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ಈ�ೆಗ್ ಉಂಡು ಆಂಡ �ಾರುನ ಹಕ್� ಇ��.



�ೇ�ೆರ್ ಪ��ೆ�ಾ� ಮ� �ೆರ್. �ೇ�ೆರ್
ಸುರುತ� ನರಮ��ಾ���ನ
ಆ�ಾಮನ್ ಮ��ನಗ, ಆ� ಏ�ೆನ್
�ೋ�ೊಡ್ ತನ� ಬು�ೆ��ಾ���ನ

ಹವ�ನ ಒ���ೆ ಬದು�ೊಂ�� �ೆ. 



ಅಕು� �ೇ�ೆ�ೆಗ್ ��ೇಯ�ಾದ್
�ೇ�ೆ�ೆನ �ಾ��ೊ�ನ್
ಅನುಭ��ೊಂದು �ಾ�

ಖು�ಟ್� ಇ� �ೆರ್. 



ಅಪಗ ಒಂ� �ನ
ಸ�ೆ� ಹವ�ನ �ೈತಲ್
ಬತ್� ದ್ �ೇ�ೆ�, “�ಾ
ಮರತ��ಾ ��ೊ��
ಪಂಡ್� �ೇ�ೆರ್ �� �ೆಗ್ ಪ� �ೆ�ಾ?” ಆಲ್
ಉತ�ರ �ೊ�ಯಲ್ “�ಂಕು� ಒಂ�
ಮ�ೊನ್ ಬುಡು� �ೇ�ೆ
�ಾ ಮರತ� ಫಲನ್ �ಾ
��ೊ� ಆಂಡ ಆ ಒಂ�
ಮರತ� �ಂದ್ಂ�ಾ �ಂಕು�

�ಾ�ಾ�.”



“ಇ�� �ಕುಲು
�ಾಯು��ಾರ್” ಸ�ೆ�
ನಂ�ಡ್ �ೆ� �ೆ. “�ಕುಲು
�ೇ�ೆ�ೆ �ೆಕ� ಆಪರ್.” 
ಹವ�ಗ್ ಆ ಮರತ� ಫಲ
�ೊ�ತ್�ಂಡ್. ಸಪ�ನ
�ಾ�ೆರ �ೇಂಡ್ ದ್
ಅ�ೆನ್ ಆಲ್ ��ಯಲ್.



ಹವ� �ೇ�ೆ�ೆಗ್ ಅ��ೇಯ ಆ�
�ೊಕ� ಆಲ್ ಆ�ಾ��ಾ ಆ ಮರತ�
ಫ�ೊನ್ ��� �ೆಕ� ಮಲ�ಲ್. “ಇ��
�ಾನ್ �ೇ�ೆ�ೆನ �ಾ�ೆ�ೊಗು
ಅ��ೇಯ ಆವ�!”
ಪಂಡ್� ಆ�ಾ�
ಪ�ೋ�ತ್�ಂಡ್.



ಆ�ಾಮ �ೊಕ� ಹವ� �ಾಪ ಮ��ನಪಗ,
�ಾನ್ ಬತ��ೆ ಉಲ� ಪಂಡ್� ಅ� �ೆಗ್ �ೊ�ಾ�ಂಡ್. ಅಕು�
ಅಂಜೂರದ ಮರತ� ಇ�ೆ �ೆತ್� ದ್ ಅಯ� ಅಂ�ದ �ೆಕ�
ಮಲ್� ದ್, �ಾನ ಮು��ದ್, �ೇ�ೆರ್ ತೂ�ನ �ೊ��
ಪಂಡ್� ��ೆತ� ��ಾವ್� �ೆಂಗ್ ದ್ ಕು���ರ್.  



ಬಯ�ದ ತಂಪ�ಡ್ �ೇ�ೆರ್ �ೋ�ೊಕ್� ಬ� �ೆರ್. 
ಆ�ಾಮ �ೊಕ� ಹವ� ಮ��ನ ಆ�ೆಗ್ �ೊ��ತ್ಂಡ್. 
ಆ�ಾ� ಹವ�ನ್ ದೂ��ೕ. ಹವ� ಸ��ನ್
ದೂ�ಯಲ್. �ೇ�ೆರ್ ಪಂ�ೆರ್, “ಸ��ಕ್
�ಾಪ ಪತ್� ದ್ ��ಾಡ್. �ಂ�ೊವ�
ನರಲ್� ನರಲ್� �ೋ� �ೆನ್ �ೆದು�ವಲ್”.



ಆ�ಾಮ, ಈ �ಾಪ ಮ���ೆಟ್� ಈ ಭೂ�
�ಾಪಗ�ಸ��ಾದ್ ಮುಲು��ೆಡ್� �ಂಜ್ ದ್
�ೕಪ�ಂಡು. ಈ ��ೊಲ �ೆನ್� ದ್,
�ೇ�ಾದ್� ಉ�ೊಡು.



ಆ�ಾಮ �ೊಕ� ಹವ�ನ್ �ೇ�ೆರ್
ಆ �ಲು�ದ �ೋ�ೊಡ್�
��ಾ� �ಾ�ೆ�ರ್. ಅಕು� �ಾಪ
ಮ���ೆಟ್� �ೕವ �ೊಪ��ನ
�ೇ�ೆರ್ �ೈತಲ್� ದ್
ದೂರ ಆ�ರ್. 



ಅ� �ೆನ್ ��ಾ� �ೇ�ೆ�ೆ�ೋಸ�ರ
�ೇ�ೆರ್ ��ೊ�ಂ���ನ ಒಂ�
ತ�ಾ�ರ್ ನ್ ಮ� �ೆರ್. ಆ�ಾಮ
�ೊಕ� ಹವ��ೋಸ�ರ �ೇ�ೆರ್
ಚಮ�ದ ಅಂ� ಮ� �ೆರ್. �ೇ�ೆರ್
ಚ��ನು ಒಲು�ಡ್� �ೆ� �ೆರ್?



�ಾಲ ಕೂಡುನಗ ಆ�ಾಮ �ೊಕ� ಹವ�ನ ಒಂ�
ಕುಟುಂಬ ಆಂಡ್ ಮಲ� ಮ�ೆ, �ಾ��ೆ �ೋಟ�ೆ
ಆ�� �ೆ. ಆ�ೆ�ೆ ರಡ��ೆ ಮ�ೆ ಕುರುಬ ಆ�. 



ಒಂ� �ನ, �ಾ��ೆ �ೆಲ ತ�ಾ���ೆನ್ �ೇ�ೆ�ೆಗ್ 
�ಾ��ೆ�ಾದ್ ಅಪ��ೆ ಮ� �ೆ. ಅ�ೆಲ್ ತನ� ಮಂ�ೆಡ್� 
ಅತು�ತ�ಮ�ಾ���ನ �ೆಲವ� ಕು��ೆನ್ �ೇ�ೆ�ೆಗ್ ಅಪ��ೆ 
ಮ� �ೆ. ಆ�ೆ�ೆನ �ಾ��ೆ �ೇ�ೆ�ೆಗ್ 

ಖು��ಾಂಡ್.



�ಾ�ನನ �ಾ��ೆ �ೇ�ೆ�ೆಗ್ ಖು��ಾ��. 
�ಾಯು�ಗು �ೋರುದ �ೋಪ ಬತ್�ಂಡ್. 
ಆಯ್� �ೇ�ೆರ್ ಪಂ�ೆರ್, “ಈ
ಸ��ಾ����ೆನ್ ಮಲ್�ಂಡ ಈ�ಾ
����ೆ�ಾಪ�ಜನ?”



�ಾ�ನನ �ೋಪ ಬುಡು� ಪ���. ಒಂ�ೆ
�ನ ಆ� �ೊಕ�, ಒಂ� �ನ �ಾ��ೆ
ಒಂ� ಕಂ�ೊಡ್ ಆ�ೆ�ೆನ �ತ್� ಏದ್�
�ೕದ್ ಆ�ನ್ �ೆದ್� �ಾ��.



ಅಪಗ �ೇ�ೆರ್ �ಾ�ನಡ �ಾ�ೆ��ರ್, “�ನ� �� �ೆ�
ಅ�ೆ�ೆ ಒವ�� ಉ� �ೆ? �ಾ��ೆ “ಎಂಕ್ �ೊ����” ಪಂಡ್�
ಸುಲು� ಪಂ�ೆ. “�ಾನ್ �ಾ�ೆ
ಎನ� �ಗ��ನ ರಕಷ್�ೆ�ಾ?”



ಆ� �ೇ�ೆ�. �ೇ�ೆರ್ ಆ�ಗ್ ��ೆ �ೊ��ರ್. 
ಆ�ಗ್ ಖಂಡ �ೆನು�ನ �ಾಮ�ೊ�ನು �ೆತ್� ದ್
ಆ�ನ್ ಒ� ಅ�ೆ�ಾ��ಾದ್
ಮಲ್� ಬು��ರ್.



�ಾ��ೆ �ೇ�ೆ�ೆ �ಾ���ೊ�ಡು� ದೂರ �ೕ�. ಆ�
ಆ�ಾಮ �ೊಕ� ಹವ�ನ ಒ�� ಮಗ�ೆನ್ ಮ�ೆ� ಆ�. 
ಅಕು� ಒಂ� ಕುಟುಂಬ ಕ���ರ್. 



ಒಂ�ೆ �ಾ�ೊದು�ಾ� �ಾ��ೆ �ಾ�ೇ ಕಟ್� �ನ
ಪಟ��ೊಡು ಆ�ನ ಪ���ಲು �ೊಕ� ಪ����ೊ�ೆನ
�ೋಕು� �ಂಜ್ ದ್ �ೕ�ರ್.



ಈ ನಡುಟ್� ಆ�ಾಮ �ೊಕ� ಹವ�ನ ಕುಟುಂಬ
�ೇಗ ಮಲ� ಆ�ಂದು ಬತ್�ಂಡ್. ಆ �ಾ�ೊಡು
ಇ� �ೆದ �ಾ�ೊಡ್� �ಾ ಮಸ್� ವಷ� �ಾ��
ಬದು�ೊಂ�� �ೆರ್



ಹವ�ಗ್ �ೆತ್ ಪ�ದದ� ಆಣ್ �ಾ�ೆ ಪ���ನಗ ಆಲ್
ಪಂಡಲ್, “ಆ�ೆಲನ ಬದಲಗ್ �ೇ�ೆರ್ ಎಂಕ್
�ೆತ್ ನ್ �ೊ��ರ್.” �ೆತ್ �ೇವಭ���ಾ�
ಆ�ತ್� ದ್ ೯೧೨ ವಷ� ಬ���. ಆ�ಗ್
�ಂಜ �ೋಕು� ಆ�ರ್. 



�ೋ�ೋಡು ಸಂತ� �ತ್� ಬ�ೊಂ��� �ೆಕ�
ಜನಕು� ಎ�ೆ�ಚ� ದುರುಳ ಬು��ದಕು� ಆದ್
�ೕ�ರ್,ಕ�ೆಕ್� �ೇ�ೆರ್ ಜನ�ಾ�ನ್
ಅತ�ಂ�ೆ �ಾ�� - ಪ��ೆನ್ �ಾ �ಾಶ
ಮ�ೆ��ೆಗ್ ��ಾ�ರ

ಮ� �ೆರ್. 



�ಾನ್ ಜನ�ಾ�ನ್ ಸ��� ಮ���ೆಕ್�
�ೇ�ೆ�ೆಗ್ �ಾ� �ೇ�ಾರ್ ಆಂಡ್. 
ಅಪಗ �ೇ�ೆ�ೆಗ್ ����ೆ�ಾ�ನ
ಒಂ� ಜನ ಇತ�ಂಡ್.



�ೋಹ ಪಂಡ್� ಆ ಜನತ� ಪ�ದರ್. ಆ�
�ೆತ್ ನ ವಂಶ�ಾ�. ಆ� �ೕ�ವಂ�ೆ�ಾ
��ೋ���ಾ ಆ�� �ೆ. ಆ� �ೇ�ೆ�ೆ

ಒ���ೆ ನಡ�ೊ�ಂ�� �ೇ.



ಆ� ತನ� ಮೂ� ಜನ ಮಗನ� �ೆ�ಾ� �ೇ�ೆ�ೆಗ್
��ೇಯ�ಾದು�ೆ��ೆ ಕ�ಾ��. ಇ� �ೆ �ೋಹನ್
�ೇ�ೆರ್ ಒಂ� ��ತ� �ಾ ��ೇಸ�ಾ

ಆ���ನ �ೕ�ಡ್ ತೂ�ಡು
ಪಂಡ್� ಎ���ರ್.



ನರಮ�ನ ದುಃ�ೊದ ಆರಂಭ

�ೈಬಲ್ ಡ್, �ೇ�ೆ�ೆ �ಾ�ೊ�ದ ಒಂ� ಕ�ೆ,

�ೆಟ್� �ಕು�ಂಡು

ಉತ��� ೩-೬

“ಈ�ೆನ �ಾಕ�ದ ಪ��ೇಶ �ೊಲು� �ೊಪ��ನ್�.”
�ೕತ��ೆ ೧೧೯:೧೩೦



ಸ�ಾ��



ಈ �ೈಬಲ್ ನ ಕ�ೆ ಎಂ� �ೆಗ್, ಎಂಕುಲ� ಅದು�ತ �ೇ�ೆನ�
�ಷಯ ಪನು�ಂಡು, �ೇ�ೆರ್ ಎಂ� �ೆನ್ ಶೃ�� ಮ� �ೆರ್, 

ಆನ� �ಷಯ ಎಂ� �ೆಗ್ �ೊ�ಾ��ಡು ಪಣ್�.

�ೇ�ೆ�ೆಗ್ �ೊತು�ಂಡು ಎಂಕುಲು ತಪ�� ಮಂಥ�� ಪಣ್�, 
ಅ�ೆ�ನ್ ಆರ್ �ಾಪ ಪಂನ್� ಪ�ೆ�ರ್. �ಾಪದ ��ೆ ಮರಣ, 

�ೇ�ೆರ್ ಈ�ೆಗ್ ಮಸ್� �ೕ�ೆ ಮಲು��ೆರ್. ಅಯ್�, 
�ೇ�ೆರ್ ಆನ� ಒ��ೕ ಮ�ೇನ್, �ೕಸುನು, �ಲು�ೆಡ್ 
ಮರಣ �ೊಂ��ರ್ ಕಡಪ���ರ್, ಈರ್ ಮಂ�ನ 

ತಪ��ಗು ��ೆ ಅನುಭ���ರ್. ಮರಣದ �ೊಕ�, �ೕಸು 
�ೕವಂತ�ಾದ್ ಆನ� ಇಲು�ಗ್ ಸಗ�ಗು �ೕ�ರ್. 
ಈ�ೆಗ್ �ೕಸು�ನ �ತ್� ನಂ��ೆ ಇತ್� ದ್ �ಾಪದ 

ಕಷ್� �ೇಂ�ಾ, ಆರ್ ಕಷ್�ಸು�ೆರ್. ಆರ್ ಬತ್� ದ್ ಈನ� 
ಒ���ೆ ಉಪ���ೆರ್, ಈರ್ �ಾಶ�ತ�ಾದ್ ಆನ� ಒ���ೆ

ಉಪ���ಾರ್.



ಉಂದು ಸತ� ಪಣ್� ಈರ್ ನಂಬುಂ�ಾ,
ಉಂದು �ೇ�ೆ�ೆಡ ಪ� �ೆ: 

��ೕ�ದ �ೕಸು�ೇ, ಈರ್ �ೇ�ೆರ್ ಪಣ್� �ಾನ್ 
ನಂಬು�ೆ. ಎನ� �ಾ�ೕಗು �ೋ�ಾದ್, �ೈಪ�ನ 

ನರಮ� ಆಯರ್. ಇ� �ೇ ಈರ್ �ೕವ�ಾದ್ ಉ�ಾ�ರ್. 
ದ� ಮಲ್� ದ್, ಎನ� �ೕವ�ೊಗು ಬ�ೇ, ಎನ� 

�ಾ�ನು ಮ��ಪ���ೆ, ಇಂ�ೇಡ್ �ಾತ� �ಾನ್ �ಸ 
�ೕವ�ೋನ್ ಪ�ೆ�ೕ�, �ೊಕ� ಒಂ� �ನ ಈನ� 

ಒ���ೆ �ಾಶ�ತ�ಾದ್ ಉ���. ಈ�ೆನ �ಾಲ�ೆ ಮಲ್� 
ದ್, ಈನ� �ೋಕುಲ್ �ೆಕ� ಈ�ೆಗ್ �ೋಸ�ರ ಬದು�ೆ�ೆ 

ಎಂಕ್ ಸ�ಾಯ ಮನು��ೆ. ಅ�ನ್.

��ೊ�ಾ �ೇ�ೆನ� ವಚನ (�ೈಬಲ್) ಓದುದ್, �ೇ�ೆ�ೆಡ 
�ಾ�ೆ�ೆ�. �ೕ�ಾನ 3:16
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