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ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು 
ನ್ಾನು  ಈ  ಸಾಮ್ಯಗಳು, ಕಥಗೆಳು ಮ್ತುು ದೃಷಾಟಂತಗಳನುು 
ವಿವಿಧ  ಮ್ೂಲಗಳಂದ  ಕೆೇಳಿದೆದೇನ  ೆ  ಮತತಿ ಸ್ಂಗರಹಿಸಿದೆದೇನ .ೆ 
ಮೊದಲ ಆವೃತಿುಯನುು 1994 ರಲಿ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ  ಆಫ್ರಕಿಾದಲಿ್ಲ 
ಪ್ಕಿಟಿಸಲಾಗಿದ ೆ ಮ್ತುು ಇದಕಾುಗಿ    ಕೊಡುಗ ೆನಿೇಡ್ರದ 
ಮಾಟಿಮನ್  ಗೊೇಲ್ಡ ಸಿಮತ್,  ಜಾನ್  ಗಿಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ  ಮ್ತುು 
ಗಹೆಾಮಡ್ಮ ನ್ೆಹ್ಲಿಸ ರಂತಹ  ಜನರಿಗ ೆ ಗ ರೌವ ನಿೇಡಲು ನ್ಾನು  
ಬಯಸುತೆುೇನ್ .ೆ ಮ್ುಂದ ,ೆ 

ಸಿ ಸಿ ಎಮ್  (ಮ್ುಸಿಿಮ್ರಿಗಾಗಿ  ಕೆೈಸುರ  ಕಾಳಜಿ)  ನಲಿ್ಲರುವ ನನು 
ಸಹೊೇದೊಯೇಗಿಗಳಗ ೆಅವರ ಸಹಾಯಕಾುಗಿ ನ್ಾನು  ಧನಯರ್ಾದ 
ಹೆೇಳಲು  ಬಯಸುತೆುೇನ್ ,ೆ ಅವರ  ಅಂತಿಮ್  ಪ್ುರಾರ್  ೆ
ಓದುವಿಕಗೆಾಗಿ  ಜಾನ್ ಬರೆಿ ಿಮ್ತುು ಫ್ರಲ್ಲಪ್ ಪಾಸಮನ್ ್ ಅವರಿಗ ೆ
ಸಹ. ಧನಯರ್ಾದ  ಹೆೇಳಲು  ಬಯಸುತೆುೇನ್.ೆ 
 
ಈ ಹೆೊಸ್ ಆವೃತಿ್ತಗೆ ಡೆೇವಿಡ್ ಫೇಸಟರ್ ಅವರಂತಹ 
ಇನೂು ಅನ್ೆೇಕ ಜನರು ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡ್ರದಾಾರೆ. 
ಈ ಕಥೆಗಳನುು ಪ್ಿಕಟಿಸಲು ನನಗೆ ಅನುಮ್ತಿಸುವ 
ಅವರ ಸಮ್ಥಮ ಸಹಾಯ ಮ್ತುು ಇಚ್ೆೆಗೆ ನನು 
ಆಳರ್ಾದ ಮೆಚುುಗೆ ಮ್ತುು ಧನಯರ್ಾದಗಳನುು 
ವಯಕುಪ್ಡ್ರಸಲು ನ್ಾನು ಬಯಸುತೆುೇನ್ೆ. 
ಸಂಪಾದನ್ೆಯಂದಿಗೆ ಅದುುತರ್ಾದ ಕೆಲಸವನುು 
ಮಾಡ್ರದ ಗೆಿಗ್ ಕೆನ್ಾಮಘನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ 
ಧನಯರ್ಾದಗಳು. 
ಅವರ ಸಹಾಯಕಾುಗಿ ಎವಿಸಿ  ಯ ನನು 
ಸಹೊೇದೊಯೇಗಿಗಳಗೆ ತುಂಬಾ ಧನಯರ್ಾದಗಳು: 
ಗಾಿಜಿಯೆಲಾಿ ರೊೇಜಸ್ಮ, ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ರೊೇಸೆಲ್ 
ಮ್ತುು ರೆಗಿಸ್ ರೂಲೆಟ್.
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6  ಪ್ರಿಚಯ  

      ಪರಿಚರ್ 
 
 

 
ಸ್ತವಾತೆಯರ್ನ್ತು ಅಂಗಿೇಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷಠ ಪ್ಕ್ಷ್ 
ಭಾಗಶಃ ಅಥಮಮಾಡ್ರಕೊಳಳಬೆೇಕು. ಸುರ್ಾತೆಮಯ 
ಆಧ್ಾಯತಿಮಕ ಸತಯವನುು ತಿಳಸಲು ಅವನು ಬಳಸುವ 
ಪ್ದಗಳನುು ಸಾಮಾನಯ ಮಾನವ ಸನಿುರ್ೆೇಶದಿಂದ 
ಎರವಲು ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುರ್ಾತೆಮಯ 
ಸಂವಹನಕಾರರು ಮ್ನಸಿ್ನಲಿ್ಲಟ್ುಟಕೊಳಳಬೆೇಕು, ಅದು 
ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ, ಸಂಸೃತಿಯಿಂದ ಸಂಸೃತಿಗೆ 
ಮ್ತುು ಹೆಚುು ಧಮ್ಮದಿಂದ ಧಮ್ಮಕೆು ಭಿನುರ್ಾಗಿರುತುದೆ. 
. ದೆೇವರು, ಪಾಿಥಮನ್ೆ, ರಕ್ಷ್ಣೆ ಅಥರ್ಾ ತಾಯಗದಂತಹ 
ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಪ್ದವು ಕೆಲವನುು ಹೆಸರಿಸಲು, ಇತರ 
ಸಂದಭಮಗಳಲಿ್ಲ ಅದೆೇ ಅಥಮವನುು ಹೊಂದಿರಬಹುದು 
ಎಂದು ನ್ಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು - ಆದರೆ ರ್ಾಸುವದಲಿ್ಲ 
ಇದು ಹಾಗಲಿ. 
ನಿದಶಮನಕ್ರುಂತ ಉತುಮ್ರ್ಾದ ಅಭಿವಯಕ್ರುಯ ಮಾಗಮ 
ಯಾವುದು? 
 
ಈ ಪ್ಿಕಟ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಾನು ಮ್ುಸಿಿಂ ಧಮ್ಮಪ್ಿಚ್ಾರದಲ್ಲಿ 
ಉಪ್ಯುಕುರ್ಾದ ವಿವರಣೆಗಳ ಸಂಗಿಹವನುು 
ಪ್ಿಸುುತಪ್ಡ್ರಸುತೆುೇನ್ೆ. ಆತಿಮಕ ಸತಯಗಳನುು ವಿವರಿಸಲು 
ಯೆೇಸು ದೃಷಾಟಂತಗಳನುು ಬಳಸಿದಂತೆ, ಕೆೈಸುರು ಸಹ 
ಬುದಿಧವಂತಿಕೆಯನುು ಅನಾಯಿಸಬೆೇಕು ಮ್ತುು ಸರಿಯಾದ 
ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ತುು ಸರಿಯಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೆೇಕು. 
ಕೆೈಸುರು ಮ್ುಸಿಿಂ ಧಮ್ಮದ ಬಗೆೆ ತಿಳದಿರುವುದು ಮ್ತುು 
ಅದರ ಬೊೇಧನ್ೆ ಮ್ತುು ಆಚರಣೆಯನುು ತಿಳದಿರುವುದು 
ಒಳ ಳೆಯದು. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಉತುಮ್ ಸಂವಹನಕೆು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತುದೆ. 
 

ಕೆೇಳುಗರ ಆಲೊೇಚನ್ೆಯನುು ಉತೆುೇಜಿಸಲು ಯೆೇಸು 
ಸಾಮ್ಯಗಳನುು ಬಳಸಿದನು. ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು ತಮ್ಮದೆೇ 

ಆದ ಉತುರಗಳನುು ಕಂಡುಕೊಳಳಲು ಮ್ತುು ದೆೇವರ 
ಮ್ುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಾಂತ ಸಾೆನವನುು ಪ್ಿಶುಸಲು ಸರ್ಾಲು 
ಹಾಕಲು ನ್ಾವು ಇವುಗಳನುು ಏಕೆ ಕಲ್ಲಯಬಾರದು? 
ನ್ಾನು ಎಚುರಿಕೆಯ ಟಿಪ್ಾಣಿಯನುು ಸೆೇರಿಸಲು 
ಬಯಸುತೆುೇನ್ೆ; ನಿೇತಿಕಥೆಗಳು ಒಂದು ಅಥರ್ಾ ಎರಡು 
ಅಂಶಗಳನುು ಮಾಡಲು ಮ್ತುು ಹೆಚುು ಉದಾ 
ಎಳೆಯಬಾರದು ಅಥರ್ಾ ತಪ್ುಾಗಿಹಿಕೆಗೆ 
ಕಾರಣರ್ಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮ್ೂಲಕ 
ದೆೇವರು ಮ್ಹಿಮೆ ಹೊಂದಲ್ಲ! »ಯೆೇಸು ಈ 
ಮಾತುಗಳನ್ೆುಲಾಿ ಜನರ ಗುಂಪ್ುಗಳಗೆ 
ಸಾಮ್ಯರೂಪ್ರ್ಾಗಿ ಹೆೇಳದನು; ಸಾಮ್ಯವಿಲಿದೆ 
ಒಂದನೂು ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ. « (ಮತಾಿರ್ 13:34)  

 
ಈ ವಿಷಯಕೆು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಿತಿಕ್ರಿಯೆಯನುು ನ್ಾನು 
ಪ್ಿೇತಾ್ಹಿಸುತ ುೆೇನ್ೆ ಮ್ತುು ನಿೇವು ನಿೇಡುವ 
ಯಾವುದೆೇ ಸಲಹೆಗಳನುು ಬಹಳರ್ಾಗಿ 
ಪ್ಿಶಂಸಿಸುತ ುೆೇನ್ೆ. ನಿೇವು ಇತರ ದೃಷಾಟಂತಗಳನುು 
ಹೊಂದಿದಾರೆ, ರೂಪ್ಕಗಳು ಅಥರ್ಾ 
ಸಾಂಕೆೇತಿಕತೆಗಳನುು ನಿೇವು ವಿವರಿಸುವಿರಿ 

ದಯವಿಟ್ುಟ ಅವುಗಳನುು ನ್ೊೇಡಲು ನನಗೆ 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ರಕೊಡ್ರರಿ. ಮ್ುಂದಿನ ಆವೃತಿುಯಲಿ್ಲ 
ಅವುಗಳನುು ಅಳವಡ್ರಸಬೆೇಕು. 
 

 ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಮೌರೆರ್ 
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ದೆೇವರ ಒಂದತ 
ನೆೊೇಟವನ್ತು ತ್ತಳಿಸ್ತವ 
ಸಾಮಯಗಳು 

    ಯಜಮಾನ ಮ್ತುು      
    ಸೆೇವಕ ಅಥವಾ ತಂದೆ 
      ಮತತಿ ಮಗ? 

 

ತನು ಅತಯಂತ ಪಾಿಮಾಣಿಕ ಮ್ತುು ಶಿದೆಧಯುಳಳ ಸೆೇವಕನಿಂದ 
ತೃಪ್ುರಾಗಿರುವ ಪೌರಸಯ ಆಡಳತಗಾರನನುು ಕಲ್ಪಪಸಿಕೆೊಳಿುರಿ. ಒಂದು 
ದಿನ, ಯಜಮಾನನು ತನು ಪ್ರಿೇತಿಯ ಸೆೇವಕನಿಗೆ ತನು ಮ್ಗನ್ಾಗಲು 
ದತುು ಪ್ಡೆಯುವ ಹಕುನುು ನಿೇಡ್ರದನು. ಸೆೇವಕನು ಅಂತಹ ಗೌರವ ಮ್ತುು 
ಸವಲತುುಗಳನುು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದನು. ನಿೇವು ವಿಭಿನುರ್ಾಗಿ 
ಆಯೆು ಮಾಡ್ರದಿಾೇರಾ? 

 
ಒಬಬ ಯಜಮಾನ ಮ್ತುು ಅವನ ಸೆೇವಕನ ನಡುವಿನ ಸ್ಂಬಂಧವು ತಂದೆ 
ಮ್ತುು ಅವನ ಮ್ಗನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ರುಂತ ಸಂಪ್ೂಣಮರ್ಾಗಿ 
ಭಿನುರ್ಾಗಿದೆ. ಒಬಬ ಮ್ಗನು ಕುಟ್ುಂಬಕೆು ಸೆೇರಿದವನು, ತನು ಹೆತುವರೊಂದಿಗೆ 
ಅವರ ಮ್ನ್ೆಯಲಿ್ಲ ರ್ಾಸಿಸುತಾುನ್ೆ, ಅವರ ಸಂಪ್ತಿುನಿಂದ ಪ್ಿಯೇಜನ 
ಪ್ಡೆಯುತಾುನ್ೆ, ಅವರ ರಕ್ಷ್ಣೆಯನುು ಆನಂದಿಸುತಾುನ್ೆ ಮ್ತುು 
ಉತುರಾಧಕಾರವನುು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತಾುನ್ೆ. ಇದಲಿದೆ, ಮ್ಗನು 
ಕೂಲ್ಲಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿಲಿ, ಅವನ ರ್ೆೇತನಕೆು 
ಅಹಮನ್ಾಗಿರಬಾರದು ಅಥರ್ಾ ತನು ಯಜಮಾನನ ಕೃಪೆಗೆ 
ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸಬೆೇಕಾಗಿಲಿ.

1. 

ತಿೇಮಾಮನ ಈ ವಿವರಣೆಯು ಸೃರ್ಷಟಕತಮ ಮ್ತುು ಇಸಾಿಂನಲಿ್ಲ 
(ಯಜಮಾನನಿಂದ ಸೆೇವಕನಿಗೆ) ಮ್ತುು ಕೆೈಸು ಧಮ್ಮದಲಿ್ಲ 
(ತಂದೆಯಿಂದ ಮ್ಗುವಿಗೆ) ಚಿತಿಿಸಲಾದ ಜನರ ನಡುವಿನ ವಿಭಿನು 
ಸಂಬಂಧಗಳಗೆ ವಯತಿರಿಕುರ್ಾಗಿದೆ. ಕುರಾನ್ ನಲಿ್ಲ ಅಲಾಿಹನ 
ಕೃತಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಪ್ಿಧ್ಾನರ್ಾಗಿ ಆಧ್ಾರಿತರ್ಾದ ಸಂಬಂಧವನುು 
ನಿವಮಹಿಸುತುದೆ, ಆದರೆ ಸತಯರ್ೆೇದದಲಿ್ಲ ದೆೇವರು ಪ್ರಿೇತಿಯ 
ಸಂಬಂಧವನುು ಹುಡುಕುತಾುನ್ೆ (ಗಲಾತಯ 4:7; 1 ಯೇಹಾನ 
3:1). 

 



. 
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ನಾಯರ್ದೇಶ 
ಮ್ತುು ತನು ಸೆುೇಹಿತ 

 
 

 
 
 

 
 

ಯಾರೊೇ ತನು ಉದೊಯೇಗದಾತರಿಂದ ಹಣವನುು 
ಕದಿಾದಾಕಾುಗಿ ಆರೆೊೇಪ ಹೆೊರಿಸ್ಲಾಯಿತತ. 
ನ್ಾಯಯಾಧೇಶರು ಮ್ತುು ಆರೊೇಪ್ರಗಳು ಇಬಬರೂ 
ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿದಾಾಗ ಉತುಮ್ ಸೆುೇಹಿತರಾಗಿದಾರು 
ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡ್ರದರು. 

 
ಇದು ನ್ಾಯಯಾಧೇಶರಿಗೆ ಸ್ಂದಗಧತೆ ಎಂದತ 
ಸಾಬೇತಾಯಿತತ. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇದಾ ವಯಕ್ರು 
ಆರೊೇಪ್ರ ಕ್ರಿರ್ಮನಲ್ ಆಗಿದಾರೂ ಅವನ 
ಸೆುೇಹಿತನ್ಾಗಿದಾ. ನ್ಾಯಯಾಧೇಶರಾಗಿ ಪ್ಿಕರಣದ 
ಸತಯವನುು ಸಾಪೆ್ರಸುವುದು ಮ್ತುು ನ್ಾಯಯಯುತ 
ತಿೇಪ್ುಮ ನಿೇಡುವುದು ಅವರ ಕತಮವಯರ್ಾಗಿತುು. 
ಅವನು ನಿಜರ್ಾಗಿಯೂ ಕಳಳನ್ಾಗಿದಾರೆ ಅವನನುು 
ನಿರಪ್ರಾಧ ಎಂದು ಘೂೇರ್ಷಸಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ. 
 

ಪರಕರಣವನ್ತು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರು ಕಾನೂನು ಮ್ತುು 
ಅವರ ಆತಮಸಾಕ್ಷಿಯನುು ತೃಪ್ರುಪ್ಡ್ರಸುವ ಪ್ರಿಹಾರವನುು 
ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವನು ತನು ಸೆುೇಹಿತನಿಗೆ ಭಾರಿೇ 
ದಂಡವನುು ನಿೇಡುವಂತೆ ಖಂಡ್ರಸಿದನು. ಆದಾಗೂಯ, ತನು 
ಸೆುೇಹಿತನಿಗೆ ದಂಡವನುು ಪಾವತಿಸಲು ಯಾವುದೆೇ 
ಮಾಗಮವಿಲಿ ಎಂದು ಗಿಹಿಸಿದ ಅವನು ಅದನುು ತನು 
ಜೆೇಬಿನಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದನು, 
ತನು ಸೆುೇಹಿತನನುು ಮ್ುಕುರ್ಾಗಿ ಹೊೇಗಲು 
ಅನುಮ್ತಿಸುತಾುನ್ೆ. ಊಹಿಸಿಕೊಳಳರಿ- ಅವನ ಸೆುೇಹಿತನ 
ಕೃತಜ್ಞತೆ! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                 
 
                 
                ತಿೇಮಾಮನವು ಕ್ರಿಸುನ ಶಲುಬೆಯ ತಾಯಗದ ಮ್ೂಲಕ     
                    ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಪ್ೂಣಮ ಜಿೇವನದಿಂದ ನಮ್ಮನುು           
                    ರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ದೆೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ರದನ್ೆಂದು  
                    ಅಂತಹ ಘಟ್ನ್ೆಯು ಚಿತಿಿಸುತುದ  ೆ(ಯೇಹಾನ 3:16;  

                    5:24; ರೊೇಮಾ 5:8; 6:23). ನ್ಾವು ಅವರ  
                   ಉಡುಗೊರೆಯನುು ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ ಾೆೇರ್ೆಯೆೇ ಮ್ತುು ಅವರಿಗೆ  
                   ಶಾಶಾತರ್ಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ ುೆೇರ್ೆಯೆೇ ಎಂಬ ಪ್ಿಶೆುಯನುು ಅದು         
                    ಹುಟ್ುಟಹಾಕುತುದೆ  



       
    ತಿೇಮಾಮನ ಈ ಘಟ್ನ್ೆಯು ಕ್ರಿಸುನ ಚಿತಿವನುು ಚ್ೆನ್ಾುಗಿ ಪ್ಿತಿಬಿಂಬಿಸುತುದೆ. ನ್ಾವು      
            ಸತಯರ್ೆೇದದಲಿ್ಲ ಓದುತಿದಂತೆ ಆತನು ಮಾನವ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ ದೆೇವರಾಗಿದಾನು  
            (ಹೊಸ ಒಡಂಬಡ್ರಕೆ: ಯೇಹಾನ 1:10-12; 10:28-30; 14:6; ಕೊಲೊಸೆ್ದವರಿಗೆ  
             1:15-20; ಇಬಿಿಯ 1:1-3,8-9; ರೊೇಮಾ 9:5; 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 

4:4; 1 ಯೇಹಾನ 5:20; 2 ಪೆೇತಿ 1:1; ತಿೇತ 2:13. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡ್ರಕೆ: 
ಯೆಶಾಯ 7:14; 9:6). ದೆೇವರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆತನು ನ್ಾಯಯಯುತರ್ಾದ 
ತಿೇಪ್ಮನುು ಕಾಯಮಗತಗೊಳಸುತಾುನ್ೆ ಆದರೆ, ಆತನ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ 
ಪ್ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ವನುು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು - ನನು ಮ್ತುು 
ನಿನು ಮ್ತುು ಶಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಿರ ಆದರೆ ಕೆೇವಲ ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳನುು 
ಅನುಭವಿಸಿದನು. ಅವರು ಕೂಿರರ್ಾದ ದೆೈಹಿಕ ಸಂಕಟ್ಗಳನುು 
ಮಾತಿವಲಿದೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ದ ಎಲಾಿ ಅವಮಾನ ಮ್ತುು 
ವಿಕಾರತೆಗಳನುು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 
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ಶಾಮ್ುರ್ೆೇಲ್ ಕಕೆೇಶಯನ್    
ರಾಜಕುಮಾರ್  

ಅವನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಮ್ತುು ಅವನ ಸೆೈನಯವು ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲ 
ಜಮಾಯಿಸಿತು. ಗಂಭಿೇರರ್ಾಗಿ, ಅವನು ತನು ಜನರನುು ಉದ ಾೆೇಶಸಿ ಹಿೇಗೆ 

ಹೆೇಳದನು: » ದೊಿೇಹದಿಂದ ನ್ಾವು ಎರಡು ಯುದಧಗಳನುು 
ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು ಮ್ತುು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ುರುಷರು ಕೊಲಿಲಾಟ್ಟರು. 
ಯಾವುದನೂು ಕ್ಷ್ರ್ಮಸಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ; ದೆೇಶದೊಿೇಹವನುು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
ಮ್ತುು ನ್ಾನು ಈಗಾಗಲೆೇ ನಿಧಮರಿಸಿದ ಪ್ಿಮಾಣದಲಿ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಶಕ್ಷೆಯನುು 
ಕಾಯಮಗತಗೊಳಸಲಾಗುವುದು: ನೂರು ಚ್ಾಟಿಯೆೇಟ್ುಗಳು ಕೊೇಡಬೆೇಕು! 
ನ್ಾಯಯಯುತ ತಿೇಪ್ುಮ ಕಾಯುಾಕೊಳಳಬೆೇಕು. 

                                                                                                               ಅವನ್ ತಾಯಿ, ಮ್ಸುಕಾದ ಮ್ತುು ಭಯದಿಂದ ಭಯಭಿೇತರಾಗಿದಾರು, ಸೆೈನಿಕರಿಂದ ಸುತುುವರಿದ    
                                                                                                                ವೃತುಕೆು ಕರೆದೊಯಯಲಾಯಿತು. ಮ್ರಣದಂಡನ್ೆಕಾರನು ತನು ಚ್ಾವಟಿಯನುು ಎತಿುದಾಗ, ಶಾಮ್ುಯೆಲ್  
                                                                                                                ಮ್ುಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಗಿದು ಕೂಗಿದನು, "ತಡೆಯಿರಿ! ಅವಳು ನನು ತಾಯಿ; ನ್ಾನು ಅವಳ ಮಾಂಸ ಮ್ತುು  
                                                                                                                ರಕು  ಹೊಂದಿದವನು. ನ್ಾನು ಅವಳ ಶಕ್ಷೆಯನುು ಅನುಭವಿಸುತೆುೇನ್ೆ! "ಅವನ ಉಡುಪ್ನುು   ತೆಗೆದು     
                                                                                                                 ಹಾಕುತಾು ಅವನು ಆಜ್ಞಾಪ್ರಸಿದನು, » ಮ್ರಣದಂಡನ್ೆಕಾರನ್ೆೇ, ನಿೇವು ನಿಜರ್ಾದ ಬಲ್ಲಪ್ಶುವನುು  
                                                                                                                 ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ರುಂತ ಹೆಚ್ಾುಗಿ ನನುನುು ಹೊಡೆಯಲು ಅಂಜಬೆೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಕತಮವಯವನುು ಮಾಡು,  
                                                                                                                 ಹೊಡೆ. « ಪ್ಿಜ್ಞಾಹಿೇನನ್ಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿೇಳುವವರೆಗೂ ಪ್ಿಹಾರದ ಏಟ್ುಗಳು ಅವನ ಬೆನುು ಸಿಳತು. 
                                                                                                                 

ಶಾಮತಯಲನ್ತ ಹಲವು ನೂರು ವಷಮಗಳ ಹಿಂದೆ ರ್ಾಸಿಸುತಿುದಾ ಕಕೆೇಶಯನ್ 
ರಾಜಕುಮಾರನು. ತುಕ್ರಮಯರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರರ್ಾಗಿ ಯುದಧದಲಿ್ಲ, ಅವನು 
ಮ್ತುು ಅವನ ಸೆೈನಯವು ಒಮೆಮ ಟ್ಕ್ರಮಶ್ ನಗರವನುು ಮ್ುತಿುಗೆ ಹಾಕ್ರತು. ಅವರ 
ಅಭಾಯಸದಂತೆ, ಅವನ ಅನ್ೆಾೇಷಣೆಯಲಿ್ಲ ಅವನ ತಾಯಿ ಅವನ್ೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. 
ಒಂದು ರಾತಿಿ ಅವರು ಹಠಾತ್ ದಾಳಯನುು ಯೇಜಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಶತುಿಗಳು 
ಸಿದಧರಾಗಿದಾರು, ಅವರ ರಹಸಯ ಯೇಜನ್ೆಗಳು ದೊಿೇಹ ಬಗೆದವು ಮ್ತುು 
ಯುದಧವು ಸೊೇತು ಹೊೇಯಿತು. ಕೊೇಪ್ದಿಂದ, ಶಾಮ್ುಯೆಲ್ ದೆೇಶ ದೊಿೇಹಿ 
ಯನುು ನೂರು ಚ್ಾವಟಿಯಿಂದ ಶಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿ ಘೂೇರ್ಷಸಿದನು. ಅತಯಂತ 
ರಹಸಯರ್ಾಗಿ ಮ್ತೊುಂದು ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ದಾಳಯನುು ಯೇಜಿಸಲಾಗಿತುು, ಆದರೆ 
ಮ್ತ ುೆ ಕಾಯಾಮಚರಣೆಯು ಅದೆೇ ಫಲ್ಲತಾಂಶವನುು ತಂದಿತು. 

ಆದಾಗೂಯ, ಈ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೆೇಶದೊಿೇಹಿ ಸಿಕ್ರುಬಿದಾರು:: 
ಶಾಮ್ುಯೆಲನ ತಾಯಿ! 

 
ಮೊರತ ದನ್ಗಳವರೆಗೆ ಅವನು ತನು 
ಗುಡಾರದಲಿ್ಲಯೆೇ ಉಳದನು.  ಆತನು ಮಾಡಲು 
ಯಾವದು ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಮರ್ಾಗಿ ತುು ? ಅವನು 
ತನು ತಾಯಿಯನುು ಉಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವನು 
ಅನ್ಾಯಯ ಮಾಡ್ರದನ್ೆಂದು ಎಲಿರೂ ಖಂಡ್ರತರ್ಾಗಿ 
ಹೆೇಳುತಾುರೆ. ಅವನು ಅವಳನುು ಶಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಎಲಿರೂ 
ಹೆೇಳುತಾುರೆ: »"ಶಾಮ್ುಯೆಲ್ ಗೆ ಅವನ ತಾಯಿಯ 
ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಕರುಣೆ  ಇಲಿ ಅನುುವರು « ಕೊನ್ೆಗೆ 
ಅವನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು ಮ್ತುು ಅವನ ಸೆೈನ್ೆಯವು 
ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲ 

 

   ಎಲಾಿ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಳ ವಿರುದಧ, ಅವನು ಬದುಕುಳದನು. 
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                          ಯೇಸ್ತ ಕ್ರರಸ್ನಿ್ 
                   ಕುರಿತು  
                   ತಿಳುವಳಕೆಯನುು ತಿಳಸುವು ಸಾಮ್ಯಗಳು 
 

 

 

ಬಿೇಗ 
ಮ್ತುು ಅದರ ಕೆೈ  

 
ದೆೇವರು ಮ್ತುು ಮ್ರಿಯಳ ನಡುವಿನ ದೆೈಹಿಕರ್ಾಗಿ 

ಒಂದಾಗುವುದರ ಪ್ರಿಣಾಮ್ರ್ಾಗಿ ಯೆೇಸು ಜನಿಸಿದನು 
ಎಂಬ ಧಮ್ಮನಿಂದೆಯ ಕಲಾನ್ೆಯನುು ಯಾವುದೆೇ 
ನಿಜವಾದ ಕೆೈಸಿ್ ಅಥವಾ ಮತಸಿಲಂ ಸಿಾೇಕಾರ 
ಮಾಡುವುದಿಲಿ. ಇದು ಇಬಬರಿಗೂ ಅಸಹಯಕರರ್ಾಗಿದೆ. 
ದೆೇವರ ಮ್ಗ ಎಂಬ ಪ್ದವನುು ಕೆೇಳದಾಗ ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು 
ಹೊಂದಿರುವ ತಪ್ುಾ ಕಲಾನ್ೆಯನುು ಸಾಷಟಪ್ಡ್ರಸಲು ಒಂದು 
ಸಾಮ್ಯವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದೆ. 

            ಮ್ಲಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕತತ್ತಿ ಒಂದು ಬಿೇಗ. 
                 ಕ್ರೇಲ್ಲಯನುು ಅನ್ಾ ಕುತಿಿ  
                ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತುದೆ, ಇದರ ಅಥಮ 
                "ಬಿೇಗದ ಮ್ಗ". ಒಬಬ ಕುತಿಿಯು  
                 ಮ್ತೊುಂದು ಕುಟಿಿಯಂದಿಗೆ ಸಂಯೇಗ 

                 ಹೊಂದಿದರೆ ಅನ್ಾ ಕುತಿಿಯ ಜನಮವನುು 
                 ತರುತುದೆ ಎಂದು ಯಾವುದೆೇ ಮ್ಲಯ ನಂಬುವುದಿಲಿ,

            ಕ್ರೇ               ಮ್ತುು    ಬಿೇಗ       ನಡುರ್ ೆ    ಸಂಬಂಧವಿದ ೆ   ಎಂದು    ಪ್ದಗಳು               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ಸೂಚಿಸುತುರ್.ೆ   ಇರ್ರೆಡೂ   ಒಂದಕೊುಂದು     ಪ್ೂರಕರ್ಾಗಿರುತುರ್ ೆ    ಮ್ತುು         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ಒಟಿಟಗ ೆ                             ಸೆೇರಿರುತುರ್.ೆ      ಕ್ರೇ      ಇಲಿದ       ಲಾಕ್    ಅಪ್ೂಣಮ      ಮ್ತುು      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ನಿ ಷರಯೇಜಕರ್ಾಗಿದ!ೆ       ಅದೆೇ       ರಿೇತಿ,      ಅ  ರೆೇಬಿಕ್       ಭಾಷಯೆಲಿ್ಲ         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ಪ್ಯಿಾಣಿಕನನುು   "ರಸ ುೆಯ      ಮ್ಗ"    ಎಂದು     ಕರಯೆಲಾಗುತುದ,ೆ   ಇದು           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ಎಲಿರಿಗೂ     ಅಥಮರ್ಾಗುವ       ಸೆಳೇಯ    ಭಾಷಾ       ರ್ೆೈಶಷಟಯರ್ಾಗಿದ.ೆ        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ಅಂತಯೆೆೇ,       ಕೆೈಸುರು       ಯೆೇಸುವನುು    ಉಲೆಿೇಖಿಸುರ್ಾಗ       "ದೆೇವರ      ಮ್ಗ"                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ಎಂಬುದನುು ಬಳಸುತಾುರ ೆ         (ಮ್ತಾುಯ                                 3:6-17; 11:27; 14:33;                
                                                                                                   ಮಾಕ್ಮ     1:1;                   ಲೂಕ್    1:35;          ಯೇಹಾನ       1:34;      ಅಪ್ೇಸುಲರ                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ಕಾಯಮಗಳು        9         :          2    0) 
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ಯೇಸ್ತ ಹೆೇಗೆ 
ದೆೇವರಾಗಬಹತದತ? 

 
 

 ಒಂದತ ಕಾಲದಲ್ಪಲ, ಒಬಬ ಯುವ ಆಡಳತಗಾರನು ತನು 
ಶಕ್ರು ಮ್ತುು ಸಂಪ್ತಿುಗೆ ಹೆಸರುರ್ಾಸಿಯಾಗಿ- -ದಾನು. 
ಅವನ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿರೂ ಅವನ ಬುದಿಧ- -ವಂತಿಕೆ 
ಮ್ತುು ನ್ಾಯಯವನುು ಗೌರವಿಸಿದರು. 

 
ಒಂದತ ದನ್  ಸುಂದರ, ಆದರ ೆನಿಸ್ಂಶಯರ್ಾಗಿ ಬಡ ಹುಡುಗಿ ಅವನ 
ಗಮ್ನಕೆು ಬಂದಳು. ಮೊದಲ ನ್ೊೇಟ್ದ ಪ್ರಿೇತಿಯದು. ಅವನ ಭಾವನ್ಗೆಳ 
ಬಗೆೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳದಿರಲ್ಲಲಿ - ಹುಡುಗಿಗೂ ಸಹ. ಈ ಹುಡುಗಿಯನುು 
ಮ್ದುರ್ೆಯಾಗಲು ಮ್ತುು ಅವಳನುು ತನು ರಾಣಿಯನ್ಾುಗಿ ಮಾಡ್ರಕೊಳಳಲು 
ದೊರಗೆ ೆಸಹಜರ್ಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ಅಡ್ರಡ ಇರುವುದಿಲ.ಿ ಆದರ ೆಅವಳು ತನು 
ಸಂಪ್ತುು, ಕ್ರೇತಿಮ ಅಥರ್ಾ ಅಧಕಾರದಿಂದ ಅವನನುು 
ಮ್ದುರ್ೆಯಾಗಬಾರದು, ಆದರ ೆಅವಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ಪ್ರಿೇತಿಯಿಂದ 
ಮ್ದುರ್ೆಯಾಗಬೆೇಕೆಂದು  ಅವನು ಯೇಚಿಸಿದನು. 
ಅವನು ಅವಳ ಪ್ರಿಸರದಲ್ಲಿ ರ್ಾಸಿಸುತಿುದಾರೆ ಮ್ತುು 
ಅವಳಂತೆ ಬಡವನ್ಾಗಿದಾರೆ ಮಾತರ ಇದನ್ತು 
ಸಾಾಪ್ಪಸ್ಬಹತದತ. ಆಗ ಅವಳು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲು 
ಒಪ್ರಾದರೆ, ಅವಳು ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣವಿಲಿದೆ ಅವನನುು 
ಮ್ದುರ್ೆಯಾಗುತಾುಳ  ೆಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಯುತುದೆ. 
ಆದಾರಿಂದ ಅವನು ತನು ಅರಮ್ನ್ೆಯನುು ತೊರೆದನು, 
ಹಳೆಯದಾದ ಬಟೆಟಗಳನುು ಧರಿಸಿ ಅವಳ ಹಳಳಗೆ 
ಕಾಲುಡ್ರಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದನು. ಸಹಜರ್ಾಗಿ, ಹುಡುಗಿ ಅವನನುು 
ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅಪಾಯವನುು ಅವನು ತೆಗೆದನು, ಆದರೆ 
ಹುಡುಗಿ ಅವನನುು ನಿಜರ್ಾಗಿಯೂ ಪ್ರಿೇತಿಸುತಿುದಾಾಳೆಯೆೇ 
ಎಂದು ತಿಳಯಲು ಇದು ಏಕೆೈಕ ಮಾಗಮರ್ಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಯುವ ಆಡಳತಗಾರನಿಗೆ ತಿಳದಿತುು.. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
     ತಿೇಮಾಮನ ದೆೇವರು, ಆದಾರಿಂದ ಹೆೇಳಲು, ನಮ್ಗೆ           
      ನ್ಾಯಯಾಲಯಗಳು. ಅವನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿೇತಿಯನುು       
       ಹುಡುಕುತಾುನ್ೆ. ಆತನನುು ಅಥಮಮಾಡ್ರಕೊಳಳಲು ನಮ್ಗೆ        
       ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಆತನು "ಸಾತಃ ಮಾನವ ಸಾಭಾವವನುು      
       ದರಿಸಿಕೊಂಡನು" (ಫ್ರಲ್ಲಪ್ರಾಯವರಿಗೆ 2:6). ಆತನು ಭೂರ್ಮಯ  
       ಮೆೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಆತನು ತನು ಸಂಪ್ತುು, ಶಕ್ರು ಮ್ತುು  
       ಅಧಕಾರವನುು ಮ್ರೆಮಾಡ್ರದನು ಮ್ತುು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿೇತಿಯನುು  
       ಗೆಲಿಲು ಯೆೇಸು, ಇಮಾಯನುಯೆಲ್,ಆಗಿ ಜನಿಸಿದನು  ಅಂದರೆ "ದೆೇವರು  
       ನಮೊಮಂದಿಗೆ ಇದಾಾನ್ೆ "ಎಂದಥಮ. (ಮ್ತಾುಯ 1:23).  

        ನಮ್ಮ ಕಥೆಯ ದೊರೆ ತನು ಪ್ಿಜೆಗಳಲಿ್ಲ ಒಬಬನಂತೆ ಆಗಲು ಆಯೆು      
         ಮಾಡ್ರದರೂ, ಅವನು ಇನೂು ಆಡಳತಗಾರನ್ಾಗಿದಾನು ಮ್ತುು ತನು   ಶಕ್ರು      
        ಮ್ತುು ಸಂಪ್ತುನುು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರರಲ್ಲಲಿ. ಆದಾರಿಂದ ದೆೇವರು  
       ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿೇತಿಯನುು ಕೊೇರಲು ಮ್ನುಷಯನ್ಾದಾಗ, ಇನೂು       
        ಸವಮಶಕು ಸೃರ್ಷಟಕತಮನ್ಾಗಿದಾನು, ಪ್ಿಪ್ಂಚವನುು ಆಳುತಿುದಾನು. 

 

 
 

 

Creator, ruling the universe. 



 

12 ತೆೈಯೆಕತಾದ ಒಂದು ತಿಳುವಳಕೆ 

ತೆೈಯಕತವದ  ಕತರಿತತ  
ತ್ತಳುವಳಿಕೆರ್ನ್ತು 
ತ್ತಳಿಸ್ತವ ಸಾಮಯಗಳು 

 
                 ತಿಿಮ್ೂತಿಮಗಳ ಬಗೆೆ ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು ಕೆೇಳುವ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ  
          ತೃಪ್ರುಕರರ್ಾಗಿ ಉತುರಿಸುವುದು ಕಷಟಕರರ್ಾಗಿದೆ. ತೆೈಯೆಕತಾ  
          ಎಂಬುದು ಸತಯರ್ೆೇದದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರದ ದೆೈವಶಾಸರದ    
          ಪ್ದರ್ಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿತಯತಾ ಅಥರ್ಾ ಅನಂತತೆ.  
          ಪ್ಿಕಟ್ರ್ಾದ ಸತಯದ ಆಧ್ಾರದ ಮೆೇಲೆ, ಇದು ಮಾನವ   
          ವಿರ್ೆೇಚನ್ೆಯ ಶಕ್ರುಯನುು ರ್ಮೇರಿಸುತುದೆ. ಆದಾರಿಂದ  
          ಕೆೈಸುರು ಅವರು ವಿವರಿಸಲಾಗದದನುು ವಿವರಿಸಬಹುದು          
          ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿೇಡದಂತೆ ಎಚುರಿಕೆ ವಹಿಸಬೆೇಕು.   
          ತೆೈಯೆಕತಾ, ಅಥರ್ಾ ಉತುಮ್ರ್ಾದ »ದೆೇವರ ಮ್ೂರು-    
          ಸಾಭಾವ« (ಸತಯರ್ೆೇದದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ದವಿಲಿ,     
          ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಕೆಯನುು ಸಾಲಾಮ್ಟಿಟಗೆ      
          ನಿದೆೇಮಶಸುತುದೆ) ಹೊಸ ಒಡಂಬಡ್ರಕೆಯಲ್ಲಿ "ತಂದೆ, ಮ್ಗ      
          ಮ್ತುು ಪ್ವಿತಾಿತಮ" ಎಂಬ ಸೂತಿದಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಸಾಷಟರ್ಾಗಿದೆ.   
          ಅದರ ಅಥಮವನುು ಬಹಳ ಕಡ್ರಮೆ ಪ್ಿಕಟ್ಪ್ಡ್ರಸುತುದೆ. 

 
ಹಳೆರ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆರ್ತ (ಹಒ) ಹೆಚುು ಸೂಚಕ ಮಾಹಿತಿ-
ಯನುು ನಿೇಡುತುದೆ. ಹಿೇಬೂಿ ಪ್ಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ದೆೇವರ 
ಹೆಸರುಗಳು 'ಎಲ್ (ಹಒ ನಲ್ಲಿ 410 ಬಾರಿ), 'ಎಲಾಹ (426 

ಬಾರಿ), ಅಥರ್ಾ 'ಎಲೊೇಹ (45 ಬಾರಿ), ಆದರೆ ಎಲೊಿೇಹಿಮ್ - 

ದೆೇವರ ಬಹುವಚನ ರೂಪ್ - ಸುಮಾರು 2600 ಬಾರಿ ಉಪ್ 
ಯೇಗಿಸಲಾಗಿದ .ೆ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡ್ರಕೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ದಗಳು 
:»ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲೊಿೇಹಿಮ್ ಆಕಾಶ ಮ್ತುು ಭೂರ್ಮಯನುು 
ಸೃರ್ಷಟಸಿದನು « (ಆದಿಕಾಂಡ 1:1).ಎಲೊಿೇಹಿಮ್ »ನಾವು 
ಮ್ನುಷಯನನುು ಮಾಡೊೇಣ......« ಎಂದು ಹೆೇಳದಾಗ  ತೆೈಯೆಕತಾವನುು 
ಚಿತಿಿಸುತುದ  ೆ  (ಆದಿಕಾಂಡ 1:26), ಮ್ತುು ನಂತರ ಬಾಬೆಲ್ 
ಗೊೇಪ್ುರದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ , »…ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಹೊೇಗಿ ಅವರ 
ಭಾಷೆಯನುು ಗೊಂದಲಗೊಳಸೊೇಣ«  
(ಆದಿಕಾಂಡ11:7). 

ನಾವು ಹೆೊಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆರ್ಲ್ಪಲ ವಿವರಣೆರ್ನ್ತು ಕಾಣತತೆೇಿವೆ 
(ಕೊಲೊಸೆ್ದವರಿಗೆ 1:15-20; ಹಿೇಬಿಿಯರಿಗೆ 1:1-3, 8-9), 

ಅಲ್ಲಿ ನ್ಾವು ಓದುತೆುೇರ್ೆ, »... ಭೂಪ್ರಲೊೇಕಗಳಲ್ಲರಿುವ 
ದೃಶಾಯದೃಶಯರ್ಾದವುಗಳೆಲಿವೂ ಸಿಂಹಾಸನಗಳಾಗಲ್ಲ 
ಪ್ಿಭುತಾಗಳಾಗಲ್ಲ ದೊರೆತನಗಳಾಗಲ್ಲ ಅಧಕಾರಗಳಾಗಲ್ಲ ಆತನಲ್ಲಿ 
ಸೃರ್ಷಟಸಲಾಟ್ಟವು. ಸವಮವು ಆತನ ಮ್ುಖ್ಾಂತರರ್ಾಗಿಯೂ 
ಆತನಿಗೊೇಸುರರ್ಾಗಿಯೂ ಸೃರ್ಷಟಸಲಾಟಿಟತು. "ಮ್ತುು »... ಈ 
ಅಂತಯದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮ್ಗನ ಮ್ುಖ್ಾಂತರ 
ಮಾತಾಡ್ರದಾಾನ್ೆ. ಈತನನುು ಎಲಿಕೂು ಬಾಧಯನನ್ಾುಗಿ ನ್ೆೇವಿುಸಿ 

ದನು. ಈತನ ಮ್ೂಲಕರ್ೆೇ ಜಗತುನುು  ಉಂಟ್ುಮಾಡ್ರದನು ...ತನು 
ಶಕ್ರುಯ ರ್ಾಕಯದಿಂದ ಸಮ್ಸುಕೆು ಆಧ್ಾರವೂ ಆಗಿದುಾ ಕಾಪಾಡ್ರ 

ಕೊಳುಳತಾುನ್ೆ. « ಈ ಸಂದಭಮದಲ್ಲಿ, ದೆೇವರ ಬಹುವಚನ  

ರೂಪ್ವು ಸಮ್ಥಮನ್ೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಾುಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ,  
ಆದಿಕಾಂಡ 1:2 ಒತಿು ಹೆೇಳುತುದೆ: "...ದೆೇವರ ಆತಮವು ನಿೇರಿನ 
ಮೆೇಲೆ ಚಲ್ಲಸುತಿತುು." 
ಯೆಶಾಯ 63:7-10 ಮ್ೂಲಕ ತೆೈಯೆಕತಾದ ರಹಸಯದ ಮೆೇಲೆ ಇನ್ೊು 
ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಬೆಳಕತ ಚ್ೆಲುಿತುದೆ »:ಯಹೆೊೇವನ್ತ ನಮ್ಗೆ ಅನುಗಿಹಿಸಿದಾನ್ೆುಲಾಿ 
……ಇಸಾಿಯೆೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ದಯಪಾಲ್ಲಸಿರುವ ಮ್ಹೊೇಪ್ಕಾರ 
ವನೂು ಪ್ಿಸಿದಿಧಪ್ಡ್ರಸುರ್ೆನು....ಆತನು ಹೆೇಳದನು »ನಿಜರ್ಾಗಿ ಇವರು 
ನನು ಜನರು, ನನು ಮ್ಕುಳು, ಮೊೇಸ ಮಾಡಲಾರರು« ಅವರಿಗೆ 
ರಕ್ಷಕನಾದನ್ತ (ಯೆೇಸು). ……ಅವರು ಶಿಮೆ ಪ್ಡುತಿುರುರ್ಾಗೆಲಾ ಿ
ಆತನೂ ಶಿಮೆಪ್ಟ್ಟನು; ಅವರನುು ರಕ್ಷಿಸಿದನು...... ಆದರೂ ಅವರು 
ಬಂಡಾಯರ್ೆದಾರು ಮ್ತುು ಆತನ ಪವಿತಾರತಮವನ್ತು ದುಃಖಪ್ಡ್ರಸಿದರು. 
ಮ್ತಾುಯ 1:21-23 ರಲ್ಲಿ, ಕತಮನು ಆದೆೇಶಸಿದನು»... ನಿೇನು ಆತನಿಗೆ 
ಯೆೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೆೇಕು; ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ್ೆೇ ತನು ಜನರನುು 
ಅವರ ಪಾಪ್ಗಳಂದ ಬಿಡ್ರಸಿ  ಕಾಯುವನು ಆತನಿಗೆ ಇಮಾಮನುರ್ೆೇಲ್ 
ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವರು ಎಂಬದು. » ದೆೇವರತ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇದಾಾ 
 ನ್ೆಂದು« ಈ ಹೆಸರಿನ ಅಥಮ«.  

3. 
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ಒಂದು ಹನಿ ನಿೇರಿನ ರಸಾರ್ನ್ಶಾಸ್ರಜ್ಞರ ವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆರ್ತ ಅದು 
H2O ಎಂದು ಘೂೇರ್ಷಸುತುದೆ. ಭೌತಶಾಸರಜ್ಞನು ಅದೆೇ ಹನಿಯನುು 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸುತಾುನ್ೆ ಮ್ತುು ಅದನುು ದಿವ ಎಂದು ಘೂೇರ್ಷಸುತಾುನ್ೆ. 
ರಸಾಯನಶಾಸರಜ್ಞರು ಮ್ಂಜುಗಡ ಡೆಯನುು ನ್ೊೇಡುತಾುರೆ ಮ್ತುು 
ಅದು H2O ಎಂದು ನಿವಮಹಿಸುತಾುರೆ, ಆದರೆ ಭೌತಶಾಸರಜ್ಞರು 
ಅದನುು ಘನರ್ೆಂದು ಹೆೇಳುತಾುರೆ. ಉಗಿ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ 
ಟ್ೂಯಬ ನ್ೊಂದಿಗೆ, ರಸಾಯನಶಾಸರಜ್ಞರು ಮೊದಲ್ಲನಂತೆಯೆೇ 
ಅದೆೇ ವಿಶೆಿೇಷಣೆಯನುು ನಿೇಡುತಾುರೆ, ಆದರೆ ಭೌತಶಾಸರಜ್ಞರು ಈಗ 
ಅದು ಅನಿಲ ಎಂದು ಉತುರಿಸುತಾುರೆ! 

          
         ಈ ಸಾದೃಶಯ ಮ್ತುು ತೆೈಯೆಕತಾದ ನಡುರ್ೆ ಕೆಲವು    
            ಸ್ಮಾನಾಂತರಗಳಿವೆ. ನಿೇರಿನಂತೆ, ಮ್ಂಜುಗಡ ಡೆ ಅಥರ್ಾ ಆವಿ     
         ಸೆಿರರ್ಾಗಿ H2O ಆಗಿರುತುದೆ, ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ ವಯತಾಯಸಗಳ  
         ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದೆೇವರು ತನು ರ್ೆೈವಿಧಯಮ್ಯ ರೂಪ್ಗಳು  
         ಅಥರ್ಾ ಅಭಿವಯಕ್ರುಗಳಲಿ್ಲ ಯಾರ್ಾಗಲೂ ದೆೇವರಾಗಿದಾಾನ್ೆ.  
         ನಿೇರನುು, ಜಿೇವ ಪ್ೇಷಕ, ಸೃರ್ಷಟಕತಮ ತಂದೆಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸ   
         ಬಹುದು; ನಮ್ಮ ಕೆೈಗಳಂದ ಗಿಹಿಸಬಹುದಾದ ಮ್ಂಜುಗಡ ಡೆ  
         ಯನುು, ರಕ್ಷ್ಕನ್ಾದ ದೆೇವರ ಮ್ಗನ್ಾದ ಯೆೇಸುವಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸ  
         ಬಹುದು ಮ್ತುು ಆಗಾಗೆೆ ಕಾಣದ ಮ್ತುು ಆದಾಗೂಯ ಶಕ್ರುಯುತ  
         ರ್ಾದ ಆವಿಯು, ತನುನುು ಹುಡುಕುವ ಎಲಿರಿಗೂ ಪ್ಿಕಟ್ಪ್ಡ್ರ  
         ಸುತಾುನ್ೆ ಮ್ತುು ಮ್ತುು ವಿಶಾಾಸಿಯು ನ್ಾಯಯಯುತರ್ಾಗಿ 

 

  ಬದುಕಲು ಬಲವನುು ನಿೇಡುತುದೆ. ಆದರೂ ಮ್ೂವರೂ ಒಂದೆೇ ಅಗತಯ   

    ಸಾಭಾವವನುು ಹಂಚಿಕೊಳುಳತಾುರೆ: ಅದು ದೆೇವರೆೇ ಆಗಿದಾಾನ್ೆ! 
 
ಗಣಿತದ ಸ್ೊತರವು ಕೆಲವು ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು ಒಂದು ಮ್ೂರಾಗುವುದು ಮ್ತುು ಮ್ೂರು 
ಒಂದಾಗಿರುವುದು ತಕಮಬದಧವಲಿದ ಮ್ತುು ಅಚಿಂತಯರ್ಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು 
ಹೆೇಳುತಾುರೆ. ಅವರು 1+1+1 = 3 ಎಂಬ ಗಣಿತದ ಸೂತಿವನುು ಬಳಸುತಾುರೆ. 
ಆದಾಗೂಯ, ಈ ಸೂತಿವು ಸೂಕುವಲಿ ಎಂದು ಒಬಬರು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಯಾವ 
ತಕಮದಿಂದ ದೆೇವರ ಸಾರೂಪ್ವನುು ಬೆೇರೆ ಯಾವುದೊೇ ಸೂತಿದಿಂದ ರ್ಾಯಖ್ಾಯನಿ 

ಸದೆ ಸಂಕಲನದಿಂದ ರ್ಾಯಖ್ಾಯನಿಸಲಾಗಿದೆ? ಸಂಕಲನಕ್ರುಂತ ದೆೇವರ ಸಾರೂಪ್ 

ವನುು ರ್ಾಯಖ್ಾಯನಿಸಲು ಗುಣಾಕಾರ ಸೂತಿವು ಹೆಚುು ಸೂಕುರ್ಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಾವು 
ರ್ಾದಿಸಬಹುದು. ನ್ಾವು ನಂತರ 1x1x1 ಬರೆಯಬೆೇಕು ಮ್ತುು ಉತುರ ಏನು  
ಎಂದು ಕೆೇಳಬೆೇಕು. ಅವರು ತಕ್ಷ್ಣರ್ೆೇ ಅದನುು 1 ಎಂದು ನ್ೊೇಡಬಹುದು. ಈ 
ಮ್ೂಲಕ, ನ್ಾವು ಕೆೇವಲ ಅಸಮ್ಥಮನಿೇಯರ್ಾಗಿ ಕಟ್ುಟನಿಟಾಟದ ಸಂಕುಚಿತತೆ 
ಯನುು ಎತಿು ತೊೇರಿಸುತ ುೆೇರ್ೆ, ಇದನುು ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು ತೆಿಯೆಕತಾದ ಸಿದಾಧಂತದ  
ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಾುಗಿ ಬಳಸುತಾುರೆ. ಇದು ರ್ಾದದ ತಡೆಗೊೇಡೆಯನುು ತೆಗೆದುಹಾಕ 
ಬಹುದು, ಇದು ಸತಯವನುು ಮ್ತುಷುಟ ಸಿಾೇಕರಿಸಲು ಮ್ನಸ್ನುು ಹತಿುರಕೆು ತರುತುದೆ. 

ಒಂದರಲ್ಪಲ ಮೊವರನ್ತು ಸ್ೊಚ್ಚಸ್ತವ ಮತಿಷ್ತಟ ಸಾದೃಶಯಗಳು 

 .ಮಾನವರು ದೆೇಹ, ಆತಮ ಮ್ತುು ಪಾಿಣವನುು ಒಳಗೊಂಡ್ರರುತಾುರೆ, ಆದರೂ 
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ಿತಿಯಬಬರೂ ಕೆೇವಲ ಒಬಬ ವಯಕ್ರು. 

 ಸೂಯಮನ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು, ಶಾಖ ಮ್ತುು ವಸುುವನುು ಒಳಗೊಂಡ್ರದೆ 

 ಬೆಂಕ್ರಯು ಮ್ರ, ಶಾಖ ಮ್ತುು ಬೆಳಕನುು ಒಳಗೊಂಡ್ರರುತುದೆ. 

 
 

 
ತಿೇಮಾಮನ ಈ ಸಾದೃಶಯಗಳು ದೆೇವರನುು ಅಥಮಮಾಡ್ರಕೊಳಳಲು 
ನಮ್ಮನುು ಹತಿುರಕೆು ತರಬಹುದಾದರೂ, ನಮ್ಮ ಸಿೇರ್ಮತ ಮಾನವ 
ಮ್ನಸು್ಗಳು ಅವನನುು ಸಂಪ್ೂಣಮರ್ಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಮ್ತುು 
ಅಥಮಮಾಡ್ರಕೊಳಳಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ. ಆದರೆ ನ್ಾವು ದೆೇವರು ಮ್ತುು 
ಆತನ ಸೃರ್ಷಟಯ ಬಗೆೆ ಚ್ೆನ್ಾುಗಿ ಆಲೊೇಚಿಸಬಹುದು, ಅದು ಆಗಾಗೆೆ 
ತಿಿಕೊೇನ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಿಕಟ್ರ್ಾಗುತುದೆ. 
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ಮನ್ತಷ್ಯನ್ ಬಗೆೆ ದೆೇವರ 
ದೃಷ್ಟಟಕೆೊೇನ್ವನ್ತು ತ್ತಳಿಸ್ತವ 
ಸಾಮಯಗಳು ಮತತಿ ಉಪಮೆಗಳು 

           ಯಾವುದೆೇ ವಯಕ್ರುಯು ದೆೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಪಾಲ್ಲಸಿಲಿ  
          ಎಂದು ಸ್ತಯವೆೇದ ಕಲ್ಲಸುತುದೆ (ರೊೇಮಾಪ್ುರದವರಿಗೆ  
          3:23). ನ್ಾರ್ೆಲಿರೂ ಅವುಗಳನುು ಕಾಯಮ,ಆಲೊೇಚನ್ೆ 
           ಅಥರ್ಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲಿಂಘಿಸಿದೆಾೇರ್ೆ. ನ್ಾವು ಎಲಾಿ  
           ಸಮ್ಯದಲೂಿ ಬಂಗಾರದ ನಿಯಮ್ದ ಮ್ೂಲಕ 
           (ಮ್ತಾುಯ 7:12 ಮ್ತುು 22:37-40 ನ್ೊೇಡ್ರರಿ)  
          ಬದುಕ್ರಲಿ. ನ್ಾವು ದೆೇವರ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಹಿಂದೆ  
          ಬಿದಿಾದೆಾೇರ್ೆ. ಪಾಪ್ವು ನಮ್ಮನುು ದೆೇವರಿಂದ ಪ್ಿತೆಯೇಕ್ರ 
          ಸುತುದೆ ಎಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ (ಯೆಶಾಯ 59:2).  

         ನ್ಾವು ಅದರ ಬಗೆೆ ಏನು ಯೇಚಿಸುತೆುೇರ್ೆ? 

 

 

 
 

 

    ದನ್ಕೆೆ ಮೊರತ ಪ್ಾಪಗಳು 
        ಪ್ಾಪಗಳು ಮಾತರ, ಆಲೊೇಚನ್ೆ ಮ್ತುು ಕಾಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತರ  
        ಉಲಿಂಘನ್ೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ನ್ೆರೆಹೊರೆಯವರನುು ನಿಜರ್ಾಗಿಯೂ  
        ಪ್ರಿೇತಿಸುವಂತಹ ಲೊೇಪ್ ದೊೇಷಗಳೂ ಇರ್ೆ, ನ್ಾವು ಏನು 

         ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿತೊುೇ, ಆದರೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ! 
 
         ನ್ಾವು ದಿನಕೆು ಎಷ್ತಟ ಬಾರಿ ಪಾಪ್ ಮಾಡುತೆುೇರ್ೆ? ದೆೇವರು 
         ನಮ್ಗೆ ಉದೆಾೇಶಸಿರುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವತಿಮಸಲು ನ್ಾವು  
         ದಿನಕೆು ಎಷುಟ ಬಾರಿ ಅನುಕೂಲಕರರ್ಾಗಿ ಮ್ರೆತುಬಿಡುತೆುೇರ್ೆ? 
         ಇದು ಐವತುು ಅಥರ್ಾ ನೂರು ಪ್ಟ್ುಟ, ಅಥರ್ಾ ಇನೂು 
          ಹೆಚುು? ಮ್ನಶಾಿಸರಜ್ಞರು ನಮ್ಗೆ 99% ನಷುಟ ತಪ್ುಾಗ 

          ಳನುು ಮ್ರೆತುಬಿಡುತೆುೇರ್ೆ ಎಂದು ಹೆೇಳುತಾುರೆ. ಅವರು 
          ಮ್ುಜುಗರ ಮ್ತುು ಅಹಿತಕರರ್ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಾವು 
           ಅವುಗಳನುು ನಿಗಿಹಿಸುತೆುೇರ್ೆ. 

 
   ನಿೇವು ದಿನಕೆು ಹತುು ಬಾರಿ ಅಥರ್ಾ ಐದು ಬಾರಿ ಅಥರ್ಾ      
   ಕೆೇವಲ ಮ್ೂರು ಬಾರಿ ಮಾತಿ ಪಾಪ್ ಮಾಡುತಿುದಿಾೇರಿ  
   ಎಂದು ಭಾವಿಸೊೇಣ! ನಿೇವು ಬಹುತೆೇಕ ದೆೇವದೂತರಂತೆ  
   ಇರುತಿುೇರಿ! ಕಲಾನ್ೆ ಮಾಡ್ರಕೊಳಳರಿ: ನಿೇವು ಯಾವುದನೂು   
   ನಿದಮಯರ್ಾಗಿ ಯೇಚಿಸಿಲಿ, ಅಥರ್ಾ ನಿಮ್ಮ ಕೊೇಪ್ವನುು  
   ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರಲಿ, ಅಥರ್ಾ ನಿೇವು ದೆೇವರಿಗೆ ಮ್ತುು ನಿಮ್ಮ   
   ಜೊತೆ ಮ್ನುಷಯನಿಗೆ ಏನನುು ಮಾಡಬೆೇಕೊೇ ಅದನುು  

   ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದಿಾೇರಿ. ನಿೇವು ನಿಜರ್ಾಗಿಯೂ ಹಾಗೆ ಇರಲು   

   ಬಯಸುತಿುೇರಾ? ನಿೇನ್ೆಷುಟ ಒಳ ಳೆಯವನ್ಾಗಿದಾರೂ, ನಿೇವು ಒಂದೆೇ  
  ವಷಮದಲಿ್ಲ ದೆೇವರಿಗೆ ಸಾವಿರಕೂು ಹೆಚುು ಬಾರಿ ಅನ್ಾಯಯ ಮಾಡುತಿುದಿಾೇರಿ!   
  ನಿೇವು (ಸರಾಸರಿ) 70 ವಷಮ ಬದುಕ್ರದಾರೆ, ನಿೇವು 70,000 ಬಾರಿ ಪಾಪ್   
  ಮಾಡುತಿುದಿಾೇರಿ. 70,000 ಅಪ್ರಾಧಗಳ ದಾಖಲೆಯಂದಿಗೆ ಕ್ರಿರ್ಮನಲ್   
  ನ್ಾಯಯಾಲಯದಲಿ್ಲ ಅಪ್ರಾಧಗೆ ಏನ್ಾಗುತುದೆ ಎಂದು ಯೇಚಿಸಿರಿ! 
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           ಒಂದು ಕೊಳೆತ       
                  ಮೊಟೆಟಯು ಭಕ್ಷ್ಯವನುು     
                ಹಾಳು ಮಾಡುತುದೆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  ಪ್ಾಪದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗರಹಿಕೆರ್ತ ಏನ್ೆಂದರೆ 'ಸಣಣ' ಪಾಪ್ಗಳು    
  ನಿಜರ್ಾಗಿಯೂ ಮ್ುಖಯವಲಿ. ಆದರೂ ದೆೇವರ ಪ್ವಿತಿತೆಗೆ   
  ಧಕೆುಯುಂಟ್ುಮಾಡುವ ಯಾವುದೆೇ ವಿಷಯವು ಚಿಕುದಲಿ.  
  ಯೆೇಸುವಿನ ಮಾತನುು ಆಲ್ಲಸಿ: ಒಳಗಿನಿಂದ ಅಂದರೆ   
  ಮ್ನುಷಯರ ಮ್ನಸಿ್ನ್ೊಳಗಿಂದ  ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ ಕಳಳತನ ಕೊಲೆ  
  ಹಾದರ ದಿರ್ಾಯಶೆ ಕೆಡುಕುತನ ಮೊೇಸ ಬಂಡತನ  
  ಹೊಟೆಟೇಕ್ರಚುು ಬೆೈಗಳು ಸೊಕುು ಬುದಿಧಗೆೇಡ್ರತನ ಇರ್ೆೇ  
  ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೊೇಚನ್ೆಗಳು ಹೊರಡುತುರ್ೆ. ಈ  
  ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳೆಲಾಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಟ್ು ಮ್ನುಷಯನನುು  
  ಹೊಲೆಮಾಡುತುರ್ೆ ಅಂದನು. (ಮಾಕ್ಮ 7:21-23). 

ಪ್ಾಪವು ಕೊಲೆ ಅಥರ್ಾ ದರೊೇಡೆಗಿಂತ ಹೆಚಿುನದನುು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ, 
ಮ್ತುು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಮೆೇಕಪ್ ನ ಬಟೆಟಯನುು ಖಂಡ್ರಸುತುದೆ.  
ನಮ್ಮ ಒಳ ಳೆಯ ಕಾಯಮಗಳು ಏನ್ೆೇ ಇರಲ್ಲ, ನ್ಾವು ಮಾಡ್ರದ ತಪ್ಾನುು 
ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಘೂೇರ ದೊೇಷರ್ಾಗಿದೆ. 
ನಿತಯತಾದಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ಸನಿುಧಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಹಕುನುು ಗಳಸಲು  
ಯಾರೂ ‘ಸಾಕಷುಟ ಒಳ ಳೆಯವರಲಿ’. 

. 

 

 
ಇದನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ನ್ಾವು ಹತುು ಒಳ ಳೆಯ 
ಮೊಟೆಟಗಳನುು ಮ್ತುು ಒಂದೆೇ ಒಂದು ಕೊಳೆತ 
ಮೊಟೆಟಯನುು ಬೆೇಯಿಸಿದರೆ, ನ್ಾವು ಅದನುು 
ಯಾರಿಗೂ ಬಡ್ರಸುವುದಿಲಿ, ಅಲಿರ್ೆೇ? ಅಥರ್ಾ 
ನ್ಾವು ಪ್ವಿತಿ ಮ್ತುು ನಿೇತಿವಂತ ದೆೇವರಿಗೆ 
ಪಾಪ್ಗಳಂದ ಕೂಡ್ರದ ಜಿೇವನವನುು 
ಅಪ್ರಮಸಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ. 
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             ಕೆೇವಲ ಒಂದತ ತಪುಪ ಹೆಜ್ೆರೆ್ತ                      
            ದುರಂತಕೆು ಕಾರಣರ್ಾಗುತುದೆ 

 ಒಳ ಳೆಯ ಕಾಯಮಗಳಂದ ತಮ್ಮ ಪಾಪ್ಗಳನುು 
ಅಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಮತಸಿಲಮರತ ನ್ಂಬತತಾಿರೆ. ಆದರೂ 
ಅವರು ಒಂದು ಪಾಪ್ವನೂು ಅಳಸಿ ಹಾಕಬಲಿರು ಎಂಬ 
ಭರವಸೆ ಅವರಿಗಿಲಿ. ಕೆಳಗಿನ ವಸುುವಿನ ಪಾಠ್ವು ಕೆೇವಲ 
ಒಂದು ಪಾಪ್ವನುು ತೊೇರಿಸುತುದೆ ಮ್ನುಷಯನನುು 
ದೆೇವರಿಂದ ಬೆೇಪ್ಮಡ್ರಸಲು ಸಾಕು. ರೊೇಮ್ನುರು 3:23 

ಹೆೇಳುತುದೆ: "...ಎಲಿರೂ ಪಾಪ್ಮಾಡ್ರದಾಾರೆ ಮ್ತುು ದೆೇವರ 
ಮ್ಹಿಮೆಯಿಂದ ದೂರವಿದಾಾರೆ.".« 

ಒಂದು ಅಂಶವನುು ವಿವರಿಸಲು ಮತಸಿಲಮರಿಗೆ ಒಂದು 
ಲೊೇಟ್ ನಿೇರು ಕೆೇಳಿರಿ. ಯಾರೂ ಅದನುು ಕುಡ್ರಯಲು 
ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಹನಿ ವಿಷವನುು 
ಸೆೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲಿ. ನಿಜ, 

ಗಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ ಒಂದು ಹನಿ ಅತಯಲಾರ್ೆಂದು 
ತೊೇರುತುದೆ - ಆದರೆ ಅದು ಎಲಿವನೂು 
ಹಾಳುಮಾಡುತುದೆ. 

                                                                                                          
ಅಂತೆಯೆೇ,  ಕೆೇವಲ ಒಂದು ಪಾಪ್ವು ಒಬಬ ವಯಕ್ರುಯನುು      
                                                                                                                                         
ಪ್ರಲೊೇಕಕೆು ಅನಹಮಗೊಳಸುತುದೆ.ಅದರಲ್ಲ ಿ                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                         ಹೊಲೆಯಾದೊಂದು ಸೆೇರುವುದಿಲ ಿಅಸಹಯರ್ಾದದಾನೂು 
                                                                                            ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆೇರುವುದಿಲಿ,ಯಜ್ಞದಾತನ   ಜಿೇವ ಬಾದಯರ      
                                                                                                                                         ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಲ ಿ ಯಾರಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದಿರ್ೆಯೇ                                                                                                                                          
                                          ಅವರು ಮಾತಿ ಸೆೇರುವರು.ಪ್ಿಕಟ್ಣೆ (21:27)  
                ಯೆೇಸು ದೆೇವರ ಕುರಿಮ್ರಿಯೆಂದು   ಕರೆಯಲಾಟಿಟ   
                                                                                                                                           ದಾಾನ್ೆ (ಸಾುನಿನ್ಾದ ಯೇಹಾನನು                        
                                                                                                                                          ಯೇಹಾನ 1:29  ) ಅವನು ನಮ್ಮ   ಪಾಪ್ಗಳ                
                                                                                                                                          ಗಾಗಿ  ಯಜ್ಞರ್ಾಗಿ  ಸತುನು. ಆತನನುು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ          
                                                                                                                                           ಸಿಾಕರಿಸಿದವರನುು,ಕ್ಷ್ಮೆಯನುು ಕೆೇಳದವರನುು     
                                                                                                                                            ಮ್ತುು ಹೊಸ ಜಿೇವನಕಾುಗಿ ಆತನ ಕಡೆಗೆ             
                                                                                                            ತಿರುಗಿದವರನುು  ಮಾತಿ ಆತನು ತನು ಸನಿುದಿಗೆ    
                                                                                                                                             ತರುತಾುನ್ೆ. 
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ಪಶಾಿತಾಿಪ ಎಂದರೆ  
ತಿರುಗಿಕೊಳುಳವುದು 

 ಕಳೆದು ಹೊೇದ  
ಮ್ಗನ  ದೃಷಾಟತ    
(ಲೂಕ 15:11-32) 

 
 

 
 
 
 
 
 

      
   ಕಳೆದುಹೊೇದ ಮ್ಗನ ದೃಷಾಟಂತದಲ್ಪಲ, ಯೆೇಸು ಇಬಬರು ಗಂಡು   
    ಮ್ಕುಳನುು ಹೊಂದಿದಾ ವಯಕ್ರುಯ ಬಗೆೆ ಮಾತನ್ಾಡುತಾುನ್ೆ. ಒಬಬನು  
    ತನು ಪ್ರತಾಿಜಿಮತ ಆಸಿುಯಂದಿಗೆ ಮ್ನ್ೆಯನುು ತೊರೆದನು, ಅದನುು  
    ದೂರದ ಸೆಳಗಳಲಿ್ಲ ವಯಥಮ ಮಾಡ್ರದನು. ಏನೂ ಉಳಯದಿದಾಾಗ,  

     ಅವರು ಪ್ರಿಸೆಿತಿಯನುು ಗಂಭಿೇರರ್ಾಗಿ ನ್ೊೇಡ್ರದನು. ಆಗ “ಅವನಿಗೆ  
     ಬುದಿಾ ಬಂತು” ಮ್ತುು ನ್ಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತನು ತಂದೆಯ ಬಳಗೆ  
     ಮ್ರಳಲು ನಿಧಮರಿಸಿದನು. ಸತಯರ್ೆೇದ ಇದನುು ‘ಪ್ಶಾುತಾುಪ್’ ಎಂದು      

     ಕರೆಯುತುದೆ. 
       
       ಇದತ ಹೆೇಗೆ ಬಂತತ? ಯುವಕನು ಒಂದು ನಿಣಮಯವನುು ಮಾಡ್ರದನು,      
    "ನ್ಾನು    ಹೊರಟ್ು ನನು ತಂದೆಯ ಬಳಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವನಿಗೆ      
     ಹೆೇಳುತ ುೆೇನ್ೆ: ನ್ಾನು ಎದುಾ ನನು ತಂದೆಯ ಬಳಗೆ ಹೊೇಗಿ ಅವನಿಗೆ –  
     ಅಪಾಾ, ಪ್ರಲೊೇಕಕೆು ವಿರೊೇಧರ್ಾಗಿಯೂ ನಿನು ಮ್ುಂದೆಯೂ  
     ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ರದ ಾೆೇನ್ೆ; ಇನುು ನ್ಾನು ನಿನು ಮ್ಗನ್ೆನಿಸಿಕೊಳುಳವದಕೆು  
     ಯೇಗಯನಲಿ; (ಲೂಕ 15:18). ಅವನ ಏಕೆೈಕ ಭರವಸೆಯು ತನು  
      ತಂದೆಗೆ ಸೆೇವಕನ್ಾಗುವುದು, ಹಂದಿಗೂಡ್ರನಲಿ್ಲ ಹಸಿವಿನಿಂದ  
      ಬಳಲುವುದಕ್ರುಂತ ಉತುಮ್ರ್ಾದ ಅದೃಷಟ. ಅನ್ೆೇಕ ಜನರು  
      ಹೊಸ ವಷಮದ ದಿನದಂದು ನಿಣಮಯಗಳನುು ಮಾಡುತಾುರೆ  
      ಆದರೆ ಅವುಗಳನುು ಎಂದಿಗೂ ಕಾಪಾಡ್ರಕೊಳುಳವುದಿಲಿ.      
      ಅದೃಷಟವಶಾತ್, ಯುವಕನು ತನು ನಿಣಮಯವನುು      
      ಪ್ೂರೆೈಸಿದನು: ಎದುಾ ತನು ತಂದೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು. ..."      
      (ಲೂಕ 15:20). 

 

ಅವನ್ ಆಶಿರ್ಯಕೆೆ, ತನು ತಂದೆ ಹಿಂದಿರುಗುವವರೆಗೆ ಅವನು ಕಾಯಲು 
ಸಾಧಯರ್ಾಗಲ್ಲಲಿ. ಹೆಚುು ಆಶುಯಮಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಕಳೆದುಹೊೇದ ಮ್ಗ 

ನನುು ಅವನ ಸಂಪ್ೂಣಮ ಅವನತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅವನ ತಂದೆ 
ಗುರುತಿಸಿದನು. ಮೊದಲು, ಅವನು ಆತಮವಿಶಾಾಸದಿಂದ ಓಡ್ರದನು, ಆದರೆ  
ಯಶಸಿಾ, ಸಂತೊೇಷ ಮ್ತುು ಜಯದ ಜಿೇವನದ ಆತನ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಳು ಕಾಯಮ 
ರೂಪ್ಕೆು ಬರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಅವನು ಹೊಲಸು, ಗಬುಬ ನ್ಾರುವ ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿ 
ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಹಾಗಿದಾರೂ, ಅವನ ತಂದೆ ಅವನನುು ಭೆೇಟಿಯಾಗಲು ಓಡ್ರ  
ಬಂದು ಅವನನುು ಅಪ್ರಾಕೊಂಡು ಮ್ುದಾಾಡ್ರದನು! 
ಮಗನ್ತ ತನು ತಪ್ಾಪ್ರಾಗೆಯನುು ಹೆೇಳಲು ಸಾಧಯರ್ಾಗಲ್ಲಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತಕ್ಷ್ಣರ್ೆೇ 
ಅವನ ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಅತುಯತುಮ್ರ್ಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನುು (ಅವನ ಹೊಲಸುಗಳನುು 
ಮ್ುಚಿುದನು), ಅವನ ಬೆರಳಗೆ ಉಂಗುರವನುು ಹಾಕ್ರದನು (ಅವನನುು ಮ್ತ ುೆ 
ಮ್ಗನ್ಾಗಿ ಸಿಾೇಕರಿಸುತಾುನ್ೆ), ಮ್ತುು ಅವನ ಕಾಲ್ಲಗೆ ಜೊೇಡುಗಳನುು ಹಾಕ್ರದನು 
ಉಚಿತ ಪ್ುರುಷರಿಗೆ ಮಾತಿ ಅವುಗಳನುು ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿತುು). ನಂತರ 
ತಂದೆಯು ಔತಣವನುು ತಯಾರಿಸಲು ಆದೆೇಶಸಿದನು, ಈ ನನು ಮ್ಗನು 
ಸತುವನ್ಾಗಿದಾನು, ತಿರಿಗಿ ಬದುಕ್ರ ಬಂದನು; ಪ್ೇಲ್ಲಹೊೇಗಿದಾನು, ಸಿಕ್ರುದನು.... 
(ಲೂಕ 15:24) 
 
 
ದೃಷಾಟಂತಕೆು 

 

 
ನಿಜರ್ಾದ ಅಂತಯವಿಲಿ. ಅಣಣ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ 
ಆಹಾಾನವನುು ಒಪ್ರಾಕೊಂಡ್ರದಾಾರೊೇ ಇಲಿವೇ 
ನಮ್ಗೆ ಹೆೇಳಲಿ. ಆತನನುು ತಂದೆಯಾಗಿ 
ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಿೇತಿಸುವ ಪ್ುತಿರಾಗಿ ಬಾಳುವ ತನು 
ಆಹಾಾನವನುು ಸಿಾೇಕರಿಸುವ ಅಥರ್ಾ 
ತಿರಸುರಿಸುವ ಆಯೆುಯನುು ದೆೇವರು ನಮ್ಗೆ 
ನಿೇಡುತಾುನ್ೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಲೊೇಕದತಂದೆ, ನಮ್ಮ 
ಪ್ರಿಸೆಿತಿಗಳನುು ತಿಳದುಕೊಳುಳವುದರಿಂದ, ನಮ್ಮ 
ಪಾಪ್ದ ಬಗೆೆ ಮ್ುರಿದ ಹೃದಯದಿಂದ ನ್ಾವು 
ಆತನ ಬಳಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಕ್ರುಂತ ಹೆಚ್ೆುೇನೂ 
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲಿ. 
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ಯಾವ ಮನ್ತಷ್ಯನ್ೊ 
ತನು ನ್ೆರಳನುು 
ದಾಟ್ಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ  

 
     ಪ್ೂವಮ ಆಫ್ರಿಕಾದಲಿ್ಲ ಎಲೊಿೇ ಅಂತರ್ತಯದಧ ನಡೆಯುತಿುದೆ.  
       ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆೇಲುಗೆೈ ಸಾಧಸಿ, ಇನ್ೊುಂದನುು ಅಳಸಿ  
      ಹಾಕಲು ನಿಧಮರಿಸಲಾಗಿತುು. ಅವರು ಹಿಂದೂ  
      ಮ್ಹಾಸಾಗರದ ತಿೇರವನುು ತಲುಪ್ರದಾಗ,  

      ಅನುಸರಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೆೇವಲ ಎರಡು ಆಯೆುಗಳು ಕಾಯಿದಿದಾವು:  
     ದೊಡಡ ಕತಿುಯಿಂದ ಅಥರ್ಾ ಈಜುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಾವು.  
     ಆದರೆ ಎಲಿ್ಲಗೆ? ಭಾರತವು ಸಾಗರವನುು ದಾಟಿದ ನಂತರ 

     ಬರುವ ಮೊದಲ ಭೂರ್ಮಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚಿುನವರು ಸಮ್ುದಿಕೆು  
    ಓಡ್ರ ಈಜಲು ಪಾಿರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಐವತುು ರ್ಮೇಟ್ರ್ ಗಳ  
    ನಂತರ ಮ್ುಳುಗಿದರು, ಇತರರು ಒಂದು ಕ್ರಲೊೇರ್ಮೇಟ್ರ್ ಈಜಿದರು,  
     ಇತರರು ಐದು ಕ್ರಲೊೇರ್ಮೇಟ್ರ್ ಗಳನುು ಮಾಡ್ರದರು…  
     ಆದರೆ ಯಾರೂ ಭಾರತವನುು ತಲುಪ್ಲ್ಲಲಿ. 

 

 
 
 
 
 

ತಿೇಮಾಮನ ಈ ವಿವರಣೆಯು ಒಬಬರ ಸಾಂತ ಅಹಮತೆಯ ಮೆೇಲೆ  
ಪ್ರಲೊೇಕಕೆು ಹೊೇಗುವ ಸಾಧಯತೆಯನುು ತೊೇರಿಸುತುದೆ. ನಿಮ್ಗೆ  
ಇಷಟರ್ಾದಂತೆ ಪ್ಿಯತಿುಸಿರಿ, ನಿೇವು ಒಳ ಳೆಯವರಾಗಿ ಅಹಮತೆಯನುು 
 ಸಾಧಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆು ಸಾಕಾಗುವಷುಟ ಪಾಪ್ರಹಿತರು ಯಾರೂ 

 ಇಲಿ. ನ್ಾವು ಮಾಡುವುದೆಲಿವೂ ಒಳ ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅದು ದೆೇವರ 

 ಮಾನದಂಡಕೆು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲಿ: ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮತೆ! (ಮ್ತಾುಯ 5:48). 

 ಆದರೆ ಆಶುಯಮಕರರ್ಾಗಿ, ಒಂದು ಆಯೆುಯು ತೆರೆದಿರುತುದೆ: ನಮ್ಮ  
ಶತುಿಗಳು ಮಾರಕಾಸರಗಳಂದ ನಿಷುರುಣೆಯಿಂದ ಆಕಿಮ್ಣ ಮಾಡ್ರದರೂ ಸಹ, 

 ದೆೇವರು ಯಾರ್ಾಗಲೂ ನಮ್ಮನುು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕ್ಷ್ರ್ಮಸಲು  
ಮ್ುಕುನ್ಾಗಿರುತಾುನ್ೆ. 
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ಎಷುಟ   
ಒಳ ುೆರ್ದಾಗಿ-
-ದದರ  ೆ
ಸಾಕಾಗತತಿದೆ 

ಒಬಬ ವಯಕ್ರುಯು ಕಾರನುು ಕದಿಾದಾಕಾುಗಿ ನ್ಾಯಯಾಲಯಕೆು 
ಹಾಜರಾಗುತಾುನ್ೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೆೊೇಣ. ಅವನು ಮಾಡ್ರದ 
ಅನ್ೆೇಕ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗೆೆ ನ್ಾಯಯಾಧೇಶರನುು ಮೆಚಿುಸಲು 
ಅವನು ಪ್ಿಯತಿುಸುತಾುನ್ೆ, ಆದರೆ ವಿಫಲನ್ಾಗುತಾುನ್ೆ. "ಖಂಡ್ರತ, 

ನನು ಸಾಮ್ಥಯಮ ಏನ್ೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿರಿ, ನಿೇವು ನನುನುು 
ಮ್ುಕುಗೊಳಸಬೆೇಕು!" ನ್ಾಯಯಾಧೇಶರು ಹೆೇಗೆ 
ಪ್ಿತಿಕ್ರಿಯಿಸುತಾುರೆ ಎಂದು ನಿೇವು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತಿುೇರಿ?  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Conclusion  
 

                                              
 
 

                                               ತಿೇಮಾಮನ  ತಪ್ರಾಸಿಕೊಳಳಲಾಗದ ಒಂದು ದಿನ ನಿೇವು ದೆೇವರ ಮ್ುಂದೆ 
                                                     ನಿಂತಾಗ, ಅತುಯನುತ ನ್ಾಯಯಾಧೇಶರು, ನಿೇವು ಅಂತಹ ರ್ಾದವನುು 
                                               ದೆೇವರ ಪ್ವಿತಿತೆ ಮ್ತುು ನಿತಿಯತೆಯು ನಮ್ಮ    ಲೆಕ್ರುಸಲಾಗುವುದಿಲಿ 

                                                 ಪಾಪ್ಗಳನುು ನಿಭಾಯಿಸಲು ದೆೈವಿಕ ನ್ಾಯಯವನುು ಒತಾುಯಿಸುತುದೆ. 
                                                    ನಮ್ಮ ಪ್ರರ್ಾಗಿ ಕ್ರಿಸುನ ಪಾಿಯಶುತುದಿಂದ ಸಾಧಯರ್ಾಗುವ ಕ್ಷ್ಮೆಯೆೇ 

             ನಮ್ಮ ಏಕೆೈಕ ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ. 
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»ಹಲಾಲ್« 
ಅಥರ್ಾ »ಹರಾಮ್ «, 
ಸಾಚುತೆ 
ಅಥರ್ಾ ಹೊಲಸು? 

        ಪರತ್ತಯೊಬಬ ಮತಸ್ಲಾಮನ್ರಿಗೊ ಹಲಾಲ್ (ಕಾನೂನುಬದಧ, ಸಾಚೆ) 
              ಮ್ತುು ಹರಾಮ್ (ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ಅಶುದಧ) ಪ್ರಿಕಲಾನ್ೆಗಳು  
              ತಿಳದಿರ್ೆ. ಸತಯರ್ೆೇದಕುನುಸಾರರ್ಾಗಿ ಪಾಪ್ದ ಅಥಮವನುು  
              ವಿವರಿಸಲು ಈ ಜ್ಞಾನವನುು ಬಳಸಬಹುದು. ಇಸಾಿರ್ಮಕ್ 

              ದೆೈವಶಾಸರದಲಿ್ಲ, 'ಪಾಪ್'ವನುು 'ತಪ್ುಾಗಳು', 'ಸಣಣ ಪಾಪ್ಗಳು', 
             'ದೊಡಡ ಪಾಪ್ಗಳು' ಮ್ತುು 'ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪಾಪ್ಗಳು'  
              ಎಂದು ವಿಂಗಡ್ರಸಲಾಗಿದೆ. ಇಸಾಿಂ ಧಮ್ಮವನುು ತಯಜಿಸುವುದು  
              ಅಥರ್ಾ ಧಮ್ಮಭಿಷಟತೆ (ಇತಿಮದಾದ್), ಬೆೇರೆ ಯಾರನ್ಾುದರೂ  
              ಅಲಾಿ (ಶಕ್ಮ), ಮ್ತುು ಅಪ್ನಂಬಿಕೆ (ಕುಫ್ಿ) ಗೆ ಸಮಾನರನ್ಾುಗಿ  
               ಮಾಡುವುದು ಕ್ಷ್ರ್ಮಸಲಾಗದ ಪಾಪ್ಗಳು. ರಂಜಾನ್ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  
               ಉಪ್ರ್ಾಸವನುು ಇಟ್ುಟಕೊಳುಳವುದು, ಐದು ದೆೈನಂದಿನ 

               ಪಾಿಥಮನ್ೆಗಳು ಮ್ತುು ಮ್ುಂತಾದ ‘ಸತಾುಯಮಗಳಂದ’  
               ಉಳದವರೆಲಿರಿಗೂ ಪ್ರಿಹಾರವನುು ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. 
              ಸೂಪ್ಮಾಮಕೆಮಟೆೆ ಹೊೇಗುರ್ಾಗ, ಆಯೆು ಮಾಡಲು ನ್ಾಲುು  
               
               ವಿಧದ ಹದರ್ಾದ ಮಾಂಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವನು ಏನು 

               ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು ನಿಮಮ ಮತಸಿಲಂ ಸೆುೇಹಿತನ್ನ್ತು ಕೆೇಳಿ: 

 ಮೊದಲ ವಿಧವು 50% ಗೊೇಮಾಂಸ ಮ್ತುು 50% 

ಹಂದಿಯನುು ಹೊಂದಿರುತುದೆ. 

 ಮ್ುಂದಿನ ಎರಡರಲಿ್ಲ 75% ಅಥರ್ಾ ಕಿಮ್ರ್ಾಗಿ 90% 

ಗೊೇಮಾಂಸ ಮ್ತುು ಉಳದ ಹಂದಿಮಾಂಸವಿದೆ. 

 ಕೊನ್ೆಯದು 100% ಗೊೇಮಾಂಸ; ಹಂದಿಯ ಹೊರ ಚಮ್ಮ 
ಮಾತಿ. 

 

            
            ಕಡ್ರಮೆ ಪ್ಿಮಾಣದ ಹಂದಿಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ಕೊನ್ೆಯದನುು         
                 ಖರಿೇದಿಸಲು ಅವನ್ತ ಆರಿಸ್ತವುದಲಲವೆೇ? ನಿಷಾಠವಂತ ಮ್ುಸಿಿಂ ಎಲಾಿ  
                 ನ್ಾಲುು ವಿಧಗಳು ಹರಾಮ್ ಎಂದು ತಕ್ಷ್ಣರ್ೆೇ ಉತುರಿಸುತಾುನ್ೆ. ಇದು  
                 ಹಂದಿಯ ಶೆೇಕಡಾರ್ಾರು ಪ್ಿಮಾಣವನುು ಹೊಂದಿರುತುದೆ ಅಥರ್ಾ  
                 ಹಂದಿಯ ಕರುಳನಲಿ್ಲ ಮಾತಿ ತುಂಬಿದೆಯೆೇ ಎಂಬುದರಲಿ್ಲ ಯಾವುದೆೇ  
                 ವಯತಾಯಸವಿಲಿ. ಎಲಾಿ ಹದರ್ಾದ ಮಾಂಸಗಳು ಹಂದಿಯನುು  

                 ಹೊಂದಿರುತುರ್ೆ ಮ್ತುು ಆದಾರಿಂದ ಹರಾಮ್! 

     

 

 
         
 
 

         ತಿೇಮಾಮನ ಅದೆೇ ಪಾಪ್ಕೆು ಅನಾಯಿಸುತುದೆ! ಎಲಾಿ ಪಾಪ್ಗಳು  
        ಹರಾಮ್ ಎಂದು ದೆೇವರು ಹೆೇಳುತಾುನ್ೆ ಮ್ತುು ಅವುಗಳು ದೆೇವರ 

       ಮ್ುಂದೆ ನಮ್ಮನುು ಅಶುದಧರನ್ಾುಗಿ ಮಾಡುತುರ್ೆ! ಆತನು  
       ಅಶುದಧರ್ಾದದಾನುು ಪ್ರಲೊೇಕ ಅಥರ್ಾ ಪ್ರದೆೈಶಯನುು ಪ್ಿರ್ೆೇಶಸಲು      
       ಅನುಮ್ತಿಸುವುದಿಲಿ (ಪ್ಿಕಟ್ನ್ೆ 21:27). ನ್ಾರ್ೆಲಿರೂ 

        ಪಾಪ್ರಗಳು ಎಂದು ಸತಯರ್ೆೇದ ಕಲ್ಲಸುತುದೆ. ನ್ಾರ್ೆಲಿರೂ ಆಗಾಗೆೆ  
       ತಪ್ುಾ ಮಾಡುವ ಪ್ಿವೃತಿುಯನುು ಹೊಂದಿದ ಾೆೇರ್ೆ. ಆದುದರಿಂದ,  

      ನಮ್ಗೆಲಿರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಗಳಂದ ವಿಮೊೇಚನ್ೆಯ ಅಗತಯವಿದೆ 
       (ರೊೇಮಾಪ್ುರದವರಿಗೆ  3:23-24). 
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ಒಳ ುೆರ್ ಕಾರ್ಯಗಳು 
ಕೆಟ್ಟ ಕಾಯಮಗಳನುು 
ರದುಾಗೊಳಸಬಹುದೆೇ? 

 
 
 
 

 
          ಒಳ ಳೆಯ ಕಾಯಮಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಯಮಗಳನುು ಶುದಿಧೇಕರಿಸಬಹುದು  
          ಅಥರ್ಾ ರದುಾಗೊಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಮತಸಿಲಮರತ ನಂಬುತಾುರೆ, 
          ಆದರೆ ಸತಯರ್ೆೇದವು ಅದನುು ಒಪ್ುಾವುದಿಲಿ (ರೊೇಮಾಪ್ುರದವರಿಗೆ 3:23;  

          ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:8-9). ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣೆಯು ಈ ತತಾವನುು ಎತಿು  
          ತೊೇರಿಸುತುದೆ: 

 
         ನಿೇವು ಬೆಿೇಯಾನಿ (ಬಲರ್ಾಗಿ ಮ್ಸಾಲೆಯುಕು ಮೆೇಲೊೇಗರ)  
          ಮ್ಡಕೆಯನುು ತಯಾರಿಸುತಿುೇರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೆೊೇಣ ಮ್ತುು 
          ನಂತರ ದುರುದ ಾೆೇಶಪ್ೂರಿತ ವಯಕ್ರುಯು ಕೆಲವು ವಿಕಷಮಣ  
          ಪ್ದಾಥಮವನುು ಸೆೇರಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ ಅದನುು ಹಾಳುಮಾಡ್ರದಾಾನ್ೆ 
          ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡ್ರಯಿರಿ. ಹೆಚುು ಅಕ್ರು ಮ್ತುು ಹಲಾಲ್ ಚಿಕನ್  
          ಸೆೇರಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ ಕಲುರ್ಷತ ಆಹಾರವನುು ಸಿಾೇಕಾರಾಹಮಗೊಳಸಲು  
          ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧಯರ್ಾಗುತುದೆಯೆೇ? 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
be p             ತಿೇ        ಮಾಮನ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿೇವನದಲಿ್ಲ ಉತುಮ್ ಕಾಯಮಗಳನುು ಸೆೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನ್ಾವು  
                                ಶುದಧರಾಗಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ. ಮಾಲ್ಲನಯಕೆು ನ್ಾವು ನಕಾರಾತಮಕರ್ಾಗಿ ಪ್ಿತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂತೆಯೆೇ, ದೆೇವರು  
                                ನಮ್ಮನುು ಕಲುರ್ಷತಗೊಳಸುವ (ಪಾಪ್) ಕೊಳೆಯನುು ಸಂಪ್ೂಣಮರ್ಾಗಿ ದೆಾೇರ್ಷಸುತಾುನ್ೆ ಮ್ತುು  
                                ತಿರಸುರಿಸುತಾುನ್ೆ. ದೆೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತಿ ನ್ಾವು ಶುದಧರಾಗಬಹುದು. 

. 
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ಪಾಿಯಶುತುದ ಬಗೆೆ ನಮ್ಮ 
ತಿಳುವಳಕೆಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುವ ಸಾಮ್ಯಗಳು 
ಮ್ತುು ಉಪ್ಮೆಗಳು  

ತಾಯಗ ಮ್ತುು 
ಬಲ್ಲದಾನ 

          ಆದಾಮ್ ಮ್ತುು ಹವಾ ತೊೇಟ್ದಲಿ್ಲ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ರದ ನಂತರ  ತಾಯಗ,     
              ದೆೇವರು ತನು ಪ್ರಿೇತಿ ಮ್ತುು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಜನರ ಪಾಪ್ಗಳನುು   
           ಕ್ಷ್ರ್ಮಸಲು ಒಂದು ಮಾಗಮವನುು ಒದಗಿಸಿದನು: ಪಾಿಣಿ ತಾಯಗಗಳು     
           ಬದಲ್ಲಯಾಗಿ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತುರ್ೆ; ಪಾಿಣಿಯು ಪಾಪ್ರಯು  
           ಸಾಯುವ ಸೆಳದಲಿ್ಲ ಸತಿುತು.ಈ ತಾಯಗಗಳು ದೆೇವರಿಂದ  
           ಕಳುಹಿಸಲಾಟ್ಟ "ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ ತಾಯಗ"ದ ಸಂಕೆೇತಗಳಾಗಿ      
           ಉದ ಾೆೇಶಸಲಾಟಿಟರ್ೆ. ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪಾಪ್ಪ್ರಿಹಾರಕಾುಗಿ  
           ಆಮೆೇಲೆ ಜನರ ಪಾಪ್ಪ್ರಿಹಾರಕಾುಗಿ ಸಮ್ಪ್ಮಣೆಮಾಡುವ ಲೆೇವಿಕ  
           ಮ್ಹಾಯಾಜಕರಂತೆ ಈತನು ಪ್ಿತಿನಿತಯವೂ ಸಮ್ಪ್ರಮಸಬೆೇಕಾದ  
           ಅವಶಯವಿಲಿ. ಈತನು ತನುನ್ೆುೇ ಸಮ್ಪ್ರಮಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೆೇ ಸಾರಿ ಆ  
           ಕೆಲಸವನುು ಮಾಡ್ರ ಮ್ುಗಿಸಿದನು (ಇಬಿಿಯ 7:27, 9:28,  

           10:14, 10:18). 

            ಒಂದತ ಚೆಕ್ ಅನ್ತು ನಗದು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೆೇ   
            ಮೌಲಯವಿಲಿ, ಮ್ತುು ನಂತರ ಮ್ತ ುೆ ನಿಷರಯೇಜಕರ್ಾಗಿದೆ,         
            ಆದಾರಿಂದ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ಪಾಿಣಿ ಬಲ್ಲಗಳನುು   
            ನ್ೆೇರ್ಮಸಲಾಗಿದೆ.ಪಾಪ್ರಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರರ್ಾಗಿ ಕ್ರಿಸುನು ಸತು  
            ನಂತರ (ಹೊಸ ಒಡಂಬಡ್ರಕೆಯು ಸಾಷಟರ್ಾಗಿ ಹೆೇಳುವಂತೆ), ಹೆಚಿುನ  
            ತಾಯಗವು ಇನುು ಮ್ುಂದೆ ಅಗತಯವಿರಲ್ಲಲಿ. 

 

 
ದಾವಿದ, ಕ್ರೇತಮನ್ೆಗಳಲಿ್ಲ, ಕ್ರಿಸುನ ಬಗೆೆ ಪ್ಿರ್ಾದನ್ೆ ನುಡ್ರದನು, " 
ಯಜ್ಞನ್ೆೈರ್ೆೇದಯಗಳು ನಿನಗೆ ಇಷಟವಲಿ; (ದೆೇವರು) ... ಆಗ ನ್ಾನು - ಇಗೊೇ 
ಇದ ಾೆೇನ್ೆ; ... ನಿನು ಚಿತುವನುು ಅನುಸರಿಸುವದೆೇ ನನು ಸಂತೊೇಷವು; " 
(ಕ್ರೇತಮನ್ೆ 40:6-8 ನ್ೊೇಡ್ರರಿ). ಯೆಶಾಯನು ಕ್ರಿಸುನ ಬಗೆೆ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳದನು, " 
ನ್ಾರ್ೆಲಿರೂ ಕುರಿಗಳಂತೆ ದಾರಿತಪ್ರಾ ತೊಳಲುತಿುದ ಾೆವು, ಪ್ಿತಿಯಬಬನೂ ತನು 
ತನು ದಾರಿಯನುು ಹಿಡ್ರಯುತಿುದಾನು; ನಮೆಮಲಿರ ದೊೇಷಫಲವನೂು 
ಯೆಹೊೇವನು ಅವನ ಮೆೇಲೆ ಹಾಕ್ರದನು." (ಯೆಶಾಯ 53:6). ಹೊಸ 
ಒಡಂಬಡ್ರಕೆಯು ನಮ್ಗೆ ಹೆೇಳುತುದೆ" ಕ್ರಿಸುನು ಸಹ ನಿೇತಿವಂತನ್ಾಗಿದುಾ 
ಅನಿೇತಿವಂತರಿಗೊೇಸುರ ಪಾಿಣಕೊಟ್ುಟ ನಮ್ಮನುು ದೆೇವರ ಬಳಗೆ 
ಸೆೇರಿಸುವದಕಾುಗಿ ಒಂದೆೇ ಸಾರಿ ಪಾಪ್ನಿರ್ಾರಣಕೊುೇಸುರ ಬಾಧ್ೆಪ್ಟ್ುಟ 
ಸತುನು." (1 ಪೆೇತಿ 3:18). 

 
ಆತನ ತಾಯಗದಲಿ್ಲ ನ್ಂಬಕೆರ್ ಮೊಲಕ, ನ್ಾವು ಪಾಪ್ ಮ್ತುು ಅದರ 
ದಂಡನ್ೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಡಬಹುದು. ಇದಲಿದೆ ಪ್ರೊೇಪ್ಕಾರವನೂು 
ಧಮ್ಮಮಾಡುವದನೂು ಮ್ರೆಯಬೆೇಡ್ರರಿ; ಇರ್ೆೇ ದೆೇವರಿಗೆ ಸಮ್ಪ್ಮಕರ್ಾದ 
ಯಜ್ಞಗಳು (ಇಬಿಿಯ 13:15,16). 

                  ಪಾಿಯಶುತುದ        ತಿ  ಳುವಳಕ ೆ

5.
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          ಥಾಮ್ಸ್ ಪಾಯಟಿಿಕ್ ಹೂಯಸ್ ಅವರ ಇಸಾಿಂನ ನಿಘಂಟಿನಲಿ್ಲ      
          ಕತಬಾಯನ್, ಇದನುು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:  
                  » ಭೂತಕೃದಂತ ರೂಪ್. "ಹತಿುರ ಸರ್ಮೇಪ್ರಸುತಿುದೆ". ಕುರಾನ್  
           ಮ್ತುು ಸಂಪ್ಿದಾಯದಲಿ್ಲ ತಾಯಗ ಅಥರ್ಾ ಅಪ್ಮಣೆಗಾಗಿ  
           ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ದ. ಸೂರಾ 5:30: » ನಿಜರ್ಾಗಿಯೂ ಅವರು  
           (ಕಾಯಿನನು ಮ್ತುು ಏಬೆಲ್) ಕಾಣಿಕೆಯನುು ಅಪ್ರಮಸಿದಾಗ«.  
           ಇದು ಹಿೇಬೂಿ ಪ್ದರ್ಾದ ಕೊಬಮನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದೆ, ಅಂದರೆ  
           ದೆೇವರಿಗಾಗಿ ಪ್ಿತೆಯೇಕ್ರಸಲಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯ (ಮಾಕ್ಮ  
            7:11).« 
           ಮ್ುಹಮ್ಮದ್ ಮ್ದಿೇನ್ಾದ ಯಹೂದಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ಕಮ     
           ಹೊಂದಿದಾ ಸ್ಮರ್ದಂದ, ಆತನು ಯಹೂದಿ ಧಮ್ಮಗಿಂಥಗಳ     
           ಬೆಳಕ್ರನಲಿ್ಲ ವಿಗಿಹಾರಾದನ್ೆ ಯಜ್ಞಗಳನುು ಮ್ರುರ್ಾಯಖ್ಾಯನಿಸಿ    
           ದನು. ಯೆಹೂದಿ ಜನರು ಪಾಿಯಶುತು ದಿನವನುು ಆಚರಿಸುವ  
           ಅದೆೇ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು ರ್ಾರ್ಷಮಕರ್ಾಗಿ ಕುಬಾಮನ್  
           ತಾಯಗವನುು ಯಾಕೆ ನಿೇಡುತಾುರೆ ಎಂಬುದನುು ಇದು  
           ವಿವರಿಸುತುದೆ. ಹಾಗಿದಾರೂ, ಮ್ುಹಮ್ಮದ್ ನಂತರ           
           ಯೆಹೂದಿಗಳಂದ ದೂರರ್ಾದಾಗ, ತಾಯಗಗಳಗೆ ಮ್ತೊುಂದು  
           ಅಥಮವನುು ಜೊೇಡ್ರಸಲಾಯಿತು (ಸೂರಾ 22:37  

           ನ್ೊೇಡ್ರರಿ). 
         ಒಬಬ ಮತಸ್ಲಾಮನ್ನ್ತ ಕೆೇಳಬಹತದತ, » ಯೆೇಸು ಇತರರಿಗಾಗಿ        
         ಶಲುಬೆಯಲಿ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾಯಬೆೇಕು? ಒಬಬ ಪ್ಿರ್ಾದಿ  
         ಪಾಪ್ರಗಳಗಾಗಿ ಸತುನ್ೊೇ? « ಯೆೇಸುವಿನ ಉದ ಾೆೇಶವು ಭೂರ್ಮಗೆ  
         ಬರುವುದು ಮ್ತುು ಅಂತಿಮ್ರ್ಾಗಿ ಶಲುಬೆಯ ಮೆೇಲೆ ತಾಯಗರ್ಾಗಿ  
         ಸಾಯುವುದು ಎಂದು ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು ಒಪ್ರಾಕೊಳುಳವುದು  
         ಕಷಟಕರರ್ಾಗಿದೆ. ದೆೇವರು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲಿ್ಲ ಬೆೇರೆಯವರನುು  
         ಶಕ್ಷಿಸುತಾುನ್ೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಅಥಮರ್ಾಗುವುದಿಲಿ. 
         ನ್ಾವು ಮ್ುಸಿಿಮ್ರನುು ಕೆೇಳಬಹುದು: »ನಿೇವು ಕೆಲವಮೆಮ ತಾಯಗ  
         ಕುಬಾಮನ್ ನನ್ ನಿೇಡುತಿುೇರಾ?  ಇದರ ಅಥಮರ್ೆೇನು? « 
          ಮ್ುಸಲಾಮನನು ಹಿೇಗೆ ಉತುರಿಸುವ ಸಾಧಯತೆಯಿದೆ, »ಇದು  
          ಅಬಾಿಹಮ್ನ ಸಮರಣೆಯ ಹಬಬರ್ಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು   
          ದೆೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯನ್ಾಗಿ ತನು ಮ್ಗನನುು ತಾಯಗಮಾಡಲು  
          ಸಿದಧನ್ಾಗಿದಾನು! « ಕುಬಾಮನ್ ತಾಯಗಕೆು ಬೆೇರೆ ಅಥಮವಿದೆಯೇ? 

  

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
       ತಿೇಮಾಮನ ದೆೇವರು ಸಾತಃ ಅಬಿಹಾಮ್ನಿಗೆ ಆತನ ಸಾಂತ ಮ್ಗನಿಗೆ ಪ್ಯಾಮಯರ್ಾಗಿ      
        ಒಂದು ಟ್ಗರನುು ಒದಗಿಸಿದನು. ಅಬಿಹಾಮ್ನ ಮ್ಗನನುು ಮ್ರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ    
        ಮಾಡಲಾಯಿತು; ಆತನ ಸೆಳದಲಿ್ಲ ಟ್ಗರು ಸತಿುತುು. ಇದಕಾುಗಿಯೆೇ ಯೆೇಸು ಲೊೇಕಕೆು   
        ಬಂದನು! (ಆದಿಕಾಂಡ 22:1-19). ಶೆಿೇಷಟರ್ಾದ ಮ್ತುು ಉದಾತು ಉದ ಾೆೇಶಕಾುಗಿ  
        ದೆೇವರು ಮ್ನುಷಯನ ರೂಪ್ವನುು ದರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಮ್ಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ      
        ತನು   ಮ್ನ್ೆಯನುು ತೊರೆದನು ಮ್ತುು ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಹೊಲಸಾದ ಸೆಳದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದನು.  
        ಆತನು  ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ ಮ್ತುು ಪಾಪ್ರಹಿತ ಜಿೇವನವನುು ನಡೆಸಿದನು. ಆತನು ಲೊೇಕದ  
         ಶೆಿೇಷಠ ಬೊೇಧನ್ೆಗಳನುು ಕಲ್ಲಸಿದನು. ಆತನು ಅತಯಂತ ಶಕ್ರುಶಾಲ್ಲ ಕಾಯಮಗಳನುು  
         ಮಾಡ್ರದನು. ಅಂತಿಮ್ರ್ಾಗಿ, ಆತನು ಬಂದ ಆ ಘಳಗೆಗೆ ತನು ಜಿೇವನದ ಅಂತಯಕೆು   
         ಬಂದನು: ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಗಳಗಾಗಿ ಶಲುಬೆಯ ಮೆೇಲೆ ಯಜ್ಞರ್ಾಗಿ ಸಾಯಲು (ಯೇಹಾನ  
         12: 23-28; 19). 
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ಅಬರಹಾಮನ್ತ 
ದೆೇವರ 
ತಾಯಗವನುು 
ಸಿಾೇಕರಿಸಿದನು 

 
 
 
 
 
 
 

 
                 ಈದ್ ಅಲ್ ಅಧಾ ಮತಸಿಲಂ ಹಬಬದ ಸ್ಮರ್ದಲ್ಪಲ, ಅಬಿಹಾಮ್ನು     
            ತನು ಮ್ಗನನುು ದೆೇವರಿಗೆ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ ತಾಯಗವನುು ಅವರು  
            ನ್ೆನಪ್ರಸಿಕೊಳುಳತಾುರೆ. ಅಬಿಹಾಮ್ನು ಸಂಪ್ೂಣಮರ್ಾಗಿ  
            ವಿಧ್ೆೇಯನ್ಾಗಿರುವುದು ಮ್ುಖಯ ಎಂದು ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು  
            ನ್ೆನಪ್ರಸಿಕೊಳಳಬೆೇಕು. ಇದು ಅಂತಿಮ್ರ್ಾಗಿ ತನು ಮ್ಗನನುು ತಾಯಗ  
            ಮಾಡದೆ, ದೆೇವರನುು ಸಿಾೇಕರಿಸುವುದನುು ಒಳಗೊಂಡ್ರತುು. 
            ಆತನ ಮ್ಗನ ಸಾೆನದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಗರು ಬಲ್ಲಯಾಯಿತು.   
            ಅಬಿಹಾಮ್ನು ಮ್ತುು ಆತನ ಮ್ಗ ದೆೇವರ ಆಜ್ಞೆಗೆ  
            ವಿಧ್ೆೇಯರಾಗಲು ನಂಬಿಗಸುರಾಗಿದಾಕಾುಗಿ ನ್ಾವು ತುಂಬಾ  
            ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬಲೆಿವು. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ಿತಿಯಬಬರೂ ಅಬಿಹಾಮ್ನಂತೆ      
            ನಂಬಿಕೆಯನುು ಹೊಂದೊೇಣ ಮ್ತುು ದೆೇವರು ನಿೇಡ್ರದ ತಾಯಗವನುು       
            ಮಾತಿ ಸಿಾೇಕರಿಸೊೇಣ. 
            
            ಅಲಿದೆ, ಅಬಿಹಾಮ್ನ ಮ್ಗನಿಗೆ ದೆೇವರು ದೊಡಡ ವಿಮೊೇಚನ್ಾ     
            ಕಿಯವನುು ಒದಗಿಸಿದಾಕಾುಗಿ ನಾವು ತತಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬಲ ಲೆವು.  
            ಆತನು ತನು ಸಾಂತ ಮ್ಗನನುು ಕೊಲಿಲು ಕತಿುಯನುು ಎತುುವ  
            ಮೊದಲು ಅವರು ದೆೇವರನುು ಸಂಪ್ೂಣಮರ್ಾಗಿ ನಂಬಿದಾರು. ಆ  
            ಕ್ಷ್ಣದಲಿ್ಲ ಅಬಿಹಾಮ್ನು ದೆೇವರಿಂದ ತಡೆಯಲಾಟ್ಟನು ಮ್ತುು ಆತನ  
            ಕಣುಣಗಳಗೆ ದೊಡಡ ವಿಮೊೇಚನ್ಾ ಕಿಯವು ಪ್ಿಕಟ್ರ್ಾಯಿತು.  
            ವಿಮೊೇಚನ್ಾ ಕಿಯವು ಯೇಗಯರ್ಾಗಿದೆ ಮ್ತುು ದೆೇವರಿಗೆ  
            ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಟಿಟದೆ ಎಂದು ಅಬಿಹಾಮ್ನು ನಂಬಿದನು,  
             ಯಾಕೆಂದರೆ ದೆೇವರು ಅದನುು ಒದಗಿಸಿದನು. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

     ತಿೇಮಾಮನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಅಬಿಹಾಮ್ನಿಗಿಂತ ದೊಡಡವರಲಿ.      
      ದೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೆೇ ದೊಡಡ ವಿಮೊೇಚನ್ಾ ಮೌಲಯವನುು    
      ಒದಗಿಸಿದಾರೆ, ಅದು ಏನ್ೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಣುಣಗಳನುು ತೆರೆದಿದಾಾನ್ೆ  
      ಎಂದು ನ್ಾವು ಪ್ಿತಿಯಬಬರೂ ಖಚಿತರ್ಾಗಿರಬೆೇಕು. ಅನಿಶುತರ್ಾಗಿ 

       ದಾರೆ, ದೆೇವರು ನಿೇಡ್ರದ ಸರಿಯಾದ ತಾಯಗವನುು ನಮ್ಗೆ 
       ತೊೇರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಕಣುಣಗಳನುು ತೆರೆಯಲು ನ್ಾವು ದೆೇವರನುು      
        ಕೆೇಳಬೆೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಾಯಗ ಮಾತಿ ದೆೇವರಿಗೆ  
         ಸಿಾೇಕಾರಾಹಮರ್ಾಗಿದೆ. ಅಬಿಹಾಮ್ನ ದೆೇವರು ನಮ್ಗೆಲಿರಿಗೂ      
          ಮಾಗಮದಶಮನ ನಿೇಡ್ರ ಆಶೇವಮದಿಸಲ್ಲ! 

 



    ಸಾವಿರ ಭಯಂಕರ     
    ಮ್ನ್ೆ 

ಫಿಲ್ಪಪ್ II (ಸೆಾೇನ್ ರಾಜ, 1527-1598) ಮೊಂಡುತನದ ಡಚ್ ರಾಷಾದ 
ಇಚ್ೆೆಯನುು ಮ್ುರಿಯಲು ಮ್ತುು ಅದನುು ತನು ನಿಯಂತಿಣಕೆು ತರಲು 
ಆಲಾಬ ಡೂಯಕ್ ಅನುು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ರೊೇಟ್ಡಾಯಮಮ್ ಅನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಡೂಯಕ್ ಆದೆೇಶಸಿದಾಗ, ಕೌಂಟ್ ಡ್ರ ಬೊೇಸು್ ಅದನುು 
ಹಿಡ್ರಯಲು ಕುತಂತಿವನುು ಬಳಸಲು ಪ್ಿಯತಿುಸಿದರು. 

         ಅವರು ರೊೇಟ್ರ್ ಡಾಯಮ್ ನ ಮೆೇಯರ್ ಮ್ತುು ಕೌನಿ್ಲರ್ ಗಳನುು      
         ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ನಗರವನುು ವಶಪ್ಡ್ರಸಿಕೊಳುಳವ ಉದ ಾೆೇಶವಿಲಿ  
         ಎಂದು ಭರವಸೆ ನಿೇಡ್ರದರು. ನ್ಾಗರಿಕರ ನಿಷ ಠೆಯ ಪ್ುರಾರ್ೆಯಾಗಿ  
         ಅವರು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ದಾಾರವನುು  
         ತೆರೆಯಬೆೇಕು ಮ್ತುು ನಗರದ ಮ್ೂಲಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲು  
         ಮ್ತುು ಉತುರ ಗೆೇಟ್ ನಿಂದ ನಿಗಮರ್ಮಸಲು ಸೆೈನಿಕರ ಸಣಣ  
         ತುಕಡ್ರಗೆ ಅನುಮ್ತಿ ನಿೇಡಬೆೇಕು. ನಂತರ ಅವರು  
         ರಾಟ್ರ್ ಡಾಯಮ್ ನ ನಿಷ ಠೆ ಮ್ತುು ವಿಧ್ೆೇಯತೆಯ ಬಗೆೆ ಭರವಸೆ  
         ನಿೇಡುವ ಮ್ೂಲಕ ರಾಜನಿಗೆ ರರ್ಾನ್ೆಯನುು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.            
         ಕೆಲವರ ಅನುಮಾನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಗೆೇಟ್  
         ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಮ್ತುು ಸಾಾಯನಿಷ ಪ್ಡೆಗಳ ಸಣಣ ತುಕಡ್ರಯು  
         ಪ್ಿರ್ೆೇಶಸಿತು. 
        ಆದಾಗೊಯ, ಕಣಿಣಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಒಂದು ದೊಡಡ ಶಕ್ರುಯು ಬಾಗಿಲು     
        ಮ್ೂಲಕ ಧ್ಾವಿಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಗೆ ಬೆಂಕ್ರ ಹಚುಲು ಪಾಿರಂಭಿಸಿತು,  
        ಅದರ ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ ಯಾವುದೆೇ ನ್ಾಗರಿಕರನುು ನಿದಾಮಕ್ಷಿಣಯರ್ಾಗಿ  
         ಕೊಲುಿತುದೆ. ಭಯೇತಾಾದನ್ೆಯ ಕ್ರರುಚ್ಾಟ್ದ ನಡುರ್ೆ, ಹತಾಶ  
         ನ್ಾಗರಿಕರು ಆಶಿಯ ಪ್ಡೆದರು. ಅನ್ೆೇಕರು ಒಂದು  
         ನಿದಿಮಷಟರ್ಾಗಿ ದೊಡಡ ಮ್ನ್ೆಯಳಗೆ ಗುಂಪ್ುಗೂಡ್ರದರು ಮ್ತುು   
         ಅದರ ಕಲುಿ ಮ್ಣುಣ ಇರುವ ಅಂಗಳದ ಮ್ರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನುು   
         ಭದಿಪ್ಡ್ರ ಸಿದರು. ಅದರ ಅನ್ೆೇಕ ಕೊಠ್ಡ್ರಗಳು  
         ತುಂಬಿರುವು ದರಿಂದ, ಸಂಪ್ೂಣಮ ಮೌನವನುು   
     ಕಾಪಾಡ್ರಕೊಳಳಲು ರ್ಾಕಯವು ಹರಡ್ರತು.ಶಶುಗಳು ನಿದಿಿಸಲು  
         ನಿಶಯಬಾಗೊಂಡವು;ಶಬಾವನುು ಉಚುರಿಸಲು  
          ನಿಷೆೇಧಸಲಾಗಿದೆ. ಭಯಭಿೇತರಾದ ಜನರು  
           ಸನಿುಹಿತರ್ಾದ ಮ್ರಣಕಾುಗಿ ಅಥರ್ಾ ಅವರ 

           ಪಾಿಥಮನ್ೆಗಳಗೆ ದೆೇವರ ಉತುರಕಾುಗಿ ಕಾಯುತಿುದಾರು. 
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 ಒಬಬ ವಯಕ್ರುಗೆ ಒಂದು ಕತತಂತರದ ಉಪ್ಾರ್ ಬಂದಿತು. ಅವನು ಅಂಗಳದಿಂದ ಒಂದು 
ಕುರಿಮ್ರಿಯನುು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನುು ಕೊಂದು ಅದರ ರಕುವು ದೊಡಡ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ 
ಹೊರಗೆ ಮಾರುಕಟೆಟಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ರದನು. ಅವರು ಕಾಯುತಿುರುರ್ಾಗ ಮೌನವು 
ಆವರಿಸಿತು. ಶೇಘಿದಲೆಿೇ ಕೂಿರ ಹೊಡೆತಗಳು ಮ್ರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನುು ಹೊಡೆದವು, ಅದು 
 ಸದುಾ ಮಾಡ್ರತು ಮ್ತುು ಕ್ರರುಚಿತು. ಆಗ ಕಾಯಪ್ಟನ್ ಬಂದನು, "ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಯವನುು ವಯಥಮ 
ಮಾಡಬೆೇಡ್ರ - ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೆೇ ಮ್ುಗಿದಿದೆ! ರಕುವನುು ನ್ೊೇಡ್ರ! ಮ್ುಂದುವರಿಯಿರಿ! « 

ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಥರ್ಾ ಅದಕ್ರುಂತ ಹೆಚಿುನ ಸಮ್ಯದ ನಂತರ, ಸೆಾೇನ್ ದೆೇಶದವರು 
ರೊೇಟ್ರ್ ಡಾಯಮ್ ನ ಕಪಾಾಗಿಸಿದ ಅವಶೆೇಷಗಳಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಸಾವಿರ 
ಪ್ುರುಷರು, ಮ್ಹಿಳೆಯರು  ಮ್ತುು ಮ್ಕುಳು ಆ ಮ್ನ್ೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು (ಸಾವಿರ 
ಭಯೇತಾಾದಕರ ಒಂದು ಮ್ನ್ೆ ಎಂದು ಮ್ರು ನ್ಾಮ್ಕರಣ  ಮಾಡ್ರದರು) -  ಕುರಿಮ್ರಿಯ 
ರಕುದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಟ್ಟರು! 

                                                        
 

ರಿೇತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಅದರ ಮ್ಹತಾದ   
ಸುರ್ಾತೆಮಯನುು  

ರೊೇಟ್ರ್ ಡಾಯಮ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಕುರಿಮ್ರಿ ತನು 
ಅದೃಷಟದ ಬಗೆೆ  ಯಾವುದೆೇ ಆಯೆು ಅಥರ್ಾ  
         ತಿೇಮಾಮನ ಸುರ್ಾತೆಮಯನುು ವಿವರಿಸುವ ಈ 
ರಿೇತಿಯ ಕಥೆಗಳು ಅದರ ಮ್ಹತಾದ ಸಂದೆೇಶವನುು                      
                     ಪ್ಿಕಟ್ಪ್ಡ್ರಸಲು 
ಅಸಮ್ಪ್ಮಕರ್ಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗೂಯ, ಯೆೇಸು ಕ್ರಿಸುನು 
ನಮ್ಮ ಬದಲ್ಲಯಾಗಿ ಮ್ತ್                            

                     ಮ್ತುು  ರಕ್ಷ್ಕನ್ಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಸತಯ ಘಟ್ನ್ೆಯು ಆತನ ಮ್ರಣದ ಮೆೇಲೆ ಹೆೇಗೆ ಬೆಳಕು ಚ್ೆಲುಿತುದೆ  ಎಂಬುದನುು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ      
                   ಹೆಚಿುನವರು ಅರಿತುಕೊಳುಳತಾುರೆ   ರೊೇಟ್ರ್ ಡಾಯಮ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕುರಿಮ್ರಿ ತನು ಅದೃಷಟದ ಬಗೆೆ ಯಾವುದೆೇ ಆಯೆು ಅಥರ್ಾ  
                   ಇಚ್ೆೆಯನುು ಹೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಕತಮನ್ಾದ ಯೆೇಸು ಎರಡನೂು ಹೊಂದಿದಾನು, ಆದರೆ (ಅವನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೊದಲು) ಹೆೇಳದನು,  
                    ಆತನು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ-ತಂದೆಯೆೇ ನಿನಗೆ ಇಷಟವಿದಾರೆ ಈ ಪಾತೆಿಯನುು ನನಿುಂದ  ತೊಲಗು                                                                           
                     ಹೆೇಗೂ ನನು ಚಿತುವಲಿ, ನಿನು ಚಿತುರ್ೆೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದನು ( ಲೂಕ 22 :42).  ಅವರು ಸಾಯಂಪೆಿೇರಣೆಯಿಂದ  
                     ಪಾಪ್ರಗಳ ಸಾೆನವನುು ಪ್ಡೆದನು ಮ್ತುು ನ್ಾವು ಬದುಕುವುದಕೊುೇಸುರ ಆತನು ಸತುನು. 
 

                                   
                         



 

26  ಪ್ಶಾುತಾುಪ್ದ ತಿಳವಳಕೆ  

ಮತತ್ತಿಗಾಗಿ   ಮತಳುಗತವವನ್ತ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ಭಾರತದ ಪ್ೂವಮ ಕರಾವಳಯಲಿ್ಲ ಒಬಬ ವರ್ಸಾಾದ ಮತತಿ್ತಗಾಗಿ     
             ಮತಳುಗತವವನ್ತ ತನು ಉಳದ ಜಿೇವನವನುು ಪ್ುನಜಮನಮಕಾುಗಿ  
         (ಹಿಂದೂ ಸಿದಾಧಂತಕೆು ಅನುಗುಣರ್ಾಗಿ) ಸಿದಾರ್ಾಗಲು ನಿಧಮರಿಸಿದನು.  
         ಆತನು ಪ್ವಿತಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ವಿತಿ ನಗರರ್ಾದ  
          ಬನ್ಾರಸ್ ಗೆ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೆೇಲೆ ನಡುಕೊಂಡು ಯೇಜಿಸಿದರು.      
          ಆತನು ಕೆೈಸುರೊಂದಿಗೆ ಸೆುೇಹ ಹೊಂದಿದಾನು, ಅವರನುು ಅಂತಿಮ್  
          ಊಟ್ಕೆು ಆಹಾಾನಿಸಿದರು. ಆತನ ಆತಿೀಯ ಸೆುೇಹಿತನ್ಾಗಿದಾ ಆತನು  
          ಸಂಜೆಯನುು ಅವನ್ೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯಲು    
          ಬಯಸಿದನು. ಊಟ್ದ ನಂತರ, ದುಮ್ುಕುವವನು ತನು  
          ತಿೇಥಮಯಾತೆಿಯ ಯೇಜನ್ೆಗಳನುು ಕೆೈಸುರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡ್ರಸಿದನು,   
           ಅವರು ಆತನನುು ತಡೆಯಲು ಪ್ಿಯತಿುಸಿದರು. »ಪ್ವಿತಿ ಗಂಗೆಗೆ  
           ಹೊೇಗುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ ನ್ಾನು ಸತುರೆ,  «ಧುಮ್ುಕುವವನು  
           ಉತುರಿಸಿದನು, »ನನು ಆತಮಕೆು ನ್ಾಯಯಯುತರ್ಾಗಿ ಪ್ಿತಿಫಲ  
           ದೊರೆಯುತುದೆ.«  
               ನ್ಂತರ, ಸೆುೇಹಿತ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು,        
           ಮ್ುಳುಗುವವನು  ಎದೆಯನುು   ಕವಚಗಳನುು ಸರಿಸಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ  
           ಒಂದು ಸಣಣ ಚ್ಾಪೆಯನುು ಸುತಿು, ರಹಸಯ ಅಡಗುತಾಣವನುು  
           ಬಹಿರಂಗಪ್ಡ್ರಸಿದನು. ಅವರು ಒಂದು ಸಣಣ ಪಾಸೆಮಲ್ ಅನುು  
           ಹೊರತಂದನು ಮ್ತುು ಎಣ ಣೆಯ ದಿೇಪ್ದ ಮ್ಂದ ಬೆಳಕ್ರನಲಿ್ಲ      
          ಅಸಾಧ್ಾರಣ ಗಾತಿ ಮ್ತುು ಹೊಳಪ್ರನ ಮ್ುತುುಗಳನುು  
          ಬಹಿರಂಗಪ್ಡ್ರಸಿದನು!  "ನಿೇವು  
          ನನಗೆ ಪ್ರಿಯರ್ಾದ ಏಕೆೈಕ ವಯಕ್ರು," ಅವರು ಹೆೇಳದರು, "ನ್ಾನು ಈ  
           ಹವಳ ಹೊಂದಬೆೇಕೆಂದು ನ್ಾನು ಬಯಸುತ ುೆೇನ್ೆ." - "ಆದರೆ ಇದು  
          ಅದೃಷಟಕೆು ಯೇಗಯರ್ಾಗಿದೆ!" ಸೆುೇಹಿತ ಉದೆರಿಸಿದ, "ನ್ಾನು     
          ಅಂತಹ  ಉಡುಗೊರೆಯನುು ಸಿಾೇಕರಿಸಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ." 
 

  
  ಮತತಿ್ತನ್ ಮತಳುಕನ್ ಕಣತುಗಳು ದೊರವಾದವು, "ನನಗೆ ಒಬಬ ಮ್ಗನಿದಾನು,"    
   ಅವನು ಹೆೇಳದನು, "ಈ ಕರಾವಳಯುದಾಕೂು ಅವನು ಅತುಯತುಮ್  
  ಮ್ುಳುಗುವವನ್ಾಗಿದಾನು. ಅವನು ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಎಲಾಿರಿಗಿಂತ ಹೆಚುು ಆಳರ್ಾಗಿ  
  ಮ್ತುು ದಿೇಘಮರ್ಾಗಿ ಧುಮ್ುಕಬಲಿನು. ಒಂದು ದಿನ, ನ್ಾವು ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ  
  ಪ್ರಿಸೆಿತಿಗಳಲಿ್ಲ ಡೆೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುತಿುದ ಾೆವು. ನನು ಮ್ಗ ಮ್ುಳುಗುತಿುರುರ್ಾಗ  
  ನ್ಾನು ದೊೇಣಿಯಲಿ್ಲದ ಾೆ, ಚಿಪ್ುಾಗಳನುು ಸಡ್ರಲಗೊಳಸಿ ಮೆೇಲೆೈಗೆ  
  ತರುತಿುದ ಾೆೇನು, ನಂತರ ನ್ಾನು ಅದನುು ನನು ಚ್ಾಕುವಿನಿಂದ ತೆರೆಯುತಿುದ ಾೆ.  
 ನಂತರ ಅದು ಸಂಭವಿಸಿತು! ಅವನು ಬಹಳ ದೊಡಡದನುು ಗುರುತಿಸಿದಾನು  
  ಚಿಪ್ುಾ ಹೆಚುು ಆಳರ್ಾದ ಕೆಳಗೆ ಇರುತುದೆ. ಅದು ಹವಳಗಳಗೆ  
  ಅಂಟಿಕೊಂಡ್ರದಾರಿಂದ, ಅವನು ಅದನುು ಸಡ್ರಲಗೊಳಸಲು ಪ್ಿಯತಿುಸಿದನು.  
 ಸಮ್ಯ ಬಹಳರ್ಾಗಿತುು, ಆದರೆ ಅವನು ಅದನುು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ಟ್ುಟಹಿಡ್ರದನು.  
  ಆತಂಕಗೊಂಡ ತಂದೆಗೆ ಗಂಟೆಗಳಂತೆ ತೊೇರಿದ ನಂತರ, ಮ್ಗ   
ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು, ಅವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕು ಸುರಿಯಿತಿತುು. ಅವನ  
ಶಾಾಸಕೊೇಶಗಳು ಹೊಡೆದು ಹೊೇಗಿರಬೆೇಕು; ಅವನು ನನು ತೊೇಳುಗಳಲಿ್ಲ  
ಸತುನು. "ಆ ಚಿಪ್ರಾನ್ೊಳಗೆ ನ್ಾನು ಈ ಮ್ುತುು ಕಂಡುಕೊಂಡೆೇನು. ನ್ಾನು 
ಅದನುು ಎಂದಿಗೂ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯರ್ಾಗಲ್ಲಲಿ. ಇದು ನನಗೆ 
ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರ್ಾಗಿದೆ!« – »ಆದರೆ ಇದು ಅದೃಷಟಕೆು ಯೇಗಯರ್ಾಗಿದೆ, 
ನ್ಾನು ಅದನುು ನಿರ್ಮಮಂದ ಖರಿೇದಿಸಲು ಸಾಧಯವಿಲಿರ್ೆೇ? ಅದಕಾುಗಿ ನೂರು 
ಪೌಂಡ್ ಗಳಾದರೂ ಕೊಡಲ್ಲ,’’ ಎಂದು ಗೆಳೆಯ ಬೆೇಡ್ರಕೊಂಡನು. 
 

ವೃದದ ಧತಮತಕತವವನ್ತ ಕೊೇಪ್ ವಯಕು ಮಾಡ್ರದನು. »ನನು ಮ್ಗನು ಸತಿುದಾಕಾುಗಿ 
ನಿೇವು ನನಗೆ ನೂರು ಪೌಂಡ್ ಗಳನುು ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಇಲಿ, 

ಇದು ಮಾರಾಟ್ಕ್ರುಲಿ! ಆದರೆ ನಿೇವು ಅದನುು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ 
ಹೊಂದಬೆೇಕೆಂದು ನ್ಾನು ಉದ ಾೆೇಶಸಿದೆ. « - "ನಿೇವು ನ್ೊೇಡುತಿುೇದಿಾರಾ?" 

ಕೆೈಸುನು ಹಿೇಗೆ ಉತುರಿಸಿದನು, " ದೆೇವರ ಮ್ಗನು ತನು ಜಿೇವನವನುು 
ಕೊಟಿಟದಾಕಾುಗಿ ನಿೇನು- ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ್ಗಳಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ಿಯತಿುಸುತಿುೇರಿ. 
ಅಮ್ೂಲಯರ್ಾದದಾನುು ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ಿಯತಿುಸುವ ಮ್ೂಲಕ ನಿೇವು ದೆೇವರನುು 
ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡುತಿುೇರಿ ಎಂದು ನಿೇವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲಿರ್ೆೇ? 

 
ತಿೇಮಾಮನ ಮ್ುತಿುನ ಮ್ುಳುಕನಿಗೆ ವಿಷಯ ಅಥಮರ್ಾಯಿತು. 
ಅವನು ತನು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಬನ್ಾರಸ್ ಗೆ ತನು 
ನಡ್ರಗೆಯನುು ಕೆೈಗೊಳಳಲ್ಲಲಿ, ಬದಲ್ಲಗೆ ಅವನು ದೆೇವರ 
ಉಡುಗೊರೆಯನುು ಸಿಾೇಕರಿಸಿದನು: ಅವನ ಪಾಪ್ಗಳಗೆ ಕ್ಷ್ಮೆ 
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  ಸತಯರ್ೆೇದ: ದೆೇವರ ರ್ಾಕಯ 27 

 
ಸತಯರ್ೆೇದ:ದೆೇವರ 
ರ್ಾಕಯ,  

ಸತಯರ್ೆೇದದ ಪ್ಠ್ಯದಲ್ಲಿ 
ದೆೇವರ ಮೊರತ 
ಬೆರಳಚತಿಗಳು  

         ಭೌಗೆೊೇಳಿಕತೆ ಹೆಚಿುನ ಘಟ್ನ್ೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 

        ತಿಳದಿರುವ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ೆ. ನಿದಿಮಷಟ ನಗರಗಳು, ಪ್ವಮತಗಳು, ಕಣಿರ್ೆಗಳು  
        ಮ್ತುು ನದಿಗಳನುು ಹೆಚ್ಾುಗಿ ಸತಯರ್ೆೇದದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 

ಇತ್ತಹಾಸ್ ಹೆಚಿುನ ಘಟ್ನ್ೆಗಳು ತಿಳದಿರುವ 
ಘಟ್ನ್ೆಗಳು ಮ್ತುು ಜನರಿಗೆ ನಿದಿಮಷಟ 
ಸಂಪ್ಕಮಗಳೂೆಂದಿಗೆ ತಿಳದಿರುವ ಅವಧಗಳಲ್ಲಿ 
ನಡೆದಿರ್ೆ, ಇದಕಾುಗಿ ಜಾತಯತಿೇತ ಮ್ೂಲಗಳಂದ 
ಹೆಚಿುನ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಹೆಚಿುನ ಘಟ್ನ್ೆಗಳನುು 
ಕಾಲಾನುಕಿಮ್ದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ದೆೇವರು 
ಮ್ತುು ಒಳಗೊಂಡ್ರರುವ ಜನರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನುು 
ಅನುಸರಿಸಲು ಸುಲಭರ್ಾಗುತುದೆ. ಇದು ದೆೇವರ 
ವತಮನ್ೆ ಮ್ತುು ವಿವಿಧ ಸಂದಭಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿಮಷಟ 
ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಖರರ್ಾದ ತಿಳುವಳಕೆಯನುು 
ಅನುಮ್ತಿಸುತುದೆ. 

       ಕಾಲಾನುಕಿಮ್ದಲಿ್ಲ ವರದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ದೆೇವರು ಮ್ತುು ಒಳಗೊಂಡ್ರರುವ 

         ಜನರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಲು ಸುಲಭರ್ಾಗುತುದೆ. ಇದು  
         ದೆೇವರ ವತಮನ್ೆ ಮ್ತುು ವಿವಿಧ ಸಂದಭಮಗಳಲಿ್ಲ ನಿದಿಮಷಟ  
         ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಿಖರರ್ಾದ ತಿಳುವಳಕೆಯನುು ಅನುಮ್ತಿಸುತುದೆ. 
 

              ಪರವಾದನೆರ್ತ ಹೆಚಿುನ ಪ್ಿರ್ಾದನ್ೆಗಳು ಈಗಾಗಲೆೇ  
         ಪ್ೂರೆೈಸಲಾಟಿಟರ್ೆ ಮ್ತುು ನಿದಿಮಷಟ ತಿಳದಿರುವ ಘಟ್ನ್ೆಗಳಗೆ  
         ಸಂಬಂಧಸಿರ್ೆ. ಪ್ಿರ್ಾದನ್ೆ ಆಶೇರ್ಾಮದಗಳು ಮ್ತುು  
         ನಿತಯತಾದ ಉದಾಕೂು ಬರಲ್ಲರುವ ಶಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆೆ  
         ಪ್ಿರ್ಾದನ್ೆಗಳು ನಿಖರರ್ಾಗಿರ್ೆ. 

      ತಿೇಮಾಮನ ಆದಾರಿಂದ ನ್ಾವು ಬೆೈಬಲ್ ನ ವಿಶಾಾಸಾಹಮತೆಯ 
ಮೆೇಲ  ೆ                     
       ತಿೇಮಾಮನ ಆದಾರಿಂದ ನ್ಾವು ಸತಯರ್ೆೇದದ ವಿಶಾಾಸಹಮತೆಯ 
ಮೆೇಲ  ೆ     
       ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕೆು ತಕಮಬದಧ ಪ್ುರಾರ್ೆಗಳರ್ .ೆ            
       ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ ಕ್ರ .ಿಪ್ೂ. 1000-700 ರ ನಡುರ್  ೆ       

       ಯೆೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಏನು ಮ್ುನೂ್ಚಿಸಲಾಗಿದ  ೆಮ್ತುು ಹೊಸ  
        ಒಡಂಬಡ್ರಕೆಯ ವರದಿಗಳಂತ  ೆಯೆೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಅದು ಹೆೇಗ  ೆ 
        ನ್ೆರರ್ೆೇರಿತು ಎಂಬುದನುು ಓದಿ. ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ        
      ಒಡಂಬಡ್ರಕೆಯ ಲಿ್ಲಯೆೇ ಯೆೇಸುವಿನ ಜಿೇವನವನುು ನ್ೊೇಡೊೇಣ. 

6. 
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            ಯೆೇಸುವಿನಕುರಿತು     
            ಘಟ್ನ್ೆಗಳು ಮ್ತುು     
            ಯಾರ್ಾಗ ಪ್ಿರ್ಾದಿಸಲಾಟ್ಟದೆ  
  
 
 
 
 
 
 
 

ಯೇಸ್ತವಿನ್ ಕತರಿತತ ಘಟನೆಗಳು 
ಮ್ತುು ಯಾರ್ಾಗ ಪ್ಿಕಟ್ಪ್ಡಸಲಾಟಿಟದೆ 

ಪರವಾದನೆ 
ಹಳೆ ಒಡಂಬಡ್ರಕೆ 

ನೆರವೆೇರತವಿಕೆ 
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡ್ರಕೆ 

ಮೆೇರ್ಷಯನ್ ಜನಮ ಸೆಳ ಮ್ತುು ಪ್ೂವಮ- 
ಅಸಿುತಾ (700 ಕ್ರಿಪ್ೂ). 

ರ್ಮೇಕ 5:2 ಲೂಕ 2:4-7 

ಆತನ ಕನಯಯ ಜನನ (700 ಕ್ರಿಪ್ೂ) ಯೆಶಾ 7:14 ಮ್ತಾು 1:18-23 

ಆತನ ದೆೈವಿಕತೆ (700 ಕ್ರಿಪ್ೂ) ಯೆಶಾ 9:6 ಮ್ತಾು 1:23 

ಆತನ ಬರೊೇಣದ ಸಮ್ಯ (500 ಕ್ರಿಪ್ೂ) ದಾನಿ 9:24 ಗಲಾ 4:4 

ಆತನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮ್ತುು ಸಾಸೆ ಮಾಡಲು ಬರುವನು (700 

ಕ್ರಿಪ್ೂ) 
ಯೆಶಾ 53:3-6 ಮ್ತಾು 1:21; 

ಲೂಕ 18:40- 

43; 19:10 

ಮೆೇರ್ಷಯನ್ ಹೆಸರು (700 ಕ್ರಿಪ್ೂ) ಯೆಶಾ 49:1-8 ಮ್ತಾು 1:21 

ಆತನ ಶಿಮೆ ಮ್ತುು ಕೂಿಜೆ ಯೆಶಾ 53; 

ಕ್ರೇ 22:1-18 

ಮ್ತಾು 27:33-50; 

ಯೇಹಾ 18:36-
19:37 

ಆತನ ಸಮಾದಿ ಯೆಶಾ 53:9 ಮ್ತಾು 27:60 

ಆತನ ಪ್ುನರುತಾೆನ ಕ್ರೇ 16:8-11 ಅಕೃ 2:25-32 

ಆತನ ಆರೊೇಹಣ ಕ್ರೇ 110:1 ಅ.ಕೃ 1:6-11; 

ಹಿಬಿಿ 1:13 
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ಯೆೇಸು ಪ್ಿರ್ಾದಿ 
                                                    (ಧಮೊೇಮಪ್ದೆೇಶಕಾಂಡ18:15-22) 

           ಯೇಸ್ತ ಒಬಬ ಪ್ಿರ್ಾದಿಗಿಂತ ಹೆಚಿುನವನ್ಾಗಿದಾನು, ಆದರೆ ಇದನುು      
     'ಪ್ಿರ್ಾದಿ' ಎಂದು ಕೂಡ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ (ಆದಿ 1:45;6:14- 

     15; ಅ.ಕೃ 3:18-27; 7:37, 52) ಅವರ ಬರುವಿಕೆಯನುು  
     1500 ವಷಮಗಳ ಮೊದಲೆೇ ಮ್ುನೂ್ಚಿಸಲಾಗಿತುು    
      (ಧಮೊೇಮಪ್ದೆೇಶಕಾಂಡ 18:15-22). ದೆೇವರ ಪ್ಿರ್ಾದಿಯನುು    
      ಹೆೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ರಯಬಹುದು ಎಂಬುದನುು ನ್ಾವು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸೊೇಣ: 
 
     “ಕತಮನಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೆೇಶವನುು ಹೆೇಳಲಾಗದಿದಾರೆ  
      ನ್ಾವು ಹೆೇಗೆ ತಿಳಯಬಹುದು?” ಎಂದು ನಿೇವೆೇ       
      ಹೆೇಳಿಕೆೊಳುಬಹತದತ: ಒಬಬ ಪ್ಿರ್ಾದಿಯು ಕತಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ      
      ಘೂೇರ್ಷಸಿರುವುದು ನ್ೆರರ್ೆರದಿದಾರೆ ಅಥರ್ಾ ನಿಜರ್ಾಗದಿದಾರೆ, ಅದು  
      ಯೆಹೊೇವನು ಹೆೇಳದ ಸಂದೆೇಶರ್ಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ಿರ್ಾದಿಯು       
       ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮಾತನ್ಾಡ್ರದಾಾನ್ೆ. ಅವನಿಗೆ ಭಯಪ್ಡಬೆೇಡ  
       (ಧಮೊೇಮ. 18:21-22). 

      
       ಒಬಬ ಪರವಾದ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಿರ್ಾದನ್ೆ ನುಡ್ರಯುವ ವಯಕ್ರು  
      (ಯೆಶಾಯ 41:21-23; 44:7; 45:21;46:10;       
      48:3,5-6). ಕೆಲವು ಪ್ಿರ್ಾದನ್ೆಗಳು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರ  
      ನ್ೆರರ್ೆೇರಬಹುದಾದ ಘಟ್ನ್ೆಗಳನುು ಮ್ುಂತಿಳಸುತುರ್ೆ. ಒಬಬ      
      ನಿದಿಮಷಟ ಪ್ಿರ್ಾದಿಯು ಸುಳುಳ ಎಂದು ಜನರು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ,   
      ಅವನು ಈಗಾಗಲೆೇ ವೃದಾಧಪ್ಯದಿಂದ ಸತಿುದಾರೆ, ಸುಳುಳ ಪ್ಿರ್ಾದಿಯ      
      ಮ್ರಣದಂಡನ್ೆಯು ಅಥಮಹಿೇನರ್ಾಗಿರುತುದೆ! ಪ್ರಿಣಾಮ್ರ್ಾಗಿ,  

       ಅವನು ತನು ಜಿೇವಿತಾವಧಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಬಹುದಾದ      
       ಘಟ್ನ್ೆಗಳನುು ಸಹ ಮ್ುನೂ್ಚಿಸಬೆೇಕಾಗಿತುು. 
          
       ಯೇಸ್ತ ಅಲಾಪವಧಿರ್ ಪರವಾದನೆಗಳನ್ತು ನೆರವೆರತವಂತೆ  
         ಮಾಡಿದನ್ತ 

▪ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮ್ರವು ಶಾಪ್ಗಿಸುರ್ಾಯಿತು (ಮ್ತಾು 
21:18-22; ಮಾಕಮ 11:12-21) ಮ್ತುು ಶೇಘಿದಲೆಿೇ 
ಒಣಗಿ ಹೊೇಯಿತು 

▪ ಪೆೇತಿನ ನಿರಾಕರಣೆ (ಮ್ತಾು 26:31-35; 69-75) 

▪ ಯಾಯಿೇರನ ಮ್ಗಳನುು ಸತುವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿಬಸಲಾಗುವುದು 
(ಮಾಕಮ 5:21-43) 

▪ ಶತಾಧಪ್ತಿಯ ಸೆೇವಕನು ರ್ಾಸಿಯಾಗಬೆೇಕು (ಮ್ತಾು 8:5-

13) 
▪ ದೊೇಣಿಯ ಇನ್ೊುಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಮೇನು (ಯೇಹಾನ 21:6) 

▪ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನ್ಾಣಯವನುು ಹೊಂದಿರುವ ರ್ಮೇನು 
(ಮ್ತಾು 17:27) 

 
 

▪ ಲಾಜರನು ಎಬಿಬಸಲಾಡುವನು; ಕೆೇವಲ "ನಿದ ಾೆ" ಮಾಡುತಿದಾಾನ್ೆ 
 (ಯೇಹಾ 11:1-14) 

▪ "...ನಿೇವು ಒಂದು ಕತ ುೆಯನುು ಕಾಣುವಿರಿ..." (ಮ್ತಾುಯ 21:2) 

▪ ಯೆೇಸು ಮ್ೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸತುನು ಮ್ತುು ನಂತರ ಪ್ುನರುತಾೆ 
ನಗೊಂಡನು (ಮ್ತಾುಯ 12: 38-40) 

▪ "ಮ್ತೊುಬಬ ಸಹಾಯಕ" ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು (ಯೇಹಾ 14:16-

17) 

▪ "...ಕೆಲರ್ೆೇ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ನಿೇವು ಪ್ವಿತಾಿತಮದಿಂದ ದಿೇಕ್ಷಾಸಾುನ 

 ಹೊಂದುವಿರಿ" (ಅ.ಕೃ 1:5; 2:1-4) 

▪ »... ಪ್ವಿತಾಿತಮವು ನಿಮ್ಮ ಮೆೇಲೆ ಬರುರ್ಾಗ ನಿೇವು   
ಬಲವನುು ಹೊಂದಿಕೊಳಳತಿುೇರಿ " (ಅ.ಕೃ 1:8; 2:1-4) 

 

      ಮಧಯಮ ಅವಧಿರ್ ಪರವಾದನೆಗಳು ನೆರವೆೇರಿತತ 
▪ ಯೆೇಸುವನುು ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಮ್ುಖಂಡರು ತಿರಸುರಿಸುತಾುರೆ, 

ಅನ್ೆೇಕ ಕಷಟಗಳನುು ಅನುಭವಿಸುತಾುನ್ೆ, ಮ್ನುಷಯರ  
               ಕೆೈಗೆ ಸಿಕ್ರು ಕೊಲಿಲಾಡುತಾುನ್ೆ - ಮ್ತುು ಮ್ೂರು ದಿನಗಳ 

                ನಂತರ ಮ್ತ ುೆ ಎದ ಾೆೇಳುತಾುನ್ೆ (ಮಾಕಮ 9:31; 

               ಮಾಕಮ 15-16) 

▪ "...ನ್ಾನು ನಿಮ್ಮನುು ಮ್ನುಷಯರನುು ಹಿಡ್ರಯುವ  
                ಬೆಸುರನ್ಾುಗಿ ಮಾಡುತ ುೆೇನ್ೆ" (ಮ್ತಾುಯ 4:19-20) 

▪ ಯೆರೂಸಲೆಮ್ ದೆೇರ್ಾಲಯವನುು ನಿಜಮನರ್ಾಗಿ 

               ಬಿಡಲಾಗುತುದೆ ಮ್ತುು ನ್ಾಶರ್ಾಗುತುದೆ 
               (ಮ್ತಾು 23:38; ಮ್ತಾು 24:2);  

▪ ಪ್ಶಾುತಾುಪ್ಪ್ಡದ ಕಪೆನ್ೌಮಮ್, ಬೆತೆ್ೈದಾ  
               ನಗರಗಳ ಮೆೇಲೆ ಅಯಯೇ ಬರಲ್ಲದೆ. 

          ಮ್ತುು ಕೊರಾಜಿನ್ೆೇ (ಮ್ತಾು 11:20-24) 

▪ ಹೊಸ ಜ್ಞಾಪ್ಕ ಸಂಸಾುರದಿಂದ ಯೆೇಸುವನುು  
ನ್ೆನಪ್ರಸಿಕೊಳುಳತಾುರೆ (ಲೂಕ 22:19,ಕತಮನ ಮೆೇಜು)  
ಸಬೆ ರ್ೆೇಗರ್ಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತುದೆ ಮ್ತುು ಸಾಸಿರ್ೆ 

           ಗಿಡದಂತೆಯೆೇ ದೊಡಡದಾಗುತುದೆ (ಮ್ತಾು 13: 31-32) 

           ಅಂದನ್ ದೊರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರವಾದನೆರ್ಗಳು 
▪ :ಯೆೇಸು ಅನ್ೆೇಕ ಪ್ಿರ್ಾದನ್ಾಘಟ್ನ್ೆಗಳು ಮ್ತುು  

               ತಿೇಪ್ುಮಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳದು, ವಿಶೆೇಷರ್ಾಗಿ ಮ್ತಾುಯ 23-25 ರಲ್ಲಿ. 
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ಸತಯರ್ಾದ ದೆೇವರ 

ಮಾತತ 
             ನ್ಾಲುು ಸುರ್ಾತೆಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಏಕೆ ಇರ್ೆ? ನ್ಾಲುು ಸುರ್ಾತೆಮ      
              ದಾಖಲೆಗಳು ಏಕೆ ಇರ್ೆ ಎಂದು ಕೆಲವಮೆಮ ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು  
              ಆಶುಯಮ ಪ್ಡುತಾುರೆ. ಈ ವಿವರಣೆಗಳು ಸಮ್ಸೆಯಯನುು  
              ಸಾಷಟಪ್ಡ್ರಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು: 
                1. ನಾಯಯಾಲರ್ದ ಪರಕರಣದಲ್ಪಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು 

              ಒಂದು ನ್ಾಯಯಾಲಯದ ಪ್ಿಕರಣದಲಿ್ಲ, ನ್ಾಯಯಾಧೇಶರು  
              ನ್ಾಲುು ವಿಭಿನು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನುು ಕೆೇಳದರು, ಆದಾರಿಂದ      
              ಅವರು ಕೆೈಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ಿಕರಣದ ಬಗೆೆ ಸತಯವನುು  
              ಸಾೆಪ್ರಸಬಹುದು. ಅವಕಾಶ ಎರಡು ವಿಭಿನು  
              ಉದಾಹರಣೆಗಳರ್ೆ ಎಂದು ನ್ಾವು ಭಾವಿಸುತ ುೆೇರ್ೆ: 
                  ಉದಾಹರಣೆ 1 ಮೊದಲ ಸಾಕ್ಷಿಯು ತನು ಕಥೆಯನುು ಹದಿನ್ೆೈದು        
               ನಿರ್ಮಷಗಳಲಿ್ಲ ಹೆೇಳುತಾುನ್ೆ. ಎರಡನ್ೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅದೆೇ     
               ಕಥೆಯನುು ಹೆೇಳುತಾುನ್ೆ, ಪ್ದಕೆು ಪ್ದದಂತೆ ಹೆೇಳಲು,     
               ಹದಿನ್ೆೈದು ನಿರ್ಮಷಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಾುನ್ೆ. ಮ್ೂರನ್ೆೇ  
               ಮ್ತುು ನ್ಾಲುನ್ೆೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಒಂದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಕಥೆಯನುು  
               ಹೆೇಳುತಾುರೆ.    
                   ಉದಾಹರಣೆ 2 ನ್ಾಯಯಾಧೇಶರು ನ್ಾಲುು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನುು ವಿಚ್ಾರಣೆ             
              ಮಾಡುತಾುರೆ ಆದರೆ ಮೊದಲನ್ೆಯವನು ಕೆೇವಲ ಹತುು  
              ನಿರ್ಮಷಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಾುನ್ೆ; ಎರಡನ್ೆಯವನು ಹೆಚುುವರಿ  
              ವಿವರಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಇಪ್ಾತುು ನಿರ್ಮಷಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಾುನ್ೆ;  
              ಮ್ೂರನ್ೆಯವನು ಕೆೇವಲ ಐದು ನಿರ್ಮಷಗಳನುು  
              ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಾುನ್ೆ ಮ್ತುು ನ್ಾಲುನ್ೆೇಯವನು ಹದಿನ್ಾಲುು  
              ನಿರ್ಮಷಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತಾುನ್ೆ. ಪ್ಿತಿಯಬಬರೂ ಅದೆೇ  
              ಘಟ್ನ್ೆಯನುು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿದಾಾರೆ. 
 

 
2. ಕಾರತ ಅಪಘಾತದಲ್ಪಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು 
 ಕಾರು ಅಪ್ಘಾತದಲಿ್ಲ ಪಾದಚ್ಾರಿಯಬಬರು ಸಾವನುಪ್ರಾದಾಾರೆ. 
ನ್ಾಯಯಾಲಯದಲಿ್ಲ, ನ್ಾಲುು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನುು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆೇಳಲು ಕರೆಯಲಾಗುತುದೆ. 
ಅಪ್ಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಿಜರ್ಾಗಿ ಕಾರಿನಲಿ್ಲ ಒಬಬರು ಇದಾರು. ಮ್ತೊುಂದು 
ರಸ ುೆಯ ಮ್ೂಲೆಯಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಘಟ್ನ್ೆಯನುು ನ್ೊೇಡ್ರದರು. ಅಪ್ಘಾತವನುು 
ನ್ೊೇಡ್ರದಾಗ ಮ್ೂರನ್ೆಯವರು ಮೆೇಲ್ಲನ ಕ್ರಟ್ಕ್ರಯಿಂದ ನ್ೊೇಡ್ರದರು, ನ್ಾಲು 
ನ್ೆಯವರು ಪ್ಿಕರಣದ ತನಿಖ್ೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಕಾರಿಯಾಗಿದಾರು. 
ನಿಖರರ್ಾದ ಘಟ್ನ್ೆಗೆ ಎಲಿರೂ ಸತಯರ್ಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆೇಳದಾಗ, ಅದನುು ವಿವಿಧ 
ಕೊೇನಗಳಂದ ನ್ೊೇಡ್ರದರೂ, ಸತಯವು ಮ್ನವರಿಕೆಯಾಗುತುದೆ. 
 

 
 

 
                   ತಿೇಮಾಮನ ದೆೇವರ ನಿಯಮ್ದಲಿ್ಲ (ಅರಣಯ35:30;   
                 ಧಮೊೇಮಪ್ದೆೇಶಕಾಂಡ 17:6) ಮ್ತುು ಯೆೇಸುವಿನ  
                 ಬೊೇಧನ್ೆ (ಮಾು 18:16) ಇದು ಪ್ಿತಿ (ನ್ೆೈತಿಕ)  
                 ವಿಷಯರ್ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳುತುದೆ "ಎರಡು ಅಥರ್ಾ ಮ್ೂರು     
                 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ" ಸಾೆಪ್ರಸಬೆೇಕು. ಸುರ್ಾತೆಮಯ  
                 ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, ನ್ಾಲುು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು ಇನೂು  
                 ಉತುಮ್ರ್ೆಂದು ದೆೇವರು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದನು: 
                 ಮ್ತಾುಯ, ಮಾಕ್ಮ, ಲೂಕ್ ಮ್ತುು ಯೇಹಾನ್.  
                 ಇವುಗಳ ವಿಶಾಾಸಾಹಮತೆಯನುು ಅನುಮಾನಿಸಲು  
                  ಯಾರು ಧ್ೆೈಯಮ ಮಾಡುತಾುರೆ? 

 
 ಅಥರ್ಾ ಮ್ೂರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಿಂದ"  

 

 
   ತಿೇಮಾಮನ ಈ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲಿ್ಲ ನಿೇವು       
   ನ್ಾಯಯಾಧೇಶರಾಗಿದಾರೆ ನಿೇವು ಹೆೇಗೆ ಪ್ಿತಿಕ್ರಿಯಿಸುತಿುೇರಿ? ಮೊದಲ      
   ಉದಾಹರಣೆಯಲಿ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವರದಿಗಳ ವಿಶಾಾಸಾಹಮತೆಯ ಬಗೆೆ ನಿೇವು     
   ಖಂಡ್ರತರ್ಾಗಿ ಸಂಶಯಪ್ಡುತಿುೇರಿ. ಎರಡನ್ೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲಿ್ಲ,  

   ನ್ಾವು ನ್ಾಲುು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನುು ಹೊಂದಿದ ಾೆೇರ್ೆ- ಸತಯವನುು ವಿಭಿನು     
   ಕೊೇನಗಳಂದ ತಮ್ಮದೆೇ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸುತ ುೆೇರ್ೆ. ಸತಯರ್ೆೇದದಲಿ್ಲ,  

   ದೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ನ್ಾಲುು ಸುರ್ಾತೆಮ ದಾಖಲೆಗಳನುು ಕೊಟಿಟದಾಾನ್ೆ – 
   ಪ್ಿತಿಯಂದೂ ತನುದೆೇ ಆದ ಮ್ಹತಾವನುು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ಿತಿಯಂದು  
   ಸುರ್ಾತೆಮಯಲಿ್ಲ, ಸತಯವನುು ವಿಭಿನು ಕೊೇನದಿಂದ      
   ಪ್ಿಸುುತಪ್ಡ್ರಸುವುದನುು ನ್ಾವು ನ್ೊೇಡುತ ುೆೇರ್ೆ. 

. 
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                                                                      ಸತಯರ್ೆೇದದ ಭಿಷಾಟಚ್ಾರದ     
                         ವಿರುದಧ ವಾದ 
        ನೂರಾರು ವಷಮಗಳ ಅವಧಯಲಿ್ಲ ಸತಯರ್ೆೇದವನುು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ  
        ಎಂದು ಮತಸಿಲಮರತ ಹೆೇಳುತಾುರೆ. ಖುರಆನ್ (ಕ್ರಿ.ಶ. 655) ಬರುತಿುರುರ್ಾಗ  
        ಮಾತಿ ದೆೇವರು ಅಂತಿಮ್ರ್ಾಗಿ ಮ್ಧಯಪ್ಿರ್ೆೇಶಸಿ ಭಿಷಾಟಚ್ಾರವನುು  
        ನಿಲಿ್ಲಸಿದನು. ದೆೇವರು ಯಾಕೆ ಇಷುಟ ದಿನ ಕಾಯುತಿುದಾನು? 

 

 
            ನಿೇತ್ತಕಥೆ: ಕೆೊನೆಗೆ ಮನೆರ್ ರ್ಜಮಾನ್ ಎಚಿರಗೆೊಂಡನೆೇ? 

         ಒಬಬ ಶ್ಚರೇಮಂತ ರೆೈತ ತನು ಮ್ನ್ೆಯ ಕತುಲೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳತಿದಾನು.     
        ಒಬಬ ಬಡವನು, ಸಂಶಯಾಸಾದ ವಯಕ್ರುಯಬಬರು ಮ್ನ್ೆಯನುು     
        ಹಾದುಹೊೇದನು ಮ್ತುು ಒಳಗೆ ನಂಬಲಾಗದ ಕತುಲೆಯನುು  
        ಗಮ್ನಿಸಿದನು. ಮ್ನ್ೆಯಲಿ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲಿ ಎಂದು ಯೇಚಿಸಿ ಒಳ  
        ನುಗಿೆ ಏನ್ೆಲಿ ಕದಿಯಲು ನಿಧಮರಿಸಿದನು. ಬಹಳ ಜಾಗರೂ-   
        ಕತೆಯಿಂದ ಮ್ನ್ೆಯಳಗೆ ಪ್ಿರ್ೆೇಶಸಿ ಲೆೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ರದನು.  
        ತಕ್ಷ್ಣ ಅವನು ಒಂದು ಮ್ೂಲೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳತಿದಾ ಮಾಲ್ಲೇಕನನುು  
        ಗಮ್ನಿಸಿದನು,ಅವನನುು ನ್ೊೇಡುತಿುದಾನು, ಆದರೆ ಒಂದು  
        ಮಾತನೂು ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ! ಕಳಳನು ಆಶುಯಮಚಕ್ರತನ್ಾದನು, ಆದರೆ  
        ಮಾಲ್ಲೇಕನು ಯಾವುದೆೇ ಶಬಾ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಅಥರ್ಾ ಕಳಳನು    
        ಏನನೂು ತೆಗೆದುಕೊಳಳದಂತೆ ತಡೆಯಲ್ಲಲಿ, ಕಳಳನು ಕೊೇಣೆಯಲಿ್ಲ  
        ಅಮ್ೂಲಯ ವಸುುಗಳನುು ಸಂಗಿಹಿಸಲು ಪಾಿರಂಭಿಸಿದನು. 
 

         ಮರತದನ್ ಸ್ಂಜ್ೆ, ಕಳಳನು ಇನೂು ಬೆಳಕು ಇಲಿದಿರುವುದನುು ಕಂಡು  
      ಮ್ತ ುೆ ಮ್ನ್ೆಯನುು ಹಾದುಹೊೇದನು. ಅವನು ಕ್ರಟ್ಕ್ರಯ ಮ್ೂಲಕ 

      ಎಚುರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ಿರ್ೆೇಶಸಿದಾಗ, ಮಾಲ್ಲೇಕ ಇನೂು       
      ಕುಳತಿರುವುದನುು ಅವನು ನ್ೊೇಡ್ರದನು ಮ್ತುು ಈ ಆಕಿಮ್ಣದಿಂದ  
      ಸಾಷಟರ್ಾಗಿ ಚಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿ. ಕಳಳನು ಮ್ುಂದಿನ ಕೊೇಣೆಗೆ ಹೊೇಗಿ  
      ಅದನುು ಖ್ಾಲ್ಲ ಮಾಡಲು ನಿಧಮರಿಸಿದನು. ಅದು ಮ್ೂರನ್ೆೇ ದಿನವೂ  
      ಆಯಿತು. ನ್ಾಲುನ್ೆೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಕಳಳ ಮ್ನ್ೆಗೆ ನುಗುೆತಿುದಾಂತೆ  
      ಮಾಲ್ಲೇಕ ಏಕಾಏಕ್ರ ಜಿಗಿದು ಜೊೇರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಕಳಳನ ಮೆೇಲೆ ಹಲೆಿ  
      ನಡೆಸಿದಾಾನ್ೆ. ಪ್ಲ್ಲೇಸರು ತಕ್ಷ್ಣ ಬಂದು ಅಪ್ರಾಧಯನುು ಜೆೈಲ್ಲಗೆ   
       ಹಾಕ್ರದರು. 

 
 

                       
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
      ತಿೇಮಾಮನವು ಜರ್ಮೇನುದಾರ ಅಥರ್ಾ ಮ್ನ್ೆಯ ಮಾಲ್ಲೇಕರು 
        ಬುದಿಧವಂತರಾಗಲು ಏಕೆ ಹೆಚುು ಸಮ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು?  

        ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ನ್ಾವು ಕೆೇಳಬಹುದು: ಮೊೇಶೆಯ ಐದು ಪ್ುಸುಕಗಳು, 
        ಕ್ರೇತಮನ್ೆಗಳು ಮ್ತುು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡ್ರಕೆಯು ಸುಳುಳ ಮ್ತುು  
        ಭಿಷಟಗೊಂಡ್ರರುವುದನುು ದೆೇವರು ದೂರದಿಂದ ನ್ೊೇಡ್ರದಾಾನ್ೆಯೆೇ? 

        ಕ್ರಿಸುನ 600 ವಷಮಗಳ ನಂತರ ಅದನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕುರಾಆನ್ 

         ಬಂದಿದಾರಿಂದ ಅವನು ಎಚುರಗೊಂಡ್ರದಾಾನ್ೆಯೆೇ? ಇದು ಯಾವುದೆೇ 
         ಅಥಮವಿಲಿ. ದೆೇವರು ಯಾರ್ಾಗಲೂ ತನು ನಿತಯರ್ಾದ ಪ್ದವನುು  
ರ       ಕ್ಷಿಸುತಾುನ್ೆ ಮ್ತುು ನ್ಾವು ನಮ್ಮ ಕೆೈಯಲಿ್ಲ ಹಿಡ್ರದಿಟ್ುಟಕೊಳುಳತ ುೆೇರ್ೆ:  
          ಸತಯರ್ೆೇದ ಅಧಕೃತ ಮ್ತುು ಬದಲಾಗುವುದಲಿ! 
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                       ದೆೇವರಿಂದ ಅಂತ್ತಮ                             
           ಪರಕಟಣೆ 
            ನಿೇವು ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರದಿಾರೆಂದು ಮ್ತುು ಒಬಬ ಹುಡುಗ 

            ಸಮ್ುದಿದಲಿ್ಲ  ಬಿದುಾ ಹೊೇರಾಡುತಿುರುವುದನುು ನ್ೊೇಡುತಿುರಿ,  

            ಅವನು ಸಹಾಯಕಾುಗಿ ಅಳುತಿದಾಾನ್ೆಂದು ಊಹಿಸಿಕೆೊಳಿುರಿ.  
           ನಿೇವು ಏನು ಮಾಡುತಿುೇರಿ? ನಿೇವು ಸೆಳೇಯ ಪ್ುಸುಕದಂಗಡ್ರಗೆ  
           ಹೊೇಗಿ, ಪ್ಿಮ್ುಖ ಈಜುವಿಕೆಯ ಪ್ುಸುಕವನುು ಖರಿೇದಿಸಿಕೊಂಡು,  
           ದಡಕೆು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಮ್ತುು ಪ್ುಸುಕವನುು ಅವನ  
           ಬಳಗೆ ಎಸೆಯುತಿುೇರಾ, ಅವನು ತನು ಸುರಕ್ಷ್ತೆಯ ಮಾಗಮವನುು  
           ಓದಬೆೇಕೆಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತಿುೇಯಾ? ಅಥರ್ಾ ನಿೇವು ಉತುಮ್ 

           ಈಜುಗಾರರಾಗಿ ಅವನ ರಕ್ಷ್ಣೆಗೆ ಧ್ಾವಿಸುತಿುೇರಾ? 

 
              ಇಸಾಲಂನ್ಲ್ಪಲ, ಮ್ುಸಿಿಮ್ರಿಗೆ ಇರುವ ಏಕೆೈಕ ಸಹಾಯರ್ೆಂದರೆ ಅವರ       
           ಪ್ುಸುಕ, ಕುರ್ ಆನ್, ಮಾನವ-ಕುಲದ ಸಮ್ಸೆಯಗಳನುು ಮ್ತುು ಅವರ   
           ನಿತಯ ಭವಿಷಯವನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಅಂತಿಮ್ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ  
           ಪ್ಿಕಟ್ಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೂಯ, ಕಿಸು ಧಮ್ಮದಲಿ್ಲ, ದೆೇವರು ಯೆೇಸು  
           ಕ್ರಿಸುನಲಿ್ಲ  ರ್ೆೈಯಕ್ರುಕರ್ಾಗಿ ಭೂರ್ಮಗೆ ಬಂದನು ಮ್ತುು  
           ಮಾನವಕುಲವನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ತನು ಸಹಾಯವನುು ನಿೇಡುತಾುನ್ೆ.  
            ಯೆೇಸು ಭೂರ್ಮಯ ಮೆೇಲೆ ದೆೇವರ ಅಂತಿಮ್ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ ಪ್ಿಕಟ್ಣೆ.  
            ದೆೇವರು ತನು ಜಿೇವಂತ ಆತಮದ ಮ್ೂಲಕ ನಮೊಮಂದಿಗಿದಾಾನ್ೆ.  
            ಕೆೈಸುರು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿತನವನುು ಅನುಭವಿಸಬೆೇಕಾಗಿಲಿ.  
            ಕುರ್ ಆನ್ ಕೆೇವಲ ಪ್ುಸುಕರ್ಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸುನು ಜಿೇವಂತ     
            ವಯಕ್ರುಯಾಗಿದಾಾನ್ೆ 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
           ತಿೇಮಾಮನ ನಿೇವು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದಾರೆ, ನಿೇವು ಓದಲು ಪ್ುಸುಕವನುು 
            ನಿೇಡಲು ಬಯಸುತಿುೇರಾ ಅಥರ್ಾ ನಿಮ್ಮ ಅಗತಯದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲ ಿನಿಮ್ಗೆ 
            ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾುರೆಯೆೇ?  

            ದೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ತನು ಅಂತಿಮ್ ಪ್ಿಕಟ್ನ್ೆಯಾಗಿ ಕೆೇವಲ ಪ್ುಸುಕವನುು 
           ನಿೇಡಲ್ಲಲಿ. ಆತನ್ೆೇ ನಮ್ಮನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೆೇಸು ಕ್ರಿಸುನಂತೆ ಪ್ಿತಯಕ್ಷ್ರ್ಾಗಿ 

           ಬಂದನು! ಇದು ಇಸಾಿಂ ಮ್ತುು ಕೆೈಸು ಧಮ್ಮದ ನಡುವಿನ  
           ವಯತಾಯಸರ್ಾಗಿದೆ.   

          
 

 
                  
          
          

          
       
            
            
.  

    ಸೂಚನ್ೆ & ಮ್ುದೆ ಿ
           ಮ್ಸಿೇದಿಯಂದರಲಿ್ಲ ನೆಲದ ಮೆೇಲೆ ಕತಳಿತ್ತದಾದಗ, 

           ಒಬಬ ವಯಕ್ರು ನನಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಿರ್ಾದಿಯು ಎಲಾಿ  
           ಪ್ಿರ್ಾದಿಗಳ "ಸಂಕೆೇತ ಮ್ತುು ಮ್ುದೆಿ" ಎಂದು ಹೆೇಳದನು.  
           ನಮ್ಮ ಹತಿುರ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬಿಬ ಇತುು. ನ್ಾನು ಅದನುು ತೊೇರಿಸಿ 

          ಆತನಿಗೆ ಕೆೇಳದೆ, "ನ್ಾನು 'ಝಕಾತ್' ಎಂಬ  
          ಫಲಕವನುು ನ್ೊೇಡುತ ುೆೇನ್ೆ ಮ್ತುು ಪೆಟಿಟಗೆಯ  
          ಬಿೇಗದ ಮೆೇಲೆ ಸಣಣ ಬಿೇಗವನುು ನ್ೊೇಡುತ ುೆೇನ್ೆ. 
          ಯಾವುದು ಹೆಚುು ಮ್ುಖಯರ್ಾಗಿದೆ: ಪೆಟಿಟಗೆಯಲಿ್ಲ                        
          ರುವ ಹಣವೇ, ಅಥರ್ಾ ಚಿಹೆು ಮ್ತುುಮ್ುದೆಿನ್ಾ?  

         "ಪೆಟಿಟಗೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹಣವು ಹೆಚುು ಮ್ುಖಯರ್ಾಗಿದೆ    

          ಎಂದು ಪ್ುರುಷರು ಹೆೇಳದರು. 

   

 
ತಿೇಮಾಮನ ನಿೇವು ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲದಾರೆ, ನಿೇವು ಅವರಿಗೆ ಓದಲು 
 ಪ್ುಸುಕವನುು ನಿೇಡಲು ಬಯಸುತಿುೇರಾ ಅಥರ್ಾ ನಿಮ್ಮ ಅಗತಯದ  
ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚುು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯಾರಾದರೂ 

 ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾುರೆಯೆೇ? ದೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ತನು ಅಂತಿಮ್  
ಪ್ಿಕಟ್ನ್ೆಯಾಗಿ ಕೆೇವಲ ಪ್ುಸುಕವನುು ನಿೇಡಲ್ಲಲಿ. ಆತನ್ೆೇ 
ನಮ್ಮನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೆೇಸು ಕ್ರಿಸುನ್ಾಗಿ ಪ್ಿತಯಕ್ಷ್ರ್ಾಗಿ ಬಂದನು! 
ಇದು ಇಸಾಿಂ ಮ್ತುು ಕೆೈಸು ಧಮ್ಮದ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸ. 
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ಸ್ತಯ ಸಿದಾಾಂತ 
                         ನ್ಾವು ಎಲೊಿೇ ಹೊೇಗಲು ಬರ್ಸಿದಾಗ,  

                         ನ್ಾವು ಅತಯಂತ ಸುಂದರರ್ಾದ ಮಾಗಮವನುು  
                         ಕೆೇಳುತ ುೆೇರ್ೆಯೆೇ ಅಥರ್ಾ ನಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸಾೆನಕೆು  
                         ಕರೆದೊಯುಯವ ಸರಿಯಾದ ರಸ ುೆಯನುು ಕೆೇಳುತ ುೆೇರ್ೆಯೆೇ?  

                         ಒಂದು ಸಿದಾಧಂತವು ಸುಂದರರ್ಾಗಿದೆಯೆೇ ಅಥರ್ಾ  
                         ಪಾಿಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಾಸಲಾಟಿಟದೆಯೆೇ 
                         ಎಂಬುದು ಪ್ಿಶೆುಯಲಿ - ಅದು ನಿಜರ್ೆೇ ಎಂಬುದು! 

 

 
 

 

      ಭಾಗಶಃ ಸ್ತಯವು          
     ತಪ್ುಾದಾರಿಗೆಳೆಯುವಂತಿದೆ  

  
                                                              ಒಬಬ ರೆೈತ ತಾನು ಹಗೆವನುು ಕದಿಾದ ಾೆೇನ್ೆ ಎಂದು ಅಲುಗಾಡದೆ 
                                                                                 ಪ್ಿಮಾಣ ವಚನದಲಿ್ಲ ಒಪ್ರಾಕೊಂಡನು. ಅವನು ಸುಳುಳ ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ, 

                                                                                 ಆದರೆ ಅವನು ಸಂಪ್ೂಣಮ ಸತಯವನುು ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ  
                                                                                  ಹಗೆದ ತುದಿಯಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹಸು ಇತುು, ಅದು ಅವನ ಮೆೇಲೆ  
                                                                                   ಕಳಳತನದ ಆರೊೇಪ್ವೂ ಇತುು! 

 
                                                                                
 
                                                                                    ತಿೇಮಾಮನ ಸತಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನುು ಮಾತಿ ತಿಳಯುವುದು ದಾರಿತಪ್ರಾಸುವ,  

                                                                         ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ನ್ಾವು ಕೆೇಳುವ ಅನ್ೆೇಕ ವಿಷಯಗಳು,  
                                                                         ವಿಶೆೇಷರ್ಾಗಿ ಧಮ್ಮಕೆು ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ, ಇಡ್ರೇ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಸಣಣ ಭಾಗ 

                                                                          ಮಾತಿ  ಅವರು ಸಂಪ್ೂಣಮ ಮ್ತುು ಗಣನಿೇಯರ್ಾಗಿ ಧವನಿಸಬಹುದು. ಆದಾರಿಂದ, ಪ್ಿತಿ 

                                                                          ಯಬಬ ಸಂಪ್ೂಣಮ ಸತಯವನುು ಕಂಡುಕೊಳಳಲು ಪ್ಿಯತಿುಸಬೆೇಕು,  
                                                                          ವಿಶೆೇಷರ್ಾಗಿ ಆಧ್ಾಯತಿಮಕ  ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ. ಕುರಾಆನ್ ಅನ್ೆೇಕ ಸತಯರ್ೆೇದದ  
                                                                           ಕಥೆಗಳಗೆ ಸುಳವುಗಳನುು ನಿೇಡ್ರದಾರೂ, ಸಂಪ್ೂಣಮ ಸತಯವನುು ಪ್ಡೆಯಲು 
                                                                            ಸತಯರ್ೆೇದವನುು ಓದಲು ನ್ಾವು ಮ್ುಸಿಿಮ್ರನುು  ಪ್ಿೇತಾ್ಹಿಸಬೆೇಕು.      
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             ಪರಮಾಣಿಕವಾಗಿ 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
ನಗರದಲ್ಲಿ ದೆೊಡಡ ಬೆಂಕ್ರರ್ ಸ್ಮರ್ದಲ್ಪಲ, 
ಮ್ಹಿಳೆಯಬಬರು ಉರಿಯುತಿುರುವ ನರಕದಲ್ಲಿ 
ಬಾಲುನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾುಗಿ ಉದಿಿಕುರಾಗಿ 
ಕೆೈಬಿೇಸುತಿುರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಕೆಯನುು ತಲುಪ್ುವ 
ಸಮ್ಯಕೆು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿುಶಾಮ್ಕ ದಳ ಆಗರ್ಮಸಿತು. 
"ಆದರೆ ನನು ಮ್ಗಳು ಇನೂು ಒಳಗೆ ಇದಾಾಳ !ೆ" ಅವಳು 
ಅಳುತಾುಳ .ೆ ವಿೇರೊೇಚಿತ ಪ್ಿಯತುದಿಂದ ಅಗಿುಶಾಮ್ಕ 
ಜಾಾಲೆಯ ಮ್ೂಲಕ ತನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊೇರಾಡ್ರದನು    

                                                                                ಮ್ತುು ಶೇಘಿದಲೆಿೇ ಸಮಾಧ್ಾನಗೊಂಡ ತಾಯಿಯ  
                                                                                ತೊೇಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣಣ ಬಂಡಲ್ ಅನುು ಇರಿಸಿದನು.  
                                                                                 ಆದರೆ ಅವಳು ಮ್ುಖವನುು ತೆರೆದಾಗ, ಹತಾಶೆಯ  
                                                                                 ಕ್ರರುಚ್ಾಟ್ ಇತುು: ಅದು ಅವಳ   ಮ್ಗಳಲ,ಿ ಆದರೆ    
                                                                                                ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಒಂದು ಗೊಂಬೆ.  
                                                                                                     ದೊೇಷವನುು ಸರಿಪ್ಡ್ರಸಲು ಈಗ ತುಂಬಾ  
                                                                                                          ತಡರ್ಾಗಿತುು. ಆಕೆಯ ಮ್ಗು ಬೆಂಕ್ರಯಲ್ಲಿ  
                                                                                                          ಸತುುಹೊೇಯಿತು. 
 
                  
 
                      ತ್ತೇಮಾಯನ್ ಅಗಿುಶಾಮ್ಕ ಸಿಬಬಂದಿ ಉದ ಾೆೇಶಪ್ೂವಮಕರ್ಾಗಿ ತಪಾಾದ ಮ್ಗುವನುು ರಕ್ಷಿಸಿದಾಾರೆ ಎಂದು ನಿೇವು      
                 ಭಾವಿಸುತಿುೇರಾ? ಖಂಡ್ರತರ್ಾಗಿಯೂ ಅಲಿ! ಅಗಿುಶಾಮ್ಕ ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ತಾಯಿ ತಪ್ುಾ ಮಾಹಿತಿ      
                 ನಿೇಡ್ರದಾಾಳೆಯೆೇ? ಖಂಡ್ರತ ಇಲಿ! ಇಬಬರೂ ಒಬಬರಿಗೊಬಬರು ಸಂಪ್ೂಣಮರ್ಾಗಿ ಪಾಿಮಾಣಿಕರಾಗಿದಾರು ಆದರೆ      
                 ಪಾಿಮಾಣಿಕರ್ಾಗಿ ತಪಾಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದಾರು! ಸತಯವನುು ಸಾೆಪ್ರಸಲು ಪಾಿಮಾಣಿಕತೆ ಎಷುಟ ಮ್ುಖಯವೇ ಅಷುಟ        
                 ಮ್ುಖಯವಲಿ. ನಿತಯ ಜಿೇವನಕಾುಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ್ದಲಿ್ಲ, ನ್ಾವು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲಿ್ಲದ ಾೆೇರ್ೆ ಮ್ತುು      
                 ಸತಯವನುು ತಿಳದುಕೊಳಳಬೆೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪ್ೂಣಮ ಭರವಸೆಯನುು ನ್ಾವು ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು  
                  ಜಿೇವನ ಅಥರ್ಾ ಮ್ರಣದ ವಿಷಯರ್ಾಗಿದೆ! 

 

  

 
ತಪ್ುಾ! 
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ಪ್ಿಮಾಣಿಕತೆ   
ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಿ! 

ಆಮಿ್ಜನಕದ ಬದಲ್ಲಗೆ ಕಾಬಯನ್ ಡೆೈಆಕೆಾೈಡ್ ಅನುು ರೊೇಗಿಗೆ 
ನಿೇಡ್ರದಾಗ, ಸಾವು ಬಹುತೆೇಕ ತಕ್ಷ್ಣರ್ೆೇ ಉಂಟಾಗುತುದೆ. 
ರೊೇಗಿಯನುು ಅತಯಂತ ಚಿಕು ಆಪ್ರೆೇಷನ್ ಗೆ ಸಿದಧಪ್ಡ್ರಸುತಿುದಾಾಗ ಈ 
ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ತರಬೆೇತಿ ಪ್ಡೆದ ಅರಿವಳಕೆ ತಜ್ಞರು ಅನಿಲ 
ಮ್ತುು ಆಮಿ್ಜನಕದ ಸಾಮಾನಯ ನಿಯಂತಿಿತ ರ್ಮಶಿಣವನುು 
ನಿವಮಹಿಸುತಿುದಾರು. ಆಕ್ರ್ಜನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಟಾಯಂಕ್ 
ಅನುು ಬದಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ. ಶವಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯು CO2 ವಿಷವನುು 
ಬಹಿರಂಗಪ್ಡ್ರಸಿತು ಮ್ತುು ಹೊಸ ಟಾಯಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ 
ಅನಿಲ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆಸಾತೆಿಯನುು ತಲುಪ್ುವ 
ಮೊದಲು ಅದನುು ತಪಾಾಗಿ ಲೆೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ! ತಯಾರಕರು 
ಪಾಿಮಾಣಿಕರಾಗಿದಾರು; ಆಸಾತೆಿ ಪಾಿಮಾಣಿಕರ್ಾಗಿತುು; ಅರಿವಳಕೆ 
ತಜ್ಞರು ಪಾಿಮಾಣಿಕರಾಗಿದಾರು; ಶಸರಚಿಕ್ರತ್ಕ ಪಾಿಮಾಣಿಕನ್ಾಗಿದಾನು 
ಮ್ತುು ಖಂಡ್ರತರ್ಾಗಿಯೂ, ರೊೇಗಿಯು ಪಾಿಮಾಣಿಕನ್ಾಗಿದಾನು! 
ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಇಷಟವಿರಲ್ಲಲಿ. ಎಲಿರೂ 
ಪಾಿಮಾಣಿಕರ್ಾಗಿ ತಪಾಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದಾಾರೆ.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ನ್ಮಮಲ್ಪಲ ಹೆಚ್ಚಿನ್ವರತ ನಮ್ಮ ಆರೊೇಗಯದ ಬಗೆೆ ಸತಯದ ಬಗೆೆ ಖಚ್ಚತವಾಗಿರಲತ 
ಬರ್ಸ್ತತಾಿರೆ, ಆದರೆ ನ್ಾರ್ೆಲಿರೂ ನಿತಯತೆಯ ಬಗೆೆ ಹೆಚುು ವಿಶಾಾಸ ಹೊಂದಿರಬೆೇಕು. 
ಹಲರ್ಾರು ವಿಷಯಗಳನುು ರಕ್ಷ್ಣೆ, ಕ್ಷ್ಮೆ, ಜಿೇವನ, ಶಾಂತಿ, ಭದಿತೆ ಮ್ತುು ತೃಪ್ರು 
ಎಂದು ತಪಾಾಗಿ ಲೆೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ಿಮ್ುಖ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಒಬಬರು 
ಹೆೇಗೆ ಸಂಪ್ೂಣಮರ್ಾಗಿ ಖಚಿತರ್ಾಗಿರಬಹುದು? ದೆೇವರನುು ಅವರ ರ್ಾಕಯದಲಿ್ಲ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳವ ಮ್ೂಲಕ ಮಾತಿ. ಈ ಜಿೇವನದಲಿ್ಲಯೆೇ ಸರಿಯಾದ       
             ನಿಧ್ಾಮರಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬೆೇಕು ಸೆುೇಹಿತರು, ಕುಟ್ುಂಬ ಅಥರ್ಾ  
             ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಜನರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೆೇಳುತಾುರೆಂದು ಅವಲಂಬಿಸದೆ,  
             ಆದರೆ ದೆೇವರು ತನು ಪ್ವಿತಿ ರ್ಾಕಯರ್ಾದ ಸತಯರ್ೆೇದದಲಿ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು  
             ಹೆೇಳದಾಾನ್ೆ ಎಂಬುದನುು ಅಥಮಮಾಡ್ರಕೊಳುಳವ ಮ್ೂಲಕ ಸರಿಯಾದ  
              ನಿದಾಮರಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಬೆೇಕು. 

  

 
                  

ತಿೇಮಾಮನ  ಈ ಘಟ್ನ್ೆಯು ಪ್ಿದಶಮಸುತುದೆ-
ಪ್ಿಮಾಣಿಕತೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಿ ಇದು ಖಚಿತತಾದ 
ಜೊತೆ ಸೆೇರಿಕೊಂಡ್ರರಬೆೇಕು.ಒಂದು ಮಾತು ಹಿೇಗೆ 
ಹೆೇಳಲಾಗುತುದೆ.ಇದು ಅತಯಂತ ದುರಂತ.ಪ್ಿತಿ 
ಜಿೇವನವು ಬೆೇಗ ಅಥರ್ಾ ನಂತರ 
ಕೊನ್ೆಗೊಳುಳತುದೆ-ನಿತಯ ಜಿೇವವನುು 
ಹೊರತುಪ್ಡ್ರಸಿ! “ಮ್ನುಷಯದೃರ್ಷಟಗೆ ಸರಳರ್ಾಗಿ 
ತೊೇರುವ ಒಂದು ದಾರಿಯುಂಟ್ು ಅದು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ 
ಅದು ಮ್ರಣ ಮಾಗಮರ್ೆೇ” (ಜ್ಞಾನ್ೊೇಕ್ರು 14:12) 
ಎಂದು ಹೆೇಳುವ ಒಂದು ರ್ಾಕಯವಿದೆ. ಹಲಾರ್ಾರು 
ಜನರು “ನ್ಾನು ಪ್ಿಮಾಣಿಕನ್ಾಗಿರುವವರೆಗೆ 
ಕೊನ್ೆಯಲಿ್ಲ ನ್ಾನು ಸರಿಯಾಗುತ ುೆೇನ್ೆ” ಎಂದು 
ಹೆೇಳುತಿದಾಾನ್ೆ......ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ಿಮಾಣಿಕರ್ಾಗಿ 
ತಪಾಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು!    
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ವಿಮೊೇಚನ್ಾ 
ಸಾದೃಶಯಗಳು: 
ಮಾನವ- ನಿರ್ಮಮತ ದೊೇಣಿ 
ದೆೇವರಿಂದ ಮಾಡ್ರದ  
ಹಡಗಿಗೆ ವಯತಿರಿಕುರ್ಾಗಿದೆ 

 

ಒಬಬ     ಒಬಬ ವಯಕಿ್ರರ್ತ ತಾನೆೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ಣು ದೆೊೇಣಿರ್ನ್ತು ಹೆೊಂದದದನ್ತ.     

             ಒಂದು ದಿನ, ಅವನು ವಿಶಾಲರ್ಾದ ಸಮ್ುದಿದಲಿ್ಲ ಸುದಿೇಘಮ ಪ್ಿರ್ಾಸವನುು   
             ಕೆೈಗೊಂಡನು. ಶೇಘಿದಲೆಿೇ ಅವನು ಚಂಡಮಾರುತವನುು ಎದುರಿಸಿದನು,  
             ಅದು ಸಣಣ ದೊೇಣಿಯನುು ತಾರಿತರ್ಾಗಿ ನ್ಾಶಪ್ಡ್ರಸಿತು - ಇದು ಒರಟಾದ  
             ಹರ್ಾಮಾನಕಾುಗಿ ಮಾಡಲಾಟಿಟರಲ್ಲಲಿ. ಜಿೇವದ ಹತಾಶೆಯಿಂದ  
             ಪಾರುಮಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪ್ಡುತಿುದಾ ಆ ವಯಕ್ರುಗೆ ಒಂದು ದೊಡಡ ಹಡಗು  
             ತನು ರಕ್ಷ್ಣೆಗೆ ಬಂದುದನುು ಕಂಡು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿದವನ್ಾಗಿದಾನು,  
             ಅಲಿ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಂಬಳ, ಬಿಸಿನಿೇರಿನ ಪಾನಿೇಯ ಮ್ತುು ಸಾಕಷುಟ ತಿನುಲು  
             ನಿೇಡಲಾಯಿತು. ಎಲಿಕ್ರುಂತ ಹೆಚ್ಾುಗಿ, ಭವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಯಾವುದೆೇ ಬಿರುಗಾಳ  

             ಎದಾರೂ ಅವನು ಸುರಕ್ಷಿತರ್ಾಗಿದಾನು. 
            ಊಹಿಸಿಕೆೊಳಿು, ಆದಾಗೂಯ, ದೊಡಡ ಹಡಗು ಬಂದ ಕೆಲರ್ೆೇ ಕ್ಷ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ಒಂದು       
            ಸಣಣ, ದುಬಮಲರ್ಾದ ದೊೇಣಿಯು ಬಂದಿತು ಮ್ತುು ಮ್ನುಷಯನನುು ರಕ್ಷಿಸಲು     
           ಸಹ ಮ್ುಂದಾಯಿತು. ಈಗ ಪ್ುನಃ ರಕ್ಷಿಸಲಾಟ್ಟ ವಯಕ್ರುಯು ಸಣಣ, ದುಬಮಲರ್ಾದ  
             ದೊೇಣಿಗಾಗಿ ದೊಡಡ ಹಡಗನುು ಬಿಡುತಾುನ್ಾ? ಖಂಡ್ರತ ಇಲಿ; 

ಅವನಿಗೆ  
             ಹೆಚಿುನ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಅಗತಯವಿಲಿ, ಮ್ತುು ಸಣಣ 

ಕರಕುಶಲತೆಯಿಂದ      
             ಮಾಡ್ರದ ದುಬಮಲ ಸುರಕ್ಷ್ತೆಯ ಭರವಸೆಯು ಮ್ೂಖಮತನದ  
             ಆಯೆುಯಾಗಿದೆ. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ತಿೇಮಾಮನ ಈ ಕಥೆಯು ಯೆೇಸುವಿನ ನಿಶುತತೆಯ ಪ್ಿಸಾುಪ್ವನುು      
 ರಕ್ಷ್ಣೆಗಾಗಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಮತ ಯೇಜನ್ೆಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸುತುದೆ. 
 ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ ಮ್ತುು ಏಕೆೈಕ ರಕ್ಷ್ಕನ್ಾಗಿ, ಯೆೇಸು ಮಾನವಕುಲಕೆು ಪ್ರಲೊೇಕಕೆು 
 (ಪ್ರದೆೈಸಿ) ದಾರಿಯನುು ಸಾಕಷುಟ ಒದಗಿಸುತಾುನ್ .ೆ ಪ್ಿತಿ ಚಂಡಮಾರುತವನುು 
 ತಡೆದುಕೊಳುಳವ ಸೆಿರರ್ಾದ, ದೊಡಡದಾದ, ಸುರಕ್ಷಿತರ್ಾದ ಹಡಗನುು ಯೆೇಸು 
ಪ್ಿತಿನಿಧಸುತಾುನ್ೆ,  ಅದರ ವಿರುದಧ ಎಲಾಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಮತ ಪ್ಿಯತುಗಳು ಅಂತಿಮ್ರ್ಾಗಿ 
ವಿಫಲಗೊಳುಳತುರ್ೆ.  ಅವುಗಳನುು ನಂಬಿದವರು ನ್ಾಶರ್ಾಗುತಾುರೆ. ಮಾನವಕುಲಕೆು ಯೆೇಸು 
ಮಾತಿ ನಿಜರ್ಾದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮ್ತುು ಶಾಶಾತ ಪಾರುಗಾಣಿಕಾನ್ಾಗಿದಾಾನ್ೆ. 
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           ರಕ್ಷಣೆ: ಒಂದು ವರ 
 
 
 

 
                                                                ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತಿುರುವ ಜನರಿರುವ ಬಡ ದೆೇಶವನುು ಕಲ್ಪಪಸಿಕೆೊಳಿುರಿ. 
                                                                                        ಬಡ ಮ್ಹಿಳೆಯಬಬಳು ತನು ಅನ್ಾರೊೇಗಯದ ಮ್ಗುವಿಗೆ ರಾಜನ 

                                                                                        ತೊೇಟ್ದಿಂದ ದಾಿಕ್ಷಿಯ ಗೊಂಚಲು ಬಯಸಿದಾಳು. ಅವಳು ಐವತುು  
                                                                                         ಸೆಂಟ್್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಣಣನುು ಖರಿೇದಿಸಲು ಪ್ಿಯತಿುಸುತಿುರುವ  
                                                                                          ರಾಜನ ತೊೇಟ್ಗಾರನ ಬಳಗೆ ಹೊೇದಳು, ಆದರೆ ಅಸಭಯರ್ಾಗಿ  
                                                                                          ಅವರಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿಲಾಟ್ಟಳು. ಹೆಚಿುನ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನ್ೆೇ 
                                                                                          ಪ್ಿಯತುವು ಅದೆೇ ಫಲ್ಲತಾಂಶವನುು ಪ್ಡೆಯಿತು. 
                                                                                         
                                                                                          ರಾಜನ ಮ್ಗಳು ತೊೇಟ್ಗಾರನ ಕೊೇಪ್ದ ಮಾತುಗಳನುು ಮ್ತುು 
                                                                                         ಮ್ಹಿಳೆಯ ಮ್ನವಿಯನುು ಕೆೇಳಿದಳು. ಬಡ ಮ್ಹಿಳೆ ತನು ಕಥೆಯನುು  
                                                                                         ಹೆೇಳದಾಗ, ರಾಜಕುಮಾರಿ ಹೆೇಳದಳು, "ನನು ಪ್ರಿೇತಿಯ ಮ್ಹಿಳೆ ನಿೇವು 
                                                                                      ತಪಾಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದಿಾೇರಿ. ನನು ತಂದೆ ರ್ಾಯಪಾರಿಯಲಿ ಆದರೆ ರಾಜನ್ಾಗಿದಾಾನ್ೆ.  
                                                                                      ಅವನ ವಯವಹಾರವು ಮಾರುವುದು ಅಲಿ, ಆದರೆ ಕೊಡುವುದು! ” ಅವಳು 
                                                                                       ಬಳಳಯಿಂದ ಒಂದು ಗೊಂಚಲನುು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನುು ನಿಧ್ಾನರ್ಾಗಿ  
                                                                                       ಮ್ಹಿಳೆಯ ಏಪ್ಿನ್ ಗೆ ಹಾಕ್ರದಳು. ಅನ್ೆೇಕ ದಿನಗಳ ಶಿಮ್ವು ಪ್ಡೆಯಲು 
                                                                       
 

 

                                                                                                         
 

 

 
                                                                                                                                                                          ತಿೇಮಾಮನ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ, ದೆೇವರು ರಕ್ಷ್ಣೆಯನುು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಮಾತಿ  
                                                                                                                                                                           ನಿೇಡುತಾುನ್ೆ. ನ್ಾವು ಅದನುು ಹಣದಿಂದ ಅಥರ್ಾ ಒಳ ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಂದ ಪ್ಡೆಯಲು                                                                                       

                                                                                                                                                        ಸಾದಯವಿಲಿ. »ನಂಬಿಕೆಯ ಮ್ೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೆ ರಕ್ಷ್ಣೆ ಹೊಂದದಿದವರಾಗಿದಿಾರಿ, 

                                                                                                                                                                           ಆ ರಕ್ಷ್ಣೆಯು ನಿರ್ಮಮಂದುಟಾದದಲಿ, ಅದು ದೆೇವರ ವರರ್ೆೇ 
                                                                                                                                              ಅದು ಪ್ುಣಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಂದ ಉಂಟಾದದಾಲಿ, ಆದುದರಿಂದ              

                                                                                                                                                            ಹೊಗಳಕೊಳಳಲು ಯಾರಗೂ ಆಸಾದವಿಲಿ« 

                                                                                                                                                 ( ಎಪೆಸದವರಿಗೆ    2:8-9 ) 
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ಅಳತೆ ರ್ಮರಿದ 

ದಯ 
   ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕಥೆರ್ನ್ತು ಕೆೈಸುರಾದ ಡಾ. ಉಷರ್ ಮ್ತುು ಟ್ಕ್ರಮಯ      
   ಕಾನ್ಾ್ಟಂಟಿನ್ೊೇಪ್ಲುಲಿ್ಲ ರ್ಾಸಿಸುತಿುದಾ ಮ್ತುು ಅಬುಾಲ್ ಹರ್ಮೇದ್     
   ನಂತರ ರ್ಾಯನ್ ಪಾಿಂತಯದ ವಲ್ಲಯಾಗಿ ನ್ೆೇಮ್ಕಗೊಂಡ  
   ಕುಲ್ಲೇನರಾದ ಸರ್ ಅಹಮದ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ       
   ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರಲೊೇಕವನುು ಪ್ಿರ್ೆೇಶಸಲು ನ್ಾನು ಏನು  

                             ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂದು ನಿೇವು ಭಾವಿಸುತಿುೇರಿ ಎಂದು  
                             ನಿೇವು ದಯವಿಟ್ುಟ ನನಗೆ ತಿಳಸುವಿರಾ? » ಸರ್        
                               ಅಹಮದ್ ಕೆೇಳದರು. "ನಿಮ್ಮ ಶೆಿೇಷಠತೆ," ಕೆೈಸುನು   
                              ಉತುರಿಸಿದನು, «ದೆೇವರು, ಯೆೇಸುಕ್ರಿಸುನ 
ಸಲುರ್ಾಗಿ, ನನು ಪಾಪ್ಗಳನುು ಕ್ಷ್ರ್ಮಸುತಾುನ್ೆ ಮ್ತುು ನನುನುು ಪ್ರಲೊೇಕಕೆು 
ಸಿಾೇಕರಿಸುತಾುನ್ೆ ಎಂದು ನ್ಾನು ನಂಬುತ ುೆೇನ್ೆ.« 

 
  » ಇಲಿ ಸರ್, ನ್ಾನು ಅದನುು ಒಪ್ರಾಕೊಳಳಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ, « ಸರ್ ಅಹಮದ್  
  ಉತುರಿಸಿದರು,  » ನಿಮ್ಮ ಸಲುರ್ಾಗಿ, ಸಾಲಕಾುಗಿ ಜೆೈಲ್ಲನಲಿ್ಲದಾ  
 ನಿಮ್ಮ ಸೆುೇಹಿತರೊಬಬರನುು ನ್ಾನು ಕ್ಷ್ರ್ಮಸಬಹುದು (ಟ್ಕ್ರಮಶ್  
  ಕಾನೂನು ಸಾಲಗಾರನನುು ಅವನ ಸಾಲವನುು ಪ್ೂಣಮರ್ಾಗಿ  
 ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ಜೆೈಲ್ಲನಲಿ್ಲ ಇರಿಸಿದೆ) ಆದರೆ, ನ್ಾನು ಹಾಗೆ  
  ಮಾಡ್ರದ ಾೆೇನ್ೆ, ನ್ಾನು ಈ ರಾಜಯದಲಿ್ಲ ನಿಜರ್ಾದ ನ್ಾಯಯವನುು   
 ಎತಿುಹಿಡ್ರಯುವುದಿಲಿ. ದೆೇವರು ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನುು ಮಾಡಲು  
 ಸಾಧಯರ್ಾದರೆ, ಅವನು ನನಗಿಂತ ಹೆಚುು ನಿೇತಿವಂತನ್ಾಗಿರುವುದಿಲಿ.  
  ನ್ಾನು ಅವನನುು ನಂಬಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ. ನಿೇವು ಈಗ ಏನು  
    ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ, ಡಾ. ಉಷರ್? «  
     »ನಿಮ್ಮ ಶೆಿೇಷಠತೆ,» ಡಾ. ಉಷರ್ ಉತುರಿಸಿದರು, »ನ್ಾನು ಒಂದು 
     ವಿವರಣೆಯನುು ಬಳಸುತ ುೆೇನ್ೆ. ನ್ಾನು ತಿೇರಿಸಲು ಸಾಧಯರ್ಾಗದ 

     ಸಕಾಮರಕೆು ದೊಡಡ ಸಾಲಕಾುಗಿ ನ್ಾನು ಜೆೈಲ್ಲನಲಿ್ಲದ ಾೆೇನ್ೆ ಎಂದು 
     ಭಾವಿಸೊೇಣ. ನಿೇನು ರಾಜ ಮ್ತುು ಒಬಬ ಮ್ಗನನುು ಹೊಂದಿರುರ್ೆ. 
     ನಿೇವಿಬಬರೂ ನನುನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುತಿುೇರಿ, ಆದರೆ ನಿಜರ್ಾದ ನ್ಾಯಯವನುು  
     ಎತಿುಹಿಡ್ರಯಬೆೇಕು. ಒಟಿಟಗೆ, ನಿೇವು ನನು ಸಾಲವನುು ಪಾವತಿಸಲು  
      ಒಪ್ುಾತಿುೇರಿ ಮ್ತುು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಗ ಖುದಾಾಗಿ ಬಂದು ಪಾವತಿಸಿ 

      ರಸಿೇದಿಯನುು ನಿೇಡುತಾುನ್ೆ. ಈಗ ಬೆೇಕಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ  
       ಕೃಪೆಯ ನಿಬಂಧನ್ೆಯನುು ನ್ಾನು ಒಪ್ರಾಕೊಳುಳವುದು. ನನುನುು  
       ಸೆರೆಮ್ನ್ೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರ ನನಗೆ ಹೆೇಳುತಾುನ್ೆ,» 

       ಎದ ಾೆೇಳು, ಸೆುೇಹಿತ, ನಿೇನು ಸಾತಂತಿನು. ನಿನು ಋಣ ತಿೇರಿಸಿದ ಾೆೇನ್ೆ. 

 

 
ನಾನ್ತ ಮೊರತ ಕೆಲಸ್ಗಳಲ್ಪಲ ಒಂದನ್ತು ಮಾಡಬಹತದತ: 
ಹೆಮೆಮಯಿಂದ, ನ್ಾನು ನಿಮ್ಮ ದಯೆಯನುು ಸಿಾೇಕರಿಸಲು 
ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಮ್ತುು ನನುನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುವವನನುು 
ಅವಮಾನಿಸಬಹುದು. 
1. ನ್ಾನು ಅದನುು ನಂಬಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ ಎಂದು ಹೆೇಳಬಹುದು, ಮ್ತುು 
ಸತಯವನುು ಕಂಡುಹಿಡ್ರಯಲು ಭಯಪ್ಡುತ ುೆೇನ್ೆ. ನನು ಸಾಾತಂತಿಯವನುು ನಂಬದೆ 
ಜೆೈಲ್ಲನಿಂದ ಹೊರಹೊೇಗುವಂತೆ ಒತಾುಯಿಸಿದರೆ, ನ್ಾನು ಪ್ಲ್ಲೇಸರಿಗೆ ಹೆದರಿ 
ನನು ಮ್ನ್ೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಳುಳತ ುೆೇನ್ೆ. ನನು ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ವಿಶಾಾಸ ಅಥರ್ಾ 
ನಂಬಿಕೆ ಇಲಿದೆ, ನನಗೆ ಸಾಾತಂತಿಯವಿಲಿ! 
2. ನ್ಾನು ಅದನುು ನಂಬಬಲೆಿ, ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ ುೆೇನ್ೆ ಮ್ತುು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಗನ 
ಪಾದಗಳಗೆ ಬಿದುಾ, 'ಧನಯರ್ಾದಗಳು. ಪ್ಿತಿಯಾಗಿ ನಿೇಡಲು ನನು ಬಳ ಏನೂ 
ಇಲಿ (ನಿಮ್ಮ ಪೌಂಡ್ ಗಳಗೆ ನನು ನ್ಾಣಯಗಳು ಅವಮಾನರ್ಾಗುವುದರಿಂದ) 
ಆದಾರಿಂದ ನನು ಉಳದ ಜಿೇವನಕೆು ನನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುು ತೊೇರಿಸಲು ನ್ಾನು 
ಪ್ಿಯತಿುಸುತ ುೆೇನ್ೆ.« 

 
"ಆದರೆ ಇದು ಎಲಾಿ ಅಲಿ," ಡಾ. ಉಷರ್ ಮ್ುಂದುವರಿಸಿದರು, 
»ರಾಜಕುಮಾರನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹಮಾಮ್ (ಟ್ಕ್ರಮಶ್ ಸಾುನ; 

ತಿಳದಿರುವ ಅತಯಂತ ಸಂಪ್ೂಣಮರ್ಾದ ಶುದಿಧೇಕರಣ) ಕೊಡುತಾುನ್ೆ. ನನು 
ಸೆರೆಮ್ನ್ೆಯ ಬಟೆಟಗಳು, ಅವುಗಳ ಎಲಾಿ ಕೊಳಕುಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಬೆಂಕ್ರಗೆ 
ಎಸೆಯಲಾಡುತುರ್ೆ, ಮ್ತುು ಅದು: ನನು ಹಿಂದಿನ ಜಿೇವನದ ಅಂತಯ. ನಿನು ಮ್ಗನು 
ನನಗೆ ರಾಜಕುಮಾರನ ವಸರವನುು ಕೊಡುತಾುನ್ೆ ಮ್ತುು ರಾಜನ್ಾದ ನನುನುು 
ನಿನು ಮ್ುಂದೆ ತರುತಾುನ್ೆ. ಇದು ನ್ಾನು ಕೆೈಸು ಧಮ್ಮವನುು 
ಅಥಮಮಾಡ್ರಕೊಳುಳವ ವಿಧ್ಾನರ್ಾಗಿದೆ. ದೆೇವರು ರಾಜ ಮ್ತುು ಆತನ ಮ್ಗನ್ಾದ 
ಯೆೇಸು ಕ್ರಿಸುನು ಶಲುಬೆಯ ಮೆೇಲೆ ಸಾಇಚ್ೆೆಯಿಂದ ಸಾಯುವ ಮ್ೂಲಕ ಮ್ತುು 
ದೆೇವರ ಶಕ್ರುಯಿಂದ ಮ್ೂರನ್ೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಸತುವರೊಳಗಿಂದ ಎದ ಾೆೇಳುವ 
ಮ್ೂಲಕ ಪಾಪ್ರಯ ಸಾಲವನುು ಪಾವತಿಸಿದನು. ನ್ಾನು ಅದನುು ನಂಬುತ ುೆೇನ್ೆ 
ಮ್ತುು ನ್ಾನು ಸಾತಂತಿನ್ಾಗಿದ ಾೆೇನ್ೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳದಿದೆ. ನಿೇವೂ ಅದನುು 
ನಂಬಿದರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೆೇ ನಿಮ್ಗೂ ಅಥಮರ್ಾಗುತುದೆ. ಈಗ 
ರಾಜಕುಮಾರನ ಕಡೆಗೆ ನನು ವತಮನ್ೆ ಏನ್ಾಗಿರಲ್ಲದೆ? 

 
ರ್ೆೈದಯರು ಮ್ುಂದುವರಿಸಿದರು, "ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವನು ಕುದುರೆಯ ಮೆೇಲೆ 
ಕ್ರರಿದಾದ ಗಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ ಬರುತಿುರುವುದನುು ನ್ಾನು ನ್ೊೇಡುತ ುೆೇನ್ೆ, ಆದರೆ 
ಯಾರೊೇ ಆತನ ದಾರಿಯನುು ತಡೆಯಲು ಬಿೇದಿಯಲಿ್ಲ ಉರುವಲು 
ಎಸೆದಿದಾಾರೆ. ನ್ಾನು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ? ಅವನು ಬರುವವರೆಗೆ ನ್ಾನು 
ಕಾಯಬೆೇಕೆೇ ಮ್ತುು 'ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಇದನುು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿೇವು ನನಗೆ ಏನು 
ಕೊಡುತಿುೇರಿ?' ಎಂದು ಕೆೇಳಬೆೇಕೆ ಅಥರ್ಾ ಅವನು ಬರುವ ಮೊದಲು ನ್ಾನು 
ಅಡಚಣೆಯನುು ತಾರಿತರ್ಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ರ ಮ್ತುು ನಂತರ ಅವನು 
ಹಾದುಹೊೇಗುರ್ಾಗ ಹೆಮೆಮಯಿಂದ ಮ್ತುು ಸಂತೊೇಷದಿಂದ ಆತನಿಗೆ 
ನಮ್ಸುರಿಸಿ, ಆತನು ನನಗಾಗಿ ಮಾಡ್ರರುವ ಎಲಾಿದಕಾುಗಿ ನನು 
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುು ತೊೇರಿಸಬೆೇಕೊೇ?" 
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     ಒಂದತ ದನ್ ಸೆುೇಹಿತರ ಗುಂಪ್ು ಅನ್ೆೇಕ ಮೊಸಳೆಗಳರುವ ನದಿಗೆ        
     ಹೊೇದರು, ಅಲಿ್ಲ ದೂರದಲಿ್ಲ ಒಬಬ ವಯಕ್ರುಯು ಇನ್ೊುಂದು ದಡವನುು  
     ತಲುಪ್ಲು ದೊೇಣಿಯನುು ಉಟ್ುಟ ಹಾಕುವುದನುು ನ್ೊೇಡ್ರದನು.  
     "ನ್ಾವು ಅದನುು ಮಾಡಲು ಸಾಧಯರ್ಾದರೆ," ಶೆೇಕ್ ಒಮ್ರ್  
      ಹೆೇಳದರು, "ನ್ಾವು ಕೂಡ ನದಿಯನುು ದಾಟಿ ಇನ್ೊುಂದು ಬದಿಗೆ  
      ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಬಹುದು." - "ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಾವು ದೊೇಣಿ     
      ನಿರ್ಮಮಸೊೇಣ," ಅಚಮದ್ ಸಲಹೆ ನಿೇಡ್ರದನು. "ಆದರೆ ನಾವು  
       ಅದನ್ತು ಯಾವುದರಿಂದ ನಿರ್ಮಯಸೆೊೇಣ?" ಸ್ತಲೆೇಮಾನ್  
       ಕೆೇಳಿದರತ. "ಕೆೇಳಿ ಶೆೇಕ್ ಒಮರ್," ಅಚಮದ್ ಉತಿರಿಸಿದ. 

  

 
 

 
     ಶೆೇಕ್ ಒಮರ್ ಸಾಲಾ ಯೇಚಿಸಿದನು. "ಆ ಮ್ನುಷಯನ ದೊೇಣಿ      
     ಮ್ಣಿಣನಿಂದ ಮಾಡಲಾಟಿಟದೆ ಎಂದು ತೊೇರುತುದೆ," ಅವರು  
     ಮ್ರುಪ್ಿಶೆು ಮಾಡ್ರದರು "ನ್ಾವು ಅದನುು ಪ್ಿಯತಿುಸೊೇಣರ್ೆೇ?"  

     ಅವರು ಕಷಟಪ್ಟ್ುಟ ತಮ್ಮ ದೊೇಣಿಯನುು ತಯಾರಿಸಿದರು, ಅದನುು  
     ಬಿಸಿಲ್ಲನಲಿ್ಲ ಒಣಗಿಸಲು ಬಿಟ್ಟರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು  
     ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಅದು ಒಣಗಿತುು ಮ್ತುು ತುಂಬಾ ಗಟಿಟಯಾಗಿತುು.  
     "ನನಗೆ ಚ್ೆನ್ಾುಗಿ ಕಾಣಿಸುತಿುದೆ!" ಒಮ್ರ್ ಗಮ್ನಿಸಿದನು. ಅವರು  
      ಅದರ ಒಳಗೆ ಪ್ಿರ್ೆೇಶಸಿದರು ಮ್ತುು ಇನ್ೊುಂದು ಬದಿಗೆ ದೊೇಣಿ  
      ಉಟ್ುಟ ಹಾಕಲು ಪಾಿರಂಭಿಸಿದರು,  ಆದರೆ ಕೆಸರು ಮ್ೃದುರ್ಾಗುತಾು  
      ಮ್ತುು ಮೆತಾುಗಾಯಿತು, ಅದು  ಸಂಪ್ೂಣಮ ಕರಗಿ    
   ಬಿಡ್ರಬಿಡ್ರಯಾಯಿತು. ಕೆಲವಬಬರನುು ಮೊಸಳೆಗಳು 
   ತಕ್ಷ್ಣರ್ೆೇ ತಿಂದವು; ಇತರರು ಮ್ುಳುಗಿ ಹೊೇದರು. 
   ಯಾರೂ ಬದುಕುಳಯಲ್ಲಲಿ. ಆದಾಗೂಯ, ಅಬುಾಲ್ ಈ 

    ಕಲಾನ್ೆಯನುು ಮೊದಲನ್ೆಯದಾಗಿ ನಂಬಲ್ಲಲಿ ಮ್ತುು 
    ಹಿಂದೆಯೆೇ ಉಳದು ಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು ತನು ಸೆುೇಹಿತರ 

    ದುರಂತ ಭವಿಷಯವನುು ನ್ೊೇಡ್ರದನು, ಅವನು ಅವರನುು  
   ಮ್ತ ುೆ ಎಂದಿಗೂ ನ್ೊೇಡಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ದುಃಖಿತನ್ಾಗಿದಾನು.                                                   
 

 
ಪರಲೆೊೇಕಕೆೆ ದಾರಿ /ಪ್ರದೆೈಸಿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   ತಿೇಮಾಮನಕೆು ವಿವಿಧ ಜನರು ಪ್ರೊೇಕಕೆು (ಪ್ರದೆೈಸಿ) ಗೆ ತಮ್ಮನು ತರುತುರ್ೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ       

    ನಂಬಿಕೆಯನುು ಇಟಿಟದಾಾರೆ ಆದರೆ     ದೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ಯೆೇಸು ಕ್ರಿಸುನ    ಮ್ೂಲಕ ಒಂದೆೇ ಒಂದು ಮಾಗಮವನುು  
     ನಿೇಡುತಾುನ್ೆ. ನ್ಾವು ನಮ್ಮದೆೇ ಆದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಿಯತಿುಸಿದರೆ, ನ್ಾವು ಖಂಡ್ರತರ್ಾಗಿಯೂ  
     ವಿಫಲರಾಗುತೆುೇರ್ೆ.ಯೆೇಸು ಅವನಿಗೆ – ನ್ಾನ್ೆೇ ಮಾಗಮವೂ,ಸತಯವೂ, ಜಿೇವವೂ ಆಗಿದೆಾೇನ್ೆ ನನು 
     ಮ್ೂಲಕರ್ಾಗಿ ಯಾರೂ ತಂದೆಯ ಬಳಗೆ ಬರುವುದಿಲಿ(ಯೇಹಾನ 14:6)
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ಸಾವತಂತರದ ಕ್ರೇಲ್ಪಕೆೈ  
    ಪುರಾತನ್ ಕಾಲದ ರಾಜನ್ ಸೆುೇಹಿತರತ ನ್ೆರೆಯ ದೆೇಶದಲಿ್ಲ 

   ಅಸಮಾಧ್ಾನಕೆು ಒಳಗಾಗಿದಾರು ಮ್ತುು ಸೆರೆಮ್ನ್ೆಗೆ ಹಾಕಲಾಟ್ಟರು.  
   ಅವರ ದುಃಖದಲಿ್ಲ ಅವರನುು ಬಿಡಲು ರಾಜನು ಸಿದಧನ್ಾಗಿರಲ್ಲಲಿ  
   ಮ್ತುು ಅವರನುು ಮ್ುಕುಗೊಳಸಲು ನಿಧಮರಿಸಿದನು.  
   ಒಳಗಿನಿಂದ ಮಾತಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದಾದ  
  ಬಲರ್ಾದ ಗೊೇಪ್ುರದಲಿ್ಲ ಕೆೈದಿಗಳನುು ಬಂಧಸಲಾಗಿತುು. 
  ರಾಜನು ತನು ಸೆುೇಹಿತರನುು ಬಿಡ್ರಸಲು ತನು ಮ್ಗನನುು  
  ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅವರು ಜೆೈಲರ್ ಅನುು ಸೊೇಲ್ಲಸಿದರು 
  ಮ್ತುು ಕೆೈಕಾಲುಗಳನುು ಕಟಿಟದರು. ನಂತರ ಅವನು 
  ಒಳಗಿದಾ ತನು ಸೆುೇಹಿತರಿಗೆ ಕ್ರೇಯನುು ರರ್ಾನಿಸಿದನು. 

 

 
                                                                     ಗೊೇಡೆಯ ಮೆೇಲೆ, ಇನ್ೊುಬಬರು ಇದು ಯಾವುದೆೇ ಕ್ರೇ ಅಲಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ 
                                                                                       ನಿೇಡ್ರದರು. ಅದಲಿದೆ, ಯಾವುದಕೂು ಒಂದು ಕ್ರೇಲ್ಲ ಬೆೇಕು? ಅವರು           
                                                                                       ತುಣುಕುಗಳನುು ಸೆೇರಿಸಲು ಸಹ ನಿವಮಹಿಸುತಿುದಾರು. ಅಂತಿಮ್ರ್ಾಗಿ, ಅವರು     
                                                                                       ಅದನುು ಲಾಕ್ ನಲಿ್ಲ ಪ್ಿಯತಿುಸಿದಾಗ, ಅದು ಇನುು ಮ್ುಂದು ಸರಿ  
                                                                                       ಹೊಂದುವುದಿಲಿ! ಮ್ುಜುಗರಕೊುಳಗಾದ ಅವರು ರಾಜನ ಮ್ಗನನುು  
                                                                                        ಅಪ್ಹಾಸಯ ಮಾಡಲು ಪಾಿರಂಭಿಸಿದರು, ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ       
                                                                                         ಕ್ರೇಲ್ಲಯನುು ನಿೇಡ್ರಲಿ ಎಂದು ರ್ಾದಿಸಿದರು. ಸೆರೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೆುೇಹಿತರು  
                                                                                          ತಮ್ಮ ರಕ್ಷ್ಕನನುು ನಂಬಿದಾರೆ, ಅವರನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿುತುು. 

 

 
        ಸೆುೇಹಿತರತ ಕ್ರೇಯನುು ನ್ೊೇಡ್ರದರು ಮ್ತುು ಅದನುು ಏನು  
      ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು ಚಚಿಮಸಿದರು. ರಾಜನ ಮ್ಗ ಸಮ್ಯ  
     ಸಿೇರ್ಮತರ್ಾಗಿದೆ ಮ್ತುು ಅವರು ಗೆೇಟ್ ಅನುು ತೆಗೆಯಬೆೇಕು  
     ಎಂದು ಒತಾುಯಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಗೆೇಟ್ ತೆರೆಯುವ                 
     ಬದಲು ಪ್ರಸಾರ ಸಮಾಲೊೇಚಿಸಿದರು. ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬಬರು  
     ಕ್ರೇಲ್ಲಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನುು ರುಬುಬವ ಮ್ೂಲಕ  
     ತೆಗೆದುಹಾಕಬೆೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನಿೇಡ್ರದರು 

  

 

 
 

       
 
          ತಿೇಮಾಮನ ಈ ಕಥೆಯು ದೆೇವರ ಸತಯವನುು (ಯೆೇಸು ಕ್ರಿಸುನ ಸುರ್ಾತೆಮ) 
            ಕೆೇಳುವ ಎಷುಟ ಜನರು ಅದನುು ದುರುಪ್ಯೇಗಪ್ಡ್ರಸಿಕೊಳುಳತಾುರೆ  
            ಎಂಬುದನುು ವಿವರಿಸುತುದೆ, ಆಗಾಗೆೆ ಅದನುು ಗುರುತಿಸಲಾಗದಷುಟ 
           ವಿರೂಪ್ಗೊಳಸುತುದೆ. ಎಲಾಿ ಜನರನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೆೇವರು ತನು   
ಮ್        ಮ್ಗನ್ಾದ ಯೆೇಸುವನುು ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಆತನು ನಮ್ಗೆ ಸಾಾತಂತಿಯದ  
           ಕ್ರೇಲ್ಲಯನುು ಕೊಡುತಾುನ್ೆ. ಆದಾಗೂಯ, ನ್ಾವು ಈ ಕ್ರೇಲ್ಲಯನುು ಹಾಗೆಯೆೇ  
            ಬಳಸದಿದಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದೆೇ ಪ್ಿಯೇಜನರ್ಾಗುವುದಿಲಿ; ಜನರು 
           ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲಿ ಆದರೆ ಶಾಶಾತರ್ಾಗಿ ಜೆೈಲ್ಲನಲಿ್ಲ ಉಳಯುತಾುರೆ. 
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                           ಕತಯನಾದ ಯೇಸ್ತವಿನ್  
                         ಹೆಚ್ಚಿನ್ ದೃಷಾಟಂತಗಳು 

  
ಇವುಗಳನುು ಸರಿಯಾದ ಸಂದಭಮದಲ್ಲಿ ಮಾತಿ ಬಳಸಬೆೇಕು.    
ಸೂಚಿಸಿದ ದೃಷಾಟಂತಗಳು:. 

 

ಹೆಮೆಮರ್ ವಯಕಿ್ರ ಮ್ತುು 
ಪ್ಶಾುತಾುಪ್ ಪ್ಡುವ 
ವಯಕ್ರು 
(ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಲ್ಲಸಿರಿ ಲೂಕ 18: 9-14) 

 
 
   ಇಬಬರತ ಪುರತಷ್ರತ ಮಸಿೇದಗೆ ಪ್ಾರಥಯನೆ ಮಾಡಲತ ಹೆೊೇದರತ. ಒಬಬ     
   ಒಳ ಳೆಯ ಮ್ುಸಿಿಮ್ನು ತನು ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಜಿೇವನಕೆು ಸರಿಯಾದ  
   ಕಿಮ್ಗಳನುು ತಿಳದಿದಾನು. ಅವರ ಅರೆೇಬಿಕ್ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮರ್ಾಗಿತುು ಮ್ತುು  
  ಅವರು ಸಲಾತ್ (ಪಾಿಥಮನ್ೆಯ ಪಾಿಥಮನ್ಾ ರೂಪ್) ಪ್ದಗಳು ಮ್ತುು  
  ಚಲನ್ೆಗಳಲಿ್ಲ ಸಾಧಸಿದನು. ಅವನು ವಿಶಾಾಸದಿಂದ ಮ್ಸಿೇದಿಯ  
  ಮ್ಧಯಭಾಗಕೆು ಹೊೇದನು, ಸಾಷಾಟಂಗ ನಮ್ಸಾುರ ಮಾಡ್ರದನು ಮ್ತುು  
   ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ತುು ನಿಖರರ್ಾಗಿ ಅವನ ಆಲೊೇಚನ್ೆಗಳು  ಪ್ಕುದಲಿ್ಲರುವ  
   ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯ ಮೆೇಲೆ ಇದಾಾಗಲೂ  ಪಾಿರ್ಥಮಸಿದನು. 
     
     ಎರಡನೆರ್ ಮನ್ತಷ್ಯನ್ತ ಭಿಷಟ ಜಿೇವನವನುು ನಡೆಸಿದ  
    ಮ್ತುು ಬಹಳ ಸಮ್ಯದಿಂದ ಪಾಿರ್ಥಮಸದೆ ಇರುವ 

     ಪಾಪ್ರಯಾಗಿದಾನು. ಅವರು ಹೆೇಗೆ ಸಲಾತ್ ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು 
    ನ್ೆನಪ್ರಲಿ ಮ್ತುು ಅವರು ಮ್ಸಿೇದಿಯನುು ಪ್ಿರ್ೆೇಶಸಿದಾಗ 

    ನ್ಾಚಿಕೆಪ್ಡುತಾುರೆ. ಅವನು ಬೆೇಗನ್ೆ ಒಂದು ದೊಡಡ ಕಂಬದ 

    ಹಿಂದೆ ಜಾರಿದನು, ಅಲಿ್ಲ ಅವನು ತನು ಸಾಂತ ಪಾಿಥಮನ್ೆಯನುು 
    ಪ್ರಸುಗುಟಿಟದನು: "0 ದೆೇವರೆೇ, ನನುನುು ಕ್ಷ್ರ್ಮಸು.  
    ನ್ಾನು ನನು ಜಿೇವನವನುು ಸಂಪ್ೂಣಮ ಅಸುವಯಸುಗೊಳಸಿದ ಾೆೇನ್ೆ, 
     ಆದರೆ ನ್ಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮನುು ಅನುಸರಿಸಲು 
    ಮ್ತುು ಸೆೇರ್ೆ ಮಾಡಲು ಹಂಬಲ್ಲಸುತ ುೆೇನ್ೆ. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ತಿೇಮಾಮನ ದೆೇವರಿಗೆ ಯಾರ ಭಕ್ರು ಹೆಚುು 
ಸಿಾೇಕಾರಾಹಮರ್ಾದದುಾ? ದೆೇವರು ಬಾಹಯ ಆಚರಣೆಗಿಂತ ಹೃದಯ 
ಮ್ತುು ಅದರ ಉದೆಾೇಶಗಳನುು ನ್ೊೇಡುತಾುನ್ೆ. 

8. 
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ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡುವುದು 
      (ಲೂಕ21:1-4) ಇಬಬರತ ಮತಸಿಲಮರತ ಝಕಾತ್ ನಿೇಡಲು ಹೊೇದರು ಒಬಬನು ಬಹಳ ಶಿಮ್ಂತನ್ಾಗಿದಾನು 

                ಮ್ತುು ದೊಡಡ ಮೊತುವನುು ನಿೇಡ್ರದನು. ಇನ್ೊುಬಬನು                       ತುಂಬಾ ಬಡವನ್ಾಗಿದಾನು, ಆದರೆ ತನುಲ್ಲಿ ಏನನ್ಾುದರೂ ದೆೇವರಿಗೆ  ಕೊಡಲು    
                                                                                                   ಉತು್ಕನ್ಾಗಿದಾನು, ಮ್ತುು ಆದಾರಿಂದ ಅವನ ಕೊನ್ೆಯ ಶೆೇಕಡಾವನುು ಕೊಟ್ಟನು 
 

ತಿೇಮಾಮನ ದೆೇವರಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಚುು ಕೊಟ್ಟರು, 
ಶಿೇಮ್ಂತರು  ಅಥರ್ಾ ಬಡವರು? ದೆೇವರ ದೃರ್ಷಟಯಲಿ್ಲ, 

ಬಡವನು ಶಿೇಮ್ಂತನಿಗಿಂ ಹೆಚಿುನದನುು ಕೊಟ್ಟನು, 
ಏಕೆಂದರ  ೆಅವನು ತನುಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿವನು ಕೊಟ್ಟನು! 
ಶಿೇಮ್ಂತನು ತನು ಸಂಪ್ತಿುನ ಸಾಲಾ ಭಾಗವನುು ಮಾತಿ 

 ನಿೇಡ್ರದನು.            

 

ಯಾರು ಹೆಚುು ಕೊಟ್ಟರು, ಶಿೇಮ್ಂತನ್ೊೇ ಅಥರ್ಾ ದರೆಟ್ಟನು! ಶಿೇಮ್ಂತನು 

ತನುಪ್ತಿುನ ಸಾಲಾ ಭಾಗವನುು ಮಾsmall portion of his wealth 

              ಇತರ ದೃಷಾಟಂತಗಳ ಪ್ಟಿಟ  
       ಮ್ತುು ಅವುಗಳ ಸತಯರ್ೆೇದದ ಉಲೆಿೇಖಗಳು 

ನಿಜರ್ಾದ ಕಲಮಶ 

 ಬಿತುುವವನು ಮ್ತುು ಬಿೇಜ 

  ಮಾಕಮ 7:1-23 

  ಲೂಕ 8:5-8, 11-15; ಮ್13:1-23 

 ಬುದಿಧವಂತ ಮ್ತುು ಮ್ೂಖಮ ಕಟ್ುಟವವರು ಲೂಕ 6:46-49 

ಒಳ ಳೆಯ ನ್ೆರೆಹೊರೆಯವರು ಲೂಕ 10:25-37 

ಶಿೇಮ್ಂತ ಮ್ೂಖಮ (ದುರಾಸೆ) ಲೂಕ 12:13-21 

ಕಳೆದುಹೊೇದ ಕುರಿ ಲೂಕ 15:1-7 

ಕಳೆದುಹೊೇದ ನ್ಾಣಯ ಲೂಕ 15:8-10 

ಬಂಜರು ಹಣಿಣನ ಮ್ರ ಲೂಕ 13:6-9 

ಉಪ್ರ್ಾಸ ಮ್ತಾು 6:16-18 

ಕ್ಷ್ರ್ಮಸದ ಸೆೇವಕ ಮ್ತಾು 18:21-35 

ಹತುು ಮ್ದುಮ್ಕುಳು ಮ್ತಾು 25:1-13 

ದೊಡಡ ಔತಣಕೂಟ್ ಲೂಕ 14:15-24 

ಮ್ದುರ್ೆಯ ಉಡುಪ್ು ಮ್ತಾು 22:1-14 

ದುಷಟ ಬಾಡ್ರಗೆದಾರರು ಮ್ತಾು 21:33-41 

ರ್ಮೇನುಗಾರಿಕೆ ಬಲೆ ಮ್ತಾು 13:47-50 

ಭೂಮಾಲ್ಲೇಕ ಮ್ತಾು 20:1-16 

ಗೊೇಧ ಮ್ತುು ಕಳೆಗಳು, ರಾಜನ ತಿೇಪ್ುಮ ಮ್ತಾು 13:24-30, 36-43 

ಶಿೇಮ್ಂತ ವಯಕ್ರು ಮ್ತುು ಲಾಜರನು ಲೂಕ 16:19-31 

ತಿೇಪ್ುಮ: ಕುರಿ ಮ್ತುು ಮೆೇಕೆಗಳು ಮ್ತಾು 25:31-46 
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ವಿವಿಧ ವಿಷ್ರ್ಗಳು 

 

 

 ಪರಮತಖ ಪತರ 
    ರ್ೊಸ್ತಫ್ ಎರಡು ವಷಮದವನ್ಾಗಿದಾಾಗ, ಅವನ ಹೆತುವರು      
    ಅಪ್ಘಾತದಲಿ್ಲ ನರಾದರು. ಅವರು ದೊಡಡ ಆಸಿುಯನುು      
     ಪ್ರತಾಿಜಿಮತರ್ಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಚಿಕುಪ್ಾ ಹಸನ್ ಅವರನುು       
  ರಕ್ಷ್ಕನ್ಾಗಿ ನ್ೆೇರ್ಮಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗೂಯ, ಹಸನ್ ಒಬಬ ದುಷಟ ವಯಕ್ರು;  
    ಅವನು ಯುವಕ ಯೂಸುಫ್ ನನುು ದೂರದ ಇನ್ೊುಬಬ ಸಂಬಂಧಕರ      
    ಹತಿುರ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಮ್ತುು ಹುಡುಗ ಸತಿುದಾಾನ್ೆ ಎಂಬ ಸಂದೆೇಶವನುು       
     ಹರಡ್ರದನು. ನಂತರ ಜರ್ಮೇನು ಮಾರಿ ಆ ಹಣವನುು ತಾನ್ೆೇ ಖಚುಮ  
     ಮಾಡ್ರದಾಾನ್ೆ. ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ಬಡ ಅನ್ಾಥ ಎಂಬ 

      ಅನಿಸಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆದನು, ಕಡ್ರಮೆ ಶಕ್ಷ್ಣದೊಂದಿಗೆ ಹೊಲಗಳಲಿ್ಲ     
      ಕಷಟಪ್ಟ್ುಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒತಾುಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಓದಲು  
      ಅಥರ್ಾ ಬರೆಯಲು ಕಷಟರ್ಾಯಿತು. 
    ಆದಾಗೊಯ, ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಇನ್ೊುಬಬ ಚಿಕುಪ್ಾ ಓಮ್ರ್ ಅವರಿಂದ  
    ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ತಿವನುು ಪ್ಡೆದನು, ಅವರು ಹಸನ್ ಅವರು  
    ಪ್ರತಾಿಜಿಮತವನುು ಹೆೇಗೆ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಸಂಪ್ೂಣಮ  
    ದುಃಖದ ಕಥೆಯನುು ಹೆೇಳದರು. ಅಂಕಲ್ ಒಮ್ರ್ ಯೂಸುಫ್ 

    ಬಗೆೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಾದಿಸಿದನು ಮ್ತುು ವಿಷಯವನುು ಸರಿಪ್ಡ್ರಸಲು 
    ಬಯಸಿದಾನು. ಅವನು ಸಾಲಾ ಸಮ್ಯದವರೆಗೆ ಹೆಚುು ಶಿರ್ಮಸಿದಾರು 
   ಮ್ತುು ಯೂಸುಫ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲರುವ ಆಸಿುಯನುು ಹಿಂಪ್ಡೆಯುವಲಿ್ಲ  
   ಯಶಸಿಾಯಾದನು ಮ್ತುು ಅದನುು ರ್ೆೈಯಕ್ರುಕರ್ಾಗಿ ಕೆಿೈಮ್ ಮಾಡುವ  
  ಅಗತಯವಿತುು. ಯೂಸುಫ್ ಏನು ಮಾಡಬೆೇಕು? ಆಶುಯಮಚಕ್ರತನ್ಾದನು,  
  ಅವನು ಪ್ತಿವನುು ನಂಬಬಹುದೆೇ ಎಂದು ಖಚಿತರ್ಾಗಿಲಿ. ಅವನು ತನು 
  ಯಜಮಾನ ಮ್ತುು ಇತರ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಚಚಿಮಸಿದನು, ಆದರೆ 
   ಅವರು ಅವನನುು ತಡೆಯಲು ಪ್ಿಯತಿುಸಿದರು. ಅವನು ಅದನುು  
   ಕಂಡುಹಿಡ್ರಯಲು ಮಾತಿ ಅಷುಟ ದೂರ ಪ್ಿಯಾಣಿಸಿದರೆ ಇದು ಒಂದು             
   ಕುತಂತಿರ್ೆಂದು  ಕಂಡುಹಿಡ್ರಯಲು ಅವನು ತುಂಬಾ ದೂರ 

 
 
 
 
ಪ್ಿಯಾಣಿಸಿದರೆ ಏನು?  

ಯೂಸುಫ್  ಕೂಡ ಅನುಮಾನ ತುಂಬಿದನು. ಅಂತಿಮ್ರ್ಾಗಿ, ತನು 
 ಯಜಮಾನನ ಇಚ್ೆೆಗೆ ವಿರುದಧರ್ಾಗಿ, ಅವನಿಗೆ ನಿದಿಮಷಟ ನಿದೆೇಮಶನಗಳನುು  
ನಿೇಡುವ ತನು ಪ್ತಿದೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಹೊರಟ್ನು,. ಪ್ಿತಿ ಬಾರಿ ಅವನು  
ಅದನುು ಮ್ತ ುೆ ಮ್ತ ುೆ  ಓದಿದಾಗ, ಅವನು ಭರವಸೆ ಮ್ತುು ಆತಮವಿಶಾಾಸದಿಂದ 

 ತುಂಬಿದನು. 

 
ಆಗಮನ್ದ ನ್ಂತರ, ಅವನು ನ್ೆೇರರ್ಾಗಿ ನ್ಾಯಯಾಧೇಶರ ಬಳಗೆ 
ಹೊೇದನು, ಅವರು ಪ್ತಿವು ನಿಜರ್ೆಂದು ಖಚಿತಪ್ಡ್ರಸಲು 
ಸಾಧಯರ್ಾಯಿತು ಮ್ತುು ಅವನು ರ್ಾಸುವರ್ಾಗಿ, ದೊಡಡ ಆಸಿುಯ 
ಶಿೇಮ್ಂತ ಮಾಲ್ಲೇಕನ್ಾಗಿದಾನು. ಯುವ ಯೂಸುಫ್ ಎಷುಟ 
ಸಂತೊೇಷರ್ಾಗಿದಾನು ಮ್ತುು ಅವನು ಈಗ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲಿ 
ಸೌಂದಯಮವನುು ಹೆೇಗೆ ಆಶುಯಮಚಕ್ರತನ್ಾದನು ಎಂದು 
ಹೆೇಳಬೆೇಕಾಗಿಲಿ! ಅವನು ಅದರ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ 
ಭರವಸೆ ನಿೇಡ್ರದನು ಮ್ತುು ಅವನ ಚಿಕುಪ್ಾ ಓಮ್ರ್ ಅವರಿಗೆ 
ಧನಯರ್ಾದ ಹೆೇಳಲು ಎದುರು ನ್ೊೇಡುತಿುದಾನು. 

9. 

 

 
               
        ತಿೇಮಾಮನ ಈ ಕಥೆಯನುು ಸತಯರ್ೆೇದದ ಸಂದೆೇಶಕೆು  
       ಹೊೇಲ್ಲಸಬಹುದು. ದೆೇವರು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಸಿದಧಪ್ಡ್ರಸಿದ ಆನುವಂಶಕತೆಯ 

      ಬಗೆೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆೇಳುತುದೆ, ಆದರೆ ಶತುಿರ್ಾದ ಸೆೈತಾನನು ನಿಮ್ಮನುು  
      ವಿಚಲ್ಲತಗೊಳಸಲು ಎಲಿವನೂು ಪ್ಿಯತಿುಸುತಾುನ್ೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಧ್ಾಮರ  
      ಏನು ಮ್ತುು ನಿೇವು ಯಾರನುು ನಂಬುತಿುೇರಿ 

 

ನಮ್ಮದೆೇ ಆಗಿರುವ ಮಾಗಮವಲಿ. ದೆೇವರು ಕರುಣಾಮ್ಯಿ ಆದರೆ 
 ನ್ಾಯಯವಂತ; ಆದಾರಿಂದ ಶಕ್ಷೆಯನುು ಜಾರಿಗೊಳಸಬೆೇಕು. ದೆೇವರು  
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ಮಗ ಮ್ತುು ಅವನ 
ಉಡುಗೊರೆಯನುು 
ತ್ತರಸ್ೆರಿಸ್ತವುದತ 

   ಅಲ್ಪ ಒಬಬ ಬಡವನಾಗಿದದನ್ತ, ಅವನು ಸಾಲಾ ಅಂಗಡ್ರಯನುು ನಡೆಸುತಿುದಾನು,  
    ಅವನ ಕುಟ್ುಂಬವನುು ಪ್ೇರ್ಷಸಲು ಕಷಟರ್ಾಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ, ಅವನು 
    ದೂರದ ದೆೇಶದಲಿ್ಲ ಉತುಮ್ ಉದೊಯೇಗಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳದರು, ಅವನು  
    ತಮ್ಮ ಆಸಿುಯನುು ಮಾರಿದನು. ಸಂಸಾರಕೆು ಸಾಕಾಗುವಷುಟ ಹಣವನುು 
    ಬಿಟ್ುಟ ಉಳದ ಹಣವನುು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ನು. ಸಾಧ್ಾರಣ  
   ರ್ಾಸಸೆಳಗಳನುು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅವನು ಕೆಲಸಕಾುಗಿ ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿ-        
   ದನು, ಆದರೆ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ಿಯೇಜನರ್ಾಗಲ್ಲಲಿ. ಶೇಘಿರ್ಾಗಿ, ಅವನ   
   ನಿಧಯು ಖ್ಾಲ್ಲಯಾಯಿತು. ತಿಂಗಳ ಕೊನ್ೆಯಲಿ್ಲ, ಅವನ ಜರ್ಮೇನುದಾರನು  
   ಅವನ ಬಾಡ್ರಗೆಗೆ ಬಂದನು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಡಲು ಸಮ್ಯವನುು     
   ಕೆೇಳಬೆೇಕಾಯಿತು. ಜರ್ಮೇನುದಾರನು ದಯಾಳುರ್ಾಗಿದಾನು ಮ್ತುು ಅದಕೆು  
    ಒಪ್ರಾದನು. 
 

   ಇನ್ೊು ಎರಡನ್ೆೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತಯದ ರ್ೆೇಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ,  

   ಮ್ತ ುೆ ಜರ್ಮೇನುದಾರನು ಬಂದನು. "ನಿೇವು ಉದಾರ ಮ್ತುು ಕರುಣಾಮ್ಯಿ 

   ವಯಕ್ರು ಎಂದು ನ್ಾನು ಕೆೇಳುತ ುೆೇನ್ೆ," ಅಲ್ಲ ಮ್ನವಿ ಮಾಡ್ರದರು. "ಕಳೆದ  
   ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಾಡ್ರಗೆಯನುು ನಿೇವು ಬರೆಯಲು ಸಾಧಯವಿಲಿರ್ೆೇ?" -       
   "ನನು ಉದಾರತೆ ಮ್ತುು ಕರುಣೆಯ ಬಗೆೆ ನಿೇವು ಕೆೇಳದುಾ ನಿಜ, ಆದರೆ      
    ನ್ಾನು ಸಹ ನ್ಾಯಯಯುತರ್ಾಗಿರಬೆೇಕು. ನಿನು ಸಾಲವನುು ನಿೇನು  
    ಪಾವತಿಸಬೆೇಕಾಗುತುದೆ. ನ್ಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನೂು ಒಂದು ತಿಂಗಳು  
    ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿೇಡುತ ುೆೇನ್ೆ, "ಮಾಲ್ಲೇಕರು ಉತುರಿಸಿದರು. 
  ವಯಥಮರ್ಾಗಿ, ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ರದನು. ಬಡವರಾಗಿದಾ ಅವನ ಸೆುೇಹಿತನಿಂದ 

  ಅವನು ಸಾಲ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾಧಯರ್ಾಗಲ್ಲಲಿ. ನಂತರ, ಒಂದು ರಾತಿಿ, ಅವನ  
  ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲಾಟಿಟತು. ಅದು ಜರ್ಮೇನುದಾರನ ಮ್ಗ. ಅಲ್ಲ ಸಿಟಾಟಗಿ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ಅವನನುು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ಿಯತಿುಸಿದನು. ಆದರೆ ಮ್ಗ ಹೆೇಳದ, "ನನು ತಂದೆ 
ಮ್ತುು ನ್ಾನು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವನುು ನ್ೊೇಡ್ರದ ಾೆೇರ್ೆ ಮ್ತುು ನ್ಾನು ನಿಮ್ಗೆ  
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ ಾೆೇನ್ೆ. ನನು ಪ್ರತಾಿಜಿಮತ ಆಸಿುಯ ಒಂದು 
 ಭಾಗವನುು ನಿನಗಾಗಿ ಮಾರಲು ನನು ತಂದೆ ನನುನುು ಪ್ಿೇತಾ್ಹಿಸಿದಾಾರೆ.  
ಇಲಿ್ಲ ಹಣವಿದೆ, ಅದನುು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನುು ತಿೇರಿಸಲು  
 ಉಪ್ಯೇಗಿಸು. ನ್ಾಳೆ ನನು ತಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು! ” 

 

 
ಆಶಿರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಬದಲು, ಅಲ್ಲ ಹೆಮೆಮಪ್ಟ್ಟನು ಮ್ತುು  
ಉಡುಗೊರೆಯನುು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಜರ್ಮೇನುದಾರನ ಮ್ಗ  
ಹೊರಟ್ುಹೊೇದನು, ತಿೇವಿರ್ಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡನು. ಮ್ರುದಿನ, 

 ಜರ್ಮೇನುದಾರನು ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲ ಕರುಣೆ ಮ್ತುು ಕ್ಷ್ಮೆಗಾಗಿ  
ಮ್ತೊುಮೆಮ ತನು ಪಾದಗಳಗೆ ಬಿದಾನು. "ಕಳೆದ ರಾತಿಿ, ನನು ಮ್ಗನ 

 ವಯಕ್ರುಯಲಿ್ಲ ನ್ಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕರುಣೆ ಮ್ತುು ಕ್ಷ್ಮೆ ಎರಡನೂು ಕಳುಹಿಸಿದ ಾೆೇನ್ೆ 

 
ಮ್ತುು ನಿೇವು ಅವನನುು ಅಥರ್ಾ ಅವನ ಉಡುಗೊರೆಗಳನುು ಸಿಾೇಕರಿಸಲ್ಲಲಿ. 
 ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಈಗ ಇಲಿರ್ಾಗಿದೆ. ನ್ಾನು ಇನುು ಮ್ುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ 
 ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೊೇರಿಸಲಾರೆ" ಎಂದು ನಿರಾಶೆಗೊಂಡ ಜರ್ಮೇನುದಾರ 

                              ಹೆೇಳದನು. ಅಲ್ಲಯನುು ತಕ್ಷ್ಣರ್ೆೇ ಬಿೇದಿಗೆ      
                               ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮ್ತುು ಹಾಗಯೆೇ ತಕ್ಷ್ಣರ್ೆೇ  
                               ಬಾಗಿಲನುು ಮ್ುಚುಲಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ     
                              ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ ಮ್ತುು ಸಾಲಾ ಸಮ್ಯದ ನಂತರ       
                              ನಿಧನರಾದನು. 

 
              ತಿೇಮಾಮನ ಈ ಕಥೆಯು ಎಷುಟ ಜನರು ಹೆಮೆಮಯಿಂದ ತುಂಬಿದಾಾರೆ 
              ಮ್ತುು ದೆೇವರ ಉಡುಗೊರೆಯನುು ತಿರಸುರಿಸುತಾುರೆ ಎಂಬುದನುು  
             ವಿವರಿಸುತುದೆ: ಮೆಸಿ್ಹ್ಲ, ಯೆೇಸು ಕ್ರಿಸುನ ಮ್ೂಲಕ ಅವರ ಎಲಾಿ  
             ಪಾಪ್ಗಳ ಕ್ಷ್ಮಾಪ್ಣೆ. ಜರ್ಮೇನುದಾರನು ತನು ಮ್ಗನನುು ಅಲ್ಲಗೆ 
              ಕಳುಹಿಸಿದಂತೆ, ದೆೇವರು ತನು ಆಧ್ಾಯತಿಮಕ ಮ್ಗನ್ಾದ ಯೆೇಸುವನುು 
              ಕಳುಹಿಸಿದಾಾನ್ೆ. ದೆೇವರು ನಮೆಮಲಿರನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುತಾುನ್ೆ ಮ್ತುು ನ್ಾವು  
             ಸಾತಂತಿರಾಗಿರಲು ಬಯಸುತಾುನ್ೆ ಎಂದು ಅದು ತೊೇರಿಸುತುದೆ.  
             ಆದಾಗೂಯ, ನ್ಾವು ದೆೇವರ ಕ್ಷ್ಮೆಯ ಮಾಗಮವನುು ಒಪ್ರಾಕೊಳಳಬೆೇಕು,  
ನಮ್ಮದೆೇ ಆಗಿರುವ ಮಾಗಮವಲಿ. ದೆೇವರು ಕರುಣಾಮ್ಯಿ ಆದರೆ 
 ನ್ಾಯಯವಂತ; ಆದಾರಿಂದ ಶಕ್ಷೆಯನುು ಜಾರಿಗೊಳಸಬೆೇಕು. ದೆೇವರು  
ತನು ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ ಮ್ಗನನುು ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಲಾಿತನನುು  



 
ನಿಜರ್ಾದ ಶೆರೇಷ್ಠತೆ 

      ಸಾವಮಕಾಲ್ಲಕ ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು ಮೆಚಿುದ ನ್ಾಯಕರಲಿ್ಲ ನ್ಾವು ಇಬಬರು  
      ಶೆಿೇಷಠ ಮ್ುಸಿಿಂ ನ್ಾಯಕರನುು ಹೊಂದಿದ ಾೆೇರ್ೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೆೊೇಣ.  
     ಇಬಬರೂ ಮ್ಹಾಪ್ುರುಷರು ಚಿಕು ಹುಡುಗಿಯರ ಗೊಂಬೆಗಳೂೆಂ ದಿಗೆ  
      ಆಡುತಾುರೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೆೇಳಕೊಂಡ್ರದಾಾರೆ ಎಂದು       
      ಭಾವಿಸೊೇಣ. ಆರಂಭದಲಿ್ಲ, ಯಾವುದೆೇ ಸಾಯಂ ಗೌರವಿಸುವ   
      ಮ್ುಸಲಾಮನರು ಹೆೇಳುತಾುರೆ, "ಎಂದಿಗೂ ಇಲಿ! ಒಮ್ರ್ ಅಥರ್ಾ   
     ಸಲಾಹ್ಲ ಅದ್-ದಿನ್ ಅವರು ಚಿಕು ಹುಡುಗಿಯರ ಗೊಂಬೆಗಳೂೆಂದಿಗೆ  
      ಆಡಬೆೇಕು! ಮ್ಹಾನ್ ಮ್ುಸಿಿಂ ಪ್ುರುಷರು ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನುು  
      ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡುವುದಿಲಿ! ಒಮ್ರ್ ಅಥರ್ಾ ಸಲಾಹ್ಲ ಆದ್-ದಿನ್      
      ಗೊಂಬೆಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಆಡುವುದು ಸೂಕುವಲಿ! 
       
       ಮೊದಲ್ಪಗೆ, ಇದು ಸಾಕಷುಟ ಸಮ್ಂಜಸರ್ೆಂದು ತೊೇರುತುದೆ. 
     ಆದರೆ ಒಮ್ರ್ ಮ್ತುು ಸಲಾದಿನ್ ಇಬಬರಿಗೂ ಮ್ೂವರು  
     ಹೆಣುಣಮ್ಕುಳದಾಾರೆ ಎಂದು ಕಥೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರ  
     ತಂದೆ ನ್ೆಲದ ಮೆೇಲೆ ಇಳದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮ್ತುು ಅವರ  
     ಗೊಂಬೆಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಆಟ್ರ್ಾಡ್ರದಾಕ್ರುಂತ ಹೆಚುು ಏನೂ ಅವರಿಗೆ 
      ಸಂತೊೇಷರ್ಾಗಲ್ಲಲಿ? ಒಬಬ ತಂದೆಗೆ ತನು ಹೆಣುಣಮ್ಕುಳ  
      ಮೆೇಲ್ಲನ ಅಪಾರ ಪ್ರಿೇತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪ್ುರುಷರಲಿ್ಲ ಒಬಬರು 
      ನಿಯರ್ಮತರ್ಾಗಿ ತನುನುು ಈ ರಿೇತಿ ತಗಿೆಸಿಕೊಳುಳತಾುರೆ  
       ಎಂದು ನ್ಾವು ಕಲ್ಲತರೆ ಏನು? ಇದನುು ಮಾಡುವುದರಿಂದ 

       ಈ ವಯಕ್ರು ಉತುಮ್ ನ್ಾಯಕ, ಉತುಮ್ ವಯಕ್ರು, ಅಥರ್ಾ                 
        ಅವನು ಕಡ್ರಮೆ ವಯಕ್ರು, ಕಡ್ರಮೆ ಶೆಿೇಷಠ? ಖಂಡ್ರತರ್ಾಗಿಯೂ  
        ಅವನು ಉತುಮ್ ವಯಕ್ರುಯಾಗುತಾುನ್ೆ. 
      
       ಈಗ, ಸಲಾದಿನ್ ರ್ಾಸುವರ್ಾಗಿ ತನು ಹೆಣುಣಮ್ಕುಳೂೆಂದಿಗೆ  
       ಆಟ್ರ್ಾಡುತಾುನ್ೆ ಎಂದು ನ್ಾವು ತಿಳದುಕೊಂಡರೆ, ಒಮ್ರ್  
      ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅಂತಹ ಅಭಾಯಸಕ್ರುಂತ  
      ಹೆಚಿುನದನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತಾುರೆ? ಯಾವ ನ್ಾಯಕ ಹೆಚುು  
      ಆಕಷಮಕರ್ಾಗಿರುತಾುನ್ೆ? ರ್ೆೈಯಕ್ರುಕರ್ಾಗಿ ನ್ಾನು ಸಲಾದಿನ್ 

      ಅವರನುು ಉತುಮ್ ತಂದೆ, ವಯಕ್ರು ಮ್ತುು ಉತುಮ್ ಮ್ತುು ಹೆಚುು  
      ಪ್ಿಶಂಸನಿೇಯ ನ್ಾಯಕ ಎಂದು ನ್ೊೇಡುತ ುೆೇನ್ೆ. ನಿಜರ್ಾದ  
      ಶೆಿೇಷಠತೆಗೆ ಯಾವುದೆೇ ರಕ್ಷ್ಣೆ ಅಗತಯವಿಲಿ. ನಿಜರ್ಾದ 

      ಶೆಿೇಷಠತೆಯು ಸಾಯಂ-ಸಾಷಟರ್ಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೆೇ ವಿವರಣೆ 
      ಅಥರ್ಾ ರಕ್ಷ್ಣೆ ಅಗತಯವಿಲಿ. 
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  ತಿೇಮಾಮನ ಇಸಾಿಂ ನಿರಂತರರ್ಾಗಿ ಕಾರಣವನುು ಲೆಕ್ರುಸದೆ ದೆೇವರು 
 ಎಂದಿಗೂ  ಮ್ನುಷಯನ್ಾಗುವುದಿಲಿ ಎಂದು ಹೆೇಳುತುದೆ. " ಒಬಬ ಮ್ಗನಿದಾಾನ್ೆ     
   ಎನುುವುದು ದೆೇವರಿಂದ ದೂರವಿರಲ್ಲ! ಅವನು ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನುು  
   ಮಾಡುವುದು ಸವಮಶಕುನಿಗೆ ಯೇಗಯವಲಿ! « ಆದರೆ ದೆೇವರನುು  
  ದೊಡಡವನನ್ಾುಗಿ ಮಾಡುವ ಈ ಪ್ಿಯತುದಲಿ್ಲ ಅವನು ಸರಳರ್ಾಗಿ 

  ಮೆೇಲ್ಲನ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ ಓಮ್ರ್ ನಂತೆ ದೂರರ್ಾಗುತಾುರೆ. ದೆೇವರ ಕೆೈಸು    
  ಪ್ರಿಕಲಾನ್ೆಯು ಪ್ರಿೇತಿಯ ತಂದೆಯಾದ ಸಾ ಲಾಡ್ರನ್ ನಂತೆಯೆೇ ಇರುತುದೆ.  
  ದೆೇವರು ಶುದಧ ಅಥಮದಲಿ್ಲ ಒಳ ಳೆಯವನ್ಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ತನುನುು     
   ನಮೊಮಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಳಲು, ತನುನುುಪ್ಿಕಟ್ಪ್ಡ್ರಸಲು ಬಯಸುತಾುನ್ೆ.  
   ನ್ಾವು ಆತನ ಜ್ಞಾನವನುು ಹೊಂದಿರಬೆೇಕು ಮ್ತುು ಆರ್ೆೈಯಕ್ರುಕರ್ಾಗಿ 
ತಿಳದುಕೊಳಳಬೆೇಕೆಂದು ಆತನು ಬಯಸುತಾುನ್ೆ. ಯೆೇಸು ನಮ್ಗೆ  
   ದೆೇವರನುು ಪ್ಿಕಟ್ಪ್ಡ್ರಸಿದನು ಯೇಹಾನ 14:6-7) 
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    ಉಪವಾಸ್ – ವಿಮೊೇಚನ್ಾ            
    ಸಾದೃಶಯಗಳು: ಹೆಂಡತಿ      
   ಮ್ತುು ರಮಾಧ್ಾನ. 

 
 
 

 
             ರಂಜಾನ್ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ ಉಪ್ರ್ಾಸದ ಮ್ಹಿಮೆಯ ಬಗೆೆ     
             ಹೆಮೆಮಪ್ಡುತಿುದಾ  ಒಬಬಮ್ುಸಲಾಮನನಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್  
             ಕಥೆರ್ನ್ತು ಹೆೇಳಲಾಯಿತು 

 
       » ಮ್ದುರ್ೆಗೆ ನಿಶುಯರ್ಾಗಿದಾ ಮನ್ತಷ್ಯನೆೊಬಬನ್ತ ಅಲ್ಪಲದದನ್ತ.  
         ಅವನ ಪೆಿೇಯಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆೇಳದಳು, ‘ಒಂದು ವಿಷಯವನುು  
        ಸಾಷಟಪ್ಡ್ರಸಿಕೊಳೂೆಳಣ. ಪ್ಿತಿ ವಷಮ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ನ್ಾನು  
         ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ ಹೆಂಡತಿಯಾಗುತ ುೆೇನ್ೆ. ನ್ಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವನುು  
         ಬೆೇಯಿಸುತ ುೆೇನ್ೆ, ಪಾತೆಿಗಳನುು ತೊಳೆಯುತ ುೆೇನ್ೆ, ನಿಮ್ಮ  
         ಬಟೆಟಗಳನುು ಒಗೆಯುತ ುೆೇನ್ೆ, ಎಂದಿಗೂ ಮ್ನ್ೆಯಿಂದ 

       ಹೊರಹೊೇಗುವುದಿಲಿ ಮ್ತುು ಇನ್ೊುಬಬ ವಯಕ್ರುಯತು  
       ನ್ೊೇಡುವುದಿಲಿ. ಆದರೆ, ಇನುು ಹನ್ೊುಂದು ತಿಂಗಳು  
       ನನಗೆ ಅನಿಸಿದಾನುು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ ುೆೇನ್ೆ.  
        ನ್ಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಅಥರ್ಾ ಸಾಚೆಗೊಳಸಲು  
        ಬಯಸದಿದಾರೆ, ನ್ಾನು ಅದನುು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ. 
       ನನು ಸೆುೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಥರ್ಾ ಇನ್ೊುಬಬ ಪ್ುರುಷನ್ೊಂದಿಗೆ  
       ಹೊೇಗಬೆೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ, ನ್ಾನು ಇದನುು     
       ಮಾಡುತ ುೆೇನ್ೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನ್ಾಯಯೇಚಿತರ್ಾಗಿದೆ  
       ಎಂದು ನ್ಾನು ಭಾವಿಸುತ ುೆೇನ್ೆ.”  “ಈ ವಿಷಯಗಳನುು   
       ಹೆೇಳುವ ಮ್ಹಿಳೆಯ ಬಗೆೆ ಅವನು ಏನು ಯೇಚಿಸುತಾುನ್ೆ 
       ಎಂದು ಮ್ುಸಿಿಮ್ರನುು ಕೆೇಳಲಾಯಿತು. - "ಅವಳು  
       ತನು ಗಂಟ್ಲನುು ಕತುರಿಸಬೆೇಕು!" ಅವನು ತಿೇವಿರ್ಾಗಿ 

        ಘೂೇರ್ಷಸಿದನು. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

         ತಿೇಮಾಮನವು ಅನ್ೆೇಕ ಜನರು ದೆೇವರಿಗೆ ನಿಖರರ್ಾಗಿ  
         ಏನು ಮಾಡುತಿುದಾಾರೆ! ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಹೆೇಳುತಾುರೆ,  
        "ರಂಜಾನ್ ನ ಮೊದಲು ಮ್ತುು ರಂಜಾನ್ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ, 

         ನ್ಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆೇಕಾದ ಎಲಿವನೂು ಮಾಡುತ ುೆೇನ್ೆ,  
         ಆದರೆ ನ್ಾನು ವಷಮಪ್ೂತಿಮ ವತಿಮಸಬೆೇಕೆಂದು  
         ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಬೆೇಡ್ರರಿ." ಹಾಗೆ ಬದುಕುವ ಜನರಿಗೆ  
         ದೆೇವರು ಏನು ಮಾಡುತಾುನ್ೆ ಎಂದು ನಿೇವು ಭಾವಿಸುತಿುೇರಿ? 
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                   ನಿತಯ ಜಿೇವನದ ಭರವಸೆಯನುು 
          ಹಂಚಿಕೊಳುಳವ ಕೃಪ್ೆರ್ ಮಾಗಯ 
 
 

 
 
 
 
       ಸತಯವದ ಸತಯವನುು ಬಿಚಿುಡಲು ದೆೇವರ ರ್ಾಕಯವನುು ಬಳಸ್ತವ  
        ಹಲವು ವಿಭಿನ್ು ವಿಧಾನ್ಗಳಿವೆ. ಪ್ಿತಿಯಬಬ ಕೆೈಸುನು ಆಧ್ಾಯತಿಮಕ     
       ಸತಯವನುು ಗಿಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಥೆಗಳು ಮ್ತುು     
       ವಿವರಣೆಗಳಗಾಗಿ ತಯರ್ೆೇದವನುು ಹುಡುಕಲು ಪ್ಿೇತಾ್ಹಿಸ   
        ಲಾಗುತುದೆ. ಸಹಜರ್ಾಗಿ, ಮ್ುಸಿಿಮ್ರೊಂದಿಗೆ ಕಥೆಯನುು  
        ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡ್ರಸಲು ಮ್ತುು ಪ್ರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿ ಕೊಳಳಲು        
        ಸತಯರ್ೆೇದವನುು ಎಚುರಿಕೆಯಿಂದ ಅಧಯಯನ ಮಾಡುರ್ಾಗ ಅದಕೆು  
        ಪಾಿಥಮನ್ೆ ಮ್ತುು ಪ್ವಿತಾಿತಮದ ಮಾಗಮದಶಮನದ ಅಗತಯವಿದೆ.  
        ಡೆೇವ್ ಫೇಸಟರ್ ಹೆೇಳದ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯು ನಿಮ್ಮ  
         ಆಲೊೇಚನ್ೆಯನುು ಉತ ುೆೇಜಿಸಬಹುದು ಮ್ತುು ಇತರ  
         ಸತಯರ್ೆೇದದ ಭಾಗಗಳಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಂತ ಕಥೆಗಳನುು  
         ಮ್ುಸಿಿಮ್ರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಳಲು ಪ್ಿೇತಾ್ಹಿಸಬಹುದು. 
 

            ಪರಿಚರ್ ಹೃದಯ-ಶೆ ೇಧನ್ೆಯ ಪ್ಿಶೆುಯ ಮ್ೂಲಕ 

         ಯೆೇಸುಕ್ರಿಸುನ ಹಕುುಗಳನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ಅನ್ೆೇಕರನುು  
          ಪೆಿೇರೆೇಪ್ರಸಲಾಗಿದೆ: »ನಿೇವು ಸಾಯುತಿುೇರಿ ಮ್ತುು ದೆೇವರ 

          ಮ್ುಂದೆ ನಿಲುಿತಿುೇರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೊೇಣ. ಆತನು ‘ನ್ಾನು 
          ನಿನುನುು ಪ್ರಲೊೇಕಕೆು ಏಕೆ ಬಿಡಬೆೇಕು?’ ಎಂದು ಕೆೇಳದರೆ, 
          ನಿೇವು ಏನು ಹೆೇಳುತಿುೇರಿ?“ ಈ ಪ್ಿಶೆು ಎಷುಟ ಒಳ ಳೆಯದಾಗಿದೆ. 

 
ಈ ವಿಧ್ಾನವು ತುಂಬಾ ಹಠಾತ್ ಮ್ತುು ಅವಿರ್ೆೇಕದ ಅನ್ೆೇಕ  
ಸಂದಭಮಗಳರ್ೆ. ಆದಾಗೂಯ, ಐಹಿಕ ಮ್ತುು ನಿತಯತಾದ ಕುರಿತು 
 ಚಚಿಮಸಲು ಒಂದು ಸೌಮ್ಯರ್ಾದ ಮಾಗಮವಿದೆ, ವಿಶೆೇಷರ್ಾಗಿ ಕೆೈಸು  
ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸುಲಭರ್ಾಗಿ ಮ್ನನ್ೊಂದ ಅಥರ್ಾ ದೂರವಿಡುವ 

 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ಾಡುರ್ಾಗ ಉದಾ. ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು. 
 

 ನ್ಾನು ಪ್ಿಸಂಗಿ 3:1,2,11,ನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲು ಶ್ಚಪ್ಾರಸ್ತ ಮಾಡತತೆಿೇನೆ 
 »ಪ್ಿತಿಯಂದು ಕಾಯಮಕೂು ಕಾಲವು ಕುಿಪ್ುರ್ಾಗಿದೆ;  
 ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಕೂು  
 ತಕು ಸಮ್ಯವುಂಟ್ು. ಹುಟ್ುಟವ ಸಮ್ಯ, ಸಾಯುವ  
 ಸಮ್ಯ...... ಒಂದೊಂದು ವಸುುವನುು ಸಮ್ಯಕೆು ತಕು 
  ಹಾಗೆ ಅಂದರ್ಾಗಿ ನಿರ್ಮಮಸಿದಾಾನ್ೆ; ಇದಲಿದೆ ಮ್ನುಷಯರ  
 ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅನಂತಕಾಲದಲಿ್ಲ ಯೇಚನ್ೆ ಯನುು ಇಟಿಟದಾಾನ್ೆ;  
 ಆದರೂ ದೆೇವರು ಆದಯಂತರ್ಾಗಿ ನಡ್ರಸುತಿುರುವ ಕೆಲಸವನುು  
 ಅವರು ಗಿಹಿಸಲಾರದಂತೆ ಮಾಡ್ರದಾಾನ್ೆ. « ಸೊಲೊಮೊೇನನ 

  ಈ ಬುದಿಧವಂತ ಮಾತು ನಿತಯತೆಯ ಬಗೆೆ ಮಾತನ್ಾಡಲು  
  ಸೌಮ್ಯರ್ಾದ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಾಧಯನುು ರ್ಮೇರಿ  
  ಬದುಕುವ ನಮೆಮಲಿರೊಳಗಿನ ಸಹಜ ಹಂಬಲದ ಬಗೆೆ ಚಚ್ೆಮಗೆ  
  ಜನರನುು ತಳಳಲು ನ್ಾನು ಈ ರ್ಾಕಯಗಳನುು ಬಳಸಿದ ಾೆೇನ್ೆ.  
  ಹೆಚಿುನ ಸಂಸೃತಿಗಳು ಮ್ತುು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಉತುಮ್ ನಂತರದ  
  ಜಿೇವನದ ಅಸಾಷಟ ಭರವಸೆಯನುು ಹೊಂದಿರ್ೆ. ಈ ಭರವಸೆ ಎಷುಟ  
  ಅನಿಶುತ ಮ್ತುು ಅಸಾಷಟರ್ಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುು ರ್ಾಕಯ 11 ರ ಬಿ  
  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಗಮ್ನಿಸುತುದೆ : »  ಇದಲಿದೆ ಮ್ನುಷಯರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಅನಂತಕಾಲದ 
ಯೇಚನ್ೆಯನುು ಇಟಿಟದಾಾನ್ೆ; ಆದರೂ ದೆೇವರು ಆದಯಂತರ್ಾಗಿ ನಡ್ರಸುತಿುರುವ 
ಕೆಲಸವನುು ಅವರು  ಗಿಹಿಸಲಾರದಂತೆ ಮಾಡ್ರದಾಾನ್ೆ.«
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      ಈಗ ನಾವು ಪ್ಿಸಂಗಿ 7:1 ಅನುು ನೆೊೇಡೆೊೇಣ, »ಸುಗಂಧತೆೈಲಕ್ರುಂತ                         
      ಒಳ ಳೆಯ ಹೆಸರು ಉತುಮ್; ಜನನ ದಿನಕ್ರುಂತ ಮ್ರಣ ದಿನ ಮೆೇಲು.    
      ಔತಣದ ಮ್ನ್ೆಗಿಂತ ಮ್ರಣದುಃಖದ ಮ್ನ್ೆಗೆ ಹೊೇಗುವದು ಲೆೇಸು; «  
     ಇದು ಮ್ರಣಾನಂತರದ ಜಿೇವನವನುು ಸೂಚಿಸುತುದೆ. ಅಷೆಟೇ  
     ಅಲಿ,»ಮೆೇಲು« ಎಂಬ ಪ್ದವು ಅಮ್ರತಾವನುು (ನಿತಯ ಜಿೇವನ)    
    ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತುದೆ. 3:11 ರಲಿ್ಲ ಸುಳವು ನಿೇಡ್ರದ ನಿತಯತಾದ ಅಸಾಷಟ  
    ಸಾಭಾವವನುು 7:1 ರಲಿ್ಲ ಬಲಪ್ಡ್ರಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಒಗಟಿನ      
    ಮ್ೂಲಕ ಮ್ತುು ಅದರಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಗೊಂದಲಮ್ಯರ್ಾದ ಒಂದು ಅಥಮದಲಿ್ಲ  
    ಅಸಾಷಟತೆಯ ಅಥಮವನುು ತಿಳಸಲಾಗುತುದೆ. ಒಳ ಳೆಯ ಹೆಸರು, ಸುಗಂಧ   
     ದಿವಯ, ಸಾವು ಮ್ತುು ಹುಟಿಟನ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಬಂಧವನುು     
     ವಿರ್ೆೇಚಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲಿ.    

 
ಸೊಲೊ    ಸ್ಲಮೊೇನ್ನ್ತ ಜ್ಞಾನ್ೊೇಕ್ರು 1: 5, 6 ರಲಿ್ಲ ಗಾದೆಗಳನುು ಏಕೆ ರಚಿಸಿದನು     
             ಎಂದು ನ್ಮಗೆ ಹೆೇಳುತಾಿನೆ: ಜ್ಞಾನಿಯು ಇವುಗಳನುು ಕೆೇಳ ಹೆಚ್ಾುದ     
             ಪಾಂಡ್ರತಯವನುು ಹೊಂದುವನು,ವಿರ್ೆೇಕ್ರಯು [ಮ್ತುಷುಟ] ಉಚಿತಾಲೊೇಚನ್ೆ  
             ಯುಳಳವನ್ಾಗುವನು.ಇವು ಗಾದೆ, ಸಾಮ್, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ನುಡ್ರ, ಒಗಟ್ು  
             ಇವುಗಳನುು ತಿಳಯಲು ಸಾಧನರ್ಾಗಿರ್ೆ ಸತಯವನುು ಅನ್ೆಾೇರ್ಷಸಲು     
              ನಮ್ಮನುು ಉತ ುೆೇಜಿಸಲು ಒಳಸಂಚುಗಳ ಪ್ಿಜ್ಞೆಯನುು ಹುಟ್ುಟಹಾಕುವುದು  
               ಅವರ ಉದ ಾೆೇಶರ್ಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಬುದಿಧಗಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ುಟ ವಿರ್ೆೇಕಕಾುಗಿ     
                ಕೂಗಿಕೊಂಡು  ಅದನುು ಬೆಳಳಯಂತೆಯೂ ನಿಕ್ಷೆೇಪ್ದಂತೆಯೂ ಹುಡುಕು;  
                   .« (ಜ್ಞಾನ್ೊೇಕ್ರು 2:4  NLT) 

       ಗಾದೆಗಳು ಸತಯವನುು ಪ್ರಿಣಾಮ್ಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲಸುವ ಇತರ  
       ಸ್ಾಳಗಳು ಸತಯರ್ೆೇದದಲಿ್ಲರ್ೆ. 49 ನ್ೆೇ ಕ್ರೇತಮನ್ೆಯಲಿ್ಲ ಸಾವು ಮ್ತುು 
       ಪ್ುನರುತಾೆನದ ಅಥಮವನುು ವಿವರಿಸಲು ಕೊೇರಹನ ಮ್ಕುಳು  
       ಒಗಟ್ುಗಳಲಿ್ಲ ಮಾತನ್ಾಡ್ರದರು. ಯೇಹಾನ 4 ರಲಿ್ಲ, ಯೆೇಸು   
       ನಿತಯ ಜಿೇವನದ ಬಗೆೆ ಅವಳ ಕುತೂಹಲವನುು ಪ್ಿಚ್ೊೇದಿಸಲು  
       ಬಾವಿಯ ಹತಿುರ ಸಿರೇಗೆ ಒಗಟ್ನುು ಹೆೇಳುವುದನುು ನ್ಾವು ನ್ೊೇಡುತ ುೆೇರ್ೆ.  
       ಅಪ್ಸುಲ ಪೌಲನು ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗಿನ »ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ  
       ಯಾರ್ಾಗಲೂ ಇಂಪಾಗಿಯೂ ರಸವತಾುಗಿಯೂ ಕೂಡ್ರರಬೆೇಕು (ಕೊಲಸೆ್        
        4:4-6) ಎಂದು ಹೆೇಳುವ ಪ್ದವು ಉತ ುೆೇಜಕ ಮ್ತುು  
         ಆಸಕ್ರುದಾಯಕವನುು ಸೂಚಿಸುತುದೆ.  
 

 
 

       
 

      ನಿತಯತಾವುು ಹೆೇಗೆ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದನುು 
      ಅಥಮಮಾಡ್ರಕೊಳುಳವ ಹುಡುಕಾಟ್ದಲಿ್ಲ ಜನರನುು ಮ್ುನುಡೆಸಲು 

      ಅವರ ಕುತೂಹಲವನುು ಉತ ುೆೇಜಿಸುವುದು ಅದುುತರ್ಾಗಿದೆ. 

 
      ಸ್ಂಭಾಷ್ಣೆರ್ನ್ತು ಪ್ಾರರಂಭಿಸ್ತವುದತ ಜನರನುು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯ  
    ಮಾತುಗಳನುು ಆಲೊೇಚಿಸಲು ಉತ ುೆೇಜಿಸುವುದು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲಿ್ಲ 

     ಸಕಾರಾತಮಕ ಆರಂಭದ ಹಂತರ್ಾಗಿದೆ. ನ್ಾವು ಅವರ ಹಸಿವನುು 
     ಹುಟ್ುಟಹಾಕ್ರದ ನಂತರ, ಅಮ್ರತಾಕಾುಗಿ ಮ್ನುಷಯನ ಹಂಬಲದ 

     ಸಂಪ್ೂಣಮ ವಿವರಣೆಯನುು ನ್ಾವು ಹಂಚಿಕೊಳಳಬಹುದು.  
     ಆದಾಗೂಯ, ಮ್ಧಯಂತರ ಹಂತಗಳು ಹೆಚ್ಾುಗಿ ಅಗತಯವಿದೆ.  
      ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಲಿ್ಲ ಜನರನುು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳಳಲು  

 ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ಿಶೆುಗಳು ಇಲಿ್ಲರ್ೆ  
 

1. 3,000 ವಷಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ಬುದಿಧವಂತ ಮಾತಿನ ಬಗೆೆ 
ನ್ಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪಾಿಯವನುು  
ಕೆೇಳಬಹುದೆೇ? (ಪ್ಿಸಂಗಿ. 3:1,2,11; 7:1 ಒಳಗೊಂಡ್ರರುವ 
ಒಂದು ಸಣಣ ಕಾಡ್ಮ ನಿೇಡ್ರ) 

2. ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿುನಲಿ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ್ೊೇಕ್ರು ಅಥಮಪ್ೂಣಮರ್ಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ನಿೇವು  
ಭಾವಿಸುತಿುೇರಾ? 

3. ದುಬಾರಿ ಸುಗಂಧ ದಿವಯವನುು ಉತುಮ್ ಖ್ಾಯತಿಗೆ 
ಹೊೇಲ್ಲಸುವುದು ಗೊಂದಲಮ್ಯರ್ಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಥಮರ್ೆೇನು 
ಎಂದು ನಿೇವು ಯೇಚಿಸುತಿುೇರಿ? 

  ಸಾಲಾ ಯೇಚಿಸಿದ ನಂತರ, ಒಬಬ ವಯಕ್ರುಯು ಉತುರಿಸಬಹುದು:  »ದುಬಾರಿ  
  ಸುಗಂಧ ದಿವಯವನುು ಹಾಕುವುದು ಸಾಲಾ ಸಮ್ಯದವರೆಗೆ ಇತರರ ಮೆೇಲೆ  
  ಉತುಮ್ ಪ್ಿಭಾವ ಬಿೇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಉಳಯುವುದಿಲಿ. ಆದಾಗೂಯ,  
  ಉತುಮ್ ಖ್ಾಯತಿಯು ದಿೇಘಮಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತುದೆ. « (ಹೊಲ್ಲಸಿರಿ    
  ಜ್ಞಾನ್ೊೇಕ್ರು. 10:7) 

 
     ಮ್ತೊುಂದೆಡೆ, ಯಾರಾದರೂ ಈ ರಿೇತಿಯ ರ್ಾಯಖ್ಾಯನದೊಂದಿಗೆ   
    ಪ್ಿತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು,"ನಿೇವು ಉತುಮ್ ಜಿೇವನವನುು ನಡೆಸಿದರೆ, ನಿೇವು      
     ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಾಯುತಿುೇರಿ ಮ್ತುು ಇಹಲೊೇಕದ ಜಿೇವನದ ನಂತರ  
     ಒಳ ಳೆಯದಕೆು ಹೊೇಗುತಿುೇರಿ. ಆದರೆ ಪಾಪ್ಪ್ೂಣಮ ಜಿೇವನವನುು 
     ನಡೆಸುವವರು ಉತುಮ್ ಸೆಳದಲಿ್ಲ ಕೊನ್ೆಗೊಳುಳವುದಿಲಿ. «  

      ಕೆೈಸುರಿಗೆ, ಈ ಉತುರಗಳು ಪೆಿೇರೆಪ್ರಸುತುರ್ೆ 



 

 
 

 
 
 

 

 
   ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ರುನಲಿ್ಲ ಆದರೆ ತಪ್ುಾ ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳನುು ಒಯಯಬಹುದು.       
   ಆದಾಗೂಯ, ಸದಯಕೆು ನ್ಾವು ‘ಸಂಶಯದ ಲಾಭ’ ನಿೇಡಬಹುದು -     
   ಒಳ ಳೆಯದನುು ಮಾಡುವುದು ಮ್ುಖಯ. ನಿಜರ್ಾದ ಒಳ ಳೆಯತನ ಎಂದರೆ  
   ಏನ್ೆಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಯಾವುದೆೇ ತಪ್ುಾದಾರಿಗೆಳೆಯುವ    
    ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳನುು ಸರಿಯಾದ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಾಷಟಪ್ಡ್ರಸಬಹುದು  
    ಮ್ತುು ಸರಿಪ್ಡ್ರಸಬಹುದು. 

  
     ಸ್ಂಭಾಷ್ಣೆರ್ನ್ತು ಮತಂದತವರೆಸ್ತವುದತ  
     ಇಲಿ್ಲ ಉತುಮ್  ಬಾಂಧವಯವನುು ಸಾೆಪ್ರಸಲು ಪಾಿಥರ್ಮಕ  
     ಹಂತರ್ಾಗಿದೆ, ಇದು ನಿತಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಇತರ     
     ಧಮ್ಮಗಿಂಥಗಳನುು ಚಚಿಮಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡ್ರಕೊಡುತುದೆ.  
      ಪ್ಿಸಂಗಿಯನುು ತಕ್ಷ್ಣರ್ೆೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಮ್ೂರು ವಚನಗಳನುು  
      ಓದಿರಿ. 7:1 ಅದರ ಮೆೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚ್ೆಲುಿತುದೆ ಮ್ತುು ನ್ಾವು     
      ಶೇಘಿದಲೆಿೇ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ ಇತರ ಮ್ೂರು ರ್ಾಕಯಗಳಗೆ  
      ಮೆಟಿಟಲಾಗಿ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತುದೆ. ಮಾಕಮ 10, ಕ್ರೇತಮನ್ೆ 49  

       ಮ್ತುು ಯೇಹಾನ 4 ಪ್ಿಸಂಗಿ 7:1 ರಲಿ್ಲನ ಗಾದೆಗೆ  
       ಸಹಾಯಕರ್ಾದ ಸುಳವುಗಳನುು ಒದಗಿಸುತುರ್ೆ. 
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       ಮಾಕಯ 10:17-30 

     ಪ್ಿಸಂಗಿಯಲಿ್ಲನ ಎರಡು ಹೆೇಳಕೆಗಳು ಎರಡು ಪ್ಿಮ್ುಖ ವಿಚ್ಾರಗಳನುು  
     ಒಳಗೊಂಡ್ರರ್ೆ: ನಿತಯ ಜಿೇವನ ಮ್ತುು ಒಳ ಳೆಯತನ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ,      
      ಮ್ಂಡ್ರಯೂರಿ ಯೆೇಸುವಿನ ಬಳಗೆ ಬಂದು ಕೆೇಳುವ ಯುವಕನ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  
      ಇರ್ೆರಡನೂು ಎತಿು ತೊೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ »ನ್ಾನು ನಿತಯಜಿೇವಕೆು   
      ಬಾಧಯಸೆನ್ಾಗಬೆೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು« ಮಾಕಮ   10:17). 

 
  
 

     ಈ ಮ್ನುಷಯನು ನಿಷ ಠೆಯನುು ವಿಭಜಿಸಿದಾಾನ್ೆ. ಅವನು ಮ್ೂಲತಃ      
    ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ದೆೇವರಿಗೆ ಭಕ್ರುಯಿರಲ್ಲಲಿ. ಸಂಪ್ತಿುನ ಅವನ ಬಾಂಧವಯವು   
     ಹಣವು ರ್ಾಸುವರ್ಾಗಿ ಅವನ ಮ್ುಖಯ ಕಾಳಜಿ ಎಂದು ಸಾಬಿೇತುಪ್ಡ್ರಸಿತು     
     (ಮ್ತಾುಯ 6:24). ರ್ಾಸುವರ್ಾಗಿ ಅವನು ಮೊದಲ ಆಜ್ಞೆಯನುು  
     ಮ್ುರಿಯುತಿುದಾನು, 5ನ್ೆೇ, 6ನ್ೆೇ, 7ನ್ೆೇ, 8ನ್ೆೇ ಮ್ತುು 9ನ್ೆೇ (ಯೆೇಸು  
     ನಿದಿಮಷಟರ್ಾಗಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದಾ) ಪ್ರರ್ಾಗಿಲಿ. ಅವನು ತನು ಸಾಂತ ಒಳ ಳೆಯತನ  
     ಮ್ತುು ಎಲಾಿ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಅನುಸರಣೆಯ ಉತೆರೇಕ್ಷಿತ ಕಲಾನ್ೆಯನುು ಹೊಂದಿದಾನು. 

 
       ಯೆೇಸುವಿಗೆ ಅವನಿಗಿರುವ ಗೌರವದ ಬಗೆೆ ಒಂದು ಪ್ಿಶೆು ಉದುವಿಸುತುದೆ 
      ಒಬಬ "ಒಳ ಳೆಯ ರಬಿಬ": ಅವನು ನಿಜರ್ಾಗಿಯೂ ಯೆೇಸು  ಒಳ ಳೆಯವನ್ೆಂದು  
       ಒಪ್ರಾಕೊಂಡ್ರದಾರೆ, ಖಂಡ್ರತರ್ಾಗಿ ಅವನು ಯೆೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೆೇಳದಾನುು      
       ಮಾಡುತಿುದಾನು. 
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        ಕ್ರೇತಯನೆ 49 

      ಇದೆೇ ನಿತಯ ಜಿೇವನದ ಎಳೆಯನುು ಕ್ರೇತಮನ್ೆ 49 ರಲಿ್ಲ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. 
      'ನಿತಯ ಜಿೇವನ' ಎಂಬ ನಿಖರರ್ಾದ ಪ್ದಗಳು ಇಲಿ್ಲ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲಿ  
       ಆದರೆ ಎಲಾಿ ಮಾನವರು ಎದುರಿಸಬೆೇಕಾದ ಸಮಾಧಯನುು ರ್ಮೇರಿ 

       ಬದುಕುವ ಆಳರ್ಾದ ಮಾನವ ಬಯಕೆಯ ಮ್ೂಲಕ ಇದನುು  
       ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸಾವಿನ ಅನಿರ್ಾಯಮತೆಯ ಮೆೇಲ್ಲನ ಒತುು  
        ಏಕದೆೇವತಾರ್ಾದಿ ಚಿಂತನ್ೆಯಂದಿಗೆ ಬಲರ್ಾಗಿ ಪ್ಿತಿಧವನಿಸುತುದೆ.  
         ಆದರೆ ಈ ಕ್ರೇತಮನ್ೆಯು ಭರವಸೆಯನುು ಪೆಿೇರೆೇಪ್ರಸುವ ಸಕಾರಾತಮಕ  
         ಸಂದೆೇಶವನುು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರೇತಮನ್ೆ 49 ರ ಅಥಮವನುು ನ್ಾವು 
         ಅದರ ಎರಡು ಮ್ೂಲಭೂತ ವಿಷಯಗಳನುು ಜೊಡಣೆ ಮಾಡುವ      
         ಎರಡು ಸರಳ ಪ್ಿಶೆುಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಬಿಚಿುಡುತ ುೆೇರ್ೆ: 

1. ಕ್ರೇತಮನ್ೆಗಾರನನುು ಕಂಗೆಡ್ರಸುವ ಒಗಟ್ು ಯಾವುದು? 

       ಅವನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಂದಿಗಧತೆ ಏನು? 

2. ಕ್ರೇತಮನ್ೆಗಾರನು ಈ ಒಗಟ್ನುು ಹೆೇಗೆ ಪ್ರಿಹರಿಸುತಾುನ್ೆ? 

 

       ಕ್ರೇತಮನ್ೆಗಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆೇಳುತಾುನ್ೆ, ಆದರೆ ದೆೇವರು ನನು ಪಾಿಣವನುು  
       ಮ್ೃತುಯಹಸುದಿಂದ ತಪ್ರಾಸಿ ಸಿಾೇಕಾರ ಮಾಡುವನು.(ವ15) ಈ ಒಗಟಿನ     
       ಅಥಮಕೆು ಮ್ತೊುಂದು ಪ್ಿಮ್ುಖ ಪ್ದವು ಕೊನ್ೆಯ ರ್ಾಕಯದಲಿ್ಲ  
       ಕಂಡುಬರುತುದೆ:"ಅಥಮ". ಕೊನ್ೆಯ ರ್ಾಕಯದಲಿ್ಲ (20) ಸಂಪ್ತಿುನ  
       ಉಲೆಿೇಖವು ಬಹಳ ಮ್ಹತಾದಾಾಗಿದೆ,ಶಿೇಮ್ಂತ ಯುವ ಆಡಳತಗಾರನು  
        ತನು ಸಂಪ್ತಿುಗೆ ಎಷುಟ ಲಗತಿುಸಿದಾಾನ್ೆಂದರೆ ಅದು ಅವನ ರ್ಾಸುವದ  
        ಗಿಹಿಕೆಯನುು ಮ್ರೆಮಾಡುತುದೆ. ದೆೇವರಿಗೆ ಹಣವನುುಬದಲ್ಲಸುವ  
         ಮ್ೂಲಕ, ಅವನು ಮೊದಲ ಆಜ್ಞೆಯನುು  ಮ್ುರಿಯುತಿುರುವುದನುು  
         ಅವನು ತಿಳದಿರಲ್ಲಲಿ! 
 

 

 

 
ಯೊೇಹಾನ್ 4 

  ಪ್ಿಸಂಗಿ. 3 ಮ್ತುು 7 ಮ್ತುು ಕ್ರೇತಮನ್ೆ 49 ನಿತಯತೆಯ ಬಗೆೆ      
   ಗೊಂದಲಮ್ಯರ್ಾದ ಒಗಟ್ನುು ಒಳಗೊಂಡ್ರದೆ. ಹಾಗೆಯೆೇ 
    ಯೇಹಾನ 4. ಯಹೂದಿ ಸಮ್ುದಾಯದ ದೃರ್ಷಟಯಲಿ್ಲ ಅತಯಂತ      
    ಗೌರರ್ಾನಿಾತ ಶಿೇಮ್ಂತ ಯುವಆಡಳತಗಾರನಂತಲಿದೆ, ಸಮ್ಯಾಮದ      
    ಮ್ಹಿಳೆಯು ತಮ್ಮ ಪ್ೂವಮಜರ ನಂಬಿಕೆಯನುು ವಕಿಗೊಳಸಿದ ಮ್ತುು  
    ಪ್ಂಚಕಾಂಡವನುು ಭಿಷಟಗೊಳಸಿದ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಪ್ಂಥದ ಅನುಯಾಯಿ 

    ಯಾಗಿ ತಿರಸುರಿಸಲಾಟ್ಟಳು. ಕೆಲವು ಕಾಯಮತಂತಿದ ಅಂಶಗಳು). ಈ  
     ಮ್ಹಿಳೆ ತನು ಸಾಂತ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಸಮ್ುದಾಯದಲಿ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಣಿಯ       
      ಮೆೇಲೆ ಬಹಳ ಕಡ್ರಮೆ ಸಾೆನ ಪ್ಡೆದಿದಾಾಳೆ. ಅವಳು ಲೆೈಂಗಿಕರ್ಾಗಿ  
       ಅಶಿೇಲಳಾಗಿದಾಳು - ಐದು ವಿಭಿನು ಪ್ುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನುು     
       ಹೊಂದಿದಾಳು - ಮ್ತುು ಅವಳು ಈಗ ರ್ಾಸಿಸುತಿುದಾ ವಯಕ್ರು ಅವಳ     
       ಪ್ತಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ (ವವ. 17,18). ಈ ಬಾಹಯ ಅಸಮಾನತೆಯ      
       ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವಳು ಜಿೇವಂತ ನಿೇರಿನ ಬಾಯಾರಿ ಕೆಯನುು  
        ಹೊಂದಿದಾಳು - ನಿತಯ ಜಿೇವನ. ಗೌರರ್ಾನಿಾತ ಯುವ ಆಡಳತಗಾ 

        ರನು ಬಯಸಿದ ಅದೆೇ ನಿತಯ ಜಿೇವನಕಾುಗಿ ಅವಳಲಿ್ಲ ಆಳರ್ಾದ  
         ಹಂಬಲವಿತುು. 
       
         ಸರಳರ್ಾಗಿ ಕಥೆಯನುು ಓದಿರಿ. ದೆೇವರ ಜಿೇವಂತ ಮ್ತುು ಶಕ್ರುಯುತ  
          ಪ್ದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಸಿಿಂ ನ್ೆರೆಯವರ ಹೃದಯಕೆು ಮಾತನ್ಾಡಲ್ಲ      
          (ಇಬಿಿಯ 4:12). ಹಿನ್ೆುಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನುು ವಿವರಿಸಲು ನಿೇವು  
          ಸಾಂದಭಿಮಕರ್ಾಗಿ ವಿರಾಮ್ಗೊಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು 
          ರ್ಾಗಿರಿ. ಹಲರ್ಾರು ರ್ಾಯಕಯಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಕಥೆಯ ಹರಿವನುು  
          ಮ್ುರಿಯಬೆೇಡ್ರರಿ. ನಿೇವು ಕಥೆಯನುು ಮ್ುಗಿಸಿದ ನಂತರ  
          ಪ್ಿಶೆುಗಳನುು ಕೆೇಳಲು ನಿಮ್ಮ ಸೆುೇಹಿತರನುು ಪ್ಿೇತಾ್ಹಿಸಿರಿ. 
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                  ಜಿೇವಂತ ನಿೇರು / ನಿತಯ ಜಿೇವನ / ರಕ್ಷ್ಣೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಪ್ಕಮವನುು ಚಚಿಮಸಲು  
                 ಮ್ುಖಯರ್ಾಗಿದೆ. www ನಲಿ್ಲ ಲಭಯವಿರುವ ಪಾಿಚಿೇನ ಬುದಿಧವಂತಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಗೂಡಲ್ಲಪ್ರಕರಣ  
                 ಕಾಲಾತಿೇತ ಸತಯ ಎಂಬ ಲೆೇಖನದಲಿ್ಲ ಈ ಕುರಿತು ಆಲೊೇಚನ್ೆಗಳನುು ಕಾಣಬಹುದು.  
                 answering-islam.org/authors/clarke/ timeless_truth.html.  

                 ಕಾಲಾತಿೇತ ಸತಯ ಎಂಬ ಲೆೇಖನವು ಕ್ರರು ಧ್ಾಯನವನುು ಓದಿದ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳಳಲು  
                 ಉಪ್ಯುಕುರ್ಾದ ಉತುರಭಾಗರ್ಾಗಿದೆ, ಹೊೇಮ್ ವಡ್ಮ ಬೌಂಡ್ www.answering-islam.org/ 

                 authors/ clarke/homeward.html ನಲಿ್ಲ ಲಭಯವಿದೆ. 

http://www.answering-islam.org/
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ಸುಗಂಧ ದಿವಯದ 
ಬಗೆೆ ಮ್ಹಿಳೆಯ- 
ರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನ್ಾ 
ಡುವುದು 

      ನಿಸ್ಂಶಯರ್ಾಗಿ, ಒಬಬ ಮ್ಹಿಳೆಯಂದಿಗೆ ಪ್ಿಸಂಗಿ 7:1 ಅನುು ಚಚಿಮಸಲು      
         ಅವಕಾಶಗಳರ್ .ೆ ಸಾಮಾನಯರ್ಾಗಿ, ಮೆೇಲ್ಲನ ಮಾಗಮಸೂಚಿಯನುು ಅನುಸರಿಸಲು    
        ಇದು ಅಥಮಪ್ೂಣಮರ್ಾಗಿದೆ: ಕ್ರಿಸುನ ಮ್ರಣ ಮ್ತುು ಪ್ುನರುತಾೆನದ ಬಗೆೆ    
         ಮಾತನ್ಾಡಲು ಪಾಿಥರ್ಮಕ ಹಂತಗಳಾಗಿ ಶಫಾರಸು ಮಾಡ್ರದ ಗಿಂಥದ ಭಾಗಗಳನುು     
         ಚಚಿಮಸಲು ಸಮ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳಳರಿ. ಆದಾಗೂಯ, ಪ್ಿಸಂಗಿ 7 ರಿಂದ ಮಾಕ್ಮ 14 
         ರವರೆಗೆ ಒಂದೆೇ ಹೆಜೆಜ ಇಡಲು ಸಾಧಯರ್ಾಗಬಹುದು, ಸುಗಂಧ ದಿವಯ, ಸಾವು ಮ್ತುು         
          ಮ್ಹಿಳೆಯನುು ಪ್ಿಮ್ುಖರ್ಾಗಿ ತೊೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ವಿತಾಿತಮವು ನಮ್ಮ  
          ಮಾಗಮಸೂಚಿಗಳನುು ರ್ಮೇರುತುದೆ; ಕ್ರಿಸುನ ಮ್ರಣ ಮ್ತುು ಸಮಾಧಯ 

           ಬಗೆೆ ಮಾತನ್ಾಡಲು ಆತನು ನಮ್ಮನುು (ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತರ್ಾಗಿ) ತಾರಿತರ್ಾಗಿ     
            ಚಲ್ಲಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

   

 

 
 

 
 
ಜ್ಞಾನ್ೊೇಕ್ರುಗಳು 10:7 ಸಾವಿನ ವಿಷಯದ ಮೆೇಲೆ ಸಾಶಮಸುತುದೆ,  
ವಿಶೆೇಷರ್ಾಗಿ ಒಳ ಳೆಯ ವಯಕ್ರುಯ ಜಿೇವನದ ನಂತರದ ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳು. ಈ 
ಗಾದೆಯು "ಒಳ ಳೆಯ ಖ್ಾಯತಿ" ಯಂದಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಬಂಧ 

 ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನುು ನ್ಾವು ನ್ೊೇಡಬಹುದು  (ಪ್ಿಸಂ. 7:1 ರಲಿ್ಲ).  
ಇದಲಿದೆ, "ಯೆೇಸುವಿನ ದೆೇಹವನುು ಹೂಳಲು" ದುಬಾರಿ ಸುಗಂಧ 

 ದಿವಯದಿಂದ (ಬಹುಶಃ ತಿಳಯದೆ) ಅಭಿಷೆೇಕ್ರಸಿದ ಮ್ಹಿಳೆಯ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  
  ಇದನುು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೆೇಸು ಅವಳ ಒಳ ಳೆಯ ಕಾಯಮವನುು      
   ಶಾಿಘಿಸಿದನು, "ಪ್ಿಪ್ಂಚದಾದಯಂತ ಎಲೆಿಲಿ್ಲ ಸುರ್ಾತೆಮಯನುು  
    ಸಾರಲಾಗುತುದೆಯೇ, ಈ  ಮ್ಹಿಳೆಯ ಕಾಯಮವನುು ನ್ೆನಪ್ರಸಿಕೊಳಳ-      
    ಲಾಗುತುದೆ ಮ್ತುು ಚಚಿಮಸಲಾಗುತುದೆ"   (ಮಾಕ್ಮ 14:9). 
 

ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು ಒಳ ಳೆಯ ಕಾಯಮಗಳನುು ದೆೇವರ ದೃರ್ಷಟಯಲಿ್ಲ ಯೇಗಯರ್ೆಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸುತಾುರೆ ಎಂದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳದಿದೆ. ಆದಾಗೂಯ, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡ್ರಕೆ 
ನಮ್ಮ ಓದುವಿಕೆಯಿಂದ, ಒಳ ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಮ್ೂಲಕ ರಕ್ಷ್ಣೆಯನುು 
ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾಧಯವಿಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳದಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾುಗಿ,  

ನ್ಾವು ಪ್ಿಸಂಗಿಯನುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ ಬಗೆೆ ಅನುಮಾನಗಳನುು 
ಹೊಂದಿರಬಹುದು. 7:1 (ಅಥರ್ಾ ಮಾಕ್ಮ 14 ರಲಿ್ಲ ಮ್ಹಿಳೆಯ 

 ಒಳ ಳೆಯ ಕಾಯಮದ ಕಥೆ). ವಿಷಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಒಳ ಳೆಯದು  
ಮ್ತುು ನಿತಯ ಜಿೇವನವನುು ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ 

 ಸತಯರ್ೆೇದ ಬಹಳಷುಟ ಹೆೇಳುತುದೆ.ನ್ಾವು ಇದನುು ಮಾಕಮ 10:17  

ರಲಿ್ಲ ನ್ೊೇಡ್ರದ ಾೆೇರ್ೆ. ವಿಮ್ಶಮಸು ಯೇಹಾನ 5:29,30;  

ರೊೇಮ್ 2:7; ಜ್ಞಾನ್ೊೇಕ್ರು 11:19; 12:28; 14:32; 

 ಮ್ತಾುಯ 7:21-23. 

 
 

                                                                       ತಿೇಮಾಮನ ಮ್ುಸಿಿಮ್ರೊಂದಿಗೆ ಶಿೇಮ್ಂತ ಯುವ ಆಡಳತಗಾರನ  
                                                                                ಕಥೆಯನುು ಚಚಿಮಸುರ್ಾಗ, ಅವರು ಸಾಮಾನಯರ್ಾಗಿ ಯೆೇಸುವಿನ 

                                                                                ರ್ಾಯಖ್ಾಯನವನುು ತಪಾಾಗಿ ಅಥೆೈಮಸುತಾುರೆ, "ದೆೇವರು ಮಾತಿ  
                                                                                 ಒಳ ಳೆಯವನು". ಈ ಹೆೇಳಕೆಯನುು ಯೆೇಸು ತನು ದೆೈವತಾವನುು  
                                                                                 ನಿರಾಕರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಕೆು ಪ್ುರಾರ್ೆಯಾಗಿ ಅವರು ಗಿಹಿಸುತಾುರೆ.  
                                                                                  ಇದಕೆು ಉತುರಿಸುವ ಅತುಯತುಮ್ ಕ್ರರು ಲೆೇಖನವು  
. 
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     ಕೆೈಸುರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆುೇಹ ಬೆಳೆಸಲು ಮ್ತುು ಯೆೇಸು ಕ್ರಿಸುನಲಿ್ಲ     
     ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಲು ಏಕೆ ಇಷುಟ ದೂರ ಹೊೇಗುತಾುರೆ  
      ಎಂದು ಅನೆೇಕ ಜನ್ರತ ಆಶುಯಮ ಪ್ಡುತಾುರೆ - ಆಗಾಗೆೆ  
      ಕ್ರರಿಕ್ರರಿಯುಂಟ್ುಮಾಡುವ ಹಂತಕೆು. ಮ್ುಸಿಿಮ್ರಂತಹ ಇತರ   
      ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನುು ವಿವರಿಸಲು ಕೆೈಸುರು  
       ಮಾಡುವ ಪ್ಿಯತುಗಳನುು ಅಥಮಮಾಡ್ರಕೊಳಳಲು     
       ಕೆಳಗಿನ ಕಥೆಯು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದೆ: 

ಇಡ್ರೇ ಜಗತುನುು ಸುತುುವ, ಎಲಾಿ ವಿಭಿನು ಸಂಸೃತಿಗಳು ಮ್ತುು ಧಮ್ಮಗಳ  
ಜನರನುು ಭೆೇಟಿ ಮಾಡುವ ಯುವ ವಯಕ್ರುಯನುು ಕಲ್ಪಪಸಿಕೆೊಳಿುರಿ. 30 ವಷಮಗಳ 

 ಕಠಿಣ ಪ್ಿಯಾಣ  ಮ್ತುು ಅಧಯಯನದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಂತಿಮ್ರ್ಾಗಿ ಸತಯ- 
ವನುು ಕಂಡುಕೊಳುಳತಾುರೆ (ಒಬಬನ್ೆೇ ನಿಜರ್ಾದ ದೆೇವರು ಮ್ತುು ಒಬಬನ್ೆೇ 
ಸತಯರ್ಾಗಿದಾಾನ್ೆ, ಮ್ತುು ದೆೇವರು ತನುನುು ತಾನ್ೆೇ ವಿರೊೇಧಸುವುದಿಲಿ). ಈ 
ವಯಕ್ರುಯು ತನು ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತನುಷಟಕೆು ತಾನ್ೆೇ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಕೊಳುಳತಾುನ್ೆ 
ಎಂದು ಕಲ್ಲಾಸಿಕೊಳಳರಿ: "ಇದು ತುಂಬಾ ಅದುುತರ್ಾಗಿದೆ, ನ್ಾನು 
ಸತಯವನುು ಕಂಡುಕೊಳಳಲು ಸಾಧಯರ್ಾಯಿತು. ಈಗ ನ್ಾನು ಒಬಬನ್ೆೇ ಮ್ತುು  
ನಿಜರ್ಾದ ದೆೇವರನುು ತಿಳದಿದ ಾೆೇನ್ೆ, ನನಗೆ ಸಂಪ್ೂಣಮ ಸತಯ ತಿಳದಿದೆ ಮ್ತುು 
ಪ್ರಲೊೇಕಕೆು (ಪ್ರದೆೈಸಿ) ದಾರಿ ತಿಳದಿದೆ. ಈಗ ನ್ಾನು ಭೂರ್ಮಯ ಮೆೇಲೆ ನನು 
ಉಳದ ಜಿೇವನಕಾುಗಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದುಮ್ತುು ಸಂತೊೇಷರ್ಾಗಿರಬಹುದು.  
ತಿೇಪ್ರಮನ ದಿನಕೆು ನ್ಾನು ಹೆದರುವುದಿಲಿ. ನನು ಕುಟ್ುಂಬ, ಸಂಬಂಧಕರು ಮ್ತುು 
ಸೆುೇಹಿತರ ಬಗೆೆ ನನಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲಿ. ಅವರು ನಿಜರ್ಾದ ದೆೇವರನುು ತಿಳದಿಲಿ; 

 ಅವರು ಪ್ರಲೊೇಕಕೆು/ಪ್ರದೆೈಸಿಗೆ ಹೊೇಗುವ ದಾರಿಯ ಬಗೆೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾ 

-ಗಿದಾಾರೆ ಮ್ತುು ಅವರು ನ್ಾಶರ್ಾಗುತಾುರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲಿ. 
ಮ್ುಖಯ ವಿಷಯರ್ೆಂದರೆ ನ್ಾನು ಸುರಕ್ಷಿತರ್ಾಗಿರುತ ುೆೇನ್ೆ." 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

                                                                 ಅಂತಹ ವಯಕ್ರುಯ ಬಗೆೆ ನಿೇವು ಏನು ಯೇಚಿಸುತಿುೇರಿ - ಸಾಾರ್ಥಮ ಮ್ತುು 
                                                                  ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಿೇತಿಯಿಲಿದೆವನ್ೊೇ? ಹೊೇಗಿ ಸುರ್ಾತೆಮಯನುು ಸಾರಲು  
                                                                 ಸತಯರ್ೆೇದ ಹೆೇಳುತುದೆ (ಮ್ತಾುಯ 28:18-20; ಮಾಕ್ಮ 16:15;  

                                                                ಅ,ಕೃ 1:8). ಅದನುು ಮಾಡಲು ಈ ಕ್ರರುಪ್ುಸುಕ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. 
 ಎಂಬುದು ನನು ಪಾಿಥಮನ್ೆ. 
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ಆಂಡಿರಯಾಸ್ ಮೌರರ್ ಅವರ 
ಪುಸ್ಿಕದ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ 

»ನಿನು ಮ್ುಸಿಿಮ್ ಸೆುೇಹಿತನನುು ಕೆೇಳು« 

ಇಸಾಿರ್ಮನ ಪ್ರಿಚಯ ಮ್ತುು ಮ್ುಸಿಿಮ್ರೊಂದಿಗೆ 
ಸಂವಹನಕಾುಗಿ ಕೆೈಸು ಮಾಗಮದಶಮ 

 
              ಇಸಾಿಂ ಹೆೇಗೆ ಪಾಿರಂಭರ್ಾಯಿತು ಮ್ತುು ಅದು ಏನು  
              ಕಲ್ಲಸುತುದೆ? ಅದರ ಗುಂಪ್ುಗಳು ಮ್ತುು ಚಳುವಳಗಳು              
              ಯಾವುವು? ಮ್ುಸಿಿಂ ಆಕ್ಷೆೇಪ್ಣೆಗಳಗೆ ಸತಯರ್ೆೇದದ ಉತುರಗಳು  
               ಯಾವುವು? ಕೆೈಸುರು ಮ್ುಸಿಿಮ್ರೊಂದಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಸಂವಹನ  
               ನಡೆಸಬಹುದು? 

 
               ಕೆೈಸು-ಮ್ುಸಿಿಂ ಮ್ುಖ್ಾಮ್ುಖಿ ಸಂದಶಮನಗಳ ಕುರಿತು      
               ದೆೈವಶಾಸರಜ್ಞ ಮ್ತುು ಪ್ರಿಣಿತರಾದ ಡಾ. ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್     
               ಮೌರೆರ್ ಅವರು ಸಾಷಟ ಉತುರಗಳನುು ನಿೇಡುವ ಕೆಲವು     
               ಪ್ಿಶೆುಗಳಾಗಿರ್ೆ. ಮೌರೆರ್ ಪ್ಿಪ್ಂಚದಾದಯಂತ ಇಸಾಿಂ ಧಮ್ಮದ  
               ಹರಡುವಿಕೆಯನುು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ನ್ೊೇಡುವುದಿಲಿ 

               ಆದರೆ ಕೆೈಸು ಸಬೆಗೆ ಸರ್ಾಲಾಗಿ ನ್ೊೇಡುತಾುನ್ೆ. ಅವರು      
               ಇಸಾಿಂನ ಇತಿಹಾಸ, ಅದರ ಬೊೇಧನ್ೆ ಮ್ತುು ಧ್ಾರ್ಮಮಕ      
                ಹಿನ್ೆುಲೆಯ ಮೆೇಲೆ ಸಾಂದಿತೆಯನುು ಮ್ತುು ಸುಲಭರ್ಾಗಿ     
                ಅಥಮಮಾಡ್ರಕೊಳುಳವ ಸರ್ಮೇಕ್ಷೆಯನುು ಪ್ಿಸುುತಪ್ಡ್ರಸುತಾುರೆ.      
                ಇಸಾಿಂನಲಿ್ಲನ ವಿವಿಧ ಗುಂಪ್ುಗಳು ಮ್ತುು ಚಳುವಳಗಳನುು  
                ಸಹ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓದುಗರು ಮ್ುಸಿಿಂ ಆಕ್ಷೆೇಪ್ಣೆಗಳಗೆ      
                ಉತುರಗಳನುು ಮ್ತುು ಮ್ುಸಿಿಮ್ರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ        
                 ನಡೆಸಲು ಪಾಿಯೇಗಿಕ ಮಾಗಮಸೂಚಿಗಳನುು        
                 ಸಿಾೇಕರಿಸುತಾುರೆ. 

ವೆಬಸೆೈಟ್ ಲ್ಪಂಕ್ಾ 
 

 ಎವಿಸಿ ರ್ೆಬಸೆೈಟ್  : 
www.avc-ch.org 

 ಸೆರ್ಮನ್ಾರ್ ಗಳು ಮ್ತುು ಘಟ್ನ್ೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ: 

www.britomu.org 

 ಪ್ುಸುಕ ಮ್ತುು ಮ್ುಂದಿನ ಸಾಹಿತಯದ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ: 

www.aymf.net 

 ಕೆೈಸು ಧಮ್ಮ ಮ್ತುು ಇಸಾಿಂ ಧಮ್ಮದ ಬಗೆೆ 
ಸಾಮಾನಯ ಮಾಹಿತಿ: 

www.answeringislam.org

  ಅನುಬಂಧಗಳು  

ಅನುಬಂಧಗಳು 



                                                       ಕ್ರರುಕುಳಕೊುಳಗಾದ ಕೆೈಸುರು 
                            ಮ್ತುು ಅಗತಯವಿರುವ ಜನರ  
                                           ಪ್ರರ್ಾಗಿ ಕಿಮ್ 

         ಎವಿಸಿ 
ಸ್ಪಷ್ಟ ಪದಗಳು 
ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು 

          ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹೆಚಿುನ ಜನರು ಕಥೆಗಳನುು ಕೆೇಳಲು ಇಷಟಪ್ಡುತಾುರೆ. ಈ ಕ್ರರುಪ್ುಸುಕದಲಿ್ಲನ ಕಥೆಗಳು ಜನರನುು ಯೇಚಿಸುವಂತೆ  
          ಮಾಡಬೆೇಕು ಮ್ತುು ದೆೇವರ ಸತಯವನುು ಹುಡುಕಲು ಅವರನುು ಪ್ಿೇತಾ್ಹಿಸಬೆೇಕು. ಅನ್ೆೇಕ ಕಥೆಗಳನುು ತಯರ್ೆೇದದಲಿ್ಲನ ದೃಷಾಟಂತಗಳಂದ      
          ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ದೆೈನಂದಿನ ಜಿೇವನದ ಸಂದಭಮಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸತಯರ್ೆೇದದ ಸತಯವನುು ಹೆೇಳುತಾುರೆ. ಆದರೂ, ಕಥೆ ಹೆೇಳುವವನು  
          ನಿದಿಮಷಟ ಸಾಂಸೃತಿಕ ನ್ೆಲೆಯಲಿ್ಲ ಕೆೇಳುಗರಿಗೆ ಸಾಷಟರ್ಾಗಿ ಅಥಮರ್ಾಗುವ ಪ್ದಗಳನುು ಬಳಸಲು ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕು. ಕಥೆಗಳು ಮ್ುಸಿಿಂ ಜನರೊಂದಿಗೆ  
           ಸಂಭಾಷಣೆಯಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಳವ ಸಾಧನರ್ಾಗಿಯೂ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತುರ್ೆ. 
 

            ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಮೌರೆರ್ ಈ ಕಥೆಗಳನುು ಹಲವು ವಷಮಗಳ ಅವಧಯಲಿ್ಲ ಸಂಗಿಹಿಸಿದಾಾರೆ. ಅವುಗಳು ಕೆೈಸುರು ಮ್ತುು ಮ್ುಸಿಿಮ್ರಿಗೆ      
            ಆಶೇರ್ಾಮದರ್ಾಗಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 
ಡಾ. ಆಂಡಿರಯಾಸ್ ಮೌರರ್ 
ಇಸಾಿಂ ಸಲಹೆಗಾರರು  

                                        
                                       ಡಾ. ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಮೌರೆರ್ ರೂತ್ ಅವರನುು ವಿರ್ಾಹರ್ಾದರು ಮ್ತುು ಅವರಿಗೆ               
                                                 ಮ್ೂವರು ಗಂಡು ಮ್ಕುಳದಾಾರೆ. ಮೊದಲನ್ೆ ಮ್ಗನು ಸಿಾಟ್ಜಲೆಮಂಡುಲಿ್ಲ ಮೆಕಾಯನಿಕಲ್     
                                                 ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರದರು. ನಂತರ ಅವರು ಇಂಗೆಿಂಡ್ ಮ್ತುು ದಕ್ಷಿಣ    
                                                 ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯಗಳಲಿ್ಲ ದೆೈವಶಾಸರವನುು ಅಧಯಯನ ಮಾಡ್ರದರು. 1999 ರಲಿ್ಲ ಅವರು 
                 ಪ್ರಿಟೊೇರಿಯಾ ವಿಶಾವಿದಾಯಲಯದಲಿ್ಲ (ಯು ಎನ್ ಐ ಎಸ್ ಎ) ತಮ್ಮ ಡಾಕಟರೆೇಟ್ ಅನುು ಪ್ೂಣಮಗೊಳಸಿದರು: "ಹೊಸ ಲೆೈವ್  
                 ಹುಡುಕಾಟ್ದಲಿ್ಲ: ಕೆೈಸುರು ಮ್ತುು ಮ್ುಸಿಿಮ್ರ ಪ್ರಿವತಮನ್ೆ ಉದ ಾೆೇಶಗಳು". 1984 - 1999 ರಿಂದ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲಿ್ಲ  
                ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ (ಸಿಾಸ್ ರ್ಮಷನರಿ ಫೆಲೊೇಶಪ್) ನ್ೊಂದಿಗೆ ಮ್ುಸಿಿಮ್ರಿಗೆ ರ್ಮಷನ್ ನಲಿ್ಲ ಕೆೈಸುರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡುವ ಯೇಜನ್ೆಗಳಲಿ್ಲ            
                ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರದಾರು. 2000 - 2007 ರಿಂದ ಅವರು ಎ ಡಬೂಿಯ ಎಮ್  (ಅರಬ ವಲ್ಡಮ ರ್ಮನಿಸಿಾೇಸ್) ನ್ೊಂದಿಗೆ ಸಿಾಟ್ಜಲೆಮಂಡ್ ಮ್ತುು  
                ಪ್ಿಪ್ಂಚದಾದಯಂತ ತರಬೆೇತುದಾರರಾಗಿ ಸೆೇರ್ೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. 2011 ರಿಂದ ಅವರು ಇಸಾಿಂ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಮ್ತುು ಸಾದೆೇಶ ಮ್ತುು  
               ವಿದೆೇಶದಲಿ್ಲ  ಉಪ್ದೆೇಶಕರಾಗಿ ಎವಿಸಿ (ಕ್ರರುಕುಳಕೊುಳಗಾದ ಕೆೈಸುರು ಮ್ತುು ಅಗತಯವಿರುವ ಜನರ ಪ್ರರ್ಾಗಿ ಕಿಮ್) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾುರೆ.* 
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