಸುI,ದ;ರು. 
ಇದ�ಂದ )ೈಜಹೃದಯಗX@ೆ �ಾವ ಆ�ೇಪ&ೆಯೂ ಇರSಲH ಸತ�ದ 
ಆತ`, ಬಲ ಮತು, ರ%&ೆಯ �ಷಯಗಳ" ಅವ�@ೆ 
ಹ@ೆತುಂ ದವ8ಗ|ಾmದ;ವ8. ಜನs	ಯ1ಾದ ಸು1ಾ�ಾ2�ೇ1ೆಯ 
?ೇDಾವ �ಷಯವt �ೈ�ಾನನ �ೋಪವನು� �ೆಣಕುI,ರSಲH. 
5ಾsಗಳನು� ನಡುmK ಹೃದಯಕೂ�ಆತ`�ಾ�ಗೂ ಅನawಸSಲH.  
JಜUೈವಭ*,wಲHದ �ಾವ8Uೇ 1ೇಷವನು� ದುಷ�ರು 
ಸಂ�ೋiಸುI,ದ;ರು, ಅಧಮ2�ೆ� ತಮ` ಸAಾಯವನು� JೕಡುI,ದ;ರು. 
ಅಂಧ�ಾರದ ಶ*,ಯ rೕLೆ ಜಯ�ಾ_ಸಲು JೕIಯುಳ� 
ಸ1ಾ2ಯುಧಗಳನು�  ಟ�Dೆ ?ೇDೆ �ಾವ8ದೂ ಸAಾಯ�ೆ� ಬರದು 
ಎಂದು ದೂತರು AೇXದನು. ಇ�ೕ ಸNೆಗಳ)ೆ�LಾH ಒಂದು ಶ�ೕರ1ಾm 
�ೈ�ಾನನು ತನ� ಹ�ೋ�ಯSH ಇಟು��ೊಂ�Uಾ;)ೆ. Uೇವರ 1ಾಕ�ದ 
ಸತ�ವನು� ಸರಳ1ಾm IXK Aೇಳ"ವ8ದನು�  ಟು� ಜನರು Mಕ�LಾH 
AೇX�ೆ ಮತು, *	=ಗಳSH )ೆLೆ@ೊಂ�Uಾ;Dೆ. ಈ Lೋಕದ ಆತ`ಮತು, 
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@ೆ|ೆತನವ8 Uೇವ�@ೆ ಶತೃ1ಾmUೆ ಎಂದು ದೂತನು ನನ@ೆ IXKದನು. 
1ಾಕ�ದ ಸತ�ವನು� ಪ	ಬಲ�ೆwಂದ ಈ Lೋಕದ ಸaರೂಪ�ೆ� 
�ರುದ¢1ಾm �ೆDೆpಟು�UಾದDೆ ಅದು 9ಂ�ಾಶ*,ಯ  <ೈತನ�ವನು� 
ತಟ�)ೆ ಉp;ೕಪನ@ೊXಸುತ,Uೆ. �ೆfಸ,DೆJK�ೊಳ"�ವ  ಬಹುಮಂp@ೆ 
Uೇವರು �ಾDೆಂಬುದು @ೊI,ಲH ಆದ;�ಂದ ಅವರ ಗುಣಸaNಾವಗಳ" 
ಬದLಾmಲH. ಐ9ಕ ಮನಸುo Uೇವರ ಶತೃ1ಾm=ೕ ಉXಯುತ,Uೆ. 
�ೆfಸ,Dೆಂಬ Aೆಸರನು� ಧ�Kದರೂ �ೈ�ಾನನ J[ಾ�ವಂತ �ೇವಕDಾm 
ಉXಯು�ಾ,Dೆ. 
 

)ಾನು )ೋ�U ;ೇ)ೆಂದDೆ, =ೕಸು Uೇವದಶ2ನ ಗು\ಾರದ 
ಪ�ಶುದ¢ಸBಲವನು�  ಟು� ಎರಡ)ೆಯ �ೆDೆಯನು� ಸ�K 
ಪ	1ೇKUಾಗಲೂ ಯಹೂದ�ರ ಸNೆಗಳ" Aಾ@ೆ=ೕ ಉXದು�ೊಂಡವ8. 
ಸNೆಗಳ" ಸವ2 ಅಶುದ; Aಾಗೂ ಅಸಹ�1ಾದ ಸಕಲ�ಧ1ಾದ ಪ�ಗಳ 
ಆಶ	ಯ1ಾwತು [ಪ	ಕಟ)ೆ18:2] ಸNೆಗಳSH ಮAಾ5ಾಪವ8, 
Uೊಷ&ೆಯೂ, ತುಂ ರುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು; ಆದರೂ ಅವರು 
ತಮನು �ೆfಸ,Dೆಂದು AೇX�ೊಂಡರು. ಅವರು ವೃI, ��ಾಪ)ೆ ಮತು, 
ಪ	?ೋಧ)ೆಗಳ" Uೇವರ ದೃi�ಯSH ದೂಷ&ೆಗ|ಾm1ೆ. ಇಂಥವರ 
ಸNೆಗಳ"ನು� Uೇವರು ಗ�ಸುವ8ದೂ ಇಲH ಎಂದು ದೂತನು AೇXದನು. 
ಮನಃ�ಾ�ಯನು� Ip;�ೊಳUೆ ಅವರ �ಾaಥ2. -ೕಸ, ವಂಚ)ೆಗಳSH 
�ೊಡm�ೊಳ"��ಾ,Dೆ. ಇದLಾH*�ಂತ Aೆ<ಾ�m ತಮ` ದುಷ�ತನದ rೕLೆ 
ಧಮ2 Aೊp�ೆಯನು� ಹರವ8�ಾ,Dೆ. Aೆಸ�@ೆ #ಾತ	 ಸNೆ 
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ಎJK�ೊಂಡವರ ಅಹಂ ಅಥ1ಾ �ೊಕ�ನು� ನನ@ೆ �ೋ�ಸLಾwತು. 
ಅವರ ಮನKoನSH Uೇವ�@ೆ ಸBಳ�ರSಲH; ತಮ` Lೌ*ಕ ಮನKoನ 
ತುಂಬ ಅವDೇ ತುಂ �ೊಂ�ದ;ರು. ನ>KAೋಗುವ ತುಚ³ 
ಶ�ೕರಗಳನು� ಅಲಂ�ಾ�K�ೊಂಡು ಬಹು ತೃs, ಮತು, ಸಂಭ	ಮpಂದ 
ತಮ`)ೆ�ೕ )ೋ��ೊಳ"�I,ದ;ರು.  
 

=ೕಸು ಮತು, ಆತನು ದೂತರು �ೋಪpಂದ ಇವರನು� )ೋ�ದರು, 
ಆಗ ದೂತನು, ಅವ	 5ಾಪ ಅಹಂ�ಾರಗಳ" ಪರLೋಕವನು� ಮು��Uೆ, 
ಅವ�@ೆ ಸBಳವ8 Kದ;1ಾmUೆ ಅಲHUೆ )ಾಯ� ಮತು, �<ಾರ&ೆಗಳ" 
J�ಾJಸUೆ ಬಹು?ೇಗ ಎ<ೆ�ತು,�ೊಳ"�ತ,Uೆ ಎಂದನು. ಮುw�@ೆ 
ಮುw�Iೕ�ಸುವ8ದು ನನ �ೆಲಸ )ಾ)ೇ ಪ	Iಫಲವನು� �ೊಡು1ೆನು 
ಎಂದು ಕತ2ನು Aೇಳ"�ಾ,)ೆ. ಮೂರ)ೆಯ ದೂತನ ಭಯಂಕರ 
ಎಚ���ೆಯನು� ಅಥ2#ಾ��ೊಳ�?ೇಕು, ಅವರು Uೇವರ �ೋಪವನು� 
ಕು�ಯುವರು. ಇ�ೕ ಭೂMಯ rೕLೆ ಅಸಂ®ಾ�ತ ದುಷ� 
ದೂತಗಣಗಳ" ಹರ��ೊಂ�Uಾ;Dೆ. ಸNೆಗಳ", �ಾM2ಕ �ೇಂದ	ಗಳ" 
ಅವ�ಂದ ತುಂ �ೊಂ�1ೆ ಅದನು� ಜ'ೕನ`ತ,Dಾm ಅವರ 
ದೃi�ಸು�ಾ,Dೆ; ಏ�ೆಂದDೆ ಅವರ ಭ	ಷ��ೆ ಮತು, 5ಾಪಗಳ" ಧಮ2ದ 
rೕಲುAೊp�ೆ Aೊp;1ೆ.  
 

Uೇವರ �ೈ ಸೃi�ಗ|ಾದ #ಾನವ ಜ)ಾಂಗವ8 ಆಳ1ಾದ ಅವJ�ೆ@ೆ 
ಇXಸಲYಟು� ತಮ`ಸಂಗ�ಗ�ಂದLೇ ಉಂ¦ಾದ ಪಶು5ಾ	ಯ ಸೃi�@ೆ 
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ಸಮ)ಾmರುವ8ದನು� ಕಂಡು ಇ�ೕ ಪರLೋಕಗಣವ8 
�ೊ	ೕಧ@ೊಂ�ತು. #ಾನವ Iೕವ	 ವ��ೆ )ೋ� ರ%ಕ ಅನುಕಂಪವ8 
ಸಂಚಲನ@ೊಳ"�I,ದ;Dೆ ಈ �ೋ�2�ೆಯ �ೆfಸ,ರು  ಜನರನು� 
ಗುLಾಮರಂ�ೆ ನ\ೆK�ೊಳ"��ಾ, ಅಪ�Mತ ಮತು, ದುಭ2ರ 
5ಾಪ�ಾಯ2ಗಳSH ಹೃದಯಪtವ2ಕ1ಾm �ೊಡmದ;ರು. ಇ1ೆಲHವನೂ� 
ದೂತರು ಪ8ಸ,ಕದSH UಾಖSKUಾ;Dೆ. ಧಮ2ಶ	U ¢ೆಯುಳ� ಬಂ_ತ K	ೕ 
ಪ8ರುಷರ, ತಂUೆ, �ಾw, ಮಕ�ಳ", ಸAೋದರ - ಸAೋದ�ಯರ 
ಕ& ªೇDೆLಾH ಪರLೋಕದSH bೇಖ�ಸಲY��1ೆ. #ಾನವರ  ಸಂಕಟ, 
ವ��ೆಗ|ೆLಾH  ಸBಳpಂದ ಸBಳ�ೆ� �ಾmಸಲYಟು� �ೊಡು�ೊಳ"��ೆ@ೆ 
ಒಳ@ಾmUೆ Uೇವರು �ೋಪವನು�. ತ\ೆ9�pUಾ;Dಾದರೂ ಅದು 
ಅಲY�ಾಲ #ಾತ	1ೇ! ಈತನ Dೌದ	ವ8 ಜ)ಾಂಗಗಳ �ರುದ¢ 
ಮುಖ�1ಾm ಈ ಭಯಂಕರ 1ಾ�5ಾರದSH ತಮ`)ೆ�ೕ 
�ೊಡmK�ೊಂಡವರು ಮತು, Jಯ-ೕಲHಂಘ)ೆ #ಾಡುವ �ಾM2ಕ  
ವ�*,ಸಮೂಹದವರ rೕLೆ ಉ�ದು  ೕಳ"ತ,Uೆ. _ೕನದ�ಾಳ"1ಾದ 
=ೕಸು�ನ ಅನು�ಾwಗ|ೆಂದು �ೋ�K�ೊಂಡವರು 
Jದ2ಯತಟಸBNಾವpಂದ ಇಂತಹ ಅ)ಾ�ಯ ಸಂಕತಕೂ� ಮತು, 
sೕಡ)ೆ@ೆ �ಾ�ಗ|ಾಗುmರುವರು. ಇವರು �ೈಯ2pಂದ 
ಆDಾ_ಸುವರು ಇದು ಗಂ©ೕರ 9�ಾ�X�ೆ�ಾmUೆ. �ೈ�ಾನನು 
�ಜೃಂ©ಸು�ಾ,, =ೕಸು ಮತು, ಆತನ ದೂತರನು� ಅಸಂಬದ¢1ಾm 
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ಖಂ�ಸು�ಾ, ಅ�ೋLೋಕದ ಜಯpಂದ *	ಸ,ನ 9ಂ?ಾಲಕರು 
9ೕmUಾ;Dೆ! ಎಂದು Aಾಸ�#ಾಡುವರು.  
 

ಈ �ೋ��ೆಯ �ೆfಸ,ರು, ಧಮ2ಬS�ಾದರ ಸಂಕಟಗಳ" ಬ@ೆ@ೆ ಓp 
ತಮ` ಕ�ೕಲಗಳ rೕLೆ ಕ& ªೇರನು� ಹ�KದವDೇ! 
ಮನುಷ�Dಾದವರು ಇಷು� ಕ«ಣ ಹೃದಯಗ|ಾm ತಮ` ಸಂಗ�ಗ�@ೆ 
ಅ#ಾJಷ ಕೂ	ರವತ2)ೆ �ೋರುವ8ದು �ಾಧ�1ೇ? ಎಂದು 
ಆಶ�ಯ2ಪಡುವ  ಇವDೇ, ತಮ` �ೊ�ೆmರುವವರನು� ಗುLಾಮDಾm 
ನ\ೆK�ೊX�ವರು. ಇಷು� #ಾತ	ವಲH p)ೇp)ೇ ಕೂ	ರ1ಾm 
ತುXಯು�ಾ, )ೈಜಬಂಧನಗಳ)ೆ�LಾH *ತು,Aಾಕುವರು. ಅ#ಾನ�ೕಯ 
9ಂ�ೆಯ Nಾರವನು� Aೇರುವರು. ಅದು *	ಸ,ನ s	ಯ9ಂ?ಾಲಕರ 
rೕLೆ �ೕಪರೂ, ಅನ�ರೂ ಪ	'ೕmKದ 9ಂ�ೆ@ೆ 
AೋS�ೆ�ಾಗುತ,Uೆ. ಇಂಥವರ rೕLೆ ಬರುವ )ಾ�ಯIಪ82 
�ೕಪ�ಗೂ ಅನ��mಂತ ಅI ಉಗ	1ಾmರುತ,Uೆ ಎಂದು ದೂತನು 
AೇXದನು. ಧಮನ�ೆ� ಒಳ@ಾದವರ ಸಂಕಟಗಳ" ಪರLೋಕ�ೆ� 
ಮು��1ೆ. Uೇವರು ತನ� ಸaರೂಪದL Hೆ ಉಂಟು#ಾ� ಈ ಜನರು 
ಒಬgರು ಮ�ೊ,ಬgರ rೕLೆ ಕರು&ೆwಲHUೆ �ವ�ಸಲ�ಾಧ�1ಾದ 
9ಂ�ೆ ಸಂಕಟಗX@ೆ ಗು��ಾmಸುವ8ದನು� ದೂತರು ಕಂಡು 
pಗ¶¸r@ೊಳ"�ವರು. ಇಂತಹ ಕೂ	�ಗಳ Aೆಸರುಗಳ" ರಕ,pಂದ 
ಬDೆಯಲYಟು�. �ೆಂಪ8mಟು�ಗXಂದ ಒ\ೆದು Aಾ*, 9ಂ�ೆ@ೊಳ@ಾದವರ 
ಕ�ªೕರ ಪ	1ಾಹpಂದ ಆXಸLಾಗುವ8ದು, ಎಂದು ದೂತನು AೇXದನು.  
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Uೇವರು Dೌದ	1ೆಂಬ 5ಾ�ೆ	ಯSHನ ಗKಯನೂ�  ಡUೆ ತನ� ?ೆಳ*ನ 
Dಾಜ�ವ8 ಕು�ಯುವವDೆಗೂ  ಡುವ8pಲH, ಮತು, ?ಾ LೋJನ 
ಎರಡರಷು� ಪ	Iಫಲವನು� ಅದ�ೆ� �ೊಡpರLಾರನು. ಅವಳ" ನ\ೆKದ 
�ಾಯ2ಗX@ೆ ಎರಡರಷು� ಪ	Iಫಲವ8 Kಗುತ,Uೆ; ಅವ| ೕೆ ತುಂ ದ 
5ಾ�ೆ	ಯSH ಒಂದು�ೆ� ಎರಡರಷು� ತುಂ K �ೊಡLಾಗುತ,Uೆ.  
 

ಗುLಾಮರ �ಾಜ#ಾನನು �ಾನು 9�ತದSHಟು��ೊಂಡು Uಾಸರನು� 
ಅ�ಾನದSHಟು�ದ�ಾ�m ಉತ,�ಸ?ೇ�ಾಗುತ,Uೆಂಬುದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು; ಗುLಾಮರ 5ಾಪಗ|ೆಲH ಯಜ#ಾನನ rೕLೆ  
AೊDೆಸಲYಡುವ8ದು. ಅ�ಾನದSHದು; 9ೕ)ೈಸಲYಟ�ವರು Uೇವರನು� 
ಮತು, ಸತ�1ೇದವನು� IXದು�ೊಳ�LಾಗUೆ �ಾಜ#ಾನನ ಛ�ಏ�@ೆ 
ಭಯಪಡು�ಾ, ಪಶುಗಳಂIದ;ವರನು� Uೇವರು ಪರLೋಕ�ೆ� 
ಕDೆದು�ೊಂಡು AೋಗLಾರನು. ಆದDೆ ದಯ#ಾw�ಾm ತನ@ೆ 
ಉತ,ಮ1ಾm  �ೋ�ದಂ�ೆ #ಾಡುವನು. ಅವರು ಇದ;ರೂ ಇಲHದಂ�ೆ 
ಗ�ಸಲYಡು�ಾ,Dೆ. ಆದDೆ �ಾಜ#ಾನನು ಕ\ೆಯ ಏಳ" 
ಉಪದ	ವಗX@ೆ Kಲು* ಸಂಕಟ ಪಡುವನು ಮತು, ಎರಡ)ೆಯ 
ಪ8ನರು�ಾBನದSH ಎದು; ಬಂದು ಬಹು ಭಯಂಕರ1ಾದ ಎರಡ)ೇ 
ಮರಣ�ೆ� ತು�ಾ,ಗುವನು .Uೇವರ �ೋಪ�ೕ ಶಮನ@ೊಳ"�ವ8ದು.  
 

ಓp; ಆ-ೕಸ 5:21; Dೋ#ಾಯ 12:19; ಪ	ಕಟ)ೆ 14 :9-10, 18:6   
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ಅ�ಾ�ಯ 34. ಮAಾ cೂೕಷ&ೆ  
Uೇವದೂತರು ಪರLೋಕದSH ಅI,ಂpತ, ಓ\ಾಡುI,ದು;ದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಅವರು ಭೂLೋಕ�ೆ� ಇXಯುವ8ದೂ ಪರLೋಕ�ೆ� 
ಏರುವ8ದೂ #ಾಡು�ಾ, �ಾವ8Uೋ ಮುಖ�ಘಟ)ೆಯ ಪtDೈ�ೆ@ಾm 
Kದ;@ೊXಸುI,ದ;ರು. ಅನಂತರ ಒವ2 ಪ	�ಾನದೂತJ@ೆ, 
ಭೂLೋಕ�ೆ� Aೋm ಮೂರ)ೆಯ ದೂತನ ಕೂm@ೆ �ೊ�ೆ@ೊ�K 
ಸಂUೇಶ�ೆ� ಶ*,ಮತು, ಪ	Nಾವ ತುಂ ?ೇಕು ಎಂದು ಆUೇಶ Jೕ�ದ;ನು� 
)ಾನು )ೋ�Uೆನು. ಮAಾಬಲ ಪ	Nಾವವ8 ದೂತJ@ೆ ಅನುಗ	9Kದ 
�ಾರಣ ಭೂM@ೆ ಬಂUಾಗ ಅದು ಪ	�ಾಶ@ೊಂ�ತು. ಅವನು 
ಗ���ಾm –  ದ;ಳ",  ದ;ಳ" ?ಾ?ೆLೆಂಬ ಮAಾನಗ�ಯು  ದ;ಳ"; 
Uೆವaಗಳ 1ಾಸ�ಾBನವt ಅಶುದ¢ತ`ಗಳ ಆಶ	ಯವt, 
ಅಪ�ತ	1ಾmಯೂ ಅಸಹ�1ಾmಯೂ ಇರುವ ಸಕಲ �ಧ1ಾದ ಪ�ಗಳ 
ಆಶ	ಯವt ಆದಳ" ಎಂದು Aೇಳ"1ಾಗ ಪ	�ಾಶ #ಾನ1ಾದ ?ೆಳಕು 
ಎLಾHಕ\ೆಯಲೂH ಪಸ�Kತು. ಈ ಎರಡ)ೆಯ ದೂತನ ಸಂUೇಶವ8 
1844 �ಂದ ಸNೆಗಳSH ಪ	1ೇ>K ಭ	[ಾ�<ಾರವ8 IXಸಲYಟ�ತು. ಈ 
ಪ	�ಾನದೂತನ �ೆಲಸವ8 Jಗpತ ಸಮಯಕ�ನು�ಾರ1ಾm ಬಂದು 
ಮೂರ)ೆಯ ದೂತನ �ೊ)ೆಯ #ಾAಾ �ಾಯ2Uೊಂp@ೆ 
ಸM`Xತ1ಾm ಮAಾcೂೕಷ&ೆ AೊM`ತು. Uೇವಜನರು 
ಎದು�ಸ?ೇ�ಾದ bೆeೕಧ)ಾ ಸಮಯವ8 ಸMೕsಸಲು ಎUೆ@ೊಟು� 
ಅಹರDಾm JಲHಲು Kದ;ಪ�ಸಲYಟ�ರು ಅವರ rೕLೆ ಮAಾ �ೇಜಸುo 
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ತುಂ ರುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು .ಅವDೆLಾH ಒಗ£¦ಾ�m 
ಮAಾಬಲpಂದ ಮೂರನಯ ದೂತನ ಸಂUೇಶವನು� ಭಯ�ಲHUೆ 
�ಾ�ದರು.  
 

ಪರLೋಕದೂತJ@ೆ ಸAಾಯ�ಾDಾm Uೇವದೂತಗಣಗಳನು� 
ಕಳ"9ಸLಾwತು. ಅವರ ಕೂಗು ಎLಾH ಕ\ೆಗXಂದಲೂ ಧ½Jಸು�ಾ, – 
ನನ� ಪ	�ೆಗ| ೕೆ, ಅವಳನು�  ಟು� ಬJ��; Jೕವ8 ಅವಳ 5ಾಪದSH 
5ಾಲು@ಾರDಾಗ?ಾರದು; ಅವX@ಾmರುವ ಉಪದ	ವಗX@ೆ 
ಗು��ಾಗ?ಾರದು. ಅವಳ 5ಾಪಗಳ" ಬಂದDೆ rೕLೊಂದು �ೇ� 
ಆ�ಾಶದ ಪಯ2ಂತರಕೂ� ?ೆ|ೆದ1ೆ ಎಂದು Aೇಳ"I,ದು;ದು ನನ@ೆ 
�ೇXKತು. ಈ  ಸಂUೇಶವ8 ಮೂರ)ೆಯ ಸಂUೇಶಕೂ� ಪtರಕ1ಾm 
�ೇ��ೊಂಡI,ದು; 1844ರSHನ ದೂತನ ಸಂUೇಶUೊಂp@ೆ �ೇ�ದ 
‘ಮAಾಕೂmನಂ�ೆ’ ಇತು,. ಬಹು �ಾ|ೆ̀ wಂದ �ಾದು�ೊಂ�ದ; ಭಕ,ರ 
rೕLೆ Uೇವರ ಮ9r )ೆLೆ@ೊಂ�ದು; Jಭ2ಯ1ಾm ಗಂ©ೕರ1ಾದ 
ಎಚ���ೆಯನು� Jೕಡು�ಾ, ?ಾ LೋJನ )ಾಶನವನು� IXK; 
ಅವಳನು�  ಟು� ಬJ��; ಅವX@ಾಗುವ ಭಯಂಕರ >�ೆwಂದ 
5ಾDಾಗಬಹುದು ಎಂದು AೇXದರು.  
 

�ಾ|ೆ̀ wಂದ �ಾpದ;ವರ rೕLೆ  ದ; ಬಳಕು ಎLಾH ಕ\ೆಗೂ 
ತೂ�Aೋwತು. ಮತು, ಸNೆಗಳSH �ಾDೆLಾH ಮೂರನಯ ದೂತನ 
ಸಂUೇಶವನು� �ೇಳUೆ Iರಸ��KದDೋ ಅವರು ಈ ಕDೆ@ೆ ಓ@ೊಟು� 
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 ದು;Aೋmದ; ಸNೆಗXಂದ Aೊರ@ೆ ಬಂದರು. ಬಹುವಷ2ಗXಂದ 
ಬಹುಜನ�@ೆ ಈ ಸಂUೇಶವ8 �ೊಡಲYಟು�, ಅದ�ೆ� Aೊ&ೆ@ಾರDಾmದೂ; 
?ೆಳಕು ಅವರ rೕLೆ ಪ	�ಾ>K �ೕವ ಅಥ1ಾ ಮರಣವನು� 
ಆಯು;�ೊಳ"�ವ ಅವ�ಾಶ ಅವರUಾwತು.  �ೆಲವರು �ೕವವನು� 
ಆ=�#ಾ��ೊಂಡು  ಕತ2J@ಾm ಎದುರು)ೋಡುI,ರುವವರ �ೊ�ೆ 
�ೇ��ೊಂಡು ಆತನ ಎLಾH ಆ�ೆಗಳನು� 5ಾSKದರು. ಮೂರ)ೆಯ 
ಸಂUೇಶವ8 �ಾಯ2ರಂಭ#ಾ�ತು; ಇದರ ಆUಾರದ rೕLೆ ಎಲHರೂ 
ಪ�ೕ�ಸಲYಡ?ೇಕು. �ಾM2ಕ ಸಂಘಸಂ� BೆಗXಂದ Aೊರ@ೆ 
ಅಮೂಲ�Dಾದವರು ಕDೆಯಲYಡ?ೇಕು. ಪ	NಾಲDಾದ ಶ*,ಯು 
5ಾ	ಮ�ಕDಾದವರನು� ಸಂಚನ@ೊXಸುತ,Uೆ. ಆಗ Uೈವಶ*, 
ಪ	ಕಟ1ಾm ಬಂಧು?ಾಂಧವರೂ @ೆ|ೆಯರನು� ಭಯ ಮತು, 
ಹ�ೋ�ಯSHಟು��ೊಳ"�ವ8ದು. ತಮ`SH Uೇವತ`ನ �ಾ�ಾ2ನುಭವ 
Aೊಂpದವರನು� ಇವರು ಅ��ಪ�ಸಲು �ೈಯ2 ಮತು, ಶ*, 
ಇಲHUಾಗುವರು. ಈ �ೊ)ೆಯ ಕDೆಯು ಬಡUಾಸ�ಗೂ JೕಡಲY��ತು. 
ಅವರSH ಶ	�ಾಭ*,ಯುಳ�ವರು _ೕನNಾವpಂದ ತಮ` �-ೕಚ)ೆ@ೆ 
ಹಷ2@ಾನವನು� #ಾಡು1ಾಗ ಅವರ ಯಜ#ಾನರು 
ಅ��ಪ�ಸLಾಗSಲH; ಏ�ೆಂದDೆ ಭ�ಾಶ�ಯ2ವ8 ಅವರನು� 
#ೌನವ9ಸುವಂ�ೆ #ಾ�ತು. ಮAಾ ಅದುgತ�ಾಯ2ಗಲು 
ಸಂಭ�Kತು, Dೋmಗಳ" ಗುಣAೊಂpದರು, �bಾaKಗX@ೆ ಸೂಚಕ - 
ಅದುgತ�ಾಯ2ಗಳನು� ಸಂಭ�Kದವ8. Uೇವರು ಈ 
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�ಾಯ2Jವ29ಸುI,ದು; ಪ	I ಭಕ,ನೂ ತನ� Jಭ2ಯ ಆತ`�ಾ�wಂದ 
ಮನವ��ೆ #ಾ��ೊಂಡು ಅತನ ಆ�ೆಗX@ೆ ಬದ;Dಾmದ;ವರ 
�ೊ�ೆಗೂ�ದರು; ಅವರೂ ಸಹ ಮೂರ)ೆಯ ಸಂUೇಶ�ೆ� ಧ½J �ೇ�K 
ಎL Hೆ\ೆ �ಾ�ದರು. ಮUೆ�DಾI	ಯ ಕೂmmಂತ ಮೂರ)ೆಯ ಸಂUೇಶವ8 
ಮAಾಬಲpಂದ ಅಂತ�@ೊಳ"�ವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು . 
 

Uೇವರ �ೇವಕರು ಪರLೋಕದ ಅ_�ಾರ  ತುಂ ದವDಾm ತಮ` 
ಮುಖವ8 ಪ	ಜaSKI,ರಲು, ಪ�ತ	 ಪ	I[ೆ́wಂದ Aೊ|ೆಯು�ಾ,, 
�ೆಲಸವನು� ಪtDೈಸಲು ಮು)ಾoಗು�ಾ, ,ಸಂUೇಶವನು� �ಾ�ದರು. 
Lೋಟನು )ಾಶನ�ೊ�ಳ@ಾದ �ೋUೋMJಂದ AೊರAೊರಟಂ�ೆ 
ಎLಾH �ಾM2ಕ ಸNೆಗಳSH ಚದು�Aೋmದ; ಆತ`ಗಳ" ಕDೆ@ೆ ಓ@ೊಟು� 
ಅಮೂಲ�DೆJKದವರು )ಾಶ1ಾಗುವ ಸNೆಗXಂದ 1ೇಗ1ಾm 
Aೊರಬಂದರು. bೆeೕಧ)ಾ�ಾಲವನು� ಎಂದು�K JಲHLಾಗುವಂ�ೆ 
Uೇವರ ಮಕ�X@ೆ ಶ*,ಯನು� ತುಂಬು�ಾ, ಮAಾಪ	Nೆ ಸಂಪದ¶�ತ1ಾm 
ಅವರ rೕLೆ ಪ	�ಾpಸLಾwತು. ಆಗ ಎLಾH ಕ\ೆwಂದಲೂ 
ಅಸಂ®ಾ�ತ  ಧ½Jಗಳ" ; ಇದರSH Uೇವರ  ಆ�ೆಗಳ"ನೂ� =ೕಸು�ನ 
rೕಲಣ ನಂ �ೆಯನೂ� �ೈ�ೊಂಡು ನ\ೆಯುI,ರುವ Uೇವಜನರ 
�ಾ|ೆ̀ ಯು �ೋ�ಬರುತ,Uೆ ಎಂದು Aೇಳ"ವ8ದನು� )ಾನು �ೇXUೆನು.  
 

ಓp; ಆp�ಾಂಡ ಅ�ಾ�ಯ 19; ಪ	ಕಟ)ೆ 14:12; 18:2-5  
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ಅ�ಾ�ಯ 35. ಮು�ಾ,ಯ1ಾದ ಮೂರ)ೆಯ ಸಂUೇಶವ8   
ಮೂರ)ೆಯ ಸಂUೇಶವ8 ಅಂತ�1ಾಗುವ �ಾLಾವ_ಯನು� ನನ� 
ಗಮನ�ೆ� ತರLಾwತು. Uೇವಜನರ rೕLೆ ಆತನ ಶ*,ಯು 
)ೆLೆ@ೊಂಡು ತಮ` �ೆಲಸವನು� �ಾ_K�ೊಂಡು ಮುಂUೆ ಬರುವ 
ಪ�ೕ�ಾ�ಾಲ�ೆ� ಅವರು Kದ;Dಾmದ;ರು. ಅವರು 9ಂ@ಾರು ಮ|ೆಯನು� 
ಅಂmೕಕ�K�ೊಂಡು Uೇವರ ಪ	ಸನ��ೆಯSH ನವ<ೈತನ�Aೊಂpದು;, 
ಸ�ೕವ�ಾ�ಗ|ೆJK ಪ8ನರು�¥ೕವAೊಂpದ;ರು. ಈ ಸಂUೇಶಗಳನು� 
ಅಂmೕಕ�ಸpದ; ಭೂLೋಕ J1ಾKಗಳ" �ೊ)ೆಯ ಎಚ���ೆಯ  
ತು,ತೂ,�ಯು ಎL Hೆ\ೆ �ೇXKUಾಗ �ೋ5ಾ1ೇಶpಂದ ಕೂ@ಾ�ದರು.  
 

ಪರLೋಕದSH Uೇವದೂತರು ಅI,ತ, 1ೇಗ1ಾm ಓ\ಾಡುವ8ದನು� 
)ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಆಗ ಭೂLೋಕದpಂದ Lೇಖಕನ bಾw�ೊಂಬನು� 
ಪಕ�ದSHಟು��ೊಂ�ದ; ಒವ2 ದೂತನು ಬಂದು =ೕಸು�@ೆ, ನನ� 
�ೆಲಸವನು� ಮುmKU ;ೇ)ೆ, ಭಕ,ರ)ೆ�LಾH ಎ&ೆK ಮುp	KU ;ೇ)ೆ ಎಂದನು. 
ಆನಂತರ ಹತು, ಕಟ�|ೆಗಳ)ೊ�ಳ@ೊಂಡ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂUೆ Jಂತು 
�ೇ1ೆಸSHಸುI,ದ; =ೕಸು, ಧೂ5ಾರIಯನು� �ೆಳmಟು�ದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಆತನು ತನ� �ೈಗಳ)ೆ�I, ಇನು� Iೕ�ತು ಎಂದು 
ಮAಾಧ½Jwಂದ ಕೂmದನು. =ೕಸುವ8 – ಅ)ಾ�ಯ#ಾಡುವವನು 
ಇನೂ� ಅ)ಾ�ಯ#ಾಡS ; rೖS@ೆ�ಾದವನು ತನ�ನು� ಇನೂ� 
rೖS@ೆ #ಾ��ೊಳ�S; JೕIವಂತನು ಇನೂ� JೕIಯನು� 
ಅನುಸ�ಸS; ಪ�ತ	ನು ತನ�ನು� ಇನೂ� ಪ�ತ	 #ಾ��ೊಳ�S ಎಂದು 
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ಗಂ©ೕರ1ಾm ಪ	ಕ�KUಾಗ ಇ�ೕ ದೂತಗಣಗಳ" ತಮ` 
*�ೕಟಗಳನು� �ೆ@ೆpಟ�ರು.  
 

ಆಗ ಪ	I -ಕದ;rಯು ಮರಣ�ೊ� ಅಥ1ಾ �ೕವ�ೊ� ಎಂದು 
Iೕ#ಾ2ನ1ಾಗುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. =ೕಸು ಸಂಗ	9Kದ; ಆತನ 
ಜನರ 5ಾಪಗಳ" ಅXಸಲYಟ�ವ8. ಆತನು ತನ� Dಾ�ಾ�ಂಗವನು� 
ವ9K�ೊಂಡನು ಆತನ ಪ	�ೆಗX@ಾm ಶುp¢ೕಕರ&ೆ #ಾಡLಾwತು. 
ಆತನು ಪಣ2bಾLೆಯSH �ೇ1ಾ�ಾಯ2ದSHರು1ಾಗ ಸತ, 
JೕIವಂತ�@ೆ )ಾ�ಯIೕಪ82 ಮುmದು ನಂತರ ಸ�ೕವ JೕIವಂತರ 
Iೕ5ಾ2wತು. Dಾಜ�ದ ಪ	�ೆಗಳ Jಷ�[ೆ2�ಾwತು. ಕು�ಮ�ಯ 
�1ಾಹವ8 ಮುmದು Aೋwತು, ಪರLೋಕದ �ೆಳಗಣ ಎLಾH 
Dಾಜ�ಪ	ಭುತaಗಳ} ಸಮಸ, ಭೂಮಂಡಲದSHನ Dಾಜ�ಗಳ 
ಮ9rಯೂ ಪDಾತYರನ ಭಕ,ಜನ�@ೆ �ೊ\ೋಣ1ಾಗುವವ8 ಆಗ 
=ೕಸು Dಾ�ಾ_Dಾಜನೂ ಕತ2ರ ಕತ2ನೂ ಆm Dಾಜ�1ಾಳ"ವನು. 
 

=ೕಸುವ8 ಮAಾಪ�ಶುದ¢ ಸBಳpಂದ Aೊರ@ೆ ಬರು1ಾಗ ಆತನ ವಸ¬ದ 
@ೆ� ¥ೆಗಳ )ಾದವನು� )ಾನು �ೇXUೆನು. ಆಗ �ಾಗ2ತ,ಲ rೕಘವ8 
ಭೂJ1ಾKಗಳ rೕLೆ ಆವ�Kತು. ಕಳಂ*ತ #ಾನವJಗೂ 
ಮನ)ೊಂದ UೇವJಗೂ ನಡು1ೆ ಮದ�ಸBJರSಲH. =ೕಸುವ8, 
Uೇವ�ಗೂ 5ಾsಗ|ಾದ ಮನುಷ�Jಗೂ ನಡು1ೆ JಂIUಾ;ಗ ಒಂದು 
ತ\ೆ ಇತು,; �ಾ1ಾಗ =ೕಸು ಅವರ ನಡು�Jಂದ Aೊರಟ)ೋ ಆಗ 
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ತ\ೆಯು �ೆ@ೆದು AಾಕಲYಟು� �ೈ�ಾನನು #ಾನವರ rೕSನ 
ಅ_�ಾರ ಪ\ೆದನು. *	ಸ,ನ Uೇವದಶ2ನ ಗು\ಾರದSH 
�ೇ1ಾಸಕ,)ಾmರುವವDೆ�ಗೂ ಉಪದ	ವಗಳ" ಸು�ಸಲYಡುಲು 
ಅ�ಾದ�1ಾwತು. ಆದDೆ ಆತನ �ೆಲಸ ಮುmದ ನಂತರ ಮದ�KB�ೆ 
�ಾಯ2ವ8 ಅಂತ�@ೊಂ�ತು, Uೇವರ Dೌದ	�ೆ� ಇನೂ� ತ\ೆ �ಾವ8ದೂ 
ಇರSಲH. ರ%)ೆಯನು�  ಹಗುರ1ಾm ಕಂಡು ಖಂಡ)ೆಯನು� 
ಹ@ೆ#ಾ�ದ ಕಳಂ*ತ 5ಾsಗಳ JDಾ>	ತ ತLೆಯ rೕLೆ ಅದು 
ಉಗ	1ಾm ಎಗ�ತು. ಈ ಉಗ	�ಾಲವ_ಯSH ಭಕ,ರು Uೇವರ 
ಪ	ಸನ��ೆಯSH �ೕ�ಸುವರು. ಪ	I-ಕದ;rಗಳ Iೕ5ಾ2wತು. 
Uೇವರ ಅಮೂಲ� ಒಡ1ೆಗಳ" Lೆ*�ಸಲYಟ�ವ8 =ೕಸುವ8 ಪಣ2bಾLೆಯ 
-ದಲ NಾಗದSH ಸaಲY�ಾಲ J�ಾJKದನು; ಆತನು ಮAಾಪ�ಶುದ¢ 
ಸBಳದSHUಾ;ಗ ಅ��ೆ #ಾಡಲYಟ�ದ; 5ಾಪಗಳನು�, 5ಾಪದ 
ಮೂಲsತೃ1ಾದ sbಾಚನ rೕLೆ Aೊ�Kದನು; ಎLಾH 5ಾಪNಾರದ 
>�ಯನು� ಅವ)ೇ ಅನುಭ�ಸ?ೇಕು. 
 

ತದನಂತರ =ೕಸುವ8 ಮAಾ�ಾಜಕನ ವಸ¬ವನು� ಕಳ� 
Dಾ�ೋ�ತ1ಾದ ವಸ¬ವನು� ಧ�K�ೊಂಡದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. 
ಆತನ ತLೆಯ rೕLೆ ಹಲ1ಾರು ಒಂದರ ಒಳ@ೊಂಡು �ೇ�ದಂIದ; 
*�ೕಟವ8 ಅಲಂಕ�Kತು. ಸು�ಾ,ಲೂ ಪರLೋಕಗಣಗಳ" 
ಸುತು,ವDೆದವ8. ಆತನು ಪರLೋಕವನು� ಬುಟು� Aೊರಟನು. 
ಭೂJ1ಾKಗಳrೕLೆ ಉಪದ	ವಗಳ" Aೊಯ�ಲYಟ�ವ8. �ೆಲವರು 
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Uೇವರನು� Uೊiಸು�ಾ, ಶsಸುI,ದ;ರು. ಮ� ,ೇ �ೆಲವರು Uೇವಜನರ 
ಕ\ೆ@ೆ ಓ�ಬರು�ಾ, ಆತನ )ಾ�ಯIೕs2Jಂದ ತsYK�ೊಳ"�ವ8ದು 
Aೇ@ೆ ಎಂದು ನಮಗೂ ಕSK� ಎಂದು ಕೂಗುI,ದ;ರು. ಆದDೆ ಅವ�@ೆ 
ಭಕ,ರSH ಏನೂ ಇರSಲH. 5ಾsಗಳm �ೊ)ೆ@ೆ ಕ�ªೕರು ಹ�K, ಸಂಕಟ 
ತುಂ ದ 5ಾ	ಥ2)ೆ #ಾಡLಾmದು; ಅಂತ�Nಾರವt Aೊತ,ದು; 
ಮುmpತು,. ಇನೂ� rೕLೆ ಅವರನು� �ಾaಗIಸುವ ಮಧುರ ಕೃ5ಾ ಧ½J 
�ೇಳUಾwತು. ಅವರು ರ%&ೆ@ಾm �ೊ)ೆಯ ಎಚ���ೆ�ೊಟು� ಎLಾH 
ಭಕ,ರು ಇ�ೕ ಪರLೋಕವt ಆಸಕ,DಾmUಾ;ಗ ಅವ�@ೇ ಆದರ ಬ@ £ೆ 
�ಾವ ಆಸ*, ಇರSಲH. �ೕವ ಮರಣ ಎರಡೂ ಮುಂUೆ ಇಡಲY��ತು, 
ಬಹಳ ಜನರು �ೕವವನು� ಅ5ೇ�Kದರು; ಆದDೆ ಶ	ಮಪಡSಲH. 
�ೕವದ ಆ=� #ಾಡದ  ಅವರ 5ಾಪವನು� �ೊ|ೆಯುವ �ಾವ 
ಶುದ¢ರಕ,ವt ಇಲH1ಾwತು. ಅವ�@ಾm ?ೇಡು�ಾ, ಇನೂ� ಸaಲY�ಾಲ 
�ಾಯು;  ಟು��ೊಡು ಎಂದು ಅಂ@ಾLಾಚುವ ಅನುಕಂಪ ತುಂ ದ 
ರ%ಕನು 5ಾSmಲH. ಇನು� ಮುmwತು; ಇನು� Iೕ�ತು ಎಂಬ 
ಭಯಂಕರ 1ಾತ2ಯು ಉಸುರಲY¦ಾ�ಗ. ಪರLೋಕ1ೆLಾH 
=ೕಸುವ)ೊಂp@ೆ ಒಟು�@ೊ�ತು. ರ%&ಾ'ೕಜ)ೆಯು 
ಅಂತ�@ೊಂ�ತು. ಆದDೆ �ಾ1ಾಗ ಕೃ5ೆಯ ಮಧುರಸaರ ನ>K�ೋ 
ಭಯಂಕರ ©ೕI ಅವರSH ತುಂ ತು. ಬಹುಸYಷ�1ಾm, ತಡ1ಾwತು! 
ತಡ1ಾwತು ಎಂಬ ಭಯಂಕರ1ಾದ #ಾತು ಅವ�@ೆ �ೇXKತು.  
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�ಾDೆLಾH Uೇವರ#ಾI@ೆ ?ೆLೆ�ೊಡSಲH�ೕ ಅವರು 
ತDಾತು�wಂದ ಅI,ತ, ಓಡಡುI,ದ;ರು. Uೇವರ 1ಾಕ�ವನು� 
ಹುಡುಕು�ಾ, ಸಮುದ	pಂದ ಸಮುದ	ದ ಕ\ೆ@ೆ, ಬಡಗSಂದ ಮುಡಲ�ೆ� 
ಬಳಳ"�ಾ, ಅLೆUಾಡುI,ದ;ರು; ಅವ�@ೆ Kಗುವ8pಲH! ಎಂದು ದೂತನು 
AೇXದನು. Uೇಶ�ೆ� �ಾಮ ಉಂ¦ಾಗುತ,Uೆ; ಅದು ಅನ� �ಾಮವಲH; 
Jೕ�ನ �ಾಮವಲH, =Aೋವನ 1ಾಕ�ವನು� �ೇಳ"ವ �ಾಮ1ೇ! 
Uೇವರು ಅನುಮIKದDೆ ಏ)ೆLಾH �ೊಡಬಹುದು! ಅದDೆ ಇಲH, ಅವರು 
ಹKದು ?ಾ�ಾರ?ೇಕು. pನpನವt ರ%&ೆಯನು� Iರಸ��ಸು�ಾ, 
ಪರLೋಕದ ಸಂಪI,mಂತಲೂ ಭೂLೋಕದ Lೋಲುಪ,�ೆ@ೆ Aೆ<ಾ�m 
?ೆLೆ�ೊ��Uಾ;Dೆ . =ೕಸುವನು� Iರಸ��K ಭಕ,ರನು� ತX� ��Uಾ;Dೆ. 
ಅಶುದ¢ರು ಅಶುದ¢Dಾ@ೇ ಉXಯ?ೇಕು. 
 

ಬಹು Uೊಡ� ದುಷ�ರಗುಂಪ8 Dೌದ	Dಾmದು; ಉಪದ	ವಗಳ ಪ	Nಾವ�ೆ� 
ಒಳ@ಾದರು. ಅUೊಂದು ©ೕIಭ�ತ ದೃಶ�1ಾmತು,. ತಂUೆ-
�ಾwಯರು ಮಕ�ಳನು�, ಮಕ�ಳ ತಂUೆ-�ಾwಯನು� 
ಆ�ೇsಸುI,ದ;ರು, ಸAೋದರ ಸAೋದ�ಯರನು� ಸAೋದ�ಯರು 
ಸAೋದರರನು� �ೆಗಳ"I,ದರರು. ಪ	Ip*�Jಂದಲೂ Uೋ|ಾದುವ 
ಶಬ;; ಈ ಗಂ©ೕರ1ಾದ KBÍIwಂದ ರ�ಸುವ ಸತ�ವಚನಗಳನು� 
�ೇಳ"Lಾಗದಂ�ೆ Jೕ)ೆ ನನ�ನು� ತ\ೆUೆ ಎಂಬ ದೂಷ&ೆ �ೇXKತು. 
ಜನರು ಹ@ೆ ಉಗುಳ"�ಾ, ?ೋಧಕರನು�, Jೕವ8 ನಮ`ನು� ಎಚ��ಸSಲH 
ಎಂದು ಹಲು ದರು ಭಯ ಎL HೆLಾH ತುಂಬು�ೊಳ"�I,Uಾ;ಗ ಅದನು� 
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ನಂpಸಲು Jೕವ8 ಈ Lೋಕವ8 #ಾ5ಾ2ಡು Aೊಂದುತ,Uೆಂದು. 
bಾಂI! bಾಂI ಎಂದು ಕೂಗುI,p;�, ಈ 1ೇUಾ)ಾ �ಾಲದ ಬ@ೆ@ೆ 
ನಮ@ೆ ಅ�ವ8 ಮೂ�ಸSಲH, ಇದರ ಬ@ £ೆ ಎಚ��Kದವರನು� 
ಮತNಾ	ಂತDೆಂದೂ, ನಮ`ನು� )ಾಶಪ�ಸುವ  ದುಷ�ಜನDೆಂದೂ 
AೇXp� ಎಂದು ದೂiKದರು . ಆದDೆ ಆ ?ೋಧಕರ Uೇವರ 
�ೋಪpಂದ ತsYK�ೊಳ�LಾಗSಲH ಎಂಬುದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು, 
ಅವ�@ೆ ಇತರ�mಂತ 9ಂ�ೆ �ಾತ)ೆಗಳ" ಹತು, ಪಟು� Aೆ<ಾ�mದ;ವ8 .  
 

)ೋ��; =Aೆ�ೆ�ಲ 9:2-11; UಾJ=ೕಲ 7:27; 9bೇಯ 6:3; 
ಆ-ೕಸ 8:11-13 ಪ	ಕಟ)ೆ ಅ�ಾ�ಯ 16, 17:14  
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ಅ�ಾ�ಯ 36. �ಾ�ೋಬನ AೋDಾಟದ ಸಮಯ  
 

Uೇವಭಕ,ರು �ಾವ8 1ಾKಸುI,ದ; ಹX�ಪಟ�ಣಗಳನು� �ೊDೆದು ಬಂದು 
ಗುಂ5ಾm �ೇ��ೊಂಡು Jಜ2ನ ಪ	UೇಶದSH 1ಾKಸುವ8ದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ದೂತರು ಅವ�@ೆ ?ೇ�ಾದ ಊಟ Jೕ�ನ ವ�ವ� Bೆ 
#ಾ�ದರು; ಆದDೆ ದುಷ�Dೋ ?ಾಯ��ೆ ಹK1ೆwಂದ ಸಂಕಂಟ 
ಪಡುI,ದ;ರು. ನಂತರ ಭೂMಯ )ಾಯಕDೆLಾH �ೇ� 
ಸ#ಾLೋ�ಸುI,ರುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅವರ ಸುತ,ಲೂ 
�ೈ�ಾನನೂ ಅವನ ದೂತರು ಗಡ �wಂದ ಸುXUಾಡುI,ದ;ರು 
ಇವ�ಂದ S ತ1ಾದ ಸು�ೊ,ೕLೆ Aಾಗೂ ಅದರ ಪ	�ೆಗಳ" Uೇಶದ 
ಕಟ�ಕ\ೆಗX@ೆLಾH Aೊರ�ಸಲYಟು� ಆ�ಾsಸLಾwತು. ಭಕ,DೆLಾH 
ಸಬgತ,ನು� �ೊDೆದು 1ಾರದ -ದಲ)ೆಯ pನದ ಆಚDೆ&ೆ@ೆ 
ಬದ;DಾದDೆ ಸaತಂತ	Dಾmರಬಹುದು. ಒಂದು1ೇ|  ೆ ತಮ`Uೇ ಆದ 
�>ಷ� ನಂ �ೆ@ೆ ಅಂ��ೊಂಡDೆ ಸaಲY �ಾLಾವ_ಯ ನಂತರ 
ಮರಣದಂಡ)ೆ@ೆ ಒಳ@ಾಗುವ �ಾaತಂತ	Å ಅವ�mUೆ ಎಂಬ ಆ�ೆ 
Aೊರ�ದ;ನು� ಕಂ\ೆನು. ಈ ಸಮಯದSH ಭಕ,DೆLಾH ಒಗ£¦ಾ�m 
bಾಂIwಂದ UೇವರSH ನಂ �ೆwಟು� ,ಆತನ 1ಾ@ಾ;ನದ rೕLೆ 
ಆತು�ೊಂಡವDಾm, ತಮ@ಾm ತsYK�ೊಳ"�ವ #ಾಗ2ವ8 
Kದ;1ಾಗುತ,Uೆಂದು ನಂ ದರು ಇನೂ� �ೆಲ1ೆ\ೆ S ತ@ೊಂಡ 
ಆ�ಾbಾಸನವ8 �ಾ�@ೆ ಬರುವ -ದLೇ ದುಷ�ರು ಭಕ,ರನು� �ೊಲHಲು 
rೕLೆ  ೕಳ"ವರು; ಆದDೆ ದೂತರು 'ೕಧರ ಸaರೂಪದSH ಬಂದು 
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ಅವ�@ಾm ಯುದ¢ #ಾಡುವರು. �ೈ�ಾನನು ಮAೋನ�ತನ  ಭಕ,ರನು� 
)ಾಶ@ೊXಸುವ ಅವ�ಾಶವನು� ಅ5ೇ�KದDೆ Uೇವರು ಅವರನು� 
�ಾಯಲು ದೂತ�@ೆ ಆ�ಾsKದನು ಏ�ೆಂದDೆ ಸುತ,Sರುವ ಅನ�ಜನರು 
ಮದ�ದSH ಆ�ೆಗಳನು� �ೈ�ೊಂಡವDೊಂp@ೆ ಒಡಂಬ��ೆ 
#ಾ��ೊಳ"�ವ8ದು Uೇವ�@ೆ @ೌರವ ತರುವ8UಾmUೆ. ನಂ ಗಸBDಾm 
ಬಹು �ಾಲpಂದ ಆತನ�ನು� ಎದುರು)ೋಡು�ಾ, ಮರಣವನು� �ಾಣUೆ 
�ೕವಂತDಾmರುವವರನು� ರೂ5ಾಂತರ@ೊXಸುವ8ದರSH =ೕಸುವ8 
@ೌರವ�ೆ� 5ಾತ	)ಾmವನು.     
 

ಬಹು?ೇಗ)ೆ ಭಕ,ರು #ಾನKಕ ಆUೋಲನ�ೆ� ಒಳ@ಾಗುವ8ದನು� 
)ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅವರ ದುಷ�ಭೂJ1ಾKಗXಂದ ಸುತು,ವ�pದ;ರು 
.Aೊರ)ೋಟ�ೆ� ಪ	I'ಂದೂ ಅವ�@ೆ �ರುದ¢1ಾmತು, �ೊ)ೆಗೂ 
)ಾವ8 ದುಷ�ರ �ೈwಂದ ಹತDಾಗುವ8ದ�ೆ� Uೇವರು  ಟು��ೊ��Uಾ;Dೆ 
ಎಂದು �ೆಲವರು ಭಯಪಡLಾರಂ©Kದರು. ಒಂದು1ೇ|  ೆ ಇವರು 
ಕಣುªಗಳ" �ೆDೆಯಲY��ದ;Dೆ ಅವರ ಸುತ,ಲೂ Uೇವರ ದೂತ�ರುವ8ದನು� 
ಕಂಡು�ೊಳ"�I,ದ;ರು. ಆನಂತರ �ೋ�ೕp	ಕ, ದುಷ�ರು 
ತಂ\ೋಪತಂಡ1ಾm ಬಂದು ಭಕ,ರನು� ತುಂಡ�ಸಲು  
�ಾತುರ@ೊಂಡರು. ಆದDೆ ಅವರು ಸMೕಪ�ೆ� �ಾ�ಬರುವ ಮುನ� 
ಭಕ,ರ ಸುತ,Sದ; ಸವ2ಶಕ,ನ ದೂತರನು� ಎದು�ಸ?ೇಕು ಅದು 
ಅ�ಾಧ�1ಾದದು;! Uೇವದೂತರು ಒತ,�Kಬ�I,ದ; ಅವರನು� 9ಂಜ�ದು 
 ೕಳ"ವಂ�ೆ ತX�ದರು. ಈ ಸಮಯವ8 ಭಕ,�@ೆ ಭಯಂಕರವt 
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�ಾ	ಸ�ಾಯಕವt ಆmತು,. ಅವರು �-ೕಚ)ೆ@ಾm DಾI	ಹಗಲು 
Uೇವ�@ೆ -Dೆwಟ�ರು. Aೊತ)ೋಟ�ೆ� ಅವರು ತsYK�ೊಳ�ಲು 
�ಾದ�1ಾದಂ�ೆ �ೋ�ತು.  ದುಷ�ರು ತಮ` �ಜ'ೕತoವವನು� 
ಆಗLೇ 5ಾ	ರಂ©K; ನಮ` �ೈಗXಂದ Uೇವರು Jಮ`)ೆ�ೕ�ೆ 
 �ಸSಲH? Jೕ1ೇ rೕಲ�ೆ� Aೋm �ೕವ ಉXK�ೊಳ�?ಾರUೋ? 
ಎಂದು ಕು<ೋದ�1ಾ�ದರು. ಭಕ,ರು ಅವರ #ಾI@ೆ �ಾವ 
?ೆLೆಯನೂ� �ೊಡSಲH. �ಾ�ೋಬನಂ�ೆ UೇವDೊಂp@ೆ 
AೋDಾಡುI,ದ;ರು.Uೇವದೂತರು ಅವರನು�  �ಸಲು 
�ಾತುರ@ೊಂಡರು; ಆದDೆ ಭಕ,ರು ಇನೂ� ಸaಲY�ಾಲ ಈ 5ಾ�ೆ	ಯSH 
ಕು�ಯ?ೇ�ಾmತು, ಮತು, _ೕ�ೆAೊಂದ?ೇ�ಾmತು,. ದೂತರು, ಅವರ 
ನಂ �ೆಯSH ಭರವ�ೆwಟು� �ಾಯುI,ದ;ರು. Uೇವರು ತನ� 
ಪ	ಭಲಶ*,ಯನು� ಪ	ಕ�K, ಮAಾಮ9rwಂದ �-ೕ�ಸುವ �ಾಲ 
ಹI,ರ1ಾಗುI,ತು,. ಅನ�ರ ಮದ�ದSH ತನ� ಆ5ೇ%&ೆ@ೆ Kಲುಕುವ8ದನು� 
Uೇವರು ಸ9ಸLಾರರು. ತನ� )ಾಮ ಮ9r@ಾm ಆತನು 
�ಾಳ`wಂದ �ಾpದ;ವರನು� �-ೕ�K Aೆಸರುಗಳನು� ಪ8ಸ,ಕದSH 
ಬDೆpಡುವನು. 
 

5ಾ	#ಾ�ಕ )ೋಹನ �ಾಲವನು� ನನ@ೆ �ೋ�ಸLಾwತು .ಮ|  ೆ
ಸು�wತು, ಪ	ಳಯ� ಬಂತು, )ೋಹನು ಆತನ ಕುಂಟುಂಬವt 
)ಾ1ೆಯSH �ೇ��ೊಂ�ತು. ಅನಂತರ Uೇವರು ?ಾmಲನು� 
ಮು��ದನು. ಆ �ಾಲದ ಜನರು ಅಪAಾಸ�#ಾ� ಕು<ೋದ�1ಾ�Uಾಗ 
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)ೋಹನು ಬಹು ಪ	#ಾ�ಕ)ಾm ಅವರನು� ಎಚ��Kದನು ಭೂMಯ 
rೕLೆ ಮ|  ೆ ಸು�ಯು�ಾ, ಬರಲು, ಒಬgDಾದನಂತರ ಒಬgರು 
ಮುಳ"ಗುI,ರು1ಾಗ �ಾವ8 ಪ�Aಾಸ�#ಾಡುI,ದ; )ಾ1ೆಯು 
5ಾ	#ಾ&ೆಕ)ಾದ )ೋಹ ಮತು, ಅವನ ಕುಂಟುಂಬವನು� ರ�K 
ಸುರ�ತ1ಾm �ೇಲುವ8ದನು� ಕಂಡರು. Aಾ@ೆ=ೕ ಮುಂಬರುವ Uೇವರ 
ಮAಾ�ೋಪದ ಬ@ೆ@ೆ ಎಚ��ಸುI,ದ; Uೇವಜನರು 
ರ�KಸಲYಡುವ8ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಭೂJ1ಾKಗಳನು� ಅವರು 
ಯ�ಾಥ2�ೆwಂದ ಎಚ��Kದರು, ಮೃಗದ ಆ�ೆ@ೆ ತಳ?ಾಗUೆ, ಅದರ 
ಗುರುತನು� ಅಂmೕಕ�K�ೊಳ�Uೆ ರೂಪಂತರ Aೊಂದಲು 
�ಾತುರpಂpರುವವರನು� ದುಷ�ರು )ಾಶಪ�ಸಲು Uೇವರು 
ಅನುಮIಸುವ8pಲH. ಒಂದು1ೇ|  ೆ ಅನುಮI Jೕ�Uಾ;ದDೆ 
�ೈ�ಾನನೂ ಆತನ �ೆಟ�ದೂತರೂ, Uೇವರನು� ದೂiಸುವವDೆLಾH 
ತೃs,wಂದ ತ�ಯುವರು. ಇಷು��ಾಲ �ಾವ8 s	ೕIKದವನನು� 
�ಾಣಲು ಅ�bಾ	ಂತ1ಾm �ಾಯುI,ದ;ವರ rೕLೆ ತನ� 5ಾ	ಬಲ�ವನು� 
�ಾ_Kದ �ೈ�ಾನನ ಸ1ಾ2_�ಾರ�ೆ� ಆÎ! ಎಂತಹ ಜಯ! ಭಕ,DೆLಾH 
ಆ�ಾಶ�ೆ� ಎತ,ಲYಡುವDೆಂಬ �ಷಯವನು� �ಾDೆLಾH 
@ೇS#ಾ�ದDೋ ಅವರು, Uೇವರು ಆತನ ಮಕ�X@ೆ �ೋ�ಸುವ 
ಸುರ�ೆ ಮತು, ಮAಾಪ	Nಾವ ತುಂ ದ �-ೕಚ)ೆಯನು� ಕ&ಾªDೆ 
�ಾಣುವರು. 
 



 

 

Page 277 of 298 

ಭಕ,ರು ಪಟಣªವನು� ಮತು, ಹX�ಯನು�  ಟು�Aೋಗು1ಾಗ ದುಷ�ರು 
?ೆಂಬI, Aೋm ಅವರನು� ಕತ,�ಸಲು ತಮ` ಕI,ಯನು� rೕLೆತು,1ಾಗ 
ಅದು ತುಂ\ಾಗುವ8ದು. ಮತು, ಒಣಹುSHನಂ�ೆ Jಬ2ಲ1ಾm �ೆಳ@ೆ 
 ೕಳ"ವ8ದು. Uೇವದೂತರು ಭಕ,ರನು� ಭದ	ಪ�ಸುವರು . 
�-ೕಚ)ೆ@ಾm ಹಗಲು DಾI	 -Dೆwಡು1ಾಗ ಅವರ ಕೂಗು 
Uೇವರ ಸJ��ಾನ�ೆ� ತಲುಪ8ವ8ದು.  
 

ಓp: ಆp�ಾಂಡ ಅ�ಾ�ಯ 6 ಮತು, 7; 32:24-28; *ೕತ2)ೆ 91; 
ಮ�ಾ,ಯ 20: 23; ಪ	ಕಟ&ೆ 13:11-17 
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ಅ�ಾ�ಯ 37. ಭಕ,ರ �-ೕಚ)ೆ 
Uೇವರು ತನ� ಜನರ �-ೕಚ)ೆ@ೆ ಆ�K�ೊಂಡ �ಾಲವ8 
ಮದ�DಾI	�ಾmತು,. ದುಷ�ರು ಇನೂ� ಅಪAಾಸ� #ಾಡುI,ರು1ಾಗLೇ 
ಸೂಯ2ನು ತಟ)ೆ ಪ	ಬಲ1ಾm ಪ	�ಾ>Kದನು ಮತು, ಚಂದ	ನು 
Jಶ�ಲ)ಾದನು. ಈ ದೃಶ�ವನು� ದುಷ�ರು p@ಾ¶¸ಂತDಾm �ೕ�Kದರು. 
ಒಂUಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಸೂಚಕ �ಾಯ2ಗಳ}, ಅದುgತ�ಾಯ2ಗಳ" 
ಸಂಭ�Kದವ8 ಎಲHವt )ೈಜವಲHದ �ೕI �ಾmಬರುವಂI,ತು, ಭಕ,ರು 
ಗಂ©ೕರ ಹಷ2pಂದ ತಮ`  ಡುಗ\ೆಯ ಸಂ�ೇತವನು� ಕಂಡರು. 
 

�ೊDೆಗಳ" ಹ�ಯುವ8ದನು�  ಟು� ತಟಸB1ಾದವ8 ದಟ� 
�ಾ-ೕ2ಡಗಳ" ಎದು; ಒಂದ�ೊ�ಂದು ಸಂಘ��Kದವ8. ಆದDೆ 
ಸBmತ1ಾm ಪ	Nೆwಂದ ಕೂ�ದ; ಸBಳವ8 ಕಂಡುಬಂದು ಅದDೊಳmಂದ 
Uೇವರ ಧ½Jಯು ಜಲಸಮೂಹದಂ�ೆ  Aೊರಟು ಭೂಪರLೋಕವನು� 
ಕಂsಸುವಂ�ೆ #ಾ�ತು. ಮAಾಭೂಕಂಪ1ಾwತು,ಸ#ಾ_ಗಲು 
�ೆDೆಯಲYಟ�ವ8, �ಾDೆLಾH ಮೂರ)ೆಯ Uೇವದೂತನ ಸಂUೇಶದSH 
�bಾaಸ�ಟು�   ಸಬgತ,ನು� ಆಚ�K ಮರ�KದDೋ  ಅವರು ತಮ` 
ಧೂXನ AಾK@ೆwಂದ ಎದು;ಬಂದು, Uೇವರ ಆ�ಾ5ಾಲಕ�@ೆ ಆತನು 
#ಾಡುವ ಸ#ಾ�ಾನದ 1ಾ@ಾ;ನವನು� �ೇX. ಸು,I�ೊ,ೕತ	 
#ಾ�ದರು.  
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ಆ�ಾಶವ8 �ೆDೆದು ಮು���ೊಳ"��ಾ, �ೋLಾಹಲ1ಾwತು. 
@ಾXಯSHನ �ೊಂ�ನಂ�ೆ ಪವ2ತಗಳ" ಕಂsK. ಒರಟು ಬಂ\ೆಗಳನು� 
ಎLಾH ಕ\ೆ@ೆ ಎರ�ತು. ಸಮುದ	ವ8 ಕುpಯುವ 5ಾ�ೆ	ಯಂ�ಾm 
ಕಲುHಗಳನು� ಭೂMಯ rೕLೆ ತೂ�ದವ8. ಮತು, Uೇವರು =ೕಸು�ನ 
ಬರುವಣದ ಸಮಯ Aಾಗೂ pನವನು� IXಸು1ಾಗ, ತನ� ಜನ�@ೆ 
�-ೕಚ)ೆಯ 1ಾ@ಾ;ನವನು� ಪ	ಕ�ಸು�ಾ, ಒಂದು 1ಾಕ�ವನು� AೇX 
ತುಸು�ೊತು, JSHಸಲು ಆ #ಾತುಗಳ" ಭೂMಯ ಮೂಲಕ 
ಉರುಳ"�ಾ, Aೋwತು. =Aೋವನ ?ಾwಂದ #ಾತುಗಳ" 
Aೊರಡಲು ಅದು -ೕಡಗಳ ಘಜ2)ೆಯಂ�ೆ ತೂ��ೊಂಡು ಆತನ 
ಇ�ಾ	=ೕ� ಜ)ಾಂಗದವರ ಕಣುªಗಳ" ಆ�ಾಶದ KBರ1ಾm Jಂತವ8 
.ಅದು ಅದುgತವ8 ಗಂ©ೕರ1ಾmತು,. ಪ	I1ಾಕ�ದ �ೊ)ೆಯSH ಭಕ,ರು 
ಮ9r!! ಹL Hೆಲು�ಾ!! ಎಂದು ಕೂಗುI,ದ;ರು, ಅವರ ಮುಖವ8 
pವ�ಪ	Nೆwಂದ Aೊ|ೆwತು; ಅದು -ೕbೆಯು K)ಾw ?ೆಟ�ದ 
rೕSದ ಬರು1ಾಗ ಪ	ಜaSKದಂI,ತು,, ಈ ಪ	Nೆಯನು� ದುಷ�ರು 
)ೋಡLಾಗSಲH. ಮತು, Uೇವರನು� ಘನಪ�K, ಸಬgತನು� 
ಪ�ತ	1ಾm �ೈ@ೊಂಡವರ rೕLೆ Jರಂತರ1ಾದ ಆ>ೕ1ಾ2ದವ8 
ಪ	ಕಟ@ೊಂ\ಾಗ, ಮೃಗಕೂ� ಆತನ �ಗ	ದ rೕLೆ ಜಯAೊಂpದ 
ಮAಾ �ಜ'ೕತoಹದ ಧ½J �ೇXKತು.  
 

ಆನಂತರ ಜೂ� S ಸಂವತoರವ8 5ಾರಂಭ1ಾwತು. ಈಗ Uೇವರು 
�bಾ	ಂIಯSHರ?ೇಕು. ಶ	Uಾ¢ಭ*,wಂದದ; Uಾಸರು ಜಯAೊಂp 
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ತಮ`ನು� ಬಂಧನದ;SH ಕ��ದ ಸರಪ�ಗಳನು� *ತು, ಎದು; ಬರುವ8ದನು 
ಕಂ\ೆನು. ಆಗ ದುಷ�)ಾಯಕನು ಮುಂUೇನು #ಾಡS ಎಂದು 
ಗS S@ೊಂಡನು; ಏ�ೆಂದDೆ ದುಷ��@ೆ Uೇವರ #ಾತುಗಳ" 
ಅಥ21ಾಗSಲH ?ೇಗ)ೆ ಮAಾ Xಯ rೕಘವ8 �ಾ�K�ೊಂಡವ8 
ಅದರ rೕLೆ ಮನುಷ�ಕು#ಾರನು ಆKೕನ)ಾmದ;ನು. 
 

ಈ rೕಘವ8 ದೂತರSH ಕಂ\ಾಗ ಬಹು ಸಣªUಾ;mತು,. ಅದು 
ಮನುಷ�ಕುಮರನ ಸಂ�ೇತ1ೆಂದು ದೂತನು AೇXದನು. rೕಘವ8 
ಭೂMಯ ಹI,ರ ಹI,ರ ಬರು1ಾಗ )ಾವ8 ಮAಾ ಪ	�ಾಶವನು�, 
ಜಯbಾS�ಾm ಬರುವ =ೕಸು�ನ Dಾಜ�@ಾಂ©ೕಯ2ವನು� 
ಕಂಡವ8. ದೂತರ ಪ�Aಾರವ8 Aೊ|ೆಯುವ *�ೕಟವನು� 
ಧ�K�ೊಂಡು ಆತನ ?ೆಂ@ಾವLಾm ಬರುವರು. ಈ ಬೃಹತ ದೃಶ�ದ 
1ೈNಾವವನು� �ಾವ NಾಷಯSH 5ಾ�ಸ�ರ1ಾm �ವ�ಸLಾರದು 
ಪ	Nಾವಭ�ತ ಸ�ೕವ rೕಘಗಳ" ಅKೕMತ ಮ9rwಂದ ಹI,ರ 
ಬಂUಾಗ ನಮ@ೆ s	ೕIಮಯ =ೕಸುವನು� )ೋಡLಾwತು. ಆತನು, 
ಮುX�ನ ಕ�ೕಟವಲH, ಮ9r ತುಂ ದ *�ೕಟವ8 ಪ�ತ	 Lಾಲಟವನು� 
ಅಲಂಕ�Kತು,. ಆತನ ವಸ¬ Aಾಗೂ �ೊ\ೆಯ rೕLೆ 
Eಾ/ಾFEಾಜನು, ಕತ4ರ ಕತ4ನು ಎಂಬ Aೆಸರು ಬDೆ�ಾLಾmತು, 
.ಆತನ ಕಣುªಗಳ" ?ೆಂ*ಯ ಉ�ಯಂ�ೆ�ಾ, ಆತನ 5ಾಧಗಳ" 
ಕುಲುrಯSH �ಾwKದ �ಾಮ	ದಂ�ೆ�ಾ, ಆತನ ಧ½Jಯು 
ಅಸಂ®ಾ�ತ 1ಾಧ�ಗಳ" ಒ��@ೆ )ಾದAೊರ�Kದಂ�ೆಯೂ ಇತು,. 
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ಅತನ ಮುಖಯು ಮ�ಾ�ಹ�ದSH ಪ	�ಾ>ಸುವ ಸೂಯ2ನಂIತು, ಅತನ 
ಮುಂUೆ ಭೂLೋಕವ8 ಕಂsKತು, ಆ�ಾಶವ8 ಸುರುX'ೕ5ಾ_ಯSH 
ಸುತ,ಲYಟು� Aೋm ��ತು. ಎLಾH ?ೆಟ�ಗಳ} _½ೕಪಗಳ" ತಮ` ತಮ` 
ಸBಳಗXಂದ ಚSKದವ8. ಎLಾH ಭೂDಾಜರೂ ಪ	ಭುಗಳ", 
ಸAಾ�ಾ	_ಪIಗಳ}, ಐಶaಯ2ವಂತರೂ, ಪDಾಕ	ಮ bಾSಗಳ} 
,ಎLಾH Uಾಸರೂ, ಸaತಂತ	ರೂ ?ೆಟ�ಗಳ ಗ�ಗXಗೂ ಬಂ\ೆಗಳ 
ಸಂದುಗXಗೂ ಓ�Aೋm ತಮ`ನು� ಮDೆ#ಾ��ೊಂಡು. ?ೆಟ�ಗXಗೂ 
ಬಂ\ೆಗXಗೂ ---  ನಮ` rೕLೆ  ೕX�, KಂAಾಸನದ rೕLೆ 
ಕೂIರು1ಾತನ ಮುಖಕೂ�, ಯÏದ ಕು��ಾUಾತನ �ೋಪಕೂ�, 
ನಮ`ನು� ಮDೆ#ಾ��, ಆತನ �ೋಪವ8 �ಾ&ೆಸುವ ಮAಾpನವ8 
ಬಂದUೆ ಅದರ ಮುಂUೆ JಲುHವ8ದ�ೆ� �ಾರು ಶಕ,ರು ಎಂದು AೇXದರು. 
 

ಭೂMಯ rೕSದ; Uೇವರ ಮಕ�ಳನು� ಸaಲY ಸಮಯ�ೆ� ಮುಂ<ೆ 
)ಾಶಪ�ಸ?ೇ�ೆಂದು �ಾpದ;ವರು, ಅವರು rೕLೆ Uೇವರ ಮ9r 
)ೆLೆ@ೊಂಡವDಾm ಮAಾಪ	Nಾವವ8ಳ�ವDಾmರುವ8ದನು� ಕಂಡರು. ಈ 
ಎLಾH ಭಯಂಕರ ಘಟ)ೆಗಳ" ಸಂಭ�ಸು1ಾಗ, ಭಕ,ರ ಆನಂದಭ�ತ 
ಧ½Jಯು --- ಆAಾ ಈತ)ೇ ತ)ೇ ನಮ` Uೇವರು, )ಾವ8 
ಈತJ@ಾm J�ೕ�K�ೊಂ�U ;ೇ1ೆ, ಆತನು ನಮ`ನು ರ�ಸS 
ಎಂದುವನು� �ೇXದರು. ಸತು, JUೆ	AೋಗುI,ದ; ಭಕ,ರನು� 
Uೇವಕು#ಾರನು ಎ gಸುವ ಸaರವನು� �ೇಳ"1ಾಗ  ಭೂMಯು 
ಗಂ©ೕರ1ಾm ನಡುmತು. ಅವರು Jಲ2ಯತaದ ವಸ¬ಗಳನು� 
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ಧ�KದವDಾm ಎದು;ಬಂದು ಜಯ1ಾwತು! ಜಯ1ಾwತು; ಮರಣ 
ಮತು, ಸ#ಾ_ಯ rೕLೆ ಜಯ1ಾwತು ಓ ಮರಣ1ೇ, Jನ� 
�ಷದ�ೊಂ� ಎSH? ಮರಣ1ೇ, Jನ� ಜಯ1ೆSH? ಎಂದು ಕೂಗುವರು. 
ಆನಂತರ ಅವರು ಸ�ೕವpಂpರುವ JೕIವಂತDೊಂp@ೆ �ೇ� 
�ಜ'ೕತoಹದ Dಾಗವನು� pೕಘ21ಾm ಪ	Iಧ½Jಸವ ಸaರಗಲ)ೆ�I, 
Aಾಡುವರು. ಸ#ಾ_@ೆ �ೇ�ದ; Dೋmಷ� Uೇಹಗಳ" ಆDೋಗ�ತುಂ  
ಅಮರತaದ ಬಲpಂದ ಎದು;ಬರುವವವ8, ಸ�ೕವ JೕIವಂತರು 
ಕಣುªDೆ5ೆY ಮುಚು�ವಷ�Dೊಳ@ೆ #ಾಪ2ಟು Aೊಂp ಪ8ನರು�ಾ,ನ 
AೊಂpದವDೊಡ@ೊ� ಅಂತ��ೆದSH ಕತ2ನನು�  �ೇ��ೊಳ"�ವರು. 
ಓಹಃ! ಅUೆಂತಹ 1ೈಭವದ ಸM`ಲನ !ಮರಣವ8 ?ೇಪ2�Kದ 
@ೆ|ೆಯರು ಇ)ೆ�ಂpಗೂ ?ೇಪ2ಡದ Aಾ@ೆ ಒಂUಾಗುವರು.  
 

ಆ rೕಘರಥದ ಎರಡೂಕ\ೆDೆ�ೆ�ಗXದ;ವ8, ಅದರ 9ಂUೆ ಸ�ಾವ 
ಚಕ	ಗXದ;ವ8; ಅದು ಉರುಳ"�ಾ, ಎತ,ಲYಡು1ಾಗ ಚಕ	ಗಳ" 
“ಪ�ಶುದ¢ನು” ಎಂದು ಕೂmದವ8, ರ�ೆ�ಗಳ} ಸಹ ಪ�ಶುದ¢ನೂ 
ಎಂದವ8. ಸುತು,ವDೆp;ದ ಪ�ತ	 ದೂತಗಣಗಳ} ಸಹ ಪ�ಶುದ¢ನೂ, 
ಪ�ಶುದ¢ನೂ, ಸವ2ಶಕ,)ಾದ Uೇವರು ಎಂದು ಕೂಗುವರು. 
rೕಘಗಳಲHದ; ಭಕ,ರೂ ಸಹ ಮ9r, ಹL Hೆಲೂಯ ಎಂದರು, ಅದು 
ಪರLೋಕ ಪಟ�ಣದ ಕ\ೆ@ೆ �ಾmತು. ಆ ಪಟ�ಣವನು� ಪ	1ೇ>ಸುವ 
ಮುನ� ಭಕ,DೆLಾH ಪ�ಪtಣ2 ಚ<ೌ��ಾ�ಾರದSH JSHಸಲYಟ�ರು. =ೕಸು 
ಅವರ ಮದ�ದSHದ;ನು. ಆತನ ಭುಜಗಳ} ಶ�ೕರವt ಭಕ,�mಂ�ಾ 
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ಎತ,ರ1ಾm ಇದ;ವ8. ಆತನ s	ೕI ಸೂಸುವ -ಗವt Dಾಜ«ೕ�ಯು 
<ೌ�ಾ�ಾರದSH JಂತವDೆಲHರೂ �ಾಣುವಂ�ೆ ಇತು,.  
 

ಓp: 2ಅರಸು 2:11; =bಾಯ 25;9; 1�ೊ�ಂಥ 15:51-55; 
1�ೆಸLೋJಕ 4;13-17; ಪ	ಕಟ)ೆ 1:13-16, 6:14-17 19;16  
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ಅ�ಾ�ಯ 38. ಭಕ,ರ ಪ	Iಫಲ  
ಅನಂತರ 1ೈಭವಯುತ1ಾದ ಮುಕುಟಗಳ ಪಟ�ಣpಂದ Uೇವದೂತರು 
*�ೕಟಗಳನು� ತರುI,ದು;ದನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಪ	I'ಬg ಭಕ,Jಗೂ 
ಅವನ Aೆಸರು ಬDೆpದ; ಒಂದು *�ೕಟವನು� =ೕಸು�ನ �ೈ@ೆ 
�ೊಂಡಲು, s	ಯ =ೕಸುವ8 ತನ� ಬಲ@ೈwಂದ ಭಕ,ರ ತLೆ@ೆ  
�ೊ�Kದನು. ಅUೇ �ೕI ದೂತರು ತಂI1ಾದ�ಗಳನು�  =ೕಸು�@ೆ 
�ೊಡಲು, =ೕಸು ಅದನು� ಭಕ,�@ೆ �ೊಟ�ನು, -ದಲ ಪ	�ಾನ 
ದೂತನ ಶೃI M�ದನು, ಆನಂತರ ಪ	Iಯಬgರೂ 
ಸುI,�ೊ,ೕತ	)ಾದವನು� ಧನ��ೆ'ಂp@ೆ ಹಷ2pಂದ ಆತ)ೊಡ)ೆ 
�ೇ�Kದರು, ಪ	I �ೈಗಳ" ಕುಶಲ�ೆwಂದ ತಂIಗಳನು� Mಟು��ಾ 
ಮಧುರ1ಾದ ಸಂmೕತವನು� ಪ�ಪtಣ2 ಶೃIಲಯUೊಂp@ೆ 
Âೕಂಕ�Kದರು. ಆನಂತರ ಈ �-ೕ�ಸಲYಟ� ತಂಡವನು� ಪ�ಶುದ¢ 
ಪಟ�ಣದ ?ಾmSನ ಕಂ\ೆ@ೆ =ೕಸು ನ\ೆK�ೊಂಡು Aೋಗುವ8ದನು� 
)ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಆತನು ಕದವನು� 9�ದು Aೊ|ೆಯುವ 
Iರುಗ&ೆಯನು� IರುmK ಅಗಲ1ಾm �ೆDೆದು ಸತ�ವನು� ಭದ	1ಾm 
9�ದುದವರನು� ಒಳAೋಗಲು ಅನುಮIKದನು. ಕಣುªಗX@ೆ 
ಹಬg1ಾಗುವ ಎಲHವt  ಆ ಪಟ�ಣದSHದ;ವ8 ,1ೈಭವವ8 ಎLಾHಕ\ೆ 
ತುಳ"�ಾಡುI,ತು, . �-ೕಚನ@ೊಂಡ ಭಕ,ರನು� =ೕಸು )ೋಡಲು 
ಅವರ ಮುಖವ8 ಪಳಪಳ)ೆ Aೊ|ೆಯುI,ದ;ವ8; ಆತನ s	ೕI ಸೂಸುವ 
ಕಣªಗಳ" ಅವರ rೕLೆ )ೆಟು�, ತನ� ಮಧುರ ಧ½Jwಂದ, “ನನ� 
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ಆತ`ವ8 ಅನುಭ�Kದ ಶ	ಮದ ಪಲಗಲನು� ಕಂಡು ನನ@ೆ 
ತೃs,�ಾmUೆ.  ಈ ಮAಾ 1ೈಭವವ8 Jಮ`Uೇ, Jೕವ8 Jರಂತರ1ಾm 
ಅನುಭ�K�. Jಮ` ಸಂಕಟ?ಾ�ೆಗ|ೆLಾH Iೕ�ತು, ಇನು� rೕLೆ 
ಮರಣ1ಾಗSೕ, @ೋ|ಾಟ ಕ�ªೕDಾಗSೕ, �ಾವ )ೋ1ಾಗSೕ 
ಇರುವ8pಲH” ಎಂದನು �-ೕಚ)ೆ Aೊಂpದಗಣವ8 ತLೆ?ಾm ತಮ` 
Aೊ|ೆಯುವ *�ೕಟಗಳನು� ಆತನ 5ಾದದ ಬX ಇಡುವ8ದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಆನಂತರ ಅತನ s	ಯ ಕರಗಳ" ಅವರನು� ಎI,9�ಯಲು, 
ಅವರು ತಮ` �ನ�ದ ತಂI1ಾಧ�ಗಳನು� ನು�Kದರು. ಅವರ 
ಕು�ಮ�ಯ @ಾಯನದ )ಾದವ8 ಅನುರ�ಸು�ಾ, ಇ�ೕ 
ಪರLೋಕ1ೆLಾH ಪಸ�Kತು.  
 

ನಂತರ =ೕಸುವ8 ಭಕ,ರನು� �ೕವವೃ%ದ ಬX@ೆ ನ\ೆಸುವ8ದನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. ಇದುವDೆಗೂ ಮತ�2 *�ಗಳ" �ೇXK�ೊಂ�ರದ 
ಉನ��ೋನ�ತ ಮಂಜುಳ)ಾದವ8 �ೇXಬಂದು, ಈ ಮರದ ಎLೆಗಳ" 
ಜ)ಾಂಗದವರನು� 1ಾK#ಾಡುವ8ದ�ೆ� 'ೕಗ�1ಾmUೆ ಇUೆ)ೆ�LಾH 
IJ�� ಎಂದು AೇXತು, �ೕವವೃ%ದSH ಸುಂದರ1ಾದ ಫಲಗXದ;ವ8 
ಭಕ,DೆLಾH �ೆ@ೆದು Iನ�ಬಹುದು. ಆ ಪಟ�ಣದSH 
ಮ9#ಾKಂAಾಸನ�ರುವ8ದು. ಆದರ �ೆಳmಂದ ಶುದ¢ 
ಸY�ಕದಂIರುವ �ೕವಜಲದ ನp ಬರುI,ತು,. ಆ ನpಯ ಉಭಯ 
5ಾಶa2ಗಳSH �ೕವವೃ%ಗXದು;ವ8. ಪರLೋಕದ �ೌಂದಯ2 
1ೈಭವವನು� ವ�2ಸಲು Nಾ[ೆಯು �ೈ@ೆಟುಕUೆ �ೊರಗುತ,Uೆ. ಈ 



 

 

Page 286 of 298 

ದೃಶ�ವ8 ನನ� ಕಣುªಮುಂUೆ ಬರಲು ?ೆರಗು@ೊಂಡು ಸ,ಬ;|ಾUೆನು; 
ಉಜaಲ ಪ	�ಾಶದSH ತSHೕನ|ಾm ನನ� LೇಖJಯನು� �ೆಳmಟು�, ಓ 
ಎಂ�ಾ s	ೕI! ಎಂ�ಾ ಅಧುgತ s	ೕI! ಎಂದು ಉUಾaರ #ಾ�Uೆನು. 
ಪ	Lೋಕ 1ೈಭವ, ರ%ಕನ ಅನುಪಮ s	ೕIಯನು� �ಾವ 
ಉನ�ತ?ಾ[ೆwಂದಲೂ ವ�2ಸಲ�ಾಧ�1ಾmUೆ,  
 

ಓp: =bಾಯ 53:11 ; ಪ	ಕಟ)ೆ 21:4, 22: 1-2  
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ಅIಾ$ಯ 39. ಭೂ(ಯು ಶLನ$�ಾದದುM 
ಆನಂತರ )ಾನು ಭೂMಯನು� )ೋ�Uೆನು. ದುಷ�DೆLಾH 
ಮರ�Kದ;ರು, ಅವರ Uೇಹಗ|ೆLಾH ಭೂMಯ rೕLೆ  p;ದ;ವ8. 
ಅವರು Uೇವರ ಕ\ೆಯ ಏಳ" ಉಪದ	ವಗಳ �ೋಪವನು� 
ಅನುಭ�Kದರು. )ಾS@ೆಯನು� ಕ���ೊಳ"��ಾ )ೋ�ನSH Uೇವರನು� 
ಶsKದರು. =Aೋವನ �ೋಪ�ೆ� ಪ	ಮುಖ ಗು��ಾದರು ಸುಳ"� 
ಕುರುಬರು, ಅವರು ತಮ` �ಾಲ rೕLೆ Jಂ�ಾಗ ಕಣುªಗಳSH ಆಳ1ಾದ 
ಕುXಗXದ;ವ8, )ಾಲ@ೆಯು �ೇpAೋmತು. Uೇವರ ಧ½Jwಂದ 
ಭಕ,DೆLಾH ರ�ಸಲYಟ� ನಂತರ ದುಷ�ರ �ೋಪವ8 ಅವರ ತಂಡದL Hೇ 
ಒಬg�)ೊ�ಬgರ rೕLೆ ಹ�wತು. ಇ�ೕ ಭೂMಯು ರಕ,ದ 
ಸು�ಮ|ೆಯSH �ೊw;ದು; ಸತ,Uೇಹಗಳ"  ಒಂದು ಕ\ೆwಂದ 
ಮ�ೊ,ಂದು ಕ\ೆಯವDೆ@ೆ ಚLಾHsSH�ಾmದ;ವ8.  
 

ಭೂMಯು ಶeನ�KBIಯSHತು. ಭೂಕಂಪpಂದ ಪಟ�ಣ ಹX�ಗಳ" 
ಕಂsK ಗು\ �ೆಯಂ�ೆ ಬp;ದ;ವ8. ಪವ2ತವ8 ಸB|ಾಂತ�ಸಲY��ದು Uೊಡ� 
\ೊಂಗರಗXದ;ವ8. ಸಮುದ	ವ8 Uೊಡ� ಒರಟ ಕಲುHಗಳನು� ಎ�ೆpದು;, 
ಭೂMwಂದಲೂ ಬಂ\ೆಗಳ" KೕXಬಂದು  ಎLಾH ಕ\ೆ@ೆ 
ಎDೆಚHÐ��ದ;ವ8. ಭೂMಯು ಶeನ� ಮರುಭೂMಯುಂI,ತು,. Uೊಡ� 
Uೊಡ� ಮರಗಳ" ಬುಡಸrೕತ ಉರುX ದು; ಹರ��ೊಂ�ತು,. ಇUೇ 
�ೈ�ಾನನ ಮ)ೆ, ತನ� ದುಷ�ದೂತDೊಂp@ೆ �ಾ�ರ ವಷ2 
)ೆLೆಸ?ೇ�ಾದ ಸBಳ, Uೇವರ ಆ�ೆಗಳ �ರುದ; ಪ	Iಭ�Kದುದರ 
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ಪ�&ಾಮ )ೋಡು�ಾ, ·ದ	@ೊಂಡ ಭೂMಯ rೕಲ[ೆ�ೕ ಅI,ಂpತ, 
ಅವDೋ ಸು�ಾ,ಡುವರು. �ೈ�ಾನನು, ಈ �ಾ�ರ ವಷ2ಗಳ" �ಾ)ೇ 
#ಾ�ದ ಈ bಾಪದ ಪ	Iಫಲವನು� ಅನುಭ�ಸುವನು. ಅವನು 
ಭೂM@ೆ #ಾತ	 KೕMತ)ಾmದು; 5ಾಪ�ೆ�  ೕಳದ ಇತರ 
Lೋಕದವರನು� sೕ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ�ಲHದವ)ಾmರುವನು. ಈ 
�ಾLಾಅವ_ಯSH �ೈ�ಾನನು Iೕವ	1ಾm �ಾತ)ೆ ಪಡುವನು. 
ಅವನು ಭೂM@ೆ  Uಾ;mJಂದ ದುಷ� ಸaNಾವಗಳ" ಸತತ 
*	�ಾ>ೕಲ1ಾmದ;ವ8. ನಂತರ ತ)ೆ�LಾH ಶ*,�ಾಮಥ�2pಂದ 
ವಂ�ತ)ಾm �ಾನು  Uಾ;mJಂದ ನ\ೆKದ �ಾಯ2ಗಳನು� 
ಮನ@ಾಣುವನು ಮತು, ನ\ೆKದ ದುಷ�ತನ�ೆ� �ಾತ)ೆ ಪಡುವನು, 
ನ\ೆKದ ಎLಾH 5ಾಪಗX@ೆ >�ಸಲYಡುವ ತನ� ಭಯಂಕರ ಭ�ಷ�ವನು� 
'ೕ�K ನಡುಗುವನು.  
 

ಆನಂತರ Uೇವದೂತರು Aಾಗೂ �-ೕಚ)ೆ@ೊಂಡ ಭಕ,ರ 
�ಜ'ೕತoವನು� )ಾನು ಕಂ\ೆನು. ಅದು ಹತು, �ಾ�ರ 1ಾಧ�ಗಳನು� 
Âೕಂ�ಾರದಂI,ತು, ಏ�ೆಂದDೆ ಇನು� ಮುಂUೆ sbಾಚJಂದ ಅವ�@ೆ 
�ಾವ bೆeೕಧ)ೆ�ಾಗS �ೊಂದDೆ�ಾಗSೕ ಆಗದು. ಅವನ 
ಸಮ%ಮ ಮತು, bೆeೕಧ)ೆಗXಂದ ಇತರ Lೋಕದ J1ಾKಗಳ" 
ದೂರ�ರುವರು’  
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ಆನಂತರ )ಾನು =ೕಸು ಮತು, �-ೕಚ)ೆ@ೊಂಡ ಭಕ,ರೂ 
KಂಹಸನಗಳSH ಕುXIರುವ8ದನು� ಕಂ\ೆನು. ಭಕ,ರು Dಾಜರಂ�ೆ 
ಅ_ಪI#ಾಡು�ಾ, Uೇವ�@ೆ �ಾಜಕDಾmದ;ರು. ಸತ, ದುಷ��@ೆ 
)ಾ�ಯ�<ಾರ&ೆ�ಾwತು. ಅವರ*	�ಾಗಳ"  Uೇವರ 1ಾಕ�ದ 
ಪ��@ೆ ಅನು�ಾDಾ1ಾm ಅವರವರ ನ\ೆ�ೆಯ ಪ	�ಾರ ಪ	Iಫಲವ8 
�ೊ��ಲY��ತು. =ೕಸು ಭಕ,Dೊಡಗೂ� ಮರಣದ ಪ8ಸ,ಕದSH  ಅವರ 
Aೆಸ�ನ ಮುಂUೆ UಾಖLೆ@ೊಂಡ ಪ	�ಾರ >�ಯು �_ಸಲY��ತು. 
�ೈ�ಾನನು  Aಾಗೂ ಆತನ ದೂತ�ಗೂ ಸಹ =ೕಸು Aಾಗೂ ಭಕ,ರು 
Iೕಪ82 �ಾ�@ೊXKದರು. �ೈ�ಾನನ >�ೆಯು, ಆತನು 
ವಂ�Kದವmಂತ AೋSಸLಾಗದಷು� Aೆ<ಾ�mತು,. ಆತನ 
ವಂಚ)ೆ@ೊಳ@ಾದವDೆLಾH )ಾಶ1ಾದ rೕಲೂ ಸಹ �ೈ�ಾನನು 
�ೕ�K  ಸಂಕಟಪಡುತ,Lೇ ಇರ?ೇ�ಾwತು.   
 

ಸತ, ದುಷರ Iೕ5ಾ2ದ rೕLೆ, �ಾ�ರ ವಷ2ದ ಅಂತ�ದSH =ೕಸುವ8 
ಪರLೋಕವನು�  ಟು� ದೂತಗಣಗಳ Uೊಡ� ಸಮೂಹUೊಂp@ೆ 
ಭಕ,Dೊಡಗೂ� ಮAಾ ಪವ2ತದ rೕLೆ ಇXದು ಬಂUಾಗ, ಆತನ 
�ಾಲು ಗಳ" �ಾ*U ;ೇ ತಡ ಪವ2ತವ8 ಇ?ಾgಗ1ಾm 
ಮAಾಬ�ಾಲwತು. ನಂತರ ಕಣುªಗಳ)ೆ�I, )ೋಡಲು ಸುಂದರ1ಾದ 
ಮAಾಪಟ�ನವ8, ಹ)ೆರಡು ಹKBI1ಾರವ8, ಹ)ೆ�ರಡು ?ಾmಲುಗಳ} 
ಪ	Ip*�ನಲೂH ಮೂರು ಮೂರರಂ�ೆ  ಇದು; ಒವ2 ದೂತನು ಪ	I 
?ಾmSನಲೂH ಇದ;ನು. )ಾ1ೆLಾH, ಪಟ�ಣ!! ಮAಾಪಟ�ಣ!! 
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ಪರLೋಕpಂದ ಇXದು ಬರುತ,Uೆ!! ಎಂದು ಕೂmದವ8. ಅದು ತನ�LಾH 
Dಾಜ1ೈಭವpಂದ ಪ	�ಾ>ಸುವ ಮ9rwಂದ =ೕಸು� Kದ;ಪ�Kದ; 
ಆ ಮAಾ ಬ�ಾS@ೆ ಬಂದು ಇXwತು.  
 

ಓp: ಜಕಯ2 14: 4-12 ಪ	ಕಟ)ೆ 20:2-6, 12; 21:10-27  
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ಅ�ಾ�ಯ 40. ಎರಡ)ೆಯ ಪ8ನರು�ಾBನ 

=ೕಸು, ದೂತ ಪ�1ಾರದ ?ೆಂ@ಾವS)ೊಂp@ೆ ಪಟ�ಣವನು�  ಟು� 
Aೊರಟನು, �-ೕ�ಸಲYಟ� ಭಕ,ರು ಆತನನು� ಸರ�ಯSH 
9ಂ?ಾSKದರು. =ೕಸು ತನ� Dಾಜ@ಾಂ©ೕಯ2pಂದ ಸತ, 
ದುಷ�ರನು� ಕDೆದನು; ಅವDೋ �ಾವ8 ಮರ�KUಾಗ ಇದ;ಂತಹ 
Dೋmಷ�, ಬಲ9ೕ)ಾವ� BೆಯSH ಎದು;ಬಂದರು. ಎಂಥಹ )ೋಟ! 
ಎಂಥಹ ದೃಶ�! -ದಲ)ೇಯ ಪ8ನರು�ಾBನದSH  Nಾm�ಾದವರು 
ಅಮರತaದ ಪ�ಪtಣ2 ಶುಭ	 �ಾಂIwಂದ ಕೂಂ�ದರು; ಆದDೆ 
ಎರಡ)ೆಯ ಪ8ನರು�ಾBನದSH ಪ	I'ಬgರ rೕLೆ bಾಪದ ಗುರುತು 
ಪ�ಯ<ಾ�mತು,. Dಾಜರು, ಪ	ಭುಗಳ", �Uಾ�- ಅ�Uಾ�ವಂತರು ಬಹು 
ತುಚು� ಮತು, 9ೕನKBIಯSH ಎದು; ಬಂದರು. ಅವDೆಲHರೂ 
ಮನುಷ�ಕು#ಾರನನು� ಕಂಡರು; =ೕಸುವನು� ಕ\ೆಗ�Kದವರು, 
9ೕಯ�XKದವರು, ಛ�wಂದ ಥXKದವರು, ಪ�ತ	ಹ&ೆಯ rೕLೆ 
ಮುX�ನ *�ೕಟ ಇ�Kದವರು, ಮುಂ�ಾದವDೆLಾH ಆತನು 
Dಾಜ@ಾಂ©ೕಯ2ದSHರುವ8ದನು� ದ>2Kದರು. ಆತನ �<ಾರ&ೆಯ 
ಸಂಧಭ2ದSH ಉಗುXದವರು ಈಗ ಆತನ ಚೂಪ8)ೋಟದ ಉಜaಲ 
ಚಹDೆwಂದ ತsYK�ೊಳ"�ವಂ�ೆ ಮುಖIರುmKದರು, �ಾರು ಆತನ 
�ೈ�ಾಲುಗX@ೆ  -|ೆಗಳನು� ಜ�ದDೋ ಅವರು ಆ ಕೂ	�ೆಯ 
ಗುರುತುಗಳನು� ಕಂಡರು. ಆತನ ಪ�ೆ�ಗX@ೆ ಈ�wಂದ I�ದರು. ಆ 
ಕೂ	ರ I�ತದ ಗುರುತನು� ಕಂಡರು. ಮತು, ಅವರು, ಈತ)ೇ )ಾವ8 
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>ಲುNೆ@ೆ Aಾ*ದವನು, �ಾತ)ೆಯನು� ಪಡುI,ರು1ಾಗ 
ಕು<ೋದ�#ಾಡಲYಟ�ವನು ಎಂದು ಮನಗಂಡರು. ಆನಂತರ ಒಂದು 
ಅಂತ�1ಾಗದ @ೊಳಟವ8 �ೇXಬಂದು Dಾ�ಾ_Dಾಜನೂ ಕತ2ರ 
ಕತ2Jಂದ ತsYK�ೊಂಡು ಓಡುI,ರುವ8ದು ಕಂ�ತು.  
 

�ಾವ8 ಕ\ೆ@ಾ�Kದವನು� ಮAಾ ಪ	ಜaಲ ಪ	Nಾವpಂದ ತಮ`ನು� 
ಮDೆ#ಾ��ೊಳ�ಲು ?ೆ¦ೆ�ಗಳ" ಬಂ\ೆಗಳ ಸಂದುಗX@ೆ ಓ�ದರು. 
ಇತರರು. ಆತನ ಪ	ಭ1ಾಮ9rಯ �ೇಜKoJಂದ ಬರು1ಾಗ ಒಂUೇ 
ಧ½Jwಂದ ಸYಷ�1ಾm ‘ಕತ2ನ Aೆಸ�ನ rೕLೆ ಬರುವವನು ಧನ�ನು’ 
ಎಂದು ಕೂಗುI,ದ;ರು. 
 

=ೕಸು ಮತು, ಪ�ತ	ದೂತರು ಮತು, ಪಟ�ಣ�ೆ� 9ಂIರುಗಲು 
ಭಕ,Dೊಡಗೂ� Aೋಗು1ಾಗ )ಾಶ1ಾಗುವ ದುಷ� ಪ	Lಾಪ, 
@ೋ|ಾಟವ8 ಪ�ಸರದSH ತುಂ Aೋದವ8. ಆಗ )ಾನು, �ೈ�ಾನನು 
ಮ� ,ೆ �ಾಯ2ಪ	ವೃತ,)ಾಗುವ8ದನು� ಕಂ\ೆನು. ಅವನು� ತನ� ಪ	�ೆಗಳ 
ಮUೆ�ಚSಸು�ಾ, Jಬ2ಲDಾmದ;ವರನು� ಸಬಲ)ಾmKದನು. ಅವ�@ೆ- 
‘)ಾನು ಮತು, ನನ� ದೂತರು ಶ*,�ಾಮಥ2ತುಂ ದವDೆಂದು 
AೇXದನು. ಅUೇ �ಾ)ೇ ಮರಣpಂದ ಎ gಸಲYಟು� 
�ೋ¦ಾ�ನು�ೋ�  ಜನರನು� �ೋ�Kದನು. ಅವರSH 
ಮAಾಯುದ¢�ೕರರೂ , ಯುದ¢ ಕLಾJಪ8ಣDಾದ  ಪ	ಭುಗಳ}, 
Dಾಜ�ಗಳನು� ದಮನ @ೊXKದ ಜಯbಾSಗXದ;ರು. �ಾವ 
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ಯುದ¢ದಲೂ ಪDಾಜಯ Aೊಂದದ – ಮAಾ�ಾಯಗಳ}, 
bೌಯ2bಾSಗಳ} ಇದ;ರು. ಅವರ ಮUೆ� ತನ� ಇರು��ೆwಂದ 
ಥರಥರ)ೆ ನಡುಗುವಂ�ೆ #ಾ�ದ ಬಹು ಅಹಂ�ಾ� 
ಮAಾ�ಾಂ��ಾದ )ೆ�ೕSಯJದ;ನು. ಬಹು ಎತ,ರ1ಾm 
ದಷ�ಪ8ಷ�ರೂ, ಘನ'ೕಗ�Dಾmದು; ಅಹಂ�ಾರ ಪ	I[ೆ́ ತುಂ ದೂ;, 
�ಾಳಗದSH �ೋತುAೋಗವರೂ ಇದ;ರು. ಅವರು ಜಯbಾSಗ|ಾಗುವ 
ತೃ[ೆwಂದLೇ 5ಾ	ಣ ಟ�ವರು. ಅUೇ ಆLೋಚ)ೆಗಳ)ೆ�ೕ 
AೊಂpದವDಾm ಎದು; ಬಂದರು. �ೈ�ಾನನು ತನ� ದೂತರು, Dಾಜರು, 
ಜಯbಾSಗಳ", _ೕಘ2Uೇ9ಗ|}ೆಂp@ೆ ಸ#ಾLೋ�Kದನು. 
ಆನಂತರ ಅವನು ಪಟ�ಣದ ಕ\ೆ@ೆ )ೋಡು�ಾ, – ಈ ಪಟ�ಣದSHರುವ 
ಸಮೂಹವ8 ಅಲYಸಂ®ೆ�ಯSHರುವ8ದಲHUೆ �ಾ	ಣ�ಲHದವDಾmUಾ;Dೆ. 
ಆದ;�ಂದ )ಾವ8 Aೋm ಅSHನ ಪ	�ೆಗಳನು� Uೊ g �ಾ1ೇ ಮAಾ 
ಶೃಂ@ಾರಭ�ತ, ಸಂಪಧg�ತ ಪಟ�ಣವನು� ವಶಪ�K�ೊಳ�ಬಹುದು 
ಎಂದನು’.  
 

�ೈ�ಾನನು ಅವರನು� ವಂ�ಸುವ8ದರSH ಸಫಲ)ಾದನು. ತ%ಣ1ೇ 
ಅವDೆLಾH ಯುದ;�ೆ� ಸನ�ದ¢Dಾಗು�ಾ, ಶ�ಾ¬ಸ¬ಗಳನು� 
�ೋ�K�ೊಂಡರು; ನಂತರ �ೈ�ಾನನ ಮುಂUಾಳತaದSH ಇ�ೕ 
ಸಮೂಹ ಮುಂದುವDೆwತು. Dಾಜರೂ, ನು�ತ ಭಟರು �ೈ�ಾನನನ� 
9ಂ?ಾSKದರು. Mಕ� ಸಮೂಹವ8 ರಚ)ಾಕ	ಮ�ೆ� ಅನುಗುಣ1ಾm 
ಒಬgDಾದ rೕLೆ ಒಬgರಂ�ೆ ದಂ\ಾm Aೊರಟರು. ಪ	I ಪ\ೆಗೂ 
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ಒವ2 )ಾಯಕJದು; ವ�ವKBತ ಕ	ಮpಂದ ಸಮತ¦ಾ�mಲHದ 
ಭೂ)ೆಲದSH ಪಥಸಂಚಲ)ೆwಂದ ಪ�ತ	ಪಟ�ಣUೆ\ೆ@ೆ 
�ಾmAೋದರು. =ೕಸು ಪಟ�ಣದ ?ಾmಲನು� ಮು�� ಟ�ನು. ದುಷ� 
�ೈನ�ವ8 ಸುತು,ವDೆದು ಯುದ¢ದ ವt�ಹರಚ)ೆ@ೆ ಅನುಗುಣ1ಾm 
Jಂತವ8. ಅವರು ಮAಾಭಯಂಕರ AೋDಾಟವನು� ಎದುರು 
)ೋ�ದರು. =ೕಸು, ದೂತಗಣ ಮತು, ಭಕ,ರು, ತಮ` ತLೆಯ rೕLೆ 
Aೊ|ೆಯುವ ಮುಕುಟ �ೊಟು� ಪಟ�ಣದ @ೋ\ೆಯ rೕLೆ 
ಏ�Aೋದರು.  =ೕಸುವ8, ತನ� ಪ	ಭುತaದ @ಾಂ©ೕಯ2pಂದ 
ಏರುಧ½JಯSH ಇ@ೋ! 5ಾsಗ| ,ೆ JೕIವಂತ ಪ	Iಫಲ! ಮತು, 
ಇ@ೋ! �-ೕ�ಸಲYಟ�ವDೆ, ದುಷ�ರ ಪ	Iಪಲ! ಎಂUಾಗ ಆ ದುಷ� 
ಸಮೂಹವ8 ಪಟ�ಣದ @ೋ\ೆಯ rೕSದ; ಶುದ¢ಪ\ೆಯನು� ಕಂ�ತು. 
ಅವರ *�ೕಟದ �ಾಂIಯನೂ� =ೕಸು�ನ ಸaರೂಪವನು� 
ಪ	I ಂ ಸುI,ದ; ಮAಾಪ	Nಾವವನೂ� ಕಂಡರು, ನಂತರ 
Dಾ�ಾ_Dಾಜನ, ಕತ2ರಕತ2ನ, ಅನುಪಮ �ೇಜಸoನೂ� 
�ಾಮಥ�2ವನೂ� ಕಂ\ಾಗ ಅವರ ಎUೆಕುಂpತು. �ಾವ8 ಕ|ೆದು�ೊಂಡ 
ಮ9ಮ ಮತು, ಸಂಪತು, ಅ��@ೆ ಬಂದು 5ಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ 
ಎಂಬ ಸತ�ವನು� ಅಥ2#ಾ��ೊಂಡರು. �ಾವ8 ಅIತುಚ� ಅಸಹ�ಕರ 
ಅವಲ%ಣದ KB�ಾ�ವ� BೆಯSH  ಮAಾಪಟ�ಣದ Aೊರmರು1ಾಗ �ಾ1ೇ 
ಕ\ೆಗ�Kದ ಪ�ಶುದ¢ ಆನಂದಭ�ತ ಸಮೂಹವ8 Jತ��ೕವ, 
ಘನ#ಾನ, ಅಮರತa ಧ�Kರುವ8ದನು� ದ>2Kದರು. 
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ಓp: ಮ�ಾ,ಯ 23:29; ಪ	ಕಟ)ೆ 6:15-16; 20:7-9, 22:12-15  
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ಅ�ಾ�ಯ 41. ಎರಡ)ೆಯ ಮರಣ  
�ೈ�ಾನನು ಸಮೂಹದ ಮUೆ�  ರು�ಾm ಬಂದು �ಾಯ2�ಾ_ಸಲು 
ಜನರನು� �ೆಣಕುವನು. ಆದDೆ ಪರLೋಕದ Uೇವ�ಂದ  ಂ*ಯು 
ಮ|ೆ'ೕಪ_ಯSH ಇXದು ಬಂದು ಮAಾವ�*,ಗಳ", ಬSಷ�ರು, 
bೆ	ೕಷ´DೆJKದವರು, ಬಡವರು, ಸಂಕಟಪ�I,ದ;ವDೆಲHರನು� 
ಸುಟು�Aಾ*ತು. )ಾನು )ೋ�U ;ೇ)ೆಂದDೆ, �ೆಲವರು ಬಹು ?ೇಗ)ೆ 
)ಾಶ1ಾದDೆ ಮ� ,ೆ �ೆಲವರು ಬಹು�ಾಲ ನರಳ"I,ದ;ರು ಅವರವರ 
*	=ಗXಗನು�ಾರ1ಾm >�ಸಲYಟ�ವರು. �ೆಲವ�@ೆ, ಅವರ 
ದ9ಸಲYಡದ �ೆಲವ8 ಅಂ@ಾಂಗಗXರುವವDೆ�ಗೂ ಎLಾH �ಧ1ಾದ 
�ಾತ)ೆಯ ಅ�ವ8 ಅವ�mರುವ8ದು, ಆಗ Uೇವದೂತನು, ಅವರನು� 
ಕ�ಯುವ ಹುಳವ8 �ಾಯುವ8pಲH; ಅವDೆ Uೇಹದ ಕಣ�ಂದು ಇರುವ 
ತನಕವt ಸುಡುವ ?ೆಂ*ಯು ಆರುವ8pಲH ಎಂದನು.  
 

�ೈ�ಾನನೂ ಆತನ ದೂತರು ಬಹು�ಾಲ �ಾತ)ೆಪಟ�ರು. ತನ� 
5ಾಪದ Nಾರವನ�ಲHUೆ, �-ೕಚ)ೆ@ೊಂಡು  ಗುಂsನ 5ಾಪವt 
�ೈ�ಾನನ rೕLೆ Aೊ�ಸಲYಟ�ವ8; �ಾ)ೇ Aಾಳ"#ಾ�ದ 
ಆತ`ಗX@ಾmಯೂ ಅವನು ಸಂಕಟಪಡ?ೇಕು. ಆನಂತರ1ೇ 
�ೈ�ಾನನೂ, ಎLಾH ದುಷ�ಗನಗಳ} ದ9KAೋದದ;ನು� )ಾನು 
ಕಂ\ೆನು. Uೇವರ )ಾ�ಯವ8 ತೃಪ,1ಾwತು; ಮತು, ಎLಾH 
�-ೕ�ಸಲYಟ� ಭಕ,ರು, ದೂತಗಣಗಳ} ಉನ�ತ ಸaರpಂದ ಆrೕy! 
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ಎಂದರು. 
 

ನಂತರ ದೂತನು, �ೈ�ಾನನು ?ೇರು; ಆತನ ಮಕ�ಳ", �ೊಂ?ೆಗಳ", 
?ೇರು �ೊಂ?ೆಗಳ" ಈಗ ಸುಟು�Aೋದವ8. ಅವರು Jತ�ಮರಣ�ೆ� 
ಒಳ@ಾದರು ಅವ�@ೆ ಇ)ೊ�ಂದೂ ಪ8ನರು�ಾBನ�ಲH, Uೇವರು 
ಪ�ಶುಭ	 �ಶaವನು� Aೊಂpರುವನು ಎಂದನು. ಅನಂತರ ದುಷ�ರನು� 
ದ9ಸುವ ?ೆಂ*ಯು Aೊಲಸ)ೆ�LಾH ಸುಟು� ಭೂMಯನು� 
ಪ�ಶುಭ	@ೊXKದ;ನು� )ಾನು ದೃi�KUೆನು. ಎಲೂH bಾಪಗ	ಸ,1ಾದ 
ಒಂದು �ೋಂ�ಾದರೂ ಇರSಲH. ಭೂMಯ rೕSಂದ  ರುಕು. 
ಏರುತಗು£ಗLೆLಾH ಸಮ1ಾm �bಾಲ1ಾದ ಬಯSನಂ�ೆ ಕಂಡDೆ, 
ಭೂ#ಾ��ಾಶ ಮಂಡಲವ8 ಪ�ಶುಶದ¢1ಾm ಮAಾ 1ಾದ�1ಾದಗಳ" 
Jರಂತರ1ಾm �ೊ)ೆ@ೊಂ�ತು. ನನ� ಕಣುªಗಳ" Aಾಯ;ಕ\ೆಯL HೆLಾH 
ಪ�ತ	�ೕ ಪ�ತ	1ಾm ರಮ�1ಾm ಕಂ�ತು. ಎLಾH �-ೕಚನ 
ಗಣಗಳ", 9�*�ಯರೂ, ವೃದ¢ರು, ಯುವಜನರೂ, ತಮ` ಥಳಥಳ)ೆ 
Aೊ|ೆಯುI,ದ; *�ೕಟಗಳನು� ಅವರ �-ೕಚಕನ 5ಾದದ ಬXಯSH 
ಇಟು� ಭ*,ಪtವ2ಕ1ಾm �ಾ[ಾ�ಂಗ1ೆರm Jರಂತರ1ಾm 
ಇರು1ಾತನನು� ಆDಾ_Kದರು. ಬಹು ರಮ�1ಾದ ನೂತನ 
ಭೂಮಂಡಲವ8 ಮAಾಮ9rwಂದ ಭಕ,ರ Jತ� s�ಾ	�2ತ 
�ೊ�ಾ,ದವ8. ಆಗ ಅವರ Dಾಜ�ಪ	ಭುತaಗಳ}, ಸಮಸ, 
ಭೂಮಂಡಲದSHನ Dಾಜ�ಗಳ ಮ9rಯು ಉನ��ೋನ�ತನ ಭಕ,�@ೆ 
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�ೊಡಲYಡುವವ8. ಅವರು bಾಶaತ1ಾm ಈ Dಾಜ�ವನು� 
ಪ\ೆದು�ೊಳ"�ವರು. 
 

ಓp: =bಾಯ 66:24; UಾJ=ೕಲ7:26-27 ಪ	ಕಟ)ೆ 20:9-15; 21:1 
22:3  
.        
                
          
 


