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�ೋಹ �ೇ�ೆ�ೆನ ಆ�ಾಧ�ೆ
ಮಲು�ನ� ಆ�� �ೆ. �ೇ�ೆ
�ಾ�ೆ�ಾ� �ೇ�ೆ�ೆನ್ �ೆ�ೕಷ
ಮಲ್� ದ್ ಆ�ೆಗ್
ಅ��ೇಯ�ಾ�� �ೆರ್. 



ಒಂ� �ನ �ೇ�ೆರ್ ಆ�ತ
�ೊಪ��ನ ಒಂ� ಸಂಗ�
�ೋಹ ಗ್ ಪಂ�ೆರ್.  “�ಾನ್
ಈ ದುಷ� �ೋಕೂನು �ಾಶ
ಮಲು��ೆ. �ನ� ಒಂ�

ಕುಟುಂಬ �ಾತ�
ಬದ�ದ್
ಒ�ಯುಂಡು.”



ಒಂ� ಮ�ಾ �ೊಲ� ಬತ�ದ್ �ೋಕೂನು
ಮು�ಾ�ವ�ಂಡು ಪಂಡ್ ದ್ �ೇ�ೆರ್ �ೋಹ
ಗ್ ಎಚ���ೆ �ೊ��ರ್. 



“�ನ� ಕುಟುಂ�ೊ�ಾ� �ಾಕ �ಾ��ಜನು��ೆನ್ �ಾ
ಪತು��ಾತ್ ಮಲ� ಆದ್ಉಪ��ನ್ ಮರತ್� ಒಂ�
ಓಡನ್ ಕಟ್� �ಾ” �ೇ�ೆರ್ �ೋಹಗ್ ಆ�ೆ

ಮ� �ೆರ್. �ೇ�ೆರ್ �ೋಹಗ್ ಸೂಕ��ಾ���ನ
ಆ�ೇಶ�ೆನ್ �ೊ��ರ್. �ೋಹ ಓಡ

ಕ�ೆ��ೆ ಸುರು
ಮ� �ೆ.



�ೋಹ �ೋ� ಕಟು�ನ
ತೂದ್ ಜನಕು� ಮ���
ಮಲ್� �ೆರ್. �ೋಹ
�ಾತ�
�ಾನ್ ಓಡ

�ಾ�ಗ್
ಕ�ೊ�ಂದು� �ೆ
ಪಂಡ್ ದ್ ಜನ� �ೆಗ್
�ೆ��ಾ�ಂ�� �ೆ. 



ಆ� ಓ�ೊ ನು
ಕ�ೊ�ಂ�ೇ
�ೕ�.

ಆತ�ಂ�ೆ ಜನ� �ೆ�ೆ
�ೇ�ೆ�ೆ �ಷಯ
ಪ�ೊಂದು�ಾ
ಇ� �ೆ. �ೕ�ಾ�
�ೆ� �ೊ�ೆ�ರ್.



�ೋಹಗ್ ಮಲ� ��ಾ�ಸ ಇತ್�ಂಡ್. ಅಪಗ ಮುಟ� ಅವ��
ಬಸ� ಪನು�ನ ಬತ್� �ತ್� �. ಆಂಡ�ಾ �ೋಹಗ್

�ೇ�ೆ�ೆ �ತ್� ನಂ��ೆ ಇತ್�ಂಡ್.
�ೇಗ ಆ ಓಡ ಬ�ೆ��ೆ
�ೋ�ಾ�ನ �ಾಮ��
�ಂ�ಾ��ೆ ತ�ಾರ್

ಆಂಡ್.



ಇ� �ೆ �ಾ�� ಪ��ೆನ ಸರ�. �ೇ�ೆರ್ �ೆಲವ� ತ�ತ�
ಎ�ೆತ� �ೆಕ� �ೊಕ� �ಾ�ದ ರ� �ೆತ� �ೆಕ� ಕ��ರ್. 



ಎಲ� ಮಲ� ಪ�ಲು, ಕುದ� ಎತ�ರದ �ಾ��ಲು
�ಾತ ಓಡ ದ�ೆ ಬ� �ೆರ್.



�ೋಹ �ಾ���ೆನ್ ಓ�ೊಡು �ಂ�ಾ�ಂದು ಉಪ��ನಗ
ಜನಕು� ಅ�ೆನ್ ತೂದ್ ತ�ಾ�ೆ ಮ� �ೆರ್.
ಬತ್�ಂಡ್ಅಕು� �ೇ�ೆ�ೆ �ರುದ� �ಾಪ
ಮಲು�ನ �ಾತ� ಉಂ�ಾ��ೆರ್. 
ಓ�ೊದ ಉ�ಾ� �ೕವ��ಾ
ಪಂಡ್� �ಾ �ೇ���ೆರ್.



ಕ�ೇಗ್, ಬ��ನ
ಪ�ರ �ಾ��
ಪ�ಲು ಉ�ಾ�
�ೕದ್ ಆಂಡ್. 
“ಈ�ಾ �ನ� ಕುಟುಂಬ
ದಕು��ಾ ಉ�ಾ� ಬ�ೆ”, 
�ೇ�ೆರ್ �ೋಹಗ್ ಪಂ�ೆರ್. 



�ೋಹ ಆ�ನ
ಬು�ೆ� ಅ� �ೆನ
ಮೂ� ಮಗನಕು�
�ೊಕ� ಅ� �ೆನ
ಬು�ೆ�ನಕು� ಓ�ೊತ�
ಉ�ಾ� �ೕ�ರ್. ಅಪಗ
�ೇ�ೆರ್ ಓ�ೊದ �ಾ�ಲ್ ಮು���ರ್.



ಆ�ಡ್� �ೊಕ� ಬಸ� ಸುರು
ಆಂಡ್. ನಲ� �ನ ಪ�ೆಲ್

�ಾ�ೆ� ಭಯಂಕರ ಬಸ� ಬತ್�
ದ್ ಇ�ೕ ಭೂ�ನ್ ಚಂ�

ಮಲ್�ಂಡ್. 



ಹ�� �ೇಂ�ೆ
ದ ಉ�ಾ�
ಪ��ಾ �ೊಲ�ದ
�ೕರ್ �ಂಜ್ಂಡ್. ಬಸ�
ಉಂ� �ೊಕ� ತೂನಗ, ಪವ��ೋಲು
ಸ�ೕತ �ೕರ್ ದ ಉ�ಾ� ಇತ�.
�ಾ�ಸ �ೆ�ೊನ� ಪ��ಾ ಸಯ್� �ೕ�ತ�ಂಡ್. 



�ೕರ್ �ತ್� �ತ್� ಏ�ೊಂ���
�ೆಕ��ೆ, ಆ ಓಡ �ೕರ್ ದ �ತ್�
�ೇ�ೊಂ�ತ್�ಂಡ್. ಆ�ಾ�
ಉ�ಾ� ಕತ��ೆ ಇತ್� ದ್
ಉ��ೕಡ್, ಗ�ೊ�ಂದು�ೆ��ೆ�ಾ

�ಾಧ�ವ�ಂಡು, ಉ�ಾ�
ಇ��ನ� �ೆಗ್ ಭಯಂಕರ
�ೕ��ೆ�ಾ ಆದುಪ��. 
ಆಂಡ ಆ ಓಡ �ೋಹನ� �ೆನ್
�ೊ�ೊ�ಡ್� ರಕಷ್�ೆ ಮಲ್�ಂಡ್. 



ಐನ್ �ಂ�ೋಲು ಮುಟ� �ೊಲ�ದ
�ೕರ್ ಅಂಚ�ೆ ಇತ್� ದ್, ಆ�ಡ್�
�ೊಕ� �ೇ�ೆರ್ ಅ�ೆನ್ ನುಂ�ಾವ�ನ
�ಾ� ಕಡಬು��ರ್. 



�ಲ� �ಲ��ೆ ಆ ಓಡ ಅ�ಾರತ್ ಪನು�ನ
ಒಂ� ಎತ��ೊದ ಪವ�ತದ �ತ್� ಬತ್�
ದ್ ಕುಲ್�ಂಡ್. �ೕರ್ ಜ�ೊ�ಂ���
�ೆಕ��ೆ �ೋಹ ಕುಡ ಒಂ� ನಲ� �ನ

ಆ ಓ�ೊ ದು�ಾ��ೕ
ಕು���. 



ಆ�ಡ್� �ೊಕ� �ೋಹ ಒಂ� ಕ�ೆ�ನ್ �ಾ ಒಂ�
ಪ�ದನ್ �ಾ ಓಡದ ಕಂ�ದ್� ��ಾ� ಬು��. 
ಪ��ೊಕ್� ಕು� �ೆ�ೆಗ್ ಒಂ� ನುಂಗು�ನ ಸ�ಚ� �ಾಗ
�ಕ�ಂ�ೆ, ಅವ� �ೋಹನ �ೈತಲ್ �ರ ಬತ್�ಂಡ್.



ಒಂ� �ಾರ ಬುಡು�, �ೋಹ
ಕುಡ ಒ�ಾ ಪ�ಯತ� �ಾ� �ೆ. 
ಅಪಗ ಆ ಪ�ದ ತನ� �ೊಕು�ಡ್
ಒ�ವ್ ಮರತ� �ಸ�ೊ�ಂ�

�ಗುರು ಪ�ೊ�ಂದ್ ಬತ್�ಂಡ್.  



ಆ�ಡ್� �ೊಕ�ದ �ಾ�ೊಡು
ಭೂ� ನುಂಗುದುಂಡ್ ಪಂಡ್�
�ೋಹಗ್ �ೊ�ಾ�ಂಡ್.  
�ಾ�ಗ್ ಪನ�ಗ, ಆ ಸ��

��ಾ� ಕಡಬು��ನ ಪ�ದ
�ರ �ೈ���.



ಅಪಗ �ೇ�ೆರ್ ಓಡ ಬುಡು� ��ಾ� ಬಪ��ನ
��ಾ�ಂಡ್ ಪಂಡ್ ದ್ �ೋಹಗ್
�ೆ��ಾ�ರ್. �ೋಹ �ೊಕ�

ಕುಟುಂಬದಕು� �ೇದ್�,
�ಾ�� ಪ��ೆನ್
ಓ�ೊಡ್�
ಜ�ಾ��ರ್.



�ೋಹ ಅಪಗ �ೇ�ೆ�ೆನ
ಏತ್ ಉಪ�ಾರ
ಸ�ರ�ೆ ಮಲ್�
ದ್ ಉ��ಡ್! 



ತನ�ನ್ �ಾ, ತನ�
ಕುಟುಂ�ೊನ್
�ಾ, ಆ ಭಯಂಕರ
ಪ�ಳ�ಡು� ರಕಷ್�ೆ
ಮ��ನ ಆ �ೇ�ೆ�ೆಗ್, 
ಆ� ಒಂ� �ೇ� ಕಟ್�
ದ್ ಆ�ಾಧ�ೆ ಮ� �ೆ.



�ೇ�ೆರ್
�ೋಹಗ್ ಒಂ�
ಅದು�ತ�ಾ���ನ
�ಾ�ಾ�ನ �ೊ��ರ್. 

�ಾನ್ �ೕ�ೕಗ�
ನರಮ�ನ �ಾ�ನ್
�ೕ�ಾ�ನ ಮ�ೆ��ೆಗ್
ಪಂಡ್� ಪ�ಳ�ನು
ಕಡಬುಡ�. 



ತನ� �ಾ�ಾ�ನದ
ಸ�ರ�ಾಥ�,
�ೇ�ೆರ್ ಒಂ�
ಸಂ�ೇ�ೊನ್
�ೊ��ರ್. 

ಆ �ಾಮನ�ಲು��ೆ
�ೇ�ೆ�ೆನ �ಾ�ಾ�ನದ
ಸಂ�ೇತ.



�ೋಹ �ೊಕ�
ಆ�ನ ಕುಟುಂಬದಕು�
ಪ�ಳಯ ಮು� �ೊಕ� ಬದ�ನ್
�ಸ�ಾ�ದ್ ಸುರು ಮ� �ೆರ್. 



�ಾಲ �ೕ� �ೆಕ��ೆ
�ೋಹನ ವಂಶ�ೆರ್
�ೊ�ೊ�ಡ್ �ಾ� ಬೂ��ನ
ಇ�ೕ �ೋ�ೋನು ಕೂಡ
�ಂ�ಾ�ರ್. 



�ೋ�ೋಡುಪ��ನ
�ಾ�ಾ �ಾ�ೊ�ೕಲು
�ೋಹ �ೊಕ� ಆ�ನ
�ೋ� �ೆಡ್� ಪ�ಟು�ದ್ �ನಂ�ನವ�
ಆದ್ ಉಲ�.



�ೋಹ �ೊಕ� ಮ�ಾ�ೊಲ�

�ೈಬಲ್ ಡ್, �ೇ�ೆ�ೆ �ಾ�ೊ�ದ ಒಂ� ಕ�ೆ,

�ೆಟ್� �ಕು�ಂಡು

ಉತ��� ೬-೧೦

“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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