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ಆ ��ೕ �ೋ�ಾಹಲ ನಡ�ೊ�ಂ���, 
ಆ ಗು� �ೆ ಬ�ಟ್� ಉಂ�ೊಂ�� �ೆರ್. 
ಆ�ೆನ ದುಖುಪ� ಕ��ದುರು 
ಭಯಂಕರ ದ�ಶ��ಂ�
ನಡ�ೊ�ಂ�ತ್◌್ತಂಡ್.
ಆ�ೆನ ಮ�ೆ �ೕವ
ಬು�ೊಂ�� �ೆರ್. 



ಮ�ಯ ಆ ಅ�ೆ�, �ೕಸುನ
�ೈ�ಾರ್ ಗ್ ಆ� �ೊಟು�ದ್ 
ಕುಸು�ಗ್ �ೇ�ಾ�ನ, 
ಆ �ಾ�ೊಡು ಆರ್ 
ಉಂ�ೊಂ�� �ೆರ್.



ಉಂದು �ಾತ �ಂಚ
ಆಂಡ್? ಏಸೂನ �ಲು�ದ 
ಬದ್ ಕ್ ಈ �ಖರ 
ನಮು�ೆಡ್ ಅಂತ�
ಆಪ�� �ಂಚ?
�ೇ�ೆರ್ ತನ�
ಮಗನ್ 
ಕುಸು�ಡ್ ಆಣುತ�
ಆ�ಾ�ೊತು �ೇ�ೊಂದು 
ಸ�್ಯ�ೆ �ಂಚ 
ಬು��ರ್?



�ಾನ್ �ೕರ್ ಪನು��ೆಟ್�
�ೕಸು �ಾಲ ತಪ��
ಮ� �ೆ�ಾ? �ೇ�ೆರ್
�ೋತ್
�ೕ��ಾ?



ಇ��! �ೇ�ೆರ್ �ೋತ್ 
�ೕ��ೆರ್. �ೕಸು ತಪ�� 
�ಾಲ ಮ��� ಇ��. ದು�ೆ�ರ್ 
ತನ ನ್ �ೇ�ೆ�ರ್ ಪಂಡ್ ದ್ 
ಆ�ೆಗ್ ಏ�ಗ್ �ಾ 
�ೊ��ತ್◌್ತಂಡ್. �ೕಸು 
ಪ��� �ಾ�ೆ ಆದ್
ಉಪ��ನಗ�ೆ, ���ನ್ 
ಪನು�ನ ಪರ�ೆರ್ ದುಂಬುಗ್ 
�ಾ� ದುಃಖವ�ಂಡು ಪಂಡ್  ದ್, 
ಮ��ಾ ಗ್ ಪಂಡ್ �� �ೆರ್.



�ೕಸುನ್ �ೆಪ��ನ
�ೆಲ�ೇ ��ೊತ�
ದುಂಬು, ಒ�� ��ೕ ಬತ�ದ್ 
ಆ�ೆನ �ಾ�ೊ�ೆಗ್ ಸುಗಂಧ
�ೈ�ೊನ್ ಮಯ್◌್ತ�ತ್◌್ತಲ್. 



“ಆಲ್ �ಾಸ್ ನ್
�ಾಲ್ ಮ�ೊ�ನು�ಲ�ಲ್”,
ಪಂಡ್ ದ್ �ಷ� ನಕು� ಅಪಗ 
ದೂ�್ದ�ೆ್ತರ್. “ಆಲ್
ಎ�ೆ್ಡ �ೆಲ�ೊ�ೇ
�ಾಲ್◌್ತದಲ್”, 
�ೕಸು ಅಪಗ ಪಂ�ೆರ್.
“ಆಲ್ ಅ�ೆನ್ ಎನ� ಶವಸಂ�ಾ��ೊಕು
ಪಂಡ್ ದ್ ಮಲ�ದಲ್.” �ಾ ಒಂ� ��ತ� �ಾ�ೆರ! 



ಅವ್ ಆ� �ೊಕ�, �ೕಸುನ ಪ�ಾ�ಡ್ 
ಜನ �ಷ� �ೆಡ್  ಒ� ಆ���ನ ಯೂದ 
ಪನು��ಾ�, �ೊ��ದ ಮುಪ�� 
�ಾ�ೊ��ೆನ ಪ��, �ೕಸುನ್
ಮುಖ� �ಾಜಕನ� �ೆಗ್
ಪ�ಾ�ದ್ �ೊ���ೆ ಒ���.



�ಹೂ�ೆ �ಾಸ� ಪ�ೊ�ದ �ತು� 
ಡ್, �ೕಸು ತನ� ��ೊ�ೕ�ೆ�ೊ���ೆ
ತನ� ಕ�ೇತ� ಒ�ಾಸ್ ಮ� �ೆರ್. 
ಅಪಗ �ೕಸು ಅ� �ೆಗ್ �ೇ�ೆರ್ 
�ೊಕ� ಆ�ೆನ ��ೕ� ಲು�ನ� �ೆ�ಾ���ನ 
ಆ�ೆನ �ಾ�ಾ��ೊ�ೆನ �ಷ�ಡು, 
ಅದು�ತ ಸಂಗ��ೆನ್ ಪಂಡ್
ದ್ �ೊ��ರ್. 



ಆ�ಡ್� �ೊಕ�, ಆರ್ ಅ� �ೆಗ್ ಪಟ್�
ದ್ ����ೆಗ್ �ೊಕ� ಪ���ೆಗ್ 
ಪಂಡ್ ದ್ �ೊ��ನ್ �ಾ �ಾ�ೆ�ನ್ 
�ಾ �ೊ��ರ್. �ಾ�ದ
ಕಷ್��ೋಸ�ರ ತನ� �ೕ��ಾ� 
�ೆ� �ೆ�ೆ�ಾ� ಅಪ��ೆ ಮ� �ೆರ್ ಪಂಡ್
ದ್ ಅ� �ೆಗ್ �ೆನಪ� ಪ��ಾ���ೆಗ್ 
ಪಂಡ್ ದ್
ಅವ� ಇತ�.



�ೊಕ� �ೕಸು ತನಗ್ �ೊ�ೕಹ ಬ�ೆಪ��ೆರ್, ಅಪಗ 
�ಕು� ಎನನ್ ಬುಡ್ುದ ಬ��ೆ�ೆ ಉಂಡು ಪಂಡ್ ದ್ 
ತನ� �ೋ���ೆಗ್ ಪಂ�ೆರ್. ಅಪಗ �ೇತ� ಪಂ�ೆ, 
“�ಾನಂತೂ ಖಂ�ತ ಬಲ��.” �ೕಸು ಆ�ಗ್ 
ಪಂ�ೆರ್, “�ೋ� ಬಲು��ೆಡ್◌್ದ ದುಂಬು, ಈ ಎನನ್ 
ಮೂ� ಸ��
��ಾಕರ�ೆ
ಮ�ೆ��ೆ ಉಂಡು”. 



ಆ �ಾ�ೆ� �ೕಸು �ಾ�ಥ��ೆ 
ಮ�ೆ��ೆಗ್ ಪಂಡ್ ದ್ 
�ೆ�ೆ�ಮ�ೆ �ೋ�ೊಕ್ 
�ೕ�ರ್. ಆ�ೆನ್ ಒ���ೆ 
�ೕ�ನ �ಷ� ನಕ್ುಲ 
��ೆ�ಗ್ �ಾ��ರ್. �ೕಸು
�ಾ�ಥ��ೆ ಮ� �ೆರ್, “ಒ ಎನ�
ಅ���ೆ... ಈ �ಾ�ೆ�
ಎನನ್ ಬುಡ್� �ೕವಡ್. 
ಆಂಡ ಎನ� ಇ�ೆ�ದ ಪ��ಾರ 
ಅತ್�, ಈ�ೆನ ಇ� �ೇದ 
ಪ��ಾರ�ೇ ಆವಡ್”.



ಒರ�ೇ ಜನ� �ೆನ ಒಂ� ಗುಂಪ� �ೋ�ೊದು�ಾ� 
�ಗು�ದ್ ಬತ್◌್ತಂಡ್. ಯೂ�ೆ ಅ� �ೆನ್ 
ನಡ�ಾ�ಂ�� �ೆ. �ೕಸು �ಾಲ ಪ��ಭಟ�ೆ
ಮಲ್� �ೆರ್ ಆಂಡ, �ೇತ� ತನ�
ತ�ಾ�ರ್ �ತ್◌್ತದ್ ಆ
ಗುಂಪ�ಡ್ ಇ��ನ ಒ�ಯ
�ೆ� ಕತ್◌್ತದ್ ಬು��. 



�ೕಸು �ಲ�ೆ ಆ�ನ �ೆ� ಮುಟ್◌್ಟದ್ ಅ�ೆನ್ 
ಗುಣ ಮ� �ೆರ್. �ೇ�ೆ�ೆನ ಇ�ೆ�ದ 
ಪ��ಾರ�ೇ ತನ ನ್ ಪತ್� �ೆರ್ ಪಂಡ್ 
ದ್ �ೕಸುಗ್ �ೊ��ತ್◌್ತಂಡ್.



ಆ ಗುಂಪ� �ೕಸುನ್ ಮುಖ� �ಾಜಕನ ಇಲ�ಗ್ 
�ೊ�ೊ�ರ್. �ೕಸು ಸ�್ಯಡ್ ಪಂಡ್ ದ್  
� ಹೂ �ೆ್ ಯ ನ� ಮುಖಂಡನಕು� ಅವ�ಲು 
ಪಂ�ೆರ್. ಅ�ೇ್ಲ
�ೈತಲ್ �ೇ�ೆ್ರ 
�ೆಲಸದಕು� ��ಾ��ನ
ಸೂತ�ಲ� ಉಂ�ೊದ್
ತೂ�ಂ�� �ೆ.



�ೆ� �ೆ��, ಮೂ� ಸ�� ಜನಕು� �ೇತ�ನ್ ತೂದ್ “ಈ 
�ೕಸು ಒ���ೆ ಇತ�!” ಪಂ�ೆರ್. �ೕಸು ಪಂಡ್ ದ್ 
�ೊ�� �ೆಕ��ೆ �ೇ�ೆ�
�ೆರ್◌್ದ, �ಾಪ
�ೊರ್ುದ
ಅತ್◌್ತಂದ್ ಪಂ�ೆ.



ಅಪಗ�ೇ  ಒಂ� �ೋ� 
ಬುಲ್◌್ತಂಡ್. �ೇತ�ಗ್ ಅವ� 
�ೇ�ೆ�ೆನ�ೇ ಸ�ರತ� �ೆಕ� ಆಂಡ್. 
�ೕಸುನ �ಾ�ೆರ �ೆನಪ�ಗ್ ಬತ್� ದ್ 
ನರಲ್◌್ದ ನರಲ್◌್ದ ಬು�ೆ್ತ.



ಯೂದಕ್ �ಾ ತನ� ತಪ��ದ 
ಅ��ಾಂಡ್. �ಾಪದ �ಷ�ಡು 
ಆವಡ್,  ಅಪ�ಾಧದ �ಷ�ಡು
ಆವಡ್, �ೕಸು ��ಾಪ�ಾ�
ಪಂಡ್ ಆ�ಗ್
�ೊ��ತ್◌್ತಂಡ್. 



ಆ �ೊ��ದ ಮುಪ� �ಾ�ೊ��ೆನ್ 
ಆ� �ರ �ೊ�ೊ�. ಆಂಡ
�ಾಜ�ೆರ್ ಆಯ್� 
�ರ �ೆ�ೊ�ೆ�ೆ �ೇ��ೆರ್. 



ಯೂ�ೆ ಆ �ಾಸ್ ನ್ ಅವ��ೇ 
ದ���, �ೊಕ� ��ಾ� 
�ೕದು �ೆ��ಲ್ ಕ್ ಬಲ್� 
�ಾಡ್�  ಸ�್ತ.



�ಾಜ�ೆರ್ �ೕಸು ಅಪಗ �ೋಮ್ 
ಊರುದ �ಾಜ��ಾಲ ಆ���ನ 
��ಾತನ ಎದುರು ಕನತ್ ಡ್
ಉಂ�ಾ�ರ್. 



��ಾ�ೆ ಪಂ�ೆ, “ಎಂಕ್ ಈ ಜನಡ  
ಒಂ�ೇ ಒಂ� ತಪ�� ����”. ಆಂಡ
ಈ ಜನಕು� �ೊ�ೆ� �ಾ��ರ್, 
“ಆ�ನ್ ಕೂ�ಸುಗ್ 
�ೇ�ಾವ�, ಕೂ�ಸುಗ್ 
�ೇ�ಾವ�!”.



ಕ�ೇಗ್ ಅಂತೂ ��ಾ�ೆ ಬುಡು� 
�ೊ��. �ೕಸುಗ್ ಕೂ�ಸುದ 
ಮರಣದಂಡ�ೆ �ೊ��. ��ಾ�ನಕು� 
�ೕಸುಕ್ ಮು��ಡ್ �ಾ��ರ್, ಆ�ೆನ 
��ೆಗ್ ಎಂಜಲ್ ರ�ಾ��ರ್, 
�ೊ�ಾ�ೆ ಏಟ್ �ೊ��ರ್ ಉದು�ದ� 
ಮುಲು�ತ� ��ೕಟ ಮಲ್� ದ್ ಅ�ೆನ್ 
ಆ�ೆನ ತ�ೆಕ್� �ೊಟು�ದ್
ಕು�ಾ��ರ್. 



ಆ�ಡ್� �ೊಕ� ಆ�ೆನ್ ಅಕು� �ೈ 
�ಾರ್ ಗ್ ಆ� �ೊಟು�ದ್, ಕೂ�ಸುಡ್
�ೇ�ಾದ್ ಸ���ೆ ಬು��ರ್.



�ಾನ್ ಅ�ೇ ನಮು�ೆಡ್ ಸ���ೆ ಉಂಡು ಪಂಡ್� 
�ೕಸುಕ್ �ೊ��ತ್�ಂಡ್. ತನ� �ಾವ� ತನ� �ತ್� 
��ಾ�ಸ �ೕ�ನ� �ೆಗ್ �ಾಪ ಕಷ್� �ೊಪ��ಂಡು ಪಂಡ್�
�ಾ ಆ�ೆಗ್ �ೊ��ತ್�ಂಡ್. 



�ೕಸುನ ರಡ್� ಬಗಲ್ ಗ್ ರಡ್� �ಾತ�ನ� �ೆ�ಾ� 
ಕೂ�ಸುಗ್ �ಾ��ರ್. ಒ�� �ೕಸುನ್ 
ನಂ��, �ೊಕ� ಸ��ೊ�ಕ್ 
�ೕ�. ಕುಡ ಒ� ನಂ��ೆ 
ಇಜ�ಂ�ೆ �ೕ�.



�ೆಲವ� ಗಂ�ೆ ನರಲ್� �ೊಕ� ಕ�ೇಗ್
�ೕಸು ಪಂ�ೆರ್, “ಪ��ಾ 
ಮು��ಂಡ್”, �ೊಕ�
�ಾ�ಣ ಬು��ರ್.
ಆ�ೆನ �ಾಯ�
ಪ�ಣ� ಆಂಡ್. 

ಆ�ೆನ �ೋ��ನಕು� 
ಆ�ೆನ್ ಒಂ� 
�ಾಸ� �ೋ�ಡ್
ದಫನ ಮ� �ೆರ್.



�ೊಕ� �ೋಮನ್
��ಾ�ನಕು� ಆ 
�ೋ�ನ್ ಭದ� ಮಲ್� 
ದ್ �ಾವಲ್ ಕು���ರ್.



ಅ�ೆಗ್ ಈ ಕ�ೆ ಮು�ದ್ �ೕಂಡ್ 
ಪಂಡ್� ಆಂ�ಾ ಏ�ೊಂ� 
��ಾದಕರ ಆ�ತು�ದು.
ಆಂಡ �ೇ�ೆರ್ ಒಂ�
ಅದು�ತ�ಾ����ೆನ್
ಮಲ್� �ೊ��ರ್. 

�ೕಸು 
ಸ��ನಂಚ�ೇ ಒ�ದ್

�ೕ��ೆರ್.



�ಾ�ೊತ� ಸುರುತ� �ನ, ಪ�ಲ� �ಾಂ�ೆ
�ೕಸುನ �ೆಲ ��ೊ��ೆಗ್
�ೋ�ದ �ಾ�ಲ್ ಭದ��ಾದ್
�ೕ���ನ ಮಲ� ��ೆನ್
ನೂಕುದ್ ಅಂ�ಗ್ 
�ಾ�ಾದ್ �ೕ�ನ
ತೂ��ೆಗ್

�ಕ್�ಂಡ್.
ಉ�ಾ� �ಲ್� ದ್ 
ತೂನಗ �ೕಸು 
ಅಲ� ಇ���ೆರ್.



ಒ�� �ಂ�ೊವ್ �ೋ�ತ� 
�ೈತ�ೇ ಬು�ೊ�ಂದ್
ಉಂ�ಯಲ್. �ೕಸು
ಆ�ೆಗ್ ಪ�ತ�ಕಷ್ ಆ�ರ್. 



ಆಲ್ ��ೊ��ೆಗ್ ಪ���ೆ 
ಪಂಡ್� �ಾ� ಖು�ಟ್� �ರ 
ಬ�ಾ�ಲ್. “�ೕಸು �ೕ�ಡು 
ಉ� �ೆರ್! ಆರ್ ಸ��ನ� �ೆಡ್�
ಲಕ್� ದ್ �ರ ಬ��ರ್!”



�ೕಸು �ೇಗ ಬತ್� ದ್ ��ೊ�ೕ�ೆಗ್ ����ರ್ ತನ�
�ೈ���ನ ಆ�ತ� ಕುರುಹು ಅ� �ೆಗ್ ತೂ�ಾ�ರ್. ಅಂದ್, 

ಅವ� ಸತ��ಾ�ತ್�ಂಡ್. �ೕಸು ಕುಡ �ೕ�ಡು 
ಉ� �ೆರ್! ತನ�ನ್ ��ಾ�ಾರ� ಮ���ೇ �ೇ�ೊ�ನ್
ಆರ್ ಕಷ್� ಮ� �ೆರ್. ತನ� �ಷಯ �ಾ�ೆ�ೆಗ� ಪ� �ೆ 
ಪಂಡ್� ��ೊ��ೆಗ್ ಪಂ�ೆರ್. ಆ�ಡ್� �ೊಕ� ಆರ್ 

ಒಲು�ಡ್� ಬತ್� �� �ೆರ್, 
ಅ�ೇ ಸ��ೊ�ಕ್ �ರ �ೕ�ರ್.



ಪ�ಥಮ�ಾ�ನ ಪ�ವರು�ಾ�ನ ಪಬ� 

�ೈಬಲ್ ಡ್, �ೇ�ೆ�ೆ �ಾ�ೊ�ದ ಒಂ� ಕ�ೆ,

�ೆಟ್� �ಕು�ಂಡು

ಮ�ಾ�ಯ ೨೬-೨೮, ಲೂಕ ೨೨-೨೪,
�ೕ�ಾನ ೧೩-೨೧

“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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